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لبنان التوافق
ال غالب و ال مغلوب
٭ �أثبت����ت الأح����داث ...والتج����ارب من����ذ الإ�ستق��ل�ال �إىل الي����وم � ،أ ّن لبن����ان
حمكوم بتوازنات �سيا�س ّية و طائف ّية...و اليوم مذهب ّية.
� ..أي�ض����اً � ،أ ّن ال �سبي����ل للإ�ستقرار �سوى بالإتف����اق و الوفاق بني ا ّللبنانيني
جميعاً.
لق����د م���� ّر لبنان بحق ّبات وعهود و �أحداث كثرية  ،وعانى مراراً من التناحر
والت�ص����ادم ،و مل ي�ستق����ر ن�سب ّي����اً � اّإل عندم����ا تالقى ا ّللبناني����ون يف ما بينهم
واحتكم����وا جميعاً �إىل �صيغة توافق ّية ت� ّؤ�س�س ملرحلة من الإ�ستقرار  ،متتد
لف��ت�رة مع ّين����ة قب����ل �أن تتك���� ّرر الأح����داث لأ�سباب داخل ّي����ة – و خارج ّية  ،ثم
ي�ستعيد ا ّللبنان ّيون امل�شهد نف�سه.
٭ ..و الي����وم ي�شه����د لبنان مرحلة دقيقة و �صعب����ة للغاية يف ظل التطورات
اخلط����رة الت����ي تع�صف باملنطقة و يف �ضوء �إ�ستع�صاء الأزمة الداخل ّية التي
جت����اوزت احلل����ول امل�ؤ ّقته ،و �أ�صبح����ت بحاجة �إىل �صيغة.ح����ل �شامل مبني
على التفاهم و التوافق الوطنيني�.صحيح �أ ّن �إتفاق الطائف قد �ش ّكل حلاّ ً
للحرب ا ّللبنان ّية التي ي�شهدها لبنان منذ العام  ،1975غري �أ ّن عدم تطبيق
العدي����د م����ن بن����وده  ،و اخلروقات التي �سجل����ت لروح����ه و مل�ضمونه جعلته
يرت ّن����ح و�س����ط هذا اجلو يف الإنق�سام احلاد ال����ذي تع ّزز بعد جرمية �إغتيال
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
٭..و بع����د ه����ذا التخ ّي����ط  ،و يف ظ����ل م����ا نعي�شه م����ن �أزمات بات����ت حتا�صرنا
يف الداخ����ل ..و يف اخل����ارج ،علين����ا �أن ّ
نطل����ع جميعاً نحو �إع����ادة روح التعاون
والتواف����ق ب��ي�ن �سائ����ر الأطراف عل����ى قاع����دة �أ ّن لبنان ال يحك����م من طرف
واحد و �أ ّن احلل يجب �أن يرتكز على قاعدة ا ّلال غالب ...و ال مغلوب.
غالب بعا�صريي
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الرئي�س مي�شال �سليمان توافق والبطريرك الراعي
على وجوب اجراء االنتخابات في موعدها

اك ��د رئي� ��س اجلمهورية العم ��اد مي�ش ��ال �سليمان
توافقه والبطريرك املاروين الكاردينال مار ب�شارة
بطر�س الراعي على وج ��وب اجراء االنتخابات يف
موعده ��ا ،معتربا انه اذا كان اجرا�ؤها وفق قانون
ال�ست�ي�ن ال ��ذي يرف�ضه معظ ��م اللبناني�ي�ن ،خط�أ
كب�ي�ر ،فان ع ��دم اجرائه ��ا والتمديد ه ��و خطيئة
كب�ي�رة ،وع ��دم اجرائه ��ا والدخول يف الف ��راغ هو
خطيئة مميتة.
و�شدد عل ��ى انه لن يوقع على قانون ميدد للمجل�س
النياب ��ي ،وعل ��ى ان با�ستطاع ��ة حكوم ��ة ت�صريف
االعمال اج ��راء االنتخاب ��ات الن الد�ست ��ور ين�ص
عليه ��ا "ولي�س با�ستطاعة احد او امر ان يعطلها"،
داعي ��ا الفرقاء ال�سيا�سي�ي�ن اىل القيام بواجباتهم
واقرار قانون جديد ،معت�ب�را ان للقانون الن�سبي،
الذي رفعته احلكومة ووافقت مكوناتها كافة عليه،
االف�ضلي ��ة الكربى ،وان القان ��ون املختلط "ال ب�أ�س
به اذا تو�صلوا اىل اتفاق ب�ش�أنه"
واذ تناول الرئي� ��س �سليمان مهام احلكومة املقبلة
الت ��ي تتمثل باج ��راء االنتخاب ��ات و�صيان ��ة االمن
يف لبن ��ان واحلد م ��ن تداعي ��ات االزم ��ة ال�سورية
علي ��ه وتطبيق اعالن بعبدا ،فان ��ه اكد انه �سيدعو
اىل احل ��وار الذي و�صف ��ه بانه م�س ��ار م�ستقل عن
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،م�ش�ي�را ،ردا على �س� ��ؤال ،اىل
ان ��ه يحق لرئي�س اجلمهوري ��ة ان يناق�ش ويوجه يف
اال�ست�ش ��ارات النيابي ��ة امللزمة الت ��ي يجريها على
قاعدة التزامه بالد�ستور.
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كالم رئي� ��س اجلمهوري ��ة جاء بعد خل ��وة عقدها
م ��ع البطري ��رك الراع ��ي يف بكرك ��ي يف منا�سبة
عي ��د الف�ص ��ح ،ت�ل�اه اجتم ��اع مو�سع �ش ��ارك فيه
الكاردين ��ال ن�صر اهلل بطر�س �صفري ،قبل تر�ؤ�س
البطري ��رك الراع ��ي قدا� ��س العي ��د عل ��ى مذبح
كني�سة الباحة اخلارجية لل�صرح عاونه فيه لفيف
من الكهنة.
وح�ضر القدا�س اىل جانب الرئي�س �سليمان وعقيلته
ال�سي ��دة وفاء وزراء ونواب ،ووزراء ونواب �سابقون
و�شخ�صي ��ات �سيا�سية وع�سكري ��ة وامنية وق�ضائية
ونقابية وديبلوما�سية وح�شد من امل�ؤمنني.

عظة البطريرك الراعي
والقى البطريرك الراعي عظة جاء فيها:
فخام َة الرئي�س،
أرح � َ�ب بك ��م ،م ��ع �إخ ��واين ال�س ��ادة
ي�سع� �دُين �أن � ّ
ّ
املطارن ��ة والآب ��اء وهذه اجلماع ��ة امل�صلي ��ة ،كما
نرح ُب ب�أ�صحاب املعايل وال�سعادة الوزراء والن ّواب
ّ
و�سائر معاونيكم العاملني يف احلقل العام .و�أنتم،
ِ
يا فخامة الرئي�س ،تتقدّمون ،مع ال�س ّيدة عقيل ِتكم
اللبنان ّي ��ة الأوىل ،هذا اجلمه ��و َر كعادتكم ،لرنفع
ال�صالة مع ًا �إحتفا ًال بعيد قيامة ر ِّبنا ي�سوع امل�سيح
من ب�ي�ن الأموات .لقد ارت�ضى املوتَ على ال�صليب
تكف�ي�ر ًا ع ��ن خطايانا وخطاي ��ا الب�ش ��ر ،وقام من
بني الأم ��وات ليه َبنا احلي ��اة اجلدي ��دة ويقد َّ�سنا.
َ
�ام يف القلوب ،وانتز َع
ال�س�ل َ
وبهذي ��ن احلد َثني َز َر َع ّ

منها اخل � َ
أر�ض زمن� � ًا جديد ًا
�وف،
وافتتح عل ��ى ال ِ
َ
َمر�ض ّي� � ًا هلل ،هو زمنُ املح ّب ِة والأخ� � ّو ِة وامل�صاحلة
وال�س�ل�ام .هذا هو م�ضمون ُب�ش ��رى املالك لل ِّن�سوة
من داخ ��ل القرب الف ��ارغ" :ال تخ ْفنَ ! �أن� نُ ّ
تطلب
ُت� نْ َ
ي�سوع النا�صري امل�صلوب� ،إ ّنه قام ،وهو لي�س هنا"
(مر)6 :16

ت�صريح الرئي�س �سليمان
وكان الرئي� ��س �سليم ��ان ،ويف اعق ��اب اخللوة التي
عقدها �صباح ًا مع البطريرك الراعي ،واالجتماع
املو�سع ،حت ��دث اىل ال�صحافي�ي�ن م�شري ًا اىل "ان
كالم البطري ��رك الراع ��ي كان وا�ضحا حول عدم
تعطي ��ل امل�س ��ار الد�ست ��وري ونح ��ن متفق ��ون واياه
عل ��ى وج ��وب اج ��راء االنتخاب ��ات وب ��اي ثمن ويف
موعدها" ،م�ؤكدا ان "�شكل احلكومة املقبلة يخ�ضع
لال�ست�ش ��ارات الت ��ي يجريه ��ا رئي� ��س اجلمهورية
والحق ��ا الرئي� ��س املكلف ،فيما تتمث ��ل مهمتها اوال
باج ��راء االنتخابات وثانيا ب�صيانة االمن يف لبنان
واحلد م ��ن تداعيات االزمة ال�سورية عليه وتطبيق
اعالن بعبدا".
�سئ ��ل :هل لديك ��م �أي م�شكلة باج ��راء االنتخابات
وفق قانون ال�ستني ،خا�صة وان البطريرك الراعي
ح ��ذر باالم� ��س من ه ��ذا املو�ض ��وع .وم ��ن يتحمل
م�س�ؤولي ��ة ه ��ذا الو�ضع الذي و�صلن ��ا اليه يف لبنان
حاليا؟
اج ��اب :انن ��ا ،البطري ��رك وان ��ا ،متفاهم ��ان

ومتوافق ��ان ،ومعظ ��م اللبنانيني ال يري ��دون قانون
ال�ست�ي�ن ولك ��ن كل اللبنانيني يري ��دون االنتخابات
واملمار�س ��ة الدميوقراطية وت ��داول ال�سلطة ،فاذا
كان ��ت االنتخابات وف ��ق قانون ال�ست�ي�ن خط�أ كبري
فان ع ��دم اجرائه ��ا والتمديد ه ��و خطيئة كبرية،
وع ��دم اجرائه ��ا والدخ ��ول يف الفراغ ه ��و خطيئة
مميت ��ة .م ��ن هنا ،يج ��ب على اجلمي ��ع ان يعترب،
وق ��د اك ��د البطريرك كذل ��ك على وج ��وب اجراء
االنتخابات.
�سئل :هل نفهم من كالم فخامتكم انكم لن توقعوا
على مر�سوم او قانون متديد املجل�س النيابي؟
اجاب :كال ،التمديد مرفو�ض.
�سئ ��ل :م ��ن يتحم ��ل م�س�ؤولية ه ��ذا الو�ض ��ع الذي
و�صلنا اليه ،هل يتحمل الفرقاء ال�سيا�سيون جميعا
امل�س�ؤولية ،ام احلكومة ام املجل�س النيابي؟
اج ��اب :الفرق ��اء ال�سيا�سي ��ون هم من
يتحمل ��ون امل�س�ؤولية ،مبن فيهم املجل�س
النيابي.
�سئ ��ل :ماذا عن مهم ��ة احلكومة املقبلة
يف ظ ��ل االو�ض ��اع االمني ��ة الراهنة يف
البالد التي ال تب�شر خريا ؟
اج ��اب :ان مهمته ��ا الرئي�سي ��ة ه ��ي
احلفاظ على ال�سلم االهلي.
�سئ ��ل :ه ��ل ميك ��ن حلكوم ��ة ت�صري ��ف
االعمال اجراء االنتخابات؟
اجاب:طبع ��ا ،ان االنتخاب ��ات ين� ��ص
عليه ��ا الد�ستور ولي� ��س با�ستطاعة احد
ان يعطلها كما انه لي�س مبقدور �أي امر
من ��ع ح�صوله ��ا اكان ذلك ام ��را اداريا
او نوعي ��ة احلكوم ��ة ،فحكومة ت�صريف
االعم ��ال ميك ��ن ان جتتم ��ع الي عم ��ل
ا�ضراري او ا�ستثنائي.

�سئ ��ل :هناك من يرف�ض امل�شارك ��ة يف احلوار قبل
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،ه ��ل �ستب ��د�أون باحل ��وار قبل
ت�شكيل احلكومة؟
�أجاب� :سادعو طبعا اىل احلوار ،فهو م�سار م�ستقل
عن ت�شكي ��ل احلكومة ،انهم ��ا م�سارين م�ستقالن،
وباالم�س طالب البطريرك ان ت�صبح هيئة احلوار
هيئة وطنية� .سئ ��ل :هناك بع�ض االراء الد�ستورية
تقول ان رئي�س اجلمهورية لي�س �صندوق بريد او
اقرتاع ي�أتي اليه النواب لت�سمية رئي�س احلكومة،
وهن ��اك من يتحدث عن ان ��ه كان يف الطائف قول
بح ��ق رئي� ��س اجلمهوري ��ة بالنقا� ��ش يف الت�سمي ��ة
وبامكانه االخذ او عدم االخذ باال�ست�شارات ،فما
هو موقفكم؟
اجاب :طبع ��ا يحق لرئي�س اجلمهوري ��ة ان يناق�ش
ويوجه اال ان ��ه يلتزم اي�ضا بالد�ست ��ور الذي ين�ص

على ا�ست�شارات ملزمة ،وعليه واجب ان يتمكن من
النقا�ش مع النواب ورمبا قد ي�صل اىل تغيري �أراء
البع�ض او توجيههم يف اجتاه �آخر.
�سئ ��ل :قلت ��م ان اج ��راء االنتخابات وفق ��ا لقانون
ال�ست�ي�ن خط� ��أ وع ��دم اجرائه ��ا خطيئ ��ة .كي ��ف
�سيتم اج ��راء االنتخاب ��ات فيما مل يتف ��ق الفرقاء
ال�سيا�سيون حتى اللحظة على قانون انتخاب؟
اجاب :يج ��ب ان يتفقوا ،فال مفر من اقرار قانون
انتخ ��اب جدي ��د.ان مكونات ه ��ذا القانون جاهزة
وعليهم ان يقرروا.
�سئل :الت�شريع هو اللقاء االرثوذك�سي اليوم؟
اج ��اب :ان الفرق ��اء باقرارهم �أي قان ��ون يكونون
ق ��د ادوا واجباتهم ،هناك اي�ض ��ا القانون الن�سبي
الذي رفعت ��ه احلكومة وله االف�ضلي ��ة الكربى وقد
وافقت مكوناته ��ا كافة علي ��ه .ان القانون الن�سبي
يتمت ��ع بالن�سبة االك�ب�ر من احلظ  ،كما
مت احلدي ��ث عن قان ��ون خمتلط ال ب�أ�س
به اذا تو�صلوا التفاق ب�ش�أنه.
�سئل عن الو�ضع االقت�صادي
اج ��اب :نح ��ن ن�ؤم ��ن بالرج ��اء ،رجاء
القيامة ،واحلرب االعظم تكلم باالم�س
ع ��ن عالم ��ة رج ��اء كب�ي�رة يف ال�ش ��رق
االو�س ��ط ج ��راء الت�أم�ل�ات الت ��ي عرب
عنه ��ا ال�شب ��اب اللبناين ال ��ذي �شارك
يف درب ال�صلي ��ب ،وج ��راء امل�شارك ��ة
والت�ضامن اال�سالم ��ي يف خالل زيارة
الباب ��ا بندكيتو�س ال�ساد� ��س ع�شر ،وهو
كالم مهم جدا بر�سم اللبنانيني الذين
عليه ��م ان يعوا ان لديه ��م امال كبريا،
ونح ��ن ال زلنا ن�شعر ان للبنان م�ستقبال
واعدا واذا مررنا يف ظروف اقت�صادية
�صعبة موقتا فغدا �سيكون اف�ضل.
5
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البحث عن الكلمة ال�ضائعة
 1مل يعد �سراً
البديل "اكتئاب وانهيار" وال قرار وال خيار.
مفاج�أة �س���ارة جليل ال�شباب لتحقيق طموحاته
يف بناء �أ�سرة تليق بهذا اجليل ال�صاعد.
� 3سري للغاية:
رج���ل �أعم���ال كبري ك�ش���ف يف جمال�س���ه اخلا�صة
�شخ�صي���ة ثري���ة فاج�أت رواد مطع���م على �ساحل
ع���ن رغبت���ه يف ف���ك �أزم���ة جي���ل ال�شب���اب املتعرث
جوني���ة بح�ضوره���ا ب���دون مواكب���ة وال مرافق���ة
الباحث عن م�سك���ن للإقدام على خطوة الزواج
مم���ا �أثار ده�شة بع����ض معارفه القاطنني بجوار
واع���داً �أ�صدقائه ب�إقامة م�ش���روع �سكني كبري يف
ق�ص���ره .بع���د ط���ول انتظ���ار تب�ي�ن فيم���ا بع���د �أن
�صي���دا دعم���اً للأ�س���ر الطاحم���ة يف حتقيق حلم
هذه ال�شخ�صية مغرمة بفتاة جميلة جداً ولكن
الغد بتم ّلك �شقة بالتق�سيط املريح.
مطالبها الكثرية �أجمل.
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4

6

�أ�

كوالي�س

مظلة احلوار
احل ّل وامل�شار

اأحمد احلريري:
دم�شق عا�شمة
"الربيع العربي"

م�شطفى احلريري:
الرئي�س احلريري
حقق حلم املزارعني

حتية من "خليل �شدّ اد"
اإىل الرئي�س بري
وال�شيد ن�شر اهلل

� 2سري
 4من هو؟
فت���اة مغرم���ة ب�ش���اب �أك�ب�ر م���ن �سنه���ا ب�سن���وات
رج���ل �أعم���ال مرم���وق وموثوق و�صاح���ب �سمعة
عدي���دة حيث �شكل هذا الف���رق يف العمر م�شكلة
مميزة ي�سعى جاه���داً لتحقيق ُحلم حياته الذي
وعقدتني يف �آن.
راوده كث�ي�راً م���ن خالل معارف���ه و�صداقاته من
عقدة املال وعقدة الرف�ض من الأهل.
بع����ض �أثري���اء الع���رب وبع���د البح���ث والتدقي���ق
عق���دة امل���ال توف���ر له���ا فر�ص���ة حتقي���ق كل
وتق���دمي خرائط هند�سية لع���دة م�شاريع حظي
طموحاتها ورغباتها حلياة �سعيدة.
ه���ذا الرج���ل املرم���وق عل���ى وع���د قاط���ع ب�إقامة
عق���دة الرف�ض من الأهل ق�ضت على عقدة املال
م�شروع���ه ال�سياح���ي منا�صف���ة بالت�ضام���ن
وا ُ
حلل���م والطم���وح بعق���دة رف����ض الأه���ل فح���ل
والتكافل مع �أحد ه�ؤالء املعارف الأثرياء.

