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�صيدا «املدينة» الواحة اخل�ضراء
�أر�ض اخلري ..والعطاء يف �سبيل الوطن
ذكرى حترير �صيدا � 16شباط وذكرى ال�شهداء الأبرار
�إ ّنها �ص ��يدا «املدينة» «عا�ص ��مة املقاوم ��ة» والتحرير واحل�ص ��ن املقاوم الأول املني ��ع املتقدّم من
ح�صون املقاومة الوطن ّية – والإ�سالم ّية .من �صيدا – �إىل ك ّل لبنان.
�إ ّنه ��ا �ص ��يدا «املدينة» عا�ص ��مة املقاومة والتحرير واخل�ي�ر والعطاء ..والن�ض ��ال والكفاح ..بق ّوة
نا�سها ..و�أهلها ..وقادتها ..و�أ�شرف رموزها الن�ضال ّية الوطن ّية حتّى ال�شهادة يف �سبيل الوطن.
ِ
ت�ستوقفك الذكرى ..واملنا�سبة
الذكرى الوطن ّية
ذكرى ا�ست�شهاد ال�شهداء الأبرار دفاع ًا عن �صيدا« ،املدينة» والوطن.
واملنا�س ��بة ..منا�س ��بة الب�س ��مة والفرح ��ة العام ��رة بتحرير �ص ��يدا «املدينة» عا�ص ��مة املقاومة..
الوطنية والإ�س�ل�ام ّية خزّان العطاء والن�ضال واملقاومني وال�ش ��هداء الذين نذروا �أنف�سهم دفاع ًا
بنا�س ��ها و�أهلها وقادتها �ض ّد العد ّو الإ�سرائيلي بدء ًا من �صيدا �إىل عمق اجلنوب،
عن مدينتهمِ ،
ومن �صيدا �إىل ك ّل لبنان.
موحد جامع �إ�سمه املقاومة..
ل�صيدا املقاومة ..عنوان :واحد ّ
حت ��ت لواء احلرك ��ة الوطن ّية اللبنان ّية والإ�س�ل�ام ّية يف �س ��بيل ن�ص ��رة احلقّ والق�ض� � ّية املركز ّية
«فل�سطني املحت ّلة.
ف�ص ��يدا «املدينة» هي منبت الرجال الأحرار ،وال�ش ��هداء الأبرار واملقاومني ،وهي �صيدا املدينة
التي قدّمت خرية رجاالتها الكبار العظماء بدء ًا من ال�شهيد الأ ّول.
رجل الإ�س ��تقالل الرئي�س ريا�ض ال�ص ��لح ،مرور ًا بال�ش ��هيد الثاين الكبري املنا�ضل معروف �سعد،
وكان �آخره ��م ال�ش ��هيد الثال ��ث الكبري الرئي� ��س رفيق احلري ��ري ،الذين رووا بدمائه ��م الزك ّية
الطاه ��رة� ،أر� ��ض الوطن الغايل لبن ��ان ،ليحيا �أبنا�ؤه بع� � ّز ٍة وكرام ٍة �إىل جان ��ب قافل ٍة كبري ٍة من
رايات حزب ّية وطن ّية و�إ�سالم ّية دفاع ًا عن �صيدا،
ال�شهداء املقاومني املنت�سبني .واملن�ضوين حتت ٍ
ولبنان.
وباملنا�سبة اجلليلة..
ذكرى ال�شهادة – والتحرير..
يجب �أ ّال نن�سى دَور اجلي�ش اللبناين الهام يف كا ّفة املراحل وامليادين واملواقع واجلبهات واحل�صون
املقا ِومة املتقدّمة ملواجهة �إعتداءات العد ّو الإ�سرائيلي.
بعزم وجدار ٍة وقدّم قافل ًة كبرية من ال�شهداء الأبرار يف �سائر اجلبهات دفاع ًا عن لبنان.
قاوم ٍ
�إنه اجلي�ش اللبناين الذي كان وما زال و�سيبقى العامود الفقري الداعم للن�ضال والعطاء والوفاء
والفداء والت�ض ��حية ،والداعم الأ ّول ..والأخري للمقاومة يف كا ّفة مراحلها الع�ص ��يبة والتي جت ّلت
مراحل عديدة و�أبرزها كان يف حرب ّمتوز .2006
ب�أ�سمى و�أبهى حللها يف مواجهة العد ّو يف
ٍ
كانت �ص ��يدا «املدينة» وما زالت ..و�س ��تبقى رمز عنوان :العنفوان القومي العربي ،والإ�س�ل�امي،
ورمز العطاء والن�ض ��ال امل�س ��تم ّر وعنوان املواجه ��ة والتحدّي عرب التاريخ ب ��دء ًا بغزوات الفرجن
باحلقبة املا�ضية ،و�صو ًال �إىل غزوات العدو ّالإ�سرائيلي امل�ستج ّد يف الع�صر احلديث.
�ستبقى �صيدا «عا�صمة املقاومة»
رحم اهلل �شهدائنا الأبرار

غالب بعا�صريي
3

�صيدا

افتتاحية

ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف ذكراه اخلام�سة
ر�سالة وفاء وتقدير لإبن �صيدا -البار
�شهيداً ...لأجل لبنان

٭ ّ
الذي جمع بني املا�ضي واحلا�ضر.
�سطر القلم جمدّد ًا مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لإ�ست�شهاد
بقلم :غالب بعا�صريي
ما�ض م�ش� � ِّرف عريق ...وحا�ضر قويّ متطوِّر حديث
�رف من ذهب �أ�س ��مى و�أجمل
الرئي� ��س رفيق احلريري ب�أح � ٍ
ٍ ...
الكلمات واملعاين و�أنبل املواقف ّ
يف تنمية الب�شر ...و�أ�سطورة الإعمار ...لأجل لبنان.
واملحطات يف ح ّق تاريخ هذا الرجل العظيم.
�دق وحم ّب ٍة كما عبرّ عنها كبار القوم والقادّة والأ�سياد ٭� ...إنه الرئي�س
عبرّ عنها ك ّل النا�س ب�ص � ٍ
ّ
ورجال الدين �إىل جانب الر�سميني من احلكام العرب ور�ؤ�ساء حكومات حمليني وامل�س�ي�رة ...م�س�ي�رة قائد كبري ...وه ّم م�ص�ي�ر وحدة وطن ق�ض ��اها يف خدمة
وطنه و�أ ّمته الإ�س�ل�امية والعربية .قائ ٌد ي ّت ُ
�صف بك ّل ال�صفات احلميدة احل�سنة،
وعربيني ودوليني.
فكان املوقف والعنوان املعبرّ الواحد املقدّ�س تقدير ًا وتعبري ًا عن كا ّفة �أدوار هذا �صفات ق َّل �أن جتدها يف غريه.
الرجل العظيم يف العطاء والتقدير والإحرتام والن�ض ��ال والكفاح حتى ال�ش ��هادة ٭� ...إنه الرئي�س
الذي وقف يف وجه الأعا�ص�ي�ر ...وامل�ؤامرات الإ�سرائيلية �ضد لبنان ،قبل تفاهم
يف �سبيل لبنان.
َ
٭ ...بعد الأحداث اجل�س ��يمة ،حتملك الذكرى الأليم ��ة على النطق واحلديث ،ني�سان ( )1996وبعده.
ولو �أردت َ
دعم ًا لل�شعب واجلي�ش واملقاومة ولبنان.
لنف�سك ...ال�صمت والت�أ ّمل.
وق ��د بقي طي ��ف الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري ،من ��ذ ا�ست�ش ��هاده ،يخالج  ...فما اهتزت قناعته الوطنية ...وال �ضعفت �شجاعته ...وال �ضعفت ب�صريته...
خالج �ض ��مائر كثريين ممن عرفوه ،من خ ��ارج الوطن العربي ،وال فرتت مقاومته.
�ض ��مريي ،ولع ّل ُه َ
وكان ه ��و الأقدر ...والأقوى ،دائم ًا والأ�ش ��جع يف مواجه ��ة العدو ،وكل امل�ؤامرات
فكيف بالوطن العربي ك ّله ووطنه ،لبنان.
٭ ...ويح ّف ��زين هذا ال�ش ��عور �إىل الكتابة عنه ،بل �أين �أج ُد ه ��ذا الكالم واجب ًا والأعداء �ضد لبنان.
مقدّ�س ًا يفر�ضه الإعجاب بالرجل “كبري القوم” ودَين ًا علينا للأجيال النا�شئة .٭� ...إنه الرئي�س
٭ ...كان ...و�سيبقى الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،منوذج ًا عالي ًا لكل �شاب الذي ا�س ��تطاع ،بحكمته ،وحنكته ،وخربته ،وقدرته ،وعالقاته على التعاطي مع
لبناين وعربي يريد �أن يفتح لنف�سه باب امل�ستقبل على م�صراعيه ،لي�صبح �شيئ ًا �أعق ��د الأحداث والأزمات ،وفك الألغاز فكان “الر ّبان” الذي قاد �س ��فينة وطنه
لبنان �إىل �شاطئ الأمان ،ب�أمان.
مذكورا �أو خالد ًا يف قومه وبالده.
٭ ...فلقد بد�أ الرئي�س ال�ش ��هيد ...رفيق حياته من نقطة ال�صفر ،كما يقال :يف ٭� ...إنه الرئي�س
موحد ،ب�ش ��عبه ..وجي�شه ،ومقاومته ،لأنه،
العل ��م ،يف امل ��ال ،يف الأعمال ،ولكنه انتهى ،غدر ًا قمة ب�ي�ن رجال العلم ،ورجال رئي�س “احللم الكبري” مل�ص�ي�ر وطن ّ
امل ��ال ،والأعم ��ال على النط ��اق العرب ��ي ،و�شخ�ص ��يته املرموقة ذات �ش� ��أن على الكبري ..كبري ،بالو�صف والتقدير ،لوطن ا�سمه لبنان.
اجلرمية النكراء� -ض ّد الإن�سانية.
النطاق العاملي.
ً
ً
اهت ّزت لنعيه جنبات الوطن العربي ك ّله!
٭ ...مل يح ّد من ا�ستكمالها �إ ّال موافاة املن ّية وانتهاء الأجل غدرا و�شهيدا.
و�شاركت كل الدنيا ...واملحافل الدولية
و�ستبقى ذكراه.
ً
ً
ُ
٭ ...كم ��ا كان الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري منوذج� �ا كام�ل�ا للخل ��ق يف ت�أبين ��ه ...وبك ��ت علي ��ه عي ��ون الأمه ��ات ...والآب ��اء وال�ش ��يوخ ...والأطف ��ال
الرفي ��ع والت�ض ��حية ..والوف ��اء ..والوطني ��ة ال�ص ��ادقة ،لأج ��ل وطن ��ه ،و�أ ّمت ��ه ،وال�شباب ...وال�شابات ،والعائلة والأهل والأقارب والأحباء وال�ضعفاء وامل�ساكني
من �أهل اخلري.
“العربية”والإ�سالمية.
احل�صة الأوفر مع القادة والر�ؤ�ساء العرب والأجانب.
٭� ...إنه الرئي�س
وللزعماء ّ
�س � ّ�طر التاريخ ب�أح ُر ٍف من ذهب يف �س ��جل تاريخ “كبري القوم” القائد ال�ش ��هيد ٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري� ،أب الفقراء والوطن� ،ص ��احب املج ��د واحلدث اجللل
رفيق احلريري� ،أجمل املعاين ...و�أنبل و�أ�صدق املواقف!
 ...تاريخ عريق وطني �ص ��ادق وم�ش� � ِّرف ،حافل بالن�ض ��ال والكفاح والت�ضحيات وامل�صاب الأليم.
“ هو العنوان” عنوان :الأ ّمة وكرامتها وجمدها وعنفوانها ،القومي.
والكفاءة ...واملوقف بالأ�صالة والعطاء والوفاء يف �سبيل دي َنه ووطنه و�أ ّمته.
ورمز �شموخها وكربياءها وع ّزتها و�صربها“ ،ور�أ�س حكمتها”
٭� ...إنه الرئي�س
أعلنَ
جديد للبن ��ان يف زمن �إىل ج ّنات اخللد
�ر
�
ص
ع�
بداية
�ح
�
ن
وم
�
�ن...
ي
�
م
�
أ
�جاع
قائ� � ٌد حكي� � ٌم �ش �
ٍ ٍ
ً
 ...يا �شهيد الوطن  ...يا رفيق الدرب الطويل ،رحمك اهلل �شهيدا...
احلرب.
لأجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
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لوح���ظ غي���اب �شخ�صي���ة ن�سائية اجتماعية تعم���ل بال�ش�أن العام ملدة طويلة خارج مدين���ة �صيدا – فتبني الأمر
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من هي؟ فنانة �شابة لبنانية تعقد قرانها �سراً على �شاب جميل يف بلدة جبلية دون علم الأهل.
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م���ن هي؟ ال�شخ�صية ال�سيا�سية الت���ي �أعطت ال�ضوء الأخ�ضر لبع�ض املحيطني بها لريوجوا ال�ستحقاق قريب
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� 14ش ��باط  ،2010يوم جديد يف �سل�س ��لة الأيام الوطنية امل�ش ��هودة يف م�سرية
الوفاء لدماء ال�ش ��هداء وللثورة التي �أطلقتها دما�ؤهم ،دالالت رمزية ومواقف
وطنية.
ً
م ��رة �أخرى ،كان لبنان وفيا للرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري .جاء لبنان من
�أق�صى �ش ��ماله �إىل �أق�ص ��ى جنوبه ،مب�س ��يحييه وم�سلميه حل�ض ��ور االحتفال
بالذكرى اخلام�س ��ة لل�ش ��هادة ،وفا ًء لبطل اال�س ��تقالل الثاين ورفاقه و�س ��ائر
ال�ش ��هداء ،ور ّد ًا على حمالت الت�ش ��كيك املمنهجة ب�أن � 14آذار انتهت ،فالت�أم
�شمل الوطن يف �ساحة احلرية التي ا�ستعادت امل�شهد اجلماهريي الكبري ليوم
� 14آذار  ،2005وا�س ��تقبلت الأوفي ��اء الذي ��ن فاقت م�ش ��اركتهم حتى توقعات
املنظم�ي�ن ،م�ؤكدين مبئ ��ات الآالف �أن الوفاء موجود ،و�أن العزم م�س ��تمر و�أن
الر�أي العام الـ "� 14آذاري" ال يزال مع قياداته متم�سك ًا بالق�ضية التي لأجلها
يحت�شد كل �سنة ،ق�ضية احلقيقة والعدالة وا�ستكمال اال�ستقالل و�إقامة الدولة،
و�أنه م�ستعد دائم ًا لإعادة االعتبار ملوازين القوى واهتزازات ال�صورة.
و�أم ��ام بحر من املحبني والأوفي ��اء الذين غمروا قلب ب�ي�روت ،وغمرهم قلب
رفي ��ق احلريري ،كان ��ت الكلمات للخطباء ال�سيا�س ��يني تعبرّ عن ح�سا�س ��يات
متنوع ��ة ،لكنها تتقاطع يف حتديد الأولويات ويف ت�أكيد التم�س ��ك مببادئ ثورة
الأرز ،والتزام ال�ش ��راكة الإ�سالمية امل�س ��يحية ،وعدم التفريط باملكت�سبات �أو
العودة �إىل الوراء.
وقد واكب احل�ش ��ود التي مت ّيزت بح�ض ��اريتها ورقيها و�ص�ب�رها ،انت�شار �أمني
وا�س ��ع للجي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي الذين عملوا على �ضمان �سالمة
التجمع وت�س ��هيل حركة انتقال املواطنني �إىل و�سط العا�صمة ومنها �إىل جهات
الوطن الأربع على امتداد م�ساحة الوطن.

ي ��وم الوف ��اء العظيم ،حت ّول يوم لقاء م ��ع من كان �أكرث الغائبني ح�ض ��ور ًا ،مع
رفي ��ق احلري ��ري ال ��ذي مل ينق�ص اجلموع �إال �س ��ماع �ص ��وته ،بع ��د �أن ملأت
�ص ��ورته الف�ضاء .ويف متام ال�ساعة الواحدة �إال خم�س دقائق ،حلظة اجلرمية
امل�ش� ��ؤومة ،اعتل ��ى املن�ب�ر الرئي�س �س ��عد احلريري بع ��د �أن زار �ض ��ريح والده
الرئي�س ال�ش ��هيد يرافقه رئي�س "اللقاء الدميوقراطي" النائب وليد جنبالط،
م�ص ��حوب ًا ب�أ�ص ��وات امل� ��آذن و�أجرا� ��س الكنائ� ��س ،ودم ��وع املحب�ي�ن وهتافات
اجلم ��وع ..يف حلظات ت�أثر ووفاء و�إعالن موق ��ف ،ليحدد مالمح التعاطي مع
"مرحلة جديدة" على امل�ستوى الداخلي والعالقة مع �سوريا.

احلريري
ويف كلمت ��ه ،خاطب الرئي� ��س احلريري اجلم ��وع مذ ّكر ًا "قبل خم�س �س ��نوات
نزلتم �إىل هذه ال�س ��احة لتقول ��وا �إن املارد الذي ظنّ القات ��ل �أنه تخ ّل�ص منه،
قد �أخرج املارد الذي هو �ش ��عب لبنان من القمقم ،وهو لن ير�ض ��ى بعد اليوم
�أن يع ��ود �إليه" ،ولفت �إىل �أن " �ش ��عب لبنان امل ��ارد نزل يف � 14آذار � 2005إىل
هذه ال�س ��احة ليق ��ول �إن وطننا لن يع ��ود �س ��احة ،و�إن دميوقراطيتنا لن تبقى
مباحة ،و�إن م�ستقبلنا ن�صنعه نحن ،ب�أيدينا ،بقرارنا ،بحريتنا وعقولنا ليبقى
لبنان ر�س ��الة ال�ش ��رق �إىل العامل" ،م�ؤكد ًا "�أن العبور �إىل الدولة يف لبنان هو
عهد قطعناه على �أنف�س ��نا و�شهدائنا وجميع اللبنانيني" .و�أ�ضاف" :نعم� ،أنتم
�ص ��نعتم � 14آذار ،ك ّل واحدة وواحد منكم هو � 14آذار� ،أنتم القيادة احلقيقية
والفعلية لـ� 14آذار ،وها �أنتم هنا اليوم ،كما يف كل �سنة ،لتقولوا للعامل �أجمع،
ه ��ا ه ��ي � 14آذار ،ه ��ذا هو م�ش ��هد � 14آذار ،م�ش ��هد اللبناني�ي�ن واللبنانيات،
م�س ��يحيني وم�سلمني ،من كل لبنان ،من ال�شمال واجلنوب ،من البقاع واجلبل
9
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جانب من الحشد وسط بيروت

الرئيس سعد الحريري يقرأ سورة الفاتحة عن روح الشهيد رفيق الحريري وإلى جانبه الزعيم وليد جنبالط والوزير غازي العريضي والوزير وائل أبو فاعور

من بريوت ،جمتمعني ،موحدين ،دفاعا عن لبنان".
ون ّب ��ه الرئي� ��س احلري ��ري �إىل �أن "ه ��ذه لي�س ��ت مكت�س ��بات ل� �ـ � 14آذار� ،إنها
مكت�س ��بات لكل لبنان ،لكل اللبناني�ي�ن واللبنانيات ،و�أن واجبنا هو الدفاع عن
هذه املكت�س ��بات ،والدفاع عن كل لبنان ،عن عروبت ��ه ودميوقراطيته .ونحن،
كم ��ا كان �س ��بيلنا الوحي ��د للدفاع ع ��ن لبن ��ان يف � 14آذار  2005ه ��و وحدتنا
الوطنية ،فال �سبيل لنا اليوم وغد ًا ودائم ًا للدفاع عن لبنان واللبنانيني جميع ًا
�إال الوح ��دة الوطني ��ة" ،معلن ًا �أنه "بهذه الروح نواج ��ه املرحلة اجلديدة ومن ّد
الأيدي للتعاون يف �س ��بيل جعل اال�ستقرار الوطني حاج ًة لبناني ًة عامة ،لب�سط
�سلطة الدولة والقانون وحماية النظام العام".
و�أ�شار احلريري �إىل �أنه "بهذه الروح ،و�ضعنا لبنان على خارطة امل�صاحلات
العربية ،ولي�س �س ��ر ًا على �أحد� ،أنني �شخ�ص ��ي ًا� ،ش ��ريك يف ر�سم و�إعداد هذه
اخلارطة ،و�أن زيارتي �إىل دم�ش ��ق كانت جزء ًا من نافذ ٍة كربى ،فتحها خادم
احلرمني ال�ش ��ريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزي ��ز و�أعطت نتائجها يف �أكرث
ني على
من �س ��احة عربية" ،م�ض ��يف ًا "�إنني بكل �صراحة و�صدق وم�س�ؤولية� ،أم ٌ
�إبقاء هذه النافذة مفتوحة ،وال�شروع يف بناء مرحلة جديدة من العالقات بني
لبنان و�سوريا ،من دول ٍة �سيد ٍة حر ٍة م�ستقلة� ،إىل دول ٍة �سيد ٍة حر ٍة م�ستقلة".
و�أكد احلريري �أن "اال�س ��تقرار يف م�صلحة لبنان �أو ًال ،وامل�صاحلة العربية يف
م�صلحة لبنان �أو ًال ،والت�ضامن يف مواجهة التهديدات اال�سرائيلية يف م�صلحة
لبنان �أو ًال ،وتعطيل �أ�سباب الفتنة الداخلية يف م�صلحة لبنان �أو ًال" ،م�ؤكد ًا �أنه
"لن تكون هناك � ّأي فر�صة للبيع وال�شراء على ح�ساب الكرامة الوطنية� ،أو
نظامنا الدميوقراطي �أو املحكمة الدولية �أو الطائف �أو على ح�ساب املنا�صفة
التامة بني امل�سيحيني وامل�سلمني(.")..

ال�سنيورة
الرئي� ��س ف�ؤاد ال�س ��نيورة ذ ّكر احل�ش ��ود ب�أن ��ه "من خم�س �س ��نني يف مثل هذا
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أخت الشهيد النائب بهية الحريري تقرأ سورة الفاتحة عن روح الشهيد رفيق الحريري
وإلى جانبها زوجها مصطفى الحريري والدكتور غسان حمود

الرئيس فؤاد السنيورة يلقي كلمته

فجروا رفيق احلريري ،ي�س ��تطيعون قت ��ل لبنان� ،أو �أن
الي ��وم ف ّك ��روا �أنهم �إذا ّ
ّ
يعطل ��وا روحه ودوره الطليعي والرائد يف الع ��امل العربي لكن انتم الذين قلتم
ال ،ال للقتلة ،ال للإرهاب وانتم �ص ��نعتم وحدة لبنان وا�س ��تقالله ،و�ست�صنعون
�سيادته ،و�س ��تحققون العبور �إىل الدولة" ،م�ؤكد ًا �أن "لبنان بلد حر وم�ستقل،
لبن ��ان عربي دميوقراطي ،مقاوم لالحتالل الإ�س ��رائيلي ،لبنان رائد باحلوار
والتنوع ،باالنفتاح واالعتدال والت�سامح وقبول الآخر".
وحدد ال�س ��نيورة مرتكزات املوقف يف هذه املرحلة ،م�ؤكد ًا �أن "�أ�س ��ا�س لبنان
هو العي�ش امل�ش�ت�رك امل�س ��يحي الإ�س�ل�امي" ،وق ��ال "نحن قد ط ّورنا �ص ��يغتنا
وميثاقن ��ا الوطني يف الطائف واتفقنا على املنا�ص ��فة ،يعن ��ي �أننا يف الطائف
ومن ��ذ الطائ ��ف� ،أوقفنا العدّ ،وه ��ذا مبد�أ �أ�سا�س ��ي لن يكون في ��ه �أي تخل �أو
تفريط ،واملنا�ص ��فة بني امل�س ��يحيني وامل�س ��لمني هي ركيزة عي�شنا امل�شرتك".
وق ��ال "نح ��ن اخرتنا م ��ع �ص ��يغة العي� ��ش امل�ش�ت�رك� ،أن نحتك ��م �إىل النظام
الدميوقراطي والدولة املدنية ،والتزمنا مببد�أ تداول ال�سلطة ،والتزمنا بالعمل
على الإ�ص�ل�اح والتطوير معتمدين على الآليات الدميوقراطية وال�س ��لمية ،وال
نقبل �أن يفر�ض علينا �أحد ر�أيه بالقوة والإرغام �أو عن طريق ال�سالح كما �أننا
ال نقب ��ل وال ميك ��ن �أن نفر�ض على �أحد ر�أينا بالقوة ،يعن ��ي اننا نقبل بالتغيري
ونريد التطوير والإ�صالح عرب الأ�ساليب ال�سلمية والدميوقراطية فقط".
يجري التعطي ُل با�س ��م
�وب يف املقاب ��ل �أن ال َ
و�ش ��دد ال�س ��نيورة على �أن "املطل � َ
عدمه يف �آن مع ًا ويف �أمور
على
إ�صرار
ل
ا
مع
الإ�صرار على التوا ُفق يف ك ّل �شيءٍ
ِ
�أ�سا�سية" ،من ّبه ًا �إىل �أن "التوا ُفق حالة �أو موقف اقت�ضتها ظروف معينة ،لكنه
ال ينبغي �أن يتحول �إىل نظام بديل للد�ستور ولعمل امل� َّؤ�س�سات الدميوقراطية"،
م�ؤك ��د ًا �أن "لبن ��ان بل ��د عربي ،لكنه بلد عربي م�س ��تقل ذو �س ��يادة ،يتم�س ��ك
با�ستقالله و�سيادته وقراره احلر ويف ذات الوقت ،اللبنانيون ي�ؤمنون بالعروبة
املنفتحة ،الرحبة والوا�س ��عة الأفاق والرائدة ،لبنان العربي هذا يحرتم ويقبل
بالتنوع واالختالف وباحلوار(.")..
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�إطالق جائزة با�سم الرئي�س ال�شهيد يف احتفال مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة الغتياله يف باري�س

نازك رفيق احلريري:
عد الأيام
خم�س �سنوات والقلب �أ�ضناه ّ

الرئيس جاك شيراك يلقي كلمة في املناسبة

اناتيبا يجوكا تلقي كلمة في املناسبة

الذين احت�ش ��دوا ظهر الرابع ع�ش ��ر من �ش ��باط �أمام دارة الرئي�س ال�شهيد يف
باري�س رغم الطق�س البارد هناك ،وكل َمن ح�ضر �إىل �ساحة ال�شهداء لإحياء
الذكرى اخلام�سة ال�ست�شهاد الرئي�س احلريري يف بريوت.
وقال ��ت "كل عام يف مث ��ل هذا الوقت نلتقي لنذكر �أعمال ��ه ،ويف كل مرة تكون
الذكرى� ،أقوى فهو َمن ع ّلمنا كيف نتق ّبل الآخر مهما كان ،وحمل �صورة لبنان
يف العامل.
ونوهت باجلهود التي يقوم بها رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري من �أجل
�إكمال م�سرية والده الرئي�س ال�شهيد وحتقيق �أحالمه.
بعد ذلك ،وقف اجلميع دقيقة �ص ��مت عن روح الرئي�س ال�ش ��هيد و�سائر �أرواح
�شهداء ثورة اال�ستقالل.

ال�سيدة احلريري

صورة عمالقة للشهيد الرئيس رفيق الحريري وسط بيروت

اخت ��ارت الأمم املتح ��دة �أن جت� �دّد تك ��رمي الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري
بجائزة جديدة حتمل ا�س ��مه يف الذكرى اخلام�س ��ة ال�ست�ش ��هاده وهي "جائزة
رفيق احلريري للم�ستوطنات الب�شرية" على �أن متنح ل�شخ�صية مميزة.
الإع�ل�ان عن هذه اجلائزة جاء على ل�س ��ان ال�س ��يدة ن ��ازك رفيق احلريري،
رئي�س ��ة م�ؤ�س�س ��ة رفيق احلريري ،خالل الكلمة التي �ألقتها ملنا�س ��بة الذكرى
اخلام�س ��ة ال�ست�ش ��هاد الرئي�س احلري ��ري ،يف االحتفال احلا�ش ��د الذي اقيم
يف باري� ��س ،وكذل ��ك على ل�س ��ان املدي ��رة التنفيذية لربنام ��ج الأمم املتحدة
للم�س ��توطنات الب�ش ��رية اناتيبا يجوكا التي �ألقت كلمة يف املنا�سبة لفتت فيها
�إىل �أن اجلائزة �سوف ت�سلم يف �آذار املقبل ل�شخ�صية مميزة يف ريو ديجينريو
يف الربازيل.
وكان "تيار امل�س ��تقبل" يف باري�س وم�ؤ�س�سة رفيق احلريري قد احيا ،االحتفال
يف قاعة معهد العامل العربي الذي اعتاد على تكرمي الرئي�س ال�ش ��هيد يف �أكرث
من منا�س ��بة ،يف ح�ض ��ور الرئي�س الفرن�س ��ي ال�س ��ابق جاك �ش�ي�راك وال�سيدة
نازك رفيق احلريري واملديرة التنفيذية لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات
الب�ش ��رية �آناتيبا يجوكا وعائلة الرئي�س ال�شهيد بهاء احلريري وفهد احلريري
وزوجته ماي ��ا وعقيلة رئي�س جمل�س الوزراء الرا �س ��عد احلريري وحممد ان�س
القاروط وعقيلته هند احلريري القاروط وجمانة دلول.
وح�ض ��ر االحتف ��ال وزيرة الدولة الفرن�س ��ية فا�ض ��لة اميارا ووزي ��ر اخلارجية
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الفرن�س ��ي ال�س ��ابق ايريف دي �شاريت والنائب الفرن�س ��ي من �أ�صل لبناين ايلي
عبود و�س ��فرية لبنان ال�سابقة �سيلفي ف�ض ��ل اهلل وال�سفري ال�سابق جوين عبدو
والوزراء اللبنانيون ال�س ��ابقون �ش ��ارل رزق وغ�س ��ان �س�ل�امة و�س ��ليم اجلاهل
والوكي ��ل العام لالمم املتحدة مرفت الت�ل�اوي والأمينة العامة للجنة الوطنية
لليوني�س ��كو �سلوى ال�س ��نيورة بعا�صريي وال�س ��يدة هدى بهيج طبارة وعدد من
�أ�صدقاء عائلة الرئي�س ال�شهيد وح�شد من �أبناء اجلالية اللبنانية يف فرن�سا.
وقب ��ل بدء االحتفال ،رفعت ال�س ��يدة نازك رفيق احلريري والرئي�س �ش�ي�راك
العلم اللبناين عالي ًا عند مدخل قاعة االحتفال ،ثم �أزاحت ال�ستارة عن لوحة
تذكارية ثبتت يف القاعة لتذ ّكر دائم ًا بالرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري الذي
جرى تكرميه فيها لأكرث من مرة قبل ا�ست�شهاده وبعده.
وا�س ��تهل االحتف ��ال بكلمة ترحيبية م ��ن رئي�س معهد الع ��امل العربي دومينيك
دوبي� ��س الذي حتدث ع ��ن مزايا الرئي�س ال�ش ��هيد ،م�ؤك ��د ًا ان اجلميع ينتظر
العدال ��ة ،منوه ًا باجلهود التي يبذلها رئي�س الوزراء اللبناين �س ��عد احلريري
وبدعم ال�شعب اللبناين له من �أجل �إكمال م�سرية والده الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلري ��ري ،مثني ًا على مت�س ��ك الرئي�س �س ��عد احلريري بال�ص ��داقة اللبنانية
الفرن�سية.
ثم �ألقت رميا طربيه كلمة �ش ��كرت فيها با�س ��م "تيار امل�ستقبل" وبا�سم عائلة
الرئي�س ال�ش ��هيد كل َمن ح�ض ��ر االحتفال ،كما توجهت بال�شكر �إىل اللبنانيني

بعده ��ا� ،ألقت ال�س ��يدة احلري ��ري كلمتها التي خ�ص�ص ��تها ملنا�س ��بة الذكرى
اخلام�سة ال�ست�شهاد الرئي�س احلريري:
�أ ّيها الأح ّبة،
�أ�ش ��رقت �شم�س ال ّرابع ع�شر من �شباط ،فاجتمعنا جمدّد ًا على �إ�شراقة ذكرى
�سنوات يا رفيق العمر ،والقلب �أ�ضناه ع ّد الأ ّيام
مل تغب يوم ًا عن البال .خم�س
ٍ
مي�ضيها وحيد ًا ،على قارعة املعاناة منذ رحلت �إىل دنيا البقاء.
�نوات يا رفيق الدّرب ّ
يغ�ص بفي�ض امل�شاعر واحلزن،
خم�س �س � ٍ
وال�ش ��وق �إليك ّ
يخمد حين ًا ّثم ي�ص ��حو جم ��ر ًا يكوي ال ّروح لفراق رفيق ال ��درب .فليت الدّهر
يك � ّ�ف عن ال� �دّوران �أو يرجع يف خطاه خم�س ��ة �أعوام ح ّت ��ى �أنظرك ولو لربه ٍة
من الزّمان .لكنّ الدّهر مي�ضي قدم ًا ومن�ضي معه ب�أحزاننا و�أفراحنا وبالعرب
التي تولد من ذكريات الأم�س.
بالأم�س القريب �س ��معنا عرب ًة على ل�س ��انك �أ ّيها ال ّرئي�س ّ
عام
ال�ش ��هيد .فقبل ٍ
من اال�ست�ش ��هاد كنت تتحدّث عن �سبل التّنمية والتّطوير يف لبنان فقلت "رغم
ال�ص ��عوبات و�آثار احلرب التي ع�ص ��فت بلبنان مل ّد ٍة تزيد على خم�س ��ة ع�ش ��ر
ّ
عام ًا� ،أعاد ال ّلبنان ّيون بناء وطنهم".
حتديات
ومن ��ذ جرمية اغتيالك �أ ّيها ال�ش ��هيد الغ ��ايل ،واللبنان ّي ��ون يواجهون
ٍ
كبرية تقف دون موا�ص ��لة بناء الوطن .ولك ّنهم ما زالوا م�ص ��ممني على تذليل
العقبات وحتقيق �أهداف تلك امل�س�ي�رة  ،م�س�ي�رة الإمناء والبن ��اء التي بد�أتها
معهم ،وعهدنا لك �أن نكمل م�س�ي�رتك كما �أردت ،بقيادة ابننا �سعد ،ومواقفه
الوطن ّية اجلامعة� ،سري ًا على خطاك.
ً
ورغم التّجاذبات ال�سيا�س ّية اجتمع ال ّلبنان ّيون جمدّدا على ثوابتهم  ،حتت لواء
الدّولة وحكومة الوحدة الوطن ّية.
نع ��م �أ ّيه ��ا ال ّرئي�س ّ
املوحد يف
�ان
�
ن
لب
عن
أطلقناها
�
�ي
�
ت
ال
أمنية
ل
ا
ال�ش ��هيد� ،إنّ
ّ

جانب من الحضور

فال�سبل
الذكرى الرابعة ملولدك ترتجم اليوم يف جو ال ّت�آخي والت�آلف
الوطنيّ .
ّ
املفرتقة التحمت مع ًا ب�إذنه تعاىل حتت راية الوفاق و�ص ��ون اال�ستقرار وال�سلم
أهلي.
ال ّ
ومعار�ض عادت �صوت ًا واحد ًا هو �صوت
وال�شعارات التي تو ّزعت حل ٍني بني م�ؤيدٍ
ٍ
ال ّنا�س ال ��ذي ارتفع قبل خم�س �س ��نوات ليطالب بالوح ��دة الوطن ّية واحلقيقة
ال�ص ��وت املطالب باملحكمة لأجلك يا �ش ��هيد الوطن ول�س ��ائر
لأجل لبنان� .إ ّنه ّ
�شهداء اال�ستقالل ال ّثاين.
�أ ّيها ال ّرئي�س ّ
ال�ش ��هيد ،لبنان يبقى كما عرفته ،ع�ص� � ّيا على ال�شقاق وم�ساعي
ً
ً
ً
�فحات �س ��ودا ليكتب �س ��طورا بي�ضا على �ص ��حف املح ّبة بني
الفنت ،يطوي �ص � ٍ
الإخوة يف الوطن ويف الأ ّمة.
و�ش ��عب لبنان ّ
الطيب لن يخذلك يوم ًا ،و�سوف يدافع عن احلق والعدالة وعن
�شعب ا�ستحقّ بجدار ٍة
احلر ّية وال�سيادة .ولن ي�ستكني قبل �أن يبلغ مراده ،لأ ّنه ٌ
جائزة الأمم املتّحدة التي فزت بها عن م�ش ��روع �إعادة �إعمار لبنان ف�أهديتها
جلميع ال ّلبنانيني تكرمي ًا لت�ضحياتهم.
�أ ّيها الأح ّبة،
قبل �س� �تّة �أعوام ،اعتلى ال ّرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري منرب الأمم املتحدة
وخاط ��ب العامل بالقول�" :أ�ش ��عر بالفخ ��ر واالعتزاز اليوم للوق ��وف �أمام هذا
اجلمه ��ور الكرمي الذي ميثل الأمم املتّحدة ،هذه ّ
املنظمة التي متثل طموحات
بال�سالم والأمن والتعاون.
العامل جمتمع ًا ّ
ّثم �أعرب عن �س ��روره بت�سلـّم اجلائزة لأ ّنها كما قال" :جائزة ّ
ال�شعب ال ّلبناين
وجمي ��ع م�س� ��ؤوليه .والأمم املتّحدة تكرم بهذه اجلائزة ت�ض ��حيات وت�ص ��ميم
�ش ��عبنا العظيم الذي جت� � ّر�أ على �أن يحل ��م ب�إعادة بناء نف�س ��ه وحتقيق حلمه
بال ّرغم من ال�صعاب.
واليوم اختارت الأمم املتّحدة �أن جتدد تكرمي ال ّرئي�س ال�ش ��هيد بجائز ٍة حتمل
ا�سمه :هي جائزة رفيق احلريري للم�ستوطنات الب�شر ّية.
و�أو ّد �أن �أغتنم املنا�س ��بة لأ�ش ��كر ّ
املنظمة الدّول ّية عل ��ى مبادرتها الكرمية وكل
اخلا�ص ��ة بلبنان تقدي ��ر ًا لرجل الدّولة
اجله ��ود التي تبذلها يف �إطار املحكمة
ّ
الذي التزم باملبادئ الإن�سان ّية للأمم ،ودافع عنها.
�أ ّيها الأح ّبة،
�شهيدنا الكبري �أدرك �أنّ �أهمية لبنان هي ر�سالته يف التّ�سامح والعي�ش امل�شرتك
لي�س للمنطقة فح�س ��ب بل للعامل �أجمع ،و�أنّ ر�س ��الة لبنان �أي�ض ًا هي يف حماية
العربي.
الدميقراط ّية الأقدم يف العامل
ّ
أمل لبن ��اء الدّولة
رح ��ل ال ّرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري وترك لنا ر�س ��الة � ٍ
احلديث ��ة الت ��ي حتف ��ظ كرامة الإن�س ��ان عرب حق ��ه يف التّعبري ويف ال� � ّر�أي ويف
أمن و�سالم.
اختيار م�ستقبله ب� ٍ
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الغالف
املوحد،
ال�س ��يد ّ
نتم�س ��ك ب�إرثه الوطن ��ي ،بلبنان احلر ّ
فح ّق ��ه اليوم علين ��ا �أن ّ
�تقبل �سي�ص ��بح تاريخ ًا جميد ًا
باحلقيق ��ة والعدالة ،و�أن نر�س ��خ ذكراه يف م�س � ٍ
تقر�أه الأجيال تل ��و الأجيال� ،أجيا ٌل عرفته يف حياته ،و�أخرى تع ّرفت عليه بعد
ّ
ال�شهادة ،اجليل منها يع ّلم الآخر ويحكي له م�سرية عطاءٍ طويلة.
ي ��ا رفيق العمر� ،أتذ ّك ��ر يف هذه ال ّلحظات ،حوار ًا دار بيننا عن خو�ض املعرتك
الوطني ال ��ذي اتّخذته
ال�سيا�س ��ي .كنت �أح ��اول �أن �أقنع ��ك ب�أن تكم ��ل ال ّنهج
ّ
هدف ًا �أ�سا�س� � ًّيا ،بعيد ًا عن ال�سيا�سة ظ ًّنا �أ ّنه الأف�ضل والأجدر خلدمة الوطن .
ف�أجبتني �أنّ ال�سيا�سة هي و�سيل ٌة ت�سهل اتخاذ القرارات املنا�سبة.
لقد �ص ��دقت قو ًال وفع ًال يا �ش ��هيدنا الغايل � ،ش ��هيد لبنان  ،عندما �أدركت �أنّ
العمل يف ّ
ال�ش�أن الوطني ،ي�ستدعي �صالحي ًة �سيا�س ّية تخت�صر املعوقات وت�سرع
�إنقاذ البلد وو�ضعه على �س ّكة الأمان واال�ستقرار.
�أدركت الآن �أ ّيها ال ّرئي�س ال�ش ��هيد ما �أ�ص ��عب �أن يخدم الإن�سان �شعبه وبالده،
وكم من قرا ٍر وقرار عليه �أن ي�سعى لتحقيقه بدون كلل  ،و�أن ي�ضع الأمل ن�صب
عينيه لكي ي�ص ��ل �إىل الهدف املن�ش ��ود وهو ال�س ��يادة واحلر ّية والدميقراطية
واال�س ��تقرار والأم ��ن لهذا الوطن اجلريح  ،الذي ح ��ان الوقت لنعمل مع ًا على
التئام جرحه ووقف ذرف دماء �شهدائنا الأبرار .
ويف اخلت ��ام دع ��ا ٌء و�ص�ل�اة ل ��روح الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق احلريري و�س ��ائر
ّ
قريب �إن �ش ��اء اهلل مع الأح ّبة على تراب
ال�ش ��هداء الأبرار ،ودوم ًا �أملي بلقاءٍ ٍ
لبنان الغايل.

