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كلمة العدد

�شيد� وخيار�ت �لبيئة
البيئة كمو�ض���وع اجتماعي واقت�ضادي وثقايف- ح�ضاري تتقدم الآن على غريها 

من املوا�ضيع املطروحة على جدول اأعمال الإن�ضانية والع�ضر.
...فالعامل مهدد بالزوال لي�س ل�ضبب من تر�ضانة ال�ضالح النووي- فهذا ال�ضبب 

اأزيل تقريبًا- بل ل�ضبب من ف�ضاد الإن�ضان يف ت�ضرفاته البيئية.
البيئ���ة اإذن هي مو�ض���وع مط���روح لدرج���ة اأن اأحزاب يف غري بل���د يف العامل قد 
ظه���رت اإىل النور وهي حتمل اإيديولوجيا البيئة وتنا�ض���ل حتت هذه ال�ض���عارات 
التي تدعو اإىل نظافة ال�ضوؤال هو ما هو واقعنا نحن من هذا الهتمام املت�ضاعد 
بالبيئة؟ وبكالم اآخر �ض���يدا املدينة الفتية الناه�ضة من �ضنوات احلروب حولها 

وعليها... اأين هي كمواقع وتطلعات من مو�ضوع البيئة فيها؟!
وبطبيعة احلال، الإجابة عن هذا ال�ض���وؤال بحاجة لتنظيم حملة ندوات منتظمة 
ومدرو�ضة الأهداف لناحية توجهها لر�ضم خطط نظرية لتنظيم البيئة يف �ضيدا 
على نحو �ضحي و�ضحيح على كافة املجالت وامل�ضتويات... ولكن بانتظار ح�ضول 
ذلك ن�ض���جل هنا جمموعة من مالحظات عامة عّلها ت�ضكل عناوين حما�ضرات 
الندوات التي نقرتح... اأو لعلها تكون عاماًل يحّفز ح�ض���رية الباحثني يف مو�ضوع 

البيئة.
مفاد املالحظة الأوىل اأن �ض���يدا املتو�ض���طة عمرانيًا، ل بد اأن تطّلع لإقامة بنية 
�ضناعية حتتية تن�ض���ط من دورها التجاري وت�ضتجيب لتو�ضعها الدميوغرايف... 
وعلى هذا يجب التنبيه منذ الآن اإىل اأن ياأتي ال�ض���عي لإقامة البنية ال�ض���ناعية 

على نحو خمطط يراعي بيئة �ضيدا وي�ضعى للمحافظة عليها �ضليمة معافية.
مفاد املالحظة الثانية اأن �ض���يدا التي تعود الآن لدورها كعا�ض���مة للجنوب ل بد 
اأن تراع���ي يف تطلعاتها التخطيطية املدينية م�ض���األة اأن ياأتي تو�ض���عها العمراين 
وال�ض���كاين عل���ى نحو يجع���ل الكثافة الدميوغرافي���ة فيها م���وزع و “مرتاح” يف 
انت�ض���اره حيث ميكن ا�ضتغالل امل�ض���افات اجلبلية التي تعود لعقارات �ضيدا على 

اأف�ضل �ضكل ممكن يف جمالت ال�ضيا�ضات الإ�ضكانية امل�ضتقبلية.
ومثل هذا التوزع الدميوغرايف املخطط ل�ض���يدا يجعلها جبلية و�ض���احلية يف اآن 
معًا، الأمر الذي يعطيها �ض���فة �ض���ياحية من الدرجة الأوىل وينبذ عنها انطباع 

اأنها مدينة جتارية وح�ضب.
مث���ل هذه املالحظ���ات يجب اأن تكون قريب���ًا على طاولت ن���دوات عدة تعقد يف 
�ض���يدا... كخط���وة اأوىل ل ب���د منها يف اإطار �ض���ن مواجهة �ض���املة م���ع املر�س 

والت�ضويه مل�ضلحة �ضيدا البيئة اجلميلة والنظيفة.
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٭ ... اإنه الرئي�س
رئي�س التوافق... والوفاق الوطني

املختار بالقرار... واخليار... والختيار.
العماد عفيف اليد والنف�س والل�ضان املوؤمن بالوطن الواحد لكل اأبنائه.

٭... اإنه الرئي�س العماد
قائد كبري من �ضباط “املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية” النزيهة، الذي يحملون القلب 
ال�ض����جاع طّي �ض����دورهم العامرة بالإميان الذي ينب�س، مبعاين ال�ضرف... 

الت�ضحية، الوفاء، وهي املعاين التي تتمثل فيها وحدة الوطن.
مع���اين قيم���ة هامة ل ت�ض���وبها �ض���ائبة يف اأدران التع�ض���ب الطائفي اأو 

الأنانية الفردية، اأو الروح النتهازية النهزامية.
فال�ض���عار، الذي هو رمز “اجلي�س اللبناين”  ورمز ال�ض���عب اللبناين هو 
كّلنا للوطن- للعلى للعلم. ...هكذا قام عماد ااجلي�س اللبناين، الرئي�س 

عماد الوطن بقوة وعزمية مطلقة.
باإطالق م�ض���رية عهده اجلديد، نحو اآفاق امل�ضتقبل لدعم تكري�س الدور 
الوطني ودعم توحيد الجنازات التي تكّر�ض���ت على امل�ض���توى الوطني، 
والتي لعبت هذه املوؤ�ض�ض���ة الع�ض���كرية دورًا رائدًا واأ�ضا�ضيًا قي حتقيقها 
اإن عل���ى �ض���عيد البني���ة الوطني���ة اجلامعة التي اأ�ض���حت مراآة نا�ض���عة 
لالن�ض���هار ال�ض���امل وحامية الوحدة الوطنية املنيعة الت���ي متثل اإرادة 

ال�ضعب اللبناين، 
مما اأك�ض���ب هذه “املوؤ�ض�ضة الع�ض���كرية” وقائدها ثقة ال�ضعب والتفافه 
حوله���ا ومّكنها من لع���ب الدور املناط بها يف عملي���ة النهو�س بالوطن، 
وا�ضتيعاب الأمن، و�ضالمة م�ضرية ال�ضلم الأهلي واإعادة الإعمار والأمن 
والأمان والطمئنان اإىل نفو�س املواطنني واإعادة اأي�ض���ًا الثقة بني لبنان 

املغرتب – ولبنان املقيم والعامل.
٭...اإنه الرئي�س 

رئي�س اخليار... والختيار... والقرار املوحد.
الذي وفّر ف�ضحة الأمل اخلرية اأمام اللبنانيني لتجاوز خالفاتهم وخ�ضبة 
ج املوؤامرة وامل�ضري املجهول اإىل  اخلال�س الوحيدة “لعبور الوطن” جلجُ

�ضاطئ اخلال�س وبر الأمان.. باأمان.
٭...اإنه الرئي�س

املوؤم���ن بقد�ض���ية دور لبن���ان املقد�س، وب���اأن لبنان كان... وم���ا زال... 
و�ضيبقى عرب التاريخ، ملتقى احل�ضارات، ونقطة التالقي بني ح�ضارات 

ال�ضرق – والغرب.
والأدي����ان وت�ض����توعب جم����الت الخت����الف والتكام����ل بينهما وتتوا�ض����ل مع 
بع�ض����ها البع�����س دائم����ًا لأجل الوح����دة الكامل����ة واملتكاملة املوحدة امل�ض����ار 

وامل�ض����ري الوطن����ي لأج����ل اأوطانه����ا، 
وحماية اأوطانها من املخاطر املحدقة 

اخلارجية.
٭...اإنه الرئي�س

بال���دور  املوؤم���ن  القائ���د  العم���اد 
الرئا�ضي الهام لتكري�س وتعزيز هذا 

الدور للبنان احل�ض���اري بالداخل واخلارج من خالل جولته الرئا�ضية 
اإىل كل الدول العربية والأجنبية واملحافل الدولية.

بدءًا من �ضورية عا�ضمة املقاومة وال�ضمود والت�ضدي انطالقًا لعوا�ضم 
قل���ب اخللي���ج العربي: ال�ض���عودية – الإمارات، الكويت، قطر، �ض���لطنة 

عمان، مرورًا بقلب عا�ضمة اأوروبا فرن�ضا.
واآخره���ا القم���ة العربية احلادية والع�ض���رون يف الدوحة- قمة الدوحة، 
دوحة امل�ضاحلات،وامل�ضارحات لأجل م�ض���لحة الأمة العربية والدفاع 

عنها يف كل ق�ضاياها القومية الوطنية.
٭...اإنه الرئي�س

املوؤم���ن ب���كل خياراته الوطنية املقد�ض���ة وواجب الدف���اع عنها، حلماية 
وطن���ه لبنان داخلي���ًا – وخارجيًا به���دف زرع روح الثق���ة بقيامة لبنان 
�ض���جعهم على ال�ض���مود دائمًا والت�ضبث باأر�ضهم  يف نفو�س اأبنائه مما يجُ
ودفاعه���م عنه���ا يف وجه ه���ذا العدو الإ�ض���رائيلي واأ�ض���لحته التدمريية 
واأ�ض���اليبه الإجرامي���ة قب���ل الإندح���ار وبع���د الإندح���ار بف�ض���ل قيادته 
احلكيمة والت�ضدي اليومي للجي�س اللبناين واملقاومني �ضد العتداءات 
الإ�ضرائيلية على اأهلنا يف ربوع الوطن والتحرير كان جمد لبنان و�ضعبه 

ومقاومته وجي�ضه.
٭... اإنه الرئي�س

الأم���ني... املوؤمت���ن على الد�ض���تور وال�ض���رعية واملوؤ�ض�ض���ات وال�ض���يادة 
والقان���ون والنظام وال�ض���تقرار وحف���ظ الأم���ن والدميقرطية واحلرية 

وال�ضتقالل، 
... م���ن هذا املنطل���ق... واملنطق كانت له املواقف امل�ض���رفة لدعم هذا 
الق���رار... واخلي���ار يف كل املوؤمت���رات واملق���ررات العربي���ة والأجنبي���ة 

واملحافل الدولية.
٭...اإنه الرئي�س 

املق���اوم راعي الوفاق واحل���وار الوطني اللبناين حلماية ال�ض���لم الأهلي 
ولتعزيز دور لبنان وحمايته كخيار ا�ض���رتاتيجي مقاوم جي�ض���ًا ومقاومة 

و�ضعبًا لتحرير باقي الرتاب الغايل للبنان.
... اإنه الرئي�س العماد مي�ضال �ضليمان عماد الوطن.

ع�ضتم وعا�س لبنان.

�لعـــنفــ��ن »�لقــ�مـــي هـ� �لعـنــ��ن«
عــنــ��ن ٍمـ�شيـرة �لــعــهــد �لـجـديــد
للرئـي�س �لعـمـاد مـي�شـال �شـلـيمـان 

»عـمـاد �لـ�طـن«
بقلم: غالب بعا�شريي

حـــن وقع زلـــزال احلادي ع�صـــر من اأيلـــول وا�صتعلت 
النريان لتذيب اجلليد عن اجلراح واالأحقاد والكنوز 
واالأحـــالم.. و�صـــار كل �صـــيء �صاخنـــاً ويف كل مـــكان.. 
ودخـــل العـــامل كلـــه يف حـــال مـــن الغليـــان والذوبان.. 
وهـــم  وكبـــاراً..  �صغـــاراً  كلهـــا  الب�صريـــة  وا�صتنفـــرت 
يعي�صـــون حـــرب مـــا بعـــد ثـــورة تكنولوجيـــا املعلومات 
وو�صائـــل االإت�صـــال.. حيـــث تقـــع احلـــرب يف مـــكان ما 
وتكـــون نتائجهـــا يف كل مـــكان.. ويعي�ـــس العـــامل كلـــه 
تاأهـــب وا�صتنفـــار.. يومهـــا اأح�ص�صت بـــاأين م�صتهدفة 
يف اإن�صانيتـــي ومواطنيتي وعقيدتـــي وهذا ما جعلني 
اأ�صتجمـــع قوتـــي الأدافع عـــن وجودي وحزمـــت اأمري 
على حتمل م�صوؤولياتي كامراأة لبنانية عربية الأثبت 
لنف�صي وملواطنـــّي والأمتي باأن املراأة كانت دائماً جنباً 
اإىل جنـــب مـــع الرجل يف احلرب ووحيـــدة ومبعدة يف 
ال�صـــالم.. واأطلقت يومها كتابـــاً مفتوحاً اإىل االإعالم 
العربي الأن احلرب تدور على جبهته وهو خط الدفاع 
االأول يف معركة البقاء اأو ال بقاء.. وحن جئت الأوقع 
ذلـــك النـــداء.. اإ�صتعر�صت مواقفـــي واألقابي املتعددة 
واملتنوعة فلم اأجد موقعاً اأقوى من كوين اأماً الأربعة 
اأوالد.. واأدركـــت حينهـــا اأي كرامـــة خ�ـــسّ بهـــا اهلل عز 
وجـــل الن�صاء حـــن جعلهـــّن اأمهات.. وعرفـــت حينها 
تلـــك العالقـــة ال�صاميـــة بـــن االأم واالأمـــة.. واأدركـــت 

عـــن  اأن مواقعـــي تخ�صنـــي وحـــدي وتعزلنـــي  كيـــف 
طبيعتـــي مل�صلحـــة دوري.. يف حـــن اأم اأمومتـــي تعني 
اأمـــي واأبي واأخوتي وزوجي واأبنائي و�صالمة وطني.. 
واإن االأمومـــة كرامـــة اإلهيـــة الأن االأمهـــات موؤمتنـــات 
علـــى القيم واالأخالق.. حافظات للهوية و االتتماء.. 
واأمـــان  وبنـــاء  وا�صتقـــرار  �صـــالم  ور�صـــل  مواطنـــات 
واإميـــان.. حا�صنات وم�صدر حيـــاة كاجلذور بالن�صبة 

للجذوع واالأغ�صان والثمار والظالل واجلمال..

مـــن هنا فـــاإن قوة االأوطـــان وال�صعوب يجـــب اأن تقا�س 
يتعـــدى  وبذلـــك  فيهـــا  االأمهـــات  مكانـــة  خـــالل  مـــن 
يـــوم االأمهـــات كونـــه عيـــداً لي�صبـــح امتحانـــاً لل�صعوب 
واملجتمعـــات.. الأن مكانـــة االأمهـــات هي فـــوق احلقوق 
والواجبـــات ورغم اإميـــاين العميق بـــاأن الن�صاء قادرات 
علـــى حتمـــل اأدق واأكـــر امل�صوؤوليـــات.. اإال اأنني ال اأقبل 
بالتنـــازل عن امليزة االإلهية وهي كونهّن اأمهات.. وهنا 
ال بـــد اأن اأنحنـــي باإجـــالل واإكبـــار لالأمهـــات باالأرياف 
واأعدهـــّن بـــاأن يكـــون العـــام 2009 عامـــاً لـــالأم الريفية 
كمثـــال لبقـــاء الوطـــن مبـــا هـــو عالقـــة حـــب وعطـــاء 

واإميان بن االأر�س واالإن�صان..

وكاأم اأ�صكـــر اهلل العلـــي القديـــر علـــى كرمـــه ونعمته اإذ 
جعل اجلنة حتت اأقدام اأمي وكل اأقدام االأمهات..

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
العماد ميشال سليمان

�لدنـــــيـــا �أم

بقلم �ل�زيرة بهية �حلريري

الغالف

ر�شـــالـتي �إىل �الأمهـــات

افتتاحية
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رئي�صـــة "رابطة املـــراأة العاملة يف لبنان" اإقبال دوغان: م�صاركة 
املراأة يف املجل�س النيابي �صعيفة جداً 

االأ�صـــرة جتتـــاز مرحلـــة فائقـــة  بـــاأن  الب�صـــاط توؤكـــد  د. كاّلب 
ال�صعوبة ومكافحة العنف االأ�صري تتم عر التوعية

العم�ل وحدود دور امل�راأة يف املجتمع.. متعّلمة اأو جاهل��ة

ا�ض���تقبالت وزيرة الرتبية والتعليم العايل ال�ضيدة بهية احلريري 
يف جمليون - �ضيدا

طبيبة هندية تعالج ال�ضكر نهائيا بوا�ضطة اخلاليا اجلذعية

م���درب نادي ال�ض���باب العربي جهاد حمجوب: هدفنا الأ�ضا�ض���ي 
بناء جيل جديد من الالعبني  

طلبـــت دولـــة عظمـــى اأجنبيـــة من العرب الذين كانـــوا يعملون حل�صاب هذه الدولـــة )العظمى( اأيام االنتـــداب على فل�صطن 
واالأردن ويحملون هوية خا�صة، اإبراز اأوراقهم التي تثبت ذلك اإىل ال�صفارة )للدولة املذكورة( ملنحهم اجلن�صية.

معظـــم حمطـــات االإعـــالم املرئي يف لبنان مل يعـــد على )مفكرة( براجمها االإعالنية االنتخابيـــة، اأي مت�صع ال�صتقبال املزيد 
مـــن املر�صحـــن؟ اإذاً مـــن هـــي ال�صخ�صية ال�صيا�صيـــة املرموقة التي حتاول ال�صغـــط �صراً على دائرة العالقـــات العامة ملحطة 
)تلفزيونيـــة( لغر�ـــس عر�ـــس خا�ـــس يتعلق مبر�صح جديد يف اآخر اأ�صبـــوع قبل بدء املعركة االنتخابيـــة، لقاء مبلغ طائل من 

املال.

مـــن هـــو؟ املهند�س ال�صيـــداوي الذي تلّقى ات�صااًل هاتفياً بعد منت�صف الليل، مـــن �صخ�صية مرموقة ومعروفة تدعوه فيها 
بقبـــول دعـــوة ع�صاء جتمعه مع ثالثة اأقطاب كبار من اأ�صحاب املال واالقت�صاد يف ا�صرتاحة �صياحية جميلة )و�صط جونية( 

للتداول والتباحث باأمر يتعلق بتاأ�صي�س م�صروع �صياحي كبري يف مدينة- �صيدا.

مـــن هـــو؟ ال�صـــاب ال�صيـــداوي املعـــروف الـــذي ا�صت�صاف رجـــل اأعمال عربـــي هام ومعـــروف يف منزلـــه الكائن يف بلـــدة ُمطّلة 
وم�صرفـــة علـــى مدينـــة �صيـــدا، للتباحـــث والتداول يف عـــدة م�صاريع مطروحة، واأهم مـــا فيها م�صروع نـــادي �صياحي كبري ال 

مثيل له يف اجلنوب.

علمـــت م�صادرنـــا اخلا�صـــة... ملـــاذا؟ رف�صت �صيـــدة تتعاطى ال�صـــاأن العام مبادرة مرجـــع كبري لنقل زوجـــة �صقيقها اإىل جناح 
خا�س يف م�صت�صفى اأف�صل من امل�صت�صفى الذي تعالج فيه، من اأجل زيادة االعتناء بها وب�صحتها.

املرجـــع الـــذي اطمـــاأن على �صحـــة ال�صيدة التـــي تعالج يف امل�صت�صفى عـــر ات�صاالت �صريـــة وموفدين نقلوا اإليـــه تباعاً تطور 
و�صعهـــا ال�صحـــي، مل يياأ�ـــس مـــن رف�س مبادرتـــه وي�صتمر يف العمل على اإقنـــاع ال�صيدة الراف�صة باأن املهـــم اأواًل.. واأخرياً هو 

�صحة زوجة �صقيقها وتقدمي كل ما يلزم لعالجها وتاأمن �صفائها.

زعيـــم ونيابـــي كبـــري كانت له يف االآونة االأخرية مواقف �صارخة يف معار�صتهـــا طلب موعداً يف اأحد املراجع اإال اأن االأخري مل 
يعط جواباً رغم تكرار الطلب.

هم�صـــات �صيا�صيـــة: جهة �صيا�صية ذكـــرت اأنها مل تتلق بعد �صمانات قاطعة ب�صاأن تخ�صي�س مقعد نيابي الأحد مر�صحيها عن 
دائرة راأ�س بريوت- زقاق البالط- يف بريوت �صمن التحالفات الكرى التي يجري تركيبها حالياً.

المحــتــويــات

كوالي�س
لبنانية، عربية، جامعة

جملة
عرب التاريخ

�أ�شب�عية، ت�شدر م�ؤقتًا �شهريًا
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يجمع املراقبون اأن البي���ان اخلتامي لقمة الدوحة 
مل يخرج عن اأدبيات البيانات ال�ض���ابقة، ل بل كان 
دون م�ض���توى امل�ض���وؤوليات التي يج���ب اأن تقع على 
عاتق امللوك والروؤ�ض���اء الع���رب يف مثل هذه القمم 
خ�ضو�ض���ًا اأن هذه القمة جمع���ت 17 منهم وغاب 
عنها الرئي�س امل�ض���ري ح�ض���ني مبارك حل�ضابات 

تتعلق بالعالقة املتوترة مع قطر.

ويف معلومات ت�ض���ربت عن م�ض���ادر مطلعة واكبت 
اأعمال القمة اأن اأبرز النتائج اليجابية التي �ضجلت 

فيها ه���و خط امل�ض���احلة الذي تعّزز ب���ني اململكة 
العربي���ة ال�ض���عودية و�ض���وريا بحيث جع���ل مرجعًا 
لبناني���ًا يق���ول اأن تقليع طائرة امل�ض���احلة العربية 
التي حتدث عنها الرئي�س ال�ض���وري ب�ضار الأ�ضد مت 
ب�ضكل جيد على امل�ضار ال�ضعودي – �ضوري، واأن ما 
جرى بني البلدين ال�ض���قيقني يف هذا املجال يعطي 
انطباعًا باأن خطوات عملية واإيجابية �ضتح�ضل يف 

املرحلة املقبلة.

ويعن���ي ذل���ك اأن م���ا جرى ب���ني دم�ض���ق والريا�س 

مل يكن م�ض���احلة �ض���كلية، واأنه يرتك���ز اإىل وقائع 
ومعطي���ات ت�ض���اهم يف تعزيزه وترجمت���ه عمليًا يف 

املرحلة املقبلة.

ويربز يف هذا املجال ما قاله نائب الرئي�س ال�ضوري 
فاروق ال�ض���رع قبل ب���دء اأعمال قم���ة الدوحة حني 
حتدث عن انعكا�س هذه امل�ض���احلة على الو�ضعني 

اللبناين والفل�ضطيني.

واإذا كان���ت احلمالت النتخابي���ة يف لبنان تفر�س 

اأج���واء التحدي والتوت���رات اأحيانًا، ف���اإن التقارب 
ال�ض���وري- ال�ض���عودي اأو على األأقل خروج العالقة 
بينهم���ا من مرحلة الت���اأزم اإىل مرحلة الإنفراج ل 
ب���د اأن ينعك�س على اأجواء املعرك���ة النتخابية بني 
الأط���راف اللبناني���ة يف الرب���ع الأخري م���ن الفرتة 

التي تف�ضلنا عن هذا ال�ضتحقاق.

من هنا ل يزال الرهان قائمًا على حتقيق خطوات 
جديدة متقدمة يف امل�ضاحلة ال�ضورية ال�ضعودية 
لأن يف ذلك فائدة على م�ضتوى حت�ضني مناخات 
احلوار والتواف����ق بني اللبنانيني، وفائدة اأي�ض����ًا 
على م�ضتوى حت�ض����ن الو�ضع املايل والقت�ضادي 
اللبن����اين ل �ض����يما واأن التحوي����الت املالي����ة من 
بلدان اخلليج �ضجلت زيادة م�ضطردة يف الآونة 
املغرتب����ني  اإىل حتوي����الت  بالإ�ض����افة  الأخ����رية 

اللبنانيني.

ما ه���ي العوامل امل�ض���جعة على امل�ض���ي يف م�ض���ار 
امل�ضاحلة ال�ضورية – ال�ضعودية ؟

يقول م�ض���در �ضيا�ض���ي مطلع اأن العام���ل الأول يف 
التفاوؤل با�ض���تمرار امل�ض���احلة وتفعيله���ا هو رغبة 
البلدين ال�ض���قيقني يف فتح اأبواب احلوار والتعاون 
بعد اأن كان كل منهما قد اأقفلها على وقع احلمالت 

العالمية وال�ضيا�ضية املتبادلة.

وميكن اأن ي�ض���جل يف هذا املجال م���ا قاله الرئي�س 
ب�ضار الأ�ض���د يف قمة الدوحة قبل اأن تت�ضلم رئا�ضة 
القم���ة العربية احلالية قطر. فقد اأ�ض���ار اإىل عمل 
عدد من القادة وامل�ضوؤولني العرب ب�ضمت لتحقيق 
التفاهم والت�ض���امن الذي كان عنوان قمة دم�ض���ق 
ث���م لتحقيق امل�ض���احلة التي و�ض���لنا اإليها يف قمة 

الكويت وتعززت يف قمة الدوحة.

و�ض���ّدد الأ�ض���د على اأهمية امل�ض���احلات بو�ض���عها 
والف�ض���ل يف  النجاح  يبنى عليها  التي  “الأر�ض���ية 
اأي ق���رار نتخ���ذه يف جمي���ع املج���الت”. وق���ال “ 
اأن ال�ض���تمرارية فيم���ا بداأناه ل تتحم���ل التبدلت 

احلادة وغ���ري املتوقعة، واأن اأي اإجناز ن�ض���عى اإليه 
ينطل���ق م���ن امت���الك الإرادة... واأوؤكد بثق���ة اأنها 
موج���ودة لدين���ا جميع���ًا لك���ن الإرادة ال�ض���ادقة 
والنية الطيبة وحدهما غري كافيتني فهما القاعدة 

والأ�ضا�س لكننا ن�ضعى اليوم للبناء الكامل”.

ويلتق���ي كالم الرئي�س ال�ض���وري م���ع تاأكيد اململكة 
العربية ال�ض���عودية عرب م�ض���در ر�ضمي اأكد خالل 
قمة الدوح���ة على “اأهمية تنقي���ة الأجواء العربية 
وحتقيق امل�ضاحلة يف اإطار مبادرة خادم احلرمني 

ال�ضريفني”.

)وميكن القول، ح�ضب امل�ضدر ال�ضيا�ضي، اأن اأبرز 
ما �ض���جل يف قمة الدوحة هو ه���ذا املناخ الإيجابي 
ال���ذي ظه���ر عل���ى م�ض���توى العالق���ة ال�ض���ورية – 
ال�ض���عودية التي تعززت يف هذه القمة، والتي كانت 
قد �ض���جلت تقدمًا مهم���ًا يف القم���ة الرباعية التي 
عق���دت يف الريا����س والتي جمع���ت امللك عبد اهلل 
والرئي�س الأ�ض���د والرئي�س امل�ضري ح�ضني مبارك 

الغالف

حممد بل�ط
جنحت قمة الدوحة يف تكري�س امل�صاحلة العربية، لكنها مل ترتق يف مقرراتها اإىل م�صتوى التحدي الذي فر�صه �صعود اليمن اال�صرائيلي 
املتطرف اإىل ال�صلطة. وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه بعد توقيع القادة العرب على وثيقة االلتزام بامل�صاحلة هو كيف �صترتجم هذه امل�صاحلة 

وما هي انعكا�صاتها؟

الغالف

 فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مطار الدوحة
ً
أمير دولة قطر مستقبال

لقاء يجمع الرئيس ميشال سليمان والرئيس بشار األسد في الدوحة

قمة امل�صاحلات: امل�صاحلة ال�صورية – ال�صعودية
لقاء �شليمان �الأ�شد رد على �مل�شككني

وتاأكيد مل�شار قمة دم�شق �الأوىل
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واأم���ري الكويت التي ا�ضت�ض���افت بل���ده قمة مبادرة 
امل�ضاحلة التي كان اأطلقها امللك ال�ضعودي.

ويف راأي امل�ض���در اأن العن�ض���ر الث���اين الذي يبعث 
على التفاوؤل بالن�ض���بة اإىل امل�ض���احلة ال�ضورية – 
ال�ضعودية هو اأن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئي�س 
باراك اأوباما اأوحت حتى الآن اأنها ما�ضية يف منهج 
احلوار بدل منهج املواجهة، وهي لذلك �ضاعية اإىل 
ترجمة ذلك على خطّي �ض���وريا واإيران، واإذا كانت 
ق���د خطت اأك���ر من خطوة على هذا ال�ض���عيد مع 
دم�ض���ق فاإنها بداأت هذا الطري���ق مع طهران عرب 
احل���وارات غري معلنة يف اأكر من مكان ومنا�ض���بة 
واآخرها ما ورد ب�ض���اأن حوار على م�ضتوى رفيع بني 

اجلانبني يف لهاي.

وي�ض���ح القول، كما ي�ض���ري مرجع لبن���اين، اأن هذا 
التوجه اأو ما يح�ض���ل على هذا ال�ض���عيد قد �ضبق 
ت�ضورات وتوقعات بع�س العرب الذين مل يخرجوا 

بعد من دائ���رة مرحلة �ضيا�ض���ة الرئي�س الأمريكي 
ال�ض���ابق جورج بو����س، ومل يتنبهوا اإىل اأن تاأخرهم 
عن ا�ض���تدراك الأمور �ضي�ضاهم يف عزلهم اأو على 
الأق���ل اإيقاعه���م يف مزيد م���ن احل���رج. وبطبيعة 
احل���ال ف���اإن ه���ذا الأم���ر ل ينطبق عل���ى الريا�س 
ودم�ض���ق حيث عرف���ت كل منهما كي���ف تتعاطيان 
مع املرحلة اجلديدة، اأي مرحلة �ض���قوط �ضيا�ض���ة 

بو�س.

واإ�ض���افة اإىل م���ا ي�ض���جل م���ن نقط���ة اإيجابي���ة يف 
قم���ة الدوحة على �ض���عيد تعزيز مناخ امل�ض���احلة 
بني دم�ض���ق والريا����س، فاإن هناك نقط���ة اإيجابية 
اأخرى ميكن ت�ض���جيلها وتتمث���ل باللقاء الذي جمع 
الرئي�ضني الأ�ضد ومي�ضال �ضليمان، والذي اأكد بعده 
رئي�س اجلمهورية اأن العالقة اللبنانية – ال�ض���ورية 

هي اأعمق من العالقات الدبلوما�ضية.
وراأت اأو�ض���اط مراقبة اأن مبادرة الرئي�س �ضليمان 

اإىل زيارة الرئي�س ال�ض���وري يف جناحه بعد و�ضوله 
اإىل الدوح���ة ميك���ن اأن تندرج يف اإط���ار الرد على 
امل�ض���ككني ح���ول العالقة اجلي���دة بني الرئي�ض���ني 
وا�ض���تمرار مفع���ول النتائج اجليدة الت���ي حققتها 
القم���ة ال�ض���هرية بينهما عندم���ا ا�ض���تهل الرئي�س 

�ضليمان جولته اإىل اخلارج بزيارة دم�ضق.

كما جاءت مبادرة الرئي�س اللبناين ك�ض���هادة على 
تكري����س انتظ���ام العالق���ة املميزة خ�ضو�ض���ًا بعد 

تبادل ال�ضفراء بني البلدين.

وبالع���ودة اإىل نتائ���ج قم���ة الدوح���ة ف���اإن الب���ارز 
فيه���ا توقيع الق���ادة العرب على وثيقة امل�ض���احلة 
وتاأكيده���م م���ن خالله���ا عل���ى: اللت���زام مبيثاق 
اجلامع���ة العربية وقراراتها، واعتماد احلوار حلل 
اخلالفات، والعم���ل على بلورة روؤية ا�ض���رتاتيجية 
موح���دة للتعامل م���ع التحدي���ات. وهن���ا ل بد من 

الت�ض���جيل باأن���ه كان على القادة الع���رب اأن يقروا 
ه���ذه الإ�ض���رتاتيجية اأو عل���ى الأق���ل يتفق���وا عل���ى 

خطوطها العري�ضة.

ويف املح�ض���لة ميكن الق���ول اأن قمة الدوحة عربت 
الطري���ق اإىل مزي���د من خط���وات امل�ض���احلة بني 
الع���رب، لك���ن الع���ربة يف النتائ���ج التي يج���ب اأن 
تتحقق من هذه امل�ض���احلات ل �ض���يما على �ضعيد 

الق�ضية الفل�ضطينية.

اأم���ا يف لبنان فاإن ما ح�ض���ل يف قط���ر عزز الآمال 
ب���ني دم�ض���ق  مبزي���د م���ن الأج���واء الت�ض���احلية 
والريا�س، وه���ذا ل بد اأن ينعك����س على العالقات 
ب���ني الأطراف اللبناني���ة، مع العل���م اأن هناك من 
ي�ض���عى حت���ى الآن للع���ودة اإىل ال���وراء حل�ض���ابات 
�ضيا�ض���ية �ض���يقة اأو لغاي���ات فئوي���ة ل تتواف���ق مع 

م�ضلحة اللبنانيني.

الغالفالغالف

حوار ثنائي بني الرئيس األسد وامللك عبد الله

لقاء بني أمني عام األمم املتحدة بان كي مون والرئيس اللبناني ميشال سليمانلقاء بني أمير دولة قطر الشيخ حمد والرئيس اللبناني ميشال سليمان
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الغالفالغالف

الرئيس جمال عبد الناصر يتوسط أعضاء الوفد اللبناني الذي زاره في مكتبه بقصر القبة وهم إلى يمني الرئيس عبد الناصر: )الصف األول( كامل األسعد، معروف سعد، شفيق مرتضى، أحمد األسعد، وإلى يسار 
الرئيس عبد الناصر، رشيد كرامي، عدنان الحكيم، محمد صفي الدين، صالح األسير، وفي الصف الثاني )من اليسار( جبران مجدالني، نسيم مجدالني، أحمد جابر، عبد املجيد الرافعي، حسني سجعان. وفي الصف 

الثالث )من اليمني( هاشم الحسيني، اميل حايك، محمد الخطيب، باسم الجسر )وقد غاب بعض أعضاء الوفد عن هذا اللقاء(.

حتت عنوان “معروف �صعد، الهوية واليوميات” يورد الباحث نزيه ح�صني يف درا�صته املُعْنَونة 
“�صيدا وم�صاألة الزعامة ال�صيا�صية/ معروف �صعد” اأن النائب والزعيم ال�صيداوي معروف 
�صعـــد ولـــد يف �صيـــدا عـــام 1910، االأب ب�صتـــاين هـــو م�صطفى �صعـــد، واأم م�صيحية هـــي جميلة 
عطـــا عطيـــة مـــن بلـــدة درب ال�صيـــم القريبـــة من �صيـــدا، دخـــل مدر�صة الفنـــون االإجنيليـــة يف �صيدا عـــام 1925، وبـــرز يف الريا�صة فيهـــا، منتقاًل 
اأوائـــل العـــام 1928 اإىل اجلامعـــة الوطنيـــة يف عالية، لي�صافر يف نهايـــة العام اإىل اململكة العربية ال�صعودية للعمـــل يف التدري�س، حيث اأّدى فري�صة 
احلـــج هنـــاك ليعـــود اإىل عاليـــة ويعمـــل ناظـــراً يف مدر�صتهـــا، وفـــاز يف تلك الفـــرتة ببطولـــة لبنان املدر�صيـــة يف رمي الكـــرة احلديديـــة والقر�س، 
ويف العـــام 1931 عمـــل مدّر�صـــاً يف الكليـــة العلميـــة بدم�صـــق مما اأتاح لع اإن�صـــاء عالقات مع ال�صخ�صيـــات ال�صورية الوطنية، كمـــا عمل يف بريوت يف 
مدر�صـــة ال�صيـــخ عبا�ـــس االأزهـــر مدر�صـــاً لّلغة االإنكليزيـــة والريا�صة عـــام 1932 وكان �صاحـــب املدر�صة معروفـــاً بوطنيته، فتخّرج علـــى يديه جيل 
كامـــل مـــن الوطنيـــن، كمـــا كانـــت املدر�صة التـــي تطورت اإىل “الكليـــة االإ�صالمية” ت�صـــم عدداً كبرياً مـــن الطالب العرب والقادمـــن من البالد

 االإ�صالمية.

�ملنا�شل �ل�شهيد معروف �شعد... 
م�شرية وم�شار

�آَمن بق�شايا �شعبه و�أّمته 
و�لتزم بها حتى ��شت�شهاده..

الشهيد معروف سعد

�ملقاوم د�ئمًا
ويف الع����ام 1935 اجته معروف �ض����عد اإىل حيفا 
يف فل�ض����طني، حي����ث عمل مدر�ض����ًا للريا�ض����ة يف 
مدر�ض����ة الربج الإ�ضالمية، وا�ضرتك يف املقاومة 
مع ال�ض����هيد عبد الق����ادر احل�ض����يني، ليعود اإىل 
�ض����يدا عام 1936 منظمًا جمموعة من �ض����باب 
�ض����يدا للعم����ل �ض����د قواف����ل التموي����ن املر�ض����لة 
لل�ض����هاينة والربيطانيني، وقام بعدة تظاهرات 
�ض����د �ض����لطات النت����داب، اقتح����م يف اإحداه����ا 
ق�ضلة الدرك يف �ض����يدا حيث اأطلقت النار عليه 
وِكم يف متوز 1936، وتعّرف  فاأ�ضيب يف يده، وحجُ
يف ال�ض����جن اإىل اأنطون �ض����عادة موؤ�ض�س احلزب 
����نّي منفذًا عامًا  ال�ض����وري القومي الجتماعي وعجُ
له يف �ض����يدا، ليع����ود ويلحق ثاني����ة باملقاومة يف 
فل�ض����طني ع����ام 1937. وت����رك يف ه����ذه الف����رتة 
احل����زب ال�ض����وري القومي خلالف حول ق�ض����ية 
فل�ض����طني بع����د اأن حمل لقب “جماه����د” للمرة 
الثاني����ة حت����ت قي����ادة “عب����د الرحي����م احل����اج 
حمم����د” يف منطق����ة طولك����رم، بع����د اأن منحه 

اإي����اه �ض����ابقًا ال�ض����هيد عب����د القادر احل�ض����يني، 
ويف الع����ام 1939 ان�ض����م اإىل فرقة ع�ض����كرية يف 
�ضوريا بقيادة ح�ضني الزعيم، م�ضاركًا يف العمل 
الوطني �ض����د النت����داب. واعتق����ل اأواخر 1940 
حي����ث و�ض����ع يف �ض����جن املي����ة ومية قرب �ض����يدا 
نّي  حت����ى العام 1944، وما ب����ني 1946- 1949 عجُ
ناظرًا داخليًا يف كلية املقا�ض����د يف �ض����يدا حيث 
�ض����ّكل فيها نواة املقاومة ال�ضعبية التي قامت يف 
العملي����ات الع�ض����كرية يف اجلليل الأعل����ى واأبرز 
معاركها “املالكية” حيث ا�ضت�ضهد فيها املالزم 
حممد زغيب، و”الهراوي” التي ا�ضت�ض����هد فيها 

ديب عكرة ابن �ضيدا.

�ملنا�شل �لثابت
وي�ض����ري نزي����ه ح�ض����ني اإىل دور مع����روف �ض����عد 
كمفو�س يف ال�ضرطة بني 1949- 1957 الذي مل 
مينعه م����ن مواكبة احلركات الوطنية وتاأ�ض����ي�س 
النقابات والأندية واجلمعيات وتبنيه للنا�ضرية 
وتعّرف����ه اإىل الرئي�����س جم����ال عبد النا�ض����ر ثم 
قيادته حلركة املقاومة ال�ض����عبية يف ثورة 1958 

يف �ض����يدا واجلنوب وانتقاله بعده����ا اإىل العمل 
الر�ض����مي اإىل جانب العم����ل ال�ضيا�ض����ي كرئي�س 
للبلدية ع����ام 1963 ونائب ل�ض����يدا عدة مّرات، 
ودوره يف تاأ�ض����ي�س جمل�����س ال�ض����لم العامل����ي، ثم 
تاأ�ضي�ضه لتنظيم القوى ال�ضعبية حتى ا�ضت�ضهاده 
يف 6 اآذار 1975 بعد اإ�ضابته يف 26 �ضباط 1975 
اأثناء قيادته تظاهرة لل�ض����يادين �ض����د �ض����ركة 
بروتيني التي هددت م�ض����الح �ض����يادي اجلنوب 
ب�ض����عيها اإىل احت����كار ال�ض����يد عل����ى ال�ض����واطئ 
اللبناني����ة والت����ي يرتاأ�س جمل�����س اإدارتها يومها 

الرئي�س الأ�ضبق كميل �ضمعون.

وهذه كانت خال�ض���ة امل�ض���رية الن�ض���الية للزعيم 
املجاهد ال�ض���هيد معروف �ضعد على امتداد اأربعني 
�ض���نة من العمل ال�ضيا�ض���ي ال�ض���عبي الوطني الذي 
كّر�ض���ه الق�ض���ايا الوطني���ة والقومي���ة والإن�ض���انية 

كمنا�ضل ثابت املواقف كما هي اأولده من بعده.