الدكتور اأ�شامة �شعد
يكرم �شهداء التنظيم
ال�شعبي النا�شري

8

ما�ضي مب�شاركة �شخ�صيات
قا�ضي
احلريري تكرم الحقوقية وفاعليات �صيداوية
ق�ضائية و

12

52

حلريري:متم�سكون بالإعتدال..
�أحمد اشق عا�صمة "الربيع العربي"
ودم�

جلنة �إحياء "يوم ال�شهيد"
حفل التنظيم ال�شعبي النا�رصي
يف
7
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تكريم

تكريم

الحريري تكرم القا�ضي ما�ضي بم�شاركة �شخ�صيات ق�ضائية
وحقوقية وفاعليات �صيداوية

تقدي ��را مل�سريت ��ه الق�ضائي ��ة ول ��دوره عل ��ى ر�أ�س
اجل�س ��م الق�ضائ ��ي يف لبنان اقام ��ت النائب بهية
احلري ��ري يف جمدلي ��ون م�أدب ��ة غ ��داء تكرميي ��ة
عل ��ى �ش ��رف مدعي ع ��ام التميي ��ز القا�ضي حامت
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ما�ض ��ي ح�ضرها عدد م ��ن الفاعليات ال�صيداوية
وامل�س�ؤولني الق�ضائيني و�شخ�صيات حقوقية.
وم ��ن اب ��رز احل�ض ��ور :رئي� ��س دي ��وان املحا�سب ��ة
القا�ضي ع ��وين رم�ضان ،مفت ��ي �صيداواق�ضيتها

ال�شي ��خ �سليم �سو�س ��ان ،رئي�سة حمكم ��ة جنايات
لبن ��ان اجلنوب ��ي القا�ضية رىل جداي ��ل ،والنائب
الع ��ام اال�ستئن ��ايف يف اجلن ��وب القا�ض ��ي �سميح
احلاج ،وقا�ضي التحقيق الأول يف اجلنوب القا�ضي

مني ��ف ب ��ركات ورئي� ��س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س
حمم ��د ال�سع ��ودي ومن�سق عام تي ��ار امل�ستقبل يف
اجلن ��وب الدكتور نا�صر حم ��ود ،وقا�ضي اجلزاء
يف �صي ��دا ماه ��ر الزي ��ن وقا�ضي البداي ��ة جورج

مزهر والقا�ضي ��ان �سليم الأ�سطة وماجد مزيحم
(حمكمة اال�ستئن ��اف) ،والقا�ضي املتقاعد ب�شري
املج ��ذوب ،م�ست�شار جمل�س العمل التحكيمي علي
ال�شريف ،واملحامون " عبد احلليم الزين ،حميي

الدي ��ن اجلوي ��دي ،ا�سكندر ح ��داد ،خالد لطفي،
مايا جمذوب وحممد احللبي " ورئي�س م�ست�شفى
حمود اجلامع ��ي الدكت ��ور غ�سان حم ��ود وال�سيد
عدنان الزيباوي.

9

�صيدا

الغالف

الغالف

�إ�ستقالة حكومة ميقاتي تفتح �أبواب الوفاق

م�ؤتمر الحوار الوطني الطريق �إلى الخال�ص
�إعداد� :أ�سرة جملة �صيدا

فتح���ت �إ�ستقال���ة حكوم���ة الرئي�س جنيب ميقاتي الباب جد ّياً �أمام �إ�ستئناف البحث اجل���دّي يف �إعادة التوا�صل بني الأفرقاء
ا ّللبنانيني و �إنهاء مرحلة من التوتر و �شبه القطيعة التي �سادت بني  8و � 14آذار.
وعل���ى الرغ���م م���ن تنفي����س الإحتقان بعد هذه الإ�ستقال���ة  �،اّإل �أ ّن امللف���ات اخلالف ّية ما تزال حت���ول دون الإنتقال من مرحلة
التباعد �إىل مرحلة التوا�صل ،مع العلم �أ ّن �إ�شارات �إيجاب ّية ظهرت من الطرفني ميكن �أن يبنى عليها و كان �آخرها ت�صريح
ال ّرئي�س �سعد احلريري و ت�أييده "حلوار جدّي" مع حزب اهلل الذي �إعتربه مكوناً �أ�سا�س ّياً من املكونات ا ّللبنان ّية.
و يقول م�صدر �سيا�سي بارز �أ ّن دعوة رئي�س اجلمهور ّية لإ�ستئناف احلوار يف بعبدا مفتوحة  ،و لكن التجاوب معها يحتاج �إىل
حركة و �إ�شارات �إيجاب ّية �إ�ضاف ّية ميكن �أن ت�ش ّكل ال�ضوء الأخ�ضر لتحديد موعد للعودة �إىل احلوار.
لكن امل�صدر ي�ستدرك قائ ًال "ال �شك �أنّ الإ�ستحقاق
احلكومي الذي فر�ض نف�سه على جدول �إهتمامات
امل�س�ؤولني و اجلهات املعن ّية ،
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الأمر الذي � ّأخر الإقدام على مثل هذه اخلطوة  ،مع
العل ��م �أي�ض ًا �أنّ ملف الإنتخابات و قانون الإنتخاب
يح�ضر بقوة و ي�ست�أثر �أي�ض ًا مبعظم �إهتمام القوى

و الأطراف ال�سيا�س ّية".
و لأنّ وقع هذين الإ�ستحقاقني ي�ؤ ّثر ت�أثري ًا مبا�شراً
على �إهتمام �سائر امل�س�ؤولني و املعنيني ،ف�إن �إنعقاد

طاولة احل ��وار يبدو م� ّؤج ًال �إىل ال ّلحظة املنا�سبة.
فه ��ل حتتمل الأو�ض ��اع �إ�ستثم ��ار احل ��وار ب�إنتظار
ح�سم امللفني املذكورين  ،و هل يعيق الإ�ستمرار يف
بحثهما �إعادة جمع الأطراف �إىل طاولة بعبدا؟
يق ��ول امل�ص ��در �أنّ هن ��اك م� ّؤ�ش ��رات ووقائ ��ع على
الأر� ��ض تفرت� ��ض �إ�ستعجال خط ��وة حوار ّية �أو�سع
م ��ن اخلطوات التي ح�صل ��ت يف ال�سابق ،ال �س ّيما
�أنّ تداعي ��ات و �إنعكا�سات الأزم ��ة ال�سور ّية �أخذت
تفر�ض نف�سها �أكرث عل ��ى ال�ساحة ال ّلبنان ّية �إن من
حيث ّ
ت�ضخم عدد النازحني ال�سوريني الذين يقال
�أن عدده ��م جتاوز املليون� ،أو م ��ن حيث التوترات
املتزاي ��دة على احلدود ال�شمال ّية يف عكار و البقاع
ال�شمايل.
ملحة للإلتفات
و يف ر�أي امل�ص ��در �أنّ هناك حاجة ّ
�إىل ه ��ذا اخلط ��ر املتفاق ��م ال ��ذي ي�صي ��ب جميع
ال ّلبناني�ي�ن عل ��ى خمتلف ميوله ��م و �إنتماءاتهم ،و
�أ ّن ��ه ال يجوز �أن نبق ��ى معتمدين عل ��ى الإجراءات
و اخلط ��وات العاد ّي ��ة خ�صو�ص� � ًا �أنّ الدول ��ة ب ��كل
م� ّؤ�س�ساته ��ا حتتاج اليوم �أكرث م ��ن �أي وقت م�ضى
�إىل مواكب ��ة �سيا�س ّي ��ة وفاق ّية ترتك ��ز على ت�ضافر
اجلهود لتجنيب لبنان ما هو �أ�سو�أ بغ�ض النظر عن
موقف كل طرف من الأح ��داث و النزف احلا�صل

يف �سوريا.
ووفق الق ��راءة الواقع ّية لتطورات ملف الإ�ستحقاق
الإنتخابي و قانون الإنتخابات ف�إنّ الأجواء ال توحي
ب�إمكان ّي ��ة ح�سمه خالل مهل ��ة ال�شهر التي �أعطاها
جمل�س الن� � ّواب لنف�س ��ه  ،و بالتايل ف� ��إنّ الإنتظار
ملعاجلة هذا امللف لي�س م�ضمون النتائج  ،عدا عن
�أن التطورات عل ��ى الأر�ض رمبا �ساهمت و ت�ساهم
يف تعزي ��ز �أزمة الثقة بني الأط ��راف ال�سيا�س ّية  ،و
بالتايل �أ�ضافت عن�صر ًا من العنا�صر ال�سلب ّية التي
حتول دول الإتفاق على قانون جديد للإنتخاب.
و يب ��دو من خالل املتابعة �أج ��واء و مناخات عمل ّية
ت�شكي ��ل احلكومة اجلدي ��دة � ،إنّ هذه العمل ّية رمبا
حتت ��اج لوق ��ت غري ق�ص�ي�ر ،بل قد تك ��ون مرتبطة
ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر بج�ل�اء م�ص�ي�ر الإ�ستحق ��اق
الإنتخابي،
ً
و بالت ��ايل ف�إنّ �إنتظار بلورة ه ��ذه امل�س�ألة �أي�ضا يف
ظ ��ل هذا التباعد ال�سيا�س ��ي احلا�صل رمبا يفاقم
الأزمة العا ّمة يف البالد  ،و ي�ساهم �أي�ض ًا يف �إطالة
الأزمة احلكوم ّية.
م ��ن هنا ف�إنّ فكرة �إنعقاد احل ��وار يف بعبدا ت�شكلّ
ملحة للجميع  ،ال بل �أنّ �أجواء التنفي�س
اليوم حاجة ّ
ال�سيا�سي التي �سادت بعد �إ�ستقالة حكومة ميقاتي

ت�شجي ��ع على الذهاب �إىل طاول ��ة احلوار حتّى من
دون ج ��دول م�سبق  ،ال �س ّيم ��ا �أنّ تراكم الأزمات و
امل�شاكل بالإ�ضافة �إىل املتغيرّ ات احلا�صلة يفر�ض
جدو ًال مفتوح ًا.
يت�ض ّم ��ن عنا�ص ��ر الأزم ��ة الأ�سا�س ّي ��ة  ،خ�صو�ص ًا
يف ظ ��ل وج ��ود حكوم ��ة ت�صري ��ف الأعم ��ال غ�ي�ر
م�ؤهّ ل ��ة �أ�ص�ل ً�ا لتكون �إط ��ار ًا جامع ًا ل ��كل الفئات و
الأطراف.
و يف ه ��ذا املج ��ال يقول امل�ص ��در ال�سيا�سي �أننا مل
ن�ص ��ل بع ��د �إىل مرحل ��ة تقت�ضي التفك�ي�ر بطائف
جدي ��د  ،و لكننا يف الوقت نف�سه بحاجة �إىل م�ؤمتر
ح ��وار وطني ير�سم احلل ��ول للأزمات و املع�ضالت
الأ�سا�س ّية التي تواجه لبنان و ا ّللبنانيني  ،و يتجاوز
الآليات التي حكمت حوار جمل�س الن ّواب �أو احلوار
اللاّ حق يف بعبدا.
و ال ب�أ� ��س �أن ي�صار �إىل التح�ضري ملثل هذا امل�ؤمتر
يف �أ�س ��رع وق ��ت ممكن لعقده يف بعب ��دا  ،مع العلم
ب� ��أنّ الأح ��داث الت ��ي ُ�س ّجل ��ت م� ّؤخر ًا و الت ��ي �أدّت
�إىل الإجم ��اع عل ��ى تكليف ال ّرئي� ��س " ّمتام �سالم"
لت�شكي ��ل احلكوم ��ة اجلديدة تعك� ��س مناخ ًا جديد
ميكن الت�أ�سي�س عليه للم�ساهمة يف جناح مثل هذا
امل�ؤمتر.
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م�ؤمتر "الليربالية الدولية" يختتم �أعماله

�أحمد الحريري:متم�سكون بالإعتدال..
ودم�شق عا�صمة "الربيع العربي"

�إختتم امل�ؤمتر الـ  190للهيئ ��ة التنفيذية لليربالية
الدولي ��ة ،الذي نظم ��ه تيار "امل�ستقب ��ل" يف فندق
الفني�سي ��ا حتت عنوان "حتديد املقاربة الليربالية
للمتغ�ي�رات يف العامل"�.أعمال ��ه ،بجل�س ��ة ختامية
حتدث فيها نائ ��ب رئي�س "تيار امل�ستقبل" انطوان
اندراو�س ورئي�س "الليربالي ��ة الدولية" هانز فان
بال�ي�ن الذي �شكر "تي ��ار امل�ستقب ��ل" و�أمينه العام
�أحمد احلري ��ري على ا�ست�ضافة �أعمال امل�ؤمتر يف
بريوت.
ً
وكان امل�ؤمتر �إفتتح �صباح� �ا بح�ضور ممثل رئي�س
اجلمهورية مي�شال �سليمان وزير البيئة يف حكومة
ت�صري ��ف الأعمال ناظم اخل ��وري ،ممثل الرئي�س
�سع ��د احلري ��ري الوزي ��ر ال�سابق ح�س ��ن منيمنة،
رئي�س "الليربالية الدولية" هانز فان بالني ،الأمني
العام لـ"تيار امل�ستقب ��ل" �أحمد احلريري ،النواب
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عمار حوري ،خال ��د زهرمان ،ج ��ان �أوغا�سبيان،
عاط ��ف جم ��دالين وكاظ ��م اخل�ي�ر ،م�ست�ش ��ار
الرئي� ��س احلريري النائب ال�سابق غطا�س خوري،
�أمني ع ��ام "حزب الوطنيني الأح ��رار" اليا�س �أبو
عا�ص ��ي ،املدي ��ر الإقليم ��ي مل�ؤ�س�س ��ة "فريدري� ��ش
ناوم ��ان من �أج ��ل احلري ��ة" رونال ��د ميناردو�س،
الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون التنظيمية يف التيار
النقي ��ب �سم�ي�ر �ضومط ،الأم�ي�ن الع ��ام امل�ساعد
ل�ش�ؤون الفعالي ��ات التمثيلية �صالح فروخ� ،أع�ضاء
املكت ��ب ال�سيا�س ��ي يف التي ��ار را�ش ��د فايد ،حممد
املراد وح�سان الرفاع ��ي� ،أمني �سر الأمانة العامة
واملكت ��ب التنفيذي يف التيار خمت ��ار حيدر ،وعدد
من املن�سقني العام�ي�ن ،وامل�شاركني يف امل�ؤمتر من
 47دولة عربية و�أجنبية.
بعد تقدمي م ��ن الزميلة حما�س ��ن مر�سل ،حتدث