�شرياك
ثم �ألقى الرئي�س جاك �شرياك كلمة جدد فيها ثقته بالعدالة ،وخاطب ال�سيدة
احلريري فقال�" :ش ��كل االغتيال لنا جميع ًا �صدمة عميقة لأن رفيق احلريري
كان ميث ��ل للبن ��ان �إعادة والدته وبنائه والأمل مب�س ��تقبل �أف�ض ��ل فيه ،و�ش ��كل
اغتياله �صدمة للمجتمع الدويل وللمجتمع اللبناين يف الوقت نف�سه".
و�أ�ض ��اف" :ن�أ�س ��ف الغتيال الرجل الأبرز يف �إعادة احلياة الدميوقراطية �إىل
لبن ��ان و�إبراز دور لبنان على ال�س ��احتني االقليمية والدولية� ،أما بالن�س ��بة يل
�شخ�ص ��ي ًا فاغتيال رفيق احلريري هو �ص ��دمة عميقة لأنني افتقدت �ص ��ديق ًا
عزيز ًا �أحرتمه ،وبعد خم�س �س ��نوات على اغتياله ،تعود ذكراه يل يومي ًا ومنذ
ذاك الرابع ع�شر من �شباط  2005القاتل ،و�أنا �أقول و�أكرر :ال ميكن ان تبقى
هذه اجلرمية من دون عقاب ولن تبقى من دون ذلك".
ً
وتابع" :نعرف ان الو�صول �إىل املحكمة �أو الطريق �إليها لن يكون �سهال� ،إال ان
هذه املحكمة من �ش� ��أنها �أن تن�ص ��ر احلقيقة والعدالة ،وما هو مهم اليوم هو
الت�أكيد على دعمنا الكامل للمحكمة و�أن ننتظر باحرتام نتيجة �أعمالها".
و�أ�ض ��اف�" :أنحني �أمام ال�سيدة نازك بكل احرتام وحمبة وكذلك �أمام �أفراد
عائلة الرئي�س احلريري وا�س ��محوا يل �أن تكون يل نظرة خا�ص ��ة البنه �س ��عد
الذي يقوم حالي ًا مب�س� ��ؤوليات مهمة جد ًا� ،إذ ن�س ��تطيع القول ان �أهدافه ت�شبه
�أه ��داف وجود رفيق احلري ��ري" .متمنيا للرئي�س �س ��عد احلري ��ري ان يخدم
ا�ستقرار لبنان و�سيادته ووحدته.

هند احلريري القاروط
ا�س ��تهلت كلمتها بوقفة ت�ضامن مع ذوي �ضحايا الطائرة املنكوبة وقدمت لهم
التعزية احلارة .وب�شكر خا�ص للرئي�س جاك �شرياك لوقوفه �إىل جانب الأ�سرة
ولكونه "�صديق ًا عزيز ًا لوالدي الغايل" كما قالت.
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ر�ؤية والتزام رفيق احلريري يف ال�سالم حية.
كما اعربت تيبا يجوكا عن اعجابها العميق مب�س�ي�رته وبقدرته على ب�ص ��ماته
يف احلياة ال�سيا�س ��ية اللبنانية ،م�ش�ي�رة �إىل انه يف الثاين والع�شرين من �آذار
املقبل �س ��وف ت�س ��لم اجلائزة التي حتمل ا�سم الرئي�س ال�ش ��هيد �إىل �شخ�صية
تكون مميزة.

ال�سنيورة بعا�صريي

وتابعت" :قتل �أبي لنظرته بلبنان �آمن ومزدهر .وبينما هو كان ير�سم خريطة
للبنان الإعمار والتطوير ،كانت هناك خريطة �أخرى تر�سم له ،فكان قدره �أن
يكون ال�ضحية الأوىل يف تلك اخلطط".
و�أ�ضافت "� 14شباط هو مبثابة بداية لنهاية �أكرب طموحاتنا ،عرف املجرمون
ماذا فعلوا ،لقد علموا كيف يقتلون زعيم ًا كبري ًا و�أن ي�أتوا بامل�شاكل بيننا ،بدل
�أن نتوحد �أيقظنا اخلالفات فيما بيننا".
و�أ�ضافت " :اختلفنا وتناق�شنا طوي ًال وميكننا �أن نقوم بذلك للمئة �سنة املقبلة،
�إال �أننا يف النهاية جميع ًا ننتمي لعائلة واحدة وعاج ًال �أم �آج ًال �س ��نعود ونلتقي
من �أجل تنمية وطننا".
وتابعت" :يقال �سامح وان�س� .أما �أنا فاقرتاحي هو �أن �سامح بقدر ما ت�سمح لنا
قوتنا الداخلية ،وعلينا �أن ال نن�سى ما�ضينا امل�شرتك ،فتاريخنا امل�شرتك لي�س
در�س ًا ندر�سه يف املدر�سة� ،إمنا هو در�س يف احلياة .ال�سالم لي�س بكلمة ب�سيطة
و�سهلة ،والدليل على ذلك ان رفيق احلريري دفع دمه لقاءه" ،وت�ساءلت "هل
كان علينا �أن ن�ض ��حي بدمائه ودماء كل ال�شهداء الذين خ�سرناهم حتى نتعلم
ان قتلنا لبع�ض ��نا البع�ض هو كقتلنا لأنف�س ��نا؟ .لقد ا�س ��تثمر نف�س ��ه من �أجلنا
فحان الوقت الآن لأن ن�س ��تثمر �أنف�س ��نا ل�صالح بناء الدولة ،لأن الكره ال ي�ؤدي
�إىل بناء الدولة".
وبالن�س ��بة للعدال ��ة قالت" :املحكمة الدولية �س ��تجد احلقيق ��ة وتطبق العدالة
وجميعن ��ا بانتظار نتائجها� .أما ك�إبنة فقدت والدها �أو بطلها كما كنت �أناديه،
�أق ��ول :عاج ًال �أم �آج ًال ،ال ميكنهم �أن يهربوا من �آخرتهم� ،س ��يتلقون عذاب ًا ال
ميكننا تخيله لأن اهلل ميهل وال يهمل".
وتابع ��ت قائلة�" :إىل والدتي العزيزة واخواتي الأعزاء و�أوالدهم� ،أ�ؤكد لكم ان
والدنا وجدّكم لن تذهب ت�ضحياته هدر ًا ،فكل م ّنا يحمل جزء ًا منه يف داخله،
كل م ّنا يحمل جزء ًا من �إ�ص ��راره و�ش ��جاعته وديبلوما�س ��يته و�صربه ومثابرته
و�أمله و�إميانه ،ويف كل منا جزء �ص ��غري من مرياث ��ه ،فماذا عن املرياث الذي
تركه لعائلته الكربى! (ال�ش ��عب اللبناين) .يف كل زاوية من لبنان طبع خطاه.
نحن اللبنانيني علينا دائم ًا �أن نقف جمدد ًا ،وال ن�سمح لأي �ش�أن �أن يحبط من
عزميتنا .وقفنا يف �أ�صعب الظروف".
وتابع ��ت�" :إىل �أمي العزي ��زة نازك ،منذ االغتيال �أن � ِ�ت احلامية الأوفى لر�ؤيا
رفي ��ق احلري ��ري ،نح ��ن فخ ��ورون بالتزامك و�ش ��جاعتك ،لي�س فق ��ط نحن،

فوال ��دي لو كان موجود ًا لكان فخور ًا �أي�ض� � ًا .و�إىل وال ��دي نهديك اليوم هدية
ال ثم ��ن له ��ا وهو حفيدك؛ وكم هو �ص ��عب �أن ن ��رى طفلنا للم ��رة االوىل و�أنت
بعيد وال ن�س ��تطيع �أن نراه بني يديك وال ن�س ��تطيع �أن ن�ش ��اركك هذه اللحظات
الثمينة ،مع ان العي�ش من دونك �ص ��عب �إال �أننا لن نعي�ش من دونك و�س ��نكون
يف كل ق�ص ��ة نرويها لأحفادك� ،س ��نخربهم َمن هو رفيق احلريري ،ولي�س َمن
كان رفيق احلريري".
وختمت�" :أمتنى �أن تكون ذكرى مرور خم�س �سنوات على ا�ست�شهادك ،ذكرى
مرور عام على �إعادة توحيد لبنان .ويف �أ�ص ��عب الظروف �صمدنا وبعد �أق�سى
احلروب نه�ض ��نا .اهدافنا واحدة وعزميتنا ثابتة ،هامتنا �شاخمة مهما كانت
التحدي ��ات .هذا هو ال�ش ��عب اللبن ��اين ،هذا ما علمني اياه وال ��دي ،هذه ر�ؤية
رفيق احلريري".
وختم ��ت�" :إىل والدت ��ي الغالي ��ة نازك وابي احلبيب ا�ش ��تقت لك كثريا "�ش ��و
بينهدا لرفيق احلريري".

تيبا يجوكا
بعدها� ،ألقت املديرة التنفيذية لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
اناتيب ��ا يج ��وكا كلمة �أعلنت فيها عن جائزة �س ��نوية تقدم م ��ن االمم املتحدة
بالتع ��اون مع م�ؤ�س�س ��ة رفيق احلري ��ري ،و�أعربت عن �س ��عادتها لوجودها بني
�أ�س ��رة احلري ��ري ،وعن �أ�س ��فها لفق ��دان زعيم عظي ��م ،وقال ��ت" :ان الهدف
م ��ن هذه اجلائزة هو �إيقاظ هذه الهوية التي �أر�س ��لت للب�ش ��رية و�أخذت منها
فج�أة".
وا�س ��تذكرت م ��ا قاله الرئي�س ال�ش ��هيد يوم ت�س ��لم جائ ��زة الأمم املتحدة قبل
ا�ست�ش ��هاده وكيف �أعرب يوم ًا عن �سروره بت�سلم اجلائزة وقال �آنذاك "جائزة
ال�ش ��عب اللبن ��اين وجمي ��ع م�س� ��ؤوليه ،ف ��الأمم املتح ��دة تكرم به ��ذه اجلائزة
ت�ضحيات وت�صميم �شعبنا العظيم الذي جت ّر�أ على �أن يحلم ب�إعادة بناء نف�سه
وحتقيق حلمه بالرغم من ال�صعاب".
و�أ�ضافت" :ال ي�ستطيعون �إخماد نار الأمل يف قلب رفيق احلريري".
ث ��م خاطبت ال�س ��يدة احلريري وقالت" :هن ��اك �أمل يف �أن ابنكما �س ��عد �أخذ
مهمة والده من خالل القيام بدوره كرئي�س للحكومة ،ولقد �أثبتت جتربة رفيق
احلري ��ري انه ميكن للمدينة �أن تبن ��ى من رماد ،وتكمن م�س� ��ؤوليتنا يف �إبقاء

ثم حتدثت ال�س ��نيورة بعا�ص�ي�ري فقالت" :الرئي�س ال�ش ��هيد يبقى بيننا دائم ًا
لأن ��ه يتخطى الزمان وامل ��كان فهو رمز للحكم اجليد ولإع ��ادة الإعمار املدين
وللإمناء الطويل الأمد" .وقالت "ان �أي تطور لن يتحقق �إال من خالل �إعطاء
الفر�ص والإمناء املتوازن وت�أمني فر�ص العي�ش الكرمي لكافة طبقات املجتمع.
و�أ�ضافت" :انه قبول التعدّد والتعاون ولقد �ساعد يف �إيجاد لغة عاملية للتوا�صل
فهو ي�س ��تحق عن جدارة هذه اجلائزة التي ال متنح �إال للمميزين وهي �س ��تنقل
فكرة للأجيال املقبلة عن ما ميكن ان يحققه الإمناء الطويل الأمد".
وحتدثت عن م�س�ي�رة الرئي�س ال�شهيد االقت�صادية ودوره يف نهو�ض لبنان من
حتت الركام يف �أ�سو�أ الظروف.
بعده ��اُ ،عر�ض �ش ��ريط وثائقي م ��ن �إعداد الزميلني �ش ��هري ادري�س وح�س�ي�ن
ال�صانع تناول مراحل ت�أ�سي�س املحكمة الدولية ومهامها و�أق�سامها.
واختت ��م االحتفال بعزف للمطرب ��ة اللبنانية هبة القوا� ��س التي عزفت وغنت
ثالث اغنيات كان �آخرها �شعر من كتابة كلمات ال�سيدة نازك رفيق احلريري.
وواكبه فيلم وثائقي ا�س ��تعر�ض ابرز حمطات الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
مع العائلة ويف وطنه والعامل �أعدّه الزميل ح�سني ال�صانع.

نازك رفيق احلريري للرئي�س ال�شهيد:

�شعب لبنان لن يخذلك

طم�أنت ال�س ّيدة نازك رفيق احلريري ،الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
يف الذك ��رى اخلام�س ��ة ال�ست�ش ��هاده ،اىل �أن "لبنان ب ��اقٍ "كما عرفته
ع�ص� � ّي ًا على ال�شقاق وم�س ��اعي الفنت ،يطوي �ص ��فحات �سوداء ليكتب
�س ��طور ًا بي�ض ��اء يف �ص ��حف املح ّبة بني الأخوة يف الوطن ويف الأ ّمة"،
وقالت �إنّ "�شعب لبنان الط ّيب لن يخذلك يوم ًا".
وج� �دّدت احلريري عهدها ب�إكمال م�س�ي�رة الرئي�س ال�ش ��هيد "بقيادة
ابننا �سعد ومواقفه الوطنية اجلامعة �سري ًا على خطاك".
ولفت ��ت يف الكلم ��ة امل�س � ّ�جلة الت ��ي �ألقي ��ت يف افتتاح مهرجان �س ��احة
احلر ّية ،اىل ان الأمم املتحدة اختارت جمدد ًا تكرمي الرئي�س ال�شهيد
بجائزة حتمل ا�سمه "جائزة رفيق احلريري للم�ستوطنات الب�شرية".
وللمنا�س ��بة �أي�ض� � ًا� ،أط ّلت ال�س� � ّيدة احلري ��ري من �أم ��ام دارة الرئي�س
ال�ش ��هيد يف باري�س ،وح ّيت احل�ش ��ود التي اجتمعت هن ��اك بدعوة من
وتوجهت اىل احل�ضور
قوى و�أحزاب � 14آذار يف العا�ص ��مة الفرن�سيةّ ،
بكلمة دعت فيها اىل "وحدة ال�ص ��ف من �أجل مواجهة ال�صعاب بقلب
متوجه ��ة ب�أح ّر تعازيها اىل �أهايل �ض ��حايا كارثة
واح ��د َ
وع َلم واحد" ّ
الطائرة الأثيوبية.
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منتدى الطائف كرم وزير الإعالم والثقافة ال�سعودي

احلريري:قلب بريوت ناب�ض باملحبة والوفاء
يعرف كيف مييز بني الأ�صدقاء والأعداء
خوجة :اتفاق الطائف هو الثابت الوحيد الذي مكن
اللبنانيني من العي�ش معا و�صياغة الدولة الوطنية
كرمت النائ ��ب بهية احلريري والهيئة اال�ست�ش ��ارية
ملنت ��دى الطائف ،وزير االع�ل�ام والثقافة يف اململكة
العربية ال�سعودية الدكتور عبد العزيز خوجة ،خالل
حف ��ل يف مقر املنتدى  -ريا�ض ال�ص ��لح ،يف ح�ض ��ور
الوزي ��ر عدن ��ان الق�ص ��ار ممثال رئي� ��س اجلمهورية
العم ��اد مي�ش ��ال �س ��ليمان ،النائب عل ��ي بزي ممثال
رئي� ��س جمل� ��س النواب اال�س ��تاذ نبيه ب ��ري ،النائب
نبي ��ل دوفري ��ج ممثال رئي� ��س جمل�س الوزراء �س ��عد
احلريري ،الرئي�سني �سليم احل�ص وف�ؤاد ال�سنيورة،
ام�ي�ن الفت ��وى ال�ش ��يخ امني الك ��ردي ممث�ل�ا مفتي
اجلمهورية ال�ش ��يخ حممد ر�شيد قباين ،مفتي �صيدا
اجلعفري ال�شيخ حممد ع�سريان ممثال نائب رئي�س
املجل�س اال�سالمي ال�شيعي االعلى ال�شيخ عبداالمري
قب�ل�ان ،و�س ��فراء اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية،
اجلزائر ،م�ص ��ر ،تون�س ،االمارات العربية املتحدة،
اليم ��ن ،الكوي ��ت ،ال�س ��ودان ،البحري ��ن ،الفليب�ي�ن،
املغرب وايطاليا ،و�س ��فري لبن ��ان يف اململكة العربية
ال�س ��عودية اللواء مروان زين.اىل النواب ا�س ��طفان
الدويه ��ي ،زياد القادري ،ايلي عون ،هاين قبي�س ��ي،
فريد حبيب� ،س ��مري اجل�س ��ر ،عبداللطي ��ف الزين،
روبري غ ��امن ،عقاب �ص ��قر ،نهاد امل�ش ��نوق ،عاطف
جمدالين ،عمار حوري ،حممد احلجار ،امني وهبة،
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م ��روان فار�س ،مروان حم ��ادة ،حممد قباين ،متام
�س�ل�ام ،ريا�ض رحال ،عبا�س ها�شم ،واحمد فتفت،
زياد القادري ،الوزير ال�س ��ابق خالد قباين ،القيادي
يف الق ��وات اللبناني ��ة م ��ارون مارون ممث�ل�ا النائبة
�س�ت�ريدا جعجع ،كما ح�ض ��ر مدير عام ق ��وى الأمن
الداخلي اللواء �أ�ش ��رف ريف ��ي  ،قائد منطقة بريوت
العمي ��د الركن احم ��د املقداد ممثال قائ ��د اجلي�ش
العم ��اد ج ��ان قهوج ��ي ،نقيب ال�ص ��حافة اال�س ��تاذ
حممد البعلبكي ،نقيب املحررين ملحم كرم ،املقدم
ط�ل�ال وهبة ممثال املدير الع ��ام لالمن العام اللواء
وفي ��ق جزين ��ي ،املدير الع ��ام المن الدول ��ة بالوكالة
العميد اليا�س كعيكاتي ،مفتي زحلة والبقاع ال�ش ��يخ
خليل املي�س ،مفتي طرابل�س وا�شلمال مالك ال�شعار ،
مفتي جبل لبنان حممد علي اجلوزو  ،رئي�س احلاكم
ال�شرعية العليا القا�ضي ال�شيخ عبد اللطيف دريان،
مط ��ران االرم ��ن االرثوذك� ��س كيغ ��ام خات�ش ��ريان،
مطران ال�س ��ريان االرثوذك�س جورج �ص ��ليبا ،رئي�س
احت ��اد الغ ��رف اللبناني ��ة حممد الزع�ت�ري ،مديرة
الوكال ��ة الوطني ��ة لالع�ل�ام ال�س ��يدة لور �س ��ليمان،
رئي� ��س احتاد عائ�ل�ات ب�ي�روت حممد خالد �س ��نو،
من�س ��ق عام تيار امل�س ��تقبل يف جنوب لبنان املهند�س
يو�س ��ف النقيب وعدد من الوزراء والنواب ال�سابقني

واع�ض ��اء يف املجل� ��س ال�ش ��رعي اال�س�ل�امي الأعل ��ى
و�شخ�صيات ثقافية وفكرية واعالمية .

احلريري
النائب احلريري بعد الن�ش ��يدين الوطني وال�س ��عودي،
الق ��ت النائ ��ب احلري ��ري الكلم ��ة الآتي ��ة�»:إن الإرادة
اللبنانية التي اجتمعت على احلرية والإ�س ��تقالل فكان
لها ما �أرادت يف الثاين والع�ش ��رين من ت�ش ��رين الثاين
ع ��ام  1943ومن ��ذ ذل ��ك التاريخ ع ��رف لبن ��ان عهودا
و�سيا�س ��ات و�أزمات وتعديالت واجتهادات وتق�س ��يمات
ودوائر كبرية و�ص ��غرية طولية وعر�ضية وعانى ال�شعب
والوط ��ن ما عاناه من �إنتكا�س ��ات ورف� ��ض البع�ض الكل
ورف�ض ال ��كل البع� ��ض وتنازع ��وا وتقا�س ��موا وتباعدوا
وبق ��ي الث ��اين والع�ش ��رين من ت�ش ��رين الث ��اين هو يوم
الإ�س ��تقالل مل تن ��ل من ��ه الإنق�س ��امات والنزاعات لأن
الإ�ستقالل جت�سيد لالرادة ال�صلبة التي ك�سرت حاجز
اخلوف واخل�ض ��وع والإ�ست�س�ل�ام من �أجل قيامة لبنان
و�س ��يادته وحريته لكامل �أر�ضه و�ش ��عبه ،ولأن الطائف
ه ��و جتدي ��د لتل ��ك الأرادة املمزوجة بالأخ ��وة العربية،
وعلى تلك الأر�ض الطيبة يف اململكة العربية ال�سعودية،
وبرعاي ��ة قادته ��ا و�أبنائها ،ا�س ��تعاد اللبناني ��ون ثقتهم
ب�أنف�س ��هم وببع�ض ��هم وكتب ��وا هواج�س ��هم و�أحالمه ��م

و�ص ��اغوا وثيقة وفاقهم الوطن ��ي التي و�إن اختلفوا على
تطبيقه ��ا �أو ن�صو�ص ��ها فهذا ال يغري يف الطائف �ش ��يء
مب ��ا هو �إرادة طيبة و�أخوة �ص ��ادقة و�أع ��وام من اخلري
والإ�س ��تقرار والإعم ��ار والوح ��دة والتفاع ��ل وانتظ ��ام
دورة احلي ��اة يف العمل والعلم وال�سيا�س ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات
ويف املالع ��ب وال�س ��احات واملط ��ار والزوار واجل�س ��ور
والطرقات واملاء والكهرباء والإت�صاالت وحرية العي�ش
والر�أي والإنتقال والإ�ستثمار وانتماء كل اللبنانيني لكل
لبن ��ان� .إن الطائف الإرادة والطائف امل�س�ي�رة الطويلة
مع الإجن ��ازات العظ ��ام يف الوحدة والبن ��اء والتحرير
وهو ا�س ��تعادة ال�س ��تقالل لبنان ب�أ�س�س ��ه و�إرادة �أبنائه
بالنهو� ��ض والإ�س ��تقرار ورموزه و�ش ��هدائه الكبار باقية
ما بق ��ي لبنان�.إن الطائف والإ�س ��تقالل باقيان ما بقي
لبنان» .ا�ض ��افت»:يا �ص ��احب املعايل � ..أيها ال�ص ��ديق
الكب�ي�ر ،ه ��ذه ب�ي�روت الت ��ي عرفتها وعرفتك وع�ش ��ت
معه ��ا �أفراحها و�أحزانها بريوت الت ��ي �أخذتك و�أخذت
من ��ك ب�ي�روت التي نعم ��ت ب�أخوتك و�ص ��داقتك بريوت
احلائرة بني مودتها وق�س ��وتها كتبت فيها �أعذب ال�شعر
و�أ�ص ��دقه وقلت فيها «قلب بريوت حجر « لأنك �أدركت
ك ��م ت�أمل ��ت وكم جرحت وك ��م حرقت ودمرت وق�س ��مت
وظلم ��ت واحتللت نعم يا �ص ��احب املع ��ايل قلب بريوت
حجر ،لكنه ناب�ض باملحب ��ة والوفاء والعرفان باجلميل
قلب بريوت حجر لكنه يعرف كيف مييز بني الأ�صدقاء
والأعداء� .أيها ال�ص ��ديق الكبري ،كنت معنا يوم فجعنا
وا�ستبيح دمنا و�أمننا وا�ستقرارنا و�إجنازاتنا وم�ستقبل
�أطفالن ��ا ووطننا وكن ��ت معنا �أي ��ام ت�ص ��دينا للعدوان
وجم ��ازره ودماره وح�ص ��اره ،وكنت خري م ��ن ميثل كل
ذلك اخلري املغمور بالعاطفة الأبوية ال�ص ��ادقة خلادم
احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني جاللة املل ��ك عب ��د اهلل بن عبد
العزيز �أطال اهلل عم ��ره وويل عهده و�إخوانه وحكومته
وال�شعب ال�س ��عودي ال�ش ��قيق فكنتم معنا �ساعة ب�ساعة
وجرح بجرح ومتكن اللبنانيون من �صد العدوان ومنعه
من حتقيق �أهدافه الع�سكرية وال�سيا�سية والإقت�صادية
والعمرانية والوطنية ،فكانت اململكة يف مقدمة الأ�شقاء

الذي ��ن وقفوا معنا لرد الع ��دوان ورفع �آثاره عن الأر�ض
والإن�سان والعمران ،واحت�ضن خادم احلرمني ال�شريفني
بكرمه كل طالب املدار�س الر�سمية يف كل لبنان وللعام
الرابع على الدوام ،و�إن ما مثلته م�ستمر ب�أخوة �صادقة
وباهتم ��ام كبري من �س ��عادة ال�س ��فري الأ�س ��تاذ علي بن
�سعيد بن عوا�ض الع�سريي .و�إن لبنان الذي يعرب اليوم
ب�شخ�ص ��كم الكرمي يا �صاحب املعايل عن وفائه خلادم
احلرمني ال�ش ��ريفني وويل عهده وحكومته و�شعبه ،ف�إنه
لن ين�س ��ى كل �أ�ش ��قائه الذي ��ن وقفوا معه �أي ��ام املحنة
والعدوان و�سيبقى لبنان الطائف ق�صة النجاح الكربى
للعمل العربي امل�ش�ت�رك ومثاال حيا ملا ي�س ��تطيع القيام
به الت�ض ��امن العربي من �إجن ��ازات عظام ،تعيد احلق
�إىل �أ�ص ��حابه وتعط ��ي جمتمعاتن ��ا الأمن والإ�س ��تقرار
والإزده ��ار� .إن ديونكم علينا كبرية وهي �أ�ص ��غر بكثري
من �أخوتكم فا�س ��محوا لنا يا �ص ��احب املعايل وبا�س ��م
منتدى الطائف وهيئته الإ�ست�شارية ب�أن نعرب عن بع�ض
�ش ��كرنا وتقديرنا ووفائن ��ا لقيادتكم ول�ش ��عبكم ولكم،
وب�أن نقدم لكم «درع الطائف للأخوة اللبنانية العربية
« �صديق لبنان معايل الدكتور عبد العزيز خوجة ..

خوجة
ث ��م قدم ��ت النائ ��ب احلري ��ري «درع الطائ ��ف لالخوة
اللبناني ��ة العربية» اىل الوزير خوج ��ة الذي القى كلمة
قال فيه ��ا« :معايل ال�س ��يدة بهية احلريري� ،أ�ص ��حاب
املع ��ايل ،ال�س ��يدات وال�س ��ادة� ،أرج ��و �أيته ��ا ال�س ��يدة
اجلليلة �أن تتقبلي من ال�ش ��كر �أعط ��ره و�أرقه على هذا
التكرمي الذي يعك�س هذه ال�ص ��لة الكرمية التي ربطت
بلدين ��ا ،وتل ��ك الو�ش ��ائج الت ��ي ربطتن ��ي �أنا �شخ�ص ��يا
بلبن ��ان واللبنانيني ،و�إين مبته ��ج االبتهاج كله �أن �أكرم
م ��ن «منت ��دى الطائ ��ف» ،وبرعاية من اململك ��ة العربية
ال�س ��عودية .وك�أن ه ��ذا املنتدى الذي جنتم ��ع فيه هذا
الي ��وم �إمياءة ذكي ��ة للتذك�ي�ر بذلك احل ��دث اللبناين
الفريد ،والذي طاملا عربت عنه� ،أيتها ال�سيدة اجلليلة
ب�أن منت ��دى الطائف دار فكري وثقايف �س ��يفتح املجال

�أمام احلوار واملبادرات ،عربيا ودوليا ،وي�س ��عى لن�ش ��ر
ثقافة الطائ ��ف ،وان اتفاق الطائف ال ��ذي حقق وثيقة
الوفاق الوطني ،كان له اليد الطوىل يف امل�ضي قدما يف
بناء الدولة احلديثة واالنفتاح على الأ�شقاء والأ�صدقاء،
و�أنه الثابت الوحيد الذي مكن اللبنانيني من العي�ش معا
والنهو�ض و�ص ��ياغة الدولة الوطني ��ة ،ولطاملا قلت»:ان
الطائ ��ف هو �إرادة اللبنانيني يف العي�ش معا» .ان بالدي
اململكة العربية ال�سعودية ي�سعدها كثريا ما بلغه لبنان،
ب�أبنائ ��ه م ��ن حتقي ��ق �إراداته وا�س ��تقراره و�س ��عيه نحو
البن ��اء و�إدارة عجل ��ة التنمية ،وبارك خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ما تو�صل اليه
الأ�ش ��قاء اللبنانيون م�ؤخرا عرب جمل�س ��هم النيابي من
حتقي ��ق حكومة الوحدة الوطنية برئا�س ��ة دولة الرئي�س
�س ��عد احلريري ،حتى ي�س ��تكمل لبنان ما بد�أه من قبل
م ��ن �أعمال البناء والتنمية .ان �ش ��كري وابتهاجي بهذا
التكرمي من منتدى الطائف الذي ترعاه معايل ال�سيدة
بهي ��ة احلريري يعي ��د اىل الأذهان ما كان ي�س ��عى اليه
الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري-رحمه اهلل -من ر�ؤية
لبن ��ان وجميع اللبنانيني وه ��م يعملون من �أجل احلرية
والتنمي ��ة ،وقد كان له ما �أراده م ��ن حلم ترفده الر�ؤية
الثاقبة والعزمية ال�صلبة التي عرف بها ،وكانت جتربته
يف ال�سيا�س ��ة والتنمي ��ة مبثاب ��ة �أمنوذج فري ��د يحتذى،
بعد �أن و�ض ��ع معامل للطريق ،لي�س يف العمل ال�سيا�س ��ي
وح�س ��ب ،و�إمن ��ا يف العمل اخل�ي�ري والتنم ��وي ،وهو ما
جن ��د له امتدادا يف املمار�س ��ة والتجربة يف ما ي�أخذ به
دولة الرئي�س �س ��عد احلريري على الأ�ص ��عدة كافة� .أما
العمل اخل�ي�ري والثقايف فثمة �أمثل ��ة كثرية وما منتدى
الطائف الذي ترعاه معايل ال�س ��يدة بهية احلريري �إال
مثال كبري على الرغبة يف تو�سيع دائرة احلوار ،و�إذكاء
روح املبادرة بني �أطياف املجتمع اللبناين� .أكرر �شكري
لك �أيتها ال�س ��يدة اجلليلة على هذا التكرمي ،كما �أ�شكر
ه ��ذا اجلمع املبارك الذي منحني كل هذا احلب ،و�إين
لفخ ��ور بهذا التك ��رمي الذي جاء من ه ��ذا البلد الرائع
الذي �أحببته لبنان الكرامة.
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تكريم

تكريم

بهية احلريري وا�ست�شارية منتدى الطائف تكرم امني عام جامعة الدول العربية

مو�سى :مباحثاتي يف لبنان �سوف تتعر�ض للواقع العربي
غري املريح واالعداد للقمة العربية القادمة
�أقام ��ت النائ ��ب بهية احلري ��ري والهيئة اال�ست�ش ��ارية ملنتدى الطائف حفل ا�س ��تقبال
تكرمي ��ي لأمني عام جامعة الدول العربية عمرو مو�س ��ى حيث مت منحه « درع الطائف
للأخوة اللبنانية العربية «  .وتقدم ح�ض ��ور احلفل الذي اقيم يف مقر منتدى الطائف
– �ساحة ريا�ض ال�صلح  :ممثل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان امني عام
وزارة اخلارجي ��ة ال�س ��فري وليم حبيب  ،ممثل رئي�س جمل�س الن ��واب نبيه بري النائب
هاين قبي�س ��ي ،ممثل رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري حمافظ بريوت نا�ص ��يف
قالو�ش  ،الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة  ،ممثل مفتي اجلمهورية ال�شيخ الدكتور حممد ر�شيد
قباين ال�ش ��يخ زياد ال�ص ��احب  ،والنواب  :نهاد امل�شنوق  ،حممد قباين  ،عبد اللطيف
الزين  ،عمار حوري  ،عاطف جمدالين ،غ�سان خميرب � ،أحمد فتفت ،جمال اجلراح،
ريا�ض رحال  ،جيلربت زوين  ،قا�س ��م عبد العزيز  ،متام �سالم ،الوزير ال�سابق فوزي
�صلوخ  ،ممثل الوزير �سليم ال�صايغ الدكتور فرج كرباج  ،ممثل الوزير طالل ار�سالن
اكرم م�ش ��رفية  ،الوزراء ال�سابقون «فوزي �ص ��لوخ  ،خالد قباين  ،ليلى ال�صلح حمادة
وعمر م�سقاوي ،نقيبا ال�صحافة حممد بعلبكي واملحررين ملحم كرم» ،العالمة ال�سيد
هاين فح�ص  ،مفتي زحلة والبقاع ال�شيخ خليل املي�س ،ممثل رئي�س املحاكم ال�شرعية
ال�س ��نية القا�ض ��ي ال�ش ��يخ عبد اللطيف دريان القا�ضي ال�ش ��يخ احمد الكردي  ،ممثل
النائب �س�ت�ريدا جعجع م ��ارون مارون  ،رئي�س املجل�س الوطن ��ي للإعالم عبد الهادي
حمفوظ ،و�سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية املعتمدين يف لبنان ،ومدير مكتب
جامع ��ة الدول العربية يف بريوت عبد الرحمن ال�ص ��لح وعدد من كبار موظفي وزارة
اخلارجية واملغرتبني  ،وممثلني عن املنظمات العربية والدولية العاملة يف بريوت .

احلريري
ا�س ��تهل احلفل بالن�ش ��يد الوطني اللبناين  ،ثم حتدثت رئي�سة منتدى الطائف النائب
احلريري فقالت :ي�ش� � ّرفنا اليوم �أن ن�س ��تقبل �أخ ًا كبري ًا  ..ومواطن ًا عربي ًا  ..لبناني ًا ..
م�ص ��ري ًا  ..مغارب ّي ًا  ..خليجي ًا  ..م�ش ��رقي ًا  ..حا�ضر ًا يف ك ّل حوا�ض ��ر �أ ّمته ومتاهاتها
و�آالمه ��ا و�أحالمها  ..جامع ًا للأخ ّوة والق ّوة  ..واقف� � ًا على حدود اخلالفات ..الكبرية
وال�ص ��غرية  ..وامل ّربرة والغري م ّربرة  ..قاب�ض� � ًا على النار يف يديه � ..صبور ًا  ..حكيم ًا
 ..قلق ًا على حا�ض ��رنا وم�س ��تقبلنا � ..أودعناه �أوجاعَ نا ووه َمنا  ..وتف ُّر َقنا  ..وحا�سبناه
�ياعنا وتراجع �إنتاج ّيتنا  ..ن�س�أله يف ك ّل �أمورنا  ..الإقت�صادية  ..والإجتماعية
على �ض � ِ
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وال�سيا�س ��ية  ..وال جنيبه عن �أب�س ��ط �أ�س ��باب لقائن ��ا وعملنا العربي
 ..والرتبوي ��ة ّ ..
امل�شرتك..
جناح للإرادة العربية التي متثلّ
َ
�أ ّيه ��ا الأخ الكبري ..هذه بريوت مرة ً �أخرى  ..ق�ص� �ة ٍ
 ..جتتم ُع لتك ّر َمك  ..وتث ّمنُ جهودَك يف منتدى الطائف  ..هذا العنوان الأكرث و�ضوح ًا
يف العقود املا�ض ��ية على قدرة الإرادة العربية �إذا اجتمعت على ال ّنجاح  ..والإنت�ص ��ار
 ..وعلى ك ّل �أ�شكال الفرقة  ..وال ّتباعد ..وال ّتناحر ّ ..
وال�ضياع � ..إنّ الطائف �أكرث من
وثيق ��ة  ..و�أكرث من جن ��اح  ..فهو جناح اللبنانيني يف ال ّتالقي  ..واحلوار  ..و�ص ��ياغة
يوم
وثيقة وفاقهم الوطني  ..وهو جنا ٌح للإرادة العربية املتم ّثلة باجلامعة التي مت ّثل َ ..
عقدتَ العزم ب�إراد ٍة �صلبة  ..وعزمي ٍة على �إنقاذ لبنان ال�شقيق من مراراته الطويلة ..
جناح الحرتام الدول ال�صديقة
وقتله  ..ودماره  ..و�ض ��ياعه  ..واحتالله � ..إ ّنه ق�ص ��ة ٍ
للإرادة الوطنية اللبنانية  ..والإرادة الأخوية العربية  ..والإقرار مبا �أق ّروا  ..واحرتام
م ��ا �أرادوا � ..إنّ ك ّل تل ��ك النجاحات لها �أوج ٌه �أخرى مبا ه ��ي هزمي ٌة لأعداء وطننا ..
جناح نح ّققه يف �أوطاننا  ..ويف �أ ّمتنا � ..إنمّ ا
و�أعداء �أ ّمتنا ّ ..
ال�صغار والكبار �..إنّ ك ّل ٍ
مي ّثل انت�ص ��ار ًا على ك ّل من ي�ض ��مر احلقد لنا  ..ويحاول تفتيت وحدتنا  ..ويق ّو�ض كلّ
�أ�س ��باب اجتماعن ��ا  ..وتفاعلنا ..وتقاربن ��ا  ..وتبادلنا مل�ص ��احلنا وخرباتنا  ..ويقف
يف وجه م�س ��تقبل �أوطاننا وعملنا العربي امل�ش�ت�رك � ..إنّ �إميان �شعوبنا بجامعة الدول
العربي ��ة يجعلها حمل احالمه ��م وطموحاتهم ..و�إذا كانت هذه ّ
ال�ش ��عوب تريد منكم

الكثري  ..وهي تعرف ما هو القليل الذي لديكم ..ف�إنّ هذه الأحالم وذلك الإميان هما
ثروت ��ان كبريتان ق ّل توافرهما لدى �أي منظمة �ش ��بيهة ّ
ملنظمتكم  ..ف�ش ��عوب الوحدة
الأوروبية ال تزال مرتدّدة يف ال ّت�سليم لتحويل هذه الوحدة �إىل وحدة ثقافية – �سيا�سية
 ..ولن ت�س ��تطيع املنظمات الأخرى �أن تنطلق كما انطلقت ّ
منظمتكم من بديهيات هي
ٌ
معج ��زات لدى املنظمات الأخرى  ..وتلك البديهيات هو �أ ّننا �أ ّمة واحدة ٌ  ..جنتمع يف
ال ّتاريخ واللغة والثقافة  ..وجنتمع �أي�ض ًا نحو ق�ضايانا امل�صريية الكربى � ..إنّ الطائف
حمط� � ٌة مم ّي ��ز ٌة يف م�س�ي�رة العمل العربي امل�ش�ت�رك  ..على �أمل �أن نح ّق ��ق ال ّنجاح يف
ق�ض ّيتنا املركزية  ..ق�ضي َة �شعوبنا ودولنا � ..أال وهي الإنت�صار ل�شعب فل�سطني ّ
ال�شقيق
 ..وعودته �إىل �أر�ضه  ..وقيام دولته وعا�صمتها القد�س ّ
ال�شريف ..
ّ
ّ
وا�ض ��افت� :أ ّيها الأخ الك ��رمي �..إنّ بريوت الوفاء  ..وبريوت ال ّت�أل ��ق  ..وبريوت الثقافة
 ..والأخ ّوة  ..واحل�ض ��ارة  ..وال ّنهو�ض � ..إنّ بريوت التي ع�ش ��تم معها �أيام ًا �ص ��عبة يف
ال�س ��نوات املا�ضية  ..ور�أت فيكم حا�ضن ًا لهمومها وخالفاتها وحتدّياتها  ..وكنتم على
ّ
ّ
ّ
إميان عميق ..
مقربة من كل الطموحات  ..وكل الآالم  ..و�سعيتم ب�ص ٍرب  ..وثبات  ..و� ٍ
ب� ��أنّ م ��ا يجمع �أبناء لبنان �أك ُرب بكث ٍري مما يختلف ��ون عليه  ..فكنتم معنا يف حمنتنا ..
ويف خال�صنا  ..وك ّنا يف ك ّل مرة نودّعكم ن�ستلهم ال�ص َرب من �إ�صراركم على العودة ..
وعدم الي�أ�س  ..وال ّتهاون �..أ ّيها الأخ الكبري ..لقد ا�س ��تطعتم �أن ت�ص ��ونوا يف لبنان ك ّل
ال ّنجاحات العربية امل�ش�ت�ركة  ..بدء ًا من اتفاق الطائف و�إجنازاته يف الوحدة والبناء
وال ّتحري ��ر � ..ص ��نتم معن ��ا ما ح ّققن ��اه يف مواجهة الع ��دوان  ..وكنت ��م معنا يف جتاوز
خالفاتنا ال�ص ��غرية والعابرة  ..واملريرة �أي�ض ًا  ..فا�س ��تح ّقينا �أخ ّوتكم  ..وا�ستح ّقيتم
�أخ ّوتنا  ..و�إ ّننا �إذ نتط ّلع اليوم �إىل ال ّنجاح الكبري الذي ت�س ��عون �إىل حتقيقه يف �إعادة
ّمل ّ
ال�ش ��مل العربي � ..إنطالق ًا م ��ن قمة الكويت الإقت�ص ��ادية الإجتماعية ..ومببادرة
من خادم احلرمني ّ
ال�ش ��ريفني  ..عبد اهلل بن عبد العزيز  ..و�إنّ �أ�ض � َ
�عف الإميان �أن
ي�ش � َ
�ارك لبن ��ان يف هذه امل�س�ي�رة الكبرية التي عَ مِ ��ل من �أجلها الرئي�س ّ
ال�ش ��هيد رفيق
ّ
ّ
احلري ��ري  ..وال ��ذي ي�ؤكد يف كل يوم ..جنله الرئي�س �س ��عد احلريري  ..امل�ض � ّ�ي على

هذه الطريق اجلامعة واحلا�ض ��نة  ..والقادرة عل ��ى ال ّنهو�ض ب�أوطاننا وجمتمعاتنا ..
والإنت�ص ��ار على �أعدائنا  ..ومواجهة حتدّياتن ��ا يف العبور �إىل الدولة العادلة والقادرة
 ..الدولة العاملة على تنمية مقدّراتها  ..وح�س ��ن �إدارة مواردها  ..وت�أمني الإ�س ��تقرار
..نرحب مبعاليكم يف وطنكم
والعم ��ل والإنتاج لدولها وجمتمعاته ��ا � ..أ ّيها الأخ الكبري ّ
الث ��اين لبنان  ..و�إ ّنه لي�ش� � ّرفنا يف منتدى الطائف  ..امل�ؤمت ��ن على النجاحات العربية
وال ّتق� �دّم وال ّنهو� ��ض � ..أن نقدّم درع الطائف للأخ ّوة اللبنانية العربية � ..إىل �ص ��ديق
لبنان معايل الأ�ستاذ عمرو مو�سى � ..أمني جامعة الدول العربية ..