حقائق �أ�شا�شية
وي�ض���ري مدير عام وزارة الداخلية الأ�ضبق الأ�ضتاذ 

�ض���ميح ال�ض���لح يف حديثه لنا حول النائب ال�ضهيد 
معروف �ض���عد اإىل جهله حقائق اأ�ضا�ض���ية كان لها 

دورها يف حياته منها:
اأول: اأن����ه اب����ن الطبقة ال�ض����عبية التي ظ����ّل وفيًا 
له����ا طوال حياته، فلم يتغ����ري اأو يتبّدل اأو ينقلب 
عليه����ا على الرغم من كل املتغ����ريات التي مّرت 
عل����ى لبن����ان وعلي����ه، اإذ ظ����ل ابن ه����ذه الطبقة 
يهتم لأمرها، وي�ض����عى اإىل حفظ حقوقها، واإىل 
حماي����ة مطالبه����ا وتبني ه����ذه املطال����ب والعمل 
عل����ى حتقيقها، وخا�ض����ة خالل اأح����داث 1958 
حيث كان ي�ض����هر على تاأمني و�ض����ول القوت اإىل 
فقرائها، وعلى متابعة اأو�ض����اعها بيتًا بيتًا خالل 
ظروف احل�ض����ار على املدين����ة، وكانت مطالب 
�ض����يدا دائمًا هي مطالب معروف �ضعد واجلميع 
بادلوه الوفاء بالوفاء حتى اأ�ضبح البطل- الرمز 

ل�ضمود املدينة دائمًا.

ثانيًا: اأن الق�ض���ية الفل�ض���طينية كانت الأ�ضا�س يف 
حيات���ه ال�ضيا�ض���ية، ودوره يف مواجهة ال�ض���هاينة 

يف اأواخ���ر الثالثين���ات حتدثت عن���ه كل القيادات 
الفل�ض���طينية واأر�ض���يف الثورة الفل�ض���طينية زاخر 
بعطاءات���ه ودوره �ض���واء مع ال�ض���هيد عب���د القادر 
احل�ض���يني اأو بعد انطالقة الثورة الفل�ض���طينية يف 
لبن���ان واإن اختلف م���ع بع�س ف�ض���ائلها يف اأواخر 
حياته بعد تكاثر املمار�ض���ات ال�ضيا�ض���ية اخلاطئة 
الت���ي ترك���ت تاأثرياتها على ال�ض���ارع ال�ض���يداوي، 
�ض���ّرًا عل���ى الوف���اء للق�ض���ية حتى  اإل اأن���ه ظ���ل مجُ

ا�ضت�ضهاده.

ثالثًا: اأن انفتاح معروف �ضعد على القوى القومية 
كان يرتب����ط دائم����ًا بقناعات����ه باأهمي����ة الوحدة 
العربية يف مواجهة ال�ضتعمار وال�ضهيونية بدءًا 
من النتداب الفرن�ضي مرورًا مبواجهة للع�ضابات 
ال�ضهيونية، وكانت حتكم حركته وقراراته، فهو 
اإنتمى اإىل احلزب ال�ضوري القومي حتت عنوان 
فل�ض����طني، واختلف معه ب�ضبب فل�ضطني، وانتمى 
اإىل حركة القوميني الع����رب، وانفتح على حزب 
البعث، ومار�س الن�ض����ال يف �ض����وريا ثم يف لبنان 
ووق����ف اإىل جان����ب الرئي�س جمال عبد النا�ض����ر 

حتت عنوان فل�ضطني والوحدة القومية.
رابعًا: اأن معروف �ض����عد كان دائمًا املثال للقائد 
املوؤم����ن بالعي�����س امل�ض����رتك، انطالقًا م����ن بيئته 
الأ�ض����رية، مرورًا بدرا�ضته، و�ض����وًل اإىل مواقفه 
املعلنة والوا�ضحة �ضواء من خالل دوره يف الكلية 
املقا�ض����د الإ�ض����المية التي كان����ت منطلق العمل 
الوطن����ي والقوم����ي يف �ض����يدا، اأو يف مواجهت����ه 
للرئي�س كميل �ضمعون وم�ضروع اإيزنهاور، اأو من 
خالل دوره يف الكلية الإ�ض����المية لل�ض����يخ عبا�س 
الأزه����ري، ويذكر الكل عنه اهتمامه بتفا�ض����يل 
العي�س امل�ض����رتك، واحلي����اة الجتماعية للفقراء 
واملعوزي����ن لأي طائف����ة اأو مذه����ب انتم����وا، ب����ال 

تفرقة ول متييز.

وهذه كلها، كما يقول الأ�ض����تاذ �ض����ميح ال�ضلح، 
�ض����كلت الزعي����م/ النم����وذج، ال����ذي ج����اء م����ن 
�ض����فوف الطبق����ة ال�ض����عبية وا�ض����تطاع اخ����رتاق 
الطبقة ال�ضيا�ضية التي كانت تقوم على العائلية 
اأو الإقط����اع الزراع����ي واأ�ض����حاب الق����وة املالية 

وال�ضلطة.
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الغالفالغالف

االستاذ سميح الصلح

من اليمني: سميح الصلح، العميد ريمون اده، معروف سعد، أديب الفرزلي

الدكتور محمد املجذوب

الدكتور اسامة محيو
عب����د الق����ادر احل�ض����يني، ث����م دعم����ه للمقاومة 

الفل�ضطينية ودورها اجلهادي.
وثانيه����ا، تفاعله مع النا�ض����رية من����ذ بداياتها 
كمنطل����ق لتحقي����ق ه����ذه الوحدة حت����ت قيادة 
الرئي�����س الراح����ل جمال عب����د النا�ض����ر والتي 
�ضكّلت خط املتابعة لدوره الع�ضكري يف فل�ضطني 
�ضد ال�ض����هاينة، ويف لبنان �ض����د النتداب ثم 

مواجهته مل�ضروع اأيزنهاور عام 1958.
ثالثه����ا، وقوفه اإىل جانب الطبقة ال�ض����عبية يف 
�ض����عيها لتحقي����ق مطالبه����ا الجتماعي����ة والتي 
كانت قمتها وقوفه مع ال�ض����يادين �ض����د �ضركة 
بروتي����ني وا�ضت�ض����هاده دفاع����ًا ع����ن حقوقه����م 

وم�ضاحلهم.
رابعه����ا، اعتم����اده �ضيا�ض����ة الأب����واب املفتوحة 
م����ع اأبن����اء �ض����عبه ومدينت����ه وتفاعل����ه اليوم����ي 

م����ع مطال����ب النا�����س وق�ض����اياهم الجتماعية 
واملطلبية املحقة.

هذه الأمور �ضكلت امل�ضار التاريخي لدور معروف 
�ض����عد كمنا�ضل من اأجل ق�ضايا �ض����عبه واأّمته اإذ 
اأنه مل يف�ض����ل اأبدًا بني مطالب �ض����يدا كمدينة، 
ومطالب اللبنانيني ك�ض����عب، وق�ض����ية فل�ض����طني 
كق�ض����ية مركزية لالأّمة، والوح����دة العربية، لذا 
اأمثال����ه ل يتكررون اإل يف الأوقات ال�ض����عبة التي 
حتتاج فيها الأمة والوطن اإىل الرجال الرجال.

ومهم����ا كان الآخ����رون على اخت����الف مع نظرته 
اإىل هذه الق�ضايا كلها، التي نراه على حق فيها، 
ف����اإن اجلمي����ع احرتموا ال�ض����هيد معروف �ض����عد 
ك�ضخ�ضية منا�ض����لة اأّدت دورها بالكامل دفاعًا 
عن م����ا توؤمن ب����ه حت����ى ال�ضت�ض����هاد، رحم اهلل 

ال�ضهيد معروف �ضعد واأ�ضكنه ف�ضيح جنانه.

ولنا كلمة
يبقى اأن نقول، اأن معروف �ض���عد رحمه اهلل، �ض���ّكل 
بالن�ضبة اإىل جيلنا، رمزًا من رموز الن�ضال الوطني 
يف لبن���ان، وهو رم���ز ل ي�ض���تطيع اإل اأن نقف اأمامه 
باإج���الل واإكب���ار، �ض���واء يف م�ض���رية حيات���ه، اأو يف 
ا�ضت�ضهاده دفاعًا عن ق�ضايانا، لأن التاريخ ل يرحم 
اأح���دًا، والتاريخ �ضي�ض���جل باأحرف من نور ن�ض���ال 
معروف �ضعد، ال�ضهيد ال�ضاهد على ق�ضايا ع�ضره، 
املتفاعل معها، والفاعل فيها، وامل�ض���تمر يف حياتها 
حت���ى بع���د ا�ضت�ض���هاده من خ���الل الرج���ال الذين 
عاه���دوه على متابعة الطري���ق موؤمنني باأنه ما مات 
طالب، ولن متوت ق�ضية يحمل همومها  حق وراءه مجُ

رفاق معروف �ضعد واأبناءه واإخوته يف الن�ضال.
حتقيق خالد �للحام

�شهاد�ت على �لدور
ويق����دم لن����ا الدكت����ور حممد جم����ذوب يف كتابه 
“عندما قاومنا” بع�س النماذج من دور النائب 
ال�ض����هيد الت����ي توؤك����د عل����ى النقاط الأرب����ع التي 

ذكرها الأ�ضتاذ �ضميح ال�ضلح فيذكر منها:

- حماولة الغتيال التي تعّر�س لها من قبل اأحد 
املوظفني يف امل�ضت�ض����فى احلكوم����ي القريب من 
دير الراهبات يف �ضيدا، فقد كان هذا املوظف 
ي�ض����عد اإىل �ضطح امل�ضت�ض����فى ويرمي احلجارة 
على رجال املقاومة لدفعهم لإطالق النار على 
دي����ر الراهبات، وقد نقلت احلامية الع�ض����كرية 
للمقاومة اخلرب اإىل معروف �ضعد فطلب اإليهم 
عدم الرد على ال�ض����تفزاز، وقام بزيارة الدير 
حيث اجتم����ع بالراهبات واأبلغه����م مبا يحدث، 
كم����ا اجتم����ع مبوظفي امل�ضت�ض����فى و�ض����رح لهم 
مواق����ف رجال الثورة والرئي�س �ض����معون واأثناء 
خروجه جرت حماولة لغتياله، وك�ض����ف رجال 
املقاوم����ة الفاع����ل ورفعوا ر�ضا�ض����اتهم لإطالق 
الن����ار علي����ه ل����ول اأن اأمره����م مع����روف �ض����عد 
بعدم اإط����الق النار وعاد اإىل امل�ضت�ض����فى وقال 
للم�ض����وؤولني اأن����ه راأى املذن����ب، وه����و يعفو عنه، 
ويطل����ب اإىل املدير اأن مينحه اإجازة طويلة لأنه 
ياأمل اأن يحا�ضب نف�ضه يف �ضاعة �ضفاء ويتذكر 
اأنه يعي�س يف �ض����يدا بني اإخوان له مل ينا�ض����بوه 

الع����داء يومًا، وعاد اإىل مق����ر قيادته طالبًا من 
اجلمي����ع اأن يكتموا حماولة الغتيال عن النا�س 

ول يذيعوا ا�ضم املذنب.

- �ضعيه خالل اأحداث 1958 اإىل جمع التربعات 
من اأغنياء املدينة لتاأمني القوت لعائالت املدينة 
م����ن الفقراء، وال�ض����الح والذخائ����ر للمقاومني، 
وعندما بداأ هوؤلء الأغني����اء بالكف عن التربع، 
قام����ت املقاوم����ة مب�ض����ادرة بع�����س ال�ض����يارات 
التي ميلكها الأثرياء، وهددت باإتالفها وخ�ض����ي 
امل�ض����رون ح����دوث م����ا ل حتم����د عقب����اه فاأقبلوا 

يقدمون اإليها املبالغ املطلوبة.
كم����ا ي����ورد النائ����ب ال�ض����هيد مع����روف �ض����عد يف 
الكت����اب نف�ض����ه مفهوم����ه لل�ض����راع فيقول حتت 

عنوان “م�ضرينا يتقرر يف فل�ضطني”

لل�ض����عب  نكب����ة  فل�ض����طني  نكب����ة  تك����ن  “مل   -
الفل�ضطيني فقط، كما اأنها مل تكن نكبة لل�ضعوب 
املحيطة واملجاورة لفل�ض����طني، واأنها كانت نكبة 
للعرب قاطبة فاخلطر ال�ض����هيوين الذي اأ�ضبح 
ج�ضرًا لال�ض����تعمار يف ال�ضرق يهددنا جميعًا. اإن 
ال�ض����هيونية اليوم تتاآمر مع ال�ض����تعمار للق�ضاء 
عل����ى القومية العربية و�ض����رب العرب بع�ض����هم 
ببع�س... وليدرك كل عربي باأن ال�ضعب العربي 
مل يجُهزم يف فل�ضطني لقد هزم �ضا�ضته املتاآمرون 
اأع����رف  اإنن����ي  لأنه����م انهزامي����ون رجعي����ون... 

الفل�ضطينيني، واأنا �ضديد الثقة بهم”.

�الأب��ب �ملفت�حة و�اللتز�م �لق�مي
ويقول الباحث اجلامعي الدكتور اأ�ضامة حميو:

عندم����ا نتح����دث ع����ن �ضخ�ض����ية ف����ّذة كالنائب 
ال�ض����هيد معروف �ض����عد تعود اإىل ذاكرتنا اأربعة 
اأمور اأ�ضا�ضية �ضّكلت يف جمملها هذه ال�ضخ�ضية 
التي اختطت لنف�ض����ها طريقًا معروف النهايات 

منذ �ضبابه.
اأوله����ا، قناعته بالوح����دة القومي����ة العربية التي 
تكّونت منذ انطالقه بالعمل الع�ضكري �ضّد قيام 
الكيان ال�ضهيوين عام 1936 اإىل جانب ال�ضهيد 
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لقاء

قباين: حممد  النائب  عقيلة  قباين  اإلهام  ال�صيدة  " �صـيدا" تلتقي 
مررنــا بظـروف �شعبة لكـن �هلل ه� �حلامي �الأول و�الأخري 

ونحـن ن�ؤمن مب��جهـة �الأزمات ال �لهروب منها
ح��ر: �شمار �لرتك

هـــي ابنـــة عن املري�صة متزوجة مـــن نائب لبناين يعمل دون كلـــل اأو ملل خلدمة اأبناء 
وطنه، ال تهاب املخاطر وال�صعوبات وتوؤمن باأن اهلل هو احلامي االأول واالأخري. اأبواب 
منزلها تبقى م�صرعة با�صتمرار وال تقت�صر على فرتة التح�صري للمعركة االنتخابية، 
الأنهـــا تعتـــر اأن علـــى النائـــب وزوجتـــه م�صوؤوليـــة طاملـــا اختـــارا دخـــول هـــذا املعـــرتك 

ال�صيا�صي.
فامل�صوؤوليـــة ال تقت�صـــر علـــى تقـــدمي بع�ـــس اخلدمـــات مع اقـــرتاب موعـــد االنتخابات 
النيابية بل يجب اأن ت�صتمر على مدار ال�صنة خلدمة اأبناء هذا الوطن واحتياجاتهم.

اإنها ال�صيدة اإلهام زوجة النائب حممد قباين التي ت�صدد على �صرورة تفعيل دور املراأة 
كي ت�صل اإىل مبتغاها وال �صيما اأن هناك الكثري من الن�صاء الرائدات يف جمتمعنا.

هــــي تتمنى اأن جتري االنتخابات النيابية بهــــدوء لت�صتقر االأو�صاع وليتمكن بالتايل 
النــــواب مــــن ممار�صــــة دورهــــم خلدمــــة املواطــــن الــــذي كفــــاه مــــا عانــــاه يف ال�صنــــوات 

املا�صية.
"�صيـــدا عـــر التاريـــخ" التقتها يف منزلها، فكانت كعادتهـــا متوا�صعة الأق�صى درجة 
وحمبـــة الأق�صـــى درجـــة واأنـــت عندمـــا جتل�ـــس معهـــا ت�صعـــر وكاأنـــك جتل�ـــس مـــع اأخـــت 

لك. 
اللقاء معها كان �صريحاً وقد حتدثت ال�صيدة قباين بكل اإ�صهاب، فكان االآتي:

لقاء

السيدة إلهام قباني

أثناء مشاركتها 
في إعادة إحياء 

وسط بيروت 

النائب الشيخ سعد الحريري  متوسطًا النائب محمد قباني وعائلته 
خالل إقامة النواب في فندق "فينيسيا"

�بنة عني �ملري�شة
من هي اإلهام قباين؟

- " اأنا ابنة "عني املري�ض���ة"، وا�ض���مي اإلهام بوجي 
 " "اللي�ض���يه" لغاي���ة �ض���ف  در�ض���ت يف مدر�ض���ة 
الربوڤيه" ثم انتقلت اإىل "الأنرتنا�ضيونال كولدج" 
ثم اإىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت حيث در�ض���ت 
ال����  واأخ���ذت   Communication ARTS ال���� 
"بي. اآي". بعدها تزوجت ومل ت�ضنح يل الفر�ضة 

لأن اأعمل يف جمال تخ�ض�ضي".

�للقاء �الأول
متـــى تزوجت مـــن النائب حممـــد قباين؟ 

وكيف مت اللقاء؟
- " تزوج���ت ع���ام 1978، وحمم���د كم���ا تعلم���ني 
فه���و اأي�ض���ًا م���ن منطق���ة ع���ني املري�ض���ة  ووالدته 
ووالدت���ي كانت���ا �ض���ديقتني، لكن ذل���ك مل يكن له 
عالق���ة بارتباطن���ا. لك���ن "�ض���لفتي" رول كان���ت 
معي يف مدر�ض���ة "اللي�ض���يه" ويف الوقت نف�ضه هي 
ابنة خ���ال حممد ومتزوجة من اأخي���ه. يف يوم من 

الأيام ات�ض���لت بي ودعتني اإىل الع�ضاء، ف�ضادفت 
اأن التقي���ت مبحمد، وكان اللق���اء الأول. بعد ذلك 
خرجنا ب�ضعة مرات ثم خطبنا ملدة �ضهرين بعدها 
عقدنا القران ثم تزوجن���ا. وكان من املفرت�س اأن 
ن�ضكن يف منزل اأخي كي ل يحتله املهجرون يف ذلك 

الوقت فتزوجنا ب�ضرعة وانتقلنا اإىل املنزل".

متزن "ودغري"
مـــا اأكـــر مـــا جذبـــك اإىل االأ�صتـــاذ حممـــد 

قباين؟
- " هو �ض���خ�س مت���زن "ودغ���ري" ل يعرف اللف 
وال���دوران، مبا�ض���ر وواقع���ي وحن���ون اإىل اأق�ض���ى 
درج���ة. وه���ذه ال�ض���فات جمتمع���ة �ض���جعتني اأن 
اأرتبط بهذا الإن�ض���ان خ�ضو�ض���ًا واأن �ضفة الإتزان 
وال�ضراحة يف الرجل هي من اأهم امليزات، كذلك 

�ضفة احلنان فهي �ضرورية جدا".

�أب حن�ن
كيف كانت عالقته باالأوالد؟

- " لدي ولدان، بنت )مّيا( وحبي )جميل(. واأذكر 

اأنني عندما رزقت ب� مّيا كنت اأريد اأن اأ�ضميها مايا 
اأو نايل���ة لكن���ه رف�س رف�ض���ًا تام���ًا واأ�ض���ر على اأن 
ي�ضميها اإ�ضمًا عربيًا. فقلت له ح�ضنًا. و�ضادفت اأن 
دعينا للع�ضاء لدى الدكتور �ضالح دباغ، وكان لديه 
ابنة اإ�ضمها مّيا، فاأعجب حممد بال�ضم، ومبا اأنني 
كنت اأريد مايا فجاء ال�ض���م كحل و�ض���طي، وكانت 
مّي���ا. وعندم���ا رزقت به���ا ب���داأوا ينادونه���ا مايا، 
فيب���ادر حممد فورًا لي�ض���حح ويقول ا�ض���مها مّيا. 
ومّيا حاليًا متزوجة وتعي�س مع زوجها يف دبي، اأما 
جمي���ل مدّر�س مثل والده هند�ض���ة الكهرباء، وبعد 
اأن عمل ملدة ثالث �ض���نوات عاد لإكمال درا�ضته يف 
ال� Fontain bleu. وحممد بطبعه كما �ض���بق اأن 
ذكرت لك حنون جدًا فهو رغم ان�ض���غالته مبجرد 
اأن يدخل اإىل املنزل يرتك ال�ضيا�ض���ة جانبًا لياأخذ 
دور الأب والزوج فيطمئن على الأولد وعلى العائلة 

وي�ضاأل عن كل منا فردًا فردًا".

ه��يات معينة؟
هـــل يت�صنـــى لـــه الوقـــت ملمار�صـــة هوايـــات 

معينة؟

- " حممد يحب الريا�ض���ة، ويف ال�ضابق كان ميار�س 
ريا�ض���ة امل�ض���ي على الكورني�س لكن ب�ضبب الظروف 
احلالي���ة اأ�ض���بح ميار�س الريا�ض���ة يف املن���زل، وهو 
يق���راأ كثريًا ويف كافة املجالت لأنه يعترب اأن الثقافة 

ل حدود لها فهي كاخلبز اليومي".

حتمل �ل�شعاب
كيــــف حتملــــت وتخطيــــت الظــــروف التي يف 
وقــــت من االأوقات �صكلت نوعاً من التهديد، 
وال �صيمــــا اأن العديد من نواب 14 اآذار كانوا 

هدفاً لالغتيال؟
- " بع���د اغتي���ال النائ���ب ولي���د عيدو رحم���ه اهلل، 
والذي كانت تربطنا به عالقة مميزة جدًا ومع كافة 
اأف���راد اأ�ض���رته، كما تعلمني ا�ض���طر النواب لل�ض���فر 
ومغ���ادرة البل���د كنوع م���ن احلماية. ونح���ن بالذات 
كان���ت لدينا منا�ض���بة وه���ي اأن نف���رح بابنتنا فكان 
من املفرت�س اأن نح�ض���ر حلفلة الزفاف، وطبعًا مع 
اغتيال النائب ال�ض���ديق وليد عيدو األغي كل �ضيء، 
وا�ضطر حممد ال�ضفر اإىل م�ضر. عندها طلبت من 
حممد اأن نعقد القران لتخرج مّيا من منزل العائلة 
وهذا اأقل �ض���يء، رغم ذلك مل ن�ضتطع القيام بذلك 
فا�ض���طررنا اأن نعقد القران يف دبي وابنتي مل تلب�س 
الف�ض���تان الأبي�س كاأي عرو�س و�ضدقيني اإنها غ�ضة 
يف قلبي لكن الظروف حكمت خ�ضو�ضًا واأنها ابنتي 
الوحيدة لكن املاأ�ض���اة كانت اأك���رب من ذلك. وهكذا 
اأ�ض���بحت اأق�ّض���م وقتي ما بني م�ض���ر ودب���ي اإىل اأن 
اتفقن���ا بعدها اأن نلتقي يف دبي مكان عمل زوج مّيا، 
لنعق���د الق���ران على اأن نقيم الع�ض���اء بع���د اأن تهداأ 
الظروف. اأ�ض���يفي اإىل ذلك، ال�ض���جن الذي فر�س 
عليه���م كن���واب 14 اآذار يف ف���رتة م���ن الف���رتات يف 
فندق "فيني�ض���يا" والذي ا�ض���تمر ملدة �ضنة ون�ضف، 
�ضنة ون�ض���ف مل يغادروا فيها الفندق، �ضحيح اأنهم 
يف "اأوتي���ل" ولكنهم حما�ض���رون واأنا ل اأمتنى لأحد 
اأن يع���اين ما عانوه. وهك���ذا بعد اأن خرج حممد من 
�ض���جنه اإن �ضح التعبري، احتفلنا ل� مّيا وزوجها بعيد 

زواجهم الأول.
ومن���ذ اأن ع���اد حمم���د اإىل املن���زل، ونح���ن منار�س 
حياتن���ا اليومي���ة بحذر، كما اأن حياتن���ا الجتماعية 
تقت�ض���ر عل���ى الأه���ل والأ�ض���دقاء مع اتخ���اذ كافة 
التدابري الأمنية، فهذا واقع فر�س علينا مع الأ�ضف، 

ويف النهاية ربنا هو احلامي".

دور �ملر�أة
علــــى �صعيــــد اآخــــر، كيــــف تقّيمــــن دور املراأة 

اللبنانية؟
- " يج���ب على امل���راأة اأن تثبت جدارته���ا وكفاءتها 

واأن ل تكون م�ض���اركتها خجولة، كما عليها 
اأن تفّع���ل دورها ل اأن تطلب املن�ض���ب وهي 
قابع���ة يف منزله���ا، فعليه���ا اأن تعم���ل واأن 
تنا�ض���ل بكل ما اأوتيت من جهد لكي ت�ضل 
اإىل مبتغاه���ا، ول �ض���يما اأن���ه لدينا ن�ض���اء 
رائدات يف جمتمعنا ول�ض���نا اأقل اأهمية من 

الرجل".

وماذا عن دور اجلمعيات الن�صائية؟
- " ل �ض���ك باأن اجلمعيات الن�ضائية لعبت 
دورًا ب���ارزًا ول �ض���يما يف ف���رتة الأحداث، 
وه���ي ما زالت تق���وم بدور نا�ض���ط وجبار، 
ولوله���ا مل���ا ا�ض���تطاعت امل���راأة اأن حتق���ق 

ذاته���ا وبالتايل اأن تقدم امل�ض���اعدات ل���كل حمتاج. 
فه���ذه اجلمعي���ات تخف���ف اأعب���اء كثرية ع���ن كاهل 
الدول���ة ول �ض���يما يف املجال الجتماعي وال�ض���حي 
اأي�ضًا، لذلك ل ي�ضعنا اإل اأن جنّلها ونحرتمها ونقّدر 
اجلهود التي تبذلها. كذلك ل ي�ضعنا �ضوى اأن ن�ضكر 
الأي���ادي اخلرّية التي تتقدم بالتربعات دون �ض���وؤال 

ملد يد العون لكل اإن�ضان حمتاج".

دخ�ل �الأوالد �ملعرتك �ل�شيا�شي
هــــل ت�صجعــــن االأوالد علــــى دخــــول املعرتك 

ال�صيا�صي؟
- " نح���ن ل جنربه���م، فهذا خيار �ضخ�ض���ي، لكن 

الأهم نقطتني اأ�ضا�ضيتني: �ضهادته العلمية 
ومهنته. بعد ذل���ك اإن وجد اأن لديه ميوًل 
نحو ال�ضيا�ض���ة فليكن وهو �ضيلقى الدعم. 
لك���ن اأن جنربه على ذلك كون والده يعمل 
يف املعرتك ال�ضيا�ضي فهذا اأمر مرفو�س، 
اإل يف حالة واحدة اأن يكون جديرًا بدخول 

املعرتك ال�ضيا�ضي ولديه هو الرغبة".

هــــل متنيت بلحظــــة من اللحظات 
لــــو اأن االأ�صتــــاذ قبــــاين مل يدخــــل 

املعرتك ال�صيا�صي؟
- " نهائي���ًا، مل تخط���ر الفكرة على بايل. 
فاأن���ا اأوؤم���ن ب�ض���رورة مواجه���ة الأزمات 
خ�ضو�ض���ًا اإن كن���ت توؤمن���ني متام���ًا مب���ا 
تقوم���ني به، فكيف واأن���ت تخدمني الوطن 

واأبنائه؟ ويف النهاية ل مفر من القدر".

�النتخابات �لنيابية
ختامــــاً، االنتخابــــات النيابية على 
االأبــــواب، ماذا تتمنــــى اإلهام قباين 

كمواطنة من هذه االنتخابات؟

- " كل ما اأمتناه اأن ت�ض���تقر اأو�ض���اع البلد واأن تتم 
النتخاب���ات النيابي���ة به���دوء دون اأي انتكا�ض���ات 
وذلك ك���ي يتمك���ن املجل����س النياب���ي اجلديد من 
تفعيل دوره والرتكيز على هموم و�ض���جون املواطن 
�ض���واء الأو�ضاع القت�ض���ادية منها اأم الجتماعية، 
فكفى املواط���ن طول انتظار. ف���كل اأمورنا متوقفة 
ب�ض���بب النتكا�ضات الأمنية من هنا وهناك. لذلك 
ناأمل اأن ياأتي املجل�س اجلديد لي�ض���ع حدًا فا�ض���اًل 
لنطالق���ة جديدة تب�ّض���ر باخلري ملا فيه م�ض���لحة 
ه���ذا املواط���ن اللبن���اين ال���ذي عان���ى م���ا عاناه، 
وليتعاىل اجلميع عن كافة املهاترات وال�ض���جالت 

التي ل توؤدي اإىل �ضيء �ضوى خراب البلد".
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�ملفتي �ل�ّشعار

مفتــي طر�بل�س و�ل�شمــال �ل�شيخ �لدكت�ر 
مالك �ل�شعار قال:

   عندما نتناول بالبحث اأي و�ضيلة تقنية اإعالمية 
حتقق التوا�ض���ل بني الفرد وحميطه، وبينه وبني 
الع���امل، ل ب���د لن���ا م���ن الرتكي���ز عل���ى اأن هذه 
الو�ضيلة لها ح�ض���ناتها كما اأن لها �ضيئاتها، فمن 
احل�ض���نات قدرة الدعاة على الو�ضول اإىل اأو�ضع 
ق���در ممكن من امل�ض���اهدين يف الع���امل ليقدموا 
لهم الإ�ضالم كما ينبغي اأن يقّدم كدين ح�ضاري 
يوؤم���ن لهم �ض���عادة الداري���ن، الدني���ا والآخرة، 
ويوحد �ضفوفهم، ويعزز مواقفهم ويعلمهم بحال 
اإخوانهم يف العامل، ويع���ّرف بحقوقهم، ويناق�س 
م�ض���كالتهم، ويثبت لهم اأنه الدين احلق واأن يف 
اللتزام ب���ه وبتعاليمه، ما يوؤك���د على اأنهم خري 
اأم���ة اأخرجت للنا�س ياأم���رون باملعروف، وينهون 

عن املنكر، ويتقون اهلل.
ومن ال�ض���يئات، قدرة هذه الو�ض���يلة الإعالمية على 
تزيي���ف احلقائ���ق، وغ�ض���ل الدم���اغ، وزرع الأفكار 
واملفاهي���م اخلاطئة، وغر����س القي���م الوافدة التي 
تدع���و لالنح���الل الأخالقي والجتماع���ي بطريقة 
غري مبا�ضرة، تت�ض���رب اإىل عقول النا�ضئة، وت�ضري 
يف عروقهم كاخلدر وتدفعهم اإىل ارتكاب املوبقات، 
وكاأنها اأمور طبيعية، بالإ�ض���افة اإىل ما يتم تقدميه 
على بع�س املحطات من م�ضاهد تثري الغرائز وتدفع 
اإىل ارت���كاب املعا�ض���ي، وق���د اأثبت���ت الأبحاث التي 
جرت يف خمتلف بالد الع���امل اأن هذا اجلهاز يكاد 
يك���ون من اأهم الأ�ض���باب التي تدف���ع اإىل النحالل 
اخللقي واجلرائم والعنف، وهذه كلها تتم بطريقة 
مدرو�ض���ة ت�ض���تند اإىل علم النف�س اجلماعي وتوؤدي 

دورها ال�ضيئ باإتقان وحرفية.
ومن هنا، فاإن مواجهة ال�ض���رور الناجمة عنه، ل 
ميكن اأن تاأتي فقط عن طريق املراقبة والت�ضوي�س 
على ه���ذه املحطات، لأن باإم���كان اأي مواطن اأن 
ي�ض���رتي "الد�س" وي�ض���بح ق���ادرًا عل���ى متابعة 
مئات املحطات العاملية بال ح�ضيب اأو رقيب، ولذا 
ل بد م���ن دور لالأ�ض���رة، واملدر�ض���ة، واجلامعة، 
واملجتمع يف حت�ض���ني الأفراد من هذه ال�ض���رور، 

ف���ال بد من تق���وى اهلل اأوًل واأخرًا، والتقوى حالة 
ي�ضل اإليها الإن�ضان من خالل الثقافة التي تبثها 
الأ�ض���رة يف نفو����س اأطفاله���ا، وتعلمه���ا املدار�س 
للنا�ض���ئة، وت�ض���هر اجلامعات على توعية الأفراد 
على خماطر و�ضرور هذه القيم الوافدة، فاإذا ما 
حتقق ذلك، ل بد له من دور لالأ�ض���رة يف الرقابة 
والتوجيه والإر�ضاد والتوعية امل�ضتمرة، وهنا دور 
الأم والأب يف �ضيانة الأ�ضرة ورعايتها فكلكم راٍع 

وكلكم م�ضوؤول عن رعيته.

�ملفتي �لرفاعي

وقــال مفتي عــكار �ل�شيخ �لدكتــ�ر �أ�شامة 
�لرفاعي:

اإن احلك���م ال�ض���رعي يف ه���ذه الق�ض���ية هو على 
طريقة ا�ض���تخدام الآلة ل عل���ى الآلة بحد ذاتها، 
ف���ال بد م���ن رقابة منزلي���ة على ما ي���راه اأولدنا 
عربها، والأ�ض���ا�س يف الأمر الرتبية الإ�ض���المية 
لتعلي���م  معين���ة  �ض���ن  يف  واحل���ذر  ال�ض���حيحة 
وحت�ضني اأطفالنا من املخاطر وال�ضرور الناجمة 
عن ا�ض���تخدام هذه الآلة فهذا اأنفع بكثري من اأن 
ن���رتك لأولدنا حرية م�ض���اهدة كل م���ا يريدونه 
يف تلك ال�ض���ن فالآل���ة تنقل اإلينا اخلري وال�ض���ر، 
فاخلري يكم���ن مبا اأ�ض���بحت عليه هي الو�ض���يلة 
من واقع ي�ض���مل اإطالق حمطات دينية اإ�ضالمية 
مثل "اقراأ" و "الر�ضالة" و"النا�س" و�ضواها من 
املحطات الدعوية، وال�ضر يف ما تقدمه املحطات 
الأجنبية من برامج واأفالم وم�ضل�ضالت حتمل يف 
م�ض���امينها الف�ضاد والإف�ض���اد واجلرمية والقتل 

والعنف وال�ضرقة والإباحية.
الف�ضائيات اإذًا و�ضيلة حديثة من و�ضائل الإعالم 
ال���ذي حّول العامل كله اإىل قرية �ض���غرية و�ض���ار 
باإم���كان امل�ض���اهد اأن ي���رى كل �ض���يء، ويف �ض���ن 
معينة ميكن لهذا الإن�ض���ان اأن ينحرف يف م�ضار 
اخلطيئ���ة ف���ريى الف�ض���اد وكاأن���ه اأم���ر طبيع���ي، 
ويتابع الربامج ال�ض���اقطة وكاأنها مادة ترفيهية، 
فيما تت�ض���رب هذه الأف���كار اإىل العقول وجتد لها 

م�ضتقرًا يف الأذهان.
من هنا، ل بد من الرقابة، ويف ظل غياب الرقابة 
العامة ال�ض���املة واإمكانيات الت�ضوي�س على بع�س 

املحطات، ت�ضبح الرقابة الأ�ضرية هي الأ�ضا�س، 
ف���ال ب���د م���ن حتدي���د �ض���اعات امل�ض���اهدة اأوًل، 
واملحطات التي ن�ضمح فيها لأولدنا مب�ضاهدتها، 
والربام���ج الت���ي نرى فيه���ا الفائ���دة له���م فاإذا 
جتاوزوا تلك ال�ض���ن مزودين بالرتبية الإ�ضالمية 
ال�ضحيحة �ض���ار بالإمكان الركون اإىل قدراتهم 
الفكري���ة يف معرف���ة اخل���ري وال�ض���ر، واحل���الل 
واحل���رام، ميكن له���ذه الرقاب���ة اأن تخف بعدما 

نثق بقدرة اأولدنا على ح�ضن النتقاء.
والأف�ض���ل يف هذا كله، اأن يبقى دور الأ�ض���رة هو 
املوج���ه واملر�ض���د يف الختي���ار لأن الق���درة على 
ج���ذب انتب���اه امل�ض���اهد والتالعب به ل���دى هذه 
املحط���ات كب���رية، وطاغي���ة، ن�ض���األ اهلل اأن يقي 

اأولدنا �ضرورها.

�ملفتي �ل�شلح

وقال مفتي بعلبك �ل�شيخ خالد �ل�شلح:
الأ�ض���ا�س يف مواجه���ة ال�ض���ر، هي توعي���ة الفرد 
وتعريف���ه ب���ه، فب���دون ه���ذه التوعية قد ي�ض���قط 
الإن�ض���ان دون اأن ي���دري يف ف���خ الجن���ذاب اإىل 
متابع���ة هذه املحطات الف�ض���ائية، والتوعية تبداأ 
منذ ال�ضغر وت�ضتمر وتتعّزز يف مرحلة املراهقة، 

�أهل �لعلم يرون �أن �الأ�شرة هي �الأ�شا�س يف �لعملية �لرتب�ية.. كيف ن��جه خماطر �لف�شائيات و�نعكا�شاتها على �أطفالنا عرب �لتلفاز؟
لقاءلقاء

عار 
ّ

املستشار إبراهيم اللّوناملفتي خالد الصلحاملفتي مالك الش

حتقيق: خالد �للحام
كيـــف نواجه خماطـــر الف�صائيـــات وانعكا�صاتها 

على اأطفالنا من خالل التلفاز؟
�صـــوؤال كبـــري تعّر�صـــت العديـــد مـــن الدرا�صـــات 
االإعالميـــة واالجتماعية يف جامعاتنا لالإجابة 
عليـــه، مناق�صـــة تكاثر حجم اجلرميـــة والعنف 
خمتلـــف  يف  اجلن�صـــي  واالنحـــالل  واملخـــدرات 
بـــالد العامل ودور التلفاز فيها، وتاأثري النا�صئة 

به من خالل التقليد واملجاراة واملتابعة.
وحـــق  احلريـــة،  �صعـــارات  حتـــت  اأنـــه  واملوؤ�صـــف 
االإن�صان يف املعرفة، واالإعالم واالإعالن، حتولت 
اإىل م�صـــارات  نعي�صهـــا  التـــي  والقيـــم  املفاهيـــم 
اأخـــرى، و�صـــار التحـــرر حتـــرراً مـــن االأخـــالق 
بـــدل اأن يكـــون حترراً مـــن اال�صتعمـــار وغزواته 
الثقافيـــة واالإعالميـــة، واأ�صحـــت امل�صـــاواة بـــن 
الرجـــل واملـــراأة دعـــوة اإىل االإباحيـــة اجلن�صيـــة 
واالأخالقية والف�صـــاد واالإف�صاد، و�صار االإن�صان 
للك�صـــب  و�صيلـــة  املفاتـــن  وا�صتعرا�ـــس  �صلعـــة 
ال�صـــوؤال  حملنـــا  هنـــا  مـــن  لل�صلـــع،  والرتويـــج 
اإىل اأهـــل الِعلـــم مـــن رجـــال الديـــن االإ�صالمـــي 
وامل�صيحي واالإعالميـــن والق�صاة واملهند�صن، 

وفيما يلي اإجاباتهم:

وكلم���ا ازداد الف���رد وعي���ًا ازدادت قدرت���ه على 
الختيار ن�ضوجًا واإدراكًا.