�أحم ��د احلري ��ري فق ��ال  ":نلتق ��ي الي ��وم يف 13
ني�س ��ان ،تاريخ ذك ��رى احلرب الأهل ّي ��ة يف لبنان،
التي انطلقت �شرارتها يف العام  ،1975وانتهت يف
الع ��ام  1990بوالدة "اتف ��اق الطائف" ،الذي كان
م�ؤ�س� ��س "تيار امل�ستقبل" ،الرئي� ��س ال�شهيد رفيق
احلري ��ري عرابه ،لو�ضع ح ��د للإقتت ��ال ،و�إعادة
لبنان �إىل زمن ال�س�ل�ام والإ�ستقرار ،والعمل على
بن ��اء الدول ��ة و�إر�س ��اء امل�صاحلة ب�ي�ن اللبنانيني.
والي ��وم� ،أكرث من �أي وقت م�ض ��ى ،جندد مت�سكنا
بـ"اتف ��اق الطائ ��ف" ال ��ذي ارت�ض ��اه اللبناني ��ون
لإع ��ادة �إحي ��اء ال�شراك ��ة الوطني ��ة فيم ��ا بينهم،
وحماي ��ة العي�ش الواحد بني امل�سلمني وامل�سيحيني،
كم ��ا ندعو جميع ال�ش ��ركاء يف الوط ��ن �إىل تغليب
لغ ��ة احلكم ��ة والعق ��ل ،والكف ع ��ن �إبق ��اء لبنان
�ساح ��ة م�ستباحة للتجاذب ��ات الإقليمية وامل�صالح

اخلارجية ،وا�ستخال�ص العرب من الأيام ال�سوداء
التي عا�شها لبن ��ان يف املا�ضي ،مبا يحمي نظامنا
الدميوقراطي ،وي�صون احلريات الفردية والعامة،
ويمُ ك ��ن اللبنانيني من امل�ضي ُقدم ًا يف بناء الوطن
ال ��ذي يحلمون بالعي� ��ش فيه بحري ��ة وكرامة".".
�أ�ض ��اف ":ثم ��ة �أ�صوات ن�ش ��از تقول ب� ��أن ال مكان
لليرباليني يف هذه املنطقة ،متام ًا كما زعمت بع�ض
الأ�صوات يف ال�سابق ب�أن ال مكان للدميوقراطية يف
العامل العربي ،لك ��ن ال�شعوب العربية تثبت للعامل
�أجم ��ع� ،أن ال �صوت يعلو فوق �ص ��وت احلرية ،و�أن
ال �ش ��يء يق ��ف بوج ��ه �إرادة التح ��رر ،الت ��ي متهد
ل�صناع ��ة التغي�ي�ر املن�ش ��ود ،ال ��ذي يحت ��اج �إىل
خما� ��ض طويل .فال عودة �إىل ال ��وراء ،مهما علت
�أ�صوات الن�شاز ،التي زعمت يوم ًا �أن لبنان �سيبقى
�إىل الأب ��د حت ��ت �سيطرة جي� ��ش الأ�س ��د ،قبل �أن

يثب ��ت اللبنانيون عك�س ذل ��ك ،حني التقت االرادة
الإ�سالمي ��ة امل�سيحية يف "ثورة الأرز" عام ،2005
على حترير لبنان من نظام "الو�صاية ال�سورية"،
�إث ��ر جرمي ��ة الع�ص ��ر باغتي ��ال الرئي� ��س ال�شهيد
رفيق احلري ��ري� ،أحد �أبرز املنادين بلبنان ال�سيد
واحلر وامل�ستقل ،واملدافعني عن احلقوق املدنية".
و�شدد احلريري عل ��ى ان "الت�صميم على �صناعة
التغيري يف العامل العربي يعني �أن على الليرباليني
يف كل م ��كان �أن يتحمل ��وا م�س�ؤولياتهم ،ف�صناعة
التغيري �شيء ،وقيادته �شيء �آخر ،وهي حتتاج �إىل
"نف�س طويل" ،يف ظل ما يتهدد "الربيع العربي"
من خماطر تُغذيها ذي ��ول الأنظمة البائدة ،ولعل
�أبرزه ��ا التط ��رف والتع�صب ،اللذي ��ن نرف�ضهما
ب�شت ��ى �أ�شكالهما ،متم�سك�ي�ن بالإعتدال والإنفتاح
وقب ��ول الآخر ،وما يح�ص ��ل يف م�صر احلبيبة من

�إعتداء على �أخوتنا الأقباط� ،أمر م�ستنكر ومدان،
وال يعرب �أبد ًا ،عما يحمله "الربيع العربي" من قيم
العي� ��ش امل�شرتك واملواطنة واحلف ��اظ على التنوع
واحلريات الفردي ��ة ،ويف مقدمها احلرية الدينية
باعتبارها قيمة ح�ضارية غري قابلة للم�ساومة".
و�أك ��د �أن "تي ��ار امل�ستقب ��ل ،مب ��ا ميثل ��ه يف لبن ��ان
واملنطق ��ة العربي ��ة م ��ن �إمت ��داد لفك ��ر الرئي� ��س
ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري يف الإعت ��دال والإنفتاح
والتح ��رر ،ميار�س هذه امل�س�ؤولية منذ وقت طويل،
�إن على �صعيد حت�صني الوح ��دة الوطنية والعي�ش
الواح ��د بني اللبناني�ي�ن � ،أو على �صعي ��د ما يقوم
به ن ��واب "تيار امل�ستقبل" يف الدف ��ع باجتاه �إقرار
القوان�ي�ن التي ت�صون احلري ��ات الفردية يف �إطار
الدولة املدنية".
ولف ��ت �إىل �أن "تي ��ار امل�ستقب ��ل حر� ��ص على ن�سج
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العالق ��ات م ��ع الأح ��زاب النا�شط ��ة يف م�س�ي�رة
"الربيع العربي" ،لتزخيم حراك القوى الليربالية
والدميوقراطي ��ة ،يف ه ��ذه "املرحل ��ة االنتقالية"،
التي تت�سم ب�صع ��ود احلركات والقوى الإ�سالمية،
التي و�صلت �إىل ال�سلطة بالو�سائل الدميوقراطية،
حي ��ث تق ��وم بتجربته ��ا ،الت ��ي من املبك ��ر احلكم
عليها ،دون �أن يعني ذلك هزمية القوى الليربالية
والدميوقراطية ،املطالبة الي ��وم بتوحيد جهودها
يف كل دولة ،ومتتني �صفوفها ،والت�صدي للأخطاء
احلا�صل ��ة ،يف �إنتظ ��ار �أن تق ��وم بتجربته ��ا ه ��ي
�أي�ض ًا".
و�إذ ا�ست�شهد بقول الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
يف �أيل ��ول من الع ��ام " :2004ال�سالم ه ��و قدرنا.
لنعمل مع ًا على حتقيق هذا القدر ،لنعمل دائم ًا من
�أجل ال�سالم" ،قال الأمني العام لـ"تيار امل�ستقبل"
�إن "احلدي ��ث ع ��ن ال�س�ل�ام يبق ��ى ناق�ص� � ًا ما مل
نتكل ��م عن فل�سط�ي�ن ،الق�ضية املركزي ��ة بالن�سبة
لنا كلبنانيني ،كعرب ،كليرباليني .فقيم الليربالية
التي جنتم ��ع لأجلها تبقى فارغة م ��ن م�ضمونها،
�إذا م ��ا ا�ستمر التمادي يف جتاه ��ل معاناة ال�شعب
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الفل�سطين ��ي ،يف وجه �آلة القت ��ل الإ�سرائيلية التي
تعي ��ث �إجرام ًا على بع ��د كيلوم�ت�رات قليلة منا"،
داعي� � ًا ""الليربالية الدولي ��ة" �إىل �أن تبذل املزيد
من اجلهود ،و�أن ت�شكل "قوة �ضغط" على املجتمع
الدويل م ��ن �أجل متك�ي�ن ال�شع ��ب الفل�سطيني يف
احل�صول على حقوقه التاريخية امل�شروعة".
وق ��ال ":ال يكف ��ي �أن �إ�سرائي ��ل ته ��دد ا�ستق ��رار
املنطق ��ة ،حت ��ى �أط ��ل نظ ��ام ب�ش ��ار الأ�س ��د يهدد
ب�إ�شعال ال�شرق الأو�س ��ط ب�أ�سره� ،إذا ما انت�صرت
ثورة ال�شعب ال�سوري ،والتي ال �شك �ستنت�صر على
طاغية دم�شق ،تلك العا�صمة العربية التي �ستعود
ح ��رة .وقد ب ��ات لزام ًا عل ��ى املجتمع ال ��دويل �أن
ي�أخذ موقف ًا �شجاع ًا ينهي م�أ�ساة ال�شعب ال�سوري،
عرب ت�سريع خطى احل�سم ،ودعم الثورة ال�سورية،
و�إحت�ضان �إئتالفها� ،أ�سوة مبا فعلت جامعة الدول
العربية ،والإعرتاف بدوره الكامل يف متثيل ال�شعب
ال�سوري امل�صمم ،رغم هول املعاناة ،على التحرر
والإنتق ��ال �إىل حي ��اة ح ��رة وكرمي ��ة .فتحية لهذا
ال�شع ��ب ال�شج ��اع الذي ميثلني ،وميث ��ل كل �إن�سان
ح ��ر ودميوقراطي ،وحتية �إىل كل امل ��دن ال�سورية

ال�صام ��دة ،و�إىل دم�ش ��ق التي �أك ��رر ب�أنني ا�سمح
لنف�سي �أن �أ�سميها عا�صمة "الربيع العربي".
ث ��م حتدث رئي�س حزب امل�صري�ي�ن الأحرار �أحمد
�سعي ��د ،ف�أك ��د �أن "الث ��ورة امل�صري ��ة ل ��ن ت�سم ��ح
ب�إ�ضطه ��اد الأقليات داخل م�ص ��ر" ،م�ستنكر ًا ما
يح ��دث يف م�ص ��ر من تعر� ��ض للكنائ� ��س ولرجال
الدي ��ن امل�سيحي�ي�ن والأقب ��اط" .وتوج ��ه �إىل
الليربالي�ي�ن يف الع ��امل بالقول�":إطمئن ��وا فل ��ن
يقب ��ل امل�صري ��ون بغ�ي�ر و�سطيتهم ول ��ن يقبلوا �إال
بدول ��ة مدني ��ة ليربالي ��ة ع�صري ��ة حتف ��ظ كرامة
الإن�س ��ان وحرمت ��ه ول ��ن يقب ��ل امل�صري ��ون �إال
ب�أزهره ��م من ��ارة للإعت ��دال وكنائ�سه ��م من ��ارة
للتح ��رر والإنفت ��اح" .واعت�ب�ر �أن حماول ��ة ت�شويه
الثورة ل ��ن ت�ستمر ،وال�شعب �سيق ��ول كلمته يف 25
يناي ��ر ،خامت ًا بالق ��ول "�أن غد ًا لناظ ��ره قريب".
وتط ��رق وزي ��ر ال�شباب والريا�ض ��ة املغربي حممد
�أوزي ��ن يف كلمته �إىل العالقة التي جتمع بني لبنان
واملغرب منذ زمن بعيد،
معت�ب�ر ًا "�أن ما بني لبنان واملغرب هو وحدة قائمة
على تعددية الأديان واملذاهب و�أي�ض ًا على تعددية

الأح ��زاب" .وحتدث ع ��ن التجرب ��ة املغربية وعن
مراح ��ل �إقرار الد�ست ��ور املغربي "ال ��ذي يت�ضمن
كل املفاهي ��م الليربالية وال ��ذي عمل عليها حزبنا
�أو �أح ��زاب اخرى م ��ن �أجل �إقراره ��ا يف الد�ستور
وتواجده ��ا يف �صلبه" .م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "التحالف
الليربايل اليوم قائم على �أهم مفهومني ليرباليني
وهما احلرية والدميقراطية ،الذان يعك�سان ثبات
هذا التحالف و�إ�ستمراريته" .ودعا اللبنانيني �إىل
"املحافظة على التجربة اللبنانية الفريدة وعلى
وحدته وتعدديته و�إ�ستقراره".
وكان �آخ ��ر املتكلمني رئي� ��س "الليربالية الدولية"
هان ��ز ف ��ان بال�ي�ن ،ال ��ذي �ش ��دد عل ��ى �أن "حزب
الليربالي ��ة الدولي ��ة هو ح ��زب موج ��ود يف العامل
العرب ��ي ولي�س م�ست ��ورد ًا من �أوروب ��ا" .ور�أى "�أن
ري ��اح التغي�ي�ر و�صلت �إىل الع ��امل العربي ولكن مل
تنت� � َه الثورة ال�سورية بع ��د ،ويجب �أن يفهم من يف
الق�صر اجلمهوري ال�سوري �أن ال�شعب ال�سوري هو
�شعب حر ويريد احلرية" .ومتنى "�أن يعم ال�سالم
يف املنطق ��ة العربية ويف منطق ��ة ال�شرق الأو�سط،
وخ�صو�ص ًا بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني" .كما

تط ��رق �إىل ق�ضية الالجئ�ي�ن ال�سوريني يف لبنان،
داعي� � ًا �إىل "م�ساعدة ال�شعب اللبناين يف حل هذه
امل�شكلة التي يواجهه ��ا وامل�ساعدة يف دعم ال�شعب
ال�س ��وري يف كل املجاالت" .وحت ��دث عن امل�شاكل
الإقت�صادية يف لبنان والعامل� ،آم ًال �أن يكون هناك
�شبكة �إقت�صادية موحدة على البحر املتو�سط".
وتلت الإفتتاح جل�سات بعيدة عن الإعالم ،تخللتها
مباحث ��ات ونقا�ش ��ات ع ��ن "الث ��ورات العربي ��ة"،
"حق ��وق الإن�سان"" ،حقوق امل ��ر�أة"" ،الليربالية
والتحدي ��ات التقليدي ��ة"" ،الث ��ورة ال�سوري ��ة"
و"حتدي ��ات الليربالي ��ة يف ظ ��ل الربي ��ع العربي"،
مب�شارك ��ة فعالة م ��ن قي ��ادات "تي ��ار امل�ستقبل"،
كالنائ ��ب با�س ��م ال�ش ��اب ،الوزي ��رة ال�سابق ��ة ريا
احل�س ��ن ،ومن�س ��ق التثقي ��ف ال�سيا�س ��ي يف التيار
الوزي ��ر ال�ساب ��ق ح�س ��ن منيمنة .و�إختت ��م امل�ؤمتر
�أعمال ��ه بكلم ��ة لنائ ��ب رئي� ��س تي ��ار "امل�ستقبل"
النائ ��ب ال�سابق �أنطوان �إندارو� ��س �أ�شار فيها �إىل
�أن "لبن ��ان التعددي واملك ��ون من جمموعة �أقليات
ُيعت�ب�ر يف تعاي� ��ش ه ��ذه املجموع ��ات الطائفي ��ة
منوذج� � ًا ل ��دول الربيع العرب ��ي ،ال ��ذي �أزهر او ًال

من �أج ��ل حقوق الإن�س ��ان وكرامت ��ه وعي�شه ،هذه
الأهداف الت ��ي ال تتوائم مع بع�ض ا�صوات الن�شاز
الت ��ي ت�سع ��ى اىل ترهي ��ب وتخوي ��ف الأقليات من
"الربي ��ع العرب ��ي" ،الفت� � ًا �إىل �أن "التعاي� ��ش يف
املنطقة العربية واحرتام تنوعنا لي�س جمرد كالم
ب ��ل هي ا�سا�س ن�شوء وتاري ��خ املنطقة برمتها فهي
مهد الأدي ��ان ال�سماوية التي تعاي�ش ��ت مع بع�ضها
ب�إنفت ��اح قب ��ل الأنظم ��ة الدكتاتوري ��ة وت�شارك ��ت
احلي ��اة وال�سيا�سة مع ًا" .و�أكد "�أن بع�ض النماذج
اليوم خ�صو�ص� � ًا يف �سوريا ت�ؤكد ان الربيع العربي
وال�شعب ال�سوري ،لن ي�ألوا جهد ًا من �أجل تكري�س
ال�شراك ��ة والعي� ��ش امل�ش�ت�رك واح�ت�رام التعددية
اللغوي ��ة والعرقي ��ة والدينية ،لذلك ن ��رى قيادات
م ��ن خمتلف الطوائف واملذاهب والأعراق تنا�ضل
م ��ن �أجل ال�شع ��ب ال�س ��وري حتت راي ��ة الإئتالف
ال�سوري املعار�ض ،من دون متييز عرقي وديني".
بعدها توجه رئي�س "الليربالية الدولية" هانز فان
بالني ،بال�شكر اىل "تي ��ار امل�ستقبل" و�أمينه العام
�أحمد احلري ��ري على ا�ست�ضافة �أعمال امل�ؤمتر يف
بريوت.
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يف حفل تكرميي بعيد الأم لأمهات اجلمعيات والروابط وعائالت �شهداء قانا