عمرو مو�سى
ثم حتدث املحتفى به الدكتور عمرو مو�سى فقال�:أنا �سعيد جدا ان اح�ضر اىل بريوت
بع ��د ف�ت�رة من الغي ��اب عنها ومن ثم من اال�ش ��تياق اليها  ،و�س ��عادتي كبرية ان التقي
بالكثري من الأ�ص ��دقاء الأعزاء والوجوه املعروفة لدي  .الإن�س ��ان ي�ش ��عر يف اللحظات
الأوىل من وجوده يف بريوت �أو من و�ص ��وله اىل بريوت ي�ش ��عر بهذا البلد احلي احليوي
املليء باحلركة والت�ألق  .ا�شكر ال�سيدة بهية احلريري لدعوتي اىل هذا احلفل الكرمي
اىل منت ��دى الطائ ��ف ولتكرمه ��ا بتقدمي رمز ه ��ذا املنتدى ايل  .وال �ش ��ك ان الطائف
ه ��و ج ��زء من تاريخ لبنان  ،وكما تقول ال�س ��يدة بهية ان الطائف حركة �سيا�س ��ية نحو
الت�ض ��امن والأخوة والعمل امل�شرتك من كل املواطنني نحو هدف واحد  ،ومن ثم ميثل
رمزا من الرموز التي ن�ش ��عر ب�أهميتها  ،ب�ض ��رورتها وباالحتياج اليها يف عملنا العربي
امل�شرتك .
وا�ض ��اف :جئت يف زيارة ق�ص�ي�رة لأحتدث اىل طلبة اجلامعة الأمريكية  ،ولكن لبنان
هو لبنان � ،سوف �ألتقي بال�سيد رئي�س اجلمهورية وال�سيد رئي�س جمل�س النواب وال�سيد
رئي�س جمل�س الوزراء وال�سيد رئي�س الوزراء ال�سابق ف�ؤاد ال�سنيورة  ..على كل حال انا
�سعيد جدا وارجو ان مناق�شاتنا ومباحثاتي غدا التي �سوف تتعر�ض للواقع العربي غري
املريح ال�سائد حاليا  ،تتعر�ض للكثري من امل�شاكل القائمة واملحاذير واملخاوف هنا يف
لبنان  ،واالعداد للقمة العربية القادمة  ،واي�ضا التعامل مع عدد من املحطات  ،منها
هل هناك عملية �سالم �أم ال توجد عملية �سالم فيما يتعلق بفل�سطني  ،والنزاع العربي
اال�س ��رائيلي باال�ضافة اىل م�شاكل كربى كثرية تنت�شر يف كل مكان مع الأ�سف ال�شديد
 ،ولكن �أي�ض ��ا نتح ��دث يف اجلانب الإيجابي وامل�ش ��روعات التي اتف ��ق عليها واحلركة
العربية النا�ش ��طة يف اطار املجتمع املدين وحركة القطاع اخلا�ص واملنتديات الثقافية
وال�سيا�س ��ية التي تتحدث يف الواقع ب�صوت واحد وتناق�ش امورا تهمنا جميعا  .فهناك
حركة �س ��لبية يف العامل العربي  ،ولكن هناك روح ايجابية اي�ض� � ًا يجب ان نبني عليها
ون�ستثمرها  ،والدليل هذه احليوية العظيمة التي اجدها يف لبنان ويف �شعب لبنان .
ا�شكر ال�سيدة بهية احلريري على هذا التكرمي وي�شرفني ان اقبل هذه الهدية الرمزية
وا�ش ��كرك على اتاحة الفر�ص ��ة يل انني بعد خم�س دقائق من املطار التقي بكل ه�ؤالء
الأ�صدقاء .
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مقابالت املفتيني امل�شايخ يف الذكرى اخلام�سة لغيابه:

جعل لبنان ل�ؤل�ؤة امل�شرق وتاج املغرب
قربه من النا�س جعله الأقرب �إىل قلوبهم

كب�ي�ر ًا ،لكن املفاج� ��أة الي ��وم وبعد هذه ال�س ��نوات
ال�ص ��عبة العجاف �أن احلزن ي�س ��تمر يف الت�ض ��خم
والزيادة ليعك�س �صورة مغايرة عما يقال ،رمبا لأن
التاريخ مل ي�ض ��م بني جنباته يف لبنان رج ًال بحجم
دور الرئي�س ال�شهيد و�شخ�صيته وحمبته لوطنه.
هك ��ذا هي ح ��ال الكب ��ار ،ال ن�ش ��عر بغيابه ��م رغم
الغي ��اب بل هم حا�ض ��رون فينا دوم ًا ،لكننا ن�ش ��عر
ب�أن ذلك احل�ض ��ور غري املرئي بيننا يجب �أن نعمل
لتك ��ون نتائج ��ه كما �أراد له ��ا الرئي� ��س �أن تكون...
وحدة �أمنت ،وبناء �أهم و�أكرب ،وم�ستقبل �أكرث زهو ًا
وفخر ًا.

املفتي �سو�سان

املفتي سليم سوسان

حتقيق :خالد حممد اللحام

املفتي ال�شعار
مفتي طرابل�س ال�شيخ الدكتور مالك ال�شعار قال:
�ش�ل�ال ه ��ادر يقتلع ال�ص ��خور من طريق ��ه ويندفع
باجت ��اه النه ��ر ليتح� � ّول �إىل حمط ��ات ت ��روي تربة
هذا الوط ��ن بالعطاء والإنتاج ،وتنري ليايل املظلمة
بالكهرب ��اء ،وتعط ��ي للوطن القدرة على ال�ص ��مود
واال�س ��تمرار يف ع�ص ��ر تتطاحن فيه الدول الكربى
وتخرج الدول ال�صغرى من هذا التطاحن كالدقيق
اخلارج من بني �أحجار الرحى.
هك ��ذا كان الرئي� ��س ال�ش ��هيد ،معط ��اء من نف�س ��ه
وعالقات ��ه وم�ش ��اريعه وتطلعات ��ه ،يتع ��زز الوط ��ن
بدوره ،ويك� � ّرم بعطاءاته ولذا كان ��ت وط�أة الغياب
قا�سية ،والت�أثر با�ست�ش ��هاده عميق ًا لأنه كان �أقرب
�إىل النا� ��س ف ��كان الأقرب �إىل قلوبه ��م وهكذا هي
حال الكبار دائم ًا.
ونحم ��د اهلل الي ��وم ،ونح ��ن يف الذكرى اخلام�س ��ة
لغي ��اب الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري �أن ترك
لن ��ا خليف ��ة له م ��ن �أبنائه يحمل امل�ش ��عل ويوا�ص ��ل
امل�س�ي�رة عام ًال وب�ص�ب�ر على جتاوز كل ال�صعاب،
�س ��اعي ًا ولو بالتدري ��ج �إىل حتقيق امل�ش ��روع احللم
للرئي�س ال�ش ��هيد �أال وهو بناء لبن ��ان القوي القادر
العادل امل�س ��تقل الذي ال يخ�ش ��ى فتنة من هناك �أو
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اجتياح� � ًا من هناك ،متّع اهلل دولة الرئي�س ال�ش ��يخ
�سعد الدين احلريري بال�صحة والعافية وم ّكنه من
متابعة امل�سرية �إنه �سميع جميب.

املفتي الرفاعي
وقال مفتي عكار ال�شيخ الدكتور �أ�سامة الرفاعي:
عندما نقف بني يدي الذكرى ن�ش ��كر اهلل ونحمده،
لأننا ع�ش ��نا يف ع�ص ��ر كان للرئي�س ال�ش ��هيد رفيق
احلري ��ري فيه ذلك الدور الذي ال ينت�س ��ى يف بناء
لبنان اخلارج من �آتون حروب ربع قرن من تاريخه
مدمر ًا مهدوم ًا ك ��ي نذكر �أبد ًا �أن ب�إمكان رجل �إذا
امتل ��ك نا�ص ��ية الق ��رار و�إمكانيات الفع ��ل �أن يغري
ويبدل يف م�صائر ال�شعوب والدول ب�أكرث مما ميكن
للفرد فينا �أن يتخيل.
وهذا بحد ذاته ميكن له �أن ي�ش� � ّكل دافع ًا للأجيال
اجلديدة م ��ن �أبنائنا ليكون لهم الرئي�س ال�ش ��هيد
الق ��دوة واملثال ،كي ي�س ��عوا لبناء الوطن و�إن�س ��انه
بال�شكل الذي يحول دون تكرار املعاناة وتكرر الأمل
و�س ��قوط املزيد من ال�ضحايا والكثري من ال�شهداء
من جديد.
ع ��ام خام� ��س مي ��ر ،والأمل يتزاي ��د كلما �أط ��ل يوم
منا�س ��بة وكان للرئي�س ال�شهيد فيه ح�ضور من قبل
لأن الكبار يف التاريخ يرتكون يف �ش ��عوبهم ب�صمات
ال متحى لذا تتخذ الأمور �أدوات قيا�س جديدة حيث

مفتي بعلبك الشيخ خالد الصلح

ت ��رد كل الأمور �إىل الكبار في�ص ��بحوا رغم غيابهم
حا�ضرين وتقا�س كل الأمور بهم رغم املتغريات لعل
ما يعزي النف�س يف هذا املجال �أن الرئي�س ال�ش ��هيد
ترك ذرية �صاحلة ،ت�ؤمن مبا �آمن ،ت�سعى لأن تعطي
كم ��ا �أعطى ،وتت�س ��ع قلوبها للجميع كما ات�س ��ع قلبه
ع�سى اهلل �أن يوفقهم ملا فيه خري لبنان.

املفتي دل
مفتي حا�ص ��بيا ومرجعيون القا�ض ��ي ال�شيخ ح�سن
دليّ قال:
ويط ��ل العام اخلام�س علينا ،يف ظل غياب الرئي�س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري ونحن �أك�ث�ر �أمل ًا و�أ�ش ��د
معان ��اة و�أعم ��ق �إح�سا�س� � ًا ب�أهمي ��ة ذل ��ك الغي ��اب
وت�أثرياته على �ش ��عبنا و�أمتن ��ا و�أهلنا ووطننا حيث
كان الرئي� ��س ال�ش ��هيد حمب له ��ذا الوطن بقدر ما
�أحب ��ه �أهله فمن الطبيعي �أن يتح�س�س ��وا الأمل كلما
عاي�شوا ظرف ًا �صعب ًا بعد غيابه.
والكب ��ار يف تاري ��خ الأمم يتعاي�ش ��ون مع �ش ��عوبهم
فيكونون و�إياهم �شخ�ص ��ية واحدة ،لذا جتد الأمم
تعي� ��ش ال�ص ��دمة عندما يغيب �أي كب�ي�ر فكيف �إذا
كان ذلك الكبري �شخ�ص ��ية بحجم الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري؟
�أعوام خم�سة مرت ،ويقولون ب�أن احلزن يبد�أ كبري ًا
وينتهي �صغري ًا فيما كل �ش ��يء يبد�أ �صغري ًا وينتهي

مفتي �صيدا ال�شيخ �سليم �سو�سان قال:
عندم ��ا يكون عطاء الإن�س ��ان بحجم حمبته لوطنه
ال ن�س ��تطيع �أن نقي�س حجم ه ��ذا الوطن لأن املحبة
ال تقا� ��س ول ��ذا كان لبنان رفي ��ق احلريري يف قلب
الرئي�س ال�ش ��هيد �أكرب من �أي قيا�س وما كان لقلب
الرئي�س ال�شهيد �أن يحتمل كل ذلك احلب لوطنه لو
مل يكن كبري ًا بحجم هذا الوطن ،وحجم �ش ��هادته
فيه و�شهادته له.
لقد �ش� � ّكل غياب الرئي�س ال�شهيد وال يزال ،حمطة
�سوداء يف تاريخ هذا الوطن ،هي بحجم �آالم �سنوات
احلرب اللبناني ��ة و�آمالها ،وبحجم �آم ��ال الرئي�س
ال�ش ��هيد التي تعهد بتحقيقها خدم ��ة لوطنه و�أهله
و�ش ��عبه ،والآمال الكب�ي�رة عادة عندما ت�ص ��طدم
مبثل احلدث اجللل املتمثل بغياب الرئي�س ال�شهيد
تتح ّول �إىل نهر من الأحزان ال تتوقف اندفاعاته.
نعم ،لقد �أحب الرئي�س ال�ش ��هيد �ص ��يدا ،وبريوت،
وكل بقع ��ة من تراب هذا الوط ��ن ،ف�أعطى ،وقدّم،
و�س ��هر ،وكان العطاء وفري ًا ،والغلة مرتاكمة� ،آالف
من حملة ال�ش ��هادات العلي ��ا ،املئات من اخلريجني
اجلامعيني ،ع�شرات الآالف من الثانويني والقطار
ي�س ��تمر يف زيادة قاطراته ومع كل عام جديد نتاج
جديد يف م�سرية جيل من ال�شباب اللبناين ر�أى فيه
الرئي�س ال�شهيد الأمل بالغد الآتي.
رحم اهلل الرئي�س ال�ش ��هيد ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته،
وجعل من جنله خري خلف خلري �س ��لف ومن �أبنائه
�صروح عطاء للوطن نعتز بهم ونفتخر.

املفتي دايل بلطة
مفتي �صور القا�ضي ال�شيخ حممد دايل بلطة قال:
عجي ��ب �أم ��ر هذا الزم ��ان ،كلما تطلعن ��ا �إىل ما منر
به من جت ��ارب ومعطيات ومكا�س ��ب وخ�س ��ائر ،نرى

املفتي الرفاعي األول من اليمني ،د.عمر مسقاري ،املفتي امليس ،ومفتي الجمهورية محمحد رشيد قباني ،د .رضوان السيد ،املفتي قبالن،
الشيخ غاندي الحلبي ،رئيس املحاكم الشيخ عبد اللطيف دريان ،املفتي الشعار عبد الغني سالم واملفتي دالي بلطة

�أن خ�س ��ارتنا للرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري �أكرب
و�أخطر و�أ�ش ��مل و�أن غيابه �أطف�أ �ش ��معة يف حياة هذا
الوط ��ن كانت تنري م�س ��احة �أكرب من كل امل�س ��احات
التي تنريها �أعمال الكبار فقد كان الرئي�س ال�ش ��هيد
كب�ي�ر ًا بحج ��م العامل يف حمبت ��ه لهذا الوط ��ن و�أهله
ورغم �أن املحبة ال تقا�س بامل�ساحات وال بامل�سافات �إال
�أنن ��ا عندما نتابع ما عمل عليه الرئي�س ال�ش ��هيد وما
قدمه وما م ّر به نرى �أن كل تلك امل�ساحات وامل�سافات
تبقى يف عرفه �أ�ص ��غر و�أق ��ل مما كان ي�أمل �أن يقدمه
ويكفينا يف ذلك �أنه قال «ما حدا �أكرب من بلده».
اليوم ،متر الذكرى اخلام�س ��ة ،نق ��ف �أمامها وقفة
ح ��زن و�أمل ،نح ��زن لغياب ��ه وه ��و احلا�ض ��ر فين ��ا
�صمود ًا و�صرب ًا وا�ستعداد ًا دائم ًا لل�شهادة يف �سبيل
اهلل والوط ��ن ،ون�أمل ل ��ذاك الغياب ال ��ذي ترك يف
ال�سيا�س ��ة اللبناني ��ة والعربية فراغ ًا كب�ي�ر ًا يحتاج
امل ��رء �إىل خ�ب�رة الرئي� ��س ال�ش ��هيد ودوره وموقعه
وجتربت ��ه ليملأ بع�ض� � ًا منه وهو الكب�ي�ر الذي رفع
ر�أ�س لبنان عالي ًا يف ال�س ��ماء العربية ليثبت �أن هذا
الوطن كبري ب�أبنائ ��ه وقادر ًا �أبد ًا على النهو�ض من
حت ��ت الأنقا� ��ض لبناء الواقع الأف�ض ��ل وامل�س ��تقبل
الأجمل واحلياة الأحلى.
لق ��د ح ��اول الرئي�س ال�ش ��هيد �أن يجعل م ��ن لبنان
ل�ؤل�ؤة امل�ش ��رق العربي ،وت ��اج املغرب العربي ،فكان
�أن �س ��قط التاج وانترثت لآلئه وغ ��اب الرئي�س لكن
الوطن باقٍ وباقٍ على حمبته.

املفتي ال�صلح
مفتي بعلبك ال�شيخ خالد ال�صلح قال:

غياب الكبار يف الزمن ال�ص ��عب يرتك وقع ًا يرتدد
�صداه ل�سنوات و�س ��نوات ،متام ًا كوقوع �صخرة من
واد ،ويف العادة يك ��ون ذلك الغياب
جب ��ل �إىل قع ��ر ٍ
ً
مقدمة النهيارات �أكرب و�أعظم و�أ�ش ��د خطرا ،وقد
كاد هذا يح�ص ��ل لدين ��ا يف لبنان ل ��وال حكمة �أهل
امل�س�ؤولية واحلل والعقد ويف طليعتهم دولة الرئي�س
ال�شيخ �سعد الدين احلريري.
ونحن عندم ��ا نقف حلظة ح ��زن وت�أ ّمل وتفكري يف
ه ��ذه الذك ��رى ،فاللحظة ت ��دوم لدينا كث�ي�ر ًا لأننا
نعي�ش مب ��رارة مرحلة غياب الرئي�س ال�ش ��هيد فقد
علقت �س ��احتنا الإ�س�ل�امية والوطنية على الرئي�س
الغائب الآمال الكبار ومتنت لو ت�س ��تطيع �أن متد يف
عمره لرتى تلك الآمال تتحقق ولكنها م�ش ��يئة اهلل
اقت�ض ��ت �أن يغيب كبرينا يف الوقت الذي كنا ب�أ�شد
احلاجة �إليه.
لق ��د و�ض ��عت ح ��ول الرئي�س ال�ش ��هيد مو�س ��وعات
ومو�س ��وعات حتدثت ع ��ن م�س�ي�رته ودوره و�أعماله
وبراجمه ون�ش ��اطاته وطموحاته وم ��ا قاله وما قيل
عنه وما ر�س ��مه للبنان وما حققه ،وال تزال الأقالم
تكتب يف كل منا�س ��بة جديد ًا ولكن الرئي�س ال�شهيد
غاب ويعجز الل�س ��ان �أحيان ًا ع ��ن �أن يقول �أكرث لأن
خ�س ��ارة الغي ��اب �أك�ب�ر م ��ن كل خ�س ��ارة ولأن روح
ال�ش ��هيد تبقى حي ��ة يف نفو�س حمبيه فلن�س� ��أل اهلل
ل ��ه اجلنة بق ��در ما �أعطى ،ورعى ،و�س ��عى ،وعمل،
و�أنت ��ج ،ملا فيه م�ص ��لحة لبنان و�أهل لبنان و�ش ��عب
لبنان وخا�ص ��ة �أهل ��ه وطائفته والكب ��ار مهما طال
غيابه ��م يذكره ��م التاري ��خ مب ��ا فعل ��وا ويحفظهم
ذكرى يف قلوب �أبناء �أمتهم �أبد ًا.
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�أكرب م�سرية جماهريية حا�شدة ت�شهدها
مدينة �صيدا يف الذكرى اخلام�سة والثالثني

ال�ست�شهاد املنا�ضل معروف �سعد

الشهيد املناضل معروف سعد
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ا�س ��تعادت ذكرى اغتيال معروف �سعد زخمها ال�شعبي ،وجددت �صيدا العهد،
وخرج ��ت اجلم ��وع يف م�س�ي�رة الوفاء لل�ش ��هيد .ومل يح ��ل الطق�س العا�ص ��ف
والأمط ��ار الغزي ��رة دون م�ش ��اركة الآالف من �أبناء مدينة �ص ��يدا يف م�س�ي�رة
الوفاء التي انطلقت مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة والثالثني ال�ست�شهاد املنا�ضل
معروف �س ��عد .دعا �إىل امل�س�ي�رة التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري وجلنة تخليد
ذكرى ال�ش ��هيد .متيزت امل�س�ي�رة باحل�ش ��د اجلماهريي الكبري وهو الأول من
غ�ص ��ت بامل�شاركني ،وقد و�صلت
نوعه منذ �س ��نوات ،بحيث �أن �ش ��وارع املدينة ّ
طليعة امل�س�ي�رة �إىل نقطة النهاية يف �ش ��ارع ال�شاكرية بينما كانت �أق�سام منها
مل تنطل ��ق بع ��د من بوابة الفوقا .وق ��د نرث على امل�س�ي�رة الأرز وماء الورد من
�ش ��رفات املنازل ،بينما كانت الن�سوة تزغرد لل�شهيد ولنجله �أ�سامة �سعد .وقد
متيزت امل�سرية بح�ضور كثيف لل�شباب.
انطلقت امل�سرية من البوابة الفوقا يتقدمها رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�صري
الدكتور �أ�س ��امة �سعد ،النائب زياد �أ�سود ممثال ًرئي�س تكتل التغيري والإ�صالح
العماد مي�ش ��ال عون ،الأمني العام للحزب ال�ش ��يوعي اللبن ��اين الدكتور خالد
ح ��دادة ،النائب ال�س ��ابق زاه ��ر اخلطيب ،رئي� ��س بلدية �ص ��يدا الدكتور عبد
الرحم ��ن البزري� ،أمني �س ��ر حركة فتح يف لبنان فتحي �أبو العردات ،ر�ؤ�س ��اء
البلدي ��ات واملخات�ي�ر يف منطقة �ص ��يدا ،قيادة التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري،
ممثل ��ون ع ��ن القوى الوطني ��ة اللبنانية ،والقوى الإ�س�ل�امية ،ورج ��ال الدين،
حزب اهلل  ،حركة �أمل  ،الف�ص ��ائل واللجان ال�ش ��عبية الفل�س ��طينية ،ف�ض�ل�ا ً
عن ممثلي الهيئات النقابية واالجتماعية وال�ص ��حية وال�ش ��بابية والريا�ض ��ية
وغريها.
�سارت يف طليعة امل�سرية الفرق الك�شفية واملو�سيقية ،وحملة الأعالم والرايات.
ثم احل�شود ال�شعبية من �أحياء مدينة �صيدا وجوارها ،ووفود الهيئات ال�سيا�سية
والن�س ��ائية والنقابية ،من بينها الهيئة الن�س ��ائية ال�شعبية وقطاعات التنظيم
ال�ش ��عبي النا�صري واحلزب ال�شيوعي اللبناين واحلزب الدميقراطي ال�شعبي
والف�ص ��ائل الفل�س ��طينية .رفع امل�شاركون �ص ��ور و�أعالم وجم�سمات تعرب عن

املنا�س ��بة ،و�صور ال�شهيد معروف �س ��عد ورمز املقاومة م�صطفى �سعد وجمال
عبد النا�ص ��ر .و�أطلق امل�شاركون هتافات ت�شيد بن�ض ��االت ال�شهيد وتدعو �إىل
موا�صلة نهجه ال�سيا�سي وال�شعبي املقاوم ،وااللتزام بق�ضايا النا�س والفقراء،
واحلفاظ على مدينة �صيدا عا�صمة للجنوب واملقاومة ،ومنفتحة على جوارها
مع رف�ض الطروحات املذهبية والطائفية.
جابت امل�سرية �شارع ريا�ض ال�صلح ،وتوقفت يف �ساحة النجمة يف املكان الذي
اغتيل فيه ال�ش ��هيد املنا�ضل معروف �س ��عد ،حيث قر�أ امل�شاركون الفاحتة عن
روح ال�ش ��هيد .و�أكملت �سريها باجتاه �شارع الأوقاف وال�سوق التجاري لتنتهي
يف �ش ��ارع ال�شاكرية حيث اعتلى الدكتور �سعد �شرفة املقهى ال�شعبي الذي كان
يخطب فيه والده ال�شهيد.
عريف االحتفال خالد الغربي رحب بامل�شاركني من فرق ك�شفية وقوى �سيا�سية
وح�ش ��ود �شعبية .وقال� " :إن �صيدا �س ��تبقى كما �أرادها ال�شهيد معروف �سعد،
القيمة الن�ض ��الية والرتاث الوطني املقاوم .ال �ص ��يدا كما يريدها ال�سما�س ��رة
جم ��رد �أ�س ��هم يف بور�ص ��ة ال�ش ��ركات واملراب�ي�ن .ي ��وم اغتالوا معروف �س ��عد
غ ��اب عن بالهم �أنه قائد ملهم ،و�أن ر�صا�ص ��ات الغ ��در اجلبانة و�إن نالت من
اجل�س ��د لكنها مل تنل م ��ن املبادىء والقي ��م التي �آمن وا�ست�ش ��هد من �أجلها.
و�إن معروف �س ��عد مل ينته يف قرب ،ومب ��اد�ؤه مل تنته ،بل هو يعي�ش يف الرجال،
ويف املقاومني الذين ّ
يق�ض ��ون م�ضاجع العدو ،ويف جيل جديد ينه�ض من �أجل
كرامة الوطن.
وقد �ألقى الدكتور �أ�سامة �سعد كلمة باملنا�سبة جاء فيها:
ال�ش ��كر لكم ،ال�ش ��كر لوفائكم خلط معروف ،ال�شكر لهذه امل�شاركة الرائعة يف
م�سرية الوفاء لل�شهيد معروف �سعد.
مل تت�أخ ��روا م ��رة واحدة عن امل�ش ��اركة يف م�س�ي�رة الوفاء لأنه ��ا متثل تعبريا
ع ��ن الإ�ص ��رار على موا�ص ��لة الن�ض ��ال من �أجل احلري ��ة والكرام ��ة والعدالة،
وعن التم�س ��ك بخي ��ار املقاومة يف مواجه ��ة املخططات العدواني ��ة الأمريكية
وال�صهيونية.
ومما ال�شك فيه �أن امل�شاركة الكثيفة هذا العام هي دليل وا�ضح على �أن التيار
ال�شعبي الوطني الدميوقراطي ،تيار معروف �سعد ،هو تيار لن تقوى عليه قوى
الف�س ��اد والإف�ساد واملال امل�ش ��بوه� .إنه تيار هادر� ،إنه �ش ��جرة با�سقة جذورها
�ض ��اربة يف عمق الأر�ض ،وقامتها �شاخمة ،ور�أ�سها يناطح ال�سحاب .و�سيثبت
الآت ��ي من الأيام �أنكم �أنتم �أبناء العزة واملقاومة والعنفوان �ستنت�ص ��رون على
الت�آمر وعلى د�سائ�س الظلم والظالم.
خم�س ��ة وثالثون عاما على غيابك يامعروف ،لكن ب ��زرة العطاء التي زرعتها
فين ��ا انتماءا وطني ��ا عربيا مقاوما ،وانحيازا للفقراء وال�ض ��عفاء ،باتت اليوم

�سنبلة ون�شيدا للحرية.
نتذك ��رك ،نتذكر ن�ض ��االتك يف كل املج ��االت .نتذكر معروف �س ��عد اللبناين
املقاوم �ض ��د اال�س ��تعمار واالنت ��داب واالحالف ،ت ��زج به �س ��لطة االنتداب يف
معتقالتها ل�س ��نوات وملرات عديدة ،ويقتحم الق�ش ��لة وي�صاب ،وال يذكر ا�سمه
كاحد رجاالت اال�ستقالل.
نتذكر يامعروف وعيك املبكر للخطرال�صهيوين على فل�سطني ،ولبنان ،والأمة
العربية ،عندما قدت ال�شباب ال�صيداوي الثائر اىل ه�ضاب فل�سطني ملواجهة
ع�صابات ال�صهاينة.
قات ��ل مع ��روف �س ��عد ،وقات ��ل الكث�ي�رون ،وا�ست�ش ��هد الآالف من اجل ق�ض ��ية
فل�س ��طني  ،فاين فل�س ��طني الي ��وم؟ وك�أن ��ه اليكفي �ش ��عبها العذاب ��ات وجراح
امل�ؤم ��رات الدولية والعربية حتى يبتلي بهذا االنق�س ��ام واالحرتاب العبثي بني
ابناء الق�ضية الواحدة.
نتذكر معروف �س ��عد ذاك القائد ال�شعبي امللت�صق مبا�شرة بهموم املواطنني،
ن�ص�ي�ر ال�ضعفاء والكادحني ،ابا الفقراء يدافع بقوة عن حقهم يف لقمة عي�ش
كرمية ،وي�ست�ش ��هد من اجلهم .نتذكر ذلك ونتح�س ��ر بعد �أن حتولت الزعامة
اليوم اىل �س ��لعة تباع وت�ش�ت�رى" :مني بيزيد بيح�صل عليها" ،وبعد �أن �صارت
جاها ي�شرتى باملال وما ادراك ما مالهم!
ام ��ا نح ��ن فنعاهدك يامع ��روف ان يبقى خبزن ��ا من عرق اجلب�ي�ن .قد ن�أكله
خ�شنا �أو ياب�سا ،لكننا ن�أكله بكرامة ،و�سنبقى ملت�صقني بق�ضايا النا�س وهموم
املواطنني والوطن.
نتذكرك يامعروف ،ونتذكر م�ش ��اريعك االمنائية يف �ص ��يدا ،م�شاريع حتققت
يوم مل يكن فعل التنمية يحتاج اىل الهرج والتطبيل والتزمري ،وال �إىل التمنني
وتربي ��ح اجلميل .ويوم مل يكن يقوم على الكذب واالدعاء كما يح�ص ��ل اليوم
من قبل الذين مار�س ��وا وميار�س ��ون نظرية نحن او ال اح ��د ،و�إما ان ن�أخذ كل
امل�شاريع �أو نعرقل كل امل�شاريع .وفوق كل هذا ن�سمع جعجعة وعودهم مب�شاريع
امنائية يف املدينة ،لكننا ال نرى �أي طحني .
نتذكرك يا معروف يف هذا الليل العربي الدام�س الظالم ،حيث االنق�س ��امات
والتفتيت وال�شرذمة ت�سعى لتكون بديال عن امل�شروع القومي الوحدوي ،وحيث
دول الت�آمر العربي ،واالعتالل العربي ،بنفطها وم�ش ��ايخها وامرائها كادوا �أن
يغرقوا االمة العربية يف البحر االمريكي اال�سرائيلي .لكن مالحم املقاومة يف
لبنان ،وفل�سطني ،والعراق ،قد ك�شفت تخاذلهم وخيانتهم .هذه املقاومة التي
�أحلقت الهزائم بجحافل الأعداء و�أ�سلحتهم الفتاكة .ونحن على ثقة تامة �أن
خيار املقاومة ،خيار معروف �س ��عد و�س ��ائر الثوار� ،سينت�ص ��ر ،و�سيلقي بخيار
االعتدال� ،أو االعتالل� ،إىل مزبلة التاريخ.
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واليوم يف زمن التهديدات اال�س ��رائيلية ب�شن عدوان على �سوريا ،وعلى لبنان،
م ��ن العار واملعيب �أال ن�س ��مع م�س� ��ؤوال عربيا واحدا يدين ه ��ذه التهديدات� ،أو
يعلن الت�ض ��امن مع �س ��وريا ولبنان ،حتى ولو من باب الت�ضامن ال�شكلي .بينما
يف الوقت ذاته نرى �س ��عود الفي�ص ��ل يهدد ويتوعد ايران بالويل والثبور �إذا ما
قامت باقفال م�ضيق هرمز يف حال هاجمتها �أمريكا.
ماهذا ال�س ��قوط العربي الر�س ��مي ،حيث باتت مواق ��ف دول االعتالل العربي
ت�ش ��كل تغطية وجوازا م�س ��بقا لل�صهاينة من اجل �ش ��ن عدوان على �سوريا ،او
غ ��زة� ،أو لبنان .متاما كما تواط� ��أوا وغطوا العدوان على لبنان يف متوز 2006
 .غري �أننا على ثقة تامة مبواقف ال�شعوب العربية التي نطالبها بالتحرك يف
مواجهة العدوان الأمريكي ال�صهيوين وتواط�ؤ احلكام العرب.
�أيها الإخوة
نتذكر اليوم ن�ضاالت معروف �سعد لكي تر�سم لنا خارطة الطريق يف مواجهة
قطاع الطرق واملرابني وال�سما�س ��رة وجتار املوق ��ف الذين يكرثون من الكالم
عن الدولة والعبور اليها.
وعل ��ى الرغم من اننا مل ننخ ��دع يوما بتلك الكذبة الك�ب�رى التي تتحدث عن
لبنان الدولة وامل�ؤ�س�سات ،مع ذلك ن�س�ألهم:
عن اي دولة تتحدثون؟ واي دولة بنيتم؟ واىل اية دولة تعربون؟
انتم الذين عربمت على جثة الوطن بعد �أن انتزعتم منه كل مقوماته ،و�ضربتم
وحدته الوطنية ،ودمرمت اقت�صاده الوطني.
بني دولتكم والدولة التي يطمح �إليها املواطن م�سافة �شا�سعة.
دولتكم دولة امراء الطوائف واملذاهب ،اما الدولة املن�شودة فهي دولة املواطنة
والنظام الدميرقراطي وحرية الر�أي.
دولتكم دول ��ة الطوائ ��ف واملذاهب املتناح ��رة ،واحلروب الأهلية ،والو�ص ��اية
الأجنبي ��ة� .أم ��ا الدول ��ة التي نطم ��ح �إليها فه ��ي دولة املواط ��ن ،ال طائفية وال
مذهبية ،ي�سودها ال�سلم الأهلي ،وتتمتع بالإ�ستقالل وال�سيادة احلقيقيني.
دولتكم دولة ال�ص ��فقات وال�سم�سرات واملرابني والفا�س ��دين� .أما الدولة التي
نريد فهي دولة العدالة ،واحرتام القانون ،والقيم وامل�س ��اواة واالنتاج ،وتوفري
التعليم واال�ست�شفاء والطبابة للجميع.
دولتكم دولة الرعايا ،اما الدولة التي نريدها فهي دولة الرعاية.
�أيها الإخوة
�أ�ؤك ��د لكم �أن التغيري الذي نن�ش ��ده جميعا هو رهن �إرادتكم .و�إذا ما ال�ش ��عب
يوم ��ا �أراد احلي ��اة فال بد �أن ي�س ��تجيب القدر .و�إين �أتوجه ب�ش ��كل خا�ص �إىل
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ال�شباب لأقول لهم:
هذه ال�س ��لطة القائمة ،وهذا النظام ال�سائد ،هما �أ�صل البالء يف كل ما يعاين
من ��ه لبن ��ان .ومفت ��اح اخلال� ��ص يف �أيديكم �أنتم .ال ت�ص ��دقوا وعود ال�س ��لطة
فه ��ي وعود زائفة ،الق�ص ��د منها الت�ض ��ليل والتعمية عل ��ى احلقائق .الزعماء
الطائفي ��ون واملذهبي ��ون ي�س ��عون �إىل جعلكم وق ��ودا ل�ص ��راعاتهم ومعاركهم
العبثي ��ة التدمريية التي ال تهدف �إال �إىل تقوية زعاماتهم على �أ�ش�ل�اء الوطن
واملواطنني� .أما حلف �أ�ص ��حاب امل�صارف وكبار التجار املم�سك فعليا بالقرار
الر�س ��مي فهو امل�س�ؤول عن �إفقار ال�شعب وتفلي�س البلد� .إن الأمر وا�ضح و�ضوح
ال�ش ��م�س يف و�س ��ط النهار :بينما يزداد ال�ش ��عب فقرا تت�ض ��خم ثروات ه�ؤالء،
وبينم ��ا تف ��رغ جي ��وب النا�س متتل ��ىء خزائن البن ��وك .الركود االقت�ص ��ادي،
والت�ض ��خم ،ال�سيما يف �أ�س ��عار العقارات ،وتقل�ص اخلدمات العامة ،والغالء،
والبطالة ،هذه هي بع�ض نتائج �سيا�ساتهم.
�إن الإنتظار ال يجدي ،فلنتحرك ،ولننتف�ض يف وجوه كل ه�ؤالء ،يف وجه حتالف
الطائفي ��ة ال�سيا�س ��ية وال�سما�س ��رة واملراب�ي�ن .ولنتطل ��ع �إىل االم ��ام ،ونر�ص
ال�صفوف الننا ندرك ان املعركة مع الطواغيت والظلم واال�ستبداد االجتماعي
حتتاج اىل ت�ضافر اجلهود ،واىل عمل يبتعد عن االنانية احلزبية ال�ضيقة اىل
رحاب العمل املنظم والعمل اجلماعي .
ولتك ��ن ه ��ذه دعوة ل ��كل اخوتنا ورفاقن ��ا يف العمل الوطني ،ول ��كل القوى التي
ت�س ��عى اىل التغيري :فلنرتفع عن ال�ص ��غائر ملواجهة الطغم ��ة احلاكمة ونظام
االمتي ��ازات واالحتكارات .ولنخ�ض معركة اال�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي وبناء نظام
دميقراط ��ي ال طائف ��ي ،وال امتيازات في ��ه لالحتكارات املالية واالقت�ص ��ادية.
علين ��ا ان نكون جاهزين ملواجهة قا�س ��ية وحادة مع طبقة الف�س ��اد ،وعلينا ان
نوف ��ر ال�ش ��روط الناجحة لهذه املواجه ��ة التي باتت مهمة وطني ��ة بامتياز ،ال
ت�ض ��اهيها اال مهمة الت�صدي لالحتالل ،ومواجهة احتمال قيام العدو بعدوان

جديد نعتقد انه يرتدد يف القيام به ،ويح�سب الف ح�ساب قبل تنفيذه.
بناء على ماتقدم انني ادعو اخواين يف التنظيم ال�شعبي النا�صري ،ويف القوى
الوطني ��ة والتقدمي ��ة اللبنانية ،لكي يكون ��وا على اهبة اال�س ��تعداد واجلهوزية
الكاملة خلو�ض ا�ستحقاقات املواجهة القادمة ،ولكي يخو�ضوا الن�ضال اليومي
و�س ��ط النا�س .فالن�ض ��ال الوطني واالجتماع ��ي لي�س ترفا وال جاها �سيا�س ��يا
او اجتماعي ��ا ،بل هو ت�ض ��حية ونك ��ران للذات ،وعطاء بال ح ��دود .واعتقد ،ال
ب ��ل اجزم انكم م�س ��تعدون لدفع الثم ��ن مهما كان باهظ ��ا .وثقتي بكم كبرية
انتم يارجال التنظيم ال�ش ��عبي ،ويامنا�ضلي القوى الوطنية والتقدمية ،يا �أيها
الذين ت�ص ��ديتم ببنادق �ص ��دئة ،وب�ص ��دور عارية ،للجي�ش الإ�سرائيلي خالل
مرحل ��ة االحت�ل�ال ،ولعم�ل�اء ا�س ��رائيل �س ��نة  ،1985حلماية املدين ��ة وامنها
وعمقه ��ا على جبه ��ة كفرفالو�س ،وقدمتم الدماء الزكي ��ة الطاهرة� ،أنتم �أيها
املنا�ضلون قادرون متاما على حتمل ال�صعاب وامل�س�ؤولية.
ايها االخوة
انهم عبثا يحاولون النيل من تاريخ �ص ��يدا ،ويحاولون البا�سها ثوبا غري ثوبها
الوطن ��ي العروب ��ي .ويلج� ��أون �إىل ممار�س ��ة التحري� ��ض الطائف ��ي واملذهبي،
وي�س ��عون �إىل عزل �صيدا ،ويحر�ض ��ون على املقاومة  ،لكن كل هذه املحاوالت
م�آلها �إىل الف�شل وال�سقوط .و�أنا �أقول لكم :
ال تعط ��وا �أهمية كبرية لنتائج االنتخاب ��ات النيابية الأخرية .فتلك االنتخابات
حاكتها الغرائز املذهبية ،وجرت بقانون متخلف رجعي ،وجرى خاللها اف�ساد
القيم وم�صادرة الر�أي ،بوا�سطة املال الأ�سود امل�شبوه .وهاهو املجل�س النيابي،
وها هي الكتل النيابية ،ي�س ��قطون امام امتحان ال�صدق مع الذات ،فيحجبون
حق ال�شباب من عمر � 18سنة يف االنتخاب ،بينما معظم هذه القوى ت�ستخدم
ال�شباب كوقود ملعاركها الطائفية واملذهبية.