والتوعي���ة تب���داأ بح�ض���ن اختي���ار املدر�ض���ة التي 
ترب���ي اأطفالنا على املناهج الرتبوية الإ�ض���المية 
ال�ض���حيحة، وتعليم الطفل ال�ض���الة التي تنهي 
عن الفح�ض���اء واملنكر والبغي، وتعريفه باأ�ض���ول 
الدين، ليعرف احلالل م���ن احلرام واخلري من 
ال�ض���ر، وترتافق هذه الرتبية املدر�ض���ية بالرتبية 
البيتية حيث يكون الآب���اء والأمهات هم القدوة، 
ف���اإذا كان رب البي���ت كم���ا يقال بالدف �ض���اربًا 
فما �ض���يمة اأه���ل البي���ت اإل الرق�س، ف���اإذا كان 
الأب يتابع هذه املحطات وي�ض���رتي الو�ضائل التي 
تفك "الت�ضفري" الذي تخ�ضع له بع�س املحطات 
فكيف ميكن ل���ه اأن يحدث الأولد عن الف�ض���يلة 

والعفاف والتقوى؟
اإن الطفل يف �ضنيه الأوىل ي�ضابه اأهله يف اأفعاله، 
فاإذا كان واعيًا نتيجة الرتبية الأ�ضرية واملدر�ضية 
وعرف احلالل واحلرام، يبتعد عم ما حرم اهلل 
وي�ض���عى اإىل كل ما هو خ���ري يف حياته، ل بل اأننا 
كثريًا ما ن�ض���اهد �ض���بابًا ممن تلق���وا الدين عن 
العلم���اء وجل�ض���وا يف جمال����س العامل اأك���ر وعيًا 
من ذويهم اأحيانًا ملخاطر هذه الف�ضائيات، ولذا 
نرّكز دائم���ًا على الرتبي���ة الدينية ال�ض���حيحة، 
والقدوة ال�ض���احلة، ومعرفة رفاق ال�ض���وء لإبعاد 
اأطفالن���ا ع���ن جمال�ض���هم وع���ن الت�ض���به به���م 
وتقليده���م، فاإذا ما جل�ض���وا مل�ض���اهدة التلفاز ل 
يدف���ع ذلك من الرقابة الأ�ض���رية الت���ي تتابع ما 
ي�ض���اهدون، وتناق�ض���هم يف ما يطلبون، وتعرفهم 

اإىل �ضرور وخماطر الأفكار الوافرة امل�ضّرة.
ل بد م���ن التاأكيد هنا عل���ى اأن التلفاز اآلة، وهي 
خا�ض���عة لالإن�ض���ان، وخلياراته، فال ب���د لنا من 
اأن نح�ضن اختيار ما ن�ض���اهد لنحمي اأولدنا من 
ال�ض���رور واملوبقات، وهذا يتطل���ب الوعي الديني 
وم�ضوؤولية الأهل ل تختلف عن م�ضوؤولية العلماء.

�ل�شيخ ح�شن دّل:

ويق�ل مفتــي حا�شبيا ومرجعي�ن �ل�شيخ 
ح�شن دّل:

ل بد لنا بداية من التاأكيد على اأهمية القدوة يف 
الأ�ض���رة، والقدوة م�ض���وؤولية كبرية لأن ال�ضغري 

يقّلد الكبري ويتابع م�ض���اره، وه���و يرى ويختزن 
ويوؤ�ض����س لأفكاره امل�ض���تقبلية انطالقًا من تاأثره 
باأ�ض���رته، ومن هنا فدور الأ�ض���رة هو الأ�ض���ا�س 
لأن الأب ال���ذي ياأت���ي مع���ه بابنه اإىل امل�ض���جد 
يعلمه ال�ض���الة، ويربيه على طاعة اهلل ور�ضوله 
فيما اأمَر وَنهى، وين�ض���ئه التن�ض���ئة ال�ض���حيحة 
عل���ى  بناته���ا  ترب���ي  الت���ي  والأم  ال�ض���احلة، 
اإقامة ال�ض���الة، والتعفف، وتن�ض���ئهم التن�ض���ئة 
الإ�ض���المية ال�ضحيحة ت�ض���من ح�ضن م�ضارهم 
يف احلياة الدنيا، ولذا فالقدوة هي الأ�ضا�س يف 

الأ�ضرة.
بعد ذلك ياأتي دور املدر�ض���ة، فال بد من ح�ض���ن 
اختياره���ا ب���اأن تكون مدر�ض���ة اإ�ض���المية تربي 
اأولدنا وتوعيه���م بدينهم وتعّرفه���م بتاريخهم 
وت�ض���ونهم من ال�ض���رور الوافدة اإىل جمتمعنا، 
ول ب���د من اأن يرافقها يف املنزل ح�ض���ن اختيار 
املحطات الدعوية الت���ي تزيدهم وعيًا واإدراكًا، 
وهن���ا نتمن���ى على ه���ذه املحط���ات اأن حت�ض���ن 
اختي���ار املو�ض���وعات الت���ي تعاجلها وباأ�ض���لوب 
ج���ّذاب قادر على الو�ض���ول اإىل النا�ض���ئة فدور 
املحط���ة الإ�ض���المية م�ض���وؤولية كب���رية نتحّملها 
جميع���ًا، والأ�ض���لوب الذي نق���دم فيه ر�ض���التنا 
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املهندس هشام بكداش

املطران جورج صليبا
األستاذ فؤاد الحركة

الإن�ضان هو الروة احلقيقة يف هذا العامل.

�الأ�شتاذ ف�ؤ�د �حلركة

�الأ�شتاذ ف�ؤ�د �حلركــة ع�ش� جمل�س 
نقابة �ل�شحافة قال:

ل ري����ب اأن الإعالم م�ض����وؤولية كب����رية، لذا 
يرتاف����ق �ض����عار النقاب����ة فريف����ق احلري����ة 
بامل�ض����وؤولية، فكما اأن احلري����ة مكفولة لكل 
النا�س وخا�ض����ة لالإعالميني، فامل�ض����وؤولية 
واج����ب على اجلميع حلف����ظ الوطن والأمة 
والنا�ض����ئة م����ن �ض����رور الف�ض����اد والإف�ض����اد 
والتلف����از جه����از اخرتع����ه الإن�ض����ان، واآل����ة 
ي�ّضرها الإن�ضان، ومو�ضوعات يطرحها اأهل 
يكتبونها، وم�ضل�ض����الت  الإعالم، وبرام����ج 
يقدمونها، والكل م�ض����وؤول اأمام اهلل عن ما 

يفعله.
امل�ض����كلة اليوم م����ع الف�ض����ائيات اأن قدرتنا 
عل����ى مواجهتها حم����دودة، فالد�س ي�ض����ّهل 
ملئ����ات املحطات الو�ض����ول اإىل النا�س، وكل 
حمط����ة منها له����ا انتم����اء و�ضيا�ض����ة، ومن 
ميّوله����ا، واأه����داف ت�ض����عى اإىل حتقيقه����ا، 
واأف����كار تروج له����ا، وم�ض����اريع تنفذها، ول 
اأح����د قادر على اعرتا�����س البث ومنعه لأنه 
يتج����اوز ال�ض����دود واحل����دود، وي�ض����ل اإىل 
الإن�ض����ان يف بيته اأينما كان، �ضواء يف لبنان 
اأو يف اأقا�ض����ي الأر�س، وال�ض����ور تنطبع يف 
ذاكرة الأطفال فيقلدونها، ويت�ضبهون بها، 
وخ����ري دليل عل����ى ذل����ك الت�ض����به بالأزياء، 

والأقوال، والأفعال.
ويف بع����س الدرا�ض���ات اجلامعي���ة اجلادة 
الت���ي اعتم���دت عل���ى ا�ض���تفتاءات للنا�س 
عل���ى الأر����س، ميداني���ًا، وما يك�ض���ف لنا 
عن خماط���ر بع�س م���ا يردنا م���ن برامج 
وتاأثرياتها على النا�ضئة لكنها جميعًا تركز 
على دور الأ�ضرة يف التوعية والإر�ضاد اأوًل، 
ثم دور املوؤ�ض�ض���ات الرتبوية وال�ض���ادة اأهل 
العل���م من كل الطوائ���ف يركزون على دور 
الأ�ض���رة يف حفظ النا�ضئة فال ميكن ترك 
اجلي���ل عل���ى ؟؟؟ ، ب���ل ل بد م���ن التوعية 

والإر�ضاد والتوجيه، اإنها م�ضوؤولية اجلميع 
والكل م�ض���وؤول جتاه اأ�ض���رته، وم�ضوؤول عن 
�ض���يانة املجتمع، وه���ي م�ض���وؤولية تتجاوز 
اإطار احلا�ض���ر اإىل امل�ضتقبل، ومن الظلم 
اأن نعترب ال�ضباب م�ضوؤول فقط عن اأفعاله، 
فللبيئة الجتماعية دورها ولالأ�ضرة دورها، 

ومن اجلرمية التخلي عن هذه امل�ضوؤولية.

�ملهند�س بكد��س

�أما �ملهند�س و�الأ�شتاذ �جلامعي ه�شام 
بكد��س فقال:

لي�س �ضهاًل اأن نقول اأن و�ضائل الإعالم فقط 
هي امل�ضوؤولة عن ما اآلت اإليه حال ال�ضباب، 
بالو�ض���ائل  ترتب���ط  الإعالمي���ة  فالو�ض���يلة 
الإعالمية، والإعالن يبتغي اجلذب والربح 
غايته واأحيانًا ل يهمه يف كثريًا وقليل نوعية 
ما يقدم���ه جلذب انتباه امل�ض���اهد ل بل اأنه 
اأحيانًا يعترب بع�س الربامج هامة جدًا لأنها 
تعّرف امل�ض���اهد مبا يح�ض���ل يف العامل من 
عن���ف وجرمية ويعت���رب بع�ض���ها الآخر اأداة 
ثقافية حتى ولو كانت تقدم ما يثري الغرائز 
ويف�ض���د الأخالق، وهذا كله يعيدنا اإىل دور 
الأ�ض���رة يف الرقاب���ة والإ�ض���راف والتوجيه 
والتوعي���ة والإر�ض���اد واإىل دور املوؤ�ض�ض���ات 
الرتبوي���ة يف غر����س املفاهي���م والقيم التي 
حت���ول ب���ني الإن�ض���ان وب���ني الجن���راف يف 
يف  اجلامع���ات  دور  واإىل  خاط���ئ،  م�ض���ار 
التوعي���ة على املخاطر الت���ي تتهدد املجتمع 
مما ي�ض���هل علينا من كل حدب و�ضوب من 
مفاهي���م خاطئة وقي���م ل ترتبط بقيمنا ول 

مبجتمعاتنا.
اإن امل�ض���وؤولية الأ�ضا�ض���ية تبداأ بوجود هذه 
اجله���از يف البيت، فم���ن �ض���عى اإليه عليه 
اأن يع���رف كي���ف يوج���ه اأولده اإىل الأقنية 
الت���ي تق���دم الربام���ج الديني���ة، والعلمية، 
وال�ض���حية، ول���كل م���ا يخت���اره، والأبن���اء 
يتاأثرون اأوًل ببيئتهم الأ�ض���رية ويتابعون ما 
تتابعه ويرون ما تراه، فكلما كانت الأ�ض���رة 

�ضليمة كان املجتمع �ضليمًا، وكلنا م�ضوؤول.

ينبغي اأن يكون �ضحيحًا متوازيًا 
مع ما يعي�ض���ه الطفل يف املجتمع 
ليناق�س ب�ض���ورة مبا�ضرة وغري 
مبا�ضرة م�ضاكل املجتمع، فنحن 
بحاجة اإىل الربامج الإ�ض���المية 
التاريخي���ة  وامل�ضل�ض���الت 
الإ�ض���المية والدراما الإ�ضالمية 
ولي�س جم���رد الربامج احلوارية 
فقط فامل�ض���وؤولية كب���رية ونحن 
م�ضوؤولون عن التق�ضري يف ذلك 

اأمام اهلل عّز وجّل.
اإن التلفاز جمرد اآلة، اآلة تتحكم 
كون����رتول"  "الرمي����وت  ب�����  به����ا 
م����ا  الطف����ل  ي����رى  زر  فبكب�ض����ة 
ي�ضيء اإىل اأخالقه ودينه وقيمه، 
م����ا  ي����رى  اأخ����رى  زر  وبكب�ض����ة 
ي�ض����تحق اأن ي�ض����اهد، ف����اإذا كان 
الأهل قدوة �ض����احلة كان الأبناء 
�ض����احلة،  واأفعاله����م  �ض����احلني 
ن�ض����األ اهلل اأن يهدينا جميعًا اإىل 

�ضواء ال�ضبيل.

�مل�شت�شار �للدن

وقال �مل�شت�شار �إبر�هيم �للدن:
من �ض����ابه اأهله فما ظلم، فالأهل هم الأ�ض����ا�س 
يف مواجه����ة التلفاز وبراجمه، ف����اإن كانت خرًيا 
فخري، واإن كانت �ضًرا ف�ضر، ولذا ل بد من توعية 
الأهل لأننا ن����رى الالمبالة تتحكم بحياتنا بكل 
تفا�ض����يلها ال�ض����غرية والكبرية، فهناك ان�ضغال 
القت�ض����ادية  الظ����روف  ب�ض����بب  رمب����ا  كام����ل 
والجتماعية وخروج املراأة اإىل العمل، وما �ضابه 
ذلك عن متابعة ما ي�ضاهده اأولدنا من برامج.

اليوم، نرى الأهل يعتربون التلفاز اأحيانًا و�ضيلة 
لن�ض����غال الأبن����اء م����ن معا�ض����رة رفاق ال�ض����وء، 
فيجل�س الطفل اأمام التلفاز ل�ض����اعات و�ضاعات 
والأه����ل م�ض����رورون لوج����وده يف ال����دار وع����دم 
خروجه اإىل ال�ض����ارع، يف الوق����ت الذي يرى فيه 
يف التلفاز ما ل يراه يف ال�ضارع فيتعلم، ويختزن 
يف الذاكرة كل تلك امل�ضاهد، ويقلدها؟، وي�ضعى 
اإىل الت�ض����ّبه بها، واإىل لعب اأدوارها، فيختار من 
الأزياء ما يراه، وم����ن الأفعال ما يتاأثر به، ومن 

الأقوال ما يردده ويكت�ضف الأهل متاأخرين اأنهم 
اأف�ضدوا بدل اأن ي�ضلحوا.

وكلك����م  راٍع  كلك����م  ال�ض����ريف  احلدي����ث  يق����ول 
م�ض����وؤول ع����ن رعيت����ه، والرعاية ل تك����ون بتاأمني 
الأكل وال�ض����رب وامللب�س فقط، بل ت�ضمل الرتبية 
الإ�ضالمية ال�ضحيحة، ومتابعة الأبناء، وتعليمهم 
اأ�ض����ول دينه����م، وتوعيته����م على املخاط����ر التي 
�ض����تواجههم يف املجتمع، وح�ضن اختيار املدر�ضة 
التي يرتب����ى فيها الأطفال اأك����ر مما يرتبون يف 
بيوتهم، ومعرفة رفاقهم لإبعادهم عن ال�ضحبة 
ال�ض����يئة، فال�ض����احب كما يقال عندنا �ض����احب، 
وهو ي�ض����حب ال�ض����غري اإىل حيث ي�ضّره ول ينفعه 

ويحدثه مبا ي�ضاهده في�ضعى اإليه ويكرر اأفعاله.
اإذن الأ�ض����رة هي الأ�ض����ا�س، والرقابة م�ضوؤولية، 
وح�ض����ن الختيار واجب، والتنبه اإىل اأن اأطفالنا 
�ض����جل اأبي�س يكتب فوقه ما ي�ض����اهدوه من اأهله 
م����ن اأفعال، ول����كل من����ا دوره يف التوعية، ونحن 
كعلماء ن�ضعى اإىل القيام بهذا الدور وعلى الأهل 

اأن يقوموا به لن�ضئ اجليل الإ�ضالمي امل�ضوؤول.

�ملطر�ن �شليبا

لبنــان  وقــال مطــر�ن طر�بل�ــس وجبــل 

لل�شريان �الأرث�ذك�س ج�رج 
�شليبا:

اإن اأخالق الإن�ض����ان ت�ض����تند اإىل 
عملي����ة تربوي����ة وا�ض����عة، تبداأ يف 
الأ�ض����رة، وت�ض����تمر يف املدر�ض����ة 
بال�ض����داقات  وتعزز  واجلامعة، 
وتتك����ون  والط����الع،  واملع����ارف 
م����ع الوق����ت يف البيئ����ة الأ�ض����رية 

والجتماعية ال�ضاحلة.
والدي����ن، ه����و ال����رادع وال����وازع، 
اهلل  يتق����ي  اهلل  يخ����اف  فم����ن 
يف م����ا يق����وم ب����ه وما يفعل����ه وما 
ينهج����ه يف احلياة الدنيا، �ض����عيًا 
اإىل املق����ام املحم����ود يف الآخرة، 
فمن يع����رف دين����ه ل يقدم على 
وم�ضاهدات  وممار�ض����ات  اأفعال 
تنايف ه����ذا الدين وتتعار�س معه 
وت�ضطدم بقيمه وما يدعوا اإليه 
من ح�ضن اخللق وح�ضن املع�ضر.

اإىل  تق����ود  ال�ض����يئة  وال�ض����حبة 
معرفة ال�ض����يء من الأم����ور والأفع����ال والأقوال، 
وهذه كلها مرتابط����ة، متكاملة، توؤدي مع الوقت 
اإىل اختيار الإن�ضان ملا يريده وما يفعله وما يقوم 

به من اأعمال واأقوال.
والأ�ض����ا�س يف ذلك كله الأ�ض����رة اأوًل، والأ�ض����رة 
ثانيًا، والأ�ضرة ثالثًا، فالأ�ضرة ال�ضاحلة حتمي 
الطف����ل من اخلي����ارات اخلاطئ����ة، فالبن يقلد 
اأباه، والبنة تت�ضبه بوالدتها اأوًل، ثم برفيقاتها، 
والتلف����از اآل����ة والآلة وج����دت خلدمة الإن�ض����ان، 
واأ�ضبع الديناميت الذي يفتت ال�ضخور لي�ضّهل 
بناء البيت اأو �ضق طريق، اأو توفري مواد البناء، 
هو نف�ض����ه اأ�ض����بع الديناميت الذي يقتل الب�ضر 

ويدّمر احلجر ويهدم الدور والق�ضور.
اإن امل�ض����كلة الأ�ضا�ض����ية مع التلفاز والف�ضائيات 
وال�ض����تاليت تكمن يف تربي����ة اأولدنا على معرفة 
احلق من الباطل واخلري من ال�ضر واحلالل من 
احلرام، وهذه الرتبية عملية �ضمولية ل تقت�ضر 
على الرقاب����ة والتوجيه والإر�ض����اد فقط بل على 
التوعية بكل ما فيه م�ض����لحة الإن�ضان والتعريف 
مبا هو حالل وحرام، ولكن العامل املعا�ضر يلهث 
خل����ف رغيف اخلب����ز والروة وين�ض����ى النا�س اأن 
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جميعًا وكان من بيننا اأطباء و�ض���باط وكما تعلمني 
اتخذت املحاماة كمجال للدرا�ضة.

بداي���ة عملت م���ع حرك���ة القوميني الع���رب، وكان 
تاأث���ري الق�ض���ية الفل�ض���طينية ق���وي ج���دًا. بعدها 
عندم���ا دخلت اإىل جامعة ب���ريوت العربية تعرفت 
اإىل زوج���ي هن���اك وكان يومها نا�ض���ريًا بينما اأنا 
كنت مع القوميني العرب، وكنا نعمل �ض���د بع�ض���نا 

يف ال�ضيا�ضة اإل اأن الجتاه واحد يف النهاية.
لك���ن احلركة احلزبية يومه���ا، واحلركة الطالبية 
كان���ت نا�ض���طة جدًا، واأذك���ر اأن اأول �ض���خ�س كان 
رئي�ضًا لحتاد الطالب هو الرئي�س نبيه بري اآنذاك 
بعد ذلك زوجي تاله. وكنا قلبًا واحدًا، وكان اجلو 
جمي���اًل جدًا. بعد ذلك تزوجن���ا، وبقينا على نف�س 

اخلط الوطني".

�لعمل �لنقابي
كيف دخلت املعرتك االجتماعي؟

- "ل���دى تخرجن���ا من اجلامع���ة )اأن���ا وزوجي(، 
توظف���ت يف "الريج���ي" وزوج���ي دخ���ل اإىل نقابة 
املحام���ني خ�ضو�ض���ًا واأن���ه كان���ت لدي���ه تطلع���ات 

لدخول املعرتك ال�ضيا�ضي.
ول���دى دخ���ويل "الريجي" ب���داأت العم���ل النقابي 
يف  اأ�ض���ارك  واأ�ض���بحت  العم���ل  اأحبب���ت  وفع���اًل 
النتخابات النقابية وكن���ت اأحيانًا اأوؤلف الالئحة، 
حينه���ا تعرفت اإىل �ض���يدة فا�ض���لة اأوّج���ه لها األف 
حتي���ة وهي الأ�ض���تاذة اإميلي فار����س اإبراهيم التي 
كان���ت يومها رئي�ض���ة املجل�س اللبن���اين وهي كاتبة 
واأديب���ة وكان���ت بدوره���ا تعم���ل يف "الريج���ي" يف 
ذلك الوقت. وتعرفنا اإىل بع�س، وان�ض���جمنا جدًا، 
واأدخلتن���ي معه���ا اإىل املجل�س كع�ض���و، واأ�ض���بحت 
تر�ض���لني لأ�ض���ارك يف املوؤمترات �ض���واء يف البالد 
العربية اأو العاملية وهكذا كانت البدايات يف العمل 

الجتماعي. 
ا�ض���تمريت يف املجل����س الن�ض���ائي كع�ض���و منف���رد 
لغاي���ة الع���ام 1992، وتذكرين احل���وادث اأيامها، 
فا�ض���طررنا اإىل التنق���ل م���ن منطق���ة اإىل اأخرى، 
لكنن���ا قررنا ع���دم مغادرة البلد مهما ح�ض���ل. يف 
ذلك الوقت، وبعد هدوء الأو�ضاع ن�ضبيًا انتخبت يف 
املجل�س الن�ضائي كاأمينة لل�ضر، وانتخبت الدكتورة 
اأمان كبارة �ض���قراين كرئي�ض���ة للمجل�س الن�ض���ائي 
اللبناين. بعدها اأ�ض�ض���ت رابطة امل���راأة العاملة يف 

لبنان، وكانت بالن�ض���بة يل حلمًا ا�ضتطعت اإجنازه 
لأنه���ا كانت مبثاب���ة همزة الو�ض���ل ما ب���ني العمل 
الن�ض���ائي والعم���ل النقابي، خ�ضو�ض���ًا واأنها كانت 
�ض���به بداية لأن �ض���بل تغيري و�ض���ع املراأة ل تتم اإل 
بالعم���ل، ولتنال حقوقها يف العم���ل عليها اأن تكون 

جزءًا من هذا العمل النقابي".

�الأهد�ف
مـــا هـــي اأهـــداف رابطـــة املـــراأة العاملـــة يف 

لبنان؟
-" حالي���ًا اأراأ�س جمعية "رابطة امل���راأة العاملة"، 
"و�ض���بكة حقوق الأ�ضرة"، واأهداف هذه الرابطة 
اأن نوؤم���ن باأن الظروف تغ���ريت بحيث اأن املراأة مل 
تعد فقط ربة منزل بل اأ�ضبحت امراأة عاملة اأي�ضًا 
لذل���ك يج���ب اأن تتغري الظروف الت���ي حتيط بهذه 
الوظيف���ة، لكي ن�ض���اعدها على القي���ام بواجباتها 
وبالت���ايل على الدول���ة واملجتمع اأن ي�ض���اعداها يف 
م�ض���األة الأمومة، ول �ضيما اأنها تنفرد بهذه امليزة، 
علمًا باأن الأمومة ل يجب اأن ت�ضكل كل حمور املراأة 
رغم اأنها ت�ضكل دورًا كبريًا هذا �ضحيح لكن هناك 
اأي�ض���ًا دوره���ا كمواطن���ة، وكرب���ة عم���ل، وعاملة، 
ونائب. لذلك دورنا اأن نوؤمن لها ال�ض���بل الالزمة، 
وتغي���ري القوانني والعقلية لن�ض���اعدها على النجاح 

بدورها".

�ل�شع�بات
اإىل اأي مدى واجهتم �ضعوبات يف هذا الإطار؟

- " ال�ض���عوبات كبرية، ولكننا جمموعة مرتابطة 
نحاول خلق جمتمع ي�ض���ري باجتاه توعية م�ض���رتكة 
�ض���واء للرج���ل اأو امل���راأة، للو�ض���ول اإىل اأهدافن���ا 
املن�ض���ودة وغايتن���ا الت���ي تتمث���ل باإن�ض���اف املراأة 
وت�ض���جعيها عل���ى خو����س كاف���ة املج���الت وذل���ك 

مب�ضاركة الرجل اأي�ضًا. 

كيـــف تقيمـــن دور اجلمعيـــات الن�صائية يف 
لبنـــان، وهـــل اأنـــت را�صيـــة متامـــاً عـــن هذا 

الدور؟
- " هن���اك جمعي���ات ن�ض���ائية، وهن���اك جمعيات 
خمتلط���ة، ول �ض���ك اأن العم���ل امل���دين يف لبن���ان 
ناج���ح ج���دًا. والقطاع املدين يف لبن���ان ياأخذ على 
عاتق���ه عبء كب���ري عن كاه���ل الدولة وخ�ضو�ض���ًا 
اأي���ام احلرب حيث اأم�ض���ى حينه���ا املجتمع املدين 
ه���و الدولة، حي���ث كان للمراأة دورًا فع���اًل جدًا ول 
�ض���يما اأنها حتب العمل التطوع���ي لأنها وقتها كان 
ي�ض���مح له���ا بذلك عك����س الرجل. وم���ع ذلك نحن 

�أعترب نف�شي حمظ�ظة
من هي ال�صيدة اإقبال دوغان؟

- " اأنا من عائلة متو�ضطة لكن متعلمة، والدي كان 
رجل دين متنور وكنت الإبنة اخلام�ضة من بني �ضت 

�ض���باب وبنت، واأختي تزوج���ت باكرًا، فكان يل كل 
الهتمام من عائلتي، واأنا اأعترب نف�ض���ي حمظوظة 
م���ن اأهلي وبعد ذلك من قب���ل زوجي. وهم حقيقة 
�ض���اعدوين جدًا لأ�ض���تطيع اأن اأحقق ذاتي. وهكذا 
تربيت تربية �ض���احلة دينية واأخالقي���ة، رغم اأننا 

مل نك���ن منلك الكثري م���ن املال، لك���ن والدي كان 
يدر�س يف ثانوية كلية الرتبية والتعليم يف طرابل�س 
واإخوت���ي تعلموا لأن والدي كان يعّلم هناك اأي�ض���ًا، 
وكن���ا متفوق���ني. ول بد اأن اأ�ض���ري باأنن���ا تعلمنا يف 
مدر�ض���ة الدول���ة اأي املدر�ض���ة الر�ض���مية، وجنحنا 

ولـــدت يف كنـــف عائلـــة  متو�صطـــة، همهـــا االأول املحافظـــة علـــى القيـــم 
واالأخـــالق، فكانـــت فتـــاة حمظوظـــة اإذ ا�صتطاعـــت اأن حتقـــق ذاتهـــا يف 

مرحلة قيا�صية. 
دخلـــت كليـــة احلقـــوق، فكانـــت حماميـــة متيـــزت بن�صاطهـــا ال�صيا�صـــي 
والنقابـــي واالجتماعـــي الـــذي ركـــزت عليه اإميانـــاً منها ب�صـــرورة حمل 

ر�صالة املراأة واإعالء �صاأنها والدفاع عن كافة ق�صاياها.

تعمل دون كلل اأو ملل يف املعرتك االجتماعي وحتر�س على اإبقاء اأبواب 
منزلهـــا م�صّرعـــة الإ�صتقبـــال كل امراأة تـــدق بابها للم�صاعـــدة لتقدم لها 
اال�صت�صـــارة القانونيـــة. كذلـــك جتدها تـــرد على املكاملـــات الهاتفية لياًل 

نهاراً الإ�صداء اخلدمات والن�صائح. 

تعتـــر بـــاأن علـــى املـــراأة اأن تبـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــد لتدخـــل املعـــرتك 
ال�صيا�صـــي وتثبت دورها عن جـــدارة ال عن طريق االإرث ال�صيا�صي، فهي 

حتى االآن ترى باأن م�صاركة املراأة يف املجل�س النيابي �صعيفة جداً.

اإنهـــا اأمينة �صـــر املجل�س الن�صائي اللبناين ورئي�صـــة جمعية رابطة املراأة 
العاملـــة يف لبنان اإقبـــال دوغان التي التقيناها لنتعـــرف على م�صريتها 
الن�صاليـــة اإن �صـــح التعبـــري، ولن�صتطلـــع منهـــا اآرائهـــا جتـــاه دور املـــراأة 

وفاعليته يف املجتمع.

فـــكان لقـــاء مـــن القلـــب اإىل القلـــب حتدثت خاللـــه دوغان بـــكل اإ�صهاب 
و�صراحة. ويف ما يلي ن�س احلوار:

تشارك في تظاهرة في بغداد من أجل السالم

خالل حفل التكريم الذي 
أقيم على شرفها
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ما هي االأنواع وامل�صادر واالنعكا�صات التي ينتجها العنف االأ�صري؟
د. كاّلب �لب�شاط ت�ؤكد باأن �الأ�شرة جتتاز مرحلة 

فائقة �ل�شع�بة ومكافحة �لعنف �الأ�شري تتم عرب 
�لت�عية، عمل �جلمعيات و�لق��نني �لر�دعة

حاليًا اأ�ض���بحنا نعاين نوعًا م���ن النق�س يف العمل 
التطوعي نظرًا لن�ضبة الن�ضاء العامالت املرتفع.

دور �ملر�أة

براأيـــك هل ا�صتطاعت املراأة اأن حتقق ذاتها 
وتثبت دورها؟

- " اإىل ح���د م���ا، لكن ه���ذا ل يكف���ي. عليها بذل 
املزي���د م���ن اجلهود ول �ض���يما يف جم���ال املعرتك 

ال�ضيا�ضي".
كيف تقّيمني م�ضاركة املراأة يف املجل�س النيابي؟

- " م�ض���اركتها �ض���عيفة ج���دًا، واإن اأخذن���ا بع���ني 
العتبار اأننا اأول بلد عربي ياأخذ احلق يف النتخاب 
والرت�ض���ح منذ العام 1953، اإن نظرنا اإىل النتائج 
التي حققناها فهي قليلة جدًا، وهذه امل�ض���األة مثل 
"تابو"، ي�ضمحون لنا باأن نكون حماميات واأطباء 
ومدي���رات �ض���ركات لك���ن لغاي���ة خ���ط ال�ضيا�ض���ة 
"وقف���وا"، حتى اللواتي جئن اإىل املجل�س النيابي 
اأت���ني ع���رب الإرث ال�ضيا�ض���ي، وبع�ض���هن انتخ���ن 
لإف�ض���اح املج���ال يف م���ا بع���د لأولدهن، فامل�ض���األة 
عبارة عن بطاقة "ترانزيت". يا ليتهم ي�ض���محون 
لنا بامل�ضاركة ب�ضكل اأو�ض���ع، منهم حكموا ل�ضنوات 
طويل���ة ومل يتمكن���وا م���ن بناء بل���د، فليرتك���وا لنا 
املجال رمبا ا�ضتطعنا اأن نبني بلدًا اآمنًا وم�ضتقرًا. 
الواقع موؤمل، و�ضدقيني امل�ض���اركة النتخابية هذه 
الدورة لن تكون فاعلة لأن ن�ض���اء عدة امتنعن عن 

امل�ض���اركة، كذلك هناك ن�ضاء كر واإن تر�ّضحن لن 
ي�ضلن، فاحلال مع الرجال هكذا فكيف احلال مع 

الن�ضاء؟!".

�أبرز �لق�شايا

مـــا هي اأبـــرز الق�صايـــا التـــي تتناولونها يف 
املجل�س الن�صائي حالياً؟

- " هناك مو�ض���وع احل�ض���انة الذي كانت "�ضبكة 
حق���وق الأ�ض���رة" تعم���ل عليه من���ذ اأربع �ض���نوات، 
تقدمن���ا في���ه خط���وات اإىل الأم���ام لكن م���ا يزال 
هناك بع����س الطوائ���ف التي عليه���ا املوافقة على 
بع�س النق���اط، كذلك هناك مو�ض���وع حق اإعطاء 
املراأة اجلن�ضية لأولدها والذي بات معيبًا التحدث 
فيه لأنه يجب اأن يكون اأمرًا تلقائيًا، وهناك اأي�ض���ًا 
مو�ضوع التفاقية التي ت�ضمل اإلغاء جميع الأ�ضباب 
والتحفظات �ضد املراأة ونحن ب�ضدد ت�ضكيل حملة 
خا�ض���ة واإقليمية يف ه���ذا الإطار �ضت�ض���مل البالد 
العربية. املغرب رفع التحفظات ووقعوا الربوتوكول 
امللحق به���ذه التفاقية وهي تجُعنى بق�ض���ايا العنف 
�ض���د امل���راأة، لبن���ان رف�س ذل���ك وغالبي���ة الدول 

العربية اأي�ضًا.
كذل���ك املجل�س الن�ض���ائي يب���ذل جهودًا م�ض���اعفة 
يف م�ض���األة "الكوت���ا"، ونح���ن من���ذ ع�ض���ر �ض���نوات 
نعمل على هذا املو�ض���وع، ولغاية الآن مل ن�ض���ل اإىل 
هدفنا، لكن ل ي�ضيع حق وراءه مطالب، وهنا تكمن 

ال�ض���عوبة ففي لبنان لي�س بال�ض���هل اأن ت�ض���لي اإىل 
مبتغاك، فاأن���ت عندما حتققني اإجن���ازًا ما تكونني 

قد ا�ضتحقيته عن جدارة ونتيجة ن�ضال طويل".

�لطم�ح
اإىل ماذا تطمحن؟

- " اأن اأ�ض���اعد اأهل بلدي ول �ضيء اأكر من ذلك، 
اأطمح اأن اأرى لبنان م�ض���تقرًا وهادئًا ومنارة للعلم 
والتق���دم. واأطم���ح اأن اأرى اأولدي ناجح���ني، كم���ا 

اأطمح اأن اأ�ضاهد اأحفادي قدر امل�ضتطاع".

ختامـــاً االنتخابـــات النيابية علـــى االأبواب، 
هـــذه  مـــن  كمواطنـــة  تنتظريـــن  مـــاذا 

االنتخابات؟
- " اإن �ض���اء اهلل، اإن متت ب�ضالم، اأمتنى اأن تكون 
دميقراطي���ة، لأن دميقراطيتن���ا ناق�ض���ة مبا اأنها 
مرتبط���ة بالطائفي���ة واملذهبية فه���ي دميقراطية 
غري مكتمل���ة، وطاملا ه���ي موجودة فمن ال�ض���عب 

جدًا اأن ت�ضل املراأة اإىل ما تطمح اإليه".

وختام���ًا، ل ي�ض���عنا بدورن���ا اإل اأن نتمن���ى النجاح 
والتوفي���ق لكل م���ا يه���دف اإىل اإعالء �ض���اأن املراأة 
املج���الت  خمتل���ف  يف  وذل���ك  دوره���ا  وتر�ض���يخ 

وال�ضعد.
�شمار �لرتك

لقاء

خالل مؤتمر تفعيل االتحاد النسائي العربي العام في اليمن

السيدة إقبال 

واألميرة 

بسمة خالل 

مؤتمر في 

اسطنبول

لقاء

ب البساط خالل مشاركتها في إحدى الندوات
ّ
د. كال

ملنا�صبة "يوم االأ�صرة" الذي �صادف مروره يف االأول من ال�صهر اجلاري، ارتاأينا اأن نطرح مو�صوع العنف الذي ميار�س �صد االأبناء ب�صورة مبا�صرة 
اأو غري مبا�صرة، وذلك ملعرفة همومه و�صجونه ومدى انعكا�س نتائجه على االأبناء.

فالعنف �صد االأبناء هو اأحد امل�صكالت امل�صتع�صية التي تعاين منها االأ�صرة العربية واالأجنبية  بحد �صواء. وال يقت�صر هذا العنف على اخلالفات 
والنزاعـــات وردود الفعـــل ال�صلبيـــة بـــن اأ�صرة واأخرى حيث تنعك�ـــس م�صاهده واآثاره مبا�صـــرة اأو غري مبا�صرة على االأبناء، بـــل يتعداه لنوع اأخطر 

واأكر هدماً ل�صخ�صياتهم ومنوهم... وهو العنف الداخلي لالأ�صرة، اأي عنف االأب اأو االأم مع االأبناء.

ويف هذا االإطار، فّزت املمار�صة املفرطة ال�صتخدام العنف يف احلياة االأ�صرية اليومية، اأحد املخت�صن االأمريكين لو�صف امل�صكلة بجملة مفيدة: 
املتحدة. الواليات  يف  للعنف  حدوثاً  مكان  اأكر  هي  االأ�صرة  العنف" واأن  مب�صاهد  ن�صتحم  " اإننا 

اإن الت�صييـــق علـــى االأبنـــاء والتحكم يف حركاتهم اليومية والق�صر واالإجبار والتحقري، وحقنهـــم مبعلومات خاطئة، وتعري�صهم للعنف اجل�صدي 
هي جميعاً مظاهر �صلوكية �صارخة لعنف االأ�صرة االأمريكية �صد االأبناء.

اأما العنف يف االأ�صرة العربية فال يخرج عن نطاق ما يجري يف البيئات االأخرى، اإن مل يكن يزيد عنها اأحياناً، وخا�صة يف جمال ا�صتعمال العنف 
املادي اجل�صدي. 
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لقاء

مـــا هي اأنواع وم�صادر العنف االأ�صري نحو 
االأبناء؟

لح���ظ عدد من علم���اء النف�س ب���اأن العنف املوّجه 
�ض���د الأبن���اء يزيد من خ���الل عدة اأن���واع اأبرزها 

اثنني:

�لعنف �ملادي �جل�شدي
العن���ف النفع���ايل )التحق���ري، الق�ض���ر اأو الإجبار 

ال�ضلوكي، التهديد باحلرمان، الهجر(.

وم�شادر هذ� �لعنف تتمح�ر باالآتي:
العنف الأ�ض���ري: وهو الأ�ض���د خط���رًا على تطور 
دماغ و�ضخ�ض���ية الطفل حيث ي�ضم هذا امل�ضدر 
بالإ�ض���افة لعنف الوالدين، العنف الذي ميار�ضه 
الأخوة �ضد بع�ضهم عند اخلالفات يف ما بينهم. 
وتفي���د الإح�ض���ائيات الأمريكي���ة املتخ�ض�ض���ة 
يف ه���ذا الإط���ار اإن م���ا يزيد ع���ن 29 مليون من 
الإخوة ميار�ض���ون العنف �ض���د اإخوتهم الآخرين 

كل �ضنة.

عنف و�ض���ائل الإع���الم: اإن الإعالم مب���ا يتوفر له 
حالي���ًا من تقنيات ات�ض���الت وموؤ�ض�ض���ات متنوعة 
وف�ض���ائيات واألع���اب الكرتوني���ة ومواق���ع اإنرتن���ت 
يعّر�س الأبناء مل�ضاهد العنف طيلة اأربعة وع�ضرين 
�ض���اعة يف الي���وم. فالأطف���ال يف البيئ���ة الأمريكية 
ي�ضاهدون التلفاز مبعدل مدة ثالث �ضاعات يوميًا. 
واإن جمم���وع ما يراه ال�ض���اب املراهق من م�ض���اهد 
العنف مع عمر ثماين ع�ض���رة �ض���نة ق���د بلغ مائتي 
األ���ف م�ض���هدًا، الأم���ر الذي دف���ع الأبناء لل�ض���عور 
بالرعب عند التعامل مع العامل خارج الأ�ضرة حيث 
يبدو اأكر خطورة وتهديدًا لأنف�ض���هم خا�ض���ة عند 

اجتماع عنف الأ�ضرة مع عنف البيئة اخلارجية. 

عن���ف املدر�ض���ة والبيئ���ة املحلية املفتوح���ة: يوازي 
العنف يف نوعه و�ض���فه ودرجته باملدر�ض���ة والبيئة 
الجتماعية الوا�ضعة، ما يختربه الأبناء يف الأ�ضرة 
ومن و�ض���ائل الإعالم. وتقّدر الإح�ضائيات يف هذا 
الإطار ب���اأن 19% من جمموع اجلرائم يف الوليات 
املتح���دة يرتكب���ه الأبن���اء اجلانح���ون يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.
اأم���ا يف املدار�س والبيئات العربي���ة املحلية، فيبدو 
العن���ف حل�ض���ن احلظ بعي���دًا حت���ى الآن من كونه 
ظاهرة عامة مع اأنه ي�ضكل م�ضدر قلق وا�ضح لدى 

الأ�ضرة. 