بهية الحريري :لم يبق لدينا مالذ نلج�أ �إليه لنمنع
الفتنة والفرقة والإنهيار �سوى الأم وقيمها ودورها

ر�أت النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري �أن ��ه مل يب ��ق لدين ��ا
مالذ وطني نلج� ��أ �إليه لنمن ��ع الفتنة والفرقة
م ��ن ٍ
والإنهي ��ار �س ��وى �أن يعود اجلمي ��ع اىل الأم وقيمها
ودوره ��ا ..داعي ��ة لأن جنعل من ه ��ذه الأيام حالة
�إ�ستنف ��ار قيمي ��ة لك ��ي ن�ص ��ون وحدتن ��ا الوطني ��ة
والإجتماعي ��ة ولنذ ّكر اجلميع مب ��ا حت ّملته �أمهات
لبن ��ان على م ّر عقود طويلة م ��ن �آالم و�أحزان على
نزاعات ال طائل منها �إ ّال تدمري
أحباب فقدنهم يف
ٍ
� ٍ
ّ
الوطن والذات..
وخالل حفل مبنا�سبة عيد الأم اقامته يف جمدليون
تكرمي ��ا للأمه ��ات يف جمعي ��ات اهلي ��ة ورواب ��ط
عائلي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات رعائي ��ة �صيداوي ��ة وجنوبية
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وم ��ن بينه ��ن امه ��ات هيئة رعاي ��ة ابن ��اء �شهداء
قان ��ا توجهت احلريري بتحي ��ة خا�صة اىل امهات
�صي ��دا واجلن ��وب وعائالت �شهداء قان ��ا وبناتهن
اللوات ��ي ا�صبحن اليوم امهات على ابواب الذكرى
ال�سابع ��ة ع�شرة للمجرزة الت ��ي ارتكبتها ا�سرائيل
يف عدوانها على لبنان يف ني�سان من العام .1996
وقال ��ت :ان تل ��ك املجزرة ال�شنيع ��ة ا�ستطاعت ان
توق ��ف احل ��رب اال�سرائيلي ��ة وان تعط ��ي �شرعية
للمقاومة اللبنانية.
وقالت احلريري � :سنوات طويلة والأم ال�صيداوية
واجلنوبي ��ة تق� �دّم النم ��وذج تل ��و الآخ ��ر يف حت ّمل
امل�س�ؤولي ��ة ّ
وال�شراكة الكامل ��ة يف �صناعة امل�ستقبل

والإ�ستق ��رار لأ�سرته ��ا وجمتمعه ��ا ووطنه ��ا..
فف ��ي الع ��ام � 1933أي قب ��ل ثمانني عام� � ًا من الآن
نه�ضت �سيدات �صي ��دا لي� ّؤ�س�سن طليعة اجلمعيات
الن�سائي ��ة ..فت� ّأ�س�ست جمعية نه�ض ��ة ال�سيدات يف
�صي ��دا يف الع ��ام  1933م ��ن كوكب ��ة م ��ن رائدات
ه ��ذه املدين ��ة وجوارها  ،دعم� � ًا للعل ��م واملعرفة..
وحت ّم�ل ّ�ا للم�س�ؤولي ��ة الإجتماعية ..وه ��ا نحن الآن
بعد ثمانني عام ًا ..وقد �أ�صبح للجمعيات يف �صيدا
تاريخ عري ��ق يف ك ّل ناحية وجم ��ال ..ولك ّل جمعية
ق�صة جن ��اح نعت ّز بها� ..إ ّال �أ ّننا جميع ًا جنتمع الآن
لنجع ��ل من عيد الأم منا�سبة وطنية ..ولي�س حدث ًا
مالذ وطني نلج�أ
�إجتماعي� � ًا لأ ّنه مل يبق لدين ��ا من ٍ

�إليه لنمن ��ع الفتنة والفرقة والإنهيار �سوى �أن يعود
اجلميع للأم وقيمها ودورها..
أتوجه م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الأهلية
وا�ضاف ��ت :و�إ ّنن ��ي � ّ
ال�صيداوية برجاء و�أمل ب�أن جنعل من هذه الأيام
حال ��ة �إ�ستنفار قيمية  ،نحتفل فيها يف ك ّل بيت ويف
ك ّل م�ؤ�س�سة بعيد الأمهات مبا هو حاجة لنا جميع ًا
لكي ن�صون وحدتن ��ا الوطنية والإجتماعية ولنذ ّكر
اجلميع وبدون �إ�ستثناء ..مبا حت ّملته �أمهات لبنان
أحباب
عل ��ى م ّر عقود طويلة من �آالم و�أحزان على � ٍ
نزاعات ال طائل منها �إ ّال تدمري الوطن
فقدنهم يف
ٍ
وال ّذات ..ولنذ ّكر �أي�ض ًا ب�أ ّمهات �صيدا واجلنوب..
ي ��وم جت ��ذرن يف �أر�ضه ��نّ يف وج ��ه الإحت�ل�ال

والع ��دوان ..و�إ ّنن ��ا �سنك ��ون معكنّ عل ��ى موعد يف
الأيام القادمة مع تكرمي ال�سيدة زاهية ع�سريان..
�إحدى رائدات جمعية نه�ضة ال�سيدات يف �صيدا..
التي ت� ّأخرنا كثري ًا جميع ًا بالقيام بواجب التّكرمي..
و�إعادة �إحياء هذه اجلمعية ..مبا هي �إطار حا�ضن
لإرادة امل ��ر�أة ال�صيداوي ��ة واجلنوبي ��ة ..التي نلج�أ
�إليه ��ا يف هذه الأي ��ام لتحمي وحدتن ��ا الإجتماعية
و�سلمن ��ا الأهلي ..ولتقف �أ ّمهات لبنان �صف ًا واحد ًا
لي�ش ّكل ��ن ج ��دار ًا مانع ًا للفتن ��ة والإنهي ��ار ..و�إ ّنني
نتوج ��ه م ��ن ك ّل �أمهات لبنان ب ��ك ّل احلب
و�إ ّياك ��نّ ّ
والتّقدي ��ر بهذا الي ��وم العزيز عل ��ى قلوبنا ..الذي
�أردن ��اه �أن يكون يوم وحدتن ��ا وا�ستقرارنا و�سالمة

وطننا احلبيب لبنان..
ورحبت احلري ��ري بعائالت وبنات �شهداء جمزرة
قان ��ا اللوات ��ي ا�صبحن امه ��ات فقال ��ت :انا اعترب
ان له ��م ف�ض�ل�ا على كل لبن ��ان لأن ه ��ذه املجزرة
ال�شنيع ��ة ا�ستطاعت ان توقف العدوان اال�سرائيلي
وا�ستطاع ��ت يف نف� ��س الوق ��ت ان تعط ��ي �شرعي ��ة
للمقاوم ��ة اللبنانية ..من هنا حتي ��ة كبرية لقانا ،
ولأمه ��ات قانا ونحن عل ��ى اب ��واب � 17سنة يف 18
ني�س ��ان  1996هن ��اك م ��ن يتذك ��ر وهن ��اك من مل
يك ��ن ولد بع ��د ولكن نح ��ن ال نن�ساكم اب ��دا لأنكم
رفعتم عن لبنان ظلم العدوان..هناك امور كثرية
جتمعنا والأم جتمع.
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جمعية ك�شافة لبنان امل�ستقبل عايدت " الأم القائدة " يف عيدها

بهية الحريري :اللقاء والتوا�صل بين ابناء الوطن بكل تنوعه
هو احوج ما نكون اليه في وقتنا الحا�ضر

ملنا�سب ��ة عي ��د الأم  ،عايدت جمعي ��ة ك�شافة لبنان
امل�ستقب ��ل رئي�سته ��ا " الأم القائ ��دة " النائب بهية
احلري ��ري حي ��ث ق ��ام وفد م�ش�ت�رك م ��ن القيادة
العامة للجمعي ��ة ومفو�ضيات ب�ي�روت وجبل لبنان
واجلن ��وب بزيارتها يف جمدلي ��ون وتقدمي التهاين
له ��ا باملنا�سبة الت ��ي تتزامن اي�ضا م ��ع يوم الأخوة
الك�شفية العربية.
وتق ��دم الوفد نائب رئي� ��س اجلمعية ريا�ض الأ�سري
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 ،وع�ض ��وا القي ��ادة العام ��ة م�صطف ��ى حبلي وهبة
الأ�سري واملفو�ض العام جالل كربيت ومفو�ض جبل
لبنان و�س ��ام ملحم وممثل مفو�ضية بريوت ح�سني
�شيباين.
وكان اللق ��اء منا�سبة اطلعت خاللها احلريري من
ق ��ادة اجلمعي ��ة على برنام ��ج الأن�شط ��ة والربامج
الك�شفي ��ة التي ب ��د�أت املفو�ضية العام ��ة التح�ضري
لإطالقه ��ا والت ��ي ت�ص ��ب يف تنمية الف ��رد وخدمة

املجتم ��ع وتعزيز االنتماء الوطن ��ي  ،و�إطالق ور�ش
تدري ��ب م�ست ��دام للك�شاف ��ة خ�ل�ال ف�ص ��ل الربيع
متهي ��دا للأن�شط ��ة الك�شفي ��ة للمو�س ��م ال�صيف ��ي
املقبل.
والق ��ت اماين دياب ( من فوج مدر�سة احلاج بهاء
الدين احلريري ) كلمة توجهت فيها بتهنئة معايدة
اىل النائب احلريري واىل كل امهات لبنان وقالت:
ان الك�شفي ��ة تكمل عمل الأ�س ��رة واملدر�سة ودورنا

يف فرقن ��ا الك�شفية توجيه النا�شئ ��ة اىل االحرتام
والتقدير للوالدين .ودور الك�شافة هو تنمية الأ�سر
واملجتمعات والتعاون على جمع النا�س على املحبة
وال�سالم والعطاء.فرفيقن ��ا الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري علمنا دائما على زرع املحبة واحلنان يف
اطفالن ��ا وانت يا �شمعتنا اول م ��ن اعطيتنا املحبة
والأمل اطال اهلل يف عمرك وكل عام وانت و�صيدا
ولبنان ب�ألف خري.

وحتدثت احلريري امام الوفد الك�شفي ف�أكدت �أن
العمل الك�شف ��ي هو عماد وا�سا� ��س املجتمع املدين
ال ��ذي ي�ؤدي عن�صر ال�شب ��اب والك�شافة دورا هاما
يف توجيه النا�شئة وتنمية �شعورهم بامل�س�ؤولية جتاه
ق�ضاي ��ا املجتمع وال�ش�أن العام كم ��ا ي�شكل م�ساحة
لق ��اء وتوا�ص ��ل بني ابناء ه ��ذا الوطن ب ��كل تنوعه
وهو احوج ما نكون اليه اليوم يف وقتنا احلا�ضر يف
ظ ��ل ما مير به بلدنا ومنطقتن ��ا من ظروف �صعبة

ودقيق ��ة تتطلب منا العودة اىل القيم  ،قيم العائلة
والأ�س ��رة واملجتم ��ع والقي ��م الروحي ��ة واالن�سانية
لنح�صن بها ابناءنا وجمتمعاتنا ووطننا بوجه كل
املخاطر املحدقة به.
ث ��م ق ��دم املفو�ض الع ��ام مب�شاركة ق ��ادة اجلمعية
باق ��ة من الورود اىل احلريري مبنا�سبة عيد الأم ،
كم ��ا قدمت لها كرمية اجلمل لوحة تذكارية ب�إ�سم
مفو�ضية بريوت.
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حوار

النائب ال�سابق م�صباح الأحدب لـ"�صيدا عرب التاريخ":

لطالما كان من المدافعين عن حقوق المواطن اللبناني
مهما كانت طائفته و�آرائه ال�سيا�سية راف�ض ًا الت�سلح
حوار� :أ�سرة جملة �صيدا

ت�شرفت �أ�سرة جملة �صيدا يف احلوار البناء مع رئي�س "لقاء الإعتدال املدين" النائب ال�سابق "م�صباح الأحدب" �إبن مدينة طرابل�س
الفيحاء الذي لطاملا كان من املدافعني عن حقوق املواطن اللبناين مهما كانت طائفته و�آرائه ال�سيا�سية راف�ضاً الت�سلح وداعياً للوقوف
�صفاً واحداً بوجه الفتنة التي تتخبط بلبنان وم�شجعاً للعلم والثقافة وال�سالم على م�ستوى الوطن.
• بداي����ة كي����ف دخل����ت املج����ال ال�سيا�سي وهل
كان �إختي����ارك قن�ص����ل فخ����ري لفرن�س����ا يف
�شم����ال لبن����ان فر�ص����ة للدخ����ول يف املع��ت�رك
ال�سيا�سي؟وه����ل �صحي����ح �أن الرئي�����س عم����ر
كرامي و�ضع فيتو حينذاك مما �أجل �إختيارك
قن�صل �سنة كاملة؟
يف احلقيق ��ة مل يكن بداية الطريق يف ال�سيا�سة بل
كان حكم� � ًا مرحل ��ة خدمتني فيما بع ��د ف�إختياري
من قبل فرن�س ��ا لتحمل هذا املن�صب عرف النا�س
ب�أنن ��ي قادر على حتمل امل�س�ؤولية خا�صة �أنني كنت
يف عم ��ر مبكر وهذا كان يف عام � 1992أي منذ 21
�سنة.
نع ��م الرئي� ��س عم ��ر كرام ��ي و�ض ��ع فيت ��و �آن ��ذاك
وعنده ��ا �أر�سلت مكت ��وب للقن�صل العام يف فرن�سا
ولي� ��س لل�سف�ي�ر للإ�ستف�س ��ار عن املو�ض ��وع خا�ص ًة
�أن الق ��رار يف فرن�س ��ا ينب ��ع م ��ن م�صلح ��ة فرن�سا
ولي� ��س من الزواريب ال�سيا�سية وابلغته �أنه يف حال
مت �إختي ��اري �أ�شكرك ��م و�إن مل يح�ص ��ل �س�أكتف ��ي
بالتعرف على ح�ضرتكم وبقيت على هذا املو�ضوع
�سنة كاملة ويف النهاي ��ة ا�ستلمت املن�صب باملنطق
ال�صحيح.
• ه����ل هن����اك خ��ل�اف م����ع الرئي�����س �سع����د
احلريري؟وه����ل �سترت�ش����ح يف الإنتخاب����ات
املقبلة و�ستكون منفرداً او يف الئحة؟
ال �أرى خ�ل�اف م ��ع الرئي�س �سع ��د احلريري ولكن
ال يوج ��د تن�سيق وما يطالب ب ��ه الرئي�س احلريري
نحن جميع ًا نطالب ب ��ه ،ولدي مالحظات حتدثت
عنه ��ا م ��رار ًا ح ��ول الإدارة و�أعتق ��د ان الرئي� ��س
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النائب السابق مصباح األحدب

احلريري يوافق لأنه دوم ًا يقول �أنه ال بد من �إعادة
النظ ��ر و�أن هناك �أخطاء وانا على ثق ��ة ب�أنه يوم ًا
ما �سيق ��وم ب�أخذ �إج ��راءات ملعاجلة ه ��ذا اخللل،
و�أنا اعت�ب�ر ال�شيخ �سعد احلري ��ري �أخي و�صديقي
وحبيب ��ي ولك ��ن ال يوج ��د تن�سيق و�أنا دوم� � ًا جاهز
للتن�سيق.