ب�إرادتكم �أنتم لن تكون �صيدا يف �أي يوم من الأيام عقارا �سائبا ،وال م�شيخة
يتحكم بها �أ�صحاب الأموال امل�شبوهة ،وال ر�صيدا زائدا حل�ساب هذا امل�س�ؤول
او تل ��ك اململك ��ة .بل �س ��تبقى �ص ��يدا كما عهدتها ي ��ا معروف مدين ��ة االحرار
واملقاومني الراف�ض�ي�ن لال�س ��تبداد والقهر االجتماعي ،مدينة املنا�ضلني من
اجل غد اف�ض ��ل ،مدينة وطنية عربية مقاومة كما اردتها ايها ال�شهيد الكبري.
كما �ستبقى �صيدا وفية لقناعاتها ،وفية ل�شهدائها وتاريخها ،ولن ت�ستطيع قوى
املال امل�شبوه ،وال حزمات الدوالرات ،على تزوير احلقائق والتاريخ .و�سنحمي
هذا التاريخ بالقلب والعني لوقف م�سل�سل العبث والكذب واالفرتاء.
و�أعدكم �أنا �أ�سامة معروف �سعد باننا لن نت�ساهل بتاتا مع الفتنويني والعابثني
بتاريخ املدينة ،واقول �إننا لن نلدغ من جحر مرتني.
ختاما �أيها الإخوة
جندد العهد ،عهد الوفاء ل�شهادة معروف �سعد ،و�سائر ال�شهداء.
ون�ش ��دد على متابعة ال�س�ي�ر على خطاه ،واتباع النهج الذي �س ��ار عليه ،مهما
كانت ال�صعاب ،ومهما بلغت الت�ضحيات.
بعد انتهاء امل�س�ي�رة ،زار الدكتور �أ�سامة �س ��عد ،وعائلة ال�شهيد معروف �سعد،
وممثلو القوى والهيئات امل�شاركة� ،ضريح ال�شهيد حيث قر�أوا الفاحتة وو�ضعوا
�أكاليل الزهور.
ثم ا�س ��تقبل الدكتور �أ�سامة �سعد وجلنة تخليد ذكرى ال�شهيد معروف �سعد يف
مركز معروف �سعد الثقايف ،الوفود ال�سيا�سية ،واحلزبية والنقابية ،والك�شفية
وال�شعبية.
ومن �أبرز احلا�ض ��رين :النائب مي�ش ��ال مو�س ��ى ،النائب ال�سابق جورج جنم،
وفد من املجل�س البلدي يف �صيدا ،وفد من ر�ؤ�ساء بلديات منطقة �صور ،رئي�س
بلدية الغازية ،وفد من خماتري �صيدا والزهراين� ،سماحة مفتي �صيدا ال�شيخ
�س ��ليم �سو�س ��ان ،رئي�س فرع �أمن �ص ��يدا العقيد ممدوح �صعب ،قن�صل �سفارة
فل�س ��طني يف لبنان احلاج حممود الأ�سدي ،وفد من حزب اهلل ،وفد من حركة
�أم ��ل ،وفد من احلزب ال�ش ��يوعي اللبناين ،وفود من املنظمات الفل�س ��طينية:
حرك ��ة فتح ،جبهة التحرير الفل�س ��طينية ،حركة اجلهاد اال�س�ل�امي ،اجلبهة
ال�ش ��عبية (القي ��ادة العامة) ،ال�ص ��اعقة ،جبه ��ة التحرير الفل�س ��طينية ،فتح
االنتفا�ضة ،اجلبهة ال�ش ��عبية ،جبهة التحرير العربية ،جبهة الن�ضال ال�شعبي
الفل�س ��طيني ،اجلبهة الدميقراطية ،حزب ال�ش ��عب الفل�س ��طيني� ،إ�ضافة �إىل
وفود ك�شفية وطالبية ونقابية و�شعبية.
كما تلقى �س ��عد ات�ص ��الأً هاتفي ًا من القائم ب�أعمال ال�س ��فارة الفل�سطينية يف
لبنان �أ�شرف د ّبور.
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ال�شهيد معروف �سعد :ال�سرية الن�ضالية

• �س ��نة ُ 1910ول ��د مع ��روف �س ��عد لأب مزارع يف �أ�س ��رة �ش ��عبية تعمل
بالب�ساتني.
• در�س يف مدر�س ��ة الفنون الإجنيلية ب�ص ��يدا ،وتخرج �س ��نة  1929من
مدر�سة عاليه الوطنية.
وعرف كبطل ريا�ضي.
والفرو�سية
للريا�ضة
بحبه
• يف �شبابه ا�شتُهر
ُ
• منذ ثالثينيات القرن املا�ضي وعى خماطر ال�صهيونية على فل�سطني،
و�آمن باملقاومة طريق ًا ملواجهة �أطماع الع�صابات ال�صهيونية.
• رب ��ط ب�ي�ن مفا�ص ��ل الن�ض ��ال الثالث ��ة :الن�ض ��ال الوطن ��ي ،والقومي،
واالجتماعي.
• ا�شرتك يف تنظيم هجومات م�سلحة على قوافل التموين املتوجهة اىل
قوات االحتالل الربيطاين والع�صابات ال�صهيونية يف فل�سطني.
• �سنة 1936قاد تظاهرات غا�ضبة �ضد االنتدابني الفرن�سي والربيطاين،
واعتقل بعد اقتحامه ق�ش ��لة �صيدا انتقام ًا ال�ست�ش ��هاد عدد من املنا�ضلني
ال�صيداويني بر�صا�ص الدرك.
• �س ��نة 1937التح ��ق بالثورة الفل�س ��طينية يف طولك ��رم ،ونفذ عمليات
ع�سكرية �ضد ال�صهاينة فمنحته الثورة لقب "جماهد".
• بني �س ��نتي  1941و � 1945أن�ش� ��أ فرقة ع�س ��كرية مكونة من لبنانيني
وفل�س ��طينيني و�س ��وريني ،ودربها يف الغوطة ب�ضواحي دم�ش ��ق ،وقادها يف
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العديد من العمليات �ض ��د امل�س ��تعمرين الفرن�س ��يني واالنكليز ،فاعتقل يف
�سجن قلعة را�شيا لأكرث من �سنة.
ً
• ُعني ناظر ًا داخلي ًا يف كلية املقا�صد يف �صيدا فحولها م�صنعا للحركة
الوطنية والقومية املنا�ضلة.
• ه ّرب ال�س�ل�اح اىل املقاتلني يف فل�س ��طني بالتن�س ��يق م ��ع عبد القادر
احل�س ��يني .كان ال�سالح ينقل بال�سفن اىل �ص ��يدا فيقوم معروف بتفريغه
لي ًال قبالة كلية املقا�ص ��د ،ويخبئه يف �أقبيتها ويكلف املخت�صني بت�صليحه،
ثم يقوم بتهريبه بر ًا اىل داخل فل�سطني.
• �سنة 1948ارحتل اىل فل�سطني على ر�أ�س جمموعة فدائيني �صيداويني
وقاتل ��وا يف املالكي ��ة .م ��ن بني رفاق ��ه يف املجموعة :خ�ض ��ر �س ��كيني (ابو
دروي�ش) الذي �أُ�ص ��يب بكتفه و�س ��اقه ،و�ش ��عبان فنوين ،و�أحمد ب�س ��يوين،
و �س ��ليم ال�ش ��ياح ،ودي ��ب عكرة ال ��ذي ا�ست�ش ��هد يف احدى املع ��ارك .ومن
رفاق ن�ض ��اله حممد زغيب الذي كان على ر�أ�س �س ��رية مقاتلة وا�ست�ش ��هد
يف املالكي ��ة .ظل معروف ورفاقه يقاتلون ال�ص ��هاينة يف املالكية ل�س ��اعات
طويل ��ة ،وقد جاء يف تقرير القيادة الع�س ��كرية العربي ��ة�":إن ما يحدث يف
املالكية مل يعد معركة ..بل �أ�صبح بطولة."...
1957ع�ي�ن مفو�ض� � ًا يف ال�ش ��رطة ف ��كان ن�ص�ي�ر
• ب�ي�ن عام ��ي  1949و
ُ
املظلومني ،يغ�ض النظر عن تظاهراتهم ويرف�ض تنفيذ قرارات قمعها.

• ب�ي�ن عام ��ي  1954و 1957وق ��ف يف طليع ��ة املت�ص ��دين للأح�ل�اف
اال�ستعمارية �ضد الأمة العربية (حلف بغداد ،وم�شروع �أيزنهاور).
• �سنة 1956نظم حمالت التطوع للقتال مع م�صر �ضد العدوان الثالثي
الفرن�سي والربيطاين واال�سرائيلي.
• �سنة 1955تعرف اىل الزعيم العربي جمال عبد النا�صر.
• �سنة 1957فاز بالنيابة عن مقعد �صيدا ،وا�ستمر بالفوز لأربع دورات
متتالية فكان �ص ��وت الفقراء واملهم�ش�ي�ن يف الربملان .ومما قاله خ�صومه
يف فوزه":النيابة زحفت �إليه ،ومل يزحف هو لها".
• �سنة 1963جمع بني النيابة ورئا�سة بلدية �صيدا التي تر�شح لها وجنح
مع الئحته ،ف�ش ��هدت البلدي ��ة يف عهده نقالت نوعي ��ة يف توفري اخلدمات
املحقة لل�ص ��يداويني .و�أن�ش� ��أ فوج الإطفاء ،و�أنار ال�ش ��وارع ،وفتح املدار�س
ودار املعلم�ي�ن ومهنية �ص ��يدا ،ووفر مي ��اه الري للب�س ��اتني ،و�أكمل جتهيز
م�ست�ش ��فى �صيدا احلكومي ،و�شجع ت�أ�سي�س النوادي واجلمعيات الريا�ضية
والثقافية والك�شفية ،ودافع عن قيام النقابات العمالية والزراعية ،و�أ�س�س
مكتب ��ة �ش ��عبية للقراءة ،ع ��دا عن اجناز بن ��اء بيوت التعم�ي�ر وحي رجال
الأربعني.
• �سنة �1970أ�س�س التنظيم ال�شعبي النا�صري.
• يف � 26شباط  1975اندلعت �شرارة احلرب الأهلية اللبنانية ب�إطالق

الن ��ار عل ��ى مع ��روف �س ��عد يف �س ��احة النجم ��ة ب�ص ��يدا بينم ��ا كان يقود
تظاهرة ل�ص ��يادي الأ�سماك �ض ��د ت�ش ��ريع الدولة الحتكار �شركة بروتيني
�صيد ال�سمك على طول ال�شاطئ اللبناين ،وا�ست�شهد يف � 6آذار .1975
وت�س ��مرت امل�سرية ،م�س�ي�رة الن�ض ��ال �ض ��د االحتالل والأطماع ال�صهيونية
والأمريكية ب�أر�ض العرب وثرواتهم ،وكذلك �ضد القهر والظلم االجتماعي
الذي ميار�سه النظام املنحاز اىل جانب كبار الأغنياء على ح�ساب الفقراء
وحمدودي الدخل.
ً
ً
ً
ً
خ�س ��ر لبنان ،وال �س ��يما فقرا�ؤه ،ماردا ومنا�ض�ل�ا عنيدا مل يحد يوما عن
مطلب حق ،وظل ينا�ضل حتى الرمق الأخري.
من �أقوال ال�شهيد القائد:
زندنا ي�سرتد حقنا ..ارادتنا تعيد لنا الكرامة ..عندما نتقن �صناعة املوت
ن�ستحق احلياة.
نرف�ض الهزمية ونتم�سك بالكفاح ،مهما كان �شاق ًا وطوي ًال ،ون�صر على �أن
ما � ُأخذ بالقوة ال ي�سرتد بغري القوة.
�إن ارادة القت ��ال ه ��ي ال�س�ل�اح الأم�ض ��ى ال�س ��تعادة احل ��ق ال�س ��ليب يف
فل�سطني.
الق�ض ��اء على اال�س ��تعمار يف �أية بقعة من بقاع العامل هو ن�ص ��ر لنا ون�صر
للحرية والأحرار يف كل مكان.
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د .عبد الرحمن البزري رئي�س بلدية �صيدا:

هدفنا خدمة املدينة و�أهلها وتنميتها وال فيتو لدينا
على اللقاء مع �أحد وال توكيل لأحد للعمل على حتقيقه
حوار :غالب بعا�صريي

الدكت���ور عب���د الرحم���ن البزري ،رئي����س بلدية �صيدا ،ورئي�س احتاد بلدي���ات �صيدا /الزهراين منذ الع���ام  ،2004وبالإ�ضافة �إىل اخت�صا�صه
كطبي���ب بالأمرا����ض الداخلي���ة والأمرا����ض اجلرثومي���ة وممار�ست���ه للط���ب منذ �أك�ث�ر من ثالثني عام���اً ،ف�إن���ه �أ�ستاذ وطبي���ب يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،رئي�س �أو م�ؤ�س�س للعديد من اجلمعيات الطبية كاجلمعية اللبنانية ملكافحة ال�سيدا ،واجلمعية اللبنانية للم�ضادات
احليوية والأمرا�ض اجلرثومية ،وم�شاركته يف الكثري من امل�ؤمترات الطبية يف لبنان واخلارج.
ومب���ا �أن العم���ل البل���دي موقع يحتاج �إىل �شبه تف���رغ �أو تفرغ بالكامل كموقع تنفيذي يتوىل رئي�س البلدية في���ه رئا�سة ال�سلطة التقريرية
ورئا�سة ال�سلطة التنفيذية ،ف�إنه كان من الطبيعي �أن يت�أثر دور الطبيب مل�صلحة دور رئي�س املجل�س البلدي.
فكي���ف والدكت���ور عب���د الرحمن الب���زري وريث عائلة ممن اعتادوا خدم���ة النا�س ورعايتهم يف �صيدا ولو على ح�س���اب �صحتهم وم�صاحلهم
فوال���ده الراح���ل املرح���وم الوزير نزي���ه البزري �صمد يوم االجتياح ع���ام  1982ومل يرتك �أهله ومدينته �أبداً ،ورغ���م تعر�ضه لعدة حماوالت
اغتي���ال خ�ل�ال تاريخ���ه ال�سيا�س���ي ظل على حمبت���ه ملدينته وال�ستعداده لل�شهادة من �أج���ل �أهلها وكان من الطبيع���ي �أن تكون تلك الروحية
نف�سه���ا روح الدكت���ور عب���د الرحمن البزري الأب لثالثة �أبناء من ال�شباب نزيه وكرمي وجالل من زوجته الكرمية ال�سيدة زينة حمود ،و�أن
يربي الأبناء للمتابعة �ضمن ذات املنهج ،ولذا كانت لنا معه حمطة لقاء:
طبيب ورئي�س
• �أال ت���رى �أن دورك كطبي���ب يتعار����ض م���ع دور رئي����س البلدي���ة،
وبالت���ايل ن�س����أل ه���ل ت���رون �أن م���ن قبلك���م ت���رك لك���م الكث�ي�ر م���ن
امل�شاكل لعالجها بلدياً؟
�أعتقد �أن درا�س ��ة الطب وخا�ص ��ة يف مراحل االخت�ص ��ا�ص تعلم الإن�سان طريقة
معينة يف التفكري ،وهي مقاربة �أي مو�ضوع �أو ًال لتحديد امل�شكالت التي تواجهك
ثم معرفة العنا�ص ��ر املتوفرة ملواجهة هذه امل�ش ��كالت �ض ��من �إطار الواقعية ،ال
التمني ��ات فقط وبالتايل فبنا ًء على ما جتده من م�ش ��كالت ت�ض ��ع خطط العمل
وتعمل على حتقيقها وفق الإمكانات املتاحة.
 لذلك ال ميكن القول ب�أن مهنة الطب لي�ست مثالية للقيام بدور رئي�س للبلديةلأن م ��ا نتعلمه ي�س ��اعدنا عل ��ى مواجهة امل�ش ��اكل بواقعية ،لذل ��ك ال �أعتقد �أنني
عانيت من م�ش ��كلة �أ�سا�س ��ية يف عملي كرئي�س للبلدية منذ اليوم الأول النتخابي
لأنني ،ومنذ اليوم الأول ،اعتربت �أن امل�س�ؤولية ا�ستمرارية ،فما �أجنزه من قبلنا
�أ�ص ��بح من م�س� ��ؤوليتنا �سواء كنا �س ��ننجزه ب�ص ��ورة خمالفة �أو خمتلفة لو قمنا
ب ��ه نحن ،وعلينا �أن نلتزم مبا �أجنزوه ون�س ��تمر بتطوي ��ره ،فما �أقرته البلدية يف
�أوقات �س ��ابقة من واجبنا �أن ننفذه ونتابعه �سواء بااللتزام الإداري �أم املايل �أم
التنفي ��ذي ،طبع� � ًا كل واحد منا له ر�أيه لكننا مل نوقف �أبد ًا �أي عقد و ّقع من قبل
�إال بع ��د انته ��اء الإجناز �أو انتهاء �ص�ل�احية العقد وبالتايل فال ن�س ��تطيع تقييم
الآخرين وما بذلوه والتقييم لنا ولهم من م�س�ؤولية املجتمع.

�إجنازات ومتابعات
د .عبد الرحمن البزري رئيس بلدية صيدا
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• ماذا عن الإجنازات التي حققتموها؟

د .عبد الرحمن البزري والزميل غالب بعاصيري

د .عبد الرحمن البزري في احدى نشاطات البلدية

بداي ��ة� ،أق ��ول �أن هناك تعاط مع�ّي�ننّ مع البلدية والعمل البل ��دي يف لبنان من ِقبل
الإدارة ،فمعظ ��م الإدارات تعت�ب�ر �أنها قادرة على جتاوز البلديات ب�ص ��ورة عامة
وتنظ ��ر �إليه ��ا ك�إدارات قا�ص ��رة ،لذل ��ك �أكدنا من خ�ل�ال عملنا بداي ��ة على دور
البلدي ��ة ،ورف ��ع م�س ��توى وزن دورها يف املدين ��ة وخارجها ،بحيث �ص ��ارت وحدة
معنوي ��ة متث ��ل املدينة بغ� ��ض النظر عن االنتماءات ال�سيا�س ��ية لأع�ض ��اء املجل�س
البلدي �أو املواطنني الذين انتخبوا م�س�ؤويل هذه البلدية ،فالبلدية ل�صيدا و�أهلها
وقد اتخذت كافة الأمور و�ضعها ال�صحيح يف �إطار التعاون مع الإدارات املعنية.
ثاني� � ًا ،حقق ��ت البلدي ��ة االنفتاح الكام ��ل على جمتمعه ��ا ،فهناك م ��ن � -3إىل
 4ن�ش ��اطات �أهلي ��ة م�ؤ�س�س ��اتية يومي ًا ،من هيئات وجمعيات ك�ش ��فية وريا�ض ��ية
ومنتديات ،وفيها من هو غري متوافق مع �سيا�سة البلدية ال بل يناف�سها وينتخب
�ض ��دها وه� ��ؤالء ر�أوا كيف �أننا نتعام ��ل مع اجلميع بنف�س االنفت ��اح لذلك لدينا
 600-500ن�شاط �سنوي ًا �أي �أننا حققنا ما بني � 3آالف �إىل � 4آالف ن�شاط خالل
ال�سنوات ال�ست املا�ضية ،ويومي ًا هناك �أكرث من قاعة مفتوحة لل�صالح العام من
تخريج معلمني� ،إىل تخريج دورات حمو �أمية ،وحلقات ثقافية ،وريا�ض ��ة ونحن
نرك ��ز على الدور البلدي بغ� ��ض النظر عن االنتماء
ال�سيا�س ��ي لأي جمعي ��ة �أو هيئ ��ة فنحن يف �ش ��راكة
كاملة ب�ي�ن البلدية وب�ي�ن جتمع م�ؤ�س�س ��ات املجتمع
الأهل ��ي وللتجمع مكتب دائم يف مبن ��ى البلدية وقد
تكر�س ��ت هذه ال�ش ��راكة يف حرب متوز  2006حيث
متكن ��ت مدينة �ص ��يدا بتن�س ��يق كامل ب�ي�ن البلدية
وامل�ؤ�س�س ��ات الأهلي ��ة �أن ت�س ��تقبل ع�ش ��رات الآالف
م ��ن �أهلنا يف اجلنوب بطريقة الئقة ملتزمة يف ظل
�إمكانيات حمددة جد ًا ،ويف ظل غياب وا�ضح للدعم
احلكومي للبلدية يف تلك املرحلة لأننا نعترب �ص ��يدا
العمق اال�سرتاتيجي للجنوب ،وكانت وقفتها عام ًال
من عوامل االنت�ص ��ار الذي حتقق وقد حتققت هذه
الوقفة بال�شراكة بني البلدية والهيئات الأهلية وكان
ال�شعب الفل�سطيني يف �صيدا جزء ًا من هذه اجلهود
الأ�سا�سية.

م�ش ��اريع قيد التنفيذ ،وقد �أكملنا تنفيذها ،ومنه ��ا البولفار البحري الذي كان
قد نفذ منه ثالث مراحل ،فقامت البلدية بتنفيذ املرحلة الرابعة وكانت هناك
مالحظ ��ات للإدارة ال�س ��ابقة تبنيناها و�أ�ض ��فنا �إليها مالحظاتنا يف مو�ض ��وع
التخفي ��ف م ��ن خ�س ��ارة الرمول يف املدين ��ة ،كم ��ا �أجرينا تعديالت با�س ��تبدال
احلاج ��ز ليكون من الأملنيوم بد ًال من احلديد حتى ال ي�ص ��د�أ ،وو�ص ��لنا �ش ��بكة
ال�ص ��رف ال�صحي بامل�ش ��روع لتكون جزء ًا منه حتى ال ن�ض ��طر للقيام بالأ�شغال
مرتني.
�أي�ض� � ًا م�ش ��روع الإرث الثقايف كان القرار قد �ص ��در به قبلنا ثم جئنا وناق�شناه
ونفذناه فانطلق مبهرجان حافل يف باب ال�سراي بح�ضور كافة القوى ال�سيا�سية
ون ��واب املدينة ،وم ��ع �أن هذا امل�ش ��روع كان يلحظ �إمكانيات مالية �ض ��ئيلة جد ًا
ل�ص ��يدا مقارنة مبدن لبنانية �أخرى لكننا مت ّكنا من �إيجاد ظاهرة "الدومينو"
حيث جناح امل�شروع �ساعد على تطويره حتى بتنا نتحدث اليوم عن املاليني من
الدوالرات التي ت�صب يف خدمته لأن هيئات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
حتم�ست للدخول يف امل�شروع وهذا ما �أدى �إىل تطويره.
�أي�ض� � ًا هناك م�ش ��اريع مل تكن ملحوظة ،كم�ش ��روع
الع ��دادات يف املدينة وقد حت ّول �إىل م�ش ��روع ناجح
لتنظيم ال�س�ي�ر بعدما كانت املدينة �أ�ش ��به بالكاراج
خ�ل�ال النه ��ار وكان البع�ض يوقفون �س ��ياراتهم يف
ال�شارع لعدة �أيام ويعملون يف بريوت ،و�إذا ما �أردنا
تنفيذ �أي م�ش ��روع كنا نحتاج �أحيان� � ًا �إىل ما ال يقل
عن � 72س ��اعة للعثور على �ص ��احب ال�سيارة ،اليوم
يدرك �أن هناك وقت ًا حمدد ًا ولقاء  500لرية.
 �أي�ض ًا هناك م�شروع امل�ست�شفى الرتكي وقد �أ ّمنا لهالأر�ض و�س ��ينتهي �إجنازه خالل �شهر ت�شرين الأول
 2010بهب ��ة م ��ن احلومة الرتكية ،و�أي�ض� � ًا و�ض ��عنا
حجر الأ�سا�س ملركز النفايات الطبية يف املدينة.

م�شاريع حتت املجهر
• ماذا عن امل�شاريع؟
�إمنائي ًا هناك ثالثة �أنواع من امل�شاريع وهي:

رئيس البلدية د .عبد الرحمن البزري والسفير االسباني يضعا حجر
األساس ملعمل النفايات الطبية في صيدا

تطوير ودعم
• م���اذا ع���ن امل�شاري���ع قي���د التنفي���ذ
حالياً؟
هناك م�شاريع مدرو�س ��ة كثرية وقيد التنفيذ قريب ًا
مثل تطوير خان الق�ش ��لة وقد ر�ص ��دت له احلكومة
الإيطالي ��ة مليون و� 100أل ��ف دوالر كقر�ض ومليون
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من نشاطات البلدية

و� 200أل ��ف دوالر كهب ��ة وقد ب ��د�أت �أعمال التلزمي اال�ست�ش ��اري� .أي�ض� � ًا القلعة
البحرية ندر�س مع الأ�سبان تطويرها وقد قدمنا لهم ورقة �أفكار ووافقوا عليهم
خالل اللقاء بني رئي�س احلكومة ال�س ��ابق الأ�س ��تاذ ف�ؤاد ال�س ��نيورة وامل�س� ��ؤولني
الأ�س ��بان ،والكلفة هي بحدود مليوين يورو ون�أمل البدء قريب ًا بتنفيذها ،والأمر
نف�س ��ه م ��ع القلعة الربية التي خ�ص�ص ��ت له ��ا احلكومة الإيطالي ��ة دعم ًا بقيمة
مليون دوالر.
هناك �أي�ض ًا م�شاريع نفذت بالتعاون بني البلدين وامل�ؤ�س�سات الأهلية ومنها حتديد ًا
م�ؤ�س�س ��ة زيدان ،فقد �أجنزنا �سوق النجارين يف البلد القدمية و�سوق الكندرجية،
و�س ��وق اخل�ض ��ار ،ونعمل حالي� � ًا على �إجناز �س ��وق احلياكني ونتعاون مع م�ؤ�س�س ��ة
طراف على ترميم كني�سة مارتقال الأثرية حيث تربعت البلدية بع�شرة �آالف دوالر
وامل�ؤ�س�سة ب�أربعني �ألف دوالر وقد �أجنزنا ترميمها ،وندر�س اليوم مع الوزير رميون
عودة �إمكانية تو�س ��يع اجلزء املقابل لق�ص ��ر �آل دبانة حيث ق�صر �آل حمود الأثري
وهناك م�ش ��روع املتحف الوطني وهو م�ش ��روع �شراكة بني احلكومة ووزارة الثقافة
وبلدية �صيدا و�سيموله �صندوق التنمية الكويتي بـ  4.5مليون دوالر ،وبيت التمويل
العربي مبليون دوالر وقد ر�ست الدرا�سة على �شركة خطيب وعلمي.
�إذن ،النظرة التنموية بحاجة �إىل ا�س ��تنها�ض املجتمع كله وقد �س ��هرت البلدية
عل ��ى حتقي ��ق ذلك وك�س ��بت ثق ��ة النا�س يف حمافظته ��ا على الطاب ��ع احلقيقي
الديني /االجتماعي /ال�سياحي للمدينة.

لق ��د مت ّكن ��ا �أخري ًا من �إجناز م�ش ��روع كان ي ��راود  1200عائلة يف �ص ��يدا كانت
بحاجة للح�ص ��ول على �س ��نوات ملكية ملنازلها ،فم�س ��اكن حملة التعمري �سلمت
لأهلها يف املا�ض ��ي على �أن يدفعوا ثمنها بالتق�سيط ،ويومها دعت الدولة خبري ًا
فرن�س ��ي ًا لو�ضع تخطيط �ش ��امل للمدينة و�أر�س ��لت �إليه اخلرائط دون �أن ت�سجل
ه ��ذه املنازل على اخلرائط فق ��ام بتنفيذ التخطيط على مو�ض ��ع وجود املنازل
وبذلك �أ�ص ��بحت قرابة  1200عائلة خمالفة للتنظيم املدين ،وا�ضطررنا خالل
ال�س ��نوات الأخرية منذ العام  2006لزيارة التنظيم املدين حوايل  11مرة حتى
�أقر جمل�س الوزراء �أخري ًا احلل و�ست�ص ��در �س ��ندات التمليك التي �ستحمي هذه
العائالت وحتفظ م�ستقبلها ،ولدينا خمطط لدرا�سة عامل اال�ستثمار يف املدينة
يف املرحلة املقبلة.

اال�ستثمارات اجلديدة
• ماذا حقق لكم هذا االنفتاح؟
ه ��ذا االنفت ��اح �أدّى �إىل دخول ا�س ��تثمارات جديدة و�إىل ن�ش ��وء جمموعة من الـ
 Mallsيف املدينة� ،ص ��حيح �أنها م�ش ��اريع جتارية لكنه ��ا جاءت بروحية احلركة
املفتوحة ،ونحن نحلم ب�أن ت�ص ��ل �ص ��يدا �إىل مرحلة من االكتفاء الذاتي حتى ال
تكون بحاجة الآن ت�ستجدي احلكومة �أو وزير املال �أو وزير الداخلية وال�صندوق
البلدي.
ولع ��ل �أهم ما �أدّت �إليه خطواتنا املتوا�ص ��لة هو موافق ��ة املجل�س النيابي م�ؤخر ًا
على قر�ض بيت التمويل الإ�سالمي الذي �ستكون ح�صة مدينة �صيدا منه حوايل
 15مليون دوالر �ست�ش ��مل تطوير الأ�س ��واق الداخلية كالأوقاف وال�ش ��اكرية وحي
املطران و�أبو دريع وال�ست نفي�سة وحي القد�س وجزء من عني احللوة.

م�ساكن التعمري
• ماذا فعلتم من �أجل �سكان منطقة التعمري؟
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جلان ومهرجانات
• ماذا عن مهرجانات �صيدا؟
هن ��اك خط�أ يقع في ��ه كل النا�س حني ي�س� ��ألوا البلديات ع ��ن املهرجانات ،فيما
يجب �س� ��ؤال اللجنة الدولية ملهرجانات �صيدا مث ًال بالن�سبة لنا وهي م�سجلة يف
الدولة كلجنة مهرجانات بعلبك ،وجلنة �صور وغريها ،فهذه اللجان م�سجلة يف
وزارتي الداخلية وال�سياحة ولها احلق احل�صري يف �إقامة املهرجانات لكننا مل
ننتظر �أحد ًا بل �أطلقنا م�شروع "�سحر املا�ضي واحلا�ضر" ومبادرة �شهر رم�ضان
املبارك الذي حتول �إىل �ش ��هر �سياحي بكامله و�أطلقنا الأعرا�س اجلماعية ومن
ثم تابع بها �سوانا و�أحيينا �أم�سيات �أنا�شيد دينية وحفالت فنية وباليه ومو�سيقى
يف القلعة البحرية لكن القيام مبهرجان ر�سمي هو من م�س�ؤولية اللجنة امل�سجلة
التي ال ندري ال�سبب يف عدم حتركها حتى اليوم بزخم.

دعم الريا�ضة
• والإجنازات على �صعيد دعم الريا�ضة؟
لدينا �أكرب ملعب بلدي يف لبنان ،وخالل �ش ��هر رم�ض ��ان املب ��ارك كانت البلدية
ترع ��ى فيه حفالت تراثية و�س ��يف وتر�س و�س ��واها ،وهي تدع ��م معظم الأندية
امل�س ��جلة يف �صيدا مب�ساعدات مالية حمدودة ،وقد ك ّرمنا كل الذين حازوا على
بطوالت ،كما �أعدنا تكرمي من كرموا قبل � 30أو  40عام ًا ولدينا دورات ريا�ضية
م�س ��تمرة يف امللعب م ��ن دورة الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري ودورة ال�ش ��هيد
معروف �س ��عد ودورة الوزير نزيه البزري ودورات اال�ستقالل والقد�س والبطولة
املدر�س ��ية العربية والألع ��اب الفرنكوفونية ومعظم مباري ��ات ك�أ�س لبنان وك�أ�س
النخبة تلعب عندنا.

�شكوى التجار
• ه���ل ارت���اح التج���ار م���ن و�ضع الع���دادات علم���اً �أنن���ا �سمعنا بع�ض
ال�شكاوى؟
�أ�س ��تغرب �س ��ماع ال�ش ��كاوى لأن العدادات و�ض ��عت بناء على رغب ��ة التجار وقد
�أنق ��ذت املدينة وبات هناك جمال للوقوف وق ��د رحبت جمعية التجار والهيئات
التجارية بامل�شروع وهناك  9بلديات مبا فيها بريوت نفذت ذات الفكرة بعدنا.
• ما هو احلل املقرتح لو�ضع �صيدا القدمية بعدما يقال عن وجود
مدمنني وخمدرات فيها؟
البلدية �إدارة حملية ولي�س ��ت �سلطة ،وقدمي ًا قيل " يا فرعون مني فرعنك؟ قال
ما لقي ��ت حدن يردّين" فلو كانت الدولة تقوم بدوره ��ا وبحماية البلد والقانون
لكانت حركة ذراعها الأمني.
هنا �أقول �أن �صيدا وفق ت�صنيف البنك الدويل هي ثالث �أفقر مدينة يف لبنان
بعد طرابل�س وعكار و�أن  %45.6من عائالتها حتت خط الفقر ومن ي�س ��كنون
يف �صيدا القدمية  % 70 -60منهم حتت خط الفقر ،وه�ؤالء �أهلنا وهم �ضحايا
ظروف ا�س ��تثنائية ونحن نقوم بدورنا يف م�ساعدة جمتمعنا من خالل دورات
حمو �أمية متوا�صل �إىل اليوم ،كما رممنا  40وحدة �سكنية بداية ثم  78وحدة
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة "برمييري ايجان�س" والآن ن�سعى للمزيد من ترميم بيوت
الفقراء يف املدينة �أما يف مو�ضوع الفلتان الأمني فتلك م�س�ؤولية الدولة.

عني احللوة
• �أما من خماوف من و�ضع خميم عني احللوة؟
املخيم جزء من املدينة ،وهو خميم �ص ��غري حجم ًا باملقارنة مع � 70ألف �إن�س ��ان
يقطن ��ون في ��ه ،وهو الوحي ��د الذي مل تق ��م "الأون ��روا" بتجديد بنيت ��ه التحتية
فال خدمات وال جمارير و�س ��واها ،وهو خميم حما�ص ��ر �أمني� � ًا واجتماعي ًا ،لذا
نتعاون لتطوير و�ض ��عه لكنني ال �أخ�ش ��ى من تفجري كبري منه لأن معظم قاطنيه
هم من �أبناء املدينة فقد ولدوا فيها وهم يحر�ص ��ون على �ص ��يدا حر�صهم على
ق�ضيتهم.

الرت�شيح امل�ؤجل
• هل �سرت�شح نف�سك للبلدية من جديد؟
احلديث املبكر عن االنتخابات البلدية يطلق حالة ت�ش ��نج يف املدينة لذا �أف�ض ��ل

اال�ستمرار يف فرتة الهدوء ال�سيا�سي التي نعي�شها لإجناز بع�ض امل�شاريع البلدية
وعندما يحني الوقت الالزم لالنتخابات نفتح �سرية االنتخابات.
• ماذا عن اللقاءات املرتقبة بينكم وبني الرئي�س �سعد احلريري؟
بداي ��ة �أق ��ول ،نحن ل�س ��نا جمموع ��ة انتهازية ،بل نح ��ن منثل تيار ًا �ص ��مد �أيام
االجتي ��اح ووقف �إىل جانب النا�س ،و�ص ��مد يف حرب مت ��وز ،ولدينا �إرث عائلي
خدمات ��ي اجتماعي ،لذا نتوا�ص ��ل مع اجلميع من �أجل �إمناء �ص ��يدا وم�ص ��لحة
�ص ��يدا و�أهلها ،قد نختلف مع فريق �أو �آخر ل�س ��بب النظرة ال�سيا�سية وقد نلتقي
مع �سواه ،والرئي�س ال�شيخ �سعد احلريري رئي�س وزراء كل لبنان كنا نختلف معه
يف النظرة ال�سيا�س ��ية ونعتقد اليوم �أنه يقارب حالي ًا النظرة التي ن�ؤمن بها لذا
فال توكيل لأحد ليجري ات�صا ًال بيننا وبني دولته ونحن نتعاون ونلتقي مع كل من
له م�صلحة يف خدمة �صيدا و�أهلها وتنميتها.

مكب النفايات
• هل من حلحلة ملو�ضوع مكب النفايات يف املدينة؟
املكب م�س� ��ؤولية الدولة ،ونتيجة ل�س ��وء تخطيط الدولة ومن تعاقب على البلدية
قبلن ��ا ،والأخط ��اء عمره ��ا �أك�ث�ر م ��ن � 35س ��نة وقد ج ��اء االجتي ��اح والتهجري
والردميات ليزيدوا الأمر �س ��وء ًا ونحن بذلنا جهدنا رغم �أنها لي�ست م�س�ؤوليتنا
و�أقنعنا م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية بتقدمي  5ماليني دوالر حلل امل�شكلة
وقد وافقت م�ش�ت�رطة �إنهاء املعامالت الإدارية و�إيجاد املوقع البديل ،وبد ًال من
�أن تنجز املعامالت خالل �س ��تة �أ�ش ��هر ا�ستغرقت �سنة و�سبعة �أ�شهر ،ثم فوجئنا
مبعار�ض ��ة ا�س ��تخدامنا للمواقع البديلة رغم املوافقة امل�س ��بقة و�أهمها ك�س ��ارة
زغدرايا والأ�سباب متعددة.
ً
نحن نقول ،طاملا �أن الدولة وجدت حال ملكب النورماندي ومكب طرابل�س ومكب
زحلة فمن واجبها �إيجاد احلل ملكب نفايات �صيدا ،والرئي�س ال�سنيورة كان وعد
بالعم ��ل على �إيج ��اد واحلل وقد حظي مبكرمة �س ��عودية قيمتها  20مليون دوالر
م�ؤخر ًا و�أبدت م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل ا�ستعدادها لتمويل ما ر�صدته للم�شروع
لي�ض ��اف للمكرمة ال�س ��عودية ،لكن هذا امل�ش ��روع �إذا ابتدئ به اليوم �سي�ستغرق
�أربعة �س ��نوات واملطلوب �إيجاد املوقع البديل لأننا نحتاج �إىل �إغالق املكب فور ًا
وحتى انتهاء امل�شروع و�أعتقد �أن احلل لي�س بقريب والأزمة تتزايد.
�أي�ض� � ًا هناك مركز معاجلة النفايات عند ج�س ��ر �س ��ينيق كانت لدينا حتفظات
علي ��ه وثبتت �ص ��حتها وبعدم ��ا كان من املفرت� ��ض �أن ينطلق ع ��ام  2005ها قد
�أ�صبحنا عام  2010ومل ينجز و�أعتقد �أن العمل �سيت�أخر فيه �أي�ض ًا.
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ال�شباب اللبناين :الدور املفقود والأمل املوعود

الطائفية املر�ض الأكرب ....والهجرة اخليار ال�صعب
حممد بلوط:

لعبت احلركة ال�شبابية والطالبية يف �أواخر ال�ستينات ومطلع ال�سبعينات يف القرن املا�ضي دوراً ريادياً يف لبنان ،لي�س على ال�صعيد املطلبي
فح�سب بل �أي�ضاً على ال�صعيد ال�سيا�سي لأنها ا�ستطاعت �أن حتقق الكثري من الإ�صالحات على امل�ستويني الرتبوي والعمايل.
وم���ن عا�ص���ر تل���ك الفرتة يتذكر جي���داً املواجهات التي كانت جتري بني احلرك���ة الطالبية والعمالية من جه���ة وال�سلطة من جهة �أخرى،
وكي���ف كان���ت احلركت���ان تخو�ض���ان ن�ضا ًال م�ش�ت�ركاً يف الإ�ضرابات والتظاه���رات التي غالباً ما كان���ت ت�ؤدي �إىل حتقي���ق العديد من املطالب
واملكا�سب لهذا التحرك ،وت�ساهم ب�شكل ال يقبل ال�شك يف حتديث وتفعيل احلياة ال�سيا�سية ب�صورة عامة يف البالد.
لقد �ش ��كل ال�ش ��باب بكل �ش ��رائحهم وفئاتهم وطوائفهم "الذخرية" الأ�سا�سية
واحلي ��ة للأح ��زاب والتي ��ارات ال�سيا�س ��ية الت ��ي بلغ ن�ش ��اطها ذروت ��ه يف مطلع
ال�سبعينات ،ومع الدخول يف احلرب الأهلية كان ال�شباب الوقود الأ�سا�سي لهذه
احلرب التي ق�ضت على ع�شرات الآالف من ال�شباب ،و�أدت �إىل تهجري ع�شرات
الآالف �إىل اخلارج.
�إذ ًا ،لق ��د كان ��ت احل ��رب الأهلية ،وما تالها م ��ن حروب �ص ��غرية قتالية داخل
الطوائف ال�سبب الأ�سا�سي يف هجرة ع�شرات بل مئات الآالف من ال�شباب الذين
انت�شروا يف العامل ومل يعد منهم �سوى ن�سبة ال تزيد على الع�شرين باملئة.
وبع ��د �أن و�ض ��عت احل ��روب الداخلي ��ة �أوزارها وا�س ��تعادت البالد ا�س ��تقرارها
الن�س ��بي ،كان ال بد من �أن ينعك�س ذلك �أي�ض� � ًا على و�ض ��ع ال�ش ��باب ا�ستقرار ًا،
ويعيد �إليهم الثقة ببلدهم لكي يلعبوا فيه دورهم الريادي من جديد.
فهل ا�ستعاد ال�شباب دورهم هذا ،وما هو واقعهم اليوم؟
بغ� ��ض النظ ��ر عن عدم متك ��ن جزء منه ��م حت ��ى الآن يف امل�ش ��اركة يف احلياة
ال�سيا�س ��ية املبا�ش ��رة والفعلية من خالل حقهم يف الإنتخابات (ال�شباب ما بني
الـ  18و الـ  21عام ًا) ف�إن الأزمات ال�ص ��عبة التي تعي�ش ��ها البالد والتي تنعك�س
ب�ش ��كل �صارخ على هذه ال�شريحة من املجتمع �أدت �إىل �إ�صابة ق�سم من ال�شباب
بحال ��ة �إحب ��اط فمنهم من �ش� � ّد الرحيل وهاج ��ر �إىل اخل ��ارج ،ومنهم من وقع
فري�س ��ة البطالة ( %10الرقم الر�س ��مي �أما البطالة املق ّنعة ف�إنها تبلغ �ض ��عفي
ه ��ذا الرقم) ،ومنهم من حتول �إىل �ض ��حية املخدرات املتف�ش ��ية يف الأو�س ��اط
الفقرية والغنية على حد �س ��واء ،والتي �س ��جلت ارتفاع ًا يف ال�سنوات الأخرية يف
اجلامعات واملعاهد.