وملعرفة املزيد عن واقع الأ�ض���رة يف لبنان، التقينا 
الباحث���ة الرتبوية ع�ض���و الهيئ���ة الوطنية ل�ض���وؤون 
املراأة الدكتورة اإلهام كالب الب�ضاط، فكان احلوار 

الآتي: 

و�قع �الأ�شرة
لبنـــان  يف  االأ�صـــرة  واقـــع  تقّيمـــن  كيـــف 

حالياً؟
مرحل����ة  حالي����ًا  جتت����از  اللبناني����ة  " الأ�ض����رة   -
انتقالية فائقة ال�ضعوبة، وذلك ب�ضبب اأن العائلة 
التقليدية التي كنا نعرفها والتي كانت جتتمع على 
الأقل يف فرتة امل�ضاء تبدلت حتى هيكليتها. فلي�س 
هناك اأ�ض����رة يف لبنان ل ت�ض����جل هج����رة اأو غياب 
على الأقل لواحد م����ن اأبنائها. والهجرة قد تكون 
دائم����ة وقد تك����ون ظرفية لكنها توؤث����ر على نوعية 
العالق����ات املوجودة ب����ني اأفراد الأ�ض����رة معًا. اأما 
ال�ض����بب الثاين فيكمن يف دخول و�ضائل الت�ضال 
ال�ض����ريعة والتي فتحت اأبواب الع����امل كله لأولدنا 
ولكنها بذات الوق����ت اأبعدتهم عنا. فالولد يجل�س 
اأم����ام "الكمبيوت����ر" ويدخ����ل يف عامل افرتا�ض����ي 
ين�ض����ج في����ه عالق����ات جدي����دة ويهم����ل عالقات����ه 
الأ�ضا�ض����ية املوجودة يف قربه. وال�ضبب الثالث هو 
اأن الرتبي����ة اأ�ض����عب بكث����ري لأن الأه����ل مل يعودوا 
يتحكم����وا بكل العنا�ض����ر التي توؤث����ر على اأولدهم 
�ض����واء يف الإع����الم، اأم يف الرتبي����ة اأم م����ن خالل 
املعلوم����ات الت����ي ي�ض����تقونها، وبالت����ايل من خالل 
احلي����اة الجتماعية التي ينخرط����ون بها. وبذلك 
مل يعد الأهل هم امل�ض����در الأول للمعرفة والرتبية 
مما ي�ضكل اختالًل كبريًا تعي�ضه الأ�ضرة يف الوقت 
احلا�ضر. اإ�ضافة اإىل اأن ال�ضعوبات القت�ضادية 
ممك����ن اأن تخلق نزاع����ات اأو خالف����ات يتاأثر بها 
الولد كما يتاأثر به����ا كل من الرجل واملراأة وتوؤدي 

اإىل انحرافات وت�ضرفات خاطئة".

�حلد من �مل�شكلة

امل�صـــاكل  اأحـــد  هـــو  االأبنـــاء  �صـــد  العنـــف 
االأ�صـــرة  منهـــا  تعـــاين  التـــي  امل�صتع�صيـــة 
العربيـــة واالأجنبيـــة بحد �صـــواء، كيف من 

املمكن احلد من هذه امل�صكلة؟
- " العن���ف الأ�ض���ري كان موج���ودًا دائم���ًا يف كل 
املجتمع���ات وعلى م�ض���تويات خمتلف���ة، ولكن الآن 

فاإن �ضعوبات احلياة املادية والنف�ضية والعقالنية، 
جعلت���ه يزداد. ويف الأ�ض���ا�س كان العنف يقع دائمًا 
على الأ�ض���عف، اأي على الن�ض���اء وعل���ى الأطفال. 
وكان الإقرار به مبثابة ف�ض���يحة اأو عيب علمًا باأنه 
هو العيب املخفي. ويف املجتمعات التي تطورت ول 
�ضيما يف جمال حقوق الإن�ضان اأ�ضبح هناك قوانني 
واآليات لل�ض���كوى وذل���ك بدون اأن نحمل ال�ض���حية 
م�ضوؤولية العنف اأو �ض���بب العنف. ويف جمتمعاتنا، 
اأك���ر ما يهمن���ا هو وج���ود التوعي���ة، التوعية على 
م�ضتوى امل�ضاواة بني الرجال والن�ضاء على الكرامة 
الإن�ض���انية، التوعية على نوعية العالقات الأ�ضرية 
احل���ادة، التوعية على اأن الولد هو  كائن اإن�ض���اين 
متكام���ل يحق ل���ه الح���رتام والإ�ض���غاء مثله مثل 
غ���ريه. كذل���ك هن���اك عم���ل اجلمعي���ات الأهلية، 
فاجلمعيات الأهلية له���ا دور كبري جدًا يف التوعية 

واملتابعة واملالحقة ورفع ال�ضوت.
كذلك من املهم جدًا اأن يكون هناك قوانني رادعة، 
فالعنف ممكن اأن يكون ج�ض���دي وبالتايل �ضتظهر 
اآثاره، وممكن اأن يكون نف�ض���ي وهنا ي�ضعب تربير 
وج���وده اأو اإظه���ار اآث���اره املادي���ة علمًا باأن���ه اأعمق 

واأخطر من غريه.

ومكافحة هذه امل�ضكلة تتم كما �ضبق اأن ذكرت لك 
بثالثة نقاط: 

الدكتورة البساط محاضرة

لقاء

- التوعية
- عمل اجلمعيات الأهلية

- القوانني الرادعة

�النعكا�شات 
اإىل اأي مـــدى توؤثـــر االنعكا�صـــات الناجتـــة 

عن العنف على االأبناء؟
- " الطف���ل يخاف م���ن العنف �ض���واء كان موجهًا 
نحو اأمه اأو نحوه. فاإح�ضا�س "الوح�س" الذي نخرب 
الأولد عنه يف ق�ض����س ال�ضغار ي�ض���كل اإح�ضا�ضه 
جتاه العنف لأنه ي�ض���عر باأنه �ض���عيف ول ي�ض���تطيع 
الدفاع عن نف�ض���ه، وبالتايل هو �ض���يكون �ض���حية. 
له���ذا ال�ض���بب فاإما يك���ون الولد قد تاأذى ج�ض���ديًا 
واإما نف�ض���يًا والأذى النف�ضي خميف جدًا لأنه يوؤثر 
على كل حياته. فنحن ل ن�ض���تطيع اأن نح�ضل على 
مواط���ن يعي����س الدميقراطي���ة كما يج���ب اإذا كان 
هناك من تخويف له، فهو يبقى خائفًا من �ض���ربة 
م���ا اأو اأذى ما اأو من عنف ما يقع عليه، وبالتايل ل 
ي�ض���تطيع اأن يكون مواطنًا متكاماًل رغم ح�ض���وله 
عل���ى كامل حقوق���ه املواطني���ة. فتعامله النف�ض���ي 
وعالقات���ه مع الآخرين قد ي�ض���بغه اإما اإح�ض���ا�س 

ال�ضحية اأو اإح�ضا�س اجلالد".

ويف م���ا يلي ملحة عن خماطر العن���ف وتاأثريه على 
بناء وعمل الدماغ:

اأثـــر العنـــف وخماوفـــه علـــى بنـــاء وعمـــل 
الدماغ؟

اإن ا�ض���تمرار تعّر�س الأبناء للعن���ف يف كل مكان 
حيوي يعي�ض���ون اأو يدر�ض���ون فيه يوؤدي اإىل �ضحن 
والتكي���ف  عواقب���ه،  م���ن  باملخ���اوف  اأدمغته���م 
املتوا�ض���ل بالنتيج���ة لتجن���ب حوادث���ه وعواقب���ه 
عليه���م. اإن هذا احلذر واخلوف والتجنب للعنف 
يجرب الدماغ لدى كل منهم على تطوير تغريات يف 
بنية وعمل هذا الدماغ اإدراكيًا وانفعاليًا و�ضلوكيًا 
واجتماعي���ًا. مما يعني باأن ال�ض���يالت الع�ض���بية 
اخلا�ض���ة بالإدراك وذاكرة طفل " فيزيولوجيًا" 
تبدو حذرة متيقظة على مدار ال�ض���اعة ل�ضتقبال 
تهديدات العنف والرد عليها باأ�ض���اليب وو�ض���ائل 
الدفاع املتاحة للطفل، دون انتباه يذكر يف الواقع 
مل�ض���وؤوليات هام���ة اأخ���رى لنموه ال�ضخ�ض���ي مثل 
الدرا�ض���ة والتعليم والتح�ض���يل. واإن تكرار عمل 
ال�ض���يالت الإدراكي���ة الع�ض���بية لتجن���ب العنف 
وخماوفه ولال�ضتجابات الفّعالة لّتقاء خماطره، 

توؤدي بالدماغ اإىل تطوير وظائف وقدرات جت�ضد 
خ���ربات العنف املتك���ررة بالطفول���ة.. متامًا كما 
يحدث عندما ت�ض���جيع وممار�ض���ة الطفل ملعرفة 
اأو خ���ربة اأو مه���ارة حمددة لدرجة ي���ربع فيها.. 
اإن م���ا يحدث يف مثل ه���ذه املواقف الإدراكية هو 
تطوي���ر الدماغ ل�ض���يالت ع�ض���بية مكثف���ة وقوية 
ون�ض���طة يف الذاكرة م�ض���تعدة دائم���ًا للعمل عند 
اأول منّب���ه بيئ���ي يثريه���ا.. وم���ا يطراأ عل���ى بنية 
وعمل الدماغ بالعن���ف وخماوفه لدى الطفل، هو 
اأن النب�س الدماغي التي ت�ض���ل الق�ض���رة املخية 
العليا املخت�ض���ة بالن�ضاط الع�ضبي الواعي الذي 
ينظم الأن�ض���طة الع�ض���بية املثرية املت�ضارعة من 
اأجزاء الدماغ الدنيا ) الدماغ الأو�ضط والع�ضبة 
الدماغية( .. تت�ض���ّو�س ر�ضائلها وت�ضعف .. الأمر 
ال���ذي يزيد من ق���وة الإثارات الع�ض���بية للدماغ 
الأو�ضط والع�ضبة الدماغية على ح�ضاب قريناتها 
التنظيمية الواعية بالق�ض���رة املخي���ة، يوؤدي هذا 
الو�ضع الع�ضبي املقلوب اإىل زيادة عدوان الطفل 
وتهورات���ه ال�ض���لوكية ثم رفع قدرت���ه ليكون عنيفاجُ 
اأك���ر. ومع تك���رار مواق���ف وح���وادث وتهديدات 
العنف ورعب الطفل من خماوفه، ترت�ضخ وتقوى 

ال�ضيالت الع�ضبية ال�ضطرابية اجلديدة بحيث 
ت�ضبح �ضائدة يف ذاكرة الطفل، ون�ضطة اأكر من 
غريها للعم���ل والتفاعل مع الواق���ع.. نظرًا لكون 
حوا�س وانتباه هذا الطفل هي م�ضغولة با�ضتمرار 
بال���ردود  والقي���ام  العن���ف  اأخط���ار  ل�ض���تقبال 
ال�ض���لوكية الفوري���ة لله���رب منه���ا اأو مواجهتها، 
ويالحظ على الطفل بالتغيريات الع�ضبية اأعاله 
انف�ض���اله عن الواق���ع والرتكيز با�ض���تمرار على 
النتباه ملثريات ذاتية يف اإدراكه وج�ضمه.. موجهة 
لتوقع العنف البيئي يف اأي حلظة، وال�ضتجابة له 
 Fight or Flight ب���ردود فعل دماغية منا�ض���بة
Responses للموق���ف مثل اله���رب اأو املواجهة. 
اإن الطفل هنا يبدو من�ض���غاًل طيلة الوقت باأحالم 
اليقظ���ة، والتخيل والتجنب والت�ض���و�س النف�ض���ي 
وت�ض���غري الذات. وعن���د التدري����س والتعليم ، ل 
يعي مثل هذا الطفل الر�ض���ائل التعليمية اجلارية 
بالرغم من هدوئه وتركي���زه ونظره ظاهريًا اإىل 
املعل���م، ب�ض���بب انقطاعه ع���ن الواقع كم���ا نوهنا 
اأو ب�ض���بب التنبيه املفرط لتجن���ب اأخطار العنف 

املتوقعة من الآخرين.
�س.ت. 

الدكتورة البساط والوزيرة السابقة وفاء الضيقة
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الدكتور عصام شبارو اإلعالمي جميل جمول

لقاءلقاء

املخرجة جورجينا جودي
ّ
االعالمية كاتي يمني املذيعة لينا دوغان ناصر

�لن�شــاء �لعامـــالت: 
�لتـكامل مطل�ب مل��جهة �الأزمات �القت�شادية

منـــذ اأكـــر من ن�صف قـــرن وبالدنا تعي�س احلروب املتوا�صلـــة، خارجياً وداخلياً، حروب ع�صكريـــة م�صّلحة تركت خلفها 
اأالآف االأرامـــل والن�صـــاء اللواتـــي بنت يتحّملن م�صوؤوليـــات اأ�صرهنَّ والدور االقت�صادي االأ�صا�صـــي فيها، وحروب وغزوات 
ثقافية وفكرية تدعو اإىل حرية املراأة وم�صاواتها بالرجل و�صرورة متّلكها من كل الروابط والقيم واالأخالق طاملا اأنها 

تلعب دور الرجل يف االأ�صرة.
وال�صـــوؤال هـــو: اإىل اأي مـــدى ترى الن�صاء العامالت حدود دور املراأة يف املجتمع؟ واإىل اأي مدى ميكن للمراأة العاملة اأن 
تلعـــب الدوريـــن معـــاً يف رعاية االأ�صرة و�صون نف�صها من خماطر التحّر�س والف�صـــاد يف هذا املجتمع؟ وما هو دور العلم 

على هذا ال�صعيد؟ وفيما يلي االإجابات التي �صجلناها على هذه الت�صاوؤالت:

�لعمـل وحدود دور �ملـر�أة يف �ملجتمع.. متعّلمة �أو جاهلــة

�لتكامل مطل�ب
�الإعالمية لينا دوغان نا�شر قالت:

اأعتق���د اأنه من ال�ض���عب التفريق الي���وم، ويف ظل 
الأزمة القت�ض���ادية التي تطال العامل كله التفريق 
بني دور املراأة ودور الرجل يف رعاية �ضوؤون الأ�ضرة 
و�ض���جونها، لأن الدوري���ن يتكام���الن وي�ض���ّبان يف 
حتقي���ق الهدف نف�ض���ه األ وهو رفع �ض���اأن الأ�ض���رة 

وحمايتها من خماطر العوز وال�ضياع.
ويف اعتقادي اأن للرتبية الأ�ضرية الدور الأ�ضا�ضي يف 
حماية املراأة و�ض���ونها من النحراف يف امل�ضارات 
اخلاطئة، وحمايتها من خماطر الختالط والعمل 
امل�ض���رتك م���ع الرجل، فامل���راأة التي ح�ض���لت على 
الرتبي���ة ال�ض���احلة وال�ض���حيحة ل ميك���ن لها اأن 
تنج���رف اأو تتاأث���ر ب���اأي ج���و يحيط به���ا لأنها من 
���نة ب�ضل�ض���لة من القيم والأخالق  الأ�ض���ا�س حم�ضّ
التي حتميها من ال�ض���رور، فالبيئة ال�ض���احلة هي 

الركن الأول يف ن�ضوء الأ�ضرة ال�ضاحلة.
وهنا اأقول، �ضحيح اأن العلم له دور يف عملية التوعية 
والإر�ض���اد والتوجيه، ويف توف���ري فر�س العمل املميزة 

للفت���اة اأو املراأة الت���ي تخرج اإىل مي���دان العمل، واأن 
التعلي���م يوؤدي اإىل اختيار الفتاة لالخت�ض���ا�س الذي 
تعمل فيه، والذي يرفع من م�ضتواها وم�ضتوى اأ�ضرتها 
الجتماعي والإن�ض���اين، ولكن هناك اأي�ضًا ن�ضاء غري 
متعلم���ات يف جمتمعن���ا قمن برتبية اأ�ض���رهّن الرتبية 
ال�ضحيحة ال�ض���احلة وعملن جنبا اإىل جنب الرجل 
ومل يتاأث���رن �ض���لبيًا بذلك، وخري دليل عل���ى ذلك اأن 
جمتمعنا ال�ضابق الذي كان ي�ضتند اإىل الزراعة كانت 
املراأة فيه تخرج اإىل احلقل وتعمل مع زوجها اأو بدونه 
وتنتج وتوؤّمن الدخل لأ�ض���رتها دون اأن يوؤدي ذلك اإىل 
ف�ض���ادها، واأن الع�ض���رات ل ب���ل الآلف م���ن الن�ض���اء 
يعملن يف جمالت كثرية دون اأن يكّن مزودات بالعلم 
ولكنه���ّن م���زودات بالأخ���الق والف�ض���ائل واأن ن�ض���بة 
ال�ض���قوط نادرة اأو قليلة جدًا، فاملهم اإذًا هو الرتبية، 
ول ميكن ملن ن�ضاأت يف بيت ال�ضوء اإل واأن تتاأثر به اإن 

ن نف�ضها من �ضروره. مل حت�ضّ

�أ�شا�س �لبناء
وقالت �ملخرجة �لتلفزي�نية ج�رجينا ج�ري:

   كم���ا اأن اأ�ض���ا�س البناي���ة ه���و ال���ذي يحميها من 

ال�ض���قوط اإذا ما تعر�ض���ت لهّزة اأر�ض���ية اأو زلزال 
ب�ض���يط، ويحم���ي املقيم���ني فيه���ا من امل���وت حتت 
الأنقا����س اإذا كان ثابتًا وقويًا وقائمًا وفق هند�ض���ة 
�ضحيحة تدر�س احتمالت وقوع الهزات والزلزل، 
فاإن الأ�ض���ا�س يف الأ�ض���رة هو الرتبية القيمية التي 
تغر����س يف نفو����س ال�ض���بايا الق���وة عل���ى مواجهة 
ال�ض���وء  واأه���ل  والف�ض���اد  والإغ���راءات  ال�ض���عاب 

فتحميهّن من الذلل.
واأعتق���د هن���ا اأن الأه���م يف عملي���ة الرتبي���ة ه���و 
تعزيز الثقة بالنف�س، وبالآخرين، وو�ض���ع الأ�ض����س 
ال�ض���حيحة يف التعام���ل م���ع الآخري���ن واحلماي���ة 
م���ن اأفعال الآخرين جتاهه���ا، فكلما كانت الرتبية 
�ض���احلة كان النتاج �ض���احلًا مهما تعر�ضت الفتاة 
يف حياتها العملية ملواقف اأو ت�ضرفات ل اأخالقية، 
مثاًل يف ذلك مثل حبة القمح التي تغر�س يف اأر�س 
خ�ض���بة اأو اأر����س ب���ور، ف���اإن غر�ض���ت يف الأر����س 
ال�ض���احلة اأنبتت �ضبع �ضنابل واإن غر�ضت يف اأر�س 

بور مل تنتج ومل تكن قادرة على العطاء.
ولنا يف �ض���يدات جمتمعنا اللبن���اين القدوة واملثال يف 
مرحلة احل���رب الداخلية واحل���روب اخلارجية التي 

تعر����س لها الوطن فك���م منهّن من حملن م�ض���وؤولية 
اأ�ض���رتها وعملت لتوفر لها الدخل والرعاية والرتبية، 
وك���م من رج���ل الي���وم يف جمتمعنا ن�ض���اأ يتي���م الأب 
ح�ض���نته الأم وربته وعّلمته واأو�ضلته اإىل اأعلى املواقع 
واملنا�ضب، فالأم مدر�ضة اإذا اأعددتها/ اأعددت �ضعبًا 

طيب الأعراق، كما يقول ال�ضاعر.
�ض���حيح اأن للِعلم دوره يف حت�ضني و�ضع املراأة، ويف 
توليها الأعمال الكبرية وامل�ضوؤوليات الهامة، ولكن 
الِعل���ك لوحده ل يكفي، ف���ال بد من اأم ترعى، واأب 
ي�ض���ون، وتربية على عل���ى القيم والأخالق ت�ض���ع 

الأ�ضا�س ال�ضالح للمواجهة.

�ملر�أة و�لرجل �شن��ن ؟؟

�ل�شاعرة كاتي مينّي )�إعالمية(:
اأعتق���د اأنن���ا يف ع�ض���ر مل يعد من اجلائ���ز فيه اأن 
نتح���ّدث ع���ن دور امل���راأة مبع���زل ع���ن دور الرجل 
فامل���راأة والرج���ل �ض���نوان يف عملية بناء الأ�ض���رة 
وقوتها ؟؟؟ وقدرتها على مواجهة تكاليف احلياة، 
خا�ضة يف ظروف ما بعد احلرب حيث باتت مئات 
الأ�ضر ت�ض���تند اإىل الأمهات الأرامل اللواتي يتولني 
رعاي���ة اأولده���ن اأو اإىل ال�ض���بايا اللوات���ي يعملن 

لرعاية اأخواتهن واأ�ضقائهن.
والإغ���راءات  للتحر����س  التعر����س  م�ض���األة  اأم���ا 
واملفا�ض���د، فالفا�ضد ل ياأتي ف�ضاده من نف�ضه فقط 
بل من اأ�ض���لوب تربيته، والواثق بنف�ضه مي�ضي ملكًا 
كم���ا يجُقال يف بالدنا “واثق اخلطوة مي�ض���ي ملكًا” 
واملل���ك ل يدفعه اأي اإغراء اإىل الف�ض���اد، فاملهم اأن 

تكون الفتاة قد ن�ضاأت يف بيئة �ضاحلة.
وبالن�ض���بة للِعل���م، اأعتق���د اأن ل���ه دوره يف حت�ض���ني 
م�ضتوى الفتاة وم�ض���توى الأ�ضرة، وهو ي�ضاعد على 
حت�ض���ني الفتاة من ال�ض���رور واملخاطر اإذا ا�ضتمل 
على الرتبية القيمية والأخالق، فدور الأ�ضرة براأي 
هو الأ�ض���ا�س يف البن���اء، والبناء الق���وي يوؤدي اإىل 

ال�ضمود اأمام املغريات والظروف.
لكنن���ي اأعتقد اأن الِعلم لي�س كل �ض���يء لتعزيز ثقة 
املراأة بنف�ضها وبدورها وباأخالقها، فهناك �ضيدات 
لبناني���ات يتول���ني م�ض���وؤوليات حمالت و�ض���ركات 
وموؤ�ض�ض���ات وه���ّن غري متعلمات مب���ا يكفي لكنهن 

تعن على نف�ضهن وحققن النجاح.

�لعمل و�أم�مة
�الأ�شتاذ �جلامعــي �لباحث د. ع�شام �شبارو 

قال يف هذ� �ل�شياق:
دور املراأة م�ض���او لدور الرج���ل، يف الِعلم، والعمل، 
وبن���اء الأ�ض���رة، واحلف���اظ عل���ى القي���م وو�ض���ع 
الأهداف لالأ�ض���رة، وتوفري الدخل له���ا، اإذا كانت 

ه���ذه الأ�ض���رة بحاج���ة اإىل دوره���ا وجهده���ا يف 
رعايته���ا وتوجيهه���ا وحمايته���ا، ويف اعتقادي اأننا 
يف لبنان جتاوزنا مرحلة ال�ض���وؤال ه���ن هذا الدور 
لأن العديد من الأ�ض���ر اللبنانية ت�ضارك فيها املراأة 
الرجل يف رعاية اأ�ض���رتها، وقد تك���ون البديل عنه 
اأحيان���ًا يف ذل���ك عند الرتم���ل اأو مر����س الزوج اأو 
غياب���ه، واإن كان الدور الأ�ضا�ض���ي له���ا هو الأمومة 
والرتبي���ة والإ�ض���راف والتوجيه والإر�ض���اد ليتمكن 
الأب م���ن التف���ّرغ الكام���ل للعمل وتوفري م�ض���ادر 
الدخل لالأ�ض���رة وتاأمني م�ضتقبل الأبناء وهو الدور 

الأهم والأرقى اجتماعيًا ودينيًا وخلقيًا.
وِللِعلم اأهمية يف توفري احل�ضانة واحلماية للمراأة، 
فامل���راأة املتعلمة متتلك الق���درة على متييز اخلطاأ 
م���ن ال�ض���واب وال�ض���حيح م���ن الباط���ل، واملراأة 
املتعلم���ة قد تكون اأقدر اأحيانًا على حماية نف�ض���ها 
م���ن خماط���ر الذل���ل والوق���وع يف اخلط���اأ، وعدم 
الجن���رار اأمام املغريات والإغراءات الزائفة التي 
ت�ض���تهدف النيل منها ومن اأخالقها اأو من اأ�ضرتها 
وحميطها، لكن ذلك ل يعني اأبدًا اأن الن�ض���اء غري 
املتعلمات عر�ضة لذلك كله اإل اإذا كّن قد ن�ضاأن يف 
منبت �ض���وء اأو يف بيئة فا�ض���دة، فهن���ا يعتمد الأمر 
على قدرتها على حت�ض���ني ذاتها من ما يحيط بها 
وعدم الجنرار يف امل�ضارات اخلاطئة، والكثري من 
امله���ن يف لبنان مل تعد حكرًا على الرجل بل �ض���ار 

للمراأة فيها الدور الأ�ضا�س اأحيانًا.
ويف اعتقادي اأن الأ�ضا�س يف ذلك كله هو الرتبية، �ضواء 
�ض���من الأ�ضرة اأو يف املدر�ض���ة واجلامعة، اأو يف املحيط 
الجتماع���ي ال�ض���حيح، فمن تربى عل���ى القيم يحفظ 

نف�ضه من �ضرور املجتمع وم�ضكالته الأخالقية.

�لتعاون مطل�ب
�الإعالمي جميل جم�ل قال بدوره:

التع���اون ب���ات مطلوب���ًا ه���ذه الأي���ام، ب���ني الرجل 
واملراأة من اأجل الأ�ض���رة وحتقيق الكفاية والو�ض���ع 
اجليد لها، وعدم ال�ض���قوط حتت �ض���ربات الأيام 
وم�ض���اعب احلي���اة القت�ض���ادية والجتماعية ول 
اأعتقد اأن رجاًل يتحدث باملنطق هذه الأيام، ي�ضعى 
لأن تك���ون زوجته يف البيت فقط ربة الأ�ض���رة وهو 
يعلم اأن تكاليف احلياة تدعوها للتعاون، فاملهم يف 
لق  هذا ال�ض���ياق هو اأن تختار من تكون ذات ِدن وخجُ
ومن بيئة �ضاحلة ربتها الرتبية العائلية ال�ضحيحة 

التي عّرفتها بالقيم الأخالقية والدينية.
اأما بالن�ض���بة ملو�ضوع الف�ضاد الأخالقي، فهو �ضيان 
عن���د امل���راأة والرج���ل، وك���م من رج���ل يف املجتمع 
فا�ض���دة الأخالق لأنه مل يرتبى الرتبية ال�ض���احلة 
اأو �ض���من بيئة لها قيمتها وعاداتها وتقاليدها، وما 
تتعر����س له الفتاة عندما تخ���رج اإىل ميدان العمل 

�ض���غرية، م�ض���ابه ملا ميك���ن اأن يتعر�س ل���ه الفتى، 
وهناك اأرباب اأجُ�ض���ر كثريين اأ�ض���اعوا اأ�ضرهم لأنه 
لعب���وا القم���ار اأو �ض���اركوا يف الرهانات يف �ض���باق 
اخليل، اأو �ض���ربوا اخلمور، اأو لحقوا الن�ض���اء وما 

اإىل هنالك من اأفعال خاطئة.
هن���ا اأق���ول اأن الِعلم هام جدًا للفت���اة، فهو يعّرفها 
اإىل احلياة عل���ى حقيقتها، ويعطيه���ا القدرة على 
التفري���ق بني احل���ق والباطل واحل���الل واحلرام، 
والطم���وح املنطق���ي القائم على اأ�ض����س وا�ض���حة، 
والطم���ع الذي يق���ود اإىل اخلط���اأ والجنرار خلف 
الإغراءات، لكننا اأبناء قرى ونعرف مئات الن�ضاء 
اللواتي يعملن يف الأر�س اإىل جانب الرجال ويبنني 
اأ�ض���رهن كم���ا الرج���ال ومل تغّرهم اأي���ة اإغراءات 
لأنهن تربني على القيم، والفا�ضد فا�ضد �ضواء كان 

متعلمًا اأو جاهاًل.

�آر�ء �لنا�س
ويف ا�ضتفتاء قمنا به على بع�س ال�ضيدات العامالت 

غري املتعلمات جاءت الإجاباب كالتايل:
- 18 من 20: راأين �ضرورة اأن تكون الفتاة متعلمة 
اإىل الدرا�ض���ات العلي���ا لتتمك���ن م���ن  واأن ت�ض���ل 
احل�ضول على العمل الالئق الذي يوفر لها احلماية 
من �ضرور احلياة واحتياجاتها، واعتربن اأن الِعلم 
ه���و الأ�ض���ا�س اأوًل ملواجهة امل�ض���اعب والإغراءات 
وامل�ض���كالت، فامل���راأة املتعلمة تع���رف كيف تتعامل 
مع ما يعرت�ض���ها اأما غري املتعلمة فقد يكون جهلها 
�ضببًا يف التاأثري على حياتها وخياراتها ال�ضحيحة 

واعتربن اأن دور املراأة الأ�ضا�ضي هو الأمومة.
- 2- م���ن 20: دع���ني الفتي���ات اإىل تعّلم املهن لأن 
التعلي���م يوف���ر للم���راأة العمل �ض���من اأ�ض���رتها اإذا 
احتاج���ت اإىل العم���ل واإل فاإنهن يف�ض���لن اأن تبقى 
امل���راأة ربة اأ�ض���رة فق���ط لأن دورها الأ�ضا�ض���ي هو 

رعاية اأ�ضرتها.
- 10 م���ن 20: قلن اأن امل���راأة تتعر�س لالإغراءات 
�ض���واء كانت متعلمة اأو جاهل���ة واأن العلم قد يكون 
اأحيان���ًا �ض���ببًا يف خ�ض���وعها لإغ���راءات لتحظ���ى 
بالرتق���ي الجتماع���ي حت���ى يف خياراته���ا للزواج 
فيم���ا قد يكون الرجل غري املتعلم اأقدر على رعاية 

اأ�ضرته اإذا كان مهنيًا.
- 10 من 20: قلن اأن الأ�ضا�س هو الأ�ضرة ل املدر�ضة 
ول اجلامعة، فالأ�ضرة هي التي تعطي الفتاة الثقة 
بنف�ضها والقوة واملنعة اأمام الإغراءات ففي احلياة 

البقاء لالأقوى.
ويبق���ى اأن نق���ول: عّلّم���وا بناتك���ن لأن العلم يبقى 
العا�ضم من الف�ضاد والِعلم يجب اأن ي�ضمل الرتبية 

الأخالقية والقيمية �ضمن الأ�ضرة اإىل جانبه.
خالد �للحام
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جمعياتجمعيات �جلمعيات و�مل�ؤ�ش�شات �الإ�شالمية يف لبنان
جمعية �ملقا�شد �خلريية �الإ�شالمية يف بريوت

�لد�ع�ق: �نق�شعت �لغيمة مبكرمة كرمية من خادم �حلرمني 
�ل�شريفني، تعّهد ب�شد�د �لعجز �ل�شن�ي للجمعية ف�ّفر لنا �إمكانية �لتط�ير و�لتحديث

30% مـــن ال�ُص�صّنـــة يدر�صـــون يف مدار�صهـــم والبقيـــة يف املدار�ـــس امل�صيحيـــة والر�صمية، 70% مـــن ال�صيعة يدر�صـــون يف مدار�صهم والبقيـــة يف املدار�س 
امل�صيحية الر�صمية.

اإذا كانت ثقافتك غري طائفية يف جمتمع طائفي فاأنت �صعيف االنتماء، طالبنا بكفالة الطالب من اأموال القادرين فكان االإقبال �صعيفاً.
تعليم العلوم والريا�صيات باللغة العربية خطورة رائدة للمقا�صد، ا�صطررنا للرجوع عنها ب�صبب خ�صارتنا لطالبنا نتيجة اآراء االأهل.

ال نن�صى ف�صل الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري ووقوفه اإىل جانبنا، وغري �صحيح اأن اأحداً اأراد حتجيم املقا�صد اأو اإلغائها اأو �صراء موؤ�ص�صاتها.
العائلة املالكة يف اململكة العربية ال�صعودية دعمتنا دائماً، والرئي�س �صائب �صالم كان مو�صع ثقتهم باملقا�صد ودورها.

من 121 مدر�صة عام 1956، اإىل 50 مدر�صة عام 2006، املقا�صد تفاعلت مع جمتمعها يف ظروفه ال�صعبة والعادية على حد �صواء.

كتب خالد �للحام:
انطلقت جمعية املقا�ض���د اخلريية الإ�ض���المية من 
اإميانها باخلري للنا�س، ل تبغي اإل مر�ضاته تعاىل، 
وذل���ك يف عم���ل مبنى عل���ى وعي عمي���ق للمجتمع 
وحاجاته وتطلعاته امل�ض���تقبلية، والر�ضالة ال�ضامية 
للمقا�ضد هي النهو�س باملجتمع وخدمته بالتعاون 
مع الدولة وموؤ�ض�ضاتها يف �ضبيل تقدمه والرفع من 

�ضاأنه.

هذا م���ا يقول���ه رئي�س جمعي���ة املقا�ض���د اخلريية 
الإ�ض���المية احل���ايل اأو رئي����س جمل����س اأمناءه���ا 
املهند����س اأم���ني حمم���د الداع���وق، اأما م���ا يقوله 

النا�س عن املقا�ضد فكثري.

واملوؤ�ض���ف اأن يف ذل���ك الكث���ري الكث���ري م���ن الآراء 
ال�ض���لبية والعرتا�ض���ات والنتقادات، ولذلك كان 
لنا اأربع جل�ضات متتالية مع الأ�ضتاذ الداعوق حيث 
خ�ض����س لنا بعد ظهر كل ي���وم جمعة للحوار حول 
موؤ�ض�ض���ات املقا�ض���د واآراء النا����س، ف���كان احلوار 

�ضاماًل و�ضادقًا و�ضريحًا اإىل اأبعد احلدود.

مل���اذا يكر ال�ض���غط على املوؤ�ض�ض���ات الإ�ض���المية 
الكب���رية اإىل حّد النتقاد لتفا�ض���يل اأي عمل تقوم 
ب���ه؟ ه���ل ه���ي ظاه���رة لبنانية فق���ط؟ اأم �ض���من 
الطائف���ة الت���ي بنت املقا�ض���د واأطلقته���ا ودعمتها 
فقط؟ اأ�ض���ئلة كثرية حملناها، وفيم���ا يلي احللقة 

الأوىل من احلوار:

�حلجم و�ملجتمع
يف  اليـــوم  املقا�صـــد  هـــو حجـــم  مـــا  بدايـــة 

جمتمعها اللبناين؟
ل ت�ض���تطيع اأن تتح���ّدث ع���ن املقا�ض���د مبقيا����س 
احلج���م، فهي قامت قب���ل قيام لبن���ان، وقد مّرت 
130 �ض���نة حت���ى اليوم عل���ى بداي���ة انطالقة هذه 
املوؤ�ض�ض���ة يف خدم���ة بيئته���ا واأمته���ا، ا�ض���تطاعت 
فيه���ا خالل اخلم�ض���ني عام���ًا الأوىل اأن تدخل اإىل 
راه واأن تن�ض���ر العلم  كل لبن���ان، فتتواج���د يف كل قجُ
ابت���داًء من العام 1928، بحيث اأن اجليل ال�ض���ابق 
رى الإ�ضالمية ميكن القول اأن  من اللبنانيني يف القجُ
ما ن�ض���بته 70% منهم هم من املقا�ضديني، تعلموا 

يف مدار�س اجلمعية، وفتحوا اأعينهم على ثقافتهم 
الإ�ض���المية من خالل املقا�ض���د من احل���دود اإىل 
احل���دود، ول زال لدينا اليوم مدر�ض���ة يف العبودية 
خارج احلدود اللبنانية، واأخرى يف قرية امل�ض���اريع 
يف البقاع اأي�ض���ًا خارج احل���دود اللبنانية، فحيثما 

طلب النا�س املقا�ضد وجدوها اإىل جانبهم.

من هنا فحجم املقا�ض���د معنويًا من حجم لبنان، 
فف���ي فرتة �ض���ابقة من تاريخ ه���ذا الوطن، عندما 
مل تك���ن وزارة للرتبي���ة ومدار�س تابعة لها، و�ض���ل 
عدد مدار�س املقا�ض���د اإىل 121 مدر�ضة يف بريوت 
والق���رى، بعده���ا ب���داأت الدول���ة تبني مدار�ض���ها، 
فبداأنا باإغالق هذه املدار�س �ض���يئًا ف�ض���يئًا اإىل اأن 
و�ض���لنا اإىل 50 مدر�ضة حاليًا، منها 14 مدر�ضة يف 

رى اللبنانية. بريوت و36 مدر�ضة يف القجُ

طريقة �لتعامل
وبعتم املدار�س االأخرى؟

ل، مل تك���ن املدار�س ملكًا لنا كبن���اء واأر�س، كانت 
كل قرية تبني مدر�ض���تها ثم تطلب من املقا�ضد اأن 
تق���وم مبهمة التعليم فكنا نفت���ح املدار�س ونديرها 
دون اأن منتلكه���ا حت���ى نعّل���م النا�س، ل���ذا مل يكن 
لدين���ا اأم���الكًا يف ه���ذا املج���ال، ول فّكرن���ا يف اأي 
وق���ت من الأوقات اأن نطلب م���ن النا�س نقل ملكية 
املدار�س واأرا�ض���يها اإىل جمعية املقا�ض���د ك�ض���رط 
لتعلي���م اأبنائهم، كان���وا يطلبون مّنا الع���ون فنوّفر 
الأ�ض���اتذة والإدارة والكتب، ومل يكن التمّلك هّمها 

اإل يف بريوت حيث امتلكت العقارات وما زالت.

وق���د تع���دد واختل���ف عدد الط���الب خ���ىل تاريخ 
املقا�ض���د، فقبل احلرب اللبناني���ة كانت اأعدادهم 
تق���ارب 16 األف طال���ب وطالب���ة، وعندما اندلعت 
�ض���رارة احل���رب واأجُغلقت الطرقات ب���ني املناطق، 
واأجُقفل���ت العدي���د م���ن مدار����س الدول���ة واملدار�س 
اخلا�ض���ة انربت املقا�ض���د للقيام بدورها ب�ضورة 
اأ�ض���مل انطالقًا من اإميانها بر�ض���التها، فا�ضرتينا 
خم�ض���ة مدار����س جاهزة من فرن�ض���ا وا�ض���توعبنا 
الأع���داد الزائ���دة م���ن الطلب���ة الذي���ن ارتفع���ت 
اأعدادهم يف تلك املرحلة اإىل 27 األفًا وا�ض���توعبنا 
املزيد م���ن اأعداد املعلم���ني لأن اأع���داد املهّجرين 
يف ب���ريوت ازدادت، كم���ا تو�ّض���ع يف الوقت نف�ض���ه 

عمل امل�ضت�ض���فى واأعبائها، وهذا لي����س غريبًا عن 
املقا�ض���د لأنها انطلق���ت خلدمة جمتمعه���ا ولي�س 
لأي غر����س اآخر، فال هي موؤ�ض�ض���ة تب�ض���ريّية ومل 
تاأت مبب�ّض���رين ول اإر�ضاليات، اإنها ككل املوؤ�ض�ضات 
الإ�ض���المية لي�س للخارج اأي عالقة بتاأ�ضي�ضها، بل 
اأنها انطلقت من حكمة الأقدمني من اأبناء املجتمع 
الإ�ضالمي يف بريوت الذين ابتداأوا ما بني الأعوام 
1925- 1930 يوقف���ون له���ا عقارات با�ض���مها كما 
اأنه���ا مع النطالقة ابتداأت ب�ض���راء عقارات اأخرى 
وكانت الإيرادات توّظف خلدمة الدور املقا�ض���دي 

يف خدمة املجتمع.

�الإير�د�ت و�ل�قف
كيف ُبنيت االإيرادات؟

يف كت���اب الفج���ر ال�ض���ادق، البي���ان الأول ال���ذي 
�ض���در عن اأعمال املقا�ضد، ت�ضتطيع اأن تعّد 1500 
مت���رّبع يف ال�ض���نة الأوىل، وترى اأن نف�س الأ�ض���ماء 
تتكّرر حتى ال�ض���نة الرابعة، وه���ي لأبناء العائالت 
البريوتية م�ضلمة وم�ضيحية، التي راأت يف املقا�ضد 
وللمقا�ض���د هذا ال���دور الذي تقوم ب���ه اإىل جانب 
بع����س العائ���الت الرتكي���ة الت���ي كان���ت مقيمة يف 

بريوت ثم رحلت بعد ذلك.

ويف الثالثينات من القرن املا�ضي كربت املقا�ضد، 
اإذ ح�ضلت احلرب واملجاعة، وهّبت املقا�ضد للقيام 
بدورها يف بريوت ويف القرى، وما اأن و�ض���ل العام 

1956 حتى كانت اأعداد مدار�س املقا�ضد يف اأوّجها 
ت كل املقا�ضد، ففي  121 مدر�ضة، ويف بريوت كربجُ
بريوت بنيت مدر�ضة بيت الأطفال على يد الرئي�س 
حممد �ضالم، واأ�ض����س الرئي�س عمر الداعوق كلية 
البن���ات ثم وبعدها بجُنيت مدار�س خديجة الكربى، 
واحل���رج، وعل���ي ابن اأب���ي طالب ر�ض���ي اهلل عنه، 
وبعدها مدر�ض���ة عبد ال�ض���الم اجلزائري على يد 
الرئي�س متام �ضالم، وفعاًل كانت مدار�س املقا�ضد 

ت�ضّكل مركزًا تربويًا كبريًا لبريوت.