�أم ��ا بالن�سبة للرت�شي ��ح هناك دوم ًا م ��ا يقال انني
�س�أك ��ون عل ��ى الئح ��ة ال�شي ��خ �سعد وه ��ذا الكالم
�سمعته قبل الإنتخابات املا�ضية و�أنا لدي ح�ساباتي
اخلا�صة.
• �إن مدين����ة طرابل�س ما زالت تعي�ش حالة

اللإ�ستقرار الأ�أمني ما هو احلل بر�أيك علماً م�صالح الأخرين ال ا�ستطيع التنازل عن م�صاحلي
�أن هن����اك حل����ول كث��ي�رة طرح����ت ومل ترتجم و�إذا كان هن ��اك غنب يتناول الأخري ��ن �أدافع عنه
و�سب ��ق ان كنت يف الكارلت ��ون دفاع ًا عن املوقوفني
على الأر�ض؟
�إن احلل ��ول مل ترتج ��م لأن ��ه لي�س هن ��اك �ضغط العونيني والقواتيني �أثناء الوجود ال�سوري يف لبنان
حقيقي على رئي�س ال ��وزراء ،اليوم لو كان هناك وقي ��ل عني �آن ��ذاك �أنني مرتد وم ��ن ثم نزلت على
تن�سي ��ق مع تي ��ار امل�ستقبل وقمن ��ا بتحرك �شعبي ال�ش ��ارع دفاع ًا عن املوقوفيني قيل عني انني �سلفي
�ضاغ ��ط حقيقي عل ��ى الرئي�س ميقات ��ي لأنه من وجه ��ادي ومتع�ص ��ب ،و�أن ��ا ال اعتق ��د �أن مهاجمة
املطلوب �أن ي�أخذ ق ��رار كرئيي�س حكومة لتكليف اجلي� ��ش �إيجابية  ،اجلي� ��ش يت�صرف بطريقة غري
اجلي� ��ش وامل�ؤ�س�س ��ات الع�سكري ��ة لو�ض ��ع ح ��د ملا مقبولة ولكن ��ه ينفذ قرارات �ص ��ادرة عن ال�سلطة
يج ��ري يف طرابل� ��س و�إ�ستباح ��ة املدين ��ة به ��ذه ال�سيا�سي ��ة  ،فعندم ��ا تق ��وم ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
الطريق ��ة غري مقب ��ول وال�سبب ان هن ��اك فريق ب�إعط ��اء �أوامر للجي� ��ش بالإعفاء عن ما هو مقاوم
ينف ��ذ ما ه ��و مطلوب حلماي ��ة النظ ��ام ال�سوري واخلوف م ��ن االآخر لأنه �إرهاب ��ي فلماذا حماربة
م�ؤ�س�سة ع�سكرية فيها �ضباط م�أموريني.
وفريق �آخر مبعرث.

• م����ا ر�أيك بحادث����ة التعدي عل����ى ال�شيوخ يف
منطق����ة خن����دق الغمي����ق وال�شي����اح وه����ل ترى
الفتن����ة تق����رع �أبوابها؟وه����ل �أن����ت را�����ض عل����ى
التعاطي مع هذه احلادثة؟
هناك من يعمل على الفتنة ولكنها ال يجب �أن تكون
طائفية لأن هناك منظومة داعمة للنظام ال�سوري
م ��ن كل الطوائف ال زال ��ت موجودة يف لبنان وهذه
املنظوم ��ة تعم ��ل م ��ا بو�سعه ��ا للإبقاء عل ��ى نظام
الأ�س ��د الذي �أ�صبح مته ��او وعند الدخول يف الفنت
الطائفية �سيكون تنفيذ ًا ملا يريده النظاام ال�سوري
لأن ه ��ذا دم ��ار كب�ي�ر والتعاطي مع ه ��ذه احلادثة
�إ�ستفزازي لكل لبنان ولكن ال بد من معاجلة �أمنية
و�سيا�سية لهذا املو�ضوع؟

• كي����ف ه����ي العالق����ة م����ع الرئي�����س جني����ب
ميقاتي اليوم؟
�أنا عل ��ى ال�صعيد ال�شخ�صي �أحر�ص على عالقات
جي ��دة مع كل الأطراف ولك ��ن الرئي�س ميقاتي هو
مبوق ��ع �سلط ��ة ال �أقبل ما يق ��وم به فه ��و يغطي ما
يريده النظام ال�سوري و�أي�ض ًا الق�صف على �أرا�ضي
لبنانية ،اما عل ��ى ال�صعيد الإمنائي فهناك الهيئة
العلي ��ا للإغاث ��ة حتى الي ��وم مل تكم ��ل البحث بعد
خم�س ��ة ع�شر جول ��ة من الدم ��ار والت�شريد لأهايل
املدين ��ة كما مت و�ض ��ع اليد على بع� ��ض اجلمعيات
الأهلية فهذه الأمور التي �ألوم بها الرئي�س ميقاتي
على ال�صعيد ال�سيا�سي و�أنا لدي �سلطة متثيلية يف
مدين ��ة طرابل� ��س و�أتعاطى ال�ش�أن الع ��ام واجلميع
يع ��رف ذل ��ك وال �أ�ستطي ��ع �أن �أتغاط ��ى ع ��ن �أمور
�أو�صلتنا �إىل ما كنت �أخ�ش ��اه و�أهل طرابل�س �أدرى
ب�شعابها.

• ه����ل ت����رى �أن����ه ال ب����د من �إع����ادة بن����اء الثقة
ب��ي�ن املواط����ن واجلي�ش من جه����ة وبينه وبني
الدولة من جهة �أخرى؟
بالطب ��ع ال بد م ��ن �إعادة بن ��اء الثقة ب�ي�ن اجلي�ش
واملواطن ،فقد طلبت م ��ن الرئي�س ميقاتي �إجراء
حتقيق يف طرابل�س كما ح�صل يف مار خمايل ففي
طرابل�س هناك من يعت�ب�ر �أن اجلي�ش اعتدى على
�أهل ��ه ممك ��ن �أن يك ��ون �صحيح وممك ��ن ال و�أي�ض ًا
حادث ��ة عر�سال مل يجر حتقي ��ق فيها فمن الواجب
�إج ��راء حتقي ��ق ومعاقب ��ة ال�ضاب ��ط ال ��ذي يخط�أ
ليت�صال ��ح اجلي� ��ش مع �أهل ��ه فالفكرة ه ��ي كيفية
التعاطي مع احلوادث� ،إن الهيبة ال تتجز�أ يجب �أن
يك ��ون التعاطي مع اجلميع و�أن يك ��ون اجلي�ش كما
ين� ��ص عليه الد�ستور اللبن ��اين على م�سافة واحدة
م ��ع اجلمي ��ع ولي�س كم ��ا نتج ع ��ن �إتف ��اق الدوحة
عندما �أعطي اجلي�ش �إىل فريق.

• �إجتماعي����اً :ماذا ع����ن اجلمعيات الأهلية يف
مدينة طرابل�س هل هي فعالة؟
ال ت�ستطي ��ع اجلمعي ��ات الأهلية القي ��ام بعملها يف
ظ ��ل اجلو و املناخ العام امل�شح ��ون فعندما �أ�صبح
ال�س�ل�اح مدعوم م ��ن قبل الق ��وى ال�سيا�سية لي�س
عل ��ى اجلمعيات �إال التوعية عل ��ى �أن الت�سلح لي�س
احلل.

• ما ر�أيك مبواقف ال�شيخ �أحمد الأ�سري وما
موقفك من مهاجمته للجي�ش؟
بر�أي ��ي مواقف ��ه حمقة وهناك غنب كب�ي�ر بالن�سبة
للموقوف�ي�ن م ��ن غ�ي�ر املقب ��ول �أن يته ��م �أ�شخا�ص
بالإره ��اب م�سبق ًا فقط لأنه ينتم ��ي لطائفة معينة
وي�سج ��ن م ��ن دون حتقي ��ق مل ��دة خم� ��س �سن ��وات
وهن ��اك فريق يعترب ب�أنه يحق له �أن يحمل ال�سالح
ويتج ��ول ب ��ه يف املناط ��ق اللبناني ��ة و عندم ��ا يتم
القب� ��ض عليه يفرج عنه لأنه مق ��اوم وهناك فريق
�آخ ��ر �أ�صبح م�ستهدف وهذه �أمور حمقة و�أنا ل�ست
طائف ��ي و�أق ��ول ذلك ب ��كل �صراحة ولك ��ن �أريد �أن
�أحاف ��ظ على حقوق كل الطوائف ال�شيعية والعلوية
والدرزي ��ة ولكن حكم� � ًا ع ��ذر ًا اردت احلفاظ على

• م����اذا ع����ن �سوريا هل تعود �سوري����ا الأ�سد �أم
تراها بال هوية؟
�سوري ��ا �ستبق ��ى عربي ��ة وله ��ا تاريخه ��ا وتراثها ال
ي�ستطيح �أحد �أن يلغيه �أحد ،مدينة طرابل�س عندما
كانت مدينة العلم والعلماءو مق�صد ًا لهم كانت يف
نف�س الوقت مدينة امل�سرح و�أي ًا كان له وجهة نظره
فعلماء القرن التا�سع ع�شر مل ينزعجوا منها معنى
ه ��ذا �أن لكل منطق ��ة ومدينة تاري ��خ و�إنتماء ومن
يريد �أن يقنع العامل بغري ذلك فليذهب �إىل الغابة
ويف �سوري ��ا ما زالوا يحاولون ت�شوي ��ه تاريخها من
خ�ل�ال عمليات التهدمي ولك ��ن يف النهاية ما يهدم
هو احلجر ولي�س النفو�س التي ما زالت تقف بوجه
اخلراب حتى اليوم.

• ماذا عن حركة �شباب الغد؟
هي حركة �أطلقت قدمي ًا عندما كنت قن�صل فخري
لفرن�س ��ا يف �شمال لبنان ولكن الي ��وم �أ�صبحت لقاء
�سيا�س ��ي "لق ��اء الإعتدال املدين" وهن ��اك م�ؤ�س�سة
تدع ��ى �إزده ��ار �سنطلقها يف الوق ��ت املنا�سب ولكن
هناك بع�ض الأمور التح�ضريية و ال �سيما �أن الأجواء
الي ��وم ع�سكري ��ة �أك�ث�ر منه ��ا �سيا�سية ولك ��ن �أعتقد
�أن الواق ��ع ال�سيا�س ��ي رغم كل ذلك م ��ن خالل لقاء
الإعتدال املدين حا�ص ًة �أن اجلميع يعرف �أننا و�صلنا
ملرحل ��ة يجب طرح احلل ��ول الهادف ��ة لت�أمني فر�ص
العمل ومواجه ��ة الأو�ضاع ال�سيا�سية اليوم فعلينا ان
نتحرك ونقول ما نريد و�أن نكون موجودين.
• كيف ترى الو�ضع يف امل�ستقبل على ال�صعيد
ال�سيا�سي والإجتماعي؟
�إن املرحل ��ة الإنتقالية بر�أيي �ستك ��ون �صعبة ولكن
حكم ًا �سيك ��ون لدينا فر�ص م�ستقبلي� � ًا كبرية لأننا
ندخل �إىل الفو�ض ��ى وعندما توجد الفو�ضى توجد
الفر�ص ولكن علينا العمل على هذه الفر�ص.
كلمة �أخ�ي�رة� :أقدم �شكري و�إحرتام ��ي �إىل مدينة
�صيدا و�أهلها الطيبنب ،وحتية خا�صة لأ�سرة جملة
�صيدا.
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رئي�سة جمعية "�سيدرز" عفت ادري�س �شاتيال يف حديث خا�ص لـ"�صيدا عرب التاريخ":

هدفنا الحفاظ على كرامة الإن�سان ومد يد العون لكل
محتاج في وطن تجاوزت فيه ن�سبة الفقر حد المعقول
حوار� :سمار الرتك

�إميان���ا منه���ا ب�ضرورة مد ي���د العون �إىل كل مواط���ن حمتاج يف هذا
البل���د ،نتيج���ة ما مررن���ا به وال نزال من �أزم���ات وظروف اجتماعية
واقت�صادي���ة �صعب���ة � ،سحق���ت بالأخ����ص الطبق���ة الو�سط���ى م���ن
جمتمعن���ا ،كان ال ب���د م���ن �أن تولد جمعية "�سي���درز" .وبالرغم من
�أن انطالقته���ا كان���ت ولي���دة �شهر رم�ض���ان املب���ارك بالدرجة الأوىل
�إال �أن مب���ادرة اخل�ي�ر و�أ�صح���اب الأي���ادي البي�ض���اء �أرادوا �أن ت�ستمر
ر�سالة العطاء هذه خ�صو�صا و�أن ن�سبة الفقر يف وطننا جتاوزت حد
املعقول.
العائ�ل�ات املحتاجة يف العا�صمة بريوت وخمتل���ف املناطق اللبنانية
"ح���دث ال ح���رج" لأن���ه بب�ساطة "العني باتت ب�ص�ي�رة واليد باتت
ق�صرية" ،ومن كان بالأم�س ميد يد العون مل�ساعدة الآخرين �أ�صبح
هو اليوم بدوره بحاجة ملن ي�ساعده.مع الأ�سف هذا هو واقع احلال
يف بلد تخلى عنه م�س�ؤولوه.
انطالق���ا م���ن ه���ذا الواق���ع �أرادت "�سي���درز" �أن تعي���د الب�سم���ة ل���كل
حمت���اج ،لت�ساع���د ب�شت���ى الط���رق املتاح���ة و�إن كان���ت الإمكاني���ات
حمدودة .والالفت هنا �أنه ما �أن تقوم "�سيدرز"بن�شاط معني حتى
يتهاف���ت �أ�صح���اب الأي���ادي البي�ض���اء مل���د ي���د العون ،كي���ف ال؟وعمل
اخلري ال ينتظر ا�ستئذانا من �أحد.
"�سيدرز"
• بداية كيف بد�أت فكرة "�سيدرز"؟
"احلقيق ��ة �أن �أح ��دا من ��ا مل يفك ��ر يف �إن�ش ��اء
جمعية حت ��ى �أننا احيانا نتمنى ل ��و �أننا مل نن�شئها
و�أن العم ��ل بقي عفويا لأن العمل منذ الأ�سا�س كان
لوجه اهلل.الفكرة انبثق ��ت من وحي �شهر رم�ضان
املب ��ارك وكم ��ا تعلمني خالل ه ��ذا ال�شه ��ر النا�س
تطبخ الكث�ي�ر الكثري من امل�أك ��والت فيبقى فائ�ضا
كب�ي�را م ��ن الطعام.وهك ��ذا قررن ��ا �أن جنمع هذا
الفائ� ��ض ونوزعه .ومع اقرتاب �شهر رم�ضان �أردنا
�أن ن�أت ��ي بعلب لن�ض ��ع فيها وجب ��ات الطعام لكننا
بع ��د ذلك قررن ��ا �أنه بدال م ��ن �أن جنم ��ع الطعام
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ن�شاط���ات "�سيدرز"متع���ددة لكن جميعه���ا تتوجه خلدم���ة الإن�سان،
ومل�ساعدته على العي�ش بكرامة.ونحن �إن نن�سى فال ي�سعنا �أن نن�سى
املنا�سبة الذي ي�صادف الإحتفال بها خالل هذا ال�شهر والتي تتمثل
بعيد الأم الذي �أعتربه من �أهم الأعياد على الإطالق كونه يخت�صر
بب�ساطة حب العامل �أجمع.
وهك���ذا  ،جري���ا على عادتها يف كل عام ،تقوم جمعية "�سيدرز" �ضمن
ن�شاطاته���ا املتعددة بحملة كربى جلم���ع قوالب احللوى لتوزع على
�أمهات العائالت املحتاجة يف كل لبنان وذلك كي ال ت�شعر �أي �أم بغ�صة
فتك���ون الفرحة مكتملة ،وذلك بالتع���اون مع العديد من اجلمعيات
الت���ي ان�ضم���ت للإ�شرتاك يف ه���ذه احلملة وا�ست�ل�ام وتوزيع قوالب
احللوى على كافة املدن والقرى اللبنانية.
ومبا �أن هذا امل�شروع قد حقق النجاح على مدى �سنوات نتيجة الدعم
واجلهود املتوا�صلة ،مما �أدخل الفرح يف نفو�س العديد من الأمهات
املع���وزات �إ�س���وة بالأمه���ات املي�س���ورات ارت����أت "�سيدرز"الإ�ستم���رار
بالإحتفال بهذه املنا�سبة �سنويا.
لت�سلي���ط ال�ض���وء �أك�ث�ر عل���ى ه���ذه اجلمعي���ة �أج���رت "�صي���دا ع�ب�ر
التاري���خ" لق���اء م���ع رئي�س���ة "�سيدرز"عف���ت ادري����س �شاتي�ل�ا ،وذلك
للتع���رف عل���ى �أه���م الأهداف و�أب���رز الن�شاط���ات وكيفي���ة ت�أ�سي�سها ،
فكان الآتي:

ملاذا ال نق ��وم ب�إعداد طع ��ام الإفط ��ار؟.ويف نف�س
الوق ��ت كان هناك "خي ��ام الهن ��ا" واحلقيقة �أننا
كما غرين ��ا ت�ضايقنا جدا من ه ��ذه "اخليم" التي
ال متت ل�شه ��ر رم�ضان ب�أية �صل ��ة فقررنا �أن نقيم
خيم ��ا ونطلق عليه ��ا ت�سمية "خي ��ام اخلري" فمن
يري ��د �أن يتن ��اول الإفطار داخل ه ��ذه اخليم �أهال

ليس هناك من متويل
ثابت فالدعم الوحيد
يتم من قبل أصحاب
"اجلمعية"

و�سهال به ومن ال يريد ذلك لأنه كما تعلمني هناك
�أ�شخا�ص ال يقبلون هذا الأمر على �أنف�سهم فرن�سل
لهم الطع ��ام.ويف حال املطب ��خ ال يتحمل �أكرث من
� 800شخ�ص ولدينا � 2000شخ�ص نقدم ملن تبقى
"املونة".
واحلقيق ��ة �أننا مل نكتف بالعا�صمة بريوت فقط بل
انت�شرن ��ا يف خمتل ��ف املناطق اللبناني ��ة لأن الفقر
لي� ��س له ح ��دود وامل�س�ألة مل تعد حم�ص ��ورة ب�شهر
رم�ضان املبارك فهي باتت على مدار ال�سنة".