ال�شباب والطائفية
وال يعني ذلك �أن هناك ا�ست�س�ل�ام ًا من الأو�س ��اط ال�ش ��بابية للواق ��ع املت�أزم يف
الب�ل�اد ،فهناك حركات �ش ��بابية تن�ش ��ط يف �س ��بيل �إع ��ادة �إحياء دور ال�ش ��باب
اللبن ��اين ب�ش ��كل فاعل ،مع العلم �أن امل�ش ��كلة التي تواجه ه ��ذه اجلهود �أو حتول
دون حتقي ��ق ه ��ذا الهدف ه ��ي يف الإنق�س ��ام الطائف ��ي واملذهبي احل ��اد الذي
�س ��جل يف ال�سنوات الأخرية مع تعاظم اخلطاب املذهبي والطائفي على ح�ساب
اخلط ��اب الوطني ،ومع تنامي الأحزاب الطائفية على ح�س ��اب الفكرة الوطنية
يف الأحزاب.
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وكما يقول الرئي�س نبيه بري �أنه للأ�سف فبد ًال من حتزيب الطوائف فقد ط ّيفت
الأحزاب.
وال �شك ،ح�سب الدرا�س ��ات والقراءة لواقع ال�شباب ،ف�إن تعزيز االنتماء الطائفي
واملذهبي لدى ال�ش ��باب ي�س ��اهم م�س ��اهمة كبرية يف �إ�ض ��عاف احلركة ال�ش ��بابية
وي�ش ��تت عملها بحي ��ث باتت هذه احلركة تعك� ��س ر�أي الطائفة ،ال بل �أن القا�س ��م
امل�شرتك بني ال�شباب �أ�صبح �أقل و�أ�ضعف نتيجة االنتماء �إىل املذاهب والطوائف.
من هنا ف�إن الطائفية واملذهبية ت�شكالن عن�صر ًا مهم ًا يف �إ�ضعاف دور ال�شباب
وت�ش ��تيت حركتهم وانق�س ��امها ب�شكل يجعل هذه ال�ش ��ريحة اليوم �أو جزء ًا كبري
منه ��ا وقود ًا لهذا املن ��اخ الطائفي واملذهبي مثلما كان ج ��زء ًا كبري ًا منها وقود ًا
للحرب الأهلية.

الهجرة
ولأ�س ��باب كثرية �أوله ��ا الأزمات املتتالي ��ة وحالة انعدام اال�س ��تقرار ف�إن هجرة
ال�ش ��باب ت�شكل العن�صر الثاين البارز يف �إ�ض ��عاف دور ال�شباب ،وخ�صو�ص ًا �أن
معظ ��م املهاجرين ال يب ��دون رغبة يف العودة �إىل البالد ،ال ب ��ل �أن العائد املايل
للمغرتب�ي�ن �أ�ص ��بح �أق ��ل بكثري من ذل ��ك الذي كان ي�س ��جل يف املا�ض ��ي ،ويكفي
الإ�ش ��ارة �إىل �أن رواتب عدد كبري من ال�ش ��باب يف العديد من الدول تكاد تغطي
معي�ش ��تهم يف اخلارج ،مع �إ�ض ��افة قليلة جد ًا ال متكنهم من حتقيق ثروة �أو على
الأقل توفري ن�سبة مقبولة من املال كما كان يح�صل يف املا�ضي.
ومع ذلك يع ّول جزء كبري من ال�شباب على ال�سفر �إىل اخلارج �سعي ًا وراء العمل
�أو العل ��م ،ال �س ��يما �أن كلفة العل ��م العايل يف لبنان �أ�ص ��بحت باهظة للغاية ،مع
العلم �أن اجلامعة اللبنانية (الوطنية) تواجه �سيا�سة �إهمال على غري م�ستوى.
وتقول الدرا�سات التي �أجرتها هيئات وم�ؤ�س�سات ر�سمية وغري ر�سمية �أن جنوح
ال�شباب �إىل الهجرة يعود �إىل �أ�سباب عديدة لع ّل �أبرزها:
 ال�ض ��ائقة املعي�شية والو�ضع االقت�صادي املتمثل فت�ضا�ؤل فر�ص العمل ،وغالءاملعي�شة الذي ي�ستهلك الرواتب ويفوقها.
 ن�س ��بة البطالة التي مل تعمل الدولة على معاجلتها حتى الآن ،على الرغم منتقدم احلركة االقت�صادية يف ال�سنتني الأخريتني.
 الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي غري امل�س ��تقر الذي يجعل ال�ش ��باب م�ش ��ددون لل�سفر �إىلاخلارج �إحباط ًا �أو هرب ًا من التعقيدات التي تعي�شها البالد.
� -أزم ��ة ال�س ��كن و�أزم ��ات اخلدمات االجتماعية وال�ص ��حية الت ��ي جتعل الكثري

من ال�ش ��باب يتجه �إىل خيار الهجرة �س ��عي ًا �إىل العمل وجمع املال الذي يوفر له
ال�سكن وبناء الأ�سرة.
 ع ��دم وجود فر�ص منا�س ��بة للعمل لأ�ص ��حاب الكفاءات املهني ��ة والعلمية ،مايجع ��ل الكثري م ��ن املهند�س�ي�ن والأطباء والتقني�ي�ن وغريهم يف�ض ��لون الهجرة
�إىل الكث�ي�ر من الدول ال �س ��يما دول اخلليج من �أج ��ل العمل ،على الرغم من �أن
الروات ��ب اليوم يف هذه الدول هي �أقل بكثري من تلك الأرقام التي كان يح�ص ��ل
عليها �أ�سالفهم.
 بالإ�ضافة �إىل هذه الأ�سباب ف�إن هناك �سبب ًا مهم ًا يلعب دوره عند العديد منال�ش ��باب الذين يف�ض ��لون الهجرة ،وهو �ض ��عف االنتماء �إىل الوطن ،وهذا ناجت
�إما عن حالة الإحباط التي �أ�ص ��ابت ه�ؤالء ج ��راء التعقيدات والأزمات املتتالية
التي تعي�شها البالد� ،أو ب�سبب طغيان االنتماء املذهبي �أو الطائفي على االنتماء
الوطني.
ويف كل احلاالت �أن هذا ال�ش ��عور ال�س ��لبي لدى ال�ش ��باب ال يدفعهم �إىل الهجرة
فح�س ��ب ،بل يدفع ق�س ��م ًا منهم �أي�ض ًا �إىل �سلوك نهج �س ��ابي يف الداخل فمنهم
م ��ن يتج ��ه �إىل املخ ��درات ،ومنهم م ��ن يتج ��ه �إىل التط ��رف ويف احلالتني ف�إن
اخليارين �أ�ش ��د و�أق�س ��ى من هجرة ال�ش ��باب �إىل اخلارج ،لأن يف الهجرة بع�ض
الفوائد كتح�صيل املال وحتويله �إىل الوطن� ،أو لعب دور فاعل للبنانيني يف بالد
االغرتاب ،عدا عن عودة عدد من املهاجرين ال�ش ��باب �إىل الوطن واال�س ��تثمار
واال�ستقرار فيه من جديد.

الهروب �إىل املخدرات
ت�سجل الإح�صاءات التي �أجرتها هيئات وم�ؤ�س�سات �أن ن�سبة ال�شباب من الذكور
والإن ��اث الذين يتعاطون الكحول واملخ ��درات هم يف تزايد رغم جهود عدد من
الهيئات الأهلية وجهود اجلهات املعنية يف الدولة ملكافحة هذه الآفة اخلطرية.
وا�س ��تناد ًا �إىل عامل�ي�ن يف حقلي عل ��م االجتماع والطب النف�س ��ي �أن ال�س ��نوات
الثالث الأخرية �شهدت ازدياد انت�شار الإدمان على املهدئات وامل�س ّكنات واملواد
الكيميائية ،و�أن ن�س ��بة ال�شباب هي الن�سبة الأكرب التي تقدم على هذا الإدمان،
مع العلم �أن هذا االنت�ش ��ار يطاول الأحياء الفق�ي�رة واجلامعات واملعاهد وحتى
املدار�س .ال بل �أن هناك عدد من املدمنني الأطفال بني  7و � 10س ��نوات الذين
يعي�ش ��ون يف ال�ش ��وارع �أو يف غياب الرقابة العائلية ب�سبب �إما تفكك بع�ض الأ�سر
�أو الفقر �أو غري ذلك.

وتن�شط ع�صابات منظمة لرتويج املخدرات على �أنواعها يف اجلامعات واملعاهد
واملدار�س ،و�أي�ض ًا يف العديد من الأحياء والتجمعات.
وتعتمد هذه الع�ص ��ابات على �أ�س ��اليب عديدة للرتويج م�س ��تفيدة من الظروف
التي يعي�ش ��ها الفتيان وال�ش ��باب من جه ��ة ومن غياب اجله ��از الرقابي املدين،
م ��ع العل ��م �أن القوى الع�س ��كرية والأمنية تنظ ��م حمالت متتالي ��ة ملكافحة هذه
الع�صابات وهذه العمليات التي تروج للمخدرات والإدمان.
وتظهر درا�سة �أجرتها ال�شركة "الدولية للمعلومات" بناء ال�ستطالع للر�أي حول
ع ��ادات التدخني و�ش ��رب الكحول وتعاطي املخدرات ل ��دي جامعيني وجامعيات
يف �س ��بع جامعات خا�ص ��ة يبلغ ع ��دد طالبه ��ا  37.403طالب� � ًا� ،أن ثالثة �أرباع
امل�س ��تطلعني يعتربون �أن تعاطي املخدرات غري مقبول ،لكن ن�ص ��ف امل�ستطلعني
قالوا يف الوقت نف�سه �أنهم يح�صلون ب�سهولة على املخدرات يف جامعاتهم ،و�أن
�أكرث �أنواع املخدرات ا�ستخدام ًا هي احل�شي�شة .%36
وظه ��ر �أي�ض� � ًا �أن  %40تعاطوا املخدرات ملرة واحدة ،و�أن  %64من امل�س ��تطلعني
وامل�س ��تطلعات يعتقدون �أن ن�ص ��ف طالب جامعاتهم يتعاطون املخدرات ،وهذا
ي�ب�رز التناق� ��ض بني االعتقاد واملمار�س ��ة ،لكنه يظهر �أي�ض� � ًا �أن هناك ن�ش ��اط ًا
ملحوظ ًا النت�شار املخدرات يف �صفوف الطالب.
ال�ش ��باب يف لبنان �ض ��حية املناخ ال�سيا�س ��ي غري امل�س ��تقر ،وعدم امل�ش ��اركة يف
احلياة ال�سيا�س ��ية ،واملناخ الطائفي الذي ي�س ��اهم م�س ��اهمة كبرية يف �إ�ضعاف
دوره وت�ش ��تيت احلركة ال�شبابية ،وال�ضائقة االقت�ص ��ادية واملعي�شية ،والبطالة،
و�أ�سباب �أخرى.
وال �ش ��ك �أن هن ��اك خط ��وات عدي ��دة يجب القيام بها مل�س ��اعدة ال�ش ��باب على
ا�ستعادة دوره ،وتعزيز هذا الدور ور�سم الآفاق امل�ستقبلية للعمل ال�شبابي.
ومن هذه اخلطوات ح�سب درا�سة لوزارة ال�شباب والريا�ضة يف العام :2003
� -1إطالق نقا�ش وطني عام حول دور ال�ش ��باب لر�س ��م �سيا�س ��ة �شبابية وطنية،
وبالت ��ايل اعتم ��اد ه ��ذه ال�سيا�س ��ة باال�ش�ت�راك مع م�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع املدين
واملرجعيات املخت�صة.
 -2لعب دور التن�سيق مع الوزارات املعنية.
 -3ت�شجيع ت�أ�سي�س اجلمعيات ال�شبابية والأندية االجتماعية والثقافية.
� -4إن�ش ��اء مر�ص ��د لل�ش ��باب ير�صد وين�ش ��ر االحتياجات وامل�ش ��كالت ال�شبابية
االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية.
 -5م�سح كامل للجمعيات ال�شبابية و�أنواع ن�شاطاتها والفئات التي تغطيها.
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�إح�صاء حول ال�شباب يف لبنان

2004
ذكور

ن�ش���رت يف الع���ام املا�ضي درا�سة ل���وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية بالتع���اون مع برنامج
الأمم املتح���دة ح���ول بع�ض خ�صائ����ص ال�شباب يف لبنان ،ويف م���ا يلي بع�ض جداول
هذه الدرا�سة:

2007
املجموع

إناث

ذكور

إناث

املجموع

ّأمي (ة)

1.0

1.2

1.3

1.6

0.9

1.3

ّ
ملم (ة) بالقراءة والكتابة

1.0

0.6

0.9

0.0

0.1

0.3

روضة

1.0

0.4

0.5

0.3

0.2

0.3

إبتدائي

20.0

15.1

17.9

17.0

9.8

13.7

2004

2007

متوسط

22.0

21.8

21.8

22.8

22.2

22.5

مجموع الشباب ( %من السكان)

(745771 )19.9

(731404)19.5

ثانوي

20.0

23.8

21.7

19.8

25.4

22.4

ذكور ( %من الشباب)

(383219)51.4

(387455)53.0

جامعي

20.0

25.6

22.6

22.5

29.2

25.6

إناث ( %من الشباب)

(362553)48.6

(343949)47.0

غيره

15.0

11.6

13.4

15.6

12.0

14.0

املجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ّ
توزع الشباب في كل محافظة ()%
2004

ّ
توزع الشباب بحسب الوضع الفردي األساسي والنوع االجتماعي()%

2007

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

2007

2004

بيروت

20.4

18.6

19.4

19.1

18.7

18.9

وضع الفرد األساسي

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

جبل لبنان

20.3

18.2

19.3

19.0

15.4

17.2

يعمل/تعمل

34.4

13.6

24.0

31.3

10.1

21.5

الشمال

19.5

21.4

20.4

23.4

19.8

21.6

عاطل (ة) عن العمل

11.6

5.3

8.5

12.6

6.7

9.9

البقاع

22.7

19.5

21.1

21.2

19.5

20.4

طالب (ة)

52.6

53.5

53.0

52.6

62.0

57.0

الجنوب

21.4

20.1

20.7

22.6

20.9

21.7

غير ناشط (ة) اقتصاديًا

0.0

27.0

13.5

2.0

20.8

10.7

النبطية

19.3

17.6

18.4

22.2

21.0

21.6

غير قادر (ة) على العمل

1.3

0.6

1.0

1.4

0.4

0.9

لبنان

20.5

19.2

19.9

20.9

18.1

19.5

املجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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حوار

حوار

جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف �صيدا

الب�ساط :م�شروع كلية ال�صحة العامة يب�صر النور قريب ًا
حوار :خالد حممد اللحام

بع�ض املدن ،ي�ؤرخ لها ب�أحداثها اجل�سام ،وبع�ضها ب�أبنائها الكبار الذين تركوا ب�صماتهم يف تاريخها ،وبع�ضها بالآثار وال�صروح ال�صامدة
الباقية لت�شهد على تاريخها ...و�صيدا يف هذا كله ي�شهد لها التاريخ ب�أنها كانت وتبقى ع�صية على ال�سقوط لأنها �صدّرت احلرف �إىل
العامل عرب مينائها ،وقدّمت للوطن والأمة خرية �شبابها ،ولأن فيها جمعية كانت "الأم" ل�سائر امل�ؤ�س�سات العلمية التي ن�ش�أت بعدها.
� ...إنه���ا جمعي���ة املقا�ص���د اخلريي���ة الإ�سالمية يف �صيدا ،التي ج���اءت انطالقتها موازية بفارق ب�سيط ل�شقيقته���ا جمعية املقا�صد اخلريية
الإ�سالمية يف بريوت.
ومقا�ص���د �صي���دا م�ؤ�س�س���ة تربوي���ة عريق���ة احتفل���ت يف العام املا�ض���ي  ،2009بعيد ت�أ�سي�سه���ا الثالثني بع���د املائة ،الدال على م���دى عراقتها
وقدرته���ا عل���ى ال�صم���ود واال�ستمرار ،فقد ت�أ�س�ست خالل هذه الفرتة جمعيات كثرية ،ثم خب���ت و�أ�صبحت من التاريخ فيما ال تزال املقا�صد
توا�صل امل�سرية ،وبذات الزخم ،ونف�س الروح الطيبة املعطاءة التي كانت مل�ؤ�س�سيها ،ميكنك مالحظتها بو�ضوح حية يف نفو�س قيادتها اليوم،
وهذا يطرح ال�س�ؤال:

"دوحة املقا�ص ��د للبنات" وهنا �أق�س ��اطها مدعومة
بن�س ��بة  30يف املائ ��ة وت�أتي بعد ذلك "ثانوية ح�س ��ام
الدين احلريري" التي ت�ش ّكل حالي ًا �أهم مدار�سها.

�ش ��ذاه حي ًا يف نفو�س ��نا �إىل اليوم ،لكن ذلك ال مينعنا
�أبد ًا من ن�سب الف�ضل لأهله حينما يكون هناك ف�ضل
لأحد يف ا�س ��تمرارية املقا�ص ��د وتطويره ��ا ،فقد كان
الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري من طلبة مدر�ستها
املجانية احلالية وكانت تدعى "مدر�سة في�صل الأول"
فكان ��ت عطاءاته يف املرحلة الأوىل التي �أنعم اهلل بها
علي ��ه �أن �أع ��اد بناء هذه املدر�س ��ة املجانية ب�ص ��ورة
كامل ��ة يف منطق ��ة بركة غزالة قرب احل�س ��بة حالي ًا،
ثم اتبعها مب�ؤ�س�س ��ة تربوية ثانوية متتد على م�س ��احة
تزي ��د ع ��ن � 60أل ��ف م 2يف املنطق ��ة املعروفة با�س ��م
"�ش ��رحبيل" على ا�سم ال�ص ��حابي اجلليل ،وحملت
هذه الثانوية ا�س ��م املرحوم ح�س ��ام الدين احلريري،
و�ص ��ارت من �أرقى امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوية املثيلة ،وهذا
�أمر ُي�ش ��كر عليه الرئي�س ال�شهيد ويدفعنا للقول ب�أنه
باين نه�ضة املقا�صد احلديثة ،وال ميكن لنا �أن نتخيل
�ص ��يدا اليوم بدون م�ؤ�س�س ��ات املقا�ص ��د كما ال ميكن
للمقا�ص ��د �أن تتحدث عن نه�ضتها اجلديدة من دون
ذكر الرئي�س ال�شهيد.

باين النه�ضة اجلديدة

الثانوية الأرقى

• و�صفته���م يف �إح���دى خطبك���م الرئي����س
ال�شهي���د رفي���ق احلريري بـ "ب���اين نه�ضتها"
وكنتم تتحدثون عن املقا�صد ،فلماذا؟
ال ن�شك ب�أن ما قدّمه ال�سلف ال�صالح من �أبناء �صيدا
كان كب�ي�ر ًا وكان وفري ًا ،وقد �ش ��هدنا وال نزال ن�ش ��هد
لذلك ال�س ��لف باخل�ي�ر والعطر الفواح ال ��ذي ما زال

• مل���اذا كان���ت الثانوية يف نظرك "من �أرقى
الثانويات املثيلة لها"؟
لأنه ��ا جتمع م ��ا ب�ي�ن التط ��ور والأ�ص ��الة ،تواكب كل
النظري ��ات احلديثة يف الرتبية والتعليم وعلم النف�س
ومتابع ��ة ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ،مع مت�س ��كها
باجل ��ذور مع م ��ا تعنيه م ��ن قيم ومب ��ادئ ومفاهيم،

• مل���اذا تع���دى �صموده���ا وبقا�ؤه���ا املائ���ة عام
ون ّي���ف وال ت���زال ت�ضاه���ي يف و�ضعه���ا احلايل
كبار امل�ؤ�س�سات املثيلة واملعروفة؟
ه ��ذا ال�س� ��ؤال حملن ��اه �إىل رئي�س ��ها الأ�س ��تاذ راجي
الب�ساط ف�أجاب:

ال�صمود والت�ألق
لع ّل هذا ال�ص ��مود وهذا الت�ألق ،يع ��ودان �إىل املبادئ
الت ��ي قامت عليها جمعية املقا�ص ��د ،والتي يكر�س ��ها
نظامها الأ�سا�س ��ي حيث ج ��اء فيه" :غاي ��ة اجلمعية
�إعداد ن�ش ��ئ م�ؤمن بدينه حمب لوطنه" ،بالإ�ض ��افة
�إىل ال�سمة التي �أعطيت لها منذ ت�أ�سي�سها وهي �صفة
"اخلريية".
لهذه الغايات تقدمت ،و�ص ��مدت بتوفيق من اهلل عز
وج ّل وبدعم من اخليرّ ين م ��ن �أبناء املدينة الطيبني
�أه ��ل �ص ��يدا الك ��رام ذل ��ك �أن حمب ��ة ال�ص ��يداويني
مل�ؤ�س�س ��تهم الرتبوي ��ة الأم جعلته ��م يتربعون بالغايل
والنفي�س لها ،حيث �أوقفوا لها العقارات لتمدها عرب
الزم ��ن ب�إمكانيات ال�ص ��مود واال�س ��تمرارية يف �أداء
غاياته ��ا وهذه الأوقاف يتم ا�س ��تثمارها ،وهي تغطي
حالي ًا ن�س ��بة عالية من الأعباء التي تتكلفها اجلمعية
ت�س ��ديد ًا لأكالف املدر�س ��ة املجانية فيها "عائ�شة �أم
امل�ؤمنني" والتي ت�ض ��م  800طالب حالي ًا ،بالإ�ض ��افة
�إىل توفري بع�ض نفقات مدار�سها الأربعة والتي ت�ضم
 3500طال ��ب يف جممله ��ا� ،إذ ي�ض ��اف �إىل مدر�س ��ة
"عائ�ش ��ة �أم امل�ؤمن�ي�ن" املجاني ��ة "ثانوية البنني" و
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فالثانوي ��ة ه ��ي ابن ��ة �ص ��يدا ،حتمل قيمه ��ا ،فاخلط
وطن ��ي لبن ��اين ،والإنتم ��اء قوم ��ي عرب ��ي ،والعقيدة
�إ�سالمية �سمحاء ،واملناهج مرتبطة ب�أرقى امل�ؤ�س�سات
الدولية و�أحدث الربامج ،تد ّر�س العربية والإجنليزية
والفرن�سية ،ت�شارك يف امل�ؤمترات والندوات والدورات
الرتبوي ��ة ،توفد �أ�س ��اتذتها �إىل اخلارج لل ّإطالع على
كل جديد.
ً
 والثانوي ��ة تطب ��ق منهجي ��ة التعلي ��م وفق� �ا ملعاي�ي�ر PYPالذي ت�ش ��رف علي ��ه وتعدّه منظم ��ة البكالوريا
الدولية و�أ�ص ��بحت واحدة من املدار�س املع ّرف عنها
يف الع ��امل ،وهي تتعاون �أي�ض� � ًا مع م�ؤ�س�س ��ة AEFE
التابع ��ة لوزارة الرتبية الفرن�س ��ية وتعم ��ل على تنمية
قدراتها وكفاءات �أ�س ��رتها التعليمية با�س ��تمرار وبال
توقف وهذه التجرب ��ة الرائدة ال بد من �أن نعمل على
تعميمها على كافة معاهد مقا�صد �صيدا.

م�شاريع جديدة
• ماذا عن امل�شاريع اجلديدة؟
لقد تقرر �أخري ًا وبدعم من حامل �شعلة امل�سرية دولة
الرئي�س ال�ش ��يخ �س ��عد الدي ��ن احلريري �إن�ش ��اء كلية
ال�ص ��حة العامة املقا�ص ��دية يف ال�ص ��رح املقا�ص ��دي
الأثري يف مدينة �ص ��يدا القدمي ��ة �إىل جانب اجلامع
العمري الكبري واملطل على البحر الأبي�ض املتو�س ��ط
يف منطقة تتمي ��ز بالعمق الأث ��ري والإطاللة الرائعة
وتك ّف ��ل الرئي� ��س �س ��عد الدي ��ن احلري ��ري بتغطي ��ة
التكالي ��ف البالغة  2.5ملي ��ون دوالر �أمريكي ،وتتابع

�ش ��قيقة ال�ش ��هيد معايل ال�س ��يدة بهية احلريري بكل
ه ّمة وحما�س م�سرية مقا�صد �صيدا.
• ملاذا ت�أخر امل�شروع؟
لأن املنطقة �أثرية ،وت�ش� � ّكل واجهة بحرية �س ��ياحية،
وبالت ��ايل ف ��وزارة الأ�ش ��غال العام ��ة غ�ي�ر خم ّول ��ة
بالرتخي� ��ص و�أي بناء فيها يج ��ب �أن يحظى مبوافقة
املديري ��ة العام ��ة للآث ��ار واملديري ��ة العام ��ة للمباين
وق ��د حتقق لن ��ا ذلك واملعاملة الي ��وم يف طريقها �إىل
ال�صدور وفق املرا�سيم التي حتتاجها.
وهذه الكلية �س ��يتم الإ�ش ��راف الأكادمي ��ي عليها من
ِقب ��ل جامع ��ة ب�ي�روت العربية ،وف ��ق مذك ��رة تفاهم
ب�ي�ن الفرق ��اء الثالثة بني م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية
امل�ستدامة امل�ش ��اركة يف هذا امل�شروع وجامعة بريوت
العربية وجمعية املقا�ص ��د بتوجيه و�إر�شاد من �شقيقة
ال�ش ��هيد مع ��ايل ال�س ��يدة بهية احلري ��ري ،وقد تك ّفل
البنك الإ�سالمي للتنمية يف جدة منح مقا�صد �صيدا
� 350ألف دوالر لتغطية التجهيزات املطلوبة للكلية.

الأعباء والتكاليف
• كيف �ستغطون الأعباء الإ�ضافية هذه؟
م ��ن التربع ��ات �أو ًال ف�أه ��ل اخل�ي�ر يف �ص ��يدا ك�ث�ر
واحلمدهلل ومل يتوقفوا يوم ًا عن دعم م�ؤ�س�ستهم ،ثم
من ا�س ��تثمار العقارات الوقفية اخلا�ص ��ة باجلمعية،
ول ��ذا طرحن ��ا يف هذه املرحلة م�ش ��روعني ال�س ��تثمار
عقارات وقفية للمقا�ص ��د عند مدخل �صيدا ال�شمايل

م�س ��احة الأول � 7آالف مرت مربع والثاين � 3آالف مرت
مربع ،كما ُي�شكر و ُيذكر باخلري دائم ًا ف�ضل الأريحي
احلاج يو�س ��ف الب�س ��اط الذي قدّم للمقا�صد عمارته
ك�ص ��دقة جارية تغطي مداخيلها وترف ��ع عبئ ًا كبري ًا
عن املقا�صد.

تعديل النظام
• مل���اذا قمت���م بتغي�ي�ر �أو تعدي���ل نظامه���ا
الداخلي؟
اجلمعية مل تغري و�إمنا عدّلت خالل ال�ش ��هر الأخري
من العام  2009نظامه ��ا الداخلي الذي كان يرتكز
عل ��ى جمل� ��س �أمناء م ��ن  24ع�ض ��و ًا زائ ��د الرئي�س
�أي  25ع�ض ��و ًا ،ينتخ ��ب م ��ن الهيئة العام ��ة ،ويقوم
هذا املجل�س بانتخاب �س ��بعة �أع�ض ��اء ملجل�س �إداري
للجمعي ��ة زائد الرئي� ��س ،وقد تبينّ خ�ل�ال التجربة
بع�ض �سلبيات هذا النمط الإداري فكان هناك �شبه
�إجم ��اع على التعديل ،وبعد التداول مع ذوي ال�ش� ��أن
واملعنيني ب�أمر املقا�ص ��د وعل ��م الإدارة ف�أقر جمل�س
الأمناء نظام ًا داخلي ًا جديد ًا كر�س ��ته الهيئة العامة
يف جل�س ��تها املنعق ��دة �أواخ ��ر العام املا�ض ��ي بحيث
يدي ��ر اجلمعي ��ة جمل�س م�ؤلف م ��ن ثمانية �أع�ض ��اء
ورئي� ��س ينتخبون مبا�ش ��رة من الهيئ ��ة العامة التي
يتجاوز عدد �أفرادها  800ع�ض ��و ًا ون�أمل �أن ي�ساهم
ذلك يف تعزيز االنطالقة اجلديدة وقد متت الدعوة
النتخاب هذا املجل�س بتاريخ  2010/3/21ملدة �أربع
�سنوات.
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العنف �ضد املر�أة العربية :بطولة الرجل وغياب القوانني
الإح�صاءات �صعبة والدولة مق�صرة والهيئات مل ت�صل ملرحلة احلماية

خمافر �شرطة ت�سخر من �شكاوى الن�ساء وبع�ضهم يلج�أ �إىل التحر�ش
ثلث ن�ساء العامل يتعر�ض للعنف و %4من جرائم
قتل الن�ساء من الأزواج والأهل والأ�صدقاء القدامى
�سمار الرتك  -بريوت

العنف �ضد املر�أة يعترب بكل املقايي�س جرمية يف حق الرجل قبل املر�أة ،وهو بالتايل جرمية ترف�ضها كافة الأديان ال�سماوية والقِيم واملبادئ
الأخالقية والأعراف الإن�سانية ،باعتبار �أن املر�أة �شريكاً �أ�صي ً
ال للرجل يف كل �شيء.
�إال �أن م���ا يج���ري يف دُولن���ا العربي���ة من عنف �ضد املر�أة هو �شاهد يف كل ما تعانيه املر�أة من انتهاك حلقوقها معنوياً ومادياً ،علماً �أنها كانت
دوماً هي الداعمة الأوىل والأخرية ل�شريكها.
وك�أن ما يعرت�ضها من عنف منزيل مل يعد يكفي ف�أ�صبح العنف مالزماً لها حتى يف عملها من خالل التحر�ش الذي تواجهه وهي حتاول
ك�سب لقمة العي�ش .و�إن �أردنا �أن نتحدث عن �أنواع العنف الذي تواجهها الحتجنا ل�صفحات و�صفحات لنورد ما تعانيه.
تقرير الأمم املتحدة
و�إن �أك�ب�ر دليل على ذلك ما ج ��اء يف تقرير الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة
عن و�ضع املر�أة يف العامل العربي حيث �أكد �أنها تعاين من العنف الذي تعانيه
نظريتها يف باقي دول العامل ،هذا بالإ�ضافة �إىل وجود قوانني �أحوال �شخ�صية
يف عدد كبري من البلدان العربية متحيزة ب�شدة �ضد الن�ساء ،فعلى الرغم من
�أن  17بل ��د ًا م ��ن جمموع  21دولة عربية �ص ��ادفت على اتفاقية الق�ض ��اء على
جميع �أ�ش ��كال التمييز �ضد الن�س ��اء� .إال �أن �أغلب هذه الدول و�ضعت حتفظات
�شديدة على هذه االتفاقية.
ويلقي التقرير الذي �أ�صدرته منظمة العفو الدولية يف مايو  2005ال�ضوء على
معان ��اة املر�أة العربي ��ة من العنف فقد جاء فيه �أن الن�س ��اء الالتي يتعر�ض ��ن
للعنف يجربن على البقاء يف �أو�ض ��اع م�سيئة لأنهن ال يجدن مكان ًا �آخر يذهنب
�إليه ،ومل حت�صل �أي واحدة منهن على �أي �شكل من �أ�شكال الإن�صاف ،كما مل
تتلق �أي منهن �إغاثة فورية بل يرتكن فري�سة للمعاناة.
ويف فل�س ��طني والعراق تزداد معاناة املر�أة من العنف ب�سبب احلروب الدائرة
هناك ،حيث ي�شري تقرير الربنامج الإنتمائي للأمم املتحدة �إىل �أن املر�أة هي
�أك�ث�ر من يعاين حتت وط�أة االحتالل الأجنب ��ي� ،إذ تنال يف ظل هذه الظروف
�يب مزدوج� � ًا م ��ن االنته ��اكات اجل�س ��يمة .ويف اجلزائ ��ر �أفادت درا�س ��ة
ن�ص � ً
ر�س ��مية �أجرتها الوزارة املنتدبة للأ�س ��رة وق�ض ��ايا امل ��ر�أة �أن حوايل  %54من
اجلزائري ��ات يتعر�ض ��ن ملختلف �أنواع العن ��ف ،و�أن �أكرث م ��ن  %25من �أعمال
العنف التي تتعر�ض لها الن�ساء هناك لفظية ،و %22معنوية و  %6ج�سدية.
كما يتناول تقرير حديث ملركز الأر�ض حلقوق الإن�س ��ان العنف �ض ��د الن�س ��اء
يف م�ص ��ر ،عن طريق ر�صد حلوادث العنف �ضد املر�أة التي ن�شرتها ال�صحف
امل�ص ��رية خالل الن�ص ��ف الثاين من عام  ،2006وتبني �أن حوادث العنف �ضد
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امل ��ر�أة بلغت  261حالة و�ش� � ّكلت حوادث اخلطف واالعتداءات اجلن�س ��ية على
الن�س ��اء  38حالة وبلغت حوادث قتل الن�س ��اء  23حالة و�ش� � ّكل العنف الأ�سري
املوجه للن�س ��اء  30حالة ،و�أتى الإهمال يف الرعاية ال�صحية للن�ساء ليمثل 22
ّ
ّ
حالة و�شكل انتحار الن�ساء  27حالة.
ومن جملة كل هذه احلاالت ت�س ��بب العنف يف وفاة  123امر�أة� ،س ��واء ب�س ��بب
العنف الأ�س ��ري �أو القتل العمد �أو قتل الن�س ��اء لأنف�س ��هن .ويلفت تقرير مركز
الأر�ض االنتباه �إىل �أن بع�ض مرتكبي االعتداءات على الن�ساء هم من �أقاربهن
كابن العم �أو اخلطيب.
وال�س�ؤال ما هو العنف املوجه �ضد املر�أة؟
حدد الإعالن العاملي ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء ال�صادر عن الأمم املتحدة،
تعريف �ضد املر�أة� ،أنه �أي اعتداء مبني على �أ�سا�س اجلن�س يت�سبب يف �إحداث
�إيذاء �أو �أمل ج�س ��دي �أو نف�سي للمر�أة ،كما ي�شمل �أي�ض ًا التهديد بهذا االعتداء
�أو ال�ض ��غط �أو احلرمان التع�سفي للحريات �سواء حدث يف �إطار احلياة العامة
�أو اخلا�ص ��ة� ،أما الدرا�سات االجتماعية والنف�س ��ية فقد عرفته ب�أنه ا�ستخدام
الرجل للقوة من �أجل ال�س ��يطرة على املر�أة وتهمي�ش ��ها ،ويتم التعبري عن هذه
ال�س ��لطة والقوة م ��ن خالل تعري�ض املر�أة لأ�ش ��كال خمتلفة من العنف ،بحيث
تبقى مهم�شة وغري قادرة على النهو�ض مب�ستواها االجتماعي والعلمي.
كذلك �أ�ش ��ارت �إح�صائية �ص ��درت حديث ًا عن الأمم املتحدة �إىل �أن ثلث ن�ساء
العامل ب�ش ��كل عام يتعر�ضن للعنف بكافة �أ�شكاله ،الذي حتتاج �آثاره �إىل فرتة
زمنية طويلة حتى تزول ،كما �أن  %40من جرائم قتل الن�ساء يرتكبها �أزواجهن
�أو �أ�ص ��دقاء قدامى �أو �أي �أحد من حميط �أ�س ��رهن .وب�إح�ص ��اء كل دولة على
حدة جند �أن ن�سبة العنف �ضد الن�ساء جتاوزت اخلط الأحمر.
وحول الأ�سباب الرئي�سة للعنف �ضد املر�أة وال �سيما يف الدول العربية ،اعتربت
الدكت ��ورة عزة ك ��رمي مدير املركز القومي للبح ��وث اجلنائية واالجتماعية يف

املحامية إقبال دوغان

ال للعنف

م�ص ��ر� ،أن امل ��ر�أة نف�س ��ها متثل �أح ��د العوامل الرئي�س ��ة لبع�ض �أن ��واع العنف
واال�ض ��طهاد ،وذلك لتقبلها له واعتبار الت�س ��امح واخل�ض ��وع �أو ال�سكوت عليه
رد فع ��ل طبيعي ًا ،مما يجعل الآخ ��ر يتمادى �أكرث و�أكرث وقد تتجلى هذه احلالة
عندما تفتقد املر�أة املالذ الآمن واحلياة.
و�أ�شارت �أن اجلهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احرتامه تعترب
عام ًال �أ�سا�س ��ي ًا للعنف ،معتربة �أن اجلهل قد يكون من الطرفني ،فجهل املر�أة
بحقوقه ��ا وواجباتها من ناحية ،وجهل الآخر به ��ذه احلقوق من ناحية �أخرى
قد ي� ��ؤدي �إىل التجاوز ،م�ض ��يفة �أن تدين امل�س ��توى الثقايف للأ�س ��ر وللأفراد
واالخت�ل�اف الثق ��ايف الكبري ب�ي�ن الزوجني بالأخ� ��ص �إذا كان ��ت الزوجة هي
الأعل ��ى م�س ��توى يخلق التوتر وعدم التوازن لدى ال ��زوج كردة فعل له فيحاول
تعوي�ض هذا النق�ص باحث ًا عن املنا�سبات التي ميكن انتقا�صها وا�ست�صغارها
بال�شتم �أو الإهانة �أو حتى ال�ضرب.
ونوهت كرمي �إىل �أن العادات والتقاليد �أي�ض� � ًا تعد من �أهم الأ�س ��باب لتف�ش ��ي
العنف �ض ��د امل ��ر�أة ،وذلك نظ ��ر ًا لوجود �أف ��كار وتقاليد متج ��ذرة يف ثقافات
الكثريي ��ن والتي حتم ��ل يف طياتها الر�ؤية اجلاهلية لتميي ��ز الذكر على الأنثى
ما ي� ��ؤدي ذلك �إىل حتقري الأنثى ،ويف املقابل تعظي ��م الذكر ودوره ،الفتة �إىل
�أن املجتمع الذكوري دائم ًا ما يعطي احلق للرجال والت�س ��لط وممار�سة العنف
على الأنثى منذ ال�ص ��غر ،وتعود الأنثى على تقبل ذلك والر�ض ��وخ �إليه �إذ �أنها
ال حتم ��ل ذنب ًا �س ��وى �أنها ول ��دت �أنثى .كما اعتربت �أن الظروف االقت�ص ��ادية
تتحمل الن�صيب الأكرب يف م�س�ؤولية العنف �ضد املر�أى.
من جانبها �أكدت الدكتورة داليا م�ؤمن �أ�ستاذ علم النف�س بجامعة عني �شم�س
على تنوع �أ�ش ��كال العنف �ضد املر�أة و�صوره ،من ّبهة �إىل �أن جرائم االغت�صاب
والتحر�ش اجلن�سي �أ�صبحت متثل ظاهرة خطرية ال بد �أن نتوقف عندها كثري ًا
مل ��ا لها من ت�أثريات نف�س ��ية واجتماعية �أكرث خطورة و�أ�ش ��د عنف ًا ،خا�ص ��ة ما