واأذك����ر هن����ا اأن مدار�س بريوت كان����ت لكل اأهل 
بريوت ب����ال ا�ض����تثناء واأق�ض����اطها متدنّية، وكان 
فيه����ا طالبًا واأ�ض����اتذة م����ن امل�ض����يحيني وكذلك 
ّظارًا من ال�ض����يعة واأبناء جيلنا  طالبًا ومدراء ونجُ
يذكرون الأ�ض����اتذة اأمني وف�ض����ل احلركة كمثال 
ومل تك����ن هناك اأية م�ض����اعر مذهبي����ة متواجدة 
يف بيئتن����ا قب����ل ال�ض����بعينات من القرن املا�ض����ي 
ب�ض����ورة ظاهرة اأو حم�ضو�ضة بني اجلميع اإذ اأن 
املذهبي����ة مل تكن متجّذرة واإمن����ا كانت موجودة 
بني ال�ضيا�ضيني وكان اأ�ضاتذة اللغة الفرن�ضية من 
الفرن�ض����يني، واأذكر اأن اأحدهم كان ياأخذنا اإىل 
اجلامع لل�ضالة، حتى اأن البع�س من امل�ضيحيني 
ح�ض����لوا عل����ى من����ح من املقا�ض����د للدرا�ض����ة يف 
اجلامعة الأمريكية و�ض����رية املن����ح يرويها دائمًا 
نقيب ال�ض����حافة الأ�ضتاذ حممد البعلبكي اأطال 

اهلل عمره.

األسرة التمريضية
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جمعياتجمعيات
لدعمها ويوم مل ن�ض���تطع موا�ض���لة امل�ضرية فتح لنا 

ح�ضابات يف م�ضارفه وكان دائمًا ي�ضاعدنا.

�الأ�شباب �حلقيقية
لكن ُيقال اأن اأ�صباب توقف امل�صاعدات كانت 

�صيا�صية وانتخابية!؟
ما ح�ض���ل ع���ام 1966 اأنه قبل النتخابات ب�ض���هر 
تقريبًا و�ضلنا دعم من اململكة بقيمة ع�ضرة ماليني 
دولر بف�ضل متابعة حثيثة من في�ضل �ضالم رحمه 
اهلل �ض���قيق مّتام بك خم�ض�س للمقا�ضد، فاعترب 
البع�س �ض���احمهم اهلل اأن امل�ض���اعدة و�ضلت لدعم 
مق�ض���ود يف النتخابات ومل يكن املو�ض���وع كذلك 
اأبدًا ولكنها كما يقال �ضغلة الذين ي�ضربون بالرمل 
ويقراأون بني ال�ض���طور ويححلون وف���ق اأمزجتهم، 
و�ض���هدنا توقف امل�ض���اعدات كلية بعدها وميكن اأن 
تكون ال�ضيا�ض���ة اأحد الأ�ض���باب ولك���ن كانت هناك 

متابعة دائمة من متام بك.
اإذن، من����ذ العام 1996 بداأنا ال�ض����تدانة، ففتح 
لنا الرئي�س احلريري م�ض����ارفه كما م�ض����ارف 
اأخرى اإمنا امل�ض����ارف �ض����جلت فوائدًا قد تكون 
كلمة الِربا �ضغرية بالن�ضبة لها، وبداأ الَدين يكرب 
اإىل اأن و�ض����ل عام 1998 اإىل م�ضتوى ا�ضطررنا 
معه لبيع اأ�ض����هم ال�ضوليدير باأ�ض����عار بخ�ضة ومل 
يتج����اوب اأح����د مع طلبن����ا لدعم املقا�ض����د، فقد 
و�ضل الَدين اإىل اأربعني مليون دولر وا�ضطررنا 
لبيع الأ�ضهم بخم�ضة ع�ضر مليون دولر، ف�ضارت 
حالنا عام 2000 اأننا ن�ضتدين لال�ضتمرارية من 
جهة ونبيع ل�ضداد الَدين من جهة اأخرى، وكانت 
اأعداد املوظفني كبرية ا�ض����تندت اإىل واقعنا يوم 
كان لدين����ا 27 األ����ف تلميذ فلم����ا انخف�س العدد 
اإىل 15 األ����ف تلمي����ذ مل ينخف�س ع����دد املوظفني 
معه����م وكان العب����ئ كبريًا فاأجربن����ا عام 1998 
يف اجتم����اع جمل�����س الأمن����اء مع مّت����ام بك على 
الطلب اإليه باتخاذ الإجراءات الإدارية من اأجل 
املحافظة على اجلمعية وا�ض����تمراريتها لأنه بات 

وا�ضحًا لنا اأن ل م�ضاعدات �ضتاأتي.
واحلقيق���ة هن���اك اأن الرئي����س مت���ام �ض���الم عم���ل 
باإخال�س كبري للمقا�ض���د، وكان اأن بع�س املوظفني- 
قراب���ة 200 موظ���ف- اأجُر�ض���لوا اإىل بيوتهم فانطلقت 
ال�ض���ائعات باأنه���م ثالث���ة األآف وم���ا اإىل ذلك فكان 
اأن تخل���ى اأهل ب���ريوت عن ه���ذا الإرث الكبري الذي 
متّثل���ه املقا�ض���د ودَفع مّتام ب���ك الثمن �ضيا�ض���يًا يف 

النتخابات.

�لعل�م و�لريا�شيات و�ملدة!
اأال تـــرى اأن مـــن اأ�صبـــاب الرتاجـــع قراركم 

ال�صابق بتعليم العلوم باللغة العربية؟
هن���اك كلمة ت�ض���تعمل يف الإدارة وه���ي ثقافة ِعلم 
الإدارة، فثقاف���ة البريوت���ي تغ���رّيت، جلهة نظرته 
اإىل الأم���ور حت���ى يف حيات���ه ال�ضخ�ض���ية، وه���ذه 
الن  الثقافة كانت تتخذ اأحيانًا املنحى الهجومي، فجُ
يريد اأن ير�ض���ل ابنه ليتعّلم يف املقا�ض���د واملقا�ضد 
تدّر�س العلوم باللغة العربية فيما �ض���واها يدّر�ضها 
بالأجنبي���ة فلم���اذا يدف���ع مليونني للمقا�ض���د فهو 
يدفع اأربعة ماليني ملدار�س الإر�ضاليات ليعّلم ابنه 
العلوم باللغة الإنكليزية، مع الٍعلم اأن الذين تعلموا 
العلوم باللغة العربية يف املرحلة املتو�ض���طة جنحوا 
يف العلوم باللغة الإنكليزية باملرحلة الثانوية فنحن 
عّلمن���ا العل���وم والريا�ض���يات باللغ���ة العربي���ة يف 
املرحلة املتو�ض���طة فقط، اإمن���ا يف املرحلة الثانوية 
عادوا للتعّل���م باللغات الأجنبي���ة وجنحوا يف ذلك 
بن�ض���بة مائة باملائة فاأين اخلطاأ؟ لقد كانت خطوة 
رائدة يف تاريخ املقا�ض���د، لأننا اأ�ض�ضنا جياًل در�س 
العلوم والريا�ض���يات بلغة اأّمتها التي يفهمها جيدًا 
ثم انطلق يف اللغات الأخرى، واأ�ضاًل ل تنه�س اأجُّمة 
يف الع���امل اإل اإذا تعّلمت لغتها واأتقنتها واحرتمتها 

وجعلتها من الأولويات يف حياتها.
ولك���ن لالأ�ض���ف اللبناين ب�ض���ورة عامة لدي���ه اآراوؤه 
اخلا�ض���ة بالن�ض���بة للعلم والتعّلم، ولي�س بال�ضرورة 
اأن تكون م�ض���تندة اإىل درا�ضات وخربات واإمنا اآراء 
يبّينها لنف�ض���ه وبنف�ضه حول اأهمية اللغات الأجنبية 
ودور املدار�س التي تعت���م باللغات الأجنبية ةما اإىل 
ذلك ف�ض���رنا نخ�ضر الطالب من �ضفوف مدار�ضنا 
حت���ى اأنن���ي افتتحت مدر�ض���ة يف "اأنفه" يف �ض���مال 
لبنان فا�ضرتط علّي الأهايل يف تلك البلدة اأن اأجُعّلم 
العلوم باللغة الأجنبية واإل فاإنهم مل يعّلموا اأولدهم 
يف املقا�ضد فا�ضطررنا اإىل العودة عن هذه اخلطوة 

الرائدة ولالأ�ضف ولكن هذا هو جمتمعنا.

�خلريية وثقافتها
اأنكـــم موؤ�ص�صـــة خرييـــة وتطالبـــون  ُيقـــال 

الطالب بتكاليف تبلغ املالين اأحياناً؟
من قال باأن خريية تعني جمانية، نحن نعرف معنى 
الكلمة، فالي�ضوعية واجلامعة الأمريكية وموؤ�ض�ضات 
الإر�ضاليات كلها ا�ضمها موؤ�ض�ضات خريية، فاخلريية 

تعني اأن ل تبتغي الربح اأو تربح.
وهذه املوؤ�ض�ضات كلها ل تبتغي الربح وهي تتقا�ضى 
املاليني، مل���اذا؟ لكي تدف���ع تكاليف ه���ذه العملية 
الرتبوي���ة م���ن جهة وتطّور نف�ض���ها با�ض���تمرار من 
جه���ة اأخ���رى، وعندما نق���ول اأن املقا�ض���د خريية 
فه���ذا ل يعني اأن ترمي كل العبئ عليها بل اأن توفر 

�لدور و�حلرب
ملاذا تراجع الدور بعد انتهاء احلرب؟

بعد العام 1975 كربت املقا�ض����د كثريًا وتو�ّضعت 
وت�ض����اعفت اأعباوؤها كما ذكرت ب�ض����بب احلرب 
والتهجري اإىل بريوت، ولكن بعدما انتهت احلرب 
وافتتحت الطرق����ات ورجع كثري م����ن املهجرين 
اإىل اأماكن �ض����كنهم الأ�ضا�ضية وافتتحت مدار�س 
الدول����ة من جدي����د، وبداأت اجلمعيات النا�ض����ئة 
يف الو�ض����ط الإ�ض����المي ال�ض����ني تفتتح موؤ�ض�ضات 
له����ا كاجلماع����ة الإ�ض����المية وجمعي����ة  تربوي����ة 
امل�ض����اريع وجمعي����ة الفت����وة وغريها، كم����ا بداأت 
املدار�س التابعة للمذاهب الأخرى تظهر وتتكاثر 
وتتنام����ى مل ترتاجع املقا�ض����د واإمن����ا عادت اإىل 
حجمه����ا الأ�ضا�ض����ي اأي بح����دود 16 األف طالب، 
لأن اأي حجم اآخ����ر كان عبئًا كبريًا عليها فنحن 
حملن����ا الآخرين عل����ى اأكتافنا عندم����ا احتاجوا 
اإلين����ا، وكانت الكلف����ة باهظة لكنن����ا كنا نتحّمل 
ذلك كله من فائ�س اأموال املقا�ضد من اأمالكها 
وخا�ض����ة يف الو�ضط التجاري ك�ض����وق البازركان 
ومبنى الريفويل ومبنى بيبلو�س و�ض����وق احل�ضبة 
وا�ضتطعنا من هذا الفائ�س تعزيز و�ضع املقا�ضد 
حتى اأن الرئي�س �ضائب �ضالم اأقام م�ضروع بناء 
جمّمع كبري للمقا�ض����د يف �ضارع مار اليا�س، وّفر 
املزيد من الدعم للمقا�ض����د اإمنا لالأ�ضف خالل 
احل����رب اأغلق����ت موؤ�ض�ض����ات الو�ض����ط التج����اري 

اأبوابها وبعد احلرب ا�ضتملكت وفقدناها.
وق���د ا�ض���تطعنا ال�ض���مود خالل احلرب بف�ض���ل 
جهود �ض���ائب بك �ض���الم رحم���ه اهلل وعالقاته 
الطيب���ة مع اململكة العربية ال�ض���عودية، واحرتام 
الأم���راء ل���ه لكون���ه رج���ل دولة خمل����س يعرف 
والده���م ويعرفونه���ا �ض���ادقًا يف خدمة جمتمعه 
واإ�ضالمه فما كان من �ض���مو امللك خالد بن عبد 
العزي���ز رحم���ه اهلل اإّل اأن ه���ّب وق���ال لن نرتك 
املقا�ض���د ت�ضعف وكان اأول ترّبع منه مائة مليون 
لرية لبناني���ة اأي ما يوازي يومه���ا اأربعون مليون 
دولر، وبع���د انتقال���ه اإىل رحمة اهلل اأكمل �ض���مو 
خ���ادم احلرمني ال�ض���ريفني امللك فه���د بن عبد 
العزي���ز رحمه اهلل امل�ض���رية وا�ض���تمر احلال اإىل 
ترك الرئي�س �ض���ائب �ض���الم رئا�ض���ة املقا�ض���د، 
وا�ض���تلم مّتام بك امل�ضوؤولية وا�ض���تمرت العالقة 
مع العائلة املالكة وهم يحبون املقا�ضد وعطفهم 
كب���ري عليه���ا، وق���د ا�ض���تمر هذا العط���ف خالل 
احلرب اللبنانية ومّتام بك كان على عالقة طيبة 
مع اململكة وكانوا ي�ضجعونه على تطوير املقا�ضد 

وا�ض���تمراريتها اإىل اأن كان الجتياح الإ�ضرائيلي 
عام 1982 لبريوت ومن ثم بداية �ض���عف اللرية 
اللبنانية والت�ض���خم الكبري ال���ذي ترك تاأثرياته 
على املقا�ض���د، وبداية مرحلة الرئي�س ال�ض���هيد 
رفيق احلري���ري على ال�ض���احة اللبناني���ة، وكان 
رحم���ه اهلل رج���ل العالق���ات الطيبة مع �ض���ائب 
بك ورجل خ���ري يهتم مبجتمع���ه اللبناين وكانت 
له اليد الطوىل يف تنظيم العالقة بني املقا�ض���د 
واململك���ة، اإمن���ا كان رحمه اهلل يع���رف الظروف 
التي مت���ر بها املنطقة وعلى اأ�ضا�ض���ها يقّيم متى 
ن�ضاألها الدعم ومتى ل ن�ضاأل، وكان يحافظ على 
ذل���ك بعك����س الرئي�س �ض���ائب �ض���الم الذي كان 
يتحرك ب�ضورة اأقوى دون اأن ي�ضاأل عن الظروف 
لأن املقا�ضد كانت الأولوية لديه اإذ كان يقول اأنا 
رئي����س وزراء لبنان وزعيم اإ�ض���المي واملقا�ض���د 
يف خط���ر واأريدكم اأن تدعموه���ا، لذلك اختلف 
م�ض���توى الدعم للمقا�ض���د من اآخ���ر الثمانينات 

حتى منت�ضف الت�ضعينات.

�لتحجيم غري �شحيح
لكـــن اأُ�صيع يف ال�صـــارع البريوتي اأن الهدف 
مـــن وقـــف الدعـــم كان حتجيـــم املقا�صـــد 
متهيداً الإلغائها اأو �صراء مدار�صها، هذا ما 

كان يقوله النا�س؟
مل اأ�ض���مح لنف�ضي ول اأ�ضمح باأن اأفكر اأن اأحدًا اأراد 
حتجيم املقا�ض���د اأو اإلغائها اأو �ضرائها اأو بالأحرى 
�ض���راء موؤ�ض�ض���اتها، ل اأ�ض���مح لنف�ض���ي اأن اأفك���ر 
به���ذه الطريقة ولو كان ذلك واقع���ًا لقلت اأنه غري 

�ضحيح.
الفرق هو كما قلت اأن املقا�ضد كانت الأولوية عند 
الرئي�س �ض���ائب �ض���الم ومل تكن تهم���ه الظروف، 
ولك���ن يف تل���ك املرحلة �ض���معنا كث���ريًا اأن اأ�ض���عار 
الب���رتول انخف�ض���ت واأن اأو�ض���اع منطق���ة اخلليج 
ازدادت تاأّزم���ًا واأن���ه م���اذا اأرادوا دعم املقا�ض���د 
�ض���يكون عليهم دعم اآخرين اأي�ض���ًا ب�ض���ورة اأكرب 
ولذل���ك توق���ف الدع���م، واأن���ا اأق���ول لأن الرئي����س 
ال�ض���هيد احلري���ري رحم���ه اهلل كان ياأخ���ذ تل���ك 
الظروف بعني العتبار ولذلك خّفت امل�ض���اعدات، 
لك���ن الرئي�س ال�ض���هيد مل يبخل على املقا�ض���د بل 
كان يعط���ي من اأموال���ه اأحيانًا ول يطل���ب مراعاة 
للظروف، واأنا ذك���رت يف جتّمع بريوت يوم اإعالن 
دول���ة الرئي�س ال�ض���هيد اأن كل ما هن���اك من ديون 
للمقا�ضد يف م�ضارفه فلتن�ضها املقا�ضد واأنا اأتربع 
بها، وقتها فوجئت ووقفت وقلت اأننا ل نن�ضى ف�ضل 
الرئي����س احلريري على املقا�ض���د فق���د كان دائمًا 
���ر اأحد جتاهها كان يترّبع  من الداعمني، واإذا ق�ضّ

وقوفًا للنشيد الوطنياملسرح جزء من النشاطات

من إحتفاالت الجمعيةتوزيع امليداليات على املشاركني

حملة امليداليات في املسابقات الرياضيةتوزيع جوائز حفظ القرآن الكريم

دفعة من الخريجنيمكافآت للناجحني

محمد املشنوق،تمام سالم،النائب الدكتور عمار حوري مع رئيس الجمعيةتوزيع الشهادات على الخريجات

32 �صيدا�صيدا 33



جمعياتجمعيات

لها قدرتها على ال�ضتمرارية وزعلى تطوير نف�ضها 
ولكن عندنا يخلطون كل الأمور ببع�ض���ها، فاإما اأن 
يدفع���وا املاليني ملدار�س الآخري���ن واإما اأن يطلبوا 
من���ك اأن تعّلمهم جمانًا اأو باأقل من الكلفة وبالتلي 

عليك حتّمل كل الأعباء.

ولالأ�ض���ف اأقول اأننا حاولنا يف ه���ذا املجال الكثري 
فقلنا اأنه بدًل من �ض���د العجز ببي���ع اأمالكنا فاإننا 
نخ�ض���ر مع كل طالب ندّر�ضه 380 دولرًا اأي قرابة 
دولر يومي���ًا اأي كلف���ة ثمن علبة �ض���جائر، فتعالوا 
اأيه���ا القادري���ن يف جمتمعن���ا وليكف���ل كل واح���د 
تلميذًا اأو ما �ض���اء بكلفة هذه اخل�ض���ارة، ف�ض���هدنا 
اقباًل حم���دودًا، اأي كنا جنمع حوايل مليون دولر 
�ضنويًا يف حني كانت اخل�ضارة �ضتة ماليني دولرًا، 
ولالأ�ض���ف فاإن البع�س م���ن كبار ال�ض���اأن كانوا اإما 
يتربع���ون ويطالبون باحل�ض���م لأولده���م اأو لأولد 
ال�ض���ائق لديه���م اأو معارفه���م بدل م���ن اأن يدعوا 
اجلميع لتحّمل م�ض���وؤولياتهم وهم اأوًل، بحيث كان 
الدعم يعط���ي من جهة وندف���ع اإىل حتّمل الأعباء 
من جهة اأخرى، ومبا اأنني ل عالقات �ضيا�ض���ية يل 
وبالت���ايل ل يهمني اإل املقا�ض���د، كنت اأرف�س واأقع 
يف امل�ض���اكل مع هوؤلء لرف�ض���ي اإجراء احل�ضومات 
على ح�ض���اب املقا�ض���د لكنني ل اأهتم، فاملقا�ض���د 

وا�ض���تمراريتها قب���ل كل �ض���يء، ومع ذل���ك فهناك 
ملي���ار ل���رية ل تدفع �ض���نويًا لأن فالن���ًا ل يريد اأن 
يدف���ع اأو ل يريد ال�ض���ماح ل�ض���ائقه اأو العامل لديه 
اأن يدفع فهو ي�ض���اعدك من جهة ويحّملك اأ�ضعاف 

امل�ضاعدة من جهة اأخرى.

جتمعات وو�قع
مـــا هو واقع املقا�صد �صمـــن بيئتها ال�ُصّنية 

تربوياً؟
اأنا ل اأخجل من الأرقام واأقول لك: لدينا 3 جتمعات 
كب���رية من لبنان، ال�ض���ّنة وال�ض���يعة وامل�ض���يحيني، 

فكيف يتوزع الطالب؟
يف املدار����س ال�ض���ّنية 30% م���ن ال�ض���ّنة والباق���ون 

يتوزعون على املدار�س امل�ضيحية والر�ضمية.

يف املدار����س ال�ض���يعية 70% من ال�ض���يعة والباقون 
يتوزعون على املدار�س امل�ضيحية والر�ضمية.

يف املدار�س امل�ضيحية 90% من امل�ضيحيني عدا قلة 
يف املدار�س الر�ضمية.

ال�ض����وؤال اإذًا ل توجهه يل، بل وجهه ل�ضواي، فاأنا 
اأحرتم الي����وم الطائفة ال�ض����عية اأنها بنت خالل 

20 �ض����نة 85 مدر�ض����ة فيها 65 األ����ف تلميذ وهي 
مدار�����س ح�ض����ارية وجدي����دة باأم����وال ل اأعتقد 
اأنه����ا كله����ا لبناني����ة، لكنهم جنح����وا بذلك وهم 
الي����وم املثال لالآخري����ن، فاأين الطائفة ال�ض����ّنية 
الت����ي ت����رى اأن 70% م����ن اأبنائه����ا ل يتعلمون يف 
مدار�ض����ها يف حني اأن 70% من ال�ض����يعة يتعلمون 

يف مدار�ضهم؟

اأن����ا اأقول اأن����ه اإذا كانت ثقافتك غ����ري طائفية ول 
تتعاط����ى م����ع هذا املو�ض����وع كطائفة على اأ�ض����ا�س 
النفتاح عل����ى الآخرين يف جمتمع ثقافته طائفية 
فاأنت �ض����عيف يف النتم����اء الطائف����ي بينما يكون 
�ض����واك قد ترب����ى على ه����ذا املو�ض����وع، لفاأولدنا 
يف مدار�����س الآخرين ل يعرفون اأحيانًا �ض����يئًا عن 
دينه����م، بينم����ا يعرفون كل �ض����يء عن باب����ا نويل 
مقابل جهلهم بالإ�ض����راء واملع����راج واملولد النبوي 
ويخجل����ون اأحيانًا ب�ض����يامهم، يف حني اأن �ض����وانا 
يجُدرك متامًا م����اذا يريد ويعمل ملا يريد، فثقافتنا 
لي�ض����ت طائفية يف بلد طائفي لذا نحن نلعب دورًا 

�ضعيفًا جدًا ونخ�ضر لأننا "مت�ضاحمني".

واأن����ا اأت�ض����اءل مث����اًل مل����اذا اأو مل����ن تعّم����رون هذه 
املدار�س الر�ض����مية املتزاي����دة اإذا كنتم ل تغلقون 

املدار�س الطائفية.

�نق�شعت �لغيمة
ن�صوء املدار�س الر�صمية اجلديدة يف بريوت 

هل ترك تاأثريات عليكم؟
خ�ض���رنا حوايل 20% م���ن الط���الب اأي املزيد من 

اخل�ضارة.
كي����ف ميكن تطوي����ر التعلي����م يف املقا�ض����د اإذا 
كان الأ�ض����اتذة كما يجُقال يدّر�ض����ون اأبناءهم يف 

مدار�س اأخرى؟
عّلم اأولده يف املقا�ضد  اإذا كان الأ�ض����تاذ عندي ل يجُ
فاأن����ا ل اأزع����ل م����ن ذل����ك لأنن����ا مل نن املقا�ض����د 
لأبن����اء املعلمني، اإذا كن����ت مقتنعًا بعلمه وطريقته 
يف تاأدي����ة ر�ض����الته فال يهمني �ض����وى ذلك، فنحن 
ندف����ع له راتبه ول ن�ض����ع علي����ه �ض����روطًا لأن هذا 

املال لي�س ماًل �ضيا�ض����يًا، ونحن لدينا األف اأ�ضتاذ 
ونتابع ن�ض����اطاتهم ولكل اأ�ض����لوبه ومن يربط هذه 
بتلك يريد الأذى، اأما التطوير فهو �ضائر واحلمد 
هلل عل����ى النه����ج ال�ض����حيح بع����د انق�ض����اع الغيمة 
مبكرم����ة كرمية من خ����ادم احلرمني ال�ض����ريفني 
حفظ����ه اهلل و�ض����دد خط����اه ال����ذي تعّه����د ب�ض����داد 
العجز ال�ض����نوي للمقا�ضد، �ض����حيح اأننا مل ن�ضدد 
الدي����ون لكن �ض����داد العجز ي�ض����مح لنا ب����اأن نعمل 
على التطوير، فالأ�ض����اتذة الذين كانوا يقب�ض����ون 
75% من رواتبهم �ضاروا يقب�ضون 100% وبعد اأن 
كانوا بدون اأي زيادة على الرواتب لع�ض����ر �ضنوات 
�ض����ار با�ض����تطاعتنا اأن نق����وم بذلك كم����ا اأنه بات 
با�ضتطاعتنا اأن نقدم لهم دورات تدريبية مكلفة، 
ففي بع�س املدار�س الأخ����رى تفوق كلفة الدورات 
التدريبي����ة لأ�ض����اتذتهم 100 اأو 200 األ����ف دولر 
�ض����نويًا، يف حني كنا غ����ري قادرين على اإقامة تلك 
ال����دورات، كما اأنه �ض����ار عندن����ا الربامج لتطوير 
التعلي����م كل����ه، ويبق����ى اأن نط����ّور نظ����رة جمتمعنا 

الإ�ضالمي اإىل املقا�ضد وهذه م�ضاألة طويلة.

املهندس محمد أمني الداعوق رئيس الجمعية

قص شريط إفتتاح معرض للصور

مكافآت للناجحني

معرض رسوم األطفال

متوسطًا فريق الصغار الرياضي
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بدعوة م���ن جامعة اجلنان ومطرانية �ض���يدا ودير القمر 
للروم امللكيني الكاثوليك، ويف اطار الأن�ض���طة امل�ض���رتكة 
ملركز الدرا�ض���ات ال�ض���المية – امل�ض���يحية ، حا�ض���ر كل 
من رئي�س حمكمة �ض���يدا ال�ض���رعية ال�ض���نية مفتي �ضور 
ومنطقته���ا ال�ض���يخ حمم���د دايل بلط���ة ورئي����س املحكمة 
ال�ض���تئنافية للروم الكاثوليك راعي ابر�ض���ية �ضيدا ودير 
القم���ر املطران ايلي ح���داد عن “واقع الأ�ض���رة اللبنانية 
يف �ض���وء دع���اوى الأحوال ال�ضخ�ض���ية” وذل���ك يف قاعة 
املحا�ض���رات يف مطراني���ة �ض���يدا، بح�ض���ور ح�ض���د م���ن 
ال�ضخ�ض���يات  تقدمه���م ممثلة وزي���رة الرتبي���ة والتعليم 
الع���ايل بهي���ة احلري���ري  املحامية مايا جم���ذوب، ممثل 
مفتي �ضيدا واأق�ضيتها ال�ضيخ �ضليم �ضو�ضان ال�ضيخ �ضالح 
معتوق ، الرئي�س العام للرهبانية املخل�ضية الأر�ضمندريت 
جان فرج، مدير دار العناية الأر�ضمندريت نقول �ضغبيني 
قا�ضي ال�ضرع ال�ضيخ حممد ابو زيد وممثلني عن موؤ�ض�ضات 

تربوية وجمع من املهتمني . 
بع����د كلم����ة ترحيب من مدي����ر جامعة اجلنان يف �ض����يدا 
الدكت����ور اأحم����د ا�ض����راقية، حت����دث املفت����ي دايل بلط����ة 
متن����اوًل مو�ض����وع املحا�ض����رة وطبيعة ون�ض����بة وا�ض����باب 
الدع����اوى املرفوع����ة ب����ني ال����زواج يف ق�ض����ايا الط����الق 
والنفقة وغريها من ق�ض����ايا الأحوال ال�ضخ�ضية. وقال: 
ان مو�ض����وع اخلالفات وف�س النزاعات يدلك على مدى 
القي����م املوج����ودة فيم����ا بني النا�����س .. فاخلالف �ض����يء 
طبيعي ، امل�ض����كلة يف كيفية ف�����س اخلالفات والنزاعات 
. فبوج����ود القيم والأخالقيات ميكن اأن تف�س النزاعات 
ب�ض����كل هادىء وح�ضاري واأخالقي. اأما يف حال انعدمت 
اب����و ب����داأت الأخالقي����ات بالنح����الل فال حتل امل�ض����اكل 
واخل�ض����ومات ال بق�ضوة وبت�ض����ادم وعنف. ولعل اأخطر 
اخلالفات التي ميكن اأن تكون بني النا�س هي اخلالفات 
ال�ض����رية، لأن الطابع الذي حتمله هو الطابع الن�ضاين، 
ف����ال يكون اخل����الف عند ذلك على �ض����يء مادي.عندما 
ت�ض����ل الق�ض����ية اىل املحكمة تكون هذه الأخالقيات قد 

�ضقطت ..
وا�ضاف : يف كثري من الأحيان يقف الق�ضاء عند حد ما 
ول ي�ض����تطيع اأن يتقدم اأكر فت����رتك الأمور لالأخالقيات 
. مثاًل يف مو�ض����وع النفقة اذا �ض����األ القا�ض����ي الزوج كم 
ميلك م����ن املال قد يكذب الزوج وامل����راأة ل متلك البينة 
، فهنا يقف الق�ض����اء عند هذا احلد.. قد ي�ض����در حكم 

عن الق�ض����اء فاذا مل تكن هن����اك اأخالقيات ما ل ميكن 
ان ينفذ هذا احلكم بطريقة �ض����حيحة . امنا ال�ض����مانة 
الوحي����دة يف تنفي����ذه ه����ي اأخالقي����ات الطرف����ني ، هن����ا 
ينته����ي دور الق�ض����اء وعمل����ه . اخلالفات حتك����م بثقافة 
معين����ة وباأجواء حميطة بالإن�ض����ان.. نح����ن ل نقول باأن 
الأجواء ال�ض����ائدة يف مثل هذه اليام هي لي�ض����ت نف�ضها 
التي كانت منذ ثالثني �ض����نة ول التي كانت منذ خم�ضني 
�ض����نة اأو �ض����بعني �ض����نة..الظروف تتغري والأحوال تتغري 
والأخالقيات اأي�ض����ًا تتغري بتغري الأحوال ، فتزاد ن�ض����بة 
اخل�ض����ومات بتغ����ري الأحوال..لكنن����ا جن����د اأن الأخالق 
م����ا زالت حتكم العالقة الزوجية والأ�ض����رية من خمتلف 
مناحيه����ا ، ف����اذا دخلن����ا مث����اًل اىل منطقة �ض����يدا التي 
نح����ن فيها والتي متت����د اداريًا مما بع����د الأويل اىل نهر 
القا�ض����مية ، عن����د ذل����ك تبت����دىء �ض����الحيات حمكم����ة 
اأخ����رى، هذا اداري����ًا اأما م����ن حيث الواقع فق����د نتجاوز 
خط الأويل اىل املناطق املحيطة به لأنهم ي�ضعرون انهم 
اقرب اىل املدينة م����ن حماكم اأخرى وكذلك يف مناطق 
اأخرى ت�ضب اي�ضًا يف منطقة �ضيدا. منطقة يوجد فيها 
اأك����ر م����ن 300 األف ن�ض����مة ، ن����وع الدع����اوى تدلك على 
اأخالقي����ات معينة ، مث����اًل اأكر الدع����اوى قد جتدها يف 
الط����الق ، وق�ض����ية الأخالق تلعب دورها وهي ال�ض����ا�س 
يف املو�ضوع ، والأحوال املادية لالإن�ضان تلعب دورًا اي�ضًا 
.. فنجد يف هذا املكوزن الب�ض����ري اتلذي ي�ضل اىل 300 
األف عدد الدعاوى اىل املحكمة و�ض����جلت ح�ضب الأ�ضول 
1455 دعوى خالل العام 2008 .. 3% من هذا العدد هم 

من مدينة �ضيدا .
وحتدث املطران حداد فراأى اأن واقع الأ�ض���رة يف لبنان 
متعلق اإىل حّد بعيد بتاريخ الت�ضريع املذهبي يف الأحوال 
ال�ضخ�ضية وممار�ضة املحاكم يف تطبيق هذا الت�ضريع، 

معت���ربًا اأن���ه مهما اجتهد القا�ض���ي ل ي�ض���تطيع تخطي 
الن�س الو�ض���عي، وق���ال: ان الت�ض���ريعات حول النفقات 
بالعم���وم ل تاأخ���ذ بع���ني العتب���ار احلاج���ة احلقيقي���ة 
للم���راأة التي ت���رتك بيته���ا وكذلك ل���الأولد. ويف نظرة 
واقعية مل�ضاألة اإيالء �ض���الحيات يف الأحوال ال�ضخ�ضية 
للدول���ة واملحاكم املدنية، ل بد من القول باأن ال�ضيا�ض���ة 
اإذا م���ا دخلت على عامل الق�ض���اء ق�ض���ت عليه وجعلت 
رّينا بني الطائفية  العدالة م�ضّي�ض���ة وجمتزئة.  ف���اإذا خجُ
والت�ضيي�س كما هي احلالة اليوم بني الق�ضائني املذهبي 
���لت املذهبي باأ�ض���واط بعيدة وبعيدة جدا.  واملدين لف�ضّ
الأم���ر كل الأمر متعلق بالإط���ار الذي نعي�س فيه. واإطار 
الدول العربية وال�ض���رق اأو�ض���طية ل ي�ض���مح مبمار�ض���ة 
الدميقراطي���ة يف اأب�ض���ط الأمور فكيف مب���ادة الأحوال 
ال�ضخ�ض���ية. ونعّول على الكنائ�س وعلماء ال�ض���ريعة اأن 
يعّو�ضوا ما نق�س من عدالة الق�ضاء املدين يف منطقتنا 
العربي���ة، اإىل اأن تع���م الدميقراطي���ة احلّق���ة يف البالد 
الت���ي نعي�س فيه���ا. هذا ل يعني باأن الأمور يف الت�ض���ريع 
الطائف���ي هي على ما ي���رام. هناك عدة نقاط �ض���لبية 
يف الت�ض���ريع احلايل ل بّد من ذكرها ولي�ضت ح�ضرية: 
ذكورّي���ة الن����س الت�ض���ريعي، اأولوي���ة الرتبي���ة الدينية، 
موؤ�ض�ض���ة �ض���م الأم���الك، ع���دم ال�ض���هولة يف تطوي���ر 
القوان���ني املذهبي���ة . ويف هذا العنوان الأخ���ري قال: اإن 
النظ���ام الطائفي يف لبنان واملنطقة ه���و الذي اأّدى اإىل 
خلق �ض���الحيات لدى املحاكم الدينية للت�ضريع العائلي 
وحلق���وق العائل���ة والزواج حتديدا وم���ا ينتج عن ذلك. 
لق���د حاولت فعاليات عديدة قل���ب الطاولة على النظام 
الطائف���ي واإيالء �ض���الحيات املحاك���م املذهبية للدولة 
لكن الأمر كان حتى الآن م�ضتحيال. فالطوائف تتم�ضك 
كم.هناك حماولت لإجراء  بدورها يف البالد ب�ضكل حمجُ

بع�س التعديالت.
واقرتح املطران حداد بع�س الأفكار والتدابري والقوانني 
حلماية الأطفال �ض����حايا اخلالفات بني الزوجني ، اآماًل 
اأن تك����ون هناك حماولت اأخرى للتو�ض����ع يف هذه الأطر 
خدم����ة لأطفالن����ا وعائالتنا كط����ول اأ�ض����ول املحاكمات 
وتبدي����ل املذهب للو�ض����ول اإىل الطالق ودور املحامني يف 
العملية الق�ض����ائية وعدم اخت�ض����ا�س بع�س الق�ضاة يف 
املحاكم وارتفاع ر�ض����وم املحاكم و�ض����واها من اأمور مما 

يوؤثر �ضلبًا على و�ضع العائالت.