التربعات والن�شاطات
• ماذا عن التربعات؟
"التربعات كانت كبرية جدا  ،علما �أننا مل نكن

عفت ادريس شاتيال

نعرف �أحدا .واحلقيقة �أننا ا�ستغربنا هذه امل�س�ألة
�إال �أن الداع ��م الأول وراء ه ��ذا الأم ��ر هو الإعالم
الذي �ساعدنا جدا يف �إي�صال ر�سالتنا �إىل خمتلف
�شرائح املجتمع".

ايل يج ��ب �شرا�ؤها ،لكن �أحيان ��ا هناك من يخرج
عن الالئح ��ة لي�شرتي �سلع ��ا �إ�ضافية�.أي�ضا هناك
مطاعم يكون لها فائ�ض معني نقوم ب�إي�صالها �إىل
"م�صرف الغذاء"".

• ما هي الن�شاطات التي قمتم بها؟
ـ بع ��د �أن تع ��رف النا�س �إىل "خي ��ام اخلري" الذي
كان له ��ا طابع ��ا �إ�سالمي ��ا نوع ��ا م ��ا الرتباطه ��ا
ب�شه ��ر رم�ضان املب ��ارك ،قررنا �إن�ش ��اء" م�صرف
الطعام"كي ال يك ��ون ذو طابع ديني وبالتايل يكون
لكل النا�س.كذلك هناك "الكيلوـ داي"حيث جنمع
م ��ن املدار�س وامل�ؤ�س�س ��ات موادا غذائي ��ة .واملبد�أ
الأ�سا�س ��ي ه ��و �أن تك ��ون امل�شاركة عيني ��ة ولي�ست
مادي ��ة �إطالق ��ا ،ف ��كل تلمي ��ذ �أو موظ ��ف يجب �أن
ي�ش�ت�ري �سلعا غذائي ��ة يختارها بنف�س ��ه ولكن من
خالل الئحة نكون قد �أعطيناه �إياها تت�ضمن املواد

نوع من �إ�ضفاء البهجة
• نعل���م �أنك���م تخ�ص�ص���ون ن�شاط���ا معين���ا
ملنا�سب���ة ي���وم الأم كل �سن���ة ،م���اذا تخربين���ا
عن التح�ضريات؟

قريبا جداً سيكون لدينا
مطبخ دائم إليصال
الطعام على مدار السنة
لألشخاص العاجزة

" �شعورا منا مع النا�س املحتاجة �أردنا �أن ن�ضفي
البهج ��ة يف نفو�س �أمهات كل لبن ��ان ،لذلك قررنا
�أن نق ��دم يف هذا اليوم قالب حلوى للأم كي ت�شعر
�أن هن ��اك م ��ن يفتكرها ول�ل��أوالد الذي ��ن رمبا مل
يتذوق ��وا طع ��م "الكاتو" طوال ال�سن ��ة لنقول لهذه
الأم �أننا معها ونحتفل و�إياها يف هذا اليوم.هناك
�أ�شخا� ��ص كانوا يقدمون لنا �أك�ث�ر من قالب حلوى
كم ��ا �أنهم كانوا يقدم ��ون الهداي ��ا �أي�ضا.ولن�شجع
هذه املبادرة قررن ��ا �أن نقيم م�سابقة لأجمل قالب
حل ��وى ،و�صدقين ��ي �أن �أجم ��ل القوال ��ب ه ��ي التي
كانت تعد يف املنزل ،بالإ�ضافة �إىل �أ�شخا�ص كانوا
ي�شرتون القوالب لكنهم كانوا ي�شرتونها بكل عناية
وكان ��ت بدورها من �أجم ��ل قوال ��ب احللوى.ولأننا
ن�ؤم ��ن ب�ض ��رورة العمل مع اجلميع فق ��د تعاونا مع
خمتل ��ف اجلمعيات يف كافة املناط ��ق لنوزع عملنا
يف كل لبنان".
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م�شروع دعم الأ�سر الأكرث فقرا ي�شري �إىل � 350ألف مواطن لبناين يعانون الفقر

مطبخ دائم

الدكتور جان مراد:عملنا متكامل ومتجان�س
هدفه واحد خدمة الفقير

• ماذا عن املطبخ الذي تنوون افتتاحه؟
"قريب ��ا جدا �سيك ��ون لدينا مطبخن ��ا الدائم يف
منطق ��ة الب�سط ��ا ،وق ��د �أ�سمين ��اه "خي ��ام اخلري
 ،"365وذل ��ك لإي�ص ��ال الطعام على م ��دار ال�سنة
للأ�شخا� ��ص العاجزة عن ت�أمني طعامها بالإ�ضافة
�إىل ت�أم�ي�ن الطعام لعائ�ل�ات �أخ ��رى ال ت�سمح لها
الظروف ب�أن تقوم بطهي الطعام.ويف نف�س الوقت،
نك ��ون قد �ساعدنا العديد من ال�سيدات على ت�أمني
فر�ص عمل لهن من خ�ل�ال �إعداد الطعام يف هذا
املطبخ.كم ��ا �أننا �سنحر�ص على �أن نبيع الإنتاج يف
الأ�سواق مع حر�صنا الكامل على �أن تكون وجباتنا
الغذائية �صحية ".%100

حوار� :سمار الرتك

"�ألأزرق الكبري"
• نعل���م �أنك���م تهتمون بالبيئ���ة �أي�ضا من
خالل حملة "�ألأزرق الكبري"؟
"احلقيق ��ة �أن حمل ��ة "الأزرق الكب�ي�ر" �أ�صبحت
جمعية خا�صة بحد ذاته ��ا ،وقد باتت منف�صلة �إال
�أنها ما تزال �إبنة "�سيدرز "،مهمتها تتمثل بتنظيف
ال�شواطىء اللبناني ��ة بالإ�ضافة �إىل التنمية.هناك
�أي�ض ��ا حملة تنظيف الأنهر بالتعاون مع" بنك ميد
"وه ��ذه احلملة لي�س هدفها فقط تنظيف الأنهر
و�إمنا توجي ��ه �أهايل املنطقة واحلر� ��ص على �أن ال
يكون هناك من فق�ي�ر .حاليا �أكرثية تركيزنا على
منطقة تنورين".

هدفنا كرامة الإن�سان
•ه���ل هن���اك م���ن �أه���داف �أخ���رى تتمن���ون
حتقيقها؟
"هدفن ��ا احلفاظ عل ��ى كرامة الإن�س ��ان وتقدمي
كاف ��ة اخلدمات ل ��ه ،بالإ�ضاف ��ة �إىل احلفاظ على
م ��ا تبقة من بيئتنا لأننا م ��ع الأ�سف خربنا "الكرة
الأر�ضية".ويف ظل عدم توافر الإمكانيات املطلوبة
يف وزارة البيئ ��ة ف�إن التن�سيق معه ��ا �ضئيل للغاية
لك ��ن طبع ��ا ه ��ذا ال يعن ��ي �أن هن ��اك فج ��وة فيما
بيننا على العك�س .جهودن ��ا فردية لكننا �سن�ستمر
يف عملن ��ا مل ��ا فيه خدمة املواطن يف ه ��ذا البلد وال
�سيم ��ا الفئ ��ة املحتاجة والتي بات ��ت كثرية جدا مع
الأ�سف".

حمالت توعية
• ه���ل تقومون بنوع م���ن حمالت التوعية
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يف املدار�س واجلامعات؟
"طبعا ،وعدا عن ن�شاطنا يف "�سيدرز"والأزرق
الكب�ي�ر ،فهن ��اك ن�ش ��اط نعم ��ل عليه من ��ذ مدة
يتمث ��ل ب�إعادة ت�أهي ��ل العديد من املن ��ازل الذي
يعج ��ز �أ�صحابه ��ا ع ��ن ذل ��ك نتيج ��ة ظروفه ��م
املادي ��ة ،وذل ��ك ب�إ�شراف العديد م ��ن الأ�ساتذة
الذي ��ن يعملون وطالبهم على ت�أهيل هذه املنازل
لت�صبح الئقة ب�أ�صحابه ��ا.وال �أ�ستطيع �أن �أ�صف
ل ��ك �سعادة الط�ل�اب وهم يقوم ��ون بتنفيذ هذا
العمل".

التمويل؟
• ماذا عن التمويل؟
"لي�س هناك �أي دعم مايل من قبل الدولة �أو �أي
جهة �أخرى ،وبالت ��ايل لي�س هناك من متويل ثابت
فالدع ��م الوحيد يتم م ��ن قبل �أ�صح ��اب اجلمعية
الذين يقدمون كل م ��ا بو�سعهم.الدعم يتم �أحيانا
يف منا�سبة معينة حيث يغطي "ال�سبون�سور"تكاليف
الن�شاط.نح ��ن ل�سن ��ا مث ��ل بقي ��ة اجلمعي ��ات التي
ي�أتيها التمويل لكننا واحلمد هلل نتمكن من حتقيق
ما نريد  ،كيف؟ ال �أعلم".
• م���ا ه���ي التقدمي���ات الت���ي توفرونه���ا
للمحتاج عدا الطعام؟
"�أحيانا ت�أتينا م�ساعدات مالية نوزعها على املحتاجني
بالإ�ضاف ��ة �إىل الأدوية التي نر�سله ��ا �إىل امل�ستو�صفات
لتق ��وم بدوره ��ا بتوزيعها عل ��ى املر�ضى.كذل ��ك ي�أتينا
الكث�ي�ر من الثي ��اب اجلديدة والقدمي ��ة بالإ�ضافة �إىل
املفرو�شات فنوزعها على كل من هو بحاجة لها".

ت�أمني فر�ص عمل لكل حمتاج
• ما هو طموح "�سيدرز"؟
"ن�أم ��ل �إيج ��اد فر� ��ص عمل لكل حمت ��اج ،وذلك
لن�ؤم ��ن مدخوال ماديا لكل �إن�سان من عرق جبينه.
وهن ��ا ال بد من �أن �أ�ش�ي�ر �إىل �أننا تدخلنا مبختلف
احل ��روب التي ح�صلت وقدمنا ما با�ستطاعتنا من
م�ساع ��دات بدءا من غزة م ��رورا بالعراق وحاليا
نح ��ن �أي�ضا نقدم م ��ا بو�سعنا لإخوانن ��ا ال�سوريني
دون �أن نن�س ��ى ما قدمناه خ�ل�ال حرب متوز حيث
قمنا بتوزيع  7200ح�صة غذائية يوميا"....

�ضمن خطة الإ�صالح التي التزمت بها احلكومة اللبنانية يف م�ؤمتر باري�س  3والتي جاءت نتيجة الو�ضع الإقت�صادي والإجتماعي القائم يف
لبنان نتيجة احلرب اللبنانية ،الأمر الذي �أ�سفر عن وجود �شريحة كبرية من ال�شعب اللبناين التي تعاين من الفقر ،بالإ�ضافة �إىل  %8منهم
يعانون من الفقر املدقع� ،أي هناك ما يعادل � 320ألف مواطن لبناين يعي�شون حتت خط الفقر الأدنى.
انطالق���ا م���ن ه���ذا الواق���ع ،ارت�أت احلكومة اللبنانية �أن هناك دعما كبريا يف عدة جم���االت � ،إال �أن هذا الدعم لي�س منظما ومن�سقا  ،وبالتايل
�ضمن خطة الإ�صالح التي �أر�سلتها �إىل م�ؤمتر باري�س  3والتي على �أ�سا�سها �أ�صبح هناك عدة قرو�ض للدولة اللبنانية �أرادت الدولة �أن يكون
هناك �إ�ستهدافا للمو�ضوع الإجتماعي من خالل دعم الأ�سر الأكرث فقرا ،وتر�شيد الإنفاق الإجتماعي والإقت�صادي على هذه الفئات املهم�شة.
وكما هو معلوم هناك عدة و�سائل للدعم يف لبنان منها :دعم الرغيف ودعم املازوت�...إال �أن املي�سور ي�ستفيد من هذا الدعم كما الفقري �أي�ضا
ي�ستفيد من ذات الدعم وهذا لي�س �إن�صافا.
من هنا� ،أرادت الدولة �أن تدخل برنامج "م�شروع دعم الأ�سر الأكرث فقرا" والذي يعترب برناجما عامليا وهو موجود يف ما يقارب ال  80دولة
يف الع���امل الت���ي ت�ستخ���دم �آلية الإ�ستهداف ،وبالت���ايل هي مقاربة الفقر من حيث الداللة على الفقر بعدة م�ؤ�ش���رات �سواء كانت �إقت�صادية �أم
�إجتماعية.هذه امل�ؤ�شرات عددها  62وقد متت لبننتها لتعطي داللة وا�ضحة ولتو�صلنا مبا�شرة �إىل الفقري.
للإط�ل�اع �أك�ث�ر عل���ى تفا�صي���ل ه���ذا "امل�شروع" و�آليت���ه وكيفية تنفيذه عل���ى الأر�ض التقت"�صيدا ع�ب�ر التاريخ "امل�شرف الع���ام على الربنامج
الوطني لدعم الأ�سر الأكرث فقرا الدكتور جان مراد الذي حتدث بكل �إ�سهاب عن �أهمية هذا "امل�شروع" والنجاح الذي حتقق  ،فكان الآتي:

خوف من الغد
• �إن �أردنا �أن نقوم مبقارنة ما بني الأم�س
والي���وم ،ه���ل تعتقدي���ن �أن حاج���ة النا����س
باتت �أكرب؟
"النا� ��س املحتاجة �أ�صبحت �أكرث بكثري والطلب على
الأدوية ب ��ات كبريا .يف ال�سابق كان هناك �أ�شخا�صا
يخجل ��ون م ��ن �أخ ��ذ امل�ساعدة�،أم ��ا الي ��وم فبات ��وا
ي�أخذونها دون ت ��ردد .كما �أن هناك �أ�شخا�صا كانوا
ي�أخ ��ذون �سلعا معينة وميتنعون عن غريها لتوافرها
لديهم اليوم باتوا ي�أخذونها كلها خلوفهم من الغد.
وامل�ؤ�سف �أن هناك �أ�شخا�صا كانوا يتربعون للجمعية
لكنهم اليوم �أ�صبحوا على الئحة املحتاجني.
�أحيانا نتخوف من �أن نكون "مورفني"لأننا ن�سكت
النا�س ع ��ن املطالبة بحقوقه ��م عندما ن�ؤمن لهم
نح ��ن كل متطلباته ��م لكننا نعود لنق ��ول ،ما باليد
حيلة يف ظل عدم حتريك الدولة لأي �ساكن ".