يرتتب على الظاهرة من ارتكاب املزيد من العنف �ض ��د ال�ضحية ،ولي�س �ضد
اجل ��اين نظر ًا للثقافة املتبعة يف املجتمعات العربي ��ة ،وكثري ًا ما تكون النتيجة
الطبيعية لتلك اجلرمية الب�شعة انتحار ال�ضحية للتخل�ص من العار الذي حلق
بها� ،أو قتلها من ِقبل �أهلها من العار الذي �أ�صابهم.
و�أ�ش ��ارت �أن ظاهرة التحر�ش اجلن�س ��ي �أ�ص ��بحت الفتة ب�ش ��كل كبري وتعددت
�أ�س ��اليبها يف �أماك ��ن كثرية ابتداء م ��ن املدار�س واجلامعات وم ��رور ًا ب�أماكن
العمل وو�سائل املوا�صالت واحلفالت الغنائية ودور ال�سينما وامل�سارح بل و�صل
الأمر �إىل تف�شي الظاهرة يف ال�شوارع وامليادين العامة ،والأخطر من كل ذلك
التحر�ش اجلن�س ��ي داخل الأ�س ��رة الواحدة ،حيث يكون يف ال�سر ،ويتم التكتم
عليه خوف ًا من الف�ضيحة ،ما �أفقد الأنثى ال�شعور بالأمان يف �أي مكان.
ه ��ذا ،و�إذا كان عنف الأزواج �ض ��د الزوجات ميثل �أكرث �ص ��ور العنف تف�ش ��ي ًا
نظ ��ر ًا للموروث الثقايف واالجتماعي ف�إن الأكرث �أمل� � ًا على النف�س وما يتعار�ض
م ��ع كل القيم واملبادئ والأخالق والأعراف هو االعتداءات الناجتة عن عقوق
الوالدين واعتداء على الآباء والأمهات �سواء بال�سب والقذف �أو حتى بال�ضرب
وظاهرة قتل الأبناء للوالدين ،والتي برزت م�ؤخر ًا كحلقة بالغة امل�أ�س ��اوية من
العقوق غري املربر الذي يتعار�ض مع كل الأديان واحل�ض ��ارات والقيم واملبادئ
والأخالق والأعراف.
بدورها �أكدت �أماين خليل من�سقة حملة �سن قانون لتجرمي العنف �ضد الن�ساء
والنا�ش ��طة مبركز "الندمي" �أن فكرة الرجولة الرا�س ��خة يف املجتمع امل�صري
تق ��وم على �أ�س ��ا�س �أن الرجل يفر�ض نف�س ��ه بالقوة ولي� ��س بالتفاهم ،وكذلك
تر�س ��خ مفه ��وم الأنوثة يج ��ب �أن تكون �ض ��عيفة ،وهناك �إ�ش ��كالية كربى �أدت
لتوري ��ث املفاهيم اخلاطئة ما جعل البع�ض ميار�س ��ها دون تفكري عقالين ،ما
دفع الرجل ملمار�سة العنف �ضد املر�أة وك�أنها حق من حقوقه وي�سانده املجتمع
يف ذلك بكل �أ�سف.
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تحقيق
الأم ��ر ال ��ذي يتطلب تع ��اون وتكاتف م ��ن م�ؤ�س�س ��ات املجتمع امل ��دين والدولة
للم�ساهمة يف تغيري هذه املفاهيم خ�صو�ص ًا و�أن العنف �ضد املر�أة لي�س قا�صر ًا
عل ��ى فئة معينة من الن�س ��اء �أو جمتمع حم ��دد ،و�إمنا على جميع امل�س ��تويات،
الأميات والعامالت واملتعلمات وذوات املراكز االجتماعية الرفيعة.
مدي ��ر مناه�ض ��ة العنف �ض ��د امل ��ر�أة مبركز ق�ض ��ايا امل ��ر�أة امل�ص ��رية وحيد
د�س ��وقي �أكد على �أن القانون املقرتح يعيد املجتمع �إىل ر�ش ��ده بالإ�ض ��افة �إىل
الثقاف ��ة والتوعية ،خا�ص ��ة و�أن املر�أة العربية تت�س ��م بال�ض ��عف واال�س ��تكانة
وهي مت�س ��احمة بطبيعتها ومغلوبة على �أمرها يف الكثري من الأحوال وت�ش ��عر
بالإحب ��اط لأنه لي�س لديه ��ا ما ميكن �أن تفعله يف مواجهة العنف الواقع عليها
من قبل زوجها.
ف�أ�ش ��ار �إىل �أن الإع�ل�ان العربي ي�س ��اعد يف تكري�س ذلك الو�ض ��ع ون�ش ��ر تلك
الثقافة ،وخا�ص ��ة �أجه ��زة التليفزيون العربية بقنواته ��ا املختلفة التي حتر�ص
على عر�ض املر�أة يف الوطن العربي يف و�ضع الذليلة واملهانة ،وال يعر�ض �صورة
املكافحة ،مطالب ًا ب�ض ��رورة تغيري ه ��ذه املفاهيم اخلاطئ ��ة والأفكار الهدامة
والثقافة البعيدة كل البعد عن قيمنا الدينية التي ك ّرمت املر�أة و�أعطتها كافة
احلقوق وو�ضعتها يف مكانة التكرمي والتمييز.
من جهة �أخرى ك�شفت �أحدث درا�سة عن العنف �ضد الن�ساء يف م�صر �أجراها
املجل� ��س القومي للمر�أة يف �إطار م�ش ��روع احلد من العنف �ض ��د الن�س ��اء على
عينة من  4408رجال ون�س ��اء و�ش ��باب من اجلن�س�ي�ن ،عن تعر�ض ()%62.6
من الن�ساء للعنف النف�سي على �أيدي �أزواجهن.
كما �أو�ض ��حت الدرا�س ��ة �أن ما يقرب من �أربعة من كل خم�س ��ة رجال اعرتفوا
ب�أنهم وجهوا �ش ��ك ًال من �أ�ش ��كال العنف النف�س ��ي �إىل زوجاته ��م ،فيما قال ما
يق ��رب من  %0.4من الرجال ب�أنهم �أجربوا زوجاتهم على ممار�س ��ة العالقة
الزوجية.

�ضحايا العنف الأ�سري
م�صر
مديحة اجلمل ( 45عام ًا) زوجة �ش ��اء حظها العاثر �أن تكون �إحدى �ض ��حايا
العنف الأ�س ��ري بعد تعر�ض ��ها امل�س ��تمر العت ��داءات مربحة م ��ن زوجها حتى
وجدت نف�س ��ها م�ض ��طرة للجوء �إىل حمكمة الأ�س ��رة للح�ص ��ول على الطالق
هرب ًا من بط�ش وتنكيل زوجها لها.
وت ��روي مديحة ق�ص ��تها فتقول� :إن مثلها مثل �أي �س ��يدة يف العامل كانت حتلم
بتكوي ��ن بيت و�إجناب �أطف ��ال و�أن تعطيهم احلب واحلن ��ان الذي حرمت منه
من ��ذ وقت مبكر من حياته ��ا عندما ت ��ويف والدها وتزوجت �أمه ��ا ب�آخر نظر ًا
لظروفه ��ا املالية ال�ص ��عبة ،م�ش�ي�رة �إىل �أنها ال ميكن �أن تن�س ��ى تلك الق�س ��وة
والعنف الذي كانت تالقيه من زوج �أمها الذي كان يتفنن يف �ضربها وتعذيبها،
على الرغم من �أنها كانت يف نهاية التعليم الإعدادي ،حتى قرر �إخراجها من
املدر�س ��ة ك ��ي ال ينفق على تعليمها ثم �أجربها عل ��ى العمل يف البيوت كخادمة
لي�س ��تويل على ما حت�صل عليه من راتب كل �شهر ،و�إذا �أخفت عنه �شيئ ًا ،كان
يكيل لها العذاب.
ومع مرور ب�ضع �سنوات عندما الحظت ا�ستمرار زوج �أمها يف متابعتها بنظراته
ثم ما لبث �أن بد�أ يتحر�ش بها .وعندما ا�شتكت لأمها عنفتها على اعتبار �أنها
ت ّدع ��ي ذل ��ك للوقيعة بينها وبني زوجها ،وهو ما �ش ��جع الزوج على التمادي يف
ذلك.
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• �أمين ��ة رجب عا�ش ��ت م ��ع زوجها حياة مليئ ��ة بالعنف والتعذيب ،ا�س ��تلذ
بتعذيبه ��ا من معا�ش ��رتها جن�س ��ي ًا بالقوة ،لالعت ��داء عليها بال�ض ��رب ،وتفنن
يف ابتكار �أ�س ��اليب لتعذيبها ،حتى بعد �أ ،لفظت �أنفا�سها الأخرية و�أمام نيابة
حوادث �ش ��مال اجليزة وقف زوج املجني عليها ،و�أمرت النيابة بحب�سه � 4أيام
على ذمة التحقيقات ،وذلك بعد �أن وج ّهت له تهمة القتل العمد ،وكلفت الطب
ال�شرعي بت�شريح اجلثة ملعرفة �سبب الوفاة ،وخالل التحقيقات تبني �أن املتهم
كان يع ��ذب زوجت ��ه ب�أدوات خمتلفة من بينها �ص ��عقها بالكهرب ��اء ،ومل يكتف
بذلك بل عذبها ملدة �ساعتني بعد �أن لفظت �أنفا�سها الأخرية.

العراق
كذلك� ،أعلن جمل�س احتاد �إقليم كرد�س ��تان العراق �أن  20امر�أة توفني حرق ًا
خالل العام احلايل :يف ق�ضاء �سنجار ( 120كلم) غرب مدينة املو�صل مركز
حمافظة نينوى.
و�أو�ض ��حت م�س� ��ؤولة �إعالم جمل�س احتاد ن�س ��اء كرد�س ��تان ،بروين عيدو� ،إن
"�إح�صائيات جمل�س جنار الحتاد ن�ساء كرد�ستان �سجل  20حالة وفاة حرق ًا
للن�ساء يف مناطق خمتلفة من الق�ضاء ،منذ بداية العام".
و�أ�شارت عيدو �إىل �أن "�أغلب املحرتقات �أقدمن على االنتحار عن طريق حرق
�أنف�سهن ،نتيجة حلاالت العنف الأ�سري ،وكرثة امل�شاكل االجتماعية" .م�ضيفة
�أن "الأو�ض ��اع االقت�ص ��ادية والأمنية ال�صعبة التي تعي�ش ��ها املنطقة ت�سهم يف
تفاقم هذه الظاهرة بح�سب قولها".
ولفتت عيدو �أن " املجل�س يعمل للحد من ظاهرة العنف �ضد املر�أة ،و�أنه يقوم
ب�ش ��كل م�س ��تمر بحمالت توعي ��ة يف املجتمع ،من خالل عقد الن ��دوات و�إقامة
الدورات للجن�س�ي�ن بهدف حت�س�ي�ن �أو�ض ��اع املر�أة .كما �أنه �أق ��ام عدة دورات
لتعليم الن�ساء الأميات� ،إذ �أن ن�سبة الأمية بينهن قد ت�صل �إىل ."%45
هذا ،وقد �س ��جنت امر�أة �ش ��ابة يف تكريت� ،ش ��مال بغداد .وبعثت بخطاب �إىل
�ش ��قيقها ت�ستنجده كي ي�ساعدها .وكتبت املر�أة ،وتدعى دالل ،يف خطابها �أنها
�أ�صبحت حام ًال بعدما تعر�ضت لالغت�صاب من قبل حرا�س ال�سجن .وبالفعل
طلب ال�شقيق ال�سماح له بزيارتها ،ووافق احلرا�س .دخل ال�شقيق �إىل الزنزانة،
و�أخرج م�سد�س� � ًا و�أطلق عيار ًا ناري ًا �صوب �أخته التي بدا عليها احلمل بو�ضوح
ف�أرداها قتيلة .بالن�س ��بة حلرا�س ال�سجن� ،،أزاحت جرمية القتل تلك هم ًا من
على كاهلهم �أي�ض ًا.

اجلزائر
كما ك�شفت درا�سة �أجرتها ال�شبكة اجلزائرية ملراكز اال�ستماع للن�ساء �ضحايا
العنف �أن  %91من الرجال يقفون وراء العنف �ضد الن�ساء.
و�أ�ش ��ارت الدرا�س ��ة التي ن�ش ��رت م�ؤخر ًا �أن  %68من الن�س ��اء �ض ��حايا العنف
ترتاوح �أعمارهن ما بني  25و 44عام ًا ،م�ش�ي�رة �إىل �أن ثلثني منهن متزوجات
و  %21مطلقات و  %23عازبات وعاطالت عن العمل.
وذكرت الدرا�س ��ة التي �شملت  150حالة عنف ممار�س �ضد املر�أة� ،أن �أ�شكال
العن ��ف املمار�س �ض ��د الن�س ��اء يخ�ص العنف اجل�س ��دي والنف�س ��ي واالعتداء
والتحر�ش اجلن�سي والعنف االقت�صادي واالجتماعي.

عمان
ويف هذا الإطار �أطلق املعهد الدويل لت�ض ��امن الن�س ��اء يف الأردن بالتعاون مع
م�ؤ�س�س ��ة هيرن�ش بل الأملانية مكتب ال�ش ��رق الأو�سط العربي يف رام اهلل �شبكة
�إقليمية ملناه�ض ��ة العنف �ض ��د املر�أة (�سلمى) .و�شبكة �س ��لمى ت�ضامن ن�سوي
�إقليمي ي�ض ��م �إ�ض ��افة �إىل الأردن �س ��بع دول ه ��ي تون�س ،واجلزائ ��ر ،ولبنان،
واملغرب ،وم�صر ،وفل�سطني واليمن والبحرين.
و�أو�ض ��حت ممثلة املعهد يف الأردن لبنى ديواين �أن ر�س ��الة ال�شبكة تركز على
الق�ض ��اء على كافة �أ�ش ��كال العنف �ضد الن�ساء ومتكينهن للدفاع عن حقوقهن
وت�ش ��كيل قوى �ض ��اغطة وطنية و�إقليمية جتاه تعديل الت�ش ��ريعات وال�سيا�سات
املميزة �ضد املر�أة وتبادل اخلربات والتجارب.

الإمارات العربية املتحدة
�أما يف الإمارات العربية املتحدة ،فقد بلغت ن�سبة ق�ضايا العنف �ضد املر�أة التي
ت�ص ��ل �إىل حماكم دبي وتنتهي بالطالق  %4وفق رئي�س ق�س ��م التوجيه الأ�سري
يف حماكم دبي عبد ال�سالم دروي�ش الذي �أكد �أن "املحاكم �سجلت خالل العام
اجلاري  84حالة طالق ب�س ��بب العنف �ض ��د الزوجات� ،سواء كان عنف ًا ج�سدي ًا
�أو نف�س ��ي ًا ،وغالب ًا ما يكت�شف العنف والإهانة التي تتلقاها الزوجة بامل�صادفة،
خ�صو�ص ًا �أن معظم الزوجات يق�صدن املحكمة لطلب الطالق �أو النفقة املالية
من دون �أن يذكرن �أنهن تعر�ضن للعنف �أو الأذى اجل�سدي من قبل �أزواجهن.
وي�ش�ي�ر دروي�ش ب�أن "حاالت العنف املمار�س ��ة �ض ��د امل ��ر�أة خ�صو�ص� � ًا الزوجة،

ارتفع ��ت ب�ص ��ورة ملحوظة خالل ال�س ��نوات املا�ض ��ية ،من دون �أن يتم �إح�ص ��اء
�أعداد املتعر�ض ��ات له ،ب�سبب غياب مركز �إح�صاء اجتماعي متخ�ص�ص ،ير�صد
�إح�صاءات و�أرقام ًا دقيقة حول الظواهر االجتماعية يف الدولة ،بهدف التخل�ص
منها ومعاجلتها قبل تفاقمها ،الفت ًا �إىل �أن العنف ال ينح�ص ��ر يف الزوجة ومنزل
الزوجي ��ة� ،إمن ��ا قد تتعر�ض امل ��ر�أة للعنف اللفظي �أو اجل�س ��دي من �ش ��قيقها �أو
والدها وميكن �أن ميار�س الزميل يف العمل العنف على زميلته من خالل عبارات
غزل �أو تودد ،وقد متار�س املر�أة العنف �ضد املر�أة من خالل التعامل ال�سيء.
كم ��ا لفت دروي�ش �إىل �أنه من خالل درا�س ��ة ميدانية �أعدّت على م�س ��توى دول
اخلليج و�أوروبا� ،أظهرت �أن �شخ�ص� � ًا واحد ًا من كل  13متزوج ًا ملتزم ًا ديني ًا،
ميار�س العنف اجل�س ��دي �ض ��د زوجت ��ه يف اخلليج ،يف املقاب ��ل ميار�س العنف
اجل�سدي �ش ��خ�ص واحد من كل �س ��بعة متزوجني ديني ًا (يق�صدون الكني�سة)
يف �أوروب ��ا ،فيما ال توجد �أرقام وا�ض ��حة حول العن ��ف املمار�س يف الدولة ،لأن
املر�أة ال تف�ضل �إقامة دعوى للعنف املمار�س عليها ،خ�صو�ص ًا �أن �إثبات العنف
يعد �إ�ش ��كالية تواجه املر�أة طاملا �أنها ال متلك الدليل الوا�ض ��ح عليه .ي�شري �إىل
�أن املحكم ��ة حتي ��ل الزوج املمار�س للعن ��ف على زوجته� ،إىل م�ست�ش ��فى الطب
النف�س ��ي يف حال ثب ��وت �أو �إقرار الزوج بذلك ،وال ترد ل ��ه زوجته �إال باجتيازه
مرحلة العالج النف�سي ،ويعد ال�سبب �أحد مربرات الطالق.
من جانبها �أ�شارت امل�ساعدة يف ق�سم علم النف�س يف جامعة الإمارات ،الدكتورة
�س ��عاد املرزوقي� ،إىل �أن العنف �ض ��د املر�أة ال ميكن اعتب ��اره ظاهرة ،حيث ال
توجد �أرقام �أو �إح�ص ��اءات ميكن متابعتها واال�س ��تناد �إليه ��ا� ،إذ ميكن اعتبار
العنف ظاهرة مبطنة ،الفتة �إىل �أن  50حالة ا�ض ��طراب نف�س ��ي تتم معاجلتها
خالل ثالثة �أ�ش ��هر ،منها  30حالة ا�ض ��طراب ب�سبب ممار�سة العنف ،وميكن
اعتب ��ار اخليانة الزوجية عنف ًا �ض ��د الزوجة ،معتربة الزوج اخلائن مري�ض� � ًا
يحتاج �إىل عالج نف�سي.
و�أكدت املرزوقي �أن العنف �ضد املر�أة يف الدولة ،يف تزايد م�ستمر ،معتربة �أن
اال�س ��تيالء على �إرث املر�أة �أو عبارات الغزل املق�ص ��ود بها ا�س ��تغاللها جن�سي ًا
عنف ًا موجه ًا �ضدها ،كما �أن معظم طالبات اجلامعة واملدار�س يتعر�ضن لعنف
ج�س ��دي ولفظي من قبل �أ�شقائهن ،مو�ضحة �أنه مبجرد �صمت املر�أة و�سكوتها
على الأذى الذي يلحق بها ،يعد ت�شجيع ًا للمعتدي مبوا�صلة العنف �ضدها.
بدورها� ،أفادت املديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال عفراء
الب�سطي ب�أن خدمة اخلط ال�ساخن التابعة للم�ؤ�س�سة� ،سجلت  250حالة عنف
�ضد �سيدات و�أطفال ،مت التعامل معها و�إجراء الالزم لها.

ال�سعودية
ه ��ذا وتفيد الدرا�س ��ات املحلية الت ��ي �أجريت حول ظاهرة العنف الأ�س ��ري يف
املجتمع ال�س ��عودي ب�أنها ت ��كاد تكون نادرة رغم ح ��دوث الظاهرة وبروزها يف
ال�سنوات الأخرية حيث تزايدت حاالت العنف الأ�سري �ضد الفئات امل�ست�ضعفة
من الن�س ��اء والأطفال وامل�س ��نني ،و�أخذت بعد ًا �إعالمي ًا كبري ًا دفع بالدولة �إىل
مزي ��د من االهتمام بهذه الظاهرة من خالل �إن�ش ��اء برنامج الأمان الأ�س ��ري
الوطني كجهة منوط بها احلماية والرعاية واملعاجلة ل�ضحايا العنف الأ�سري.
واجت ��ه عديد من الباحثني املتخ�ص�ص�ي�ن �إىل �إعداد الدرا�س ��ات العلمية حول
ظاهرة العنف الأ�س ��ري ملعرفة حجمها و�أ�س ��بابها و�آثاره ��ا وطرق التعامل مع
ال�ض ��حايا واملعتدي ��ن ،وتتباي ��ن ه ��ذه الدرا�س ��ات يف �أهدافه ��ا ويف مناهجها
البحثية ،والعينة امل�ستهدفة.
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تحقيق

تحقيق
ومن �أبرز نتائج هذه الدرا�سة ما يلي:
 -1تعدد مظاهر العنف الأ�سري ،وتباين درجاته من جمرد ال�شتم �إىل القتل
� -2أعلى ن�س ��بة حاالت العنف الأ�س ��ري التي مت التعامل معها من قبل ال�شرطة
بلغ ��ت  25حال ��ة يف عام  1422خالل ال�سل�س ��لة الزمنية املمت ��دة من – 1420
 1429هـ.
 -3حاالت العنف النف�سي هي الأكرث �شيوع ًا من بني �أنواع العنف الأ�سري.
 -4الن�س ��اء هن �أكرث تعر�ض� � ًا للعنف الأ�س ��ري هي الفئة العمري ��ة املمتدة من
� 28-22سنة ،بواقع  27حالة ومعظمهم من الن�ساء ،يليها الفئة العمرية (�أقل
من � 10سنوات) بواقع  24حالة من �أ�صل  134حالة.
 -5جميع �ضحايا العنف الأ�سري من ال�سعوديني.
وتو�صي الدرا�سة بالآتي:
� -1إج ��راء مزيد م ��ن البحوث والدرا�س ��ات النف�س ��ية واالجتماعي ��ة والطبية
على مرتكبي جرائم العنف الأ�س ��ري ،وعلى ال�ض ��حايا للتعرف على مزيد من
الأ�س ��باب ،و�إلقاء ال�ض ��وء على الآث ��ار اخلطرية املرتتبة على ح ��وادث العنف
الأ�سري.
� -2إقامة دورات تدريبية للتعامل مع حاالت العنف الأ�سري عن كيفية التعامل
مع احلاالت.
 -3و�ض ��ع برام ��ج وقائية وعالجية حت ��دد �آلية التدخل عند وق ��وع حاالت من
العنف الأ�سري.
 -4توحيد التعامل الإداري والإجرائي مع حاالت العنف الأ�سري وفق ت�صنيف
منظمة ال�صحة العاملية.
 -5ن�شر الوعي االجتماعي والثقايف بني �أو�ساط املجتمع حتى ال يقعون فري�سة
للعنف الأ�سري.
� -6إن�ش ��اء قاعدة بيانات تت�ض ��من �إح�صاءات دقيقة م�ص ��نفة ومبوبة بح�سب
احلاالت ،و�أماكن وقوعها ،وكيفية املعاجلة وما قد يرتتب عليها من �آثار.
� -7ضرورة �إخ�ضاع املقبلني على الزواج لدورات تثقيفية تعينهم على التعامل
الأمثل مع ما قد يواجهونه من م�شكالت �أ�سرية.
� -8إن�ش ��اء مكاتب تخت�ص بتقدمي اال�ست�ش ��ارات الأ�س ��رية �س ��واء باحل�ضور �أو
االت�صال برقم جماين موحد.
� -9صياغة ر�ؤية م�شرتكة تت�ضمن اجلوانب املختلفة للتعاطي مع ق�ضايا العنف
الأ�سري ،كالوقاية والتوعية والتدخل واحلماية واملعاجلة ،ومن ثم و�ضع وتقنني
ال�سيا�سات والت�شريعات التي تعني العاملني على فهم التعامل مع ق�ضايا العنف
الأ�سري بغية الو�صول للهدف املن�شود.

املغرب
من جهة يفيد االحتاد الن�س ��ائي املغربي �أن هناك  72.65يف املئة من الن�ساء
املعنف ��ات خارج بي ��ت الزوجي ��ة ،و  61.71يف املئة منهن جل�أن �إىل �أ�س ��رهن
والباقيات تفرقن بني الأ�ص ��دقاء� ،أو الأخ ��ت� ،أو �أهل الزوج� ،أو مركز الإيواء،
�أو يع�ش ��ن مبفردهن� ،أو م�ش ��ردات يق�ض�ي�ن ليلهن يف املحطات الطرقية .وهي
�أو�ضاع ال تنبئ عن اال�ستقرار.
وتت ��وزع �أ�ش ��كال العن ��ف ب�ي�ن  47.78يف املئ ��ة ج�س ��دي (ال�ض ��رب ،واجلرح،
واحلرق ،وك�س ��ر الأع�ض ��اء ،والتعذي ��ب ،وحماولة القت ��ل) ،و  66.01يف املئة
نف�س ��ي (�ض ��غوطات النف�س ��ية التي ميار�س ��ها املعنف على املر�أة ،مثل ال�سب،
والإهانة ،و�سوء املعاملة ،والإهمال ،واال�ستغالل ،واالبتزاز ،واخليانة الزوجية،
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والهج ��ر ،وع ��دم الإنف ��اق ،والطرد من بي ��ت الزوجي ��ة ،وبيع بي ��ت الزوجية،
والطالق التع�سفي ،واال�س ��تيالء على الإرث ،و�إ�سقاط احل�ضانة ،وعدم توثيق
عقد الزواج ،وعدم ت�سجيل الأبناء يف احلالة املدنية).
�أما العنف اجلن�س ��ي فت�ص ��ل ن�سبته �إىل ( 13.61االغت�ص ��اب ،والإرغام على
ممار�س ��ة غري طبيعية ،واالمتناع عن املعا�ش ��رة اجلن�سية ،والإرغام على عدم
الإجن ��اب ،وزن ��ا املح ��ارم) ،يف ح�ي�ن �أن العنف املرك ��ب فقد حدد ن�س ��بته يف
 53.35يف املئة.
وتدارك ًا خلطورة العنف و�أثره على املر�أة واملجتمع ،يبذل احتاد العمل الن�سائي
جمهود ًا كبري ًا� ،إىل جانب كل الفاعلني من جمعيات ن�س ��ائية ومراكز م�ساعدة
الن�س ��اء �ض ��حايا العنف يف توفري اخلدمات الالزمة له�ؤالء الن�ساء� ،إذ يتجند
طاقم من العاملني يف املركز من �أجل تقدمي الدعم القانوين بتوجيه الن�س ��اء
�ض ��حايا العنف ،و�إر�ش ��ادهن ،و�إعداد ملفاتهن للرتافع �أمام الق�ض ��اء ،بكتابة
مقاالت حول �أداء النفقة �أو طلب ت�سجيل امللك حول ال�ضرب واجلرح �أو ب�سبب
الطرد من بيت الزوجية.
و�أحيان ًا بتقدمي م�ساعدة نف�سية من خالل متكني بع�ض امل�ستفيدات من ح�ضور
جل�سات مع امل�ست�شار النف�سي باجلمعية �أو خدمات اجتماعية مب�ساعدتها على
اال�ستفادة من جمانية العالج �أو اال�ستفادة من خدمات بع�ض امل�صالح التابعة
لبع�ض القطاعات احلكومية كالتعليم وال�صحة� ،أو اال�ستفادة من الإيواء.

رام اهلل
ويف رام اهلل ،تق ��ع الفل�س ��طينيات با�س ��تمرار� ،ض ��حية جت ��اوزات يرتكبه ��ا
امل�س ��توطنون واجلن ��ود الإ�س ��رائيليون يف الأرا�ض ��ي املحتل ��ة ،الذي ��ن ينتهكون
حقوقهن الإن�س ��انية الأ�سا�سية مبمار�سات ت�ش ��مل التحر�ش واالعتداء اجلن�سي
وال�ض ��رب والإجبار على الو�ضع يف نقاط التفتي�ش واملراقبة الإ�سرائيلية ،حيث
متثل املمار�س ��ات �ضد الفل�سطينيات انتهاك ًا �ص ��ريح ًا "التفاقية الأمم املتحدة
للق�ض ��اء على جميع �أ�ش ��كال التمييز �ض ��د املر�أة" التي وقعت �إ�س ��رائيل عليها،
والتي تعترب �أول اتفاقية �أممية من نوعها تخ�ص حقوق املر�أة .ويف هذا الإطار،
�أ�صدر مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي الفل�سطيني ،تقرير ًا ميداني ًا
للجنة التحري يف املمار�س ��ات الإ�س ��رائيلية التي مت�س حقوق الإن�س ��ان لل�شعب
الفل�س ��طيني وغريهم م ��ن العرب يف الأرا�ض ��ي املحتلة� ،أفاد فيه ب�أن الن�س ��اء
والأطفال يتحملون تداعيات نوعية حمددة من االحتالل الإ�سرائيلي.

دوغان
ملعرف ��ة املزيد عن واقع املر�أة يف الدول العربية وما هي ال�س ��بل للحد من هذه
الظاهرة وو�ضع حل نهائي وجذري لها:
التقينا �إحدى م�ؤ�س�س ��ات الهيئة املناه�ض ��ة للعنف �ض ��د املر�أة ،ورئي�سة رابطة
املر�أة العاملة يف لبنان املحامية �إقبال دوغان ،فكان احلوار الآتي:
�س :ما هو واقع املر�أة يف الدول العربية ،ال �سيما العنف الذي تتعر�ض له؟
ج :ما تزال املر�أة يف الدول العربية يف و�ض ��ع متخلف ويف كل البلدان العربية.
املح�ص ��لة ف� ��إن املر�أة مل
وق ��د جند تفاوت ًا يف و�ض ��عها بني بلد و�آخر ،ولكن يف ّ
ت�ص ��ل بع ��د �إىل مرحل ��ة ليكون هن ��اك م�س ��اواة يف الفر�ص م ��ع الرجل يف كل
املجاالت .هناك بلدان متقدمة على بلدان �أخرى ،وهناك بلدان ال تزال املر�أة
فيها ت�ض ��ع النقاب وتعي�ش يف الزوايا ،وهناك �أ ّمية منت�شرة يف بع�ض البلدان،
وت�ص ��ل ن�س ��بتها �إىل حوايل ال�س ��تني يف املئة بني الن�ساء ،و�أق�ص ��د هنا الأم ّية
احلرفية ولي�س الأمية املعلوماتية .من ناحية ثانية �أي�ض� � ًا ،ف�إن قوانني الأحوال
ال�شخ�ص ��ية تتيح للرجال يف كل املجتمعات �أن يعنفوا الن�س ��اء ،وهناك �أحيان ًا
ن�س ��اء تع ّنف ن�س ��اء �أخريات .ويرتك قانون الأحوال ال�شخ�ص ��ية املر�أة معلقة،
ودائم ًا �س ��يف الطالق م�س ��لط على رقبتها ،ومهما بلغت م ��ن املراكز القيادية
يف اخل ��ارج ولك ��ن عندما تعود �إىل املنزل فتخ�ض ��ع يف كثري م ��ن الأحيان �إىل
تعنيف الرجل خ�صو�ص� � ًا من قبل الرجال الذين ي�ش ��عرون بالنق�ص ويعو�ضون
عن ذلك مبمار�س ��ة العنف على زوجاتهم� .أنا دائم ًا �أخ�شى كثري ًا على الن�ساء
الناجح ��ات �إذا مل يك ��ن يف منازله ��ن رجال يتفهمونهن ،فيتغل ��ب الرجال �إىل
ممار�سة العنف لأن القانون يبيح لهم ذلك.
�س :ح�س ��ب الإح�ص ��ائيات ف�إن هناك عنف ج�سدي �ض ��د املر�أة يف العديد من
الدول العربية؟
ج :ال يوج ��د �إح�ص ��ائيات ،فهن ��اك ت�س�ت�ر على ه ��ذه الأعمال .هن ��اك حاالت
كث�ي�رة تتحدث عنه ��ا النا�س والهيئات التي تعمل يف جمال م�س ��اعدة الن�س ��اء
�ض ��د العنف ،وهي مل ت�ص ��ل بعد �إىل مرحلة لت�أمني حماية كاملة للمر�أة .ويف
�أغل ��ب البلدان ال يوجد مالجئ للن�س ��اء الت ��ي تتعر�ض للعنف .فالن�س ��اء التي
تتعر� ��ض للعنف من �أزواجه ��ن وتذهب �إىل الأهل جترب �إىل العودة �إىل منزلها
فتتعر� ��ض �إىل املزيد من التعنيف �أو العنف .ف�إذا مل ن�ض ��ع منظومة كاملة من
القوان�ي�ن املتعلق ��ة بالأحوال ال�شخ�ص ��ية ،ومن امل�ؤ�س�س ��ات التي ت�ش ��ارك فيها

الدول ��ة ومن القطاع امل ��دين حلماية املر�أة من العنف وتعاق ��ب الرجل املع ّنف
ف�إن ممار�س ��ة العنف �ض ��د املر�أة �سي�ستثمر .ولقد �ش ��اهدت جتربة مهمة جد ًا
يف الواليات املتحدة الأمريكية يف �س ��ان فران�سي�س ��كو ،ففي كل خمفر لل�شرطة
امر�أة �شرطية خمت�صة يف �ش�ؤون الن�ساء املع ّنفات ،ولديهم ات�صال مع القطاع
املدين للتن�س ��يق يف العمل ،وهناك �أغلب الن�س ��اء اللواتي يتعر�ضن للعنف هن
من املهاجرات ،وهذه املر�أة ال�ش ��رطية تعرف اللغات الأخرى للتعامل مع هذه
الن�س ��اء ويجري �أي�ض� � ًا �إعادة ت�أهيل الرجل املع ّنف ،ويخ�ضعونه جلل�سات و�إذا
مل يح�ض ��ر هذه اجلل�سات ي�سجن .وقد �أن�ش� ��أ ه�ؤالء الرجال بدورهم جمعيات
ال�س ��تدراك العنف عند الرجال الآخرين ،وهذه التجربة �أثبتت جدواها ب�شكل
جي ��د .م ��ن هنا �أريد �أن �أقول �أنن ��ا ال نريد فقط �أن نحمي امل ��ر�أة من التعنيف
والعنف بل نريد �أي�ض ًا �أن نعلم الرجل لكي ال يكون عنيف ًا.
�س :من خالل موقعك يف املجل�س الن�س ��ائي ما هي اخلطوات التي تقومون بها
يف هذا الإطار؟
ج :املجل�س الن�س ��ائي هو املخطط اال�س�ت�راتيجي ،ولكن هن ��اك هيئات ،هناك
الهيئة املناه�ض ��ة للعنف �ض ��د املر�أة ،و�أنا م�ؤ�س�سة فيها .وهناك جمعية "كفى
عنف ًا وا�س ��تغال ًال" وهاتان اجلمعيتان تعمالن على مو�ض ��وع العنف ال�ص ��رف.
وهن ��اك جمعيات �أخرى تعمل �أي�ض� � ًا يف جمال مو�ض ��وع العن ��ف مثل "التجمع
الدميقراطي" و "رابطة املر�أة العاملة" التي تعمل خ�صو�ص ًا على عنف العمل،
لأن املر�أة �أي�ض ًا تع ّنف يف العمل وتتعر�ض �أي�ض ًا للتحر�ش اجلن�سي وال يوجد �أي
قان ��ون يحميها ،ونحن نطالب لأن يكون يف قانون العمل عقوبات �ض ��د الرجل
الرئي� ��س �أو الزمي ��ل يف العمل الذي يتحر�ش باملر�أة ،ويف مثل هذه احلالة �أمام
املر�أة خيارات ال غري� :إما �أن ترتك العمل� ،أو �أن تبقى وتتقبل مثل هذه الأعمال
والتحر�شات ،ويف كثري من الأحيان تبقى لأنها حمتاجة للعمل� .إن عنف املر�أة
�أي�ض ًا ،ويف كثري من الأحيان �أي�ض ًا تتحمل املر�أة العنف عن �أطفالها.
�س :ما هي ال�صعوبات التي تواجهونها ،وهل تن�سق معكم الدولة؟
ج� :أب ��د ًا ،امل ��ر�أة الت ��ي تعنف يف املنزل وتتعر�ض ��ن لل�ض ��رب والإهان ��ة تواجه
�ص ��عوبات خ�صو�ص� � ًا يف �إثبات الإهانة .وب�ص ��فتي حمامية وخمت�ص ��ة يف هذا
املجال ف�إن لدي معلومات عن حاالت كثرية للغاية ،فمث ًال هناك ن�س ��اء يلج�أن
�إىل ال�ش ��كوى لدى خمافر ال�شرطة على �أزواجهن ب�سبب تعر�ضهن للعنف فال
يج ��دن جتاوب� � ًا يف العديد من احلاالت بل يتعر�ض ال�س ��تهزاء م ��ن قبل رجال
ال�ش ��رطة ،ويتعر�ض بع�ض ��هم للتحر�ش ،وبع�ض ��هم يتلقني الن�صح بالعودة �إىل
املن ��زل .ففي �إحدى احلاالت تعر�ض ��ت �إحدى الن�س ��اء �إىل حماولة العنف من
قبل زوجها بوا�س ��طة �س ��لك معدين و�أمام �أطفالها ،فذهبت �إىل املخفر لت�شكو
زوجها ،وب�سبب �أنه متنفذ و�أقربا�ؤه متنفذون �أي�ض ًا مل تلق �أي جتاوب و�أعيدت
�إىل منزله ��ا .ويف ر�أي ��ي �أن ه ��ذه امل�س� ��ألة متعلق ��ة بذهنية الرجل امل�س ��يطر،
وهذه امل�س ��ائل لي�س لها عالقة بالدين �أبد ًا ،فالأديان جميعها تو�ص ��ي باملحبة
وبالتعاطف وتو�ص ��ي الرجل بحماية املر�أة ولي�س ال�سيطرة عليها ،وعلينا دائم ًا
�أن نعمل من �أجل �ش ��رح وتف�س�ي�ر هذه املفاهيم ،وح�س ��ب مراجعاتي مع رجال
الدي ��ن فق ��د �أجمعوا عل ��ى �أن الرجل م�س� ��ؤول على �أن يرعى عائلت ��ه ولي�س �أن
يت�س ��لط عليها ،وللأ�سف ال�شديد هناك الكثري من يفهم الأمور ب�شكل مغلوط،
وللأ�سف ال�شديد ف�إن القوانني الو�ضعية �أي�ض ًا حتميهم...
وختام ًا ،ن�أمل �أن تت�ض ��امن جهود كافة امل�س� ��ؤولني لإيجاد قوانني حتمي املر�أة
و�أن تطبق فعلي ًا فتح�ص ��نها وتك�سبها بالتايل ال�سلطة والثقة للدفاع عن نف�سها
ال �أن تبقى �أ�سرية للأعراف والتقاليد املهتدئة.
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آراء حرة

ما بني ..الواقع  -واملرجتى
خميم عني احللوة يف �صيدا
حقائق ..وغمو�ض!..