مناسباتمناسبات

و�قع �الأ�شرة يف لبنان على �ش�ء دعاوى �الأح��ل �ل�شخ�شية
حما�شرة للمفتي �ل�شيخ حممد د�ل بلطة و�ملطر�ن �إيلي حد�د

قال���ت وزيرة الرتبي���ة والتعليم الع���ايل بهية احلريري 
اأن لبنان لن يعود بعد اليوم اإىل زمن ال�ض���تتباع وقهر 

الإرادات والّتحّكم مب�ضائر النا�س .. 
واإّن م���ن ح���ّق اللبنانيني اأن يعي�ض���وا باأمن وا�ض���تقرار 
واأن ي�ض���نعوا م�ض���تقبلهم باأيديهم ويحّددوا خياراتهم 

بحرّية كاملة وغري منقو�ضة ..
الوزيرة احلريري كانت تتحدث خالل رعايتها احلفل 
الذي اقامه قطاع الرتبية والتعليم يف تيار امل�ضتقبل يف 
اجلنوب ملنا�ضبة عيد املعلم وتكرميًا ل�” املعلمة الأوىل 

. الرتبية  “وزيرة 
وح�ض���ر احلف���ل ال���ذي اقي���م يف قاع���ة ثانوي���ة رفيق 
احلريري يف �ض���يدا رئي�ض���ة منطقة اجلنوب الرتبوية 
جم���ال بغ���دادي ومدير موؤ�ض�ض���ة احلريري يف �ض���يدا 
حميي الدين القطب وح�ض���د من الفاعليات والهيئات 
الرتبوي���ة والأهلي���ة وممثل���ون عن خمتلف من�ض���قيات 

ومكاتب تيار امل�ضتقبل يف �ضيدا واجلنوب .
ا�ضتهل احلفل بالن�ضيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة 
�ضمت حتية لروح الرئي�س ال�ضهيد رفيق احلريري ، ثم 
كلم���ة ترحيب من نبيل بواب ، ثم حتدث من�ض���ق قطاع 
الرتبي���ة والتعليم يف تي���ار امل�ض���تقبل يف اجلنوب وليد 
ج���رادي الذي عر�س يف كلمته مل�ض���ار متابعة واهتمام 
القطاع منذ تاأ�ضي�ض���ه بق�ضايا و�ض���وؤون املعلمني جلهة 
حت�ض���ني ظروفهم الوظ�ض���يفية وحت�ض���ني مكت�ضباتهم 
ت�ض���هم يف  قوان���ني  بت�ض���ريعات وم�ض���اريع  واملطالب���ة 
احرتام حقوقه���م جمددًا التاأكيد اأن ل م�ض���اومة على 
حق���وق املعلمني. وح���دد جرادي الأهداف امل�ض���تقبلية 
بتعديل بع�س مواد قانون العام 1956 اخلا�س بتنظيم 
افراد الهيئة التعليمية يف املدار�س اخلا�ض���ة ، وحتديد 
الرات���ب القانوين حلملة الج���ازات يف املواد التعليمية 
امل�ض���تحدثة يف املناهج اجلديدة، وف���ك الرتباط بني 
نقابة املعلمني ووزارة العم���ل واحلاقها بوزارة الرتبية 
، وزي���ادة ثالث درج���ات ملعلمي الإبتدائي واملتو�ض���ط، 
وا�ض���دار املرا�ض���يم التطبيقية ل�ض���ندوق التعا�ض���د، 
ومتثي���ل نقاب���ة املعلم���ني يف جمل����س ادارة ال�ض���مان 
الجتماع���ي، وتعيني العم���داء ودخ���ول املتفرغني اىل 

م���الك اجلامع���ة اللبنانية وو�ض���ع بيت املعلم مو�ض���ع 
التنفيذ وان�ض���اف املتعاقدين وامل���دراء . ونوه جرادي 
بالوزي���رة احلري���ري وق���ال: يطيب لنا يف ه���ذا اللقاء 
احلميم العابق بالدفء واملحبة والألفة وال�ضدق لقاء 
اجل�ضم الرتبوي مبكوناته املختلفة وبرعاية كرمية من 
راعية الرتبية يف لبنان وراعية �ضوؤون و�ضجون مدينتنا 
احلبيبة �ض���يدا ال�ضيدة بهية احلريري ، اأن تكون معنا 
م���ة ونكون معها مكرم���ني ، فمن اأحق منك  اليوم مكرَّ
بهخ���ذا التكرمي؟. نفخ���ر ونعتز بك تربوية و�ضيا�ض���ية 
ونائبًا ووزيرة من الطراز الأول ول عجب يف ذلك فقد 
نهلت العلم من مدر�ض���تني عريقتني:مدر�ض���ة الرئي�س 
ال�ض���هيد رفي���ق احلري���ري ومدر�ض���ة �ض���يدا العريقة 

بتاريخها وحا�ضرها.
وحتدثت الوزيرة احلري���ري فقالت: ياأتي لقاوؤنا اليوم 
ووطنن���ا احلبي���ب لبن���ان ل زال يع���اين م���ن اجل���راح 
العميق���ة الت���ي اأ�ض���ابت اأمن���ه وا�ض���تقراراه وم�ض���رية 
نهو�ض���ه .. هذه امل�ض���رية التي انطلق���ت من هنا .. من 
�ض���يدا .. ب���اإرادة اخل���ري والعط���اء وبالعل���م واملعرفة 
�ض���بياًل للخال����س .. من هن���ا اأعلن الرئي�س ال�ّض���هيد 
رفي���ق احلريري اأّن خال�س لبنان من دماره و�ض���ياعه 
ل يكون اإّل بتعليم اأبنائه .. من هنا بداأت ر�ضالة الوفاء 
.. فاأعاد بناء مدر�ض���ته الأوىل قب���ل بناء بيته الأول يف 
مدينت���ه الأوىل .. واأراد م���ن خالل ذل���ك اأن يعرّب عن 
اإميانه باأّن املدر�ض���ة هي البيت الأول .. وهي احل�ض���ن 
الأول .. وه���ي بداي���ة الطري���ق نحو امل�ض���تقبل .. وهنا 
كانت املواجهة الأوىل بني اإرادة اخلري والعلم واملعرفة 
ّمرت املدر�ض���ة الأوىل  .. واإرادة القتل والدمار.. هنا دجُ

واملدر�ض���ة الثاني���ة .. وهن���ا اأجُعيد بن���اء كّل املدار�س .. 
وم���ن هنا انطلق اأبناء لبنان اإىل كّل مدار�س وجامعات 
الع���امل لينهلوا م���ن علومها احلديثة م���ا يفيد وطنهم 
واأهلهم واأبناءهم .. لينعك�س نه�ضًة واإعمارًا وازدهارًا 
يعّم الوطن باأ�ض���ره .. فكانت م�ض���رية الوحدة والبناء 
وال�ض���تقرار وارتفعت راية العل���م عالية .. وعاد لبنان 

مدر�ضًة وجامعًة لالأ�ضقاء والأ�ضدقاء .. 
وا�ض���افت: اإّن هذه امل�ض���رية ما كانت لتكون لول وجود 
املعل���م .. ف���ال مدر�ض���ة بدون معّل���م .. ول عل���م بدون 
معّل���م .. اإّن املعل���م هو رم���ز العط���اء .. واأن نحتفل به 
الي���وم فاإمّن���ا نحتف���ل باأنف�ض���نا وباأولدنا ومب�ض���تقبلنا 
.. ه���و تاأكيٌد على التزامنا مب�ض���رية الّرئي�س ال�ّض���هيد 
رفيق احلريري وباأّن العلم واملعرفة �ض���يبقى �ض���الحنا 
الوحيد من اأجل بناء امل�ض���تقبل وقي���ام دولتنا العادلة 
واحلا�ض���نة جلمي���ع اأبنائه���ا .. فبالعلم وح���ده يتحّرر 
الإن�ضان من القهر والإ�ضتتباع والفقر واجلهل .. وهذا 
ما عرّب عنه �ضباب لبنان ع�ضية اجلرمية النكراء التي 
اأرادوا م���ن خاللها اإع���ادة عقارب الزم���ن اإىل الوراء 
ليعيدوا لبنان واللبناني���ني اإىل ظلمات الّتقوقع والقهر 
راف�ضني اجلرمية ومطالبني بك�ضف احلقيقة ومعاقبة 
اجلناة.. لن يعود بعد اليوم لبنان اإىل زمن ال�ض���تتباع 
وقهر الإرادات والّتحّكم مب�ضائر النا�س .. اإّن من حّق 
اأبناء لبنان اأن يعي�ض���وا باأمن وا�ض���تقرار واأن ي�ض���نعوا 
م�ض���تقبلهم باأيديهم ويحّددوا خياراتهم بحرّية كاملة 
وغري منقو�ضة .. واإّن �ضيدا .. مدينة الرئي�س ال�ّضهيد 
رفي���ق احلريري الت���ي كانت اأ�ضا�ض���ًا يف م�ض���رية بناء 
لبن���ان احلديث .. هي الأْوىَل بتكرمي املعلم يف يومه .. 
و�ض���يبقى تيار امل�ض���تقبل بقيادة جنل الرئي�س ال�ّضهيد 
�ض���عد الدين رفيق احلريري حا�ض���نًا للعل���م واملعرفة 
ومدافع���ًا عن احلرية وال�ّض���يادة وال�ض���تقرار من اأجل 

عّزة لبنان وازدهار لبنان .. 
بعد ذلك كرم قطاع الرتبية والتعليم يف تيار امل�ضتقبل 
يف اجلن���وب الوزيرة احلريري حي���ث قدم لها جرادي 
واع�ضاء املن�ضقية درع الوفاء الرتبوي باملنا�ضبة. وتلى 

ذلك حفل ا�ضتقبال باملنا�ضبة.

قطاع �لرتبية - و�لعليم
يف تيار �مل�شتقبل يف �جلن�ب

يكرم �ملعلم يف عيده

الشيخ محمد دالي بلطة واملطران إيلي حداد
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عر�ض���ت وزي���رة الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل بهي���ة 
احلريري يف جمدليون �ض���وؤونًا حياتية ومطلبية مع 
وفود بلدية و�ض���عبية من ع���دد من مناطق اجلنوب 
.فقد ا�ضتقبلت احلريري وفدًا كبريًا من بلدة �ضبعا 
يتقدمه القا�ض���ي ال�ضيخ ا�ض���ماعيل دلة، واآخر من 
بلدة عني قنيا وثالث من املجيدية وروؤ�ضاء بلديات 
وخماتري ومواطنني من قرى وبلدات”كفر�ض���وبا، 
ال���وزاين،  الهباري���ة،  الكف���ري،  الزه���ور،  م���رج 
كفرحمام، ميم�س، عني جرفا، ومرجعيون..”حيث 
ا�ض���تمعت اىل واقع واأو�ض���اع بلدات وقرى حا�ضبيا 
والعرق���وب ومرجعي���ون وحاجاتها ول �ض���يما على 

ال�ضعيد الرتبوي والإمنائي.

بل���دة  م���ن  كب���ريًا  وف���دًا  احلري���ري  وا�ض���تقبلت 
اجلرم���ق– ق�ض���اء جزي���ن يتقدمه مطران �ض���ور 
للموارن���ة �ض���كر اهلل احلاج واملختار نبيل �ض���ديد ، 

عر�س معها �ضوؤونًا تهم البلدة .
كما اطلعت احلريري على بع�س الق�ضايا املطلبية 
م���ن وف���ود ومواطنني م���ن بلدات”الب�ض���تان، بنت 
جبي���ل، الطيب���ة، �ض���ريفا، ال�ض���هابية، البازورية، 
ال�ض���لطانية،  الدوي���ر،  طريدب���ا،  ال�ضك�ض���كية، 
ديركيف���ا، طباي���ا، كفرحتى، النبطي���ة، الربغلية، 
ر�ض���اف، جم���دل �ض���لم، كفرتبني���ت، ال�ض���ربيحا، 
مروحني، مغدو�ضة و�ض���جد”. ومن خمتلف اأحياء 

مدينة �ضيدا و�ضواحيها .

التق���ت  احلري���ري  وكان���ت 
اأ�ض���حاب الوكالت  وفدًا من 
املالحة  و�ض���ركات  البحري���ة 
�ض���يدا،  مرف���اأ  يف  العامل���ة 
مو�ض���وع  متابع���ة  اط���ار  يف 
البح���ري  ال�ضن�ض���ول  ان�ض���اء 
العائ���د للمرفاأ حي���ث اأطلعت 
احلري���ري الوف���د على �ض���ري 
املطل���ب  له���ذا  متابعته���ا 
م���ع رئي�س  للمدينة  احلي���وي 
ال�ضنيورة ومع  فوؤاد  احلكومة 
والنقل  العامة  وزيرالأ�ض���غال 

غازي العري�ضي .
ويف الإطار نف�ض���ه، ويف اطار 
اهتمامه���ا ب�ض���وؤون �ض���يادي 
 ، املدين���ة  يف  الأ�ض���ماك 
م�ض���اعدة  احلريري  قدم���ت 
مادية لل�ض���ياد �ض���عد الدين 
الرز الذي غ���رق مركبه قبل 
�ض���يدا  بح���ر  يف  اأ�ض���بوعني 
وذلك لتمكينه من ا�ض���تعادة 
و�ض���يلة عي�ض���ه الوحيدة. وقد 
اأوفدت احلريري لهذه الغاية 

حممد قرب�ض���لي امل�ضرف على ق�ض���ايا ال�ضيادين 
من قبلها اىل نقابتهم يف �ض���يدا حيث قام بت�ضليم 

ال���رز امل�ض���اعدة املقدم���ة منه���ا ، بح�ض���ور رئي�س 
النقاب���ة احل���اج دي���ب كاعني وع���دد من اأع�ض���اء 

النقابة .

مناسباتمناسبات

ا�ض���تقبلت وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري يف جمدليون حمافظ اجلنوب 
العمي���د مال���ك عبد اخلال���ق يرافقه قائ���د منطقة اجلن���وب الإقليمية يف ق���وى الأمن 

الداخلي العقيد منذر الأيوبي وقائد �ضرية درك �ضيدا العقيد ناجي امل�ضري . 
وجرى خالل اللقاء عر�س لالأو�ضاع العامة على �ضعيد حمافظة لبنان اجلنوبي عمومًا 
ومدينة �ضيدا ب�ضكل خا�س ول �ضيما الو�ضع الأمني، والجراءات والتدابري املتخذة من 

قبل القوى الأمنية مبا يعزز الأمن وال�ضتقرار يف املدينة واجلنوب ككل .
وكان���ت منا�ض���بة اأطل���ع خالله���ا املحافظ عب���د اخلالق الوزي���رة احلريري على �ض���ري 
التح�ض���ريات الإداري���ة واللوج�ض���تية لالإ�ض���تحقاق النتخاب���ي وبناء لتوجيه���ات وزير 
الداخلي���ة والبلديات زياد بارود ومبا ي�ض���من توفري الأج���واء الهادئة واملالئمة لإجراء 

هذا ال�ضتحقاق.

��شتقباالت وزيرة �لرتبية 
و�لتعليم �لعال �ل�شيدة بهية 
�حلريري يف جملي�ن - �شيد�

خ�ض�ض���ت وزيرة الرتبي���ة والتعليم العايل بهية احلري���ري لقاءاتها يف جمدليون 
ملتابع���ة ق�ض���ايا الأ�ض���اتذة واملعلم���ني يف التعليم اجلامع���ي والأ�ضا�ض���ي واملهني ، 
فا�ض���تقبلت احلري���ري وفدًا من الهيئ���ة التنفيذي���ة لرابطة الأ�ض���اتذة املتفرغني 
يف اجلامع���ة اللبناني���ة برئا�ض���ة الدكتور حميد حكم حيث ج���رى عر�س عدد من 
املطالب اخلا�ض���ة بالأ�ض���اتذة املتفرغني ول �ض���يما القان���ون 66 املتعلق باملجال�س 
الأكادميية واقرتاح القانون املعجل املكرر يف املجل�س النيابي بتمديد �ضن اخلدمة 
اىل 68 �ض���نة . وتبلغ الوفد من الوزيرة احلريري اأنها �ضرت�ضل مطلع الأ�ضبوع اىل 
جمل�س الوزراء م�ض���روع قانون يق�ض���ي بتحويل �ض���عبة ادارة الأعمال يف النبطية 

اىل فرع .
وقال الدكتور حكم اثر اللقاء : لقد ات�ضم لقاوؤنا مع الوزيرة احلريري بال�ضراحة 
واجلدية وال�ضفافية وحتى بالعتاب يف بع�س احلالت لأننا طرحنا جميع الق�ضايا 
العالق���ة بكل �ض���راحة لكلي ن�ض���ع خطة طري���ق للمرحلة القادم���ة. وحتدثنا عن 
�ض���دور القان���ون 66 املتعل���ق باملجال�س الأكادميي���ة حيث توقيعه م���ن قبل فخامة 
الرئي�س ون�ض���ر يف اجلريدة الر�ضمية و�ض���كرناها على الدور الذي لعبته يف انهاء 
ه���ذا القان���ون ومت التفاق اأو ما ح�ض���ل اأنه مت الت�ض���ال من قب���ل وزيرة الرتبية 
برئي����س اجلامع���ة وكذلك قامت الرابطة بهذا الت�ض���ال وقام الرئي�س با�ض���دار 
تعميم بتطبيق هذا القانون ويقت�ض���ي هذا التعميم الطلب من جمال�س الوحدات 
تر�ضيح ا�ضماء للعمادات وفقًا ملا ين�س عليه القانون ، على اأن يتم الختيار منهم 
ويتم رفع الأ�ض���ماء اىل مقام جمل�س الوزراء لكي يختار العميد الأ�ضيل . ومتنينا 
ال�ض���راع به���ذا العم���ل على ان يتم باأ�ض���رع وقت حت���ى ل يبقى جمل����س اجلامعة 
مغيبًا.. كما حتدثنا يف مو�ضوع التفرغ وقلنا اأنه عمل اأكادميي ي�ضد دائمًا احلاجة 
وال�ض���واغر يف اجلامعة لكن يجب اأن تتم درا�ض���ة امللفات ع���رب جمال�س اأكادميية 
اأي�ضًا وبكل �ضفافية ووفقًا للحاجة واحرتامًا لالأ�ضول الأكادميية واأهمها اأن يكون 
هناك اأن�ضبة لالأ�ضاتذة .حتدثنا يف خ�ضو�ضية الأ�ضتاذ اجلامعي ، هناك طرحان 
الرابطة م�ض���تعدة لل�ض���ري باأحدهما اأو بكليهما معا لكن �ضمن خطة وا�ضحة على 
اأن يتم در�ضهما بكل جدية وايهما اأن�ضب وقابل للتحقيق اأكر . لدينا اقرتاح قانون 
معجل مكرر يف املجل�س النيابي ويق�ض���ي بتمديد �ضن اخلدمة اىل 68 �ضنة ،وبعد 
نقا�س مت التفاق مع معايل الوزيرة على اأن تطلب من دولة الرئي�س بري باحالته 
عل���ى جلنة الرتبية لدرا�ض���ة هذا امل�ض���روع . لديه���م اقرتاحات و�ض���وابط ونحن 
م�ض���تعدون ملناق�ض���تها. ومعايل الوزيرة طرحت اي�ض���ًا الق�ض���مة على 35 علمًا اأن 
م�ض���روع الرابطة الأ�ضا�ضي بتعديل املر�ض���وم ال�ضرتاعي 47 هو بالق�ضمة على 30 
ولي�س 35 .. نحن منفتحون لأي نقا�س لكن نقول ان خ�ضو�ضية الأ�ضتاذ اجلامعي 
حق مطلق ونحن ناأمل ان ن�ضل باأقرب وقت اما اىل القرتاحني واما اىل اأحدهما 
. حتدثن���ا يف مو�ض���وع ادخال الأ�ض���اتذة املتفرغني اىل املالك حي���ث اأن اجلامعة 
اأنهت درا�ض���ة ملفات حوايل 350 اأ�ضتاذًا ورفع امل�ضروع اىل وزارة الرتبية . معايل 
الوزيرة كانت منفتحة وايجابية ومتفهمة وم�ضتعدة للتجاوب ونحن طلبنا ترجمة 
فعلية لهذه الوعود باأ�ض���رع وقت ممكن .وتعهدت الوزيرة باأنه يف مطلع الأ�ض���بوع 
�ضرت�ض���ل اىل جمل�س الوزراء م�ض���روعًا بتحويل �ض���عبة ادارة الأعمال يف النبطية 
اىل فرع . وطالبناها بالهتمام باأو�ض���اع �ض���ندوق التعا�ض���د لأ�ض���اتذة اجلامعة 

اللبنانية.
والتقت الوزيرة احلريري وفدًا من اللجنة العليا لالأ�ضاتذة املتعاقدين يف التعليم 
الأ�ضا�ض���ي برئا�ض���ة ركان فقيه عر�س معها ملطالب املتعاقدين ول �ضيما ما يتعلق 
منه���ا ب�ض���رف م�ض���تحقاتهم على ا�ض���ا�س الزيادة عل���ى اأجر ال�ض���اعة ، وحتديد 
موعد املباريات اخلا�ض���ة باملتعاقدي���ن . حيث تبلغ الوفد م���ن الوزيرة احلريري 

اأن م�ض���تحقاتهم �ض���تدفع مطلع ني�ض���ان املقبل . وقال فقيه اث���ر اللقاء ان البحث 
تناول مو�ض���وعني:الأول يتعلق بدفع امل�ض���تحقات املالية واأكدت الوزيرة احلريري 
اأن املو�ض���وع اأ�ض���بح قريبًا جدًا ولكن���ه متوقف على اقرار قان���ون معجل مكرر يف 
جل�ضة 19 ال�ضهر لدفع امل�ضتحقات على ا�ضا�س الزيادة التي ح�ضلت 11 األف لرية 
لغري املجاز و14 األفًا للمجازين، وهذا يتوقع يف اأوائل ني�ض���ان املقبل، خا�ض���ة واأن 
اجلداول منجزة وجاهزة . واملو�ضوع الآخر هو مو�ضوع املباريات املتوقعة واأكدت 
ال�ض���يدة الوزيرة اأنها �ضتتم يف وقت قريب ، وهناك جلنة يف الوزارة �ضكلت لت�ضع 
تفا�ض���يل هذه املباراة بالتن�ض���يق مع جمل����س اخلدمة املدنية و�ض���يعلن عن موعد 

اجراء املباراة يف وقت غري بعيد ومتوقع ان تتم يف �ضهر متوز املقبل.
وا�ض���تقبلت احلري���ري وفدًا من جلن���ة املتابعة لالأ�ض���اتذة املتعاقدين يف اجلامعة 
اللبنانية برئا�ض���ة الدكتور ح�ضني فح�س بحث معها ملف تفرغهم . وقال فح�س 
: مل���ف تفرغنا اأ�ض���بح قيد الجن���از عند رئي�س اجلامعة ونح���ن موعودون خالل 
ا�ض���بوع ب���اأن ينجز امللف وبان يرف���ع من رئي�س اجلامعة اىل مع���ايل الوزيرة التي 
ابدت كل جتاوب مع مطالب الأ�ض���اتذة .ونحن ن�ضكرها لأنها تفهمت ملفنا ب�ضكل 
وا�ض���ح ووعدتنا مبتابعة ملفنا على اأن يكون م�ض���توفيًا جلميع ال�ضروط القانونية 
تبعًا حلاجات اجلامعة اللبنانية ، ون�ضكر رئي�س اجلامعة الدكتور زهري �ضكر لأنه 
يق���وم بجه���ود معنا لكن ناأمل اأن ت�ض���تكمل هذه اجلهود من قبل���ه برفع امللف اىل 

معايل الوزيرة التي �ضرتفعه بدورها اىل جمل�س الوزراء . 
ومن جهتها قالت الدكتورة مريفت بلوط : نحن حوايل 200 دكتور من كل الفروع 
والكلي���ات يف اجلامع���ة اللبنانية ونحن من���ذ ذلك الوقت نتابع هذا املو�ض���وع مع 
رئي�س اجلامعة الذي وعدنا برفع امللف يف اقرب فر�ض���ة اىل معايل الوزيرة وهي 
اأك���دت لن���ا اأنه يف حال رفع امللف بكامل ال�ض���روط الأكادميي���ة والقانونية وهو ما 
يجري حاليًا يف رئا�ضة اجلامعة ، مع التو�ضيح بحاجات اجلامعة من قبل الرئي�س 
ه���ي ل متان���ع برفعه اىل جمل�س الوزراء .ويف لقاء �ض���ابق م���ع وزير املالية حممد 
�ض���طح اأك���د لنا اأنه ل توجد اأي م�ض���كلة بتموي���ل ملف تفرغنا م���ن اأجل رفعه اىل 

جمل�س الوزراء اي اأنه ل م�ضكلة من ناحية التمويل . 
كم���ا عر�ض���ت احلريري مطالب اأ�ض���اتذة التعلي���م املهني مع وفد منهم برئا�ض���ة 
جورج قالو�س الذي ا�ض���ار اثر اللقاء اىل اأن البحث تناول �ض���جون التعليم املهني 
من خمتلف جوانبه وكيفية النهو�س به من ناحية تدريب الأ�ضاتذة واعادة النظر 

يف بع�س املرا�ضيم التنظيمية املنظمة لهذا القطاع. 

حوار للوزيرة بهية الحريري مع االساتذة
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مناسباتمناسبات

معر����س لبن���ان العلم���ي الثال���ث ال���ذي نظمت���ه 
موؤ�ض�ض���ة احلريري للتنمية الب�ض���رية امل�ضتدامة 
بالتع���اون م���ع �ض���ركة اإنت���ل يف خ���ان الفرجن يف 
�ض���يدا و�ض���ارك في���ه مائ���ة واأربعة ع�ض���ر طالبًا 
وطالب���ة م���ن 22 مدر�ض���ة ر�ض���مية وخا�ض���ة من 
جميع املناطق اللبنانية ب�ضبعة وخم�ضني م�ضروعًا 
واخرتاع���ًا يف كافة جمالت العلوم واحلياة ، من 
بينها ابت���كارات مميزة وجريئة  كاإبتكار ع�ض���ا 
الكرتونية لإر�ض���اد املكفوفني وجه���از انذار عند 
ت�ض���رب الغاز ، واآخر لتنقي���ة الهواء وغريها من 
امل�ض���اريع الهادفة للحد م���ن التلوث ومن حرائق 
الغاب���ات ، وابتكارات تركز عل���ى الطاقة البديلة 
وت�ضاهم يف ت�ضهيل حياة الن�ضان اليومية . حيث 
اعلن���ت نتائ���ج امل�ض���اريع الفائ���زة يف حفل رعته 
وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري يف 

دارة العائلة يف جمدليون .. 
وكانت الوزيرة احلري���ري زارت املعر�س العلمي 
يف خان الفرجن وجالت على امل�ض���اريع املعرو�ضة 
وا�ض���تمعت من الط���الب على طبيع���ة ومميزات 
وخ�ض���ائ�س كل م�ضروع وا�ضتخداماته ، بح�ضور 

من�ض���ق م�ض���اريع انتل يف لبنان من قبل  موؤ�ض�ضة 
احلري���ري اأكرم عفارة واأ�ض���اتذة امل���واد العلمية 

امل�ضرفني يف مدار�ضهم. 
واب���دت احلري���ري اعجابه���ا باإبداع���ات العقول 
اللبناني���ة ال�ض���ابة معتربة اأنها تنم عن حت�ض����س 
الطالب باحتياجات الن�ضان يف بلدنا والق�ضايا 
التي ت�ضكل هاج�ضًا بالن�ضبة له مثل حماية البيئة 
واحلد من الت�ض���حر وتر�ض���يد الطاقة وت�ض���هيل 
خمتلف وج���وه احلياة اليومية ومواكبة الع�ض���ر 
وتقنيات���ه ،معربة عن فخرها بكون هذا املعر�س 
ي�ض���هد ه���ذا العام م�ض���اركة من جمي���ع املناطق 
اللبناني���ة وم���ن التعليم الر�ض���مي واخلا�س على 

ال�ضواء .
جتدر ال�ضارة اىل اأن امل�ضاريع امل�ضاركة خ�ضعت 
لتقييم جلن���ة حتكيم موؤلفة من 15 اأ�ض���تاذًا من 
خمتلف الخت�ضا�ض���ات من اجلامع���ة اللبنانية 
عل���ى اأن يت���م اختي���ار ثالثة م�ض���اريع م���ن بينها 
�ض���تمثل لبن���ان يف معر����س انت���ل العامل���ي للعلوم 
والهند�ض���ة ال���ذي يق���ام كل �ض���نة يف الولي���ات 
املتح���دة المريكي���ة ويق���ام هذا الع���ام يف ولية 

نيف���ادا الأمريكي���ة . علم���ًا اأن لبن���ان كان ف���از 
باملرتب���ة الثاني���ة عامليًا يف املعر����س الدويل عام 

. 2007
 واملدار�س امل�ض���اركة هي “ مدر�ضة جميل روا�س 
الر�ض���مية للبن���ني- ب���ريوت، مدر�ض���ة المي���ان 
النموذجية- بريوت، مدر�ضة راأ�س بريوت الأوىل 
املختلطة، مدر�ض���ة املروج اخل�ض���راء- بريوت ، 
ثانوية رو�ضة الفيحاء طرابل�س ، مدر�ضة الميان 
النموذجي���ة –عرم���ون، ثانوية برجا الر�ض���مية، 
ثانوي���ة الجنيلي���ة  الر�ض���مية،  الغازي���ة  ثانوي���ة 
الوطنية – النبطية، ثانوية ح�ضن كامل ال�ضباح 
الر�ض���مية يف النبطي���ة ، مدر�ض���ة عرب�ض���اليم ، 
اللي�ض���يه موندي���ال – النبطية ، ثانوية ال�ض���يدة 
للراهبات الأنطونيات- النبطية وثانوية ال�ضهيد 
بالل فح�س – تول، مدر�ض���ة �ضيدون الوطنية ، 
ثانوية الأفق اجلديد، ثانوية الميان ال�ض���المية 
– �ضيدا، مدر�ضة احلاج بهاء الدين احلريري، 
مدر�ضة الفنون الجنيلية �ضيدا، ثانوية املقا�ضد 
ال�ض���المية – �ضيدا، مدر�ض���ة العلم والميان- 

�ضيدا، ثانوية �ضيدا الر�ضمية للبنني “. 

�إفتتاح معر�س لبنان �لعلمي �لثالث
)خان �الفرجن( �شيد�

الوزيرة بهية الحريري تستمع إلى شرح أحد املشاركنيمن جولة الوزيرة بهية الحريري في املعرض

زار مفتي جمهورية م�ض���ر العربية ال�ض���يخ الدكتور علي جمعة مدينة �ض���يدا تلبية 
لدع���وة من وزي���رة الرتبي���ة والتعليم العايل بهي���ة احلريري التي اأومل���ت تكرميًا له 
يف دارة العائلة يف جمدليون بح�ض���ور �ض���فري م�ض���ر يف لبنان اأحمد فوؤاد البديوي 
ونقيب ال�ض���حافة حممد البعلبكي ومفتو" �ض���يدا ال�ضيخ �ضليم �ضو�ضان، مرجعيون 
وحا�ض���بيا ال�ض���يخ ح�ض���ن ديل، البق���اع ال�ض���يخ خليل املي�س، عكار ال�ض���يخ ا�ض���امة 
الرفاعي وبعلبك الهرمل ال�ضيخ خالد �ضلح "، مرتوبوليت �ضور و�ضيدا ومرجعيون 
للروم الأرثوذك�س املطران اليا�س كفوري وممثل املطران اليا�س ن�ض���ار املون�ضينيور 
اليا�س الأ�ض���مر، قا�ض���ي �ض���يدا اجلعفري ال�ض���يخ ح�ض���ني دروي�س، رئي�س حمكمة 
جناي���ات لبن���ان اجلنوبي القا�ض���ي اأكرم بعا�ض���ريي، واأع�ض���اء املجل�س ال�ض���رعي 
ال�ضالمي الأعلى "حميي الدين القطب،عبد احلليم الزين وحممد راجي الب�ضاط 
و�ض���امي ال�ضنيورة"، ال�ضيد �ضفيق احلريري، مدير فرع خمابرات اجلي�س اللبناين 
يف اجلن���وب العقيد علي �ض���حرور، قائ���د منطقة اجلنوب القليمي���ة يف قوى الأمن 
الداخلي العقيد منذر الأيوبي واآمر �ض���رية درك �ضيدا العقيد ناجي امل�ضري،ع�ضو 
املكتب ال�ضيا�ضي حلركة اأمل ب�ضام كجك،امل�ضوؤول ال�ضيا�ضي للجماعة ال�ضالمية يف 
اجلنوب ب�ض���ام حمود، من�ض���ق عام تيار امل�ض���تقبل يف جنوب لبنان املهند�س يو�ضف 
النقيب، رئي�س جتمع �ض���ناعيي اجلنوب حممد ح�ض���ن �ض���الح، رئي�س جمعية جتار 
�ض���يدا و�ض���واحيها علي ال�ض���ريف، القن�ض���ل خليل زنت���وت، رئي����س جامعة بريوت 
العربي���ة الدكتور عمرو العدوي واأمني عام اجلامعة الدكتور ع�ض���ام حوري، مدير 
عام موؤ�ض�ض���ة احلريري م�ض���طفى الزعرتي، واأمني عام جلنة احلوار ال�ض���المي 
امل�ض���يحي حممد ال�ض���ماك،والدكتور ر�ض���وان ال�ض���يد وفاعليات روحية و�ضيا�ض���ية 

ور�ضمية وتربوية واقت�ضادية و�ضحية واهلية �ضيداوية وجنوبية. 
وعلى هام�س الغداء التكرميي اأدىل املفتي جمعة بت�ض���ريح قال فيه: نحن �ض���عداء 
به���ذه الزيارة، وبالرغم من تردادي على لبنان مذن �ض���نة 1975 قبل احلرب واىل 
الآن ، ولك���ن ه���ذه اأول مرة اأزور �ض���يدا و�ض���يدا لها م���كان يف قلوبنا واهل �ض���يدا 
له���م اي�ض���ا ه���ذا املكان ومع���ايل الوزيرة بهي���ة احلريري لها ن�ض���اطها يف ا�ض���اعة 
القي���م والرتبية والتعليم والهتمام بالن�سء والبيئة وكل هذه املعاين واملو�ض���وعات 
واملج���الت ه���ي حم�س اهتمامنا من اأج���ل نعي�س يف عامل يعمه ال�ض���تقرار والأمن 
وال�ض���الم. ونحن �ض���عداء ج���دا لتلبيتنا له���ذه الدعوة الكرمية من مع���ايل الوزيرة 
ونرجو من اهلل �ض���بحانه وتعاىل اأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان وال�ضالم ويدمي 

علينا نعمة العلم الذي ن�ضتطيع اأن ننفع به النا�س .
وردًا على �ضوؤال حول امل�ضاحلات العربية اجلارية : قال املفتي جمعة: هذا هو الذي 
كان ينبغ���ي اأن يك���ون ول بد اأن تنجح هذه امل�ض���احلات ، واملطلع على تاريخ العرب 
يعلم اأنه ل ميكن التدخل اخلارجي من اجل هذه امل�ضاحلات بل ل بد اأن تكون من 

الداخل ، وكلما كانت من الداخل كانت اأكر جناحًا واأكر عطاءًا واأكر زخمًا .
وبعد الغداء التكرميي توجه املفتي جمعة اىل م�ض���جد احلاج بهاء الدين احلريري 
يف �ض���يدا حيث اأدى �ض���الة الع�ض���ر وجال يف املعر�س النبوي الذي يقام يف قاعة 

الأن�ضطة التابعة للم�ضجد مبنا�ضبة ذكرى املولد النبوي ال�ضريف.

�ل�زيرة بهية �حلريري تكرم مفتي جمه�رية م�شر �لعربية 
�ل�شيخ �لدكت�ر علي جمعة يف �شيد�

الوزيرة بهية الحريري ترحب بمفتي جمهورية مصر العربية الشيخ الدكتور علي جمعة

صور تذكارية للشخصيات املشاركة
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مناسباتمناسبات

ملنا�ض���بة ذك���رى املولد النب���وي ال�ض���ريف وبرعاية 
وح�ض���ور مفتي �ض���يدا واق�ض���يتها ال�ض���يخ �ض���ليم 
�ضو�ض���ان افتتحت ال�ضبكة الأهلية للتنمية يف �ضيدا 
بالتع���اون م���ع جمم���ع م�ض���جد احلاج به���اء الدين 
احلريري معر�س "الر�ض���ول والعلم" وذلك �ضمن 
فعاليات اأ�ض���بوع احلبيب امل�ض���طفى) �ض���لى اهلل 
علي���ه و�ض���لم( ال���ذي تنظم���ه ال�ض���بكة يف املجمع 

باملنا�ضبة .
وح�ض���ر الفتت���اح امل�ض���وؤول ال�ضيا�ض���ي للجماع���ة 
ال�ض���المية يف اجلن���وب ب�ض���ام حم���ود وع���دد من 
امل�ض���ايخ وعلم���اء الدين وروؤ�ض���اء وممثلو عدد من 
اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية وح�ضد من املهتمني 
، حي���ث كان يف ا�ض���تقبالهم مدي���ر املجم���ع عب���د 

الرحمن احلريري .
وت�ض���من املعر�س اأ�ض���غاًل يدوية وحرفي���ة وتراثية 

من وحي ال�ض���رية النبوية ال�ضريفة قامت بعر�ضها 
جمعي���ات وموؤ�ض�ض���ات اأهلي���ة وان�ض���انية وتربوي���ة 
وك�ض���فية اىل جان���ب عر����س اأن�ض���طة ونت���اج عمل 
كل جمعي���ة، وخ�ض����س جناح م���ن املعر�س للكتب 
الدينية والت�ض���جيالت واملج�ض���مات واملخطوطات 
التي ا�ض���توحيت من منا�ضبة ذكرى املولد وال�ضرية 

النبوية املباركة. 
واث���ر جول���ة قام بها عل���ى اأجنح���ة املعر�س برفقة 
احل�ض���ور ، األق���ى املفتي �ضو�ض���ان كلم���ة حيا فيها 
ال�ض���بكة الأهلية ل�ض���يدا واجل���وار وجممع احلاج 
بهاء احلريري على "الن�ضاطات الناجحة واملفيدة 
خلدمة املجتمع ال�ض���يداوي وال�ض���المي اللبناين 
على كل �ضعيد " وعلى اقامتهما هذا املعر�س الذي 
يفتت���ح به " ا�ض���بوع احلبيب امل�ض���طفى " . وقال: 
هناك كثري من الن�ض���اطات التي يقوم و�ضيقوم بها 

هذا املجمع ول �ض���ك انها البداية و�ضتكون متطورة 
وناجحة يف هذا العام . وان هذه  املعار�س يف هذه 
املنا�ض���بة النبوي���ة العظيمة الكرمي���ة جتعل هناك 
تفاعاًل مع اجل���و الديني واجلو ال�ض���المي واجلو 
المياين يف ه���ذه املدينة، ونحيي هذه الذكرى مبا 
يخ���دم ديننا وا�ض���المنا .. وكما ترون املوؤ�ض�ض���ات 
الرتبوية والجتماعية والن�ضانية �ضاركت وت�ضارك 
يف هذا املعر�س كل ح�ض���ب الن�ضاط الذي يقوم به 
ويعم���ل من اجل���ه وبهذه الطريق���ة تتكامل اجلهود 
كما الن�ض���اطات لت�ض���نع من هذا املعر�س حمطة 
ثقافي���ة ان�ض���انية دينية يف هذه الذك���رى املباركة، 

ذكرى احلبيب حممد ..
هذا ويت�ضمن برنامج )ا�ضبوع احلبيب امل�ضطفى( 
اىل جانب املعر�س م�ض���ابقة دينية وحفاًل ان�ضاديًا 

حتييه فرقة �ضبا الفنية وتوقيع كتب ا�ضالمية. 

قامت وزيرة الرتبي���ة والتعليم العايل بهية احلريري 
بزي���ارة ملحافظ لبن���ان اجلنوبي العمي���د مالك عبد 
اخلالق يف مكتبه يف �ض���راي �ض���يدا احلكومي والتقته 
بح�ض���ور قائ���د منطق���ة اجلن���وب القليمي���ة يف قوى 
الأمن الداخلي العقيد منذر الأيوبي واآمر �ضرية درك 
�ض���يدا العقيد ناجي امل�ض���ري. وجرى خ���الل اللقاء 
البحث يف املراحل التي قطعتها التح�ضريات الدارية 
واللوج�ضتية لالنتخابات النيابية على �ضعيد حمافظة 

اجلنوب عمومًا ومدينة �ض���يدا ب�ضكل خا�س.. كما مت 
التطرق اىل الو�ضع الأمني يف املدينة.

الوزي���رة احلري���ري وردا على �ض���وؤال  عن الهدف 
من الزيارة قال���ت: زيارتنا ل�ض���عادة املحافظ هي 
لطماأن���ة النا����س اىل دور الأجه���زة الأمني���ة ودور 
الدول���ة يف حفظ الأمن. وجئنا لن�ض���د على اأيديهم 

لأنهم يقومون بدورهم على اكمل وجه.
وردًا على �ض���وؤال حول ما اذا كان مو�ض���وع تر�ض���ح 

رئي����س احلكومة فوؤاد ال�ض���نيورة يف مدينة �ض���يدا 
قد ح�ض���م قالت احلريري : ان الرئي�س ال�ض���نيورة 
مل يح�ض���م تر�ضيحه حتى الآن، وعندما يح�ضل اي 

تر�ضيح او اي حتالف يعلن يف حينه .
و�ض���ئلت احلريري عن تعليقها على الكالم الأخري 
لرئي�س جمل�س النواب نبيه بري حول ال�ض���تحقاق 
النتخابي يف �ض���يدا قالت : ل�ض���نا على خالف مع 

الرئي�س بري ونحن واياه يف خندق واحد.

عق���د يف مق���ر تي���ار امل�ض���تقبل يف �ض���يدا اجتماع ب���ني قيادت���ي التي���ار واجلماعة 
ال�ضالمية يف اجلنوب، �ضارك فيه عن التيار من�ضق جنوب لبنان املهند�س يو�ضف 
النقي���ب ونائبه املحام���ي حميي الدين اجلويدي ومن�ض���ق �ض���يدا اأمني احلريري، 
وعن اجلماعة ال�ض���المية م�ضوؤولها ال�ضيا�ض���ي يف اجلنوب ب�ضام حمود وم�ضوؤولها 

التنظيمي ح�ضن ابو زيد وع�ضو قيادتها ح�ضن �ضما�س . 
وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�ض���اع العامة على ال�ض���عيد الوطني و�ضوؤون تهم 
مدينة �ضيدا ل �ض���يما ما يت�ضل بال�ضاأن المنائي ومبو�ضوع ال�ضتحقاق النتخابي 

واملراحل التي قطعتها الت�ضالت بني اجلماعة والتيار على �ضعيد التحالفات.
اث���ر اللقاء حتدث ب�ض���ام حم���ود فقال : لقاوؤن���ا اليوم مع الأخوة يف تيار امل�ض���تقبل 
ياأت���ي يف اطار اللقاء الدائم بني اجلماعة ال�ض���المية وقي���ادة التيار، وقد تباحثنا 
يف العديد من الق�ض���ايا ال�ضيا�ض���ية والمنائية التي تخ�س �ضيدا واجلنوب، طبعا 
م���ن الطبيع���ي ان يكون هن���اك كالم يف ال�ض���اأن النتخابي، وكما تعلمون مو�ض���وع 
النتخابات والتحالفات بني اجلماعة ال�ض���المية وتيار امل�ض���تقبل تبحث مركزيًا، 
ونتمنى ان ت�ض���ري الأمور اىل خامتة �ض���عيدة والأجواء جيدة والأمور ت�ض���ري ب�ض���كل 
طبيعي وجيد. وما ي�ضدر عن القيادة املركزية للجماعة ال�ضالمية وتيار امل�ضتقبل 
نلتزم به يف �ض���يدا كتيار وكجماعة . وبا�ض���تطاعتنا الإنتظار وان �ض���اء اهلل ن�ضمع 

اخبارًا طيبة . وتنتهي الأمور بخامتة ايجابية وجيدة ل�ضيدا واهل �ضيدا .
وحت���دث املحامي حمي الدين جويدي باإ�ض���م تيار امل�ض���تقبل يف اجلنوب فقال : ل 
�ض���ك ان اللقاء كما حتدث الأخ ب�ض���ام هو من �ض���من اللقاءات الدورية والتحالف 
الع���ام ال�ضيا�ض���ي الوا�ض���ح مع الأخ���وة يف اجلماعة ال�ض���المية، لذلك ف���اإن هذا 
اللق���اء بانتخاب���ات او بدون انتخابات ل ب���د ان يكون موجودا، والتوا�ض���ل موجود 
ودائمًا نحن ملتزمون بالقرار املركزي وملتزمون بالأ�ضماء التي �ضوف يتفق عليها 

بالن�ضبة ل�ضيدا او غري �ضيدا والتحالف قائم بانتخابات ومن دون انتخابات. 