الدكتور جان مراد

• بداية ،كيف تتم �آلية تقدمي الطلبات؟
" الفق�ي�ر يف لبن ��ان ي�أت ��ي لتقدمي طل ��ب يف �أحد
مراك ��ز وزارة ال�ش� ��ؤون الإجتماعي ��ة ،وبالت ��ايل
نح ��ن نذه ��ب للقيام بزي ��ارة له يف بيت ��ه للإطالع
عل ��ى حمتويات املن ��زل والو�ض ��ع الإقت�صادي لرب
الأ�س ��رة �إن م ��ن حي ��ث احلال ��ة الإجتماعي ��ة �أو
احلال ��ة الإقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل احلالة الطبية
والتعليمية...
ف ��ال 62م�ؤ�شر عليه ��م نقاط ،وه ��ذه النقاط التي
ن�سجلها يرتتب عليها يف النهاية""scoreومعدل
فقر حمدد ل ��كل �أ�سرة وه ��ذا ""standardيف كل
لبن ��ان .طبع ��ا هن ��اك �إ�ستم ��ارة تعب� ��أ لتدخل على
برنام ��ج معلومات ��ي يقدم ل ��كل �أ�سرة مع ��دل فقر
حم ��دد  ،وبالت ��ايل نح ��ن نقارن ه ��ذه املعدالت مع
باقي املع ��دالت يف كل لبن ��ان لن�صنفها من الأكرث
فقرا �إىل الأق ��ل فقرا ويف النهاية كافة الأ�سر التي
تقع حتت خط الفقر الأدنى تعطى هذه التقدميات
التي �أقرها جمل�س الوزراء� .أما العائالت التي هي
ف ��وق خط الفقر فال ن�ستطيع م�ساعدتها يف الوقت
احلا�ض ��ر ،علما �أن هذه العائالت رمبا تكون �أي�ضا
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بحاجة �إال �أننا يف الوقت احلا�ضر ن�ستهدف الأ�سر
املعدم ��ة والتي ه ��ي فعال بحاجة ما�س ��ة اليوم قبل
الغد للم�ساعدة".

كيفية امل�ساعدة؟
• كيف تتم امل�ساعدة وعرب �أية �آلية ،وكيف
تر�صد امليزانية يف هذا الربنامج؟
"احلقيق ��ة �أن جمل� ��س الوزراء �أق ��ر  28,2مليون
دوالر وذل ��ك يف �أي ��ار  2011عل ��ى �أن تكفينا لغاية
�أيار  2012وهي خم�ص�صة ح�صرا مل�ساعدة الأ�سر
الأكرث فقرا �أي �أن هذا املبلغ خم�ص�ص للم�ساعدات
ولي� ��س لأي �شيء �آخر� .أم ��ا امل�ساعدات فهي لي�ست
مادية حفاظا على ال�شفافية وعلى و�صول اخلدمة
ولي� ��س املادة �إىل الفقري ،وبالت ��ايل ف�إن تقدمياتنا
كاف ��ة ه ��ي عيني ��ة وغ�ي�ر مادية.هن ��اك تقدميات
تعليمي ��ة ،وق ��د متكنا م ��ن ت�سجيل كاف ��ة التالميذ
الذين يقعون حتت خط الفقر يف املدار�س الر�سمية
من �صفوف الرو�ض ��ة وحتى �صفوف الثانوية �سواء
كان يف املجال الرتب ��وي �أو الأكادميي �أو التقني...
�أي�ضا هذا الع ��ام لدينا ما يقارب ال� 30ألف تلميذ
الذين مت ت�سجيلهم يف املدار�س الر�سمية اللبنانية
واملعاهد الفنية اللبناني ��ة ،بالإ�ضافة لذلك هناك
ثمن الكتب الذي هو مقدم جمانا من "الربنامج"
له�ؤالء التالميذ.
�أم ��ا يف املج ��ال الطب ��ي فق ��د مت م�ؤخ ��را توقي ��ع
"بروتوكول"ب�ي�ن وزير ال�ش� ��ؤون الإجتماعية وائل
�أب ��و فاع ��ور ووزي ��ر ال�صح ��ة العام ��ة عل ��ي ح�سن
خلي ��ل برعاي ��ة وح�ض ��ور رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
جني ��ب ميقات ��ي ،بالإ�ضاف ��ة �إىل نقي ��ب �أ�صح ��اب
امل�ست�شفي ��ات اخلا�صة �سليمان هارون ومدير عام
ال�ضمان حمم ��د كركي واجلهات املانحة �سواء من
البنك ال ��دويل �أو احلكومة الكندي ��ة ،وال�سفريين
الكن ��دي والإيطايل.وطبع ��ا احلكوم ��ة اللبناني ��ة
تدعم امل�ش ��روع بن�سبة %50بالإ�ضاف ��ة �إىل الدعم
املمول من امل�ؤ�س�سات التي ذكرتها.
ال 28,2ملي ��ون دوالر مق�سم ��ة م ��ا ب�ي�ن تقدميات
تعليمي ��ة وطبية .التقدميات الطبي ��ة ت�شمل تغطية
فروق ��ات وزارة ال�صح ��ة وال�ضم ��ان الإجتماع ��ي
و�صندوق موظفي الدولة.كما �أننا خ�ص�صنا بطاقة
تخول املواطن امل�صنف حتت خط الفقر ب�أن ي�صل
�إىل مكت ��ب الدخ ��ول يف �أي م�ست�شف ��ى خا� ��ص �أو
حكومي لي�ستفيد بتغطية �صحية كاملة على ح�ساب
ال�ضامن الأول والفروقات التي ندفعها كربنامج.
كذلك هناك تقدميات على م�ستوى الأدوية املزمنة
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للم�ستفيدي ��ن وهم يحق لهم مبوج ��ب البطاقة �أن
ي�أت ��وا �إىل �أي مرك ��ز ل ��وزارة ال�ش� ��ؤون الإجتماعية
ليح�صلوا عل ��ى الدواء جمانا ،وم ��ن املمكن �أي�ضا
�أن يت ��م ت�شخي� ��ص املر� ��ض لأنه لدين ��ا العديد من
الأطباء يف املراكز.
�أما بالن�سبة لل�سل ��ة الغذائية فقد الحظنا �أن هناك
ن�سبة كبرية م ��ن املعوزين والفقراء امل�سنني والذين
ه ��م ما ف ��وق الـ� 60سن ��ة ،لذلك قدمنا له� ��ؤالء �سلة
غذائية قيمتها حوايل الـ 100دوالر من مواد غذائية
عالي ��ة امل�ستوى نقدمه ��ا كل � 3أ�شهر �أي  4مرات يف
ال�سنة وهي تغطي حاجاتهم الغذائية الأ�سا�سية.
وحالي ��ا هن ��اك م�ساع ��دة رابع ��ة نح ��ن يف جم ��ال
التفاو� ��ض ب�صدده ��ا م ��ع م�ؤ�س�سة كهرب ��اء لبنان
ووزارة الطاق ��ة �إىل ح�س ��م تقريب ��ي �شهري هو 20
�ألف ل�ي�رة لبناني ��ة على فات ��ورة كهرب ��اء م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان".

املعيار الوحيد هو الفقر
• �أمل يح�صل �أي تدخل �سيا�سي يف كيفية
توزيع هذه امل�ساعدات؟
"احلم ��د ل اهلل �أن ��ه حت ��ى الي ��وم مل يح�صل �أي
تدخ ��ل �سيا�س ��ي عل ��ى �أي م�ست ��وى ،الت�صنيف مت
بطريقة علمية و�شفافة جدا جدا بكافة حمافظات
لبنان ،نح ��ن ال نعرف هوي ��ات امل�ستفيدين م�سبقا
،هناك نظام معلوماتي ي�صنفهم.ونحن مل نتعامل
عل ��ى �أي �أ�سا�س مناطق ��ي �أو طائفي �أو مذهبي...
فاملعيار الوحيد كان "الفقر".

التدقيق كان �شامال
• ما هي الفرتة التي ا�ستغرقها التح�ضري
لهذا "امل�شروع" والت�أكد من البيانات؟
"لدين ��ا  99مركزا منت�ش ��را يف خمتلف الأرا�ضي
اللبناني ��ة ،ويف ه ��ذه املراك ��ز لدين ��ا موظف�ي�ن
متخ�ص�ص�ي�ن ومدربني ال�ستقبال الطلبات وللقيام
بزي ��ارات �إىل املن ��ازل بالإ�ضاف ��ة �إىل التدقيق يف
البيانات.مث�ل�ا �إذا �صرح ��ت �إح ��دى الأ�س ��ر �أن
�أوالده ��ا يتعلم ��ون مبدار�س ر�سمي ��ة وفعليا الأوالد
يتعلم ��ون يف مدار�س خا�صة كن ��ا نذهب �إىل وزارة
الرتبية للت�أكد من هذه امل�س�ألة .كما �أننا كنا نذهب
�أي�ضا �إىل وزارة الداخلية وال�ش�ؤون العقارية للت�أكد
لعدم ملكية �أية منازل �أو �سيارات...جمال التدقيق
كان �شامال.
فريق العم ��ل كان متكامال ومتجان�سا واجلميع كان
يعمل بهدف خدمة الفقري.بد�أنا ب 2011ـ  10ـ 17

با�ستقب ��ال الطلبات ،نحن نفتخر الي ��وم ب�أن نقول
�أن ��ه �أ�صبح لدينا ما يف ��وق ال � 70ألف طلب �أي 70
�أل ��ف عائل ��ة �إذا �أخذن ��ا معدل و�سطي لع ��دد �أفراد
الأ�س ��رة يف العائل ��ة � 4أو � 5أ�شخا�ص فنحن نتحدث
ع ��ن ما يق ��ارب ال � 350ألف مواط ��ن لبناين وهذه
ن�سبة كب�ي�رة جدا.كما �أن باب تق ��دمي الطلبات ما
ي ��زال مفتوحا ولن يتوق ��ف لأن الربنامج م�ستدام.
طبعا هناك �أ�سر رمب ��ا تكون فعال بحاجة لكنها مل
ت�صن ��ف �ضمن الأ�سر الأكرث فق ��را ،لذلك �أحب �أن
�أ�ؤكد �أن باب املراجعات مفتوح وهو لن يغلق وب�إمكان
�أي �أ�سرة تقدمي الطلب جمددا للمراجعة".

�صعوبات "التنفيذ"
• ماه���ي ال�صعوب���ات التي واجهتكم �أثناء
تنفيذ" امل�شروع"؟
"واجهنا �صعوبات عديدة وال �سيما على الأر�ض،
كم ��ا تعلم�ي�ن هن ��اك ثقاف ��ة يف لبن ��ان ب� ��أن هناك
ع ��دم م�صداقية للدول ��ة اللبنانية الأمر الذي خلق
لن ��ا نوعا من ال�شك ��وك لدى انط�ل�اق امل�شروع لأن
املواط ��ن لي�س لديه ثق ��ة بدولته.كن ��ا نحارب على
جبهت�ي�ن  ،اجلبه ��ة الأوىل متح ��ورت ح ��ول �إعادة
الثق ��ة واحلم ��د ل اهلل �أنن ��ا متكنا من ذل ��ك لأننا
خالل �سن ��ة من العم ��ل بد�أنا بتق ��دمي امل�ساعدات
فق ��د �سجلن ��ا التالمي ��ذ ببداي ��ة الع ��ام الدرا�سي.
�أعتق ��د �أننا جنحنا بوج ��ود �أع ��داد الطلبات التي
ت�أتينا واملراجعات�.أما اجلبه ��ة الثانية فهي تتمثل
بال�صعوب ��ات التقني ��ة على م�ست ��وى البنى التحتية
يف الدولة اللبنانية فنحن لي�س لدينا توا�صل يومي
ع�ب�ر "الأنرتنت" م ��ع مراكزنا مم ��ا ي�ضطرنا �إىل
جم ��يء املوظف�ي�ن �أ�سبوعي ��ا �إىل املرك ��ز الرئي�سي
لإدخ ��ال املعلومات بينما لو كان هناك "  "DSLيف
كاف ��ة املناطق ل ��كان العمل �أ�س ��رع ،لكننا مع ذلك
نخلق لكل م�شكلة حال بديال ي�ساعدنا للو�صول �إىل
غايتنا وهي خدمة الفقري".

واقع الأ�سر!
• كي���ف كان التعام���ل م���ع واق���ع ه���ذه
الأ�سر؟
"احلقيقة �أن ال�صدمة كانت على كافة امل�ستويات
فنح ��ن مل نتخي ��ل �أن هن ��اك هكذا فق ��ر يف لبنان
،فن�سبة الفقر زادت ب�شكل وا�سع جدا وال �سيما بعد
احلرب اللبنانية ،هناك �أ�سر توقف مدخولها كليا
وبالت ��ايل انتقلت م ��ن حالة الإ�ستق ��رار املادي �إىل
حال ��ة احلاجة لتن ��زل �إىل دون خط الفقر يف حني

لهم ،لذل ��ك يف الوقت احلا�ض ��ر نحن ب�صدد
حت�ض�ي�ر كافة املعلوم ��ات للتوا�صل م ��ع وزارة
العم ��ل لنعلمه ��ا بع ��دد اللبناني�ي�ن اجلاهزين
للعم ��ل مع كاف ��ة التفا�صيل عنه ��م ،بالإ�ضافة
لعدد الأطفال املحتاجني للم�سكن وللم�ساعدة
الطبية والتلقيح...
�صحيح �أننا انطلقنا من الفقري لكننا يف نف�س
الوقت نقوم ب�إن�شاء �شبكة حماية على ال�صعيد
التعليمي ،الطب ��ي ،الإقت�ص ��ادي ،الإجتماعي
والعم ��ل خلل ��ق نوع م ��ن احلماية له ��ذه الأ�سر
اللبناني ��ة ،فال يكف ��ي �أن نعطيهم �سلة غذائية
بل علينا �أن نخلق لهم فر�ص عمل لنخفف عن
الدولة العبء ،وبالتايل كي تتمكن هذه الأ�سر
من حت�سني و�ض ��ع معي�شتها وبذلك نكون نحن
قد حققنا �أهدافنا".

�أنها متلك منزال و�سيارة...لكنها ا�ضطرت �إىل
التخلي ع ��ن �أثاث املنزل وال�سيارة  ،بالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك لفتن ��ا وج ��ود �أ�سر فيه ��ا �شخ�ص �أو
�شخ�صني م�سن�ي�ن ال �أحد يلتف ��ت �إليهما ،ويف
ه ��ذا املج ��ال كان هن ��اك لفتة م ��ن الوزير �أبو
فاع ��ور للإهتم ��ام به ��ذه الأ�س ��ر وال �سيما �أن
ه� ��ؤالء ربوا وعلموا وك�ب�روا �إال �أنهم يف حلظة
م ��ن اللحظات باتوا م�سنني ومل يعد لديهم �أي
مدخول ،ه�ؤالء لهم �إلتفاتة خا�صة".

تنمية �شاملة
• ه���ل هن���اك م���ن برام���ج �أخ���رى
تق���وم به���ا وزارة ال�ش����ؤون الإجتماعية
لرف���ع امل�ست���وى املعي�ش���ي والإجتماعي
للمواطن؟
"هن ��اك برامج تقوم بها "الوزارة" بالتعاون
م ��ع ال ��وزارات الأخ ��رى لنب ��د�أ عملي ��ة تنمية
�شاملة �س ��واء من حيث ت�أهي ��ل القادرين على
العمل �ضمن الأ�سرة ب�أن يجدوا وظائف للذين
با�ستطاعته ��م �أن يعمل ��وا ،متكني امل ��ر�أة من
حي ��ث �إدراج ع ��دة برامج تدريبي ��ة للن�ساء يف
البي ��وت من دون احلاجة للخ ��روج خارج �أ�سرهم،
وذلك من خالل تدريبهم على مهارات اخلياطة �أو
الر�س ��م والتزيني...بالإ�ضافة �إىل برامج التدريب
عل ��ى "الكمبيوت ��ر" وحم ��و الأمية.كم ��ا هن ��اك
برامج �أخ ��رى تعنى باحلد م ��ن الت�سرب املدر�سي
والتقدميات التي قدمناها �سندر�س مدى جناحها
م ��ن خالل قيا�س ن�سبة الأطفال �أو التالميذ الذين
كان لديه ��م ت�سرب مدر�سي الع ��ام الفائت مقارنة
مع هذا العام وذل ��ك بعد �أن نكون قد دفعنا عنهم
قيم ��ة الكتب لرنى م ��دى مردود ه ��ذه التقدميات
التي قدمناها.
نحن با�ستطاعتنا اليوم �أن نعتز بقاعة البيانات كونها
ب�إمكانه ��ا �أن تخدم �أية م�ؤ�س�س ��ة يف الدولة اللبنانية
 ،ف� ��إن �أرادت احلكوم ��ة على �سبيل املث ��ال �أن تدعم
امل ��ازوت �أو �أن تقدم �أية م�ساع ��دة للفقراء ب�إمكاننا
�أن نعطيها قائمة بالفقراء يف لبنان وعلى �أي �إرتفاع
يعي�شون  500م�ت�ر �أو  700مرت ويف �أي منطقة كانوا
�سواء يف عكار �أو النبطية �أو طرابل�س...
�أي �أنن ��ا اليوم ب�إمكاننا �أن نحد م ��ن الهدر لن�صل
مبا�ش ��رة �إىل امل�ستحق�ي�ن .الي ��وم ب�إمكانن ��ا �أن
ن�ستخدم قاعة البيانات هذه لأنها �أ�صبحت وطنية
وعل ��ى م�ست ��وى لبن ��ان ككل ،وبالت ��ايل با�ستطاعة
�أي ��ة وزارة �أن ت�ستخ ��دم قاعة البيان ��ات لنت�ساعد

التجاوب كبري جدا

�سوي ��ا ونتوا�ص ��ل وهذا م ��ا بد�أن ��ا بالت�أ�سي�س له مع
ال�صن ��دوق الوطني لل�ضم ��ان الإجتماعي ب�شخ�ص
الدكت ��ور حمم ��د كرك ��ي وذل ��ك به ��دف خدم ��ة
ال�صن ��دوق الوطني وم�شروع الأ�سر الأكرث فقرا يف
نف�س الوق ��ت لنحد من الهدر ونر�ش ��د من الإنفاق
على ال�ش�أن الإجتماعي يف لبنان".