STONESJewellery

بقلم العميد الركن االحتياط حممد حممود الدميا�سي
ك�ث�رت التحلي�ل�ات والتوقعات وت�ص ��ريحات مراجع �أمنية و�ص ��فت بالبارزة �إىل �إحدى ال�ص ��حف املحلية
ذات ال�ص ��فة القومية حول الو�ضع ال�سيا�سي والأمني داخل خميم عني احللوة يف �صيدا (عا�صمة ال�شتات
الفل�س ��طيني) وال بد من �إبداء بع�ض املالحظات امل�ستقاة من الواقع ومن ر�ؤيتي كمواطن �صيداوي عاي�ش
خمتلف مراحل الأزمة اللبنانية وخرب ت�أثري الو�ض ��ع الفل�سطيني على هذه الأزمة امل�ستمرة �سيا�سي ًا و�أمني ًا
واقت�صادي ًا.
مما ال �شك فيه �أن ال�صراع القائم داخل خميم عني احللوة ما هو �إال انعكا�س وا�ضح ملا يجري داخل الأرا�ضي الفل�سطينية بني ال�سلطة املتمثلة بفتح وحلفائها
وبني حركة املقاومة امل�سلحة �ضد العدو الإ�سرائيلي واملتمثلة بحركة حما�س وحلفائها.
ويقول كاتب املقال يف ال�صحيفة �أن هناك ثالثة ملفات ال تندرج عملية �ضبطها يف �سياق امل�سار ال�سعودي – ال�سوري وهي:
 ملف الو�ضع الفل�سطيني يف لبنان ملف املجموعات الأ�صولية املتداخلة بالو�ضع الفل�سطيني ملف �شبكات التج�س�س والتخريب الإ�سرائيلية يف الداخل اللبناين�إ ّال �أن املقال مل يحدد حيثية كل ملف ومن امل�س� ��ؤول عنه وقفز فج�أة �إىل �أن الو�ض ��ع الأمني اله�ش يعود �إىل عدم التوافق على ت�ش ��كيل جلنة �أمنية م�شرتكة تنظر
يف �أ�سباب القتال الأخري ومل يذكر ما هي هذه اللجنة وكيف طرحت ومن طرحها وملاذا رف�ضت ومن رف�ضها؟
�إال �أن اخلطورة يف املقال والذي �أثار خماوف اللبنانيني ب�صورة عامة وال�صيداويني ب�صورة خا�صة هي:
 -1الت�ش ��ديد على ا�ش�ت�راك (فتح الإ�س�ل�ام) يف املعارك وعلى وجودها يف قلب النريان مع معرفة احل�سا�سية الكبرية املوجودة لدى ال�سلطة اللبنانية جتاه هذا
التنظيم.
 -2ت�صوير املجموعات الإ�سالمية وك�أنها ّ
حت�ضر لل�سيطرة على خميم عني احللوة
 -3ت�ص ��وير املعركة وك�أنها "اختبار هو الأول من نوعه من جانب التيارات الأ�ص ��ولية حول كيفية الإم�س ��اك باملخيم وهو الذي جعل خميلة املتابعني تذهب �أبعد
من املخيم نف�سه �إىل �صيدا ومداخلها وتوازناتها و�إىل اجلنوب واليونيفيل والإقليم وما ميكن �أن ي�ستبطنه من وجود خاليا نائمة كما ح�صل يف مرحلة مالحقة
جمموعات فتح الإ�سالم يف ال�شمال".
 -4حتذير م�صادر �أمنية لبنانية من وجود مالمح لإعادة تكرار م�شروع "الإمارة الإ�سالمية" بعد ف�شل امل�شروع يف ال�شمال وهنا ال بد من الرد لأقول:
 -1ملاذا نزج ا�س ��م تنظيم (فتح الإ�س�ل�ام) يف هذا الوقت بالذات و�إظهاره كقوة م�س ��لحة متلك قوة نارية كبرية وتتحالف مع قوى املقاومة الفل�سطينية املتمثلة
بحما�س وحلفائها �أهي دعوة لل�سلطة اللبنانية للدخول �إىل خميم عني احللوة؟
� -2أين هي م�صلحة القوى الإ�سالمية يف ال�سيطرة على خميم عني احللوة وهي تعلم مدى ت�أثري هذا القرار على الو�ضع اللبناين والإقليمي والدويل خا�صة �أن
كل ما هو �إ�سالمي ي�صفه الغرب وخا�صة الواليات املتحدة بالإرهاب.
�إن �أي ف�صيل �إ�سالمي من الف�صائل الإ�سالمية املقاومة يتخذ قرار ال�سيطرة على خميم عني احللوة �إما �أن يكون:
 عمي ًال �إ�سرائيلي ًا �أو جمنون ًاوكاتب املقال يعرف ويعلم �أن من يتخذ القرار لي�س بعميل وال مبجنون.
ج – ونحن نقول �إن ال�ص ��راع يف الداخل الفل�س ��طيني هو الذي �أدّى �إىل اال�ش ��تباك الأخري ورمبا �س ��ي�ؤدي �إىل ا�ش ��تباكات �أخرى حمدودة يف الزمان واملكان
و�س ��يتم احتواء ذلك يف كل مرة ،وما ح�ص ��ل من قوى املقاومة الإ�س�ل�امية الفل�س ��طينية من قوة النريان ما هو �إال عر�ض للقوة
ور�س ��الة بالنار لف�صائل ال�س ��لطة يف خميم عني احللوة ب�أن القوى الإ�سالمية قادرة على حماية نف�سها وعلى خلق حالة من
توازن القوى مع الطرف الآخر.
كما �أ�س ��تغرب ما جل�أ �إليه الكاتب نق ًال عن "خميلة" املتابعني ،فهل معلومات امل�ص ��ادر الأمنية تعتمد على املخيلة �أم
على الوقائع واملعلومات التي ت�ؤخذ وتدر�س ويتم حتليلها وا�ستخال�ص ما يجب القيام به يف الوقت املنا�سب.
د� -أم ��ا حتذي ��ر م�ص ��ادر �أمنية لبناني ��ة من وجود مالم ��ح لإعادة تك ��رار م�ش ��روع "الإمارة
الإ�س�ل�امية" بعد ف�شل امل�شروع يف ال�ش ��مال فهو حتم ًا يعتمد على املخيلة ال �أكرث وال
�أقل.
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ت�صميم و�صياغة جميع العيارات بالذهب والف�ضة
مبيع و�شراء جميع �أنواع الذهب والف�ضة والأحجار الكرمي

فرع خا�ص :ل�صيانة الذهب

وجميع �أنواع ال�ساعات وركن خا�ص لبيع ال�ساعات

�صيدا – تلفون71 116017 :

مناسبات

مناسبات

بتكليف من اللقاء الت�شاوري ال�صيداوي

بهية احلريري تلتقي قادة الأجهزة الأمنية
والع�سكرية والق�ضائية يف اجلنوب:
لإتخاذ االجراءات الكفيلة بت�أمني تثبيت
وا�ستدامة حالة اال�ستقرار وفقا ملا يرونه منا�سب ًا
بن ��اء لتكلي ��ف م ��ن اللقاء
الت�ش ��اوري ال�ص ��يداوي
مبتابع ��ة الو�ض ��ع الأمن ��ي
يف �ص ��يدا وخميماته ��ا
يف �أعق ��اب اال�ش ��تباكات
الأخ�ي�رة يف خمي ��م ع�ي�ن
احللوة واال�شتباك املحدود
ال ��ذي �ش ��هدته �ص ��يدا
القدمية قبل ايام ،عقدت
النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري
اجتماع ��ا يف جمدليون مع
حمافظ اجلن ��وب بالإنابة
نق ��وال بو�ض ��اهر وقائد منطقة اجلنوب االقليمية يف ق ��وى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي و�آمر �س ��رية
درك �ص ��يدا العقيد ناجي امل�ص ��ري ورئي�س فرع املعلومات يف اجلنوب العقيد عبد اهلل �س ��ليم و�آمر مفرزة
اجلنوب الق�ض ��ائية العقيد يو�س ��ف ابو خليل  .كما التقت تباعا كال من النائب العام اال�ستئنايف يف اجلنوب
القا�ضي عوين رم�ضان واملحامي العام اال�ستئنايف يف اجلنوب القا�ضي خالد عبد اهلل  ،ومدير فرع خمابرات
اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب العقيد علي �شحرور .
واطلعت احلريري من املحافظ بو�ضاهر والقادة الأمنيني والع�سكريني على تقييمهم للو�ضع الأمني ب�شكل عام
 ،ونقلت اليهم ما يخالج الفاعليات ال�ص ��يداوية واملواطنني من قلق حيال ما جرى م�ؤخرا يف عني احللوة ويف
�ص ��يدا القدمية  .مثمنة جهود القوى الأمنية والع�س ��كرية واجلهاز الق�ض ��ائي يف اجلنوب يف العمل على تعزيز
الأمن والإ�س ��تقرار يف املدينة وجوارها ومتمنية عليهم ب�إ�س ��م اللقاء الت�ش ��اوري ال�صيداوي اتخاذ االجراءات
الكفيلة بت�أمني تثبيت وا�ستدامة حالة اال�ستقرار وفقا ملا يرونه منا�سب ًا.
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اجتماع ا�ستثنائي للجنة اللبنانية الفل�سطينية للحوار والتنمية يف �صيدا وخميماتها

احلريري :حري�صون على اهلنا يف املخيم وقدا�سة ق�ضيتهم
�أكدت اللجنة اللبنانية الفل�سطينية للحوار والتنمية
يف �ص ��يدا وخميماته ��ا احلر�ص ال�ش ��ديد على امن
وا�ستقرار الفل�سطينيني يف املخيمات كما اللبنانيني
يف جواره ��ا ،وعلى �ض ��رورة احلفاظ على قدا�س ��ة
ق�ض ��ية ال�ش ��عب الفل�س ��طيني وحقه يف الع ��ودة اىل
�أر�ض ��ه فل�س ��طني وقيام دولته امل�س ��تقلة وعا�صمتها
القد�س ال�ش ��ريف .و�أطلق ��ت اللجنة نداء اىل جميع
الأفرق ��اء يف خمي ��م ع�ي�ن احلل ��وة بع ��دم الع ��ودة
لإ�س ��تخدام ال�س�ل�اح يف معاجل ��ة �أي ا�ش ��كال مهما
كانت الأ�سباب .
انعق ��دت اللجن ��ة اللبناني ��ة الفل�س ��طينية للح ��وار
والتنمية يف جمدليون ب�شكل ا�ستثنائي يف جمدليون
برئا�س ��ة النائب بهية احلريري وم�ش ��اركة الرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة  ،فبحثت يف الو�ضع الأمني يف خميم
ع�ي�ن احللوة ويف �ص ��يدا القدمية ،ويف �س ��بل تعزيز
كل مقوم ��ات اال�س ��تقرار وت�أمني احلي ��اة الطبيعية
والكرمية لأبناء املخيم واجلوار .
ويف كلمة لها خالل اللق ��اء قالت النائب احلريري:
نري ��د ان نتوقف عندم ��ا حدث يف املخيم الأ�س ��بوع
املا�ض ��ي ليكون هن ��اك ر�أي عام فل�س ��طيني لبناين
م ��دين لرف�ض ه ��ذه احلالة التي اقلق ��ت كل النا�س
فل�س ��طينيني ولبناني�ي�ن وملنع تك ��رار هذه امل�ش ��كلة
الأمني ��ة  .نوج ��ه نداء اىل الأفرق ��اء يف عني احللوة
لع ��دم الع ��ودة لإ�س ��تخدام ال�س�ل�اح يف معاجلة اي
م�شكلة مهما كانت الأ�سباب لأن ذلك ي�ضر بالق�ضية
الفل�س ��طينية التي نحر�ص على قدا�ستها وحفظها..
ونح ��ن عندم ��ا نق ��ول اال�س ��تقرار ال نحك ��ي فق ��ط
با�ستقرار �ص ��يدا لأن ا�ستقرارها مرتبط با�ستقرار
املخيم  .وكما نحن حري�صون على النا�س يف املدينة
كذلك حري�صون على املوجودين داخل املخيم  .وان
هذه املجموعة التي تقلق النا�س يف املخيم ال ت�ش ��كل
ابدا ع�ص ��با وال احد يدعمها  .ونحن نثمن احلر�ص
من جميع الأفرقاء الفل�سطينيني يف املخيم على رفع
الغطاء عن كل خمل بالأمن  .كما ن�ؤكد على �ضرورة
رفع الغطاء عن م�سيء للأمن يف �صيدا لأننا نعرف
ان لدين ��ا يف املدينة القدمية خا�ص ��رة رخوة بع�ض
ال�ش ��يء يجب ان ن�شدها  .ال يجب ان نرتك اي فراغ
يعود بالقلق وال�ض ��رر وال�شغب على املدينة من جهة
�أت ��ى  .يج ��ب ان نقوي فعاليتنا مبو�ض ��وع الأن�ش ��طة
لنق ��ول ان احلياة �ست�س ��تمر كما كان ��ت يف الفرتات

املا�ضية وعلى �أكرث .
وا�ض ��افت :ان الفل�سطينيني يف لبنان ي�ؤكدون دائما
انهم حتت �سقف الدولة اللبنانية  ،واي �شيء خارج
هذا املو�ضوع يعترب �ض ��ربا للق�ضية  ،ونحن منذ �أن
قام ��ت ه ��ذه اللجنة مع ان ��دالع معركة نه ��ر البارد
حمين ��ا منطقتن ��ا وحمينا املخي ��م وحمين ��ا النا�س
ولك ��ن مل ن�س ��تطع �أن ن�ص ��ل اىل وق ��ف اال�ش ��كاالت
ولكنه ��ا تباع ��دت  ،ولكن نحن نري ��د ان تنتهي كليا
 .التفاه ��م باحلوار هو الذي يو�ص ��ل اىل اخلطوات
العملية �أما التفاهم بال�س�ل�اح فال يو�صل اىل �شيء
 .وهذا املو�ض ��وع ينقل �أي�ض ًا اىل دولة الرئي�س �سعد
احلريري ،وهو اي�ض� � ًا من جهته يقوم باالت�صاالت
املتكامل ��ة م ��ع الرئي�س حممود عبا� ��س ومع الداخل
اللبن ��اين ومع اجلي� ��ش واجلميع  ،وكلن ��ا نعرف �أنه
يف وق ��ت قري ��ب يفرت� ��ض �أن ي�س ��تقبل لبنان ممثال
ملنظم ��ة التحرير الفل�س ��طينية حم ��ل عبا�س زكي.
ام ��ا اخلالفات الفل�س ��طينية فنحن ال دخل لنا فيها
 ،كم ��ا حر�ص ��نا اي�ض ��ا ان ال يك ��ون للفل�س ��طينيني
عالقة باخلالفات التي مرت يف احلياة ال�سيا�س ��ية
اللبنانية.

الرئي�س ال�سنيورة
م ��ن جهت ��ه ر�أى الرئي� ��س ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة �أن م ��ن
ي�ستخدمون ال�سالح الفل�سطيني يف افتعال ا�شكاالت
وم�ش ��اكل يف املخيم ��ات يحيدون بذلك عما ي�س ��مى
قد�س ��ية هذا ال�س�ل�اح  ،وقال :ان جلنة احلوار هذه
تتوازى مع جلنة احلوار اللبناين الفل�س ��طيني التي
انطلقت يف الع ��ام  ، 2005وبالتايل كالهما ينبعان
من نف�س الروح وهي ت�أكيد وجتذير الأخوة اللبنانية

الفل�س ��طينية  ،فكالنا نحمل نف�س الق�ض ��ية  ..كلنا
مدرك ��ون �أن هناك م�ش ��كلة حقيقي ��ة اذا مل ندركها
ال نكون فعليا ن�ض ��ع ا�ص ��بعنا على اجلرح احلقيقي
وال ��ذي ه ��و م�ص ��در الأمل  ،ولك ��ن يف نف� ��س الوقت
هناك من ي�ستغل هذا اجلرح ويحاول ان ينك�ش فيه
لأغرا�ض �أخرى  .ويجب ان نكون وا�ض ��حني �أي�ض ��ا
ب�أن من ي�س ��تخدمون ال�سالح الفل�سطيني يف افتعال
ا�شكاالت وم�شاكل يحيدون بذلك عما ي�سمى قد�سية
هذا ال�سالح .لذلك هناك �أمر يجب ان ي�ستمر  ،من
خالل هذا التوا�صل لنعيد هذه العالقة اىل ما يجب
ان تكون عليه من احرتام للحقوق االن�سانية للأخوة
الفل�سطينيني حلني عودتهم اىل ديارهم  .وتعرفون
ان هن ��اك كمية ك�ب�رى من الت�ش ��ويه وحماولة خلق
فزاعات لي�س لها ا�س ��ا�س من ال�ص ��حة  .لكن نحن
يجب ان ن�س�ي�ر على هذا امل�سار لنعيد الأمور اىل ما
ينبغي ان تكون عليه .
وخل�ص الرئي�س ال�سنيورة للقول  :نحن نعي�ش �سويا
حتت �س ��قف واح ��د  ،والذي يح ��اول ان يهز عمودا
يقع ال�س ��قف عليه وعلين ��ا  .كلنا معنيون بهذا الأمر
وبالت ��ايل نحن بحاجة فعليا اىل وقفة ولأن نقول �أن
ه ��ذا املو�ض ��وع مل يعد مقب ��وال لأنه ي�ش ��كل مقامرة
بحياة النا�س والأطفال والن�ساء.
وكان ��ت مداخ�ل�ات لع ��دد م ��ن �أع�ض ��اء اللجن ��ة
تناول ��ت املو�ض ��وع الأمن ��ي واحليات ��ي واالجتماعي
للفل�س ��طينيني يف املخيم ��ات ،ومت تقدمي اقرتاحات
من بع�ض اللج ��ان الفرعية املنبثقة عن اللجنة الأم
للقي ��ام ب�أن�ش ��طة وبرام ��ج وخطط لتفعي ��ل العالقة
والتوا�ص ��ل اللبناين الفل�س ��طيني مبا يع ��زز احلياة
امل�شرتكة ملواجهة التحديات امل�شرتكة .
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لقاء حواري لطالب املقا�صد � -صيدا مع املفتي ال�شيخ �سليم �سو�سان

حول ال�سرية النبوية ال�شريفة بذكرى املولد

ملنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف � ،أقام منتدى ثانوية املقا�صد التابعة جلمعية
املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا لقاء ًا حواريا حول ال�سرية النبوية ال�شريفة
مع مفتي �صيدا واق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان ،ح�ضره رئي�س اجلمعية املهند�س
حممد راجي الب�س ��اط ورئي� ��س املجل�س الإداري املحامي حمي ��ي الدين اجلويدي
ونائبه �س ��عيد جمعة وامل�ش ��رف الرتبوي يف اجلمعية امني ع ��ام نقابة املعلمني يف
لبنان وليد جرادي وعدد من �أفراد الهيئتني االدارية والتعليمية للثانوية .
بداية كانت تالوة قر�آنية من الطالب ابراهيم ها�شم ،ثم �ألقى مدير الثانوية علي
فخر الدين كلمة ترحيبية باملفتي �سو�سان واحل�ضور .
ثم قدم للقاء احلواري م�شرف الرتبية اال�سالمية يف الثانوية ال�شيخ حممد عمار
الذي تناول معاين الذكرى ال�شريفة وما احوجنا يف يومنا هذا للإقتداء ب�صفات
ومواقف الر�سول الكرمي .
وحتدث املفتي �سو�سان فاعترب �أن ذكرى املولد النبوي ال�شريف لي�ست عيدا وامنا
ه ��ي حمطة هامة يف تاريخ االن�س ��انية  .وقال  :لقد ُعرف �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم
ب�ص ��فتي الأمانة وال�صدق  ،وهاتان ال�ص ��فتان تتوافقان مع الإن�سان الذي يحمل
ق�ض ��ية  ،ف�سمي بني العرب بال�صادق الأمني لأنه كان يحمل ق�ضية هي الدين هي
الر�س ��الة  ..نتكلم عن الإ�سالم الدين واملبد�أ والق�ضية التي نلتزم بها والتي يجب
�أن نفهمها  .ولعل احد ا�س ��باب عدم طرحها ب�شكل جيد وتقدميها ب�شكل وا�ضح..
وعدم ايجاد القدوة ال�ص ��احلة يف ال�سيا�س ��ة والرتبية واملعامالت  ..فاذا ما فهم
اال�سالم وقدم وعر�ض ب�شكل �صحيح ميكن �أن ن�صل اىل بداية �صحيحة يف خدمة
الإ�سالم .
وا�ض ��اف :ال ميكن من خالل الع�ص ��بية واملذهبية والطائفية �أن نخدم اال�س�ل�ام

ال ��ذي ال يع ��رف املذهبية وال الطائفية وال التفرقة وال الت�ش ��تت  ،بل ان اال�س�ل�ام
يعرتف بكل الأديان ومن �شروط الإ�سالم الإعرتاف بكل الأديان .
وتوق ��ف املفتي �سو�س ��ان عن ��د ما تتعر�ض له املقد�س ��ات العربةي واال�س�ل�امية يف
فل�س ��طني من حماوالت اعتداء وم�ص ��ادرة ا�سرائيلية للأرا�ض ��ي وللتاريخ فقال:
هناك ارهاب ا�سرائيلي وهناك كيان زرع يف فل�سطني يقوم باالعتداء على الن�ساء
والأطفال واملقد�سات واحلرمات  ،وهناك قد�س و�أق�صى يتعر�ضان للتهويد  .وان
املواجهة مع ا�س ��رائيل م�س ��تمرة ومن حق الفل�س ��طينيني على �أمتهم حترير هذه
املنطقة وحترير هذه الأر�ض من دن�س اليهود .نريد �أن نحرر الأر�ض يف فل�سطني
وان نحرر الأق�صى والقد�س املهدد اليوم بالتهويد والهدم  .لقد بد�أوا بحفر �أنفاق
وب�ضم مناطق ا�سالمية اىل التاريخ اليهودي وامام انظار العامل كله وامام انظار
الأنظمة العربية .
واكد املفتي �سو�س ��ان �أن �صيدا �س ��تبقى وفية للق�ضية الفل�سطينية و�ستبقى متم�سكة
بالثوابت الوطنية والقومية  ،وترف�ض كل الفنت الطائفية واملذهبية وهي اثبتت ذلك
عمال وفعال يف كل املحطات املف�ص ��لية ومنها حرب متوز  . 2006وقال  :ان �ص ��يدا
قدمت ال�ش ��هداء من �أجل الق�ضية الفل�س ��طينية والق�ضايا العربية وق�ضايا االن�سان
يف هذا العامل من اجل ان يح�صل على حريته وكرامته و�أن يح�صل على العدالة .
ثم اجاب املفتي �سو�س ��ان على �أ�س ��ئلة وا�ستف�س ��ارات الطالب حول بع�ض جوانب
ال�سرية النبوية ال�شريفة وبع�ض امل�سائل ال�شرعية .
ويف اخلتام قام رئي�س اجلمعية الب�ساط ورئي�س املجل�س االداري اجلويدي ومدير
الثانوية فخر الدين بتقدمي درع تكرميي اىل املفتي �سو�س ��ان ب�إ�سم منتدى ثانوية
املقا�صد.

الرئي�س �سعد احلريري يرعى تد�شني قاعة رفيق احلريري يف مركز الرازي الطبي

م�سلماين :رفيق احلريري ما عرف �سوى العطاء
والت�ضحية عرفناه دوما رجل دولة بامتياز

برعاية رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري ممث�ل�ا بالنائب بهية احلريري
 ،د�ش ��نت "جمعية م�س ��جد الإمام علي بن ابي طالب يف �صيدا -مركز الرازي
الطب ��ي"  ،قاعة الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري يف املرك ��ز والتي مت ت�أهيلها
بدعم من النائب احلريري .
ح�ض ��ر حفل تد�ش�ي�ن القاعة  :ممثل مفتي �ص ��يدا واق�ض ��يتها ال�ش ��يخ ح�س�ي�ن
حبلي  ،امام م�س ��جد القد�س ال�ش ��يخ ماهر حمود ،نائب رئي�س غرفة التجارة
وال�ص ��ناعة والزراعة يف �ص ��يدا واجلنوب حممد ح�سن �ص ��الح ،رئي�س جمعية
جتار �صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف  ،امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمية
يف اجلنوب ب�س ��ام حمود ،رئي�س جمعية "�أنتج" ال�ش ��يخ الدكتور �صالح الدين
�أرقدان  ،ال�س ��يد ح�س ��ن الزع�ت�ري  ،ممثل مق ��رر اللجنة اخلما�س ��ية يف تيار
امل�س ��تقبل احمد احلريري حممود بعا�ص�ي�ري  ،رئي�س بلدي ��ة املية ومية رفعت
بو�س ��ابا ،ممثل رئي�س بلدية �صيدا عبد الرحمن البزري احلاج ب�سام القطب،
�أمني �س ��ر جتمع امل�ؤ�س�س ��ات الأهلية يف �ص ��يدا ماجد حمت ��و ،املدير التنفيذي
للهيئة اال�س�ل�امية للرعاية مطاع جمذوب ،رئي�س رابطة اطباء �صيدا الدكتور
ه�ش ��ام قدورة ،رئي�س رابطة خماتري �صيدا حممد النعماين ،مدير م�ستو�صف
مرع ��ي ابو مرع ��ي اخلريي عبد الوهاب حمود ،وممثلون عن ال�ش ��بكة الأهلية
للتنمية وح�ش ��د م ��ن فاعليات املدين ��ة وال�شخ�ص ��يات وممثلون ع ��ن الهيئات
الأهلية وال�صحية والإ�سعافية يف املدينة. .

م�سلماين
بداية ازاحت ممثلة الرئي�س �سعد احلريري النائب احلريري ال�ستارة عن اللوحة
التذكارية للقاعة املفتتحة مب�ش ��اركة رئي�س اجلمعية يو�س ��ف م�سلماين ،ثم قاما
واحل�ض ��ور بجولة على �أرجائها  ،وبعد الوقوف دقيقة �صمت وتالوة الفاحتة حتية
لروح الرئي�س ال�شهيد � ،ألقى م�سلماين كلمة �شكر فيها النائب احلريري وكل من
�ساهم يف دعم اجلمعية واجناز القاعة وجتهيزها  ،وقال :نعتز بالرتحيب بكم يف
مركز جمعية م�س ��جد الإمام علي بن ابي طالب التي ت�أ�س�س ��ت عام  1979على يد
�سماحة مفتي �صور و�أق�ضيتها القا�ضي ال�شيخ حممد دايل بلطة ومب�ساعدة بع�ض
الأخوة و�أهل اخلري امثالكم الذين نذروا انف�س ��هم خلدمة وم�س ��اعدة املحتاجني
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والفق ��راء وذوي الدخ ��ل املح ��دود يف �ص ��يدا واجل ��وار  .ولق ��د كان باك ��ورة عمل
جمعيتنا ان�شاء مركز الرازي الطبي مب�ساعدة مبا�شرة من معايل الوزير والنائب
ال�س ��ابق املرحوم الدكتور نزيه البزري رحمه اهلل  .واننا يف اجلمعية وكجزء من
اجل�س ��م الذي ت�ؤلفه ال�شبكة الأهلية للتنمية وجتمع امل�ؤ�س�سات الأهلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف �ص ��يدا نطمح يف امل�س ��تقبل اىل التقدم واالزدهار لكي ن�ستطيع
ان نقدم خدمات متقدمة يف خمتلف املجاالت وخا�ص ��ة املجال الطبي ،حيث اننا
بحاجة اىل :تطوير املخترب  ،ت�أمني �آلة ت�صوير ا�شعة ،ت�أمني �سيارة ا�سعاف  ،فتح
مكتبة عامة لن�شر العلم واملعرفة يف جمتمعنا ال�صيداوي  .وا�ضاف :ان اجتماعنا
اليوم هو لإ�ض ��افة اجناز جديد اىل اجن ��ازات جمعيتنا وهو افتتاح قاعة الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري ابن هذه املدينة ال�صامدة بعروبتها وا�سالمها و�شهدائها
ورجاله ��ا الأبرار  .ابن هذه املدينة الذي ما عرف �س ��وى العطاء والت�ض ��حية فهو
الرئي� ��س الذي عرفناه دوم ��ا رجل دولة بامتياز  .رجل احب العلم ون�ش ��ر املعرفة
رجل نذر نف�سه خلدمة مدينته ووطنه  ،وهل �أغلى من الروح لتقدميها دفاعا عن
املبادىء ..رحم اهلل �ش ��هيدنا �ش ��هيد هذه املدينة �شهيد لبنان  .واننا ن�شكر �شكرا
خا�صا وعميقا �شقيقة ال�شهيد معايل النائب احلاجة بهية احلريري التي كان لها
الدور الأ�سا�س ��ي يف ت�أهيل قاعة الرئي�س ال�شهيد وذلك مبا قدمت من دعم مادي
ومعنوي للجمعية جزاها اهلل خريا وجعله يف ميزان ح�سناتها.
وتوج ��ه م�س ��لماين بالتحية اىل عائالت ال�ص ��باغ واجلبيلي وال�ش ��ماع والقوام
والعاليلي الذين �س ��اهموا يف تقدمي مقر اجلمعي ��ة وتطوير عمله اخلدماتي .
كما خ�ص بال�شكر بلدية �صيدا ب�شخ�ص رئي�سها الدكتور عبد الرحمن البزري
على دعمه املركز ماديا ومعنويا .

ال�سنيورة
وزار مرك ��ز ال ��رازي الطبي الحقا الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة حي ��ث جال برفقة
م�س ��لماين يف �أرجاء القاعة املفتتحة وعلى �أق�س ��ام م�ستو�ص ��ف الرازي الطبي
 ،حي ��ث ن ��وه الرئي�س ال�س ��نيورة بالدور الإن�س ��اين واالجتماعي ال ��ذي يقوم به
املركز وبجهود القيمني على جمعية الإمام علي بن ابي طالب حتقيقا للر�سالة
املجتمعية التي �أخذتها على عاتقها.
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يف لقاء مع اعالميي �صيدا ملنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد الرئي�س احلريري

بهية احلريري:علينا ان نبني على امل�شرتك بيننا
لأنه بامل�شرتك ينه�ض البلد

اعتربت رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري �أن لدى
لبنان فر�صة حقيقية يف اطالق عجلة النهو�ض وتفعيل عمل امل�ؤ�س�سات وقالت
 :علينا ان نبني على امل�شرتك بيننا لأنه بامل�شرتك ينه�ض البلد .ون�أمل بعد �أن
انطلقت حكومة الوحدة الوطنية برئا�س ��ة الرئي�س �س ��عد احلريري �أن تتج�سد
هذه الإرادة اجلامعة يف عمل منتج يعالج �آالم ومعاناة النا�س .
ور�أت احلريري �أن النا�س تريد �أن تكون العالقات اللبنانية -ال�س ��ورية عالقة
دولة لدولة  ،وقالت :نحن يف حميطنا العربي مل نتعود العداوة مع احد  .نحن
لدينا عدو واحد هو ا�س ��رائيل وبالن�س ��بة ل�س ��وريا نطمح اىل عالقات طبيعية
وجيدة وهذا يحتاج اىل جهد واىل وقت واىل ان نراكم بااليجابيات .
واعتربت احلريري �أن التهديدات اال�سرائيلية ت�ستدعي منا مزيدا من الوحدة
والتما�سك على ال�ساحة اللبنانية لأن ا�سرائيل عدو غادر وتاريخها كان تاريخا
تدمرييا �سواء بالن�سبة لفل�سطني �أو بالن�سبة للبنان .
كالم احلري ��ري جاء خالل لقائها يف جمدليون اعالميي مدينة �ص ��يدا جريا
على عادتها يف �أجواء احياء الذكرى ال�س ��نوية اخلام�س ��ة لإ�ست�ش ��هاد الرئي�س
رفيق احلريري .
ا�س ��تهلت احلري ��ري اللقاء بتوجي ��ه حتية اىل الإعالميني عل ��ى عملهم فقالت
 :لق ��د مرع ��ام حفل بكثري م ��ن الأح ��داث والق�ض ��ايا � ،أثبت ��م مبواكبتكم لها
كم ��ا كنتم دائم ��ا عن مهنية وم�س� ��ؤولية عالية يف التعاطي معه ��ا  ..من خالل
معاي�شتكم ونقلكم للم�ش ��هد كلمة و�صورة وحدثا وموقف ًا  ،وخا�صة على �صعيد
مدينة �صيدا ومنطقتها ..
وا�ض ��افت  :نح ��ن منر يف مرحل ��ة دقيقة ن�أم ��ل �أن تبقى متوجة باال�س ��تقرار ،
ونح ��اول العمل على كل العناوين التي تهم النا�س وق�ض ��اياهم لأنها الأ�س ��ا�س
بالن�س ��بة لنا  ،ومن خالل عملية الت�ش ��اور والتوا�صل معهم والتي �أعطت نتيجة
ايجابية طوال الفرتات املا�ض ��ية وخا�ص ��ة املراحل ال�ص ��عبة والدقيقة  ..هذه
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لدينا عدو واحد هو إسرائيل
ونريد عالقات طبيعية وجيدة
مع سوريا
املدينة عريقة بثوابتها وب�أهلها ونا�س ��ها واحت�ض ��انها لكل الق�ضايا املحقة ويف
مقدمتها الق�ض ��ية الفل�س ��طينية الت ��ي نعتربها الق�ض ��ية املركزية  ،و�س ��تبقى
كذلك..
وتوقف ��ت احلريري عن ��د امل�ش ��كلة الأخرية التي �ش ��هدها خميم ع�ي�ن احللوة
فاعت�ب�رت �أنه ��ا كان ��ت مقلق ��ة ج ��د ًا  ،وكان من الواج ��ب علينا العم ��ل مع كل
الأفرق ��اء يف املخي ��م ويف املدين ��ة وبالتع ��اون م ��ع الق ��وى الأمنية والع�س ��كرية
التحرك �س ��ريعا لتطويق ما جرى لأن �أي ا�ش ��كال او م�شكلة من هذا النوع من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �س ��لبا على املخيم واملدينة وعلى قدا�سة الق�ضية الفل�سطينية .
واحلمدهلل ن�س ��تطيع القول �أن الو�ض ��ع حاليا يف املخيم مريح لكن ال ن�س ��تطيع
�أن نتوقف عن العمل واملتابعة من اجل تثبيت اال�س ��تقرار والهدوء  ،وقد برهن
الأخوة الفل�س ��طينيون يف املخيم عن م�س� ��ؤولية عالية يف التعاطي مع الإ�شكال
الأخري و�ص ��وال اىل معاجلة تداعياته ون�أمل �أن تتح�سن الأمور �أكرث يف املرحلة
املقبلة ..
وا�ش ��ارت احلري ��ري اىل �أن ��ه من املنتظ ��ر ان يت ��م قريبا تعي�ي�ن ممثل جديد
ملنظمة التحرير الفل�س ��طينية  ،الأمر الذي ي�س ��اعد �أي�ض ًا يف مقاربة املو�ضوع
الفل�سطيني على امل�ستوى الر�سمي ب�شكل �أكرث فعالية  ،الفتة اىل �أن التطورات
التي جرت على �صعيد حركة فتح هي �ش�أن داخلي .
واعتربت �أن اجل�س ��ور املوجودة بني اجلي� ��ش اللبناين والقوى الأمنية من جهة

التهديدات االسرائيلية
تستدعي مزيدا من الوحدة
والتماسك ألن إسرائيل عدو غادر
وبني فاعليات املخيم وقواه وف�ص ��ائله من جهة ثانية هي اجناز كبري يجب ان
يثبت ويرت�سخ .
و�أكدت احلريري ان النهو�ض والتنمية �أ�سا�س لكن يبقى اال�ستقرار هو العنوان
لأن ��ه بدون اال�س ��تقرار ال يوجد نهو�ض  .وقال ��ت :ان ارتباطنا بهذه املدينة هو
ارتباط بنيوي ونحن نقوم مبا نراه واجبا جتاه املدينة و�أهلنا يف �صيدا واجلوار
لأننا نعترب �أن ال�سيا�سية اذا مل ترتبط بق�ضايا النا�س مل تعد �سيا�سة وهذا هو
العنوان الأ�س ��مى و�سنبقى نكمل بواجباتنا ويف النهاية التاريخ هو الذي يحكم
 .ونحن نرى �أن التنوع وتعدد الآراء يف املدينة �أمر �صحي والنا�س وان اختلفت
فانها تلتقي يف املحطات الأ�سا�سية..
وتوقف ��ت احلريري عند كارثة حتط ��م الطائرة الأثيوبية فج ��ددت القول انها
كارث ��ة وطني ��ة كبرية حلت يف كل بيت ويف كل بيت هناك ق�ص ��ة وم�أ�س ��اة وان
الكارثة ثقيلة وحجمها كبري على لبنان .
وعلى امل�س ��توى الوطني العام اعتربت احلريري �أن لدى لبنان فر�صة حقيقية
يف اطالق عجلة النهو�ض وتفعيل عمل امل�ؤ�س�سات لأنه يتمتع بالتنوع وبالتفاعل
وبالقدرة على التكيف  ،وان الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري كان م�ؤمنا بقدرة
لبنان على النهو�ض وبارادة اللبنانيني يف الوحدة والتالقي  ،وم�ؤمنا بطاقتهم
وبال�ش ��باب فعمل على فتح افق التعليم وامل�س ��تقبل �أمامهم ..وقالت  :علينا ان
نبني على امل�ش�ت�رك بيننا لأنه بامل�ش�ت�رك ينه�ض البلد .ون�أمل بعد �أن انطلقت

حكوم ��ة الوح ��دة الوطنية برئا�س ��ة الرئي�س �س ��عد احلريري �أن تتج�س ��د هذه
الإرادة اجلامعة يف عمل منتج يعالج �آالم ومعاناة النا�س .
وردا على �س�ؤال حول ماذا كان تيار امل�ستقبل يف �صيدا بد�أ ي�ستعد للإنتخابات
البلدية قالت احلريري  :كل ا�ستحقاق عندما ي�أتي له عدته وهذه ميزة لبنان
 .ون�أمل �أن يب�صر القانون االنتخابي النور يف اجلل�سة املقبلة .
وع ��ن ر�أيها يف التعديالت التي يتم العم ��ل عليها يف القانون اكتفت احلريري
بالقول  :ننتظر لي�صبح القانون بني �أيدينا لنقول ر�أينا .
ويف مو�ض ��وع تعزيز العالقات اللبنانية ال�س ��ورية اعتربت احلريري �أن النا�س
تري ��د هذه العالق ��ات عالقة دولة لدولة ،وقالت :نح ��ن يف حميطنا العربي مل
نتعود العداوة مع احد  ،فهناك حدود م�ش�ت�ركة بيننا وبني �س ��وريا بطول 750
كلم ونحن نعترب �أن �س ��وء التفاهم مهما كان ال يو�ص ��ل اىل عداوة  .نحن لدينا
عدو واحد هو ا�س ��رائيل وبالن�سبة ل�س ��وريا نطمح اىل عالقات طبيعية وجيدة
وهذا يحتاج اىل جهد واىل وقت واىل ان نراكم بااليجابيات .
ويف مو�ض ��وع التهديدات اال�سرائيلية قالت احلريري  :التهديدات اال�سرائيلية
ت�س ��تدعي منا مزيدا من الوحدة والتما�سك على ال�س ��احة اللبنانية لأن العدو
عدو  ،وا�سرائيل غادرة وتاريخها كان تاريخا تدمرييا �سواء بالن�سبة لفل�سطني
�أو بالن�سبة للبنان .
و�س ��ئلت احلريري عما اذا كان هناك نوع من التقارب مع املجل�س البلدي احلايل
يف �ص ��يدا ورئي�س ��ه خا�ص ��ة بعد االت�ص ��ال الهاتفي الذي اجراه به ��ا الدكتور عبد
الرحمن البزري وار�س ��الها والرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة ممثل�ي�ن عنهما اىل احتفال
اقامته البلدية م�ؤخرا  ،ف�أجابت  :البلدية لي�ست ملكا ل�شخ�ص �أو جلهة  ،وامنا هي
بلدي ��ة للمدينة  ،ونحن مل نتعود ان يت�ص ��ل بنا �أحد وال نرد عليه  ..وعلى م�س ��توى
العالق ��ة مع البلدية ال توج ��د عداوة وامنا هناك اختالف يف ال ��ر�أي ونحن مع اي
م�شروع يعود على املدينة بالفائدة ومع كل عمل ي�صب يف م�صلحة املدينة ..
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ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار وبهية احلريري كرما رميون عودة:

اعتز بها وحملها معه
تعتز به �صيدا كما ّ
ّ
يف كلّ جناحاته يف لبنان واملنطقة والعامل

يف اطار املبادرات التي �أطلقتها �إحياء للذكرى ال�س ��نوية اخلام�س ��ة لإ�ست�شهاد
الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري وتكرميا ملن �س ��اهم يف م�س�ي�رة النهو�ض
بالوطن واعادة بنائه �س�ي�را على خطى الرئي�س ال�شهيد  ،ولواحد من رجاالت
�صيدا الذين متيزوا بنجاحاتهم ووطنيتهم وتعلقهم ب�أر�ضهم وبلدهم  ،كرمت
ال�ش ��بكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار الوزير ال�سابق رميون عودة " رجل الأعمال
ورئي� ��س جمل� ��س ادارة جمموعة بن ��ك عودة �-س ��ردار ورئي�س م�ؤ�س�س ��ة عودة
الثقافية " تقديرا لعطاءاته واجنازاته على �ص ��عيد مدينة �صيدا وعلى �صعيد
الوط ��ن ،وذل ��ك يف احتفال �أقي ��م يف ثانوية رفيق احلريري يف �ص ��يدا برعاية
رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري التي اعتربت �أن
�ص ��يدا تعت ّز برميون عودة كما اعت ّز به ��ا دائم ًا  ،وحملها معه يف ك ّل جناحاته
يف لبنان واملنطقة والعامل وعاد �إليها دائم ًا باخلري واملحبة والأخ ّوة وال�صداقة
وال�صدق وانه ي�سعى دائم ًا �إىل و�صل من انقطع و�ش�أنه �ش�أن �أبناء �صيدا جميع ًا
يحرتمون الر�أي والر�أي الآخر  ،وي�ؤمنون باحلرية امل�س�ؤولة حتت �سقف الوحدة
ال�صيداوية والوطنية .
تقدم ح�ضور احلفل التكرميي  :الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،املطران جورج كويرت،
ممثل راعي ابر�ش ��ية �ص ��يدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران ايلي حداد
الأب �س ��ليمان وهبي  ،نائب حاكم م�ص ��رف لبنان حممد بعا�صريي  ،حمافظ
اجلنوب بالوكالة نقوال بو �ضاهر ،ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن ا�سماعيل
حمدان ،قائ ��د منطقة اجلنوب الإقليمية يف قوى الأمن الداخلي العميد منذر
االيوبي� ،آمر �س ��رية درك �صيدا العقيد ناجي امل�صري ،مدير مكتب خمابرات
اجلي�ش اللبناين يف �ص ��يدا العقيد ممدوح �ص ��عب ،رئي�س جمل�س ادارة ال�سوق
احل ��رة حمم ��د زي ��دان ،وعدد م ��ن ر�ؤ�س ��اء جمال� ��س ادارة وم ��دراء وممثلي
امل�ص ��ارف اللبناني ��ة  ،رئي�س احتاد غ ��رف التجارة وال�ص ��ناعة والزراعة يف
لبنان حممد الزعرتي  ،رئي�س جمعية جتار �ص ��يدا و�ضواحيها علي ال�شريف،
رئي�س رابطة اطباء �ص ��يدا الدكتور ه�ش ��ام قدورة  ،وفد من تيار امل�س ��تقبل يف
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اجلنوب �ضم "املحامي حمي الدين جويدي والدكتور م�صطفى متبويل و�أمني
احلري ��ري " ،رئي�س احتاد نقابات العمال وامل�س ��تخدمني يف �ص ��يدا واجلنوب
عبد اللطيف الرتياقي ،رئي�س جمعية املقا�ص ��د اخلريية اال�س�ل�امية يف �صيدا
حممد راجي الب�ساط ،رئي�س م�ست�شفى حمود اجلامعي الدكتور غ�سان حمود،
مدير م�ؤ�س�س ��ة احلريري يف �ص ��يدا حميي الدين القطب  ،وعدد من ر�ؤ�س ��اء
البلديات واملخاتري ور�ؤ�س ��اء وممثلو هيئات اقت�صادية واهلية وثقافية ومدراء
ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار الر�سمية واخلا�صة .
يف ظالل �ص ��ورة جتمع بينه وبني الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري  ،ويف رحاب
عب ��ارات للرئي�س ال�ش ��هيد يقول فيها "  ..ما من �أم ��ة يف العامل تفرح للعطاء،
وت ��ذوب حبا وتقديرا للمعطني مثل �أمتنا  ..واننا عندما نكرم �أية �شخ�ص ��ية ،
امنا نكرم �شخ�ص ��ية وطنية ممتلئة بالإح�س ��ا�س بنبل ان�س ��اننا ووطننا و�أمتنا
"..ا�ستهل احلفل بالوقوف دقيقة �صمت حتية لروح الرئي�س ال�شهيد ولأرواح
�ش ��هداء الطائرة الأثيوبية املنكوبة  ،ثم بالن�ش ��يد الوطن ��ي اللبناين ومقطوعة
مو�سيقية على البيانو ،ثم جرى عر�ض فيلم وثائقي يحكي �سرية حياة املحتفى
ب ��ه رمي ��ون عودة من ��ذ طفولت ��ه ون�ش� ��أته الأوىل يف "زقزوق حم� ��ص " احدى
حارات �ص ��يدا القدمية وانطالقته الأوىل من مدينته �صيدا اىل لبنان والعامل
وما حققه من اجنازات على ال�صعيد االقت�صادي والثقايف والرتاثي وال �سيما
يف مدينت ��ه �ص ��يدا .بعد ذلك قدمت طالبتان من مدار�س ال�ش ��بكة املدر�س ��ية
ل�ص ��يدا واجل ��وار باقات من ال ��ورود عربون حمبة ووفاء لكل م ��ن املحتفى به
رميون عودة وللنائب احلريري .
ثم القى كلمة ال�ش ��بكة املدر�س ��ية من�س ��ق ان�ش ��طتها نبيل بواب الذي اكد ان
ال�ش ��بكة تبحث دائما عمن كان مثل الوزير ال�سابق عودة جامعا خل�صال الرب
وال�ص�ل�اح والفالح كي يكون قدوة ح�سنة لتالمذة ال�شبكة وقال  :رميون عودة
قام ��ة قدت من معدن قامات الرجال الر�س ��ل ،ولهذا ال ن�س ��تطيع يف �ش ��بكتنا
املدر�سية اال ان يكون حا�ضرا يف كتابنا وعلى اوراق دفاترنا  ..فالوفاء بطبعنا

قيمة يف �أولويات اخالقنا ومبادئنا .