ملنا�شبة ذكرى �مل�لد �لنب�ي �ل�شريف رعى �ملفتي �ل�شيخ 
�شليم �ش��شان حفل �فتتاح معر�س "�لر�ش�ل و�لعلم" يف �شيد�

زيارة �ل�زيرة بهية �حلريري
ملحافظ لبنان �جلن�بي �لعميد مالك عبد �خلالق

لقاء بني تيار �مل�شتقبل وقيادة �جلماعة �ال�شالمية يف �شيد�
من جوالت سماحة املفتي سوسان في أرجاء املعرض
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رع���ت وزيرة الرتبية والتعليم الع���ايل بهية احلريري 
املقا�ض���د  جمعي���ة  نظمت���ه  ال���ذي  الفلك���ي  املوؤمت���ر 
ال�ضالمية يف ثانوية ح�ضام الدين احلريري يف �ضيدا 
وذلك �ض���من احتفالية ال�ض���نة العاملية للعلوم الفلكية 
الت���ي اطلقته���ا منظمة الوني�ض���كو والحت���اد الفلكي 

العاملي للعام 2009 حتت عنوان« مئة �ضاعة فلك.

�ض���ارك يف الأم�ضية مكت�ض���ف مذنب )هايل بوب( 
hall_ bopp الدكتور اآلن هايل وممثل املطران 
ايلي حداد الأر�ض���مندريت نقول �ض���غبيني، رئي�ضة 
منطق���ة اجلنوب الرتبوية جم���ال بغدادي، ورئي�س 
جمعي���ة املقا�ض���د اخلريية ال�ض���المية يف �ض���يدا 
حمم���د راجي الب�ض���اط ورئي����س املجل����س الداري 

للجمعي���ة املحام���ي حمي���ي الدين جوي���دي وعدد 
من اع�ض���اء جمل�ض���ي الأمن���اء والداري،  وا�ض���رة 
ثانوية ح�ض���ام الدين احلريري التعليمية والدارية 
وطالب نادي الفلك فيها وعدد من مدراء ال�ضبكة 
املدر�ض���ية ل�ض���يدا واجل���وار و�ضخ�ض���يات تربوية 

اجتماعية وح�ضد من املثقفني واملهتمني.

رع���ت وزي���رة الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل بهي���ة 
احلريري حفل افتت���اح املوؤمتر الأكادميي الثاين 
يف  العل���وم ال�ضيا�ض���ية والإدارية والذي انعقد يف 
كلي���ة احلقوق - الفرع اخلام�س يف �ض���يدا حتت 
عن���وان “ قانون النتخاب���ات النيابية – النظام 
القان���وين للالإنتخاب���ات حا�ض���رًا وم�ض���تقباَل”. 
مب�ض���اركة ح�ض���د من الأكادميي���ني واحلقوقيني 
تقدمه���م وزي���ر الدول���ة خال���د قب���اين ورئي����س 
اجلامع���ة اللبناني���ة الدكتور زهري �ض���كر وممثل 
حماف���ظ اجلن���وب مال���ك عب���د اخلال���ق اأم���ني 
�ض���ر املحافظة نقول بو�ض���اهر ورئي�ض���ة منطقة 
اجلنوب الرتبوية جمال بغدادي وممثل املطران 
ايلي ح���داد القا�ض���ي الأب وليد الديكة وح�ض���د 

من مدراء وا�ض���اتذة كليات الفرع اخلام�س ومن  
طالب كلية احلقوق.

افتتح املوؤمتر بالن�ضيد الوطني اللبناين فكلمة من 
مدي����رة الكلية الدكتورة هال العري�س التي رحبت 
فيها باحل�ض����ور وعر�ضت لدور اجلامعة اللبنانية 
يف تن�ض����يط البح����ث العلم����ي، ودور اأهل اجلامعة 
يف التاأثري يف جمتمعهم بدرا�ض����ات علمية للواقع 
الجتماع����ي – ال�ضيا�ض����ي بتحديد ال�ض����كاليات 
وحماولة طرح حلول لها التي ن�ضعى اأن تنتج تراكم 
موؤث����ر. ثم افتتحت وزي����رة الرتبية اأعمال املوؤمتر 
بكلم����ة  اأكّدت فيه����ا على الدور العلم����ي للجامعة 
اللبناني����ة وع����ن اأهمي����ة الن�ض����اطات الأكادميي����ة 
التي يجب اأن تت�ض����ع �ض����من رحابها، وعن اأهمية 

النقا�س الأكادميي يف مو�ض����وع قانون النتخابات 
وعر�ضت للمراحل التي مر بها النقا�س حول هذا 
القان����ون. وقالت: ما يقارب من ثالثة عقود مرت 
على وثيق����ة الوف����اق الوطني.-اتف����اق الطائف.. 
والذي اأ�ض����بح د�ض����تورًا للبنان بعد اأن �ضّدق عليه 
املجل�����س النيابي يف جل�ض����ة القليعات يف اخلام�س 
من ت�ض����رين الث����اين 1989.. ه����ذا التفاق الذي 
جاء بعد �ض����نني طويلة من معان����اة اللبنانيني مع 
قوان����ني النتخ����اب .. وكيفية تكوين ال�ض����لطة ما 
قبل العام 1975 .. ونتيجًة اأي�ض����ًا ملا �ضهده لبنان 
ب����ني 1975 و1989 وم����ا تركته ه����ذه احلقبة من 
اآث����اٍر مدّمرة على تكّوننا الجتماعي  وال�ّضيا�ض����ي 

والّثقايف والرّتبوي  والإقت�ضادي  والإن�ضاين.

كرم���ت وزي���رة الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل بهي���ة 
احلريري �ض���فري ا�ض���بانيا يف لبنان خوان كارلو�س 
غاف���و يف حف���ل غ���داء اأقامته على �ض���رفه يف دارة 
العائلة يف جمدليون ح�ض���ره وزير �ضوؤون املهرجني 
رميون عودة، مفتي �ض���يدا واق�ضيتها ال�ضيخ �ضليم 
�ضو�ض���ان ومفتي حا�ضبيا ومرجعيون ال�ضيخ ح�ضني 
ديل، املط���ران اليا����س كف���وري وممث���ل املط���ران 

اليا�س ن�ض���ار الأب اليا�س الأ�ضمر ، قا�ضيا ال�ضرع 
ال�ض���يخ ح�ض���ني دروي�س وال�ض���يخ حممد اب���و زيد ، 
حمافظ اجلنوب مالك عبد اخلالق، النائب العام 
ال�ض���تئنايف يف اجلنوب القا�ض���ي عوين رم�ض���ان، 
امل�ضوؤول ال�ضيا�ضي للجماعة ال�ضالمية يف اجلنوب 
ب�ض���ام حمود، ممثل تيار امل�ضتقبل املحامي حميي 
الدين اجلويدي ومن�ض���ق قطاع ال�ض���باب يف التيار 

اأحم���د احلري���ري، رئي����س احت���اد غ���رف التجارة 
ا�ض���بانيا  وقن�ض���ل  الزع���رتي،  اللبناني���ة حمم���د 
ماجد ع�ض���ريان وفاعليات اقت�ض���ادية واجتماعية 
م���ن موؤ�ض�ض���ات املجتمع امل���دين والأهلي وروؤ�ض���اء 
بلدي���ات وخمات���ري واأطباء وحمامون ومهند�ض���ون 
و�ضخ�ض���يات ثقافي���ة وفنية واعالمية وح�ض���د من 

املدعوين . 

افتجُتح املركز الرئي�ضي لبنك البحر املتو�ضط يف اجلنوب يف مدينة �ضيدا برعاية 
وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري. ومثل النائب �ضعد احلريري يف 

الفتت���اح النائب حممد احلجار. وح�ض���ر عدد كبري من ال�ضخ�ض���يات املالية 
والقت�ضادية والجتماعية وفاعليات املدينة.

�مل�ؤمتر �لفلكي يف �شيد� برعاية �ل�زيرة بهية �حلريري

�فتتاح �مل�ؤمتر �الأكادميي �لثاين برعاية �ل�زيرة بهية �حلريري

حفل �فتتاح بنك �لبحر �ملت��شط يف �شيد��ل�زيرة �حلريري تكرم �شفري ��شبانيا يف لبنان خ��ن كارل��س

الوزيرة بهية الحريري ترصد القمر

الوزيرة بهية الحريري والسفير خوان كارلوس غافو

الوزيرة بهية الحريري تتوسط أعضاء الوفد واملشاركني

املركز الرئيسي للبنكصورة تذكارية تجمع املشاركني

الوزيرة بهية الحريري تلقي كلمتها

صورة تذكارية تجمع املشاركني

خالل الحوار

مناسباتمناسبات
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فنفن

�لفنان �لت�شكيلي برنار رّن�
البـــد مـــن املـــرور بالكال�صيكيـــة للو�صـــول اإىل الت�صكيـــل 

والتجريد وال�صوريالية 
 والع�صفـــور املتطلع اإىل االأبعد يحتـــاج اإىل غ�صن ي�صتند 

اإليه و�صجرة حتميه من الريح

اخلارج���ي ، والفارق كبري جدًا بني الروح وال�ض���كل ، 
فبع�س الن�ض���اء جميالت لكنهن وج���وه بال مالمح او 
احا�ضي�س ودور الفنان ان ميالأ ذلك اجلمال بامل�ضاعر 

لي�ضعر بن�ضوة ومتعة النظر اإىل اللوحة .
واقول هنا �ضتان ما بني البداع والفن للفن ، فالفن 
للفن �ض���عي لالرتقاء بال�ضاروخ اإىل ف�ضاء الر�ضم 
الك���وين والبداع ه���و املحّرك الق���ادر على اطالق 

ذلك ال�ضاروخ يف الجتاهات ال�ضحيحة .

 �ل�شعي �لد�ئم
مـــا هـــو عـــدد املعار�ـــس التـــي �صاركت بهـــا حتى 
اليوم وملاذا الرتكيز على املعار�س اجلماعية؟

- كث���رية ه���ي املعار����س الفردي���ة واجلماعي���ة التي 
�ض���اركت بها ، والتي اأتهياأ للم�ض���اركة فيها ، لكنني ل 
ازن قدرات���ي مبيزان املعار�س واملواقع التي اقدم من 
خاللها اعمايل ، بل انني يف �ض���عي م�ض���تمر للتوا�ضل 
م���ع اجلمهور اكان من خ���الل ادراج الفن التي تفتتح 
هن���ا وهناك ، يف حميط���ي اخلا�س والع���ام وانا ابداأ 
هذا التوا�ض���ل من حمرتيف حيث حتّول اإىل مدر�ض���ة 
فنية ت�ض���تقبل الطالب لتعلمهم على ا�ضا�ضيات العمل 
الفن���ي وم�ض���اراته وتدربه���م على ت���ذوق الفن جرعة 
جرعة حتى ي�ض���ري يف عروقهم وي�ضريون جزءًا مما 

يقدمونه او مما يتعلمونه .
كم���ا ان م�ض���اركتي يف املعار����س اجلماعي���ة او يف 
اقام���ة معار����س خا�ض���ة يل يف لبن���ان واخل���ارج ، 
تهدف اإىل تقدمي ال�ض���ورة الف�ض���لى لهذا النمط 
من الفن الت�ض���كيلي الذي تتحقق من خالله رحلة 
الل���ف ميل باجت���اه النجاح ول�ض���ت م�ض���تعجاًل يف 
الو�ض���ول اإىل العاملي���ة بل اترك لأعم���ايل ان تعّبد 
يل الطري���ق بذلك الجتاه ولهذا جتد ان يل يف كل 

معر�س جديد اعماًل جديدة .
والفن براأي���ي ينمو كالطفل ، من الرباءة والفطرة 
اإىل الدراك وال�ض���باب اإىل احلكم���ة والكهولة اإىل 
التوا�ض���ع وال�ض���يخوخة ، ه���و م�ض���ار طوي���ل ولكل 
مرحل���ة جمالياتها اخلا�ض���ة وابداعاتها التي تنمو 
كنمو ذلك الطفل وتتحدث كل مرحلة عن نف�ض���ها 

لت�ضل املعاين اإىل الآخرين .

�لفن �بن بيئته 
هـــل تـــرى تراجعـــاً لـــدور الفـــن يف حياتنـــا 

املعا�صرة ؟
- ل���كل راأيه يف ه���ذا املجال ، فهن���اك من يرى ان 
الفن يف العامل اإىل تراجع كلما اندفع الن�ضان اكر 
باجت���اه العامل املادي وال�ض���تهالكي ، اما انا فاأرى 

يف كل املراح���ل دورًا للفنان يف ان ير�ض���خ روحانية 
الفن ال���ذي يقدمه من خالل ا�ض���تخدام معطيات 
الع���امل الذي يحيط به او الذي يحيا يف و�ض���طه او 

لكل مرحلة معطياتها .
من هنا انطلق من �ضرورة التقان اإىل ف�ضاء الواقع 
، اإذ انه بدون ذلك التقان للعمل ولو اقت�ض���ى املزيد 
من اجلهد والتعب ل ميكن الو�ض���ول اإىل الآخرين ، 
متامًا كما هي حال الكاتب الذي كان ي�ض���ع الرواية 
يف اآلف ال�ض���فحات ف�ضار يكتب الق�ضة الق�ضرية 
من �ض���فحة واحدة ، الثنان ي�ض���الن او ل ي�ضالن 
اإىل القارئ بح�ض���ب اتق���ان الكاتب وملكت���ه اللغوية 
وقدرت���ه عل���ى التعب���ري وعلى اث���ارة الت�ض���اوؤل وروح 
البحث عن املعنى والهدف لدى املتلقي. باخت�ض���ار 
ان مف���ردات اللغ���ة العربي���ة حم���دودة ، واأحرفه���ا 
معروف���ة ، ولك���ن ميكن كتابة مالي���ني الروايات من 
خ���الل ذات املفردات ونف�س احل���روف وانت كمتلّق 
ميكنك ان ترى يف الرواية ذات الألف �ض���فحة جملة 
تلفتك كما قد تقراأ يف الق�ضة الق�ضرية ذات املفردة 
التي تعجبك او ما ي�ض���ابهها ودور الفنان الر�ضام ان 
ي�ض���من لوحته مفردات قابلة للق���راءة حتى يتحقق 
الب���داع ب�ض���رط ان ي�ض���ل اليه���ا امل�ض���اهد باحللم 

واخليال والت�ضور ليعي�س مع الفنان اإبداعاته .    

كتب خالد �للحام:
راأي الفنـــان برنـــار رّنـــو انه البد مـــن االنطالق 
مـــن �صـــرورة االتقـــان اإىل ف�صـــاء الواقـــع اإذ انه 
بـــدون االتقـــان للعمـــل ال ميكـــن الو�صـــول اإىل 
االآخريـــن وان الفـــن االبداعي هو قـــراءة جيدة 
للمعطيـــات وانطـــالق نحو اخليـــال القادر على 

توظيفها مل�صلحة الهدف.
واعتـــر رّنو ان اللوحة ر�صالـــة مقروءة ولي�صت 
ع�صيـــة علـــى الفهـــم بل هـــي عامل مـــن اجلمال 
الرونـــق  يعطيهـــا  فاجلمـــال   ، معـــاً  واخليـــال 
والزهو واحللم ي�صّكلها كح�صناء يف خيال عا�صق 
اأبـــدّي . جاء ذلك يف حـــوار مع الفنان برنار رّنو 

قال فيه:
�الأ�شالة و�حلد�ثة

نلحـــظ يف اعمالـــك �صعـــي م�صتمـــر باجتـــاه 
املزاوجة بن اال�صالة واحلداثة ملاذا ؟

- يف اعتقادي ان الن�ض���ان ل ي�ض���تطيع ان ينف�ض���ل 
عن جذوره دون ان ي�ض���ل اإىل متاهة ، قد ي�ض���تطيع 
اخلروج منها احيانًا وبناء �ضخ�ضيته اجلديدة ، وقد 
يدور يف حلقة مفرغة بحيث ل يجد نف�ض���ه ول يعود 
قادرًا على الرجوع اإىل ما كان عليه ، ولعل هذه حال 
الفنان يف �ض���رقنا الكبري يف هذه املرحلة التاريخية 
فهو يعي�س بني ال�ض���الة واملعا�ض���رة او احلداثة اذا 
�ض���ئت ، وبالت���ايل فبقدر ما هو على متا�س مبا�ض���ر 
مع تلك ال�ضالة بقدر ما ي�ضتطيع التطوير والفادة 
من الو�ضائل والدوات لتقدمي اللوحة اجلديدة ذات 
البعدين ، التي ي�ضتطيع حمبو ال�ضالة ان يروا فيها 
ما يحبونه ، ويجد فيها ال�ضاعون اإىل احلداثة اتقانًا 

مل�ضار جديد يف الفن احلديث .
واحلقيقة انني ما كنت لأقدر على ان اأطاأ عتبة هذه 
احلداثة بقوة كما افعل منذ �ض���نوات لو مل اكن قد 
ع�ضت يف او�ض���اط واجواء وعامل الفن الكال�ضيكي 
مع الوالد الفنان ا�ضعد رّنو الذي اعطى وعلى مدى 
ن�ض���ف قرن لذلك الف���ن حياته وجتربته وعا�ض���ه 
اإىل ح���د القدا�ض���ة اإىل امل�ض���توى ال���ذي رفعه اإىل 
العاملية وحيازة ارفع الو�ضمة من اجلهات العاملية 

الف���ن  تق���ّدر  الت���ي 
الكال�ض���يكي  الراقي 

كالفاتيكان .
بالن�ض���بة يل ، �ضعيت 
اإىل التوا�ضل مع ذلك 
اجلذر الكبري ، وتلك 
ال�ض���اخمة  الأرزة 
لأنطلق منها اإىل فروع 
املعا�ض���رة  التجرب���ة 
م�ض���رقياتي  فج���اءت 

غنية ب���كل ما هو جميل 
وممي���زة اإىل الدرجة التي حّول���ت فيها لوحاتي اإىل 
جمموعات من الكارت بو�ضتال التي لقت كل تقدير 
واعج���اب وطلب فنقلت ر�ض���ومي عربه���ا اإىل حيث 

يوجد كل لبناين وكل عربي يف العامل .

م�شرقيات و�ألغاز
ملاذا الرتكيز على امل�صرقيات ؟ 

- ال�ض���رق عامل م���ن الألغاز ، ل ي�ض���تطيع احد ان 
يجعل له قواعد وتفا�ض���ري اي�ض���احية ، هو كثورة او 
انتفا�ضة مفاجئة لل�ض���عب �ضد الظلم او اجلهل او 
الفق���ر او املر�س ، ل ت�ض���تطيع ان حت���دد اأوانها او 
ان تر�ض���م لها املقدمات مع انها موجودة يف الواقع 
ومدرك���ة بالعقل ، الف���ن البداعي هو قراءة جيدة 
للمعطي���ات وانط���الق نح���و اخلي���ال الق���ادر على 
توظيفها مل�ضلحة الهدف ، عندما تقف امام لوحة 
ت�ضكيلية فاأنت حتاول حكمًا ا�ضتقراء ما فيها فالبد 
لك من ان جتد فيها �ضيئًا ، او مفردات لغوية �ضكلية 
جتعلك قادرًا على جمع كلماتها املتقاطعة يف جملة 
ذات معن���ى او مفردة ذات �ض���ورة يف خيالك ودور 
الف���ن البداعي ان ميّهد لك الطري���ق لذلك ل ان 
يرمي ب���ك يف بئ���ر ويطلب منك البح���ث عن حبل 
لل�ض���عود اإىل الفوهة دون ان يجعل ذلك ممكنًا يف 
الواق���ع او ان يدف���ع بك اإىل متاه���ة بال بدايات ول 
نهاي���ات ، فدائمًا يف عملي���ة البداع لبد من بداية 

وان يف فكرك ومن نهاية ولو بالت�ضّور والتخّيل .
وان���ا ل اّدعي انني حققت البداع يف اللوحات التي 
اعر�ضها بل انتظر من الآخرين ان يت�ضّوروا ذلك 

من اج���ل الو�ض���ول اإىل العامل الذي ا�ض���عى اليه ، 
ع���امل اجلمال واخليال ، متامًا كما تقود �ض���هريار 
�ضهرزاد يف اقا�ضي�س الف ليلة وليلة باجتاه احلب 
م���ن البداية اإىل النهاي���ة لكنه يدرك���ه بالتدريج ، 
بالت���ذّوق، بالإح�ض���ا�س ، بالربط م���ا بني الحداث 
والوقائ���ع ، وانا اقود امل�ض���اهد اإىل ذلك من خالل 
تنمي���ة قدرت���ه على ت���ذّوق الفكرة باللون وال�ض���كل 

والإطار الذي اأقّدم به اعمايل .

�لنا�س و�الأ�شا�س
تر�صـــم للر�صم ام للو�صـــول اإىل امل�صاهدين 

الأعمالك؟
- الو�ضول اإىل النا�س غايتي ومطلوبي ، وهذا الو�ضول 
لي�س ب�ضيطًا او �ضهاًل كما يعتقد البع�س ممن يقبلون 
عل���ى عامل الفن الت�ض���كيلي والتجريدي وال�ض���وريايل 
بدون املرور باملرحلة الكال�ضيكية فيخالون ان التعبري 
ع���ن ال���ذات ل يت���م اإل م���ن مناح���ي التخي���ل وابعاد 
الت�ض���ور وال�ض���كل الالحمدود ، يف حني ان الو�ض���ول 
اإىل الالحم���دود �ض���روري متام���ًا كحالة الع�ض���فور 
ال���ذي يتطل���ع نح���و الأبعد ولك���ن لبد له من غ�ض���ن 
يرتاح اليه ومن �ض���جرة تاأويه ليتجنب العوا�ض���ف يف 
م�ض���اره والرياح عند هبوبها حت���ى ل تتمزق اجنحته 

بالريح والعا�ضفة ول تبلله امطار ت�ضرين وكانون .
اللوحة عندي ر�ض���الة ، مقروءة ، ولي�ضت ع�ضية على 
الفهم ، انها عامل من اجلمال واخليال معًا ، فاجلمال 
يعطيها الرونق والزهو واحللم ي�ض���ّكلها كح�ض���ناء يف 
خي���ال عا�ض���ق اأبدّي ، ي���رى فيها ما ل ي���راه الآخرون 
، يح����س بروحها يف حني ان �ض���واه يتطلع اإىل �ض���كلها 

و
ّ
برنار رن
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فنفن

والقدرة على الإبداع .
النج���اح براأي���ي هو عملي���ة �ض���عبة ترتبط بال�ض���تمرارية يف 
العطاء اوًل ولكن �ضرط ان ل ي�ضتهلك الفنان افكاره ، هناك 
ا�ض���خا�س قادرون عل���ى كتابة ن�س من األ���ف كلمة يف دقائق 
ولك���ن هل يوؤدون دائم���ًا ما عليهم من واجب���ات العمل الفني 
للكتابة ؟ انه �ض���وؤال جدير بالتمحي����س والتفكري والتحليل ، 
وهناك ا�ضخا�س يحتاجون لكتابة ذات الن�س اإىل ا�ضهر من 
التفكر والتدبر والت�ضور والتخيل ، والأمر مرتبط ب�ضخ�ضية 
الن�ضان ، ولكل امرئ ا�ضلوبه ومنطه وقدراته ، ولكن ال�ضوؤال 
احلقيقي هنا هو هل ي�ض���تطيع العمل الذي ير�ضمه الفنان ان 
ي�ض���ل اإىل اف���كار وتطلعات ، خالف كلمة حنون���ة قد ل تغني 
عن كلمة حب �ض���غرية تقال من قلب �ضادق وم�ضاعر حقيقية 
، وكلمة �ض���دق خري من جملدات ت�ض���عى لتف�ض���ري قدرة تلك 
الكلمة على الو�ضول وعدم قدرة �ضواها على حتقيق التوا�ضل 
، ول���ذا ف���اإن حكاي���ا احلب موج���ودة خلف كل اربع���ة جدران 
ولك���ن احلكايا التي يتناقلها النا����س قليلة لكن مغزاها دائمًا 

هو الأغنى .

�لكال�شيك و�حلد�ثة
مـــاذا تعني لـــك عبـــارات مثـــل الكال�صيـــك واحلداثة 

كفنانة ؟
- م���اذا يعني يل او ل���ك او للقارئ احلديث عن الكال�ض���يك 
واحلداث���ة ، او ع���ن الت�ض���كيل والتجري���د وال�ض���وريالية غري 
الو�ض���ول اإىل الإبداع ، الأمر نف�ض���ه موجود لدى املفكر الذي 
يعر����س للواق���ع ويدعو اإىل التغي���ري ، او املوؤمن الذي ي�ض���عى 
للو�ض���ول اإىل احلقيق���ة ، او الهادف اإىل البح���ث عن معاين 
اجلمال او الكمال ، فالدروب كثرية والطرقات مت�ض���عبة لكن 
الكمال ل ي�ض���ل اإليه اح���د، هم جميعًا ي�ض���عون اإليه عرب كل 

الطرق والدروب واملناهج لكن الوا�ضلون اإىل احلقيقة قلة .
ان الفن عمليًا يرتبط باحللم ، واحللم �ض���يء غري ملمو�س ، 
انه �ض���يء يدرك بالالمدرك ، يدرك بالأحا�ضي�س وامل�ضاعر ، 
ولب���د لك من التجربة لتحظ���ى باإمكانية التذوق ، متامًا كما 

ترى يف بع�س ممار�ضات املت�ضّوفني ، او كتابات املتكلمني ، او 
مدركات الفقهاء ، لكل ان ينطلق نحو ما يريد فهمه ب�ضدق ، 

قد ل ي�ضل ولكن ي�ضجل له انه �ضعى نحو الفهم والإفهام .
م���ن هنا ف���اإن الفن عمل يرتبط بالفن���ان اوًل ، ومنه بقدرة هذا 
الفنان على ان يحيل افكاره ا�ض���كاًل ، وبعدها ياأتي دور ال�ض���كل 
والل���وان يف حتقيق التوا�ض���ل ما بني الفنان ولوحت���ه اوًل ثم ما 
ب���ني اللوحة وامل�ض���اهد هي عملية متوا�ض���لة ومت�ض���لة ولبد لك 
م���ن احلديث هنا عن النخبة لأن الفكرة ترتبط بالفكر واللوحة 
ترتبط بالعني التي تراها وامل�ض���اهد القادر على تف�ض���ريها اكر 

مما ترتبط بال�ضالة واملعا�ضرة او احلداثة والكال�ضيك .

�لفن و�النرتنت 
اإىل اأي مـــدى ي�صتفيـــد الفـــن مـــن عـــامل االت�صـــاالت 

واالنرتنت؟
- كلما تطورت و�ض���ائل الت�ض���ال واملعلوماتي���ة تطورت قدرة 
الفن���ان عل���ى اي�ض���ال اعماله لالآخري���ن و�ض���ار باإمكانه ان 
ت�ض���بح اعماله مادة للمناق�ضة واحلوار وكلما ازدادت فر�س 
اللق���اء واحلوار حول الف���ن والعمال الفنية �ض���ار بالإمكان 
الو�ض���ول اإىل لغ���ة عاملي���ة للف���ن بحي���ث يتح���ول نتفاعل مع 
الآخرين ونّطلع على نتاجاتهم ون�ضبح اكر كفاءة يف املجال 

الذي ن�ضعى لإيجاد مواطئ اقدام لنا فيه .
يف راأيي ان من الهداف ال�ضا�ضية التي يجب ان ن�ضعى اإليها 
يف ه���ذه املرحلة من تاريخ الفنون يف بالدنا ان ننقل اعمالنا 
الفني���ة اإىل الآخري���ن لنطلعهم على ما لدين���ا ونطلع على ما 
لديه���م ، لن ن�ض���ري واحدًا لأنني مقتنعة باأن ال�ض���رق �ض���رق 
والغرب غ���رب يف فهمنا للف���ن وانه كلما كنا اكر الت�ض���اقًا 
بتاريخنا الفني وجذورنا كلما ا�ض���تطعنا الو�ضول اإىل العاملية 

ب�ضكل اف�ضل .
ولكنني ا�ض���دقك الق���ول هن���ا ان العاملية لي�ض���ت هدفًا بحد 
ذاتها ، فالفنان ل ير�ضم لكي ي�ضل اإليها لكنه ي�ضل اإليها اإذا 
كان �ض���ادقًا مع فنه متقنًا له وقادرًا على ان تكون له ب�ضمته 

اخلا�ضة التي متيزه عن الآخرين .        

كتب خالد �للحام:
اكـــدت الفنانـــة �صـــوزان خـــري اهلل ان لـــكل ان�صـــان 
عامله وم�صـــاره ، تطلعاته وطموحاتـــه ، والتكامل 
ياأتي مـــن خالل التمازج واالندماج او من خالل 
التناق�س والتنافر ، وان الفنان هو كاملذيع الذي 
يعـــد فرتة بث مبا�صر لكنه ال يعرف �صلفاً �صدى 
الفرتة التي �صيقدمها لدى امل�صتمعن ، واملهم ان 
ال ي�صتهلك الفنان افـــكاره من خالل ا�صتمرارية 

العطاء ، بل ان يقدم جديداً كل مرة.
جـــاء ذلك يف حوار مـــع الفنانة �صوزان خري اهلل 

كالتايل :
�لرجل و�لدور

ملاذا يغيب الرجل عن اأغلب لوحاتك ؟
- الرجل موجود دائمًا يف لوحاتي ، لكنه يف الغالب 
يف و�ض���عية معاك�ض���ة للمراأة ، ل لأن���ه على تناق�س 
معه���ا ، ولكن لأن لكل منا عامله وم�ض���اره ، تطلعاته 
وطموحات���ه ، والتكام���ل ياأت���ي اأحيان���ًا م���ن خالل 
التم���ازج والندماج ، ويف احي���ان اخرى من خالل 
التناق�س والتنافر ، فالفن لغة احلياة ، ويف احلياة 
هناك البي�س وال�ض���ود ، وهناك اللوان املتكاملة 
والل���وان املتناق�ض���ة، هن���اك ال�ض���راع واملهادن���ة 
، الوح���دة والف���رتاق ، اللق���اء والبع���اد ، الدمع���ة 

والبت�ضامة .
م���ن هن���ا ياأت���ي دور امل���راأة يف اللوحة ك�ض���كل من 
ا�ض���كال التعبري عن خ�ض���ائ�س الذات الن�ض���انية 
، انطالق���ًا من امل���راأة – األم او الر�س او العطاء 
والت�ض���حية مرورًا بكل ا�ضكال اجلمال التي تت�ضكل 

من دور املراأة يف حياة الرجل ودوره يف حياتها .
املراأة عندي �ض���كل حمدد الطراف لكنه ذو ابعاد 
يف املعن���ى الت���ي تتج���اوز تل���ك احلدود ، فرت�ض���م 
الف عالمة ا�ض���تفهام حول الغاي���ة واملعنى ، حول 
املق�ضود واملتوقع واملتخيل ، ويف ر�ضم املراأة للمراأة 
قدرة تختلف عن ر�ضم املراأة للرجل او ر�ضم الرجل 
للم���راأة ، فل���كل من���ا احالم���ه وخلفيات���ه الفكرية 
وجتاربه وم�ض���اعره واحا�ضي�ضه وللم�ضاهد ان يقف 

طوياًل حملاًل وقارئًا ومت�ضورٍا او متخّياًل .

�أحالم ووقائع
كيف ُتقّيم اللوحة براأيك كعمل اإبداعي ؟

- يف اعتق���ادي ان اللوح���ة الإبداعية هي تلك التي 
جتعلك قادرًا على فهمها و�ض���اعيًا اإىل ا�ضتك�ضاف 
ابعاده���ا ، هي تلك ال���روح الهائمة التي تبحث لها 
ع���ن موطن ، او اجلم���ال الذي ت�ض���عى اإىل معرفة 
م���ا يريد او تتوق���ع يف كل لوحة ان يقول لك �ض���يئًا 
، ه���ي تلك الح���الم التي نتخّيله���ا يف مناماتنا ثم 
ن�ض���عى اإىل تف�ضريها يف الواقع لعلنا نرى لها معنى 
يتوافق مع امزجتنا ، والفنان عندما يحمل ري�ضته 
هو يف اغلب الأحيان كاملذيع الذي يقدم فرتة البث 
املبا�ض���ر ، هو يعد الفقرة التي �ض���يقدمها ويتخّيل 
انها �ض���تجد ال�ضدى املطلوب لدى امل�ضتمعني لكنه 
ل يعرف بال�ض���رورة نوع هذا ال�ضدى ول ي�ضتطيع 

حتديده �ضلفًا .
العمل الإبداعي ل ميكن تقعيده او و�ض���ع ا�ض�س له 
واإل ل�ض���ار كل ق���ارئ ناقدًا، وكل م�ض���اهد حملاًل 
، وكل باح���ث ق���ادر عل���ى اخلروج بال�ض���تنتاجات 
والتو�ضيات بدًل من الباحث الأ�ضا�ضي الذي و�ضع 
املعطي���ات وقدمه���ا ل���ه ، م���ن هن���ا اأرى ان الفنان 
الب�ض���يط ال�ض���هل ل وجود له يف الواق���ع لأنك ترى 
وتف�ضر وت�ض���رح من خالل موقعك من احلدث كما 
من خالل ت�ض���ورك للوحة واهدافها والفنان يرى 

احيانًا غري ما يراه كل النا�س .
�ض���حيح ان اأ�ضا�ض���يات العمل الفني ولعبة الظل او 
ال�ض���وء وال�ض���كل واملعن���ى معروفة لكن ل���كل فنان 

�ضخ�ضيته التي يعرّب عنها من خالل لوحاته .

معار�س وجناحات
 مـــا هـــو عـــدد املعار�ـــس التي �صاركـــت بها ؟ 

وهل تعترين انك حققت النجاح فيها ؟
- مل ا�ض���ارك بالكثري من املعار����س الفردية بقدر 
ما �ضاركت يف املعار�س اجلماعية ، وال�ضبب ب�ضيط 
ويرتبط بك���وين امراأة متزوجة وذات اأ�ض���رة تعنى 
به���ا وتهت���م لكل تفا�ض���يل حياتها وترعى �ض���وؤونها 
و�ضجونها ، لكنني ل اربط ما بني الكرة يف العطاء 

�لفنانة �لت�شكيلية �ش�ز�ن خري �هلل
كلما كنا اكر الت�صاقاً بتاريخنا الفني وجذورنا
كلما ا�صتطعنا الو�صول اإىل العاملية ب�صكل اأف�صل

الفنانة سوزان خير الله
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طب

متكنـــت طبيبـــة هنديـــة، وبح�صـــب راأي الكثـــري مـــن االخت�صا�صيـــن، من 
حتقيـــق نتائـــج كبـــرية يف عامل الطـــب واجلراحـــة عجز الطـــب التقليدي 
عـــن حتقيقهـــا، وذلـــك من خـــالل اإجـــراء عمليـــات زرع اخلاليـــا اجلذرية 
اأو االأ�صا�صيـــة لالأجنـــة الب�صريـــة ممـــا حقـــق ال�صفـــاء لكثـــري مـــن مر�صـــى 
كانـــوا يعانـــون اأمرا�صا مزمنـــة اأو خطرية مثل داء ال�صكـــري، والزهامير، 
وباركن�صون، وال�صلل الن�صفي واأمرا�س القلب والتهاب املفا�صل واحلروق 

وغريها  
وتعتــــر الطبيبــــة غيتــــا �صــــروف االخت�صا�صيــــة الوحيدة يف العــــامل التي 
تقــــوم بعمليــــات الــــزرع هــــذه، وتقول اإنهــــا ال ت�صبــــب اية عوار�ــــس جانبية 
وهــــي تنتظــــر احل�صول على حقــــوق امللكية الإجنازها العلمــــي. وتقول اإن 
"اخلليــــة اجلذعيــــة" كما يطلــــق عليها البع�س هي اخللية اجلذرية اأو 
االأ�صا�صية وميكن اأن تق�صم اإىل خاليا متخ�ص�صة مثل خاليا الع�صالت 
واالأع�صاب والعظام والدم وغريها، وهذا ما يجعل تلك اخلاليا خمتلفة 
عــــن خاليــــا اجل�صــــم الب�صري النا�صجــــة وامل�صوؤولة عن عملهــــا يف اجل�صم 
الب�صــــري ح�صب املهمة املوكلة لكل خلية.وتتابع قولها "على �صبيل املثال 
خاليــــا اجللد ميكن لها اأن تنمــــو وتولد خاليا جديدة للطبقة اجللدية 

فقط يف حن اخلاليا اجلذرية لديها القدرة 
للقيــــام بــــاأي عمــــل وظيفــــي تكلــــف بهــــا وهــــذا 
يعك�ــــس طبيعتهــــا املطاوعــــة مما يجعــــل منها 
خاليــــا اأ�صا�صية الإ�صالح واإعادة اإحياء اأن�صجة 

اجل�صــــم املختلفة .واأ�صــــارت اإىل اأن العمليــــة حتتــــاج اإىل بوي�صــــة واحــــدة 
ملقحة ومن هذه اخللية التي تتكاثر اإىل العديد من اخلاليا يف املخر 

ومن ثم نقوم بحقنها للمري�س ملعاجلة املر�س. 

بع�س العقاقري ال�صائعة ت�صكل خطرا على 
اإدراك امل�صنن )رويرتز-اأر�صيف(.

ن�صـــرت �صحيفة يـــو اأ�س اأي تـــوداي تقريرا 
ال�صائعـــة  االأدويـــة  اأن  مفـــاده  جديـــدا 
اال�صتخدام ميكن اأن ت�صبب م�صاكل لذاكرة 

بع�س امل�صنن.
فق���د ذك���رت ببلي���ك �ض���يتيزن -وه���ي جمموع���ة 
بحثية- يف تقرير لها اأن امل�ض���نني غالبا ما يكونون 
اأ�ض���رع تاأثرا من غريهم بالعقاق���ري املحدثة للعته 

والهذيان.
وا�ض���تمل التقرير على قائمة ل� 136 دواء تعد خطرية على ال�ض���حة الإدراكية 

للم�ضنني.
 وقال مدي���ر املجموعة البحثية اإن “من املح���زن اأن الأطباء ل يعتربون دائما 
الت�ض���وه الإدراكي اأثرا جانبيا، وبالتايل يعاين كثري من املر�ض���ى بدون داع من 

هذه احلالة امل�ضنية”.
 واأ�ض���ار التقرير اإىل اأن جمموعة من العوامل ميكن اأن ت�ض���بب م�ضاكل دوائية 
متعلق���ة ب���الإدراك عند امل�ض���نني، مبا يف ذلك احل�ضا�ض���ية الزائ���دة لتاأثريات 

الدواء واملعدلت الأبطاأ لإزالتها من اجل�ضم وا�ضتهالك اأدوية متعددة.

 وق���د �ض���ملت قائم���ة اخلط���ر العقاقري امل�ض���ادة 
للح�ضا�ضية واأدوية التحكم يف املثانة واملنومات التي 

يتم احل�ضول على بع�ضها بدون و�ضفة طبية.
 وقال رئي�س ق�ض���م طب ال�ض���يخوخة مبركز تفت�س 
الطبي يف بو�ضطن بولية ما�ضات�ضو�ضت�س الأمريكية 
الدكتور ريت�ض���ارد دوب���ي، “اأحيانا كل م���ا يتطلبه 

الأمر جمرد جرعة واحدة”.
 واأ�ض���اف دوب���ي اأن جمموعة من العقاقري امل�ض���ار 
اإليها كم�ض���ادات لإفراز الكولني ت�ضكل خطرا على 
امل�ضنني. وهذه العقاقري ت�ضتخدم لأ�ضباب متنوعة 
)لعالج اأعرا�س احل�ضا�ض���ية على �ض���بيل املثال(، لكنها ميك���ن اأن تتداخل مع 
مادة كيميائية ت�ضمى اأ�ضيتيل كولني، التي ت�ضاعد يف نقل اإ�ضارات بني اخلاليا 

الع�ضبية واملخ.
 وقال “نظ���ام الفعل الكوليني املحرك للذاكرة يف الأ�ض���ا�س يكون اأ�ض���واأ عند 
امل�ض���نني. وه���ذه العقاق���ري ميك���ن اأن جتعل ال�ض���خ�س امل�ض���اب بالعت���ه اأكر 

ارتباكا”.
 ويف املقابل قال بع�س اخلرباء اإن امل�ض���كلة ل توؤثر يف فئة كبرية من امل�ضابني 

بتدهور اإدراكي. واأ�ضافوا اأن العته حالة دائمة وغري قابلة لالنعكا�س.

طبيبة هندية تعالج �ل�شكر نهائيا
ب���شطة �خلاليا �جلذعية

 مدرب �ل�شفاء �ملغربي خالد عري�ة:
عندما �أتيت �إىل نادي �ل�شفاء كان من �شبقني 

بتدريبه مهتمًا بالنادي على جميع �ل�شعد، فال�شفاء 
�أمامه ��شتحقاقات خارجية ، ويجب �أن نفيده الأن 

لديه خربة فيها ، فمن �أول م�شاركة له ��شتطاع 
�ل��ش�ل �إىل �لنهائي يف كاأ�س �الإحتاد �الآ�شي�ي 

مـــن  خـــام  جمموعـــة  و  موهوبـــن  العبـــن  ال�صفـــاء  نـــادي  لـــدى  اإن  بالذكـــر  واجلديـــر 
ال�صفـــاء مثلـــه مثـــل  ، ولكـــن  �صـــاء اهلل  اإن  التـــي نرغـــب بتطويرهـــا  ال�صاعديـــن  الالعبـــن 

الالعـــب  عنـــد  املنفـــرد  اللعـــب  بعقليـــة  ، ميلـــك نقطـــة �صعـــف متمثلـــة  لبنـــان  الفـــرق يف  كل 
اللبنـــاين وهـــي اللعـــب ال�صريـــع وغيـــاب روح الفريـــق ب�صـــكل كبـــري اأو وجـــوده ب�صـــكل متوا�صـــع ، 

كمـــا اأن هنـــاك �صعـــف يف اللياقـــة البدنيـــة لالعبـــن و�صعـــف يف االهتمام بهـــا ، هـــذا ال يعني غياب 
 نقـــاط القـــوة يف عقليـــة الالعـــب اللبنـــاين ولكـــن يعنـــي باأن هنـــاك عدد مـــن االإيجابيـــات التـــي ينبغي توظيفهـــا ب�صـــكل اأف�صل .

رياضه

بط�لة ولقب
ال���دوري  بطول���ة  اإىل  ال�ض���فاء  ينظ���ر  كي���ف 
 اللبن���اين وه���ل لديه اأمل باحل�ض���ول على اللقب ؟ 

م���ا زال هن���اك العدي���د م���ن املباريات قب���ل نهاية 
الدوري اللبناين و كل الفرق ما زالت لديها الفر�ضة 
للتعوي�س عن اأي خ�ض���ارة �ضابقة ، وكل فرق لديها 
اأمل باحل�ض���ول على اللق���ب . وكوننا نوؤمن باأن كل 
الفرق مناف�ضة فحتى الفرق املتذيلة الرتتيب تلعب 
ب�ضرا�ضة لالبتعاد عن الهبوط اإىل م�ضتوى الدرجة 
الثانية ، ناأخ���ذ كل مباراة على حدة ونتعامل معها 

بالطريقة الأن�ضب . 

�الهتمام بال�شباب �لنا�شئ 
مـــا هـــي اإ�صرتاتيجية االهتمـــام بالنا�صئن 

لدى نادي ال�صفاء ؟ 
اإن ن���ادي ال�ض���فاء يرغ���ب بالهتمام بالنا�ض���ئني 
ويرغ���ب بتخ�ض���ي�س ن���وع م���ن الدعم له���م ولكن 
، ه���ذا  ي�ض���اعد  لبن���ان ل  الدرا�ض���ي يف  النظ���ام 
بالإ�ض���افة اإىل امل�ض���افة الت���ي يقطعه���ا الالع���ب 
للو�ض���ول اإىل التمارين يف حال بعد مكان �ض���كنه، 
واأعتقد اأن هذه امل�ض���كلة تعاين منها جميع الأندية 
يف لبن���ان ، حي���ث اأن الإمكاني���ات موج���ودة ولكن 
الظروف املحيطة باألعبني النا�ض���ئني من درا�ض���ة 
ومكان �ض���كن ل ت�ض���اعد بالإ�ضافة اإىل اأنه ل وجود 

لمتحانات خا�ض���ة لالعبني بل يطبق عليهم نف�س 
النظام الدرا�ضي لغري الالعبني .

�لدوري �للبناين  
ما هو تقييمك للدوري اللبناين ب�صكل عام؟ 
م���ن حيث املناف�ض���ة فالدوري اللبن���اين هو الثالث 
عربيًا ، فهناك 4 فرق تناف�س على البطولة و اأربعة 
اأخ���رى تناف����س عل���ى البق���اء يف م�ض���اف الدوري 
املمتاز. اأما من حيث م�ضتوى الالعبني لدى الفرق 
، فاخلامات واملواهب من املمكن مالحظتها ، ومن 
هن���ا اأقول باأن ك���رة القدم يف لبن���ان بخري ولكنها 
بحاج���ة لأن يك���ون ال�ض���رب موجود ل���دى النوادي 
والالعب���ني واجلماهري ، فلي�س امله���م اللقب بقدر 
ما املهم وج���ود هدف بعيد واإن�ض���اء فريق مناف�س 

وتطويره على عدة مراحل . 

�ل�شع�ر بامل�ش�ؤولية
 براأيك ما الذي يحتاجه ال�ض���فاء للو�ض���ول 

اإىل الألقاب ؟

ال�ض���عور  يك���ون  لأن  يحت���اج  ال�ض���فاء  ن���ادي  اإن   
بامل�ض���وؤولية موج���ود ل���دى الالعب���ني، فيجب على 
الالع���ب اأن ي�ض���ع اأمام���ه هدف ويع���رف ما الذي 
يري���د حتقيقه وكيفي���ة حتقيقه ، ففي حال و�ض���ع 
كل لع���ب ه���دف الو�ض���ول اإىل اللق���ب وبحثه عن 
الطريق���ة الأمث���ل للو�ض���ول اإليه ، ف���اإن هذا يحقق 
تع���اون اجلميع معًا ومع الن���ادي لتحقيق اأهدافهم 
واأهداف النادي ، فلتحقق اأمر ما لبد من اأن تكون 
 تع���رف ما الذي تريد حتقيق���ه يف الدرجة الأوىل . 

تغيري �لت�شكيلة 
بع���د ع���دم قب���ول الالع���ب رام���ز دي���وب لعق���د 
الح���رتاف وبع���د ا�ض���تقدام لع���ب اأجنب���ي يلعب 
 بنف����س مركز رامز ما الذي �ض���يتغري بالت�ض���كيلة ؟ 

اإن رام���ز دي���وب لعب اأ�ضا�ض���ي ولدي���ه مكانته يف 
الفري���ق ، وبالن�ض���بة للمراك���ز فاأن نادي ال�ض���فاء 
حاليًا ي�ض���عى لأن يجعل الالعب يلعب بعدة مراكز 
، ل اأن يكون حم�ض���ورًا مبركز واحد وبالتايل هذا 
يزيد من فعاليته على اأر�س امللعب . كما اإننا نهتم 

بهذه النقطة عند الالعبني الآمال ال�ضاعدين . 

ح��ر : ي�شرى �للحام

بع�س �لعقاقري ت�شعف ذ�كرة �مل�شنني
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مدرب نادي �ل�شباب �لعربي 
جهاد حمج�ب : 

هدفنا �الأ�شا�شي بناء 
جيل جديد من �لالعبني  

اإن هدفن���ا من اإن�ض���اء ن���ادي ال�ض���باب العربي هو بناء جي���ل جديد جيد يف ك���رة القدم ، 
والهتم���ام بالفئات العمرية لأنها ت�ض���كل م�ض���تقبل اللعبة و لأنه يج���ب على اجلميع العمل 
على اأن تكون الريا�ض���ة هي اأ�ض���ا�س تن�ض���ئة الأجيال املقبلة اإذ اأن الو�ض���ع احلايل لالأندية 
الريا�ضية للبنان معقول ومقبول ولكننا ن�ضعى لأن يكون ممتازًا وذلك ل يكون اإل من خالل 

بناء جيل جديد من الريا�ضيني ال�ضباب القادرين على العطاء الأف�ضل اإذا ما متت عملية 
احت�ضانهم ورعايتهم من هنا كان هذا الهدف يف نادينا هو الأ�ضا�س يف انطالقنا.

هذا ما قاله لنا مدرب نادي ال�ض���باب العربي جه���اد حمجوب يف بداية اللقاء معه ملجلتنا 
ومما جاء يف هذا اللقاء : 

�ملربع �لذهبي 
ما هو تعليقك على النتائج التي قدمها الالعبني 
يف املو�ضم احلايل من و�ضول اإىل املربع الذهبي 

يف جميع البطولت ؟
 ه����ذا جزء من خطة العمل اخلا�ض����ة بنا ، والنتائج مرتبطة 
بح�ض����ن �ض����ري العم����ل والأداء الفني لالعبني م����ع التخطيط 
الإداري ال�ض����حيح املوج����ود يف النادي ، فالعم����ل بالطريقة 
ال�ضحيحة يوؤدي اإىل الو�ضول لالأهداف وحتقيق النتائج التي 

نتمناها جميعًا ويتمناها كل من يحب النادي وينا�ضره. 

م�شتقبل �للعبة
 كي���ف ت�ض���ف اهتم���ام باق���ي الأندي���ة بالفئات 

العمرية؟
 بع���د نتائج نادي ال�ض���باب العربي ، ح�ض���لت �ض���دمة 
بالفئ���ات العمرية ، وهذا اأمر ي�ض���ّرفنا ونحرتمه ، لأننا 
بالنهاي���ة اإذا حّركنا ه���ذا الهتمام ل���دى اجلميع فاإن 
ذلك ي�ض���ب يف خدمة  م�ض���تقبل اللعبة يف لبنان وهذا 
م���ا يهّمنا وم���ا نعمل على حتقيقه ونب���ذل كامل اجلهد 
م���ن اأجله ونتمن���ى اأن يكون هذا التطلع ق���د حتّول اإىل 
غاية ل���دى اجلميع يف بقية الأندية لأنه كل ما زاد عدد 
املهتمني بقطاع ال�ضباب ال�ضغار زادت فر�ضنا يف بناء 

م�ضتقبل اأف�ضل للكرة اللبنانية  . 
�لتحكيم �ملطل�ب

 ما هو تعليقك على م�ض���توى التحكيم مبباريات 
الفئات العمرية ؟

نطالب دائم���ًا  الإحتاد اللبناين ال�ض���تعانة بحّكام من 
م�ض���توى ممتاز ، خا�ضة يف املربع الذهبي ، كي ل يكون 
اخلطاأ التحكيمي يف حال وجوده مق�ض���ود ، فالتحكيم 

اجليد يرفع من م�ضتوى البطولة وي�ضاعد  الإحتاد على 
النج���اح ب���دوري الفئات العمري���ة كما اإن���ه يعطي هذه 
الفئات املزيد من الثقة بالنف�س والثقة بالإحتاد وبدوره 

يف تعزيز و�ضع الكرة اللبنانية . 

م��عيد وخيار�ت 
كيف تقّيم اإختيار مواعيد املباريات ؟

هن���اك عدد من املباريات التي ميكن اعتبار مواعيدها 
رى يف  �ض���حيحة ، ولكن هناك بع�س املباريات التي جتجُ
مواعيد املدر�ضة ، بل ويف مواعيد المتحانات املدر�ضية 
، من هنا نتمنى من الإحتاد درا�ضة تواقيت املباريات يف 
الفئات العمرية ب�ض���كل اأف�ضل ، فال نرى الالعب خالل 
املباراة والتمارين �ض���ائع ما بني الن�ضغال بالتفكري يف 
المتح���ان ونتيجته، و خالل المتحانات �ض���ائع ما بني 
الدر����س والتفكري باملب���اراة ويف اعتق���ادي اإنها جتربة 
جدي���دة يف نطاق اللعبة يف لبن���ان اأن نرى هذا الإقبال 
من ال�ض���باب بهذا امل�ض���توى م���ن الطموح وال�ض���تعداد 
للت�ضحية لذلك نتمنى دائمًا اأن يكون الإحتاد على تالق 
 معنا يف منت�ض���ف الطريق يف كل ما نقوم به من جهود 

دعم �ل�شعلة
ما هو هدفكم من دعم نادي �ض���علة الالإ�ض���الح 

بالعبني من مدر�ضة ال�ضباب العربي ؟ 
اإن هدفنا هو عدم حرمان الالعبني الذين ي�ض���تحقون 
نادي���ًا يهت���م مبوهبته���م ، واإعطائه���م فر�ض���ة لتطوير 
مواهبهم للم�ضتقبل عرب اإك�ضابهم اخلربات من خالل 
م�ض���اركتهم يف نادي ال�ض���علة بحيث اأنهم يتمكنون من 
تطوي���ر كفاءاتهم مع الوقت وي�ض���بحون موؤهلني للعب 

مع الفرق الأكر تطورًا والأعلى م�ضتوى  . 

�مل�شتقبل و�ل�عد
 كل فئ���ة م���ن الفئ���ات العمرية لنادي ال�ض���باب 
العرب���ي حتت���وي على عدد م���ن املواهب املميزة 
وه���ذا يفي���د الن���ادي يف بطول���ة الفئ���ات ولكن 
ما الذي �ضيح�ض���ل ل���دى و�ض���ولهم جميعًا اإىل 

الفريق الأول هل �ضياأخذ اجلميع فر�ضته؟ 
ما زال اأمامنا وقت كبري قبل و�ضول اجلميع اإىل الفريق 
الأول ، ولذل���ك نق���ول اإنه م���ن الآن حتى ذلك احلني ل 
اأحد يعلم ما الذي �ضيح�ض���ل ، و لدى و�ضولنا اإىل تلك 
املرحلة �ض���يكون لكل حادث حديث ، ولكل مقاٍم مقال ، 

فقد تتغري العديد من الظروف والأمور . 

�هتمام �أ�شا�شي
 م���ا ه���و تعليقك عل���ى طريقة اهتم���ام الإحتاد 
اللبناين لكرة القدم ببطولت الفئات العمرية؟
ل ميكنني القول اإل اأننا نتمنى اأن ت�ضاعد الظروف 
الإحتاد والأندية لتطوير الفئات العمرية يف لبنان 

لإنها الطريقة الوحيدة والأف�ضل يف الهتمام وتطوير 
م�ضتوى كرة القدم اللبنانية للم�ضتقبل 

ح��ر : ي�شرى �للحام

مدرب نادي �ل�شد�قة لكرة �لقدم رياضه
�لن�شائية �أ�شرف حمج�ب : 

�أثبتنا �أنف�شنا كاأف�شل نادي ن�شائي يف 
لبنان من خالل �لنتائج

نادي ال�ض���داقة تاأ�ض����س منذ خم�س �ض���نوات، وكان النادي الوحيد يف لبنان لل�ض���يدات يف ظل عدم وجود 
دوري لبناين لهن ، جاءت م�ضاركتنا الأوىل بدورة عمان اخلما�ضية لت�ضكل املدخل ال�ضحيح لإثبات دورنا 
على ال�ض���احة الريا�ضية كناٍد ن�ض���ائي ، اإما حمليا فالتح�ضري للمو�ضم املا�ض���ي بداأ متاأخرًا وقبل 25 يوما 
فقط لذا واجهنا العديد من ال�ضعوبات، فملعب النادي كان قد مت ق�ضفه يف حرب متوز، فكنا نتدّرب يف 

اأغل���ب الأحيان يف حملة الرملة البي�ض���اء ،وبالرغم من ذلك ا�ض���تطعنا حتقيق الفوز بالدوبليه، واإىل الآن ما زلنا منث���ل لبنان خارجيًا راغبني يف رفع علم بلدنا 
وتاأمني ح�ضول الالعبات على اأو�ضع قدر من امل�ضاركات داخليًا وخارجيًا ، وكانت لنا موؤخرًا م�ضاركة يف دورة اأبو ظبي كما اإننا يف تقدم م�ضتمر .

هذا ما حدثنا به مدرب نادي ال�ضداقة لل�ضيدات لكرة القدم يف بريوت املدرب اأ�ضرف حمجوب حني التقيناه يف حوار حول النادي واللعبة كالتايل : 

�أف�شل �لفرق
براأيك من هي اأف�صل الفرق املوجودة على 

ال�صاحة اللبنانية ؟
اإن اأف�ض���ل الفرق لل�ض���يدات هي تل���ك املوجودة يف 
نادي الأن�ض���ار ون���ادي الهومنمن ونادين���ا ، وهنا 
اأقول اأن نادي ال�ض���داقة اأثبت نف�ض���ه كاأف�ضل ناٍد 
بعد فوزه بالدوبليه . كما اأن الأن�ضار قد تعاقد مع  
حار�ضة املرمى عندنا كونها الأف�ضل يف لبنان الأمر 
الذي جعلن���ا نغادر اإىل بطولة اأب���و ظبي معتمدين 
عل���ى لعبة دربت على عج���ل للحلول مكانها، ولذا 
نحن الآن قد فتحنا باب النت�ض���اب للنادي جلميع 

ال�ضيدات والآن�ضات الراغبات مبمار�ضة اللعبة .
خطة �لف�ز

قبل بداية الـــدوري اللبناين لل�صيدات وخالله 
اإىل  واأو�صلتـــك  التي اتبعتهـــا  هي اخلطـــة  مـــا 
اإحـــراز املـــزدوج يف بطولة الـــدوري والكاأ�س وما 

هي اأ�صعب مباراة واجهتكم ؟
اإن اخلط���ة املو�ض���وعة كان���ت باإعط���اء كل مباراة 
حقه���ا يف التعام���ل معه���ا ، و كن���ا نتعام���ل م���ع كل 
مب���اراة ح�ض���ب الطريق���ة واخلطة الت���ي يلعب بها 
الفريق اخل�ض���م بعد اأن نكون قد تدربنا على كافة 
اخلطط من خالل التمرين املتوا�ضل .اأما بالن�ضبة 
لأ�ض���عب مب���اراة فعلى الرغ���م من كونه���م جميعًا 
على درجة من ال�ضعوبة فاإن اأ�ضعبهم كانت نهائي 

الكاأ�س �ضد الأن�ضار .

�لالعبات �الأجنبيات
 م����ا راأي����ك مب�ض����توى الالعب����ات الأجنبي����ات يف 

املو�ضم املا�ضي ؟ وما مدى اعتمادكم عليهم؟

يف املو�ضم املا�ضي كان هناك 6 لعبات اأجنبيات ، 
2 مع الأن�ض���ار مب�ض���توى عادي ، 2 م���ع الهومنمن 
مب�ض���توى جي���د ، و2 معنا م���ن املخ�ض���رمات ومت 
الإ�ضادة مب�ض���تواهم من قبل مدربة منتخب اأملانيا 
لل�ض���يدات بع���د م�ض���اهدتها لنهائ���ي كاأ����س لبنان 
، وبالت���ايل كان للتاأقل���م ال�ض���ريع ب���ني الالعب���ات 
الأجنبي���ات واللبناني���ات ووجود الثق���ة بينهم دور 

كبري باإحراز الدوبليه .
مع�شكر�ت خارجية

مـــا هو الهـــدف من م�صاركاتكـــم اخلارجية 
؟ ومـــا هـــو موقـــف النـــادي مـــن املع�صكرات 

التدريبية اخلارجية؟
اإن هدفن����ا الأول ه����و رفع علم لبن����ان يف اخلارج والثاين 
وبالن�ض����بة   . لالعباتن����ا  واخل����ربة  الحت����كاك  تاأم����ني 
للمع�ض����كرات التدريبية فاإن النادي يقوم ح�ض����ب قدرته 
باملع�ض����كرات اخلارجية ب�ض����بب غياب الهتمام من قبل 
جلنة الكرة الن�ض����ائية التي على الرغم من دعم الإحتاد 
الآ�ض����يوي له����ذه اللجنة مادي����ًا كل عام ف����اإن النوادي ل 
ترى �ض����يئًا منها . وقد حاول بع�س اأع�ض����اء هذه اللجنة 
الإ�ض����الح ولكن هناك من يرف�س هذا الأمر ، وهنا اأود 
اأن اأتوجه بال�ض����كر اإىل رهيف عالمة الذي �ضاعد اللعبة 

ودعمها .
م�شتقبل �لريا�شة �لن�شائية

كيـــف تنظـــر اإىل م�صتقبـــل الريا�صـــة الن�صائيـــة 
ب�صكل عام وكرة القدم ب�صكل خا�س يف لبنان؟

اإن الريا�ضة الن�ض����ائية مثلها مثل الريا�ضة عند الرجال 
، حتت����اج لدع����م الإحت����اد واإىل اإيج����اد مدار�����س تهت����م 
بالالعب����ات وت�ض����قل مواهبهم ،بالإ�ض����افة اإىل احلاجة 
لوجود مالعب ، و باأن يكون هناك دعم خا�س للريا�ضة 

الن�ضائية من قبل جلنة الكرة الن�ضائية .
يف حال وجود هذه الأمور من املمكن اأن ن�ض���ل اإىل 
اأهم النتائج واملراكز وقد راأينا كيف اأدى الهتمام 
بالالعب���ات يف الأردن اإىل طل���ب الأندية الأوروبية 
باحرتاف ع���دد من لعباتهن .كم���ا اأن الأردن قد 
حقق العديد من الإجن���ازات وهي الأكر اهتمامًا 
بالريا�ض���ة الن�ضائية ونتمنى لو اأن لبنان اأخذ %10 
من ما يح�ضل بالأردن التي لديها خم�س منتخبات 

للفئات العمرية .
�الختالفات و�حلقيقة

اأيـــن يوجـــد االختـــالف بـــن كـــرة القـــدم لـــدى 
الرجـــال وكـــرة القـــدم لـــدى ال�صيـــدات ؟ وهـــل 

تدريب ال�صيدات اأ�صعب من تدريب الرجال ؟
ياأت���ون  الرج���ال  بك���ون  يتمث���ل  اخت���الف  اأول  اإن 
مب�ض���اكلهم معهم اإىل امللعب وي�ضتعملون الريا�ضة 
لتفري���غ طاقاتهم بعك����س ال�ض���يدات اللواتي يجب 
اأن ين�ض���ني كل �ض���ي لدى لعبهن ، مبا اأن الإ�ض���كال 
الأ�ضا�ض���ي ه���و بالعقلية الأمر ال���ذي يجعل تدريب 
ال�ض���يدات اأ�ضعب ، ولكن بذات الوقت كونهن اأكر 
ح�ضا�ض���ية يجعله���ن الأك���ر تاأثرًا بنتيج���ة املباراة 
والأك���ر رغب���ة بفر�س اأنف�ض���هن وحت���دي اجلميع 

واإبراز مواهبهن .
كما اأن هناك م�ض���كل اأ�ضا�ض���ي يتمثل بعدم مقدرة 
ال�ض���يدات عل���ى متابعة اللعب دائم���ا اأو الحرتاف 
، ب�ض���بب ارتباطاتهن اجلامعي���ة والعائلية كما اأن 
لعب���ة  كل  بطم���وح  اأي�ض���ًا  مرتب���ط  الح���رتاف 
بذاته���ا ول ميكنن���ا رب���ط اإمكانية اح���رتاف لعبة 
باأخرى ، ولك���ن اجل���و العائل���ي عندن���ا يف النادي 

�ضاهم باإميان الأهايل بنا ورغبتهم مب�ضاعدتنا . 
      ح��ر : ي�شرى �للحام
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مجتمع
دعت رئي�صة )املركز الوطني للعيون( جنالء م�صطفى �صعد مبنا�صبة عيد االأمهات حلفل ع�صاء تكرمياً للوزيرة ليلى ال�صلح حمادة، يف منزلها- 
الهالليـــة �صيـــدا، جمعـــت ح�صد كبري مـــن عقيالت وزراء ونواب و�صيا�صين ووجوه اجتماعية، وتخلل احلفـــل تقدمي درع تقدير اإىل املحتفى بها، 

واألقيت كلمات اإ�صادة بدور الوزيرة ال�صلح.

اأقامـــت ال�صيـــدة فاديـــا حيدر ماأدبـــة غداء يف جممع البيال تكرمياً لل�صيدة االأوىل وفاء مي�صال �صليمـــان ح�صرها عقيلة رئي�س الوزراء وح�صد من 
عقيالت ال�صيا�صين والدبلوما�صين.

مي مطرجي، مي بساط ومي سربيه شهابزهرة ومارو بيطار

ليلى غدار فرحات، األميرة صباح حيدر، نجالء سعد، وهدى حمدون

هدى فؤاد السنيورة، وفاء ميشال سليمان، فاديا حيدرهبة الحلبي، ماجدة عبد الخالق، وهويدا أبو مرعي

د. أمان كبارة شعران، وفاء ميشال سليمان، ليلى الترك، نجوى رمضان وفاديا حيدرالدكتور طالل املجذوب، ليلى الصلح، نجالء سعد، وهبة غانم

ميريام إيلي سكاف وليلى الصلح حمادةمنى حربلي، ليندا مراد، سارة مصطفى سعد، رنا الخليل

ندى باسم السبع ولبنى جان عبيدلودي أبو درويش، دميانا حسن أيوب، وريم دنش إلهام محمد قباني وسليمان أشرف ريفييسرى عباس زكي، ناديا الباب ورحاب خالد عارف  رابعة الزيات ورانيا ميالزينة البزري

كريمتّي رئيس الجمهورية الرا سليمان حواط وريما سليمان باروديزينات أبو ظهر، وهناء أبو ظهر

ماأدبة غداء ال�شيدة فاديا حيدرحفل ع�شاء املركز الوطني للعيونمجتمع

د. عليوة حيدر، ليلى الصلح حمادة، نجوى رمضان، د.أمان كبارة شعران وليلى الترك رئيسة نساء املستقبل في لبنان
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مجتمعمجتمع

دعـــت جمعيـــة “لهـــا” للتزيـــن والتجميـــل حل�صـــور حفـــل تخـــّرج دفعتها االأوىل من طـــالب اجلمعية  يف مطعـــم - ذوات تخللها ع�صـــاء اأُقيم على �صرف 
املدعويـــن، ووزعـــت اجلوائـــز للفائزيـــن، واأُلقيـــت كلمات: لرئي�صـــة اجلمعية �صهري الظريـــف وليال يو�صف، با�صـــم املزينن، ومي فـــوؤاد املخزومي راعية 

احلفل.

مطعم ذوات -  �شيدا

سهير حبلي وروزيان شمعون

رلى عطية

إيمان سالمة وليال عالم

هديل زيدان وسمر قصب

فادي السلفاتي وليال يوسف

مي الباب وسوسن القادري

املتخرجون بعد نيلهم الشهادات في صورة تذكارية

هدى وسهام النميري ورلى عطية

مهى الخليل

 أعضاء الجمعية- واملتخرجني

سلوى وسحر الغوش

سهير الظريف، مي فؤاد املخزومي وليال يوسف

اأقامـــت الهيئـــة الن�صائيـــة ال�صعبيـــة، حفل ع�صاء تكرمياً لل�صحايف امل�صري حمـــدي قنديل يف )مركز معروف �صعد الثقايف( حيـــث قدمت رئي�صة الهيئة 
اإميـــان اأ�صامـــة �صعـــد درعـــاً تقديراً للمحتفى به، وتخلل االحتفال حفل ع�صاء �صاهر يف مطعم العربي علـــى �صرف ال�صيف االإعالمي، بح�صور عدد من 

االإعالمين والنائب اأ�صامة �صعد و�صخ�صيات ووجوه اجتماعية.

النائب أسامة سعد وزوجته إيمان واملكّرم في مقدمة الحضور

الزمالء محمود الزيات، نزيه النقوزي ورئيفة املالح

الزميل محمد صالح وعقيلته ليلى

إيمان سعد تقدم درعًا تقديرًا للضيف الزائر

املهندس رامز عسيران وعقيلته هند

رحاب مكّحل، إيمان سعد، حمدي قنديل، النائب أسامة سعد، 
الدكتور يحي غدار

الزمالء رئيفة املالح، حمدي قنديل وغسان الزعتري

تكرمي ال�شحايف امل�شري حمدي قنديل
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مجتمعمجتمع

ملكة جمال لبنان روزاريتا الطويلمن العروض ألزياء 2009الفنانة رلى سعد واملذيعة ريما نجيماإلعالمية فايزة بجيو

املخرج عادل سرحال واملذيعة غنى أميوني ملكة جمال لبنان السابقة ندين نجيم والعارضة نتالي فضل الله

الفنانة هدى حداد واإلعالمية رانيا شهاب الفنانة مادونا، ومدلني مطر، ونتالي فضل الله

 املصمم عقل 
فقيه متوسطًا 

العارضات

األستاذ حسن كشتبان وزوجته حسانة

الدكتور مصطفى كشتبان، ودكتور عصام الراسي، دكتور لبيب أبو ظهر وأصحاب الدعوةشوقي ومليس حركة، غادة أيوب، عصمت ورندى قواص وأصحاب الدعوة

سهام وندى ورشا حسني وهند كشتبان دكتور مصطفى حسني وعقيلته

الدكتور زاهي الشريف وعقيلته لطيفة 
والدكتور محمد كشتبان وعقيلته كاترين

هناء أبو ظهر، وحسانة كشتبان الدكتور حازم بديع وزوجته زينب مع أصحاب الدعوة

رلى عطية مي الباب وسوسن القادري  أعضاء الجمعية- واملتخرجني

اأقـــام الدكتـــور حممـــد ك�صتبـــان وعقيلتـــه كاتريـــن حفل ع�صـــاء يف ا�صرتاحـــة ب�صتان العائلـــة مبدينة �صيدا – جمـــع ح�صد مميز مـــن االأ�صدقاء – 
واالأطباء والفعاليات ال�صيداوية واجلنوبية والعا�صمة و�صواحيها.

 بح�صـــور ح�صـــد كبـــري مـــن الوجـــوه الفنّيـــة واالإعالمية 
واالجتماعيـــة اأقـــام امل�صمـــم اللبنـــاين عقـــل فقيـــه حفـــل 
ع�صـــاء مميـــز مبنا�صبـــة عر�ـــس اآخـــر ابتكاراتـــه الفنية يف 

بيال" بريوت. "جمّمع 
ـــات حديثـــة  العر�ـــس، مبجموعـــة ت�صاميـــم وق�صّ متّيـــز 
خمتلفـــة مـــن حيـــث ال�صناعـــة ودمـــج االأقم�صـــة واالألوان 

الأزياء عام 2009.

حفل ع�شاء ك�شتبان يف ا�شرتاحة ب�شتان العائلة عر�ض اأزياء لعقل فقيه يف »جمّمع بيال«
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املهندس حسن عاصي وعقيلته سمر

د. سمير غندور وعقيلته ميرنا الدكتور حسن عبدالله وعباس عواضة الدكتور فايز فياض وعقيلته

زهرة مكي، هالة عراجي، ليلى أبو شقراالدكتور هشام الدادا وعقيلته وفاء

رندة الزعتري قاسم، وآذار آغا

هدى فؤاد السنيورة ومنى زنتوت

دولة فواز، فيفيان روبير غانم، منى زنتوت، ميمي قبرص

رلى نجيم، امال هاني وهناء صباغ

ليلى الصلح حمادة

سليما يموت، منى زنتوت، فاتنة سويد

زينة وزني، آمال سليمان، منى زنتوت، ديما البزري

مريم مطرجي

 اأقامـــت ال�صيـــدة منـــى زنتوت عقيلـــة القن�صل ورجل االأعمال خليل زنتـــوت ماأدبة غذاء يف منزلها الدوحة، تكرمياً لعقيلـــة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صيدة هدى ال�صنيورة، ح�صرها ح�صداً كبري من فعاليات املجتمع ال�صيا�صي واالجتماعي.

 اأقام رئي�س كلية اجلراحن االأمريكية يف لبنان الدكتور وهبي �صعيب حفل ع�صاء يف مطعم كروان- بالز بريوت احلمراء، مبنا�صبة انت�صاب اأربعة 
اأطباء جدد للكلية، ح�صرها وزير ال�صحة الدكتور حممد جواد خليفة ونقابيي االأطباء وامل�صت�صفيات يف لبنان اإ�صافة حل�صد كبري من االأطباء.

ماأدبة غذاء ال�شيدة منى زنتوت حفل ع�شاء الدكتور وهبي �شعيب مجتمعمجتمع

األطباء: جورج زيتون، وهبي شعيب، علي رعد وغسان حمود الوزير محمد جواد خليفة والدكتور شعيب وعقيلته ماجدة
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مجتمعمجتمع

صورة تذكارية

دار ال�شــالم �شيـــدا
رئي�صة جلنة االأمهات يف �صيدا - ال�صيدة هناء اأبو ظهر قامت بزيارة لدار ال�صالم حيث تفقدت االأمهات امل�صنات لالطمئنان عنهم وعن و�صعهم 

ب�صكل عام، واأم�صتا معهّن وقتاً طوياًل وقدمت لهّن العديد من الهدايا من وحي املنا�صبة الكرمية.
اأقامت رئي�صة موؤ�ص�صة مرعي اأبو مرعي اخلريية ال�صيدة هويدا اأبو مرعي حفل غداء على �صرف االأمهات يف فندق هوليدي دوِن جمع نحو مئتي 
وخم�صـــون اأم، مـــن خمتلـــف املناطـــق اللبنانيـــة، احتفااًل بهذه املنا�صبة، حيث اأم�صـــت هويدا اأبو مرعي يوم طويل قّدمـــت خالله الهدايا من وحي 

املنا�صبة، اإ�صافة للجوائز القيمة لالأمهات، وتخلل احلفل كلمات توؤكد فيها اأهمية دور االأم يف بناء املجتمع.
وتلى احلفل عر�س م�صرحي لفريق ال ميّل ا�صتمر ملدة �صاعتن، اأ�صحك واأ�صعد احل�صور بفال�صات ممتعة جداً.

رئيسة لجنة األمهات هناء أبو ظهر تتفقد األمهات في دار السالم

سيدات لجنة األمهات ماجدة شعيب، خديجة قرعوني، هناء أبو ظهر، غادة قطب، حّسانة كشتبان

حفل موؤ�ش�شة مرعي اأبو مرعي مبنا�شبة عيد الأمهات

رئيسة مؤسسة أبو مرعي تلقي كلمتهامديرة العالقات العامة هبة الحلبي تلقي كلمة ترحيب بالحضور الحاج عبد حمود ووالدته

عاطف أبو مرعي وبانة سعيد عكرة

صاحبة الدعوة تتوسط األمهات املحتفى بهم  )أبو رياض وعباس(
ّ

مشهد من مسرحية ال يمل هويدا أبو مرعي تقدم الجوائز والهدايا لألمهات في ختام الحفل

فريق عمل مؤسسة أبو مرعي الخيرية مع الرئيسة هويدا
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مجتمعمجتمع

حفل ع�شاء 
مبنا�شبة خطوبة 

حممد خطيب وليال ك�شاب
اأق���ام ال�ض���يد خليل ك�ض���اب حفل ع�ض���اء يف مطع���م - L2 -  يف �ض���يدا 
مبنا�ض���بة خطوبة ابنته ليال ك�ض���اب على املهند����س حممد خطيب وقد 
ح�ض���ر احلفل جمع من العائلة والأ�ض���دقاء الذين متنوا لهم ال�ض���عادة 

والتوفيق للعرو�ضني.
       محمد خطيب 

وليال كساب

محمد قدورة وخطيبته جيهان مع الخطيبني محمد وليال

مروة عبدو وليال

غادة ضيا

 غالب،دانيا،لني،خالد و طارق كساب

زينات األسعد وليال

محمد وعبير كساب

هبة سكيني ودانا خطيب غادة كسابمكرم وعبير مريم الغربي غنى ضيا لني كساب  

64 �صيدا�صيدا 65



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:

موؤاتيـــة  لي�صـــت  احلاليـــة  الفـــرتة 
لت�صتجمـــع قواك وتقدم على املعاك�صة، 
اكتـــف االآن بالتخل�ـــس مـــن املزعجن، 
وتاأّمـــل ذاتـــك مـــن خارجهـــا لتثـــق بها، 

واالأحوال اإىل حت�ّصن.

بب�صاطـــة  االأمـــور  تـــرى  اأن  ت�صتطيـــع 
مـــا  تعـــرف متامـــاً  كنـــت  اإذا  وو�صـــوح. 
تريده وما مل تعد ترغب به وتت�صرف 
علـــى اأ�صا�ـــس معرفتـــك هـــذه، ف�صـــوف 
ت�صري االأمور يف االجتاه الذي ير�صيك، 

التبعية املفرو�صة عليك موؤقتة.

حـــاول اأن تلقي نظـــرة مو�صوعية على 
مـــا يجـــري مـــن حولـــك كـــي تكت�صـــف 
مـــن ت�صتطيـــع م�صاركته يف عمـــل اأو يف 
ن�صـــال من اأجل ق�صيـــة، باخت�صار من 
م�صلحتـــك حاليـــاً اأن تف�صـــل االحتـــاد 

مع االآخرين على التفّرد بقراراتك.

باحلـــالوة  تتميـــز  احلاليـــة  املرحلـــة 
وحتـــوي اإ�صارات ممتـــازة ت�صجعك على 
التمتـــع بهـــا. هـــذا يعني عمليـــاً تو�صيع 
نطـــاق اهتماماتـــك وتنويعها، وتف�صل 
مـــا ي�صّليـــك ويرّفـــه عنـــك منهـــا. لي�س 

من عمل يتطلب اجنازاً �صريعاً.

ال بـــد لـــك من بـــذل اجلهـــود ال�صرورية 
الأخـــذ و�صعـــك باجتـــاه اال�صتقـــرار لو مل 
جتـــر االأمور كمـــا ت�صتهي، فـــال ت�صت�صلم 
للقلق بل تابع �صريك على الطريق التي 
اخرتتها مت�صّلحـــاً بال�صر والهدوء وما 

ت�صتطيعه من االن�صباط.

تتمّلـــكك رغبـــة قويـــة بتغيـــري االأجواء 
املحيطـــة بك، واأي�صـــاً حالتك النف�صية 
والذهنيـــة، ابحـــث عمـــا يتطلـــب منـــك 
لـــه على  جتـــّدداً واجنـــازاً �صريعـــاً، وف�صّ
االن�صغـــاالت التـــي تبقيـــك يف مناخـــات 

عاداتك املتبعة، ورتابة االأيام الفائتة.

ترغـــب باال�صت�صـــالم اإىل اأجـــواء دافئة 
تهتـــم  ال  باملحبـــن.  نف�صـــك  واإحاطـــة 
باالأ�صغـــال بـــل حـــاول تعزيـــز عالقـــات 
العائليـــة،  واالرتباطـــات  ال�صداقـــة 
باإمكانـــك اأن تطمئـــن اإىل قدرتك على 

ف�س اأي نزاع يطراأ.

ثـــْق بـــاأن الت�صاوؤالت التـــي تطرحها لن 
جتد لها اأجوبة خارج ذاتك. ا�صتفد من 
الفرتة احلاليـــة الهادئة لتمنح نف�صك 
بع�س الراحة وتعي�س مت�صاحلاً معها. 
تخّل�ـــس مـــن رتابة الواجبـــات اليومية 

و�صافر لو ا�صتطعت.

تكـــون  اأن  الظـــروف احلاليـــة  تتطلـــب 
اإرادة  و�صاحـــب  خياراتـــك  يف  وا�صحـــاً 
العاطفـــي،  التاأثـــر  عـــن  بعيـــداً  قويـــة 
ومـــدركاً متامـــاً مـــا تريـــده يف و�صطك 
العملـــي، عليك اأن تتعـــاون وتوّقع عقد 

عمل اأو �صراكة مثمرة.

العنا�صـــر  عـــن  تفت�ـــس  اأن  يكفيـــك 
اجلديدة يف و�صطك املهني وال�صداقة، 
هنـــاك ترتـــاح فعـــاًل وتنعـــم مبنا�صبات 

توؤكد لك اأنك جّذاب وحمبوب.

متـــّر مبرحلـــة حتمـــل مـــا ي�صّجـــع علـــى 
حتقيق اجنـــازات عملية ملمو�صة، �صرط 
اأن تكـــون متمتعاً بحال ذهنية ومعنويات 
حريـــة  عـــن  تبحـــث  كنـــت  اإن  عاليـــة. 
افتقدتهـــا يف الفرتة االأخـــرية فال تلتزم 

عزلتك بل انفتح على االآخرين.

علـــى الرغم مـــن امتـــالكك اأوراقاً جيدة 
وت�صعـــر باالن�صجـــام يف االأجـــواء املحيطة 
بـــك، حـــاول اأن تفكـــر ملياً قبـــل اأن تتخذ 
قـــراراً مهمـــاً، �صعـــورك بالعزلـــة موؤقـــت 
وعمـــا قريـــب يح�صـــل ما تتوقعـــه فيفتح 
اأمامك طريقاً نحو اجتاه مهني جديد.

66 �صيدا