هدفنا حماية الأ�سر اللبنانية
• ما �أبرز �أهدافكم يف العام 2013؟
" �أب ��رز �أهدافنا �أن نعلم املواطن اللبناين كيفية
�إ�صطي ��اد ال�سم ��ك ،لنخف ��ف عبء املو�ض ��وع على
احلكوم ��ة اللبناني ��ة ولتتج ��ه ميزاني ��ة الدولة �إىل
مكان �آخر تتمكن من الإ�ستثمار فيه�.آلية برناجمنا
الأ�سا�سي ��ة �أو�صلتنا �إىل الفق�ي�ر ،بدورنا �سن�ساعد
هذا الفقري خالل �سنة ون�صف �أو �سنتني لنعود بعد
ذل ��ك بالقيام مب ��ا قمنا به من حي ��ث تقييم حالته
الإجتماعي ��ة والإقت�صادي ��ة لرنى م ��دى تطور كلتا
احلالتني.وهن ��ا �أحب �أن �ألف ��ت �إىل �أن �آلية العمل
يف الربنامج مفتوح ��ة ومن املمكن �أن ت�ساعد لي�س
يف جمال الفقر فح�سب بل يف عدة جماالت �أخرى
كالت�س ��رب املنزيل والبطال ��ة ....نحن اليوم لدينا
قاعة بيانات بداخلها ما يقارب الـ� 20ألف مواطن
لبناين اجلاهزين للعمل مبجرد �إيجاد فر�صة عمل

• كي���ف يت���م التن�سي���ق والتع���اون م���ع
الوزارات؟
"التج ��اوب كب�ي�ر ج ��دا وال �سيما م ��ع وزارة
الرتبي ��ة ولكن كما هو معلوم فهناك يف الدولة
بع� ��ض الروت�ي�ن الإداري الذي نح ��اول �أن نتخطاه
بو�سائ ��ل �سريع ��ة م ��ن خ�ل�ال �إت�ص ��ال مبا�شر مع
ال�شخ� ��ص املعن ��ي ،طبعا ه ��ذا الروت�ي�ن يخلق لنا
بع� ��ض العوائ ��ق وي�ؤخ ��ر عملن ��ا ،لكن ه ��ذه طبيعة
الروت�ي�ن الإداري يف لبنان ونح ��ن ال نتمكن من �أن
نتخطاه ب�شكل كامل �إال �أننا نحاول �أن جند و�سائل
بديلة متكننا من ت�سريع العمل".

"امل�شروع" جنح ب�شهادة البنك الدويل
• ختام���ا ،بر�أي���ك �إىل �أي م���دى حق���ق
"امل�شروع" النجاح؟
"الربنام ��ج جنح ب�شكل جيد جدا ب�شهادة البنك
ال ��دويل ال ��ذي ن ��وه لأك�ث�ر م ��ن م ��رة بالربنام ��ج
وبال�سرعة وب�شمولية قاعة البيانات ،بدءا من تلقي
طلب ��ات "امل�ش ��روع" �إىل حني تقدمين ��ا للخدمات
وه ��ذه امل�س�أل ��ة مل حت�صل يف �أي بلد م ��ن البلدان.
اجلميع يتحدث عن �شفافية وم�صداقية الربنامج
وجديت ��ه ،بالإ�ضافة �إىل طريقة التعامل .فاملواطن
ي�أتي �إىل مكاتبنا وال ي�صدق �أنه يف م�ؤ�س�سة ر�سمية
لأن طريق ��ة التعاط ��ي م ��ع النا�س خمتلف ��ة كما �أن
مكاتبن ��ا حتى هواتفنا اخلليوي ��ة مفتوحة ،24\24
فريق عملنا متكامل ومتجان�س وهدفه واحد خدمة
الفقري".
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لل�س ّيدة "لمعان المجذوب �أبو زيد "
حوار :ليال بديع

عرف���ت ع���ن نف�سه���ا ب�أنه���ا �إمر�أة متوا�ضع���ة ك�سائر الن�ساء  ،ر ّبة من���زل تهتم ب�ش�ؤون �أ�سرته���ا باملرتبة الأوىل  ،و قد عملت بج���دارة  ...و كفاح
و�صرب جاهد ًة للو�صول بالعائلة �إىل بر الأمان كواجب مقد�س  ،وفق الأ�صول الإجتماعية و الرتبية ال�صاحلة و البيئة الإ�سالمية ،
الغن ّية بالقيم و املبادئ و الأخالق احلميدة للأ�سرة و املجتمع اللبناين
�إ ّنها حقا �إمر�أة مثال ّية مكافحة وقفت �إىل جانب زوجها كواجب يف كل املراحل وحتى يف بع�ض الأزمات التي مر بها.
وهي م�ؤمنة �إميان مطلق بالعمل الإجتماعي لأنه عمل �إن�ساين راقي وواجب �إجتماعي وطني  ،وله الأثر الط ّيب يف نف�سها �أو ًال،
و الأثر الطيب يف نفو�س كل النا�س  ،و حتى �أي�ضاً للراغبني يف تقدمي يد العون و الهبة و املنح و العطاء من �أجل املجتمع.
" ملعان املجذوب " �س ّيدة ن�ش�أت و ترعرعت يف كنف عائلة مرموقة ط ّيبة لها ح�ضورها وتاريخها ،عائلة ذات �سمعة ح�سنة،
عائلة �إجتماع ّية حتب عمل اخلري  ،و �إن�سان ّية يف الوهب و العطاء لها مكانتها الإجتماع ّية يف املجتمع ال�صيداوي  ..و اللبناين.
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ويف �سي ��اق حديثه ��ا� :أ ّك ��دت ال�سي ��دة "ملع ��ان
املج ��ذوب" �إنّ البيئ ��ة التي يعي� ��ش فيها و يرتعرع
عليها كل �إن�سان قد ت�ؤ ّثر على �سلوكه و منط حياته
كث�ي�ر ًا �إما ب�شكل �إيجابي  ..و�إ ّما ب�شكل �سلبي على
املجتمع.
و حم ��دت اهلل كثري ًا م ��ن كل قلبها لأنه ��ا ولدت يف
كن ��ف �أ�س ��رة �صاحلة كان له ��ا الت�أ ّث ��ر الإيجابي يف
تكوي ��ن �شخ�صيته ��ا و �صفاتها و �سلوكه ��ا و م�سرية
حياتها الإجتماعية.
 ..م ��ن هذا املنطلق و املنطق �إنطلقت ال�سيدة ملعان
املجذوب لت�أ�سي�س �أ�س ��رة ،بعد زوجها من ال�سيد "
توفي ��ق �أب ��و زيد" ،و ه ��و رجل �أعم ��ال طيب القلب
حمب لعائلته و �أهله وجمتمعه ووطنه.
دخل ��ت ملع ��ان املجذوب " القف� ��ص الذهبي " و هي
العارف ��ة ب ��ذات نف�سها م�سبق� � ًا �أنّ م�س�ي�رة احلياة
الزوج ّية لي�س ��ت نزهة و �إنها م�سرية كفاح و عطاء
و حمب ��ة ووف ��اء ..و حنان و �إخال� ��ص هلل و الدين و
الأ�سرة و املجتمع.
و عل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س �إنتقل ��ت ب ��كل ثق ��ة و �إميان
للعي� ��ش مع زوجه ��ا �إىل دولة " الكوي ��ت " لت�أ�سي�س
�أ�سرته ��ا ،م�س ّلحة بالعلم و املعرفة و النور و الإميان
و الإخال�ص و ب�أن م�سرية الغربة �شاقة و م ّرة بعيد ًا
عن الأهل و الأ�صدقاء و الأحبة و الوطن.
و قال ��ت بداي ًة  :بع ��د �أن �أنهي ��ت درا�ستي " املرحلة
الثانوية " ب�إمتياز و بعد �أن ت�أهّ لت يف وقت الحق
من �شريك عمرها ال�سيد " توفيق �أبو زيد "
رزقني اهلل �سبحانه و تعاىل بثالث �أوالد
 طارق تولد 1983 -ربى تولد 1985

 فوزي من مواليد 1989خ�ل�ال فرتة وجودي بدولة " الكويت "� ،سمحت يل
الفر�ص ��ة ب�أنّ �ألتحق باجلامعة الكويت ّية ،و �أ�صبحت
حياتي لها طعم �آخر لأنني �إ�ستطعت ب�أنّ �أو ّفق نف�سي
ووقتي م ��ا بني الإهتمام بالأوالد و م�ستقبلي العلمي
اجلامعي ،و الأمر الذي �أ�سهم يف م�ساعدتي
�آنذاك وجود م�ساعدة يل يف تدبري �ش�ؤون املنزل ،و
عن ��د دخول الأوالد �إىل املدار�س و توفري لهم كل ما
يل ��زم من رعاية �ش�ؤون املن ��زل و عند دخول الأوالد
�إىل املدار�س و ت�أمني لهم كل ما يلزم من رعاية دون
خا�صة لتقوية ثقافتي باللغة
تق�صري �إلتحقت بدورة ّ
الإنكليزية ،فهذه الدورة م ّكنتني بكل ثقة باخلو�ض
يف �سائ ��ر املجاالت الإجتماع ّي ��ة و العالقات العامة
يف املجتمع.

هدوء ما بعد العا�صفة
�أك ��دت ال�س ّيدة " ملعان املجذوب " يف �سياق حديثها
� :أنّ احل ��دث الط ��ارئ و املفاجئ ال ��ذي غيرّ منط
بداي ��ة م�سرية حياتها  ...و حي ��اة �أ�سرتها ،و هزّت
م�شاعره ��ا و الإ�ستق ��رار ال ��ذي كان ��ت تعي� ��ش فيه
م ��ع �أ�سرتها ب�أمان فوقعت كارث ��ة حرب اخلليج يف
الكوي ��ت و تداعيات ه ��ذه احلرب " حرب اخلليج "
– ع ��ام  1990على دولة " الكويت " لأنّ تداعيات
هذه احلرب ب�شكل عام كانت مبثابة خ�سارة فادحة

و كب�ي�رة لنا و ل�سائر العائ�ل�ات اللبنانية و العرب ّية
املقيمة يف الكويت.
هذه احل ��رب الب�شع ��ة �أجربتنا باللإك ��راه ملغاردة
الكوي ��ت و الع ��ودة للبن ��ان و الب ��دء م ��ن جديد من
نقطة ال�صفر.

الأمل والإميان
الإمي ��ان ب ��اهلل ...و الأم ��ل باحلي ��اة� ،إ�ستطاع ��ت

ال�سي ��دة ملع ��ان املج ��ذوب يف �إع ��ادة ترتي ��ب بيتها
الداخل ��ي م ��ن خالل املحب ��ة و الوف ��اء و الإخال�ص
للأ�سرة و ال�صرب مع �شريك حياتها و رفيق دربها و
عمرها زوجها توفيق ،بهذه العزمية متكنت الأ�س�ؤة
من الإنطالق جمدد ًا و بكل ثقة و �أمل نحو الف�ضاء
الوا�سع الإجتماع ��ي و جنحت الأ�سرة يف جتاوز كل
املحن و ال�صع ��اب التي واجهتها منذ بداية م�سرية
حياتها الإغرتابية.

النجاح والإ�ستقرار
بال�س�ؤال عن �سر النجاح ...و الإ�ستقرار بعد العودة
من الكويت �إىل لبنان.
قال ��ت ال�سي ��دة ملع ��ان املج ��ذوب بع ��د عودتننا من
الكوي ��ت و جناحنا و احلمد اهلل من جتاوز املحنة،
�إ�ستطع ��ت �أن �أمن ��ي عالقات ��ي الإجتماعي ��ة م ��ع
اجلمي ��ع ،و �أن �أتعرف على �سي ��دات لهنّ دور ف ّعال
يف املجتم ��ع .و كان لقائ ��ي الأول مع ال�سيدة جنالء
�سع ��د يف �إ�سرتاح ��ة �صي ��دا و ت�شرفت به ��ذا اللقاء
علي �آن ��ذاك ب�أن �أك ��ون ع�ضو
فع�ل ً�ا و قد عر�ض ��ت ّ
يف "املرك ��ز الوطن ��ي للعي ��ون" و ج ��اء القبول مني
بكل فخ ��ر للإنت�ساب لهذا املركز الإن�ساين العريق
لأنن ��ي �أ�شعر مبالذ �آمن يف القي ��ام بعمل �إن�ساين و
�إجتماع ��ي ،فاخل�ي�ر �أجم ��ل �ش ��يء و ال ي�ستطيع �أن
ي�شع ��ر به �إلاّ من هو م�ؤم ��ن بالق�ض ّية الإن�سان ّية ،ما
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�أجمل ر�ؤية �إن�س ��ان ي�ستعيد نظره و تكون �أنت جزء
م ��ن هذه العمل ّية ،منذ بدية م�شواري يف اجلمع ّية و
�أنا �أ�شعر بفخر كبري فهذا العمل نابع من القلب.
• ه���ل ف ّك���رت يوم���اً بالإنخ���راط يف جم���ال
العمل؟
كل �أم ت�سع ��ى نح ��و لأف�ضل والعم ��ل لتطوير معي�شة
�أبنائها و�سبل توفري كل م�ستلزماتهم لت�أمني العي�ش
الرغيد،م ��ن امل�ؤ ّك ��د يف ظل الأزمة الت ��ي مررنا بها
ق ��د رغبت بالعم ��ل مل�ساندة زوج ��ي و عائلتي و لكن
كان ��ت هناك معوقات كثرية قد منعتني عن مزاولة
�أي مهن ��ة و منها �أوالدي الذين كانوا �صغار ال�سن و
ه ��م بحاجة ما�سة �إىل رعاي ��ة و حنان م ّني دائم ،و
بالت�أكيد هم هم ��ي الأ ّول و الأخريّ ،
فف�ضلت البقاء
بجانبهم �أهتم بهم و �أرعاهم.
• ك�س ّي���دة جمتمع،م���ا ه���و ر�أي���ك ب���دور
اجلمع ّي���ات يف لبن���ان؟ و ه���ل ف ّك���رت يوم���اً
بالإن�ضمام �إىل �أحد اجلمع ّيات؟
من امل�ؤ ّكد �أنّ جميع اجلمع ّيات تقوم بواجباتها على
�أكمل وجه و هم جزء ال يتجزء �أ�سا�سي من املجتمع
ال ��ذي نعي� ��ش فيه و لكن م ��ن واجبنا لفت
النظ ��ر �أنّ مهم ��ا كان دور اجلمع ّيات هام
و قوي،للدولة الدور الأ�سا�سي و الأقوى يف
بن ��اء املجتمع و الوطن يج ��ب على الدولة
دعم هذه اجلمع ّيات و م�ساندتها يف �شتى
املجاالت و امليادين.
ّ
كم ��ا ذك ��رت يف البداي ��ة �إنن ��ي ع�ض ��و يف
"املرك ��ز الوطن ��ي للعيون"�إميان� � ًا م ّن ��ي
بالعم ��ل الإن�س ��اين و الوه ��ب و العط ��اء،و
أ�شجع كل �إن�سان على القيام ب�أعمال
�إ ّنني � ّ
اخل�ي�ر و الإنت�س ��اب �إىل اجلمع ّي ��ات التي
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ُتعنى بالق�ضايا الإن�سان ّية للتقدم بهذا املجتمع �إىل
�أعلى درجة من درجات