احلريري
ثم حتدثت النائب بهية احلريري فقالت  :لقد �أرادت ّ
ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
تتم ر�س ��التها الرتبوية برتبية الأجي ��ال وتعليمهم  ،فكان ال ب ّد لها
واجل ��وار �أن ّ
ومن منطلق م�س� ��ؤوليتها العالية �أن تق� �دّم لأبنائنا هذا الدر�س املم ّيز يف كتاب
�ص ��يدا ورجاالتها الكب�ي�ر وجناحاتهم ومتايزهم ووطن ّيته ��م �.إنّ هذا الكتاب
الذي تع ّلمنا فيه جميع ًا � ،صفحاته ال تزال تزداد يوم ًا بعد يوم بدرو�س ال ّنجاح
والتّف ّوق وامل�س� ��ؤولية الوطني ��ة واالجتماعية ،ونحن اليوم �أمام م�س�ي�ر ٍة كبري ٍة
ج�س ��دوا يف م�س�ي�رتهم تلك الإرادة
ٍ
لرجل كب ٍري من �أبناء �ص ��يدا الكبار الذين ّ
العريقة لأبناء �ص ��يدا � ..إ ّنه �ص ��احب املعايل الأخ وال�صديق وابن �صيدا البار
معايل الأ�ستاذ رميون عودة الذي تعت ّز �صيدا به كما اعت ّز بها دائم ًا  ..وحملها
معه يف ك ّل جناحاته يف لبنان واملنطقة والعامل وعاد �إليها دائم ًا باخلري واملحبة
والأخ ّوة وال�صداقة وال�صدق ..و�إنّ معايل الأ�ستاذ رميون عودة مل ينقطع يوم ًا
عن متابعته الدقيقة والتف�ص ��يلية لهموم �ص ��يدا و�أبنائها ،ومل يت� ّأخر يوم ًا عن
�أي �شيءٍ حتتاجه �صيدا فاحت ًا قلبه وبيته لأبناء �صيدا و�ضيوفهم .ولقد عرفته
دائم ًا متح ّم�س� � ًا م�س�ؤوال ،ي�سعى دائم ًا �إىل و�ص ��ل من انقطع و�ش�أنه �ش�أن �أبناء
�ص ��يدا جميع ًا يحرتم ��ون الر�أي وال ��ر�أي الآخر  ..وي�ؤمنون باحلرية امل�س� ��ؤولة
حتت �سقف الوحدة ال�ص ��يداوية والوطنية ولقد �ش ّرف �صيدا يف ك ّل جناحاته
 ..وم�صداقيته ويف �أعماله ويف م�س�ؤولياته الوطنية .
ال�سنيورة يف حكوم ٍة واحد ٍة
و�أ�ضافت :وك ّنا مع معاليه ومع دولة الرئي�س ف�ؤاد ّ
هم الوطن �أو ًال  ،لنت ّمم م�سرية �أبناء �صيدا الوطنية والتاريخية امل�ش ّرفة
حتمل ّ
الذين انطلقوا من هنا لي�ش ��اركوا يف نه�ض ��ة وطنهم وا�س ��تقالله وا�س ��تقراره
و�إع ��ادة بنائ ��ه ،ولق ��د كان الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري ي ��رى يف معايل
الأخ ال�ص ��ديق منوذج ًا �ص ��يداوي ًا رفيع ًا امتزجت فيه ك ّل الأخ ّوة ال�ص ��يداوية
امل�س ��يحية والإ�سالمية  ،لتم�س ��ي منوذج ًا وطني ًا طاملا �أ ّكده �أبناء �صيدا الكرام
و�إ ّننا اليوم �إذ ن�ستذكر معه وبه ك ّل تلك الرموز التاريخية والوطنية بر�ؤ�سائها
لنوحد ك ّل جناحات
و�شهدائها ور ّوادها .و�إ ّننا نعمل مع ًا على ت�شابك الأيدي ّ
�أبن ��اء �ص ��يدا لنعمل يد ًا واح ��د ًة وقلب ًا واح ��د ًا لننه�ض مبدينتن ��ا ومنطقتنا
لتبقى �ص ��يدا عا�ص ��مة اجلنوب ،ومنطلق املبادرة الوطني ��ة الكربى كما كانت
عل ��ى م ّر تاريخه ��ا القدمي واحلديث �إنّ هذا ال ّتك ��رمي يعبرّ عن هذه الأخالق
ال�ص ��يداوية التي ت�ؤمن بالواجب والأخالق هي ما يجب القيام به وال�سيا�س ��ة

ه ��ي م ��ا ميكن القي ��ام به  ،و�إن ك ّن ��ا قد ال ن�س ��تطيع حتقيق ك ّل م ��ا يتط ّلع �إليه
�أبناء �ص ��يدا وجوارها يف ال�سيا�س ��ة مبا هي ممكنٌ �إ ّال �أ ّننا لن نت� ّأخر يوم ًا عن
القيام بواجبنا الأخالقي مبا هو ّ
ال�ض ��امن الأ�سا�س لق ّوتنا ووحدتنا ومتا�سكنا
ً
..و�إنّ الواجب يقت�ض ��ي �أن نقول جميعا ملعايل ال�ص ��ديق الأخ الأ�س ��تاذ رميون
عودة لقد �ش ّرفتنا ب�أخ ّوتك و�ش� � ّرفتنا بنجاحاتك و�ش ّرفتنا مب�س�ؤولتنا الوطنية
والإجتماعية.و�إنّ كتاب �ص ��يدا العريق يكرب بك وب�أمثالك .و�إ ّنني على ثقة ب�أنّ
�أبناء منطقتنا �س ��يتع ّلمون منكم ومن �أمثالكم ومن �شهدائهم الكبار ور ّوادهم
يف العمل والإقت�صاد واحلرف واملهن والعلوم ليكملوا م�سرية العطاء واملبادرة
من �صيدا �إىل ك ّل لبنان ..

عودة
بعد ذلك حتدث املحتفى به رميون عودة ف�ش ��كر ال�ش ��بكة املدر�س ��ية ل�ص ��يدا
واجل ��وار عل ��ى مبادرته ��ا بالتك ��رمي و النائب احلري ��ري عل ��ى رعايتها وعلى
دعمه ��ا ملا قامت به م�ؤ�س�س ��ة ع ��ودة الثقافية يف مدينة �ص ��يدا وقال  :وجودي
معكم م�ؤثرا جدا بالن�س ��بة يل� ..ص ��يدا تعني يل عودة اىل اجلذور  .وم�ؤ�س�سة
عودة التي اوجدناها يف املدينة ما هي اال لكي تعرف االجيال القادمة اننا من
ه ��ذه املدينة انطلقنا ومنها ن�س ��تمد قوتنا لنتطور اك�ث�ر فاكرث  .لذلك امياننا
كب�ي�ر بهذه الأر�ض املعطاءة � ،ص ��يدا الفريدة من نوعه ��ا والتي نريد ان نبذل
ق�ص ��ارى جهدنا كي تنمو هذه املدينة لأنن ��ي اعتربها ذخرا لي�س فقط للبنان
وامنا للعامل � ..صيدا ت�ستحق ان نحافظ عليها بكل ما للكلمة من معنى ولذلك
ان �ش ��اء اهلل واذا امدنا اهلل بطول العمر نامل ان نعطي لهذه املدينة اكرث من
ذلك وان نذهب بعيدا من اجل امنائها.
بع ��د ذلك قدمت النائب احلريري والرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة ومدراء ال�ش ��بكة
املدر�سية ل�صيدا واجلوار درع ال�شبكة للمحتفى به رميون عودة .
وكان ��ت النائ ��ب بهية احلري ��ري اوملت على �ش ��رف املحتفى به ع ��ودة يف دارة
�آل احلري ��ري يف جمدليون بح�ض ��ور الرئي�س ال�س ��نيورة وممث ��ل قائد اجلي�ش
العميد حمدان ،والنائب العام اال�س ��تئنايف يف اجلنوب القا�ضي عوين رم�ضان
واملحاف ��ظ ال�س ��ابق للجن ��وب مال ��ك عب ��د اخلالق واملحاف ��ظ بالوكال ��ة نقوال
بو�ضاهر ،واملطرانني اليا�س كفوري وايلي حداد وممثل املطران اليا�س ن�صار
املون�س ��نيور اليا�س الأ�سمر ،وال�سيد �ش ��فيق احلريري وعدد من قادة الأجهزة
الأمنية والع�س ��كرية و�شخ�ص ��يات ر�س ��مية وفاعليات اقت�ص ��ادية وا�ست�شفائية
واهلية وثقافية وتربوية ورجال �أعمال ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري املنطقة.
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يف �إطار ن�شاطات �إحياء الذكرى  35ال�ست�شهاد املنا�ضل معروف �سعد

لقاء حا�شد مع الإعالمي غ�سان بن جدو
حول مو�ضوع التهديدات الإ�سرائيلية

مبنا�سبة الذكرى اخلام�س ��ة والثالثني ال�ست�شهاد
املنا�ض ��ل معروف �س ��عد ،وبدعوة من جلنة تخليد
ذكرى ال�ش ��هيد والهيئة الن�سائية ال�ش ��عبية � ،أقيم
يف مركز معروف �س ��عد الثقايف لقاء مع االعالمي
الكبري غ�سان بن جدو .حتدث بن جدو عن خماطر
التهدي ��دات اال�س ��رائيلية عل ��ى لبن ��ان واملنطق ��ة
العربي ��ة ،و�أدار اللقاءالدكت ��ور با�س ��ل عط ��اهلل،
بح�ضور رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�صري الدكتور
�أ�سامة �سعد ،وعدد كبري من الفاعاليات ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وح�ش ��د جماهريي كبري �ض ��اقت به
قاعة م�سرح املركز.
بداية" وقف اجلميع دقيقة �صمت عن روح ال�شهيد
معروف �سعد و�سائر ال�شهداء.
وكان للدكتور عطاهلل تقدمي ا�ستح�ضر فيه م�سرية
مع ��روف �س ��عد الن�ض ��الية ،ومواقف ��ه ال�سيا�س ��ية
اجلريئ ��ة الت ��ي كان ��ت دائم� � ًا اىل جان ��ب الوط ��ن
واملواطن ،و�إىل جانب الت�ص ��دي للف�ساد والتع�سف
ال�سلطوي .وعن ن�ضال معروف �سعد القومي قال:
" مع ��روف كان من امل�ؤمنني ب� ��أن العرب و�أولهم
لبن ��ان �إم ��ا �أن ين�ص ��اعوا للظل ��م ويق ��روا بهيمنة
ا�س ��رائيل� ،أو �أن ينتف�ض ��وا ملقاومته ��ا� .أم ��ا الدول
الت ��ي تدعم ا�س ��رائيل ومتن ��ع عن العرب و�س ��ائل
مقاومتها فهم �شركاء ال�سرائيل يف العداء للعرب،
وال تك ��ون اال�س ��تجابة المالئته ��م اال مزي ��د ًا م ��ن
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الهزائم واالذالل وت�آمر ًا على املقاومة"..
كم ��ا رح ��ب يف كالمه بالإعالمي غ�س ��ان بن جدو،
فو�صف �أخباره يف حرب متوز عن ملحمة املقاومة
ب�أنه ��ا مل تكن �أق ��ل فعال من �ص ��واريخ املقاومني.
و�أب ��دى الإعج ��اب مبواقف ��ه اجلريئ ��ة التي دعمت
املقاوم�ي�ن يف لبنان وغزة  ،قائ�ل ً�ا ":نحن جمهور
معروف نحبك ،ولو كان معروف بيننا اليوم ل�ش ��د

على يديك وكان �أول املرحبني".
ً
ب ��د�أ الإعالمي غ�س ��ان بن جدو اللقاء م�ش�ي�را �إىل
�أهمية املنا�سبة بالقول ":ال�شهيد معروف �سعد من
اال�س ��ماء الن�ضالية البارزة يف تراثنا " .و�أ�ضاف"
نحن يف بيت �سيا�س ��ي ن�ض ��ايل ،ينا�ص ��ر وين�ص ��ر
الفقراء ،بيت �سيا�س ��ي رغ ��م الظلمة ورغم العنف
وال�ض ��غوط والتهديدات .ورغم ال�سنوات العجاف
الأخرية على لبنان والعامل العربي بقي هذا البيت
�صامد ًا �صابر ًا".
و يف م ��ا يتعل ��ق بالتهدي ��دات اال�س ��رائيلية ،اعترب
ب ��ن ج ��دو �أن التهديدات يف ه ��ذه املرحلة لي�س ��ت
مو�ضعية ،وا�س ��رائيل �إذا قامت ب�أي عمل ع�سكري
مقبل ف�س ��تقوم بحرب �شاملة لأن الو�ضع قد تغري،
و�س ��تواجه ب ��رد عني ��ف .وا�س ��تبعد بن ج ��دو قيام
ا�س ��رائيل بح ��رب يف املنطق ��ة ،مع ��ددا االطراف
الرئي�س ��ية امل�س ��تهدفة من هذه التهدي ��دات وهي:
�سوريا ،وغزة ،و�إيران ،ولبنان .وتطرق اىل املواقف
الدولية ،وال�سيما املوقف الأمريكي ،باال�ضافة اىل
مواقف النخب واالعالم .
اعت�ب�ر ب ��ن ج ��دو �أن اله ��دف الإ�س ��رائيلي من �أي
�ض ��ربة ع�سكرية ل�سوريا هو هزمية �سوريا من �أجل
تركيعها ع�س ��كري ًا واخ�ضاعها �سيا�س ��ي ًا ،وبالتايل
احلاق هزمية بخيار املمانعة ،وقطع الرئة العربية
احلقيقي ��ة والعملي ��ة اليران يف املنطقة ،والف�ص ��ل

اللوج�س ��تي بني اي ��ران وحزب اهلل (بغية اخ�ض ��اع
املقاوم ��ة يف لبن ��ان وفل�س ��طني)  ،وتق ��دمي دفع ��ة
ا�سا�س ��ية النها� ��ض م ��ا ي�س ��مى م�ش ��روع االعتدال
العربي .ور�أى �أن �أي هزمية ل�سوريا �ستوازي كامب
دايفي ��د ،وبا�س ��قاط �س ��وريا وخياره ��ا �س ��يقام ما
يعرف بنظام ال�ش ��رق االو�سط اجلديد الذي كانت
تبحث عنه امريكا.
غ�ي�ر �أنه �ش ��دد على �ص ��عوبة هذا الأمرلأن و�ض ��ع
�س ��وريا اليوم �أف�ض ��ل بكثري م ��ن ال�س ��ابق ،والقوة
الع�س ��كرية ل�س ��وريا �أقوى ،و�أي حرب على �س ��وريا
لي�ست جمرد نزهة .
وعن الهدف الإ�س ��رائيلي الث ��اين وهو غزة قال ":
هناك احتمال وارد �أن ت�ضرب ا�سرائيل غزة ،لكنه
احتمال م�س ��تبعد يف الأف ��ق املنظ ��ور" ،معترب ًا �أن
الغاية من �ضرب غزة هو �ضرب قدرات حما�س يف
العمق ،وبالتايل ا�ضعاف املقاومة الفل�سطينية.
اله ��دف الثال ��ث م ��ن التهدي ��دات الإ�س ��رائيلية
ه ��و اي ��ران� ،إال �أنه ا�س ��تبعد �أي حرب ا�س ��رائيلية

�أوامريكية �ض ��د اي ��ران ،معترب ًا �أن ا�س ��رائيل لن
تغامر ب�ض ��رب ايران لأنه ��ا �إذا قامت بذلك تكون
تخطط حلرب �ش ��املة يف املنطق ��ة بينما حليفتها
امريكا غارقة ب�أزمتها االقت�صادية .
و�أ�ض ��اف ان اي ��ران يف حال ن�ش ��وب حرب �س�ت�رد
ال�ص ��اع �ص ��اعني الن القي ��ادة احلالي ��ة يف اي ��ران
لي�س ��ت قي ��ادة م�س ��اومة .واخلليج يف ه ��ذه احلالة
�س ��يكون يف م�ش ��كلة ،والع ��امل يف م�ش ��كلة ،النه يف
حال ن�شوب احلرب �سيغلق م�ضيق هرمز ،وبالتايل
�س ��ي�ؤثر ذلك على االقت�ص ��اد العاملي ملا ميثله هذا
امل�ضيق بالن�سبة للنفط.
واعت�ب�ر ب ��ن ج ��دو �أن �أخط ��ر �ش ��هرين هم ��ا ايلول
وت�ش ��رين الأول املقبلني ع�ش ��ية االنتخابات الن�صفية
للكونغر�س االمريكي ،لأن اجلميع يف الواليات املتحدة
�س ��يكونون م�ستعدين لتقدمي كل ما تريده ا�سرائيل ،
واملفاو�ض ��ات واملحادثات مع ايران �ست�شهد خما�ضا
ع�سريا ،وا�صف ًا الو�ضع باحل�سا�س واحلرج.
�أما الهدف الرابع للتهديدات الإ�سرائيلية فهو لبنان

 ،غري �أنه ال يوجد يف الأفق �أي احتمال ل�ض ��ربة او
عدوان ا�س ��رائيلي على لبن ��ان ،لأن �أي عدوان من
ا�س ��رائيل على طرف م ��ن االطراف �س ��ي�ؤدي اىل
حرب �ش ��املة ،ولن ت�س ��كت �س ��وريا وايران يف هذه
احلالة .ي�ضاف �إىل ذلك �أن قدرات املقاومة اليوم
قد تعاظمت وا�صبحت �أكرب بكثري ،م�شري ًا اىل ان
املقاومة هي بيئة متكاملة ولي�س ��ت جمهورا حلزب
اهلل فقط� ،أو منتمني فقط.
وتناول بن جدو يف اخلتام مو�ضوع النخب واالعالم
معترب ًا �أن االنق�س ��ام اعالمي ًا موجود و�سيزداد يف
حال احلرب ،و�أنه ي�ساعد على اظهار االبي�ض من
اال�سود.
ويف نهاية الندوة قدمت ال�س ��يدة اميان �سعد با�سم
الهيئة الن�س ��ائية ال�شعبية درع ًا تكرميي ًا للإعالمي
غ�سان بن جدو عربون وفاء وتقدير .والدرع كناية
عن ميكروفون يتخذ �شكل �صاروخ  ،وقد كتب على
قاعدت ��ه :ميكروف ��ون الإعالم ��ي غ�س ��ان بن جدو
�شريك االنت�صار.
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�صيدا

الكويت حتتفل بالعيد الوطني التا�سع والأربعني

مجتمع

وعيد التحرير يف البيال  -بريوت

احتفا ًال بالعيد الوطني لبالده �أقام ال�س ��فري الكويتي يف لبنان عبد العال �س ��ليمان القناعي وعقيلته و�أركان ال�س ��فارة حفل ا�س ��تقبال وكوكتيل يف البيال بريوت
ح�ض ��ره ممثلني الر�ؤ�س ��اء الثالث ،وح�شد كبري من الوزراء والنواب وال�س ��فراء العرب والأجانب �إىل جانب عدد كبري من ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�سية واالجتماعية
والفعاليات ال�سيا�سية واالقت�صادية واملالية.

السفير السعودي علي العسيري ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

الوزير أيوب حميد واألب عبدو أبو كسم

دولة الرئيس الحص وسفير دولة الكويت

وزير التربية د .حسن منيمنة مع سفير دولة الكويت

اللواء عصام أبو جمرا مع سفير دولة الكويت

املهندس محمد دنش وعقيلته مع سفير دولة الكويت

السفير املصري وسفير دولة الويت

النائب حسن فضل الله يهنئ سفير دولة الويت

د .عبد الرحمن البزري وأركان سفارة دولة الكويت

السفير السعودي علي العسيري وسفير دولة الكويت

معالي وزير الداخلية زياد بارود مع سفير دولة الكويت

نقيب الصحافة محمد بعلبكي مع سفير دولة الكويت

مدير عام مجلة صيدا يهنئ السفير الكويتي في العيد الوطني

الوزير فايز شكر والزميل كمال ذبيان

تسلم الدرع

وزير االعالم طارق متري مع سفير دولة الكويت

مدير املخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن إدمون فاضل مع
سفير دولة الكويت

وزير الصحة محمد جواد خليفة مع سفير دولة الكويت

ممثلي الرؤساء الثالث يقطعون قالب الحلوى مع السفير الكويتي

�صيدا
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�صيدا

حفل تكرمي النائب بهية احلريري وهدى ال�سنيورة

مجتمع

يف دارة �آل البابا � -صيدا

�أقامت ال�سيدة عناية البابا
فنج ��ان �ش ��اي يف دارته ��ا
يف �ص ��يدا تكرمي� � ًا لـنائب
�ص ��يدا بهي ��ة احلري ��ري
وال�س ��يدة ه ��دى ف� ��ؤاد
ال�س ��نيورة ح�ض ��رها ح�شد
كبري من �س ��يدات املجتمع
ال�صيداوي
أماني بعاصيري ،عناية البابا ،ليلى عجم ،منال طالب

ليلى عجم وعناية أبو ظهر

رجاء البابا ،الشيخة صباح حيدر والنائب بهية الحريري ،وهدى السنيورة وعناية البابا.

نسرين غندور وتمارة بعاصيري

�صيدا
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أماني بعاصيري  ،عناية البابا ،منال طالب

أماني بعاصيري ،منال طالب ،هدى السنيورة ،عناية البابا والنائب بهية الحريري ،ورجاء البابا

منى بساط وزكية املجذوب

عناية البابا ،والنائب بهية الحريري

نسرين مرتضى وشرين الددا.

زينات وهنا أبو ظهر

أماني ،وسرين بعاصيري

مهى شفيق الحريري ،منى بساط ،ليلى عجم

منال طالب ،روال جبيلي ،عناية البابا ،وليلى عجم

فدوى وغزوى أبو ظهر ولينا الحريري

سلوى ورجاء ودينا ونسرين البابا
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�صيدا

حفل تكرمي املحافظ مالك عبد اخلالق يف فندق  -الفيني�سيا  -بريوت

مجتمع

�أقام رجل الأعمال مرعي �أبو مرعي حفل تكرمي ملحافظ اجلنوب مالك عبد اخلالق بح�ضور ح�شد كبري من ال�سيا�سيني ورجال
الأعمال وفاعليات و�شخ�صيات من ال�سلك الق�ضائي والأمني والع�سكري.

رجل األعمال مرعي أبو مرعي وزوجته هويدا
مع املحافظ مالك عبد الخالق وزوجته ماجدة

النائب علي بزي وزوجته تحية

النائب ميشال موسى وزوجته جنني والنائب قاسم هاشم

محافظ الجنوب بالوكالة نقوال أبو ضاهر وزوجته نهى.

العميد ماهر الطفيلي وزوجته هنا

رئيس بلدية املية ومية رفعت أبو سابا وزوجته الكسندرا

النائب هاني قبيسي مع رجل األعمال مرعي أبو مرعي
وزوجته هويدا

القاضي أكرم بعاصيري ،وزوجته سناء

القاضي محمد بدران وزوجته عبير

حسان وسكينة حشيشو

القنصل علي عالء الدين وزوجته ندى

املهندس نهاد الخولي وزوجته سمر

القاضي رهيف رمضان وزوجته القاضي ضيا

العقيد ناجي املصري وزوجته وفاء

أحمد الحريري وزوجته ملى

املحامي سامر حداد وزوجته مايا

زينة عبد الرحمن البزري وسكينة حشيشو

رئيس بلدية الهاللية سيمون مخول وزوجته هدى.

الدكتور أحمد عكرة وزوجته هنا

محمد الحريري وخطيبته نور عكرة

بانة عكرة والدكتور هويدا الترك

النائب ياسني جابر مع مرعي أبو مرعي وزوجته هويدا

رئيس بليدة الغازية محمد سميح غدار
والقاضي عوني رمضان وزوجته زمزم ،وفاطمة خليفة

هناء الزعتري ،ووفاء املصري ورحاب الحريري وبانة عطرة

�صيدا
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�صيدا

حفل تكرمي الإعالمي يف قناة اجلزيرة الزميل غ�سان بن جدو

مجتمع

يف مركز معروف �سعد الثقايف

بدعوة من ال�س ��يدة �إميان �أ�س ��امة �س ��عد ،رئي�سة الهيئة الن�سائية ال�شعبية يف �ص ��يدا� ،أقيم يف مركز معروف �سعد الثقايف حفل تكرمي الإعالمي يف قناة اجلزيرة
الزميل غ�سان بن جدو مدير مكتب بريوت .حيث قدمت له ال�سيدة �إميان �سعد در ًع تقدير ًا لدوره الإعالمي املميز يف لبنان.
تلى احلفل كلمات :ل�صاحبة الدعوة واملحتفى به ثم �أقيم حفل ع�شاء يف مطعم العربي على �شرف ال�ضيف الكرمي.

الدكتور أسامة سعد وزوجته إيمان واإلعالمي غسان بن جدو يتوسطا سيدات الهيئة النسائية الشعبية

ليال معروف سعد

الدكتور أسامة سعد متوسطًا الدكتور باسل عطا الله والوميل غسان بن جدو والسيدة إيمان سعد

راغدة سعد ونتاشا سعد

�صيدا

السيدة إيمان سعد تقدم درعًا تقديرًا لإلعالمي غسان بن جدو.

الزميل غسان بن ّ
جدو متوسطًا عبد الوهاب حمود وهويدا الحلبي.

سارة الحمد وغيدا الجبلي

نسرين جعفر ومي جمعة وغنى جمعة.
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لوبا مصطفى سعد ووفاء سعد وعبد الرحمن األنصاري وزوجته روال.

الزميل محمد صالح وزوجته ليلى

املهندس رامز عسيران وزوجته هند

الزميل جمال الغربي محمد دهشة

الزميل سامر زعيتر وزوجته شرين.
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�صيدا

م�ؤ�س�سة مرعي �أبو مرعي اخلريية ت�ست�ضيف ندوة حول نظام الغذائي يف �صيدا

مجتمع

بدعوة من رئي�سة م�ؤ�س�سة مرعي �أبو مرعي اخلريية ،ال�سيدة هويدا �أبو مرعي �أقيمت ندوة طبية حول النظام الغذائي و�سبل الوقاية من �أمرا�ض البدانة وكيفية
معاجلته من خالل تناول الأطعمة الغذائية ال�سليمة للمحافظة على الر�شاقة البدنية.
وقد �ألقت املحا�ضرة خبرية التغذية زينة نزيه البزري ،وح�ضرها نحو مائة مدعو من ال�سيدات واملهتمني �إىل جانب �أطباء م�ؤ�س�سة �أبو مرعي.

حفل غداء املحامي كمال �أبو ظهر يف مطعم  LE MAILLONالأ�شرفية

�أقام املحامي كمال �أبو ظهر حفل غداء يف مطعم  LE MAILLONالأ�شرفية – على �شرف نقيب املحامني اللبنانيني �أمل حداد ح�ضره ح�شد كبري من ال�سلك
الق�ضائي وعدد كبري من املحامني والوزراء والنواب وال�شخ�صيات.

الوزيرة منى عفيش والقاضي سعيد ميرزا

الدكتور محمد لطفي ،هويدا أبو مرعي ،زينة البزري ،الدكتور نزيه البزري وهبة الحلبي

رئيسة املؤسسة هويدا أبو مرعي

الدكتور أحمد عكرة وزوجته هنا

هويدا أبو مرعي  ،أسمى ديراني ،زينة البزري ،والدكتور محمد لطفي

ندى عالء الدين ،تانيا مشهور الزين

زينة البزري وهويدا أبو مرعي

القاضي أكرم بعاصيري ،واملحامي محمد شهاب

�صيدا

64

مجتمع

الوزير السابق بهيج طبارة وزوجته هدى

املحامي كمال أبو ظهر ونجله املحامي كمال أبوظهر مع نقيب الصحافة محمد بعلبكي
والوزيرة منى عفيش والقاضي سعيد ميرزا

وزير العدل ابراهيم نجار والنقيب أمل حداد

املحامي أسامة أبو ظهر ،واملحامي محمد الحلبي

القاضي نديم عبد امللك ،والقاضي أكرم بعاصيري

القاضي محمد بدران وزوجته عبير
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�صيدا

أبـــــــراج

احلمل

� 21آذار  20 -ني�سان

الثور

 21ني�سان � 20 -أيار

اجلوزاء

� 21أيار  20 -حزيران

�سه���ل ج���داً �أن ت�أَخ���ذ مفاهيمِ َ
���ك العظيم���ة و
َ
جنيك
تو�صله���ا � إىل احلقيق ِة ب�ش���كل �أنيق .اخلق
���ك الثالثة الأك�ث�ر ولعاً
واجع���ل رغبا َت َ
اخلا����صْ ،
َتتحق ُ
ّ���ق� .أ�صدق���ا�ؤك مع���ك و�س���وف ي�ساعدون���ك
عل���ى اتخ���اذ الق���رارات املنا�سب���ة لذا متت���ع بالثقة
لك���ي تبن���ي م�ستقبلك الذي تري���ده بعيدًا عن كل
�ضغط او اكتئاب.

 21حزيران  22 -متوز:

 23متوز � 22 -آب:

ا�س����أل النا����س مبا�ش���رة ع ّم���ا يري���دون ،وي�ص ّرون
عل���ى �أن يج���دوا لها جوابا ،قل م���ا تعني ،وعليك
ب�سط الأمور .اجعل الهدف
�أن تعن���ي ما تقول���هّ .
وا�ضحا بالن�سبة �إليك وبالن�سبة �إىل مَن هم من
ً
حول���ك �سواء م���ن �أ�سرتك او من حميط عملك،
لأنّ ه���ذا �س���وف ي�سهّ���ل الو�ص���ول اىل اله���دف
املرج���و ،و ي�ساع���د الآخري���ن عل���ى تفهّ���م وجه���ة
نظرك.

� 23آب � 22 -أيلول:

ال ت�ص����رف انتباه����ك ب�سهول����ة ع����ن الأم����ور
املحيطة بك ،وال تخ����رج عن املو�ضوع املطروق
�أمام����ك .ق����د يفاج����ئ م����ن حول����ك برتكي����زك
املفاج����ئ .و�سي�ستجيب����ون بالطريق����ة نف�سه����ا.
عنده����ا ح����اول �أن ت�ستغ����ل كل ما جت����ده خال ًقا
ومبد ًع����ا لأنّ مث����ل ه����ذه اللحظ����ات ال تتك���� ّرر
��ي�را .احل����ب يف و�ض����ع جي����د والعالق����ات
كث ً
الأ�سرية ممتازة.

اال�سد:

العذراء:

�صيدا

�أن���ت الأول ب�أف���كارك الالمع���ة ،كم���ا �أنّ لدي���ك
مه���ارات االت�ص���ال لنقله���ا ب�شكل مث���ايل .ميكنك
�أن تطل���ب َب ْع����ض امل�ساع���دة للتفا�صي���ل املزعج���ة
املعقّدة ،لأن هذه التفا�صيل قد تقودك اىل و�ضع
�صع���ب يف العم���ل وان كان���ت �صغ�ي�رة .ج���و مريح
عل���ى �صعي���د العائل���ة واح���د اطفال���ك ق���د يواجه
م�شكلة ،حاول م�ساعدته.

هن����اك م����ن يق����ول �إن����ك عني����د و يعت��ب�ر ذل����ك
�أم���� ًرا �سلبي����اً ،وباملقاب����ل هن����اك �أولئ����ك الذي����ن
َي ْعرفون����ك .ا�ستخ����دم لغ����ة احل����وار معه����م ،وال
تك����ن ُمتفاجئ����اً �إذا تغ��ي�رت �آراء البع�ض .حاول
�صريحا
ان تتفه����م ِر�أي الآخري����ن وكن عفو ًي����ا
ً
و مبا�ش���� ًرا ق����در الإم����كان ،وابتع����د ع����ن التملق
و�أبع����د الكاذبني من حياتك كي ال تقع �ضحية
عنادك.

ال�سرطان:
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ف ّك���ر بهدوء بعيداً من تعقيدات العمل ،ف ّكر و�أنت
ّ
تتم�شى يف هذا العامل ،حتى يف ال�سوق �أو الطريق.
تو�صل���ت �إىل ق���رار مه���م فج����أة.
و ال تفاج����أ �إذا ّ
فالق���رارت املهمة ت�أتي ب�شكل غري متوقع .العمل
يف و�ض���ع الرك���ود الآن .ح���اول تفهّ���م كل الأم���ور
املحيط���ة ب���ك .قد تواجهك م�ش���اكل عاطفية مع
ال�شريك ،لذا عليك جتنّب �أي مواجهة او م�شكلة
للأيام املقبلة.

امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

تنق���ل عالقتك مع �أ�شخا�ص من زمالء عمل �إىل
�أ�صدق���اء رمبا� ،أو ربمّ ا من �أ�صدقاء �إىل �أكرث من
�أ�صدق���اء .ك���ن �إيجابي���اً مع ه���ذا التح���وّل بق�ضاء
بع����ض الوقت معه���م بعيداً من املكت���ب �أو العمل.
دع���وة ع�ش���اء �أو رحل���ة عائلي���ة ق���د تك���ون مفي���دة
ج���دًا يف توطي���د عالقاتك مع م���ن هم حولك .ال
حت���اول �أن تكون انطوائي���ا لأنّ احلب بحاجة اىل
حترك اجتماعي.

مطعم القلعة

�شاورما

فروج م�شوي

�ســـناك

ال���ذكاء �ش���يء مثري ،و�أن���ت رائع ج���داً حالياً .هذا
الن���وع من التفكري املوزون ال ي�أتي ُك ّل يوم .اتخذ
قراراتك امل�صريية وفق ر�ؤيتك للأمور وكن على
ثق���ة ب�أنّ قراراك ه���و القرار ال�صحي���ح .العاطفة
يف و�ض���ع ممت���از �إذا عرف���ت كي���ف حتاف���ظ عل���ى
ال�شري���ك ال���ذي مل تفاحت���ه بحقيقة ح ّب���ك بعد.
ال ت�سم���ح ل�ضغوط���ات الأ�س���رة �أن ت�ش ّتت انتباهك
يف العمل.
اب���د�أ باملُتَا َب َع���ة َم���ع َب ْع����ض النا� ِ���س الذي���ن كن���ت
ُتهمله���م ،ث��� ّم ميكن���ك التو�س���ع و �إج���راء َب ْع�ض
االت�ص���االت اجلدي���دة .فق���د جت���د �أنّ بع����ض
ه����ؤالء النا����س ق���د يكون���ون �سبيل���ك �إىل عم���ل
جدي���د مل تك���ن حتلم ب���ه .ح���اول �أن تر ّكز على
عالق���ات العم���ل يف جم���االت جديدة ك���ي تفتح
�أمام���ك �أب���واب امل�ستقب���ل .خ�ب�ر مهم ق���د يغيرّ
حياتك.
�أن���ت حم���ور اللق���اءات االجتماعي���ة يف ه���ذه
ْهب.
الف�ت�رة ،ف�أنت ُت�ستقبل برتح���اب حيثما َتذ ُ
�أن���ت النج���م يف ه���ذه الف�ت�رة وه���ذا �سي�ساع���دك
عل���ى ترمي���م عالقات العم���ل واحل���ب القدمية،
و�ست�صح���ح بع�ض الأمور التي كنت تبحث عنها.
ّ
ال جتع���ل نف�سك يف و�ض���ع املتهم بالتك�ّب�ررّ  ...كن
متوا�ض ًعا.
ق����د تكون الأمور �ضبابية ،ل����ذا افعل ما بو�سعك
للإ ْبق����اء على الأ�شيا ِء وا�ضحة .راج ْع التعيينات
والتواري����خ .ا�ستف����د م����ن جتارب����ك ال�سابق����ة يف
بن����اء عالقات����ك املالي����ة احلالية .احل����ب يف قمة
االزده����ار .ال ترجئ عمل الي����وم اىل الغد ب�سبب
الت�شتي����ت .الأ�صدق����اء يف حال����ة بح����ث عن����ك،
ال جتعله����م يبحث����ون عن����ك طوي ً
��ل�ا ،ب����ادر �أن����ت
للقائهم.
�ستواج����ه جتديداَ يف �صداقات����ك وارتباطاتك،
وو�سط����اء ق����د ي�س ّهل����ون ل����ك الأم����ور �أك��ث�ر.
حيات����ك العملية تغلي باحلما�سة .لكنّك يجب
�أن تنتب����ه ل�صحت����ك الت����ي هزّته����ا احل�سا�سيات
املختلف����ة �أو تتح ّم����ل اال�ضطراب����ات .ال تك����ن
مت�شائ ًم����ا و ال كث��ي�ر التف����ا�ؤل .الواقعي����ة م����ع
احلبي����ب ويف العم����ل تو ّف����ر علي����ك الكثري من
ال�ضغوط.
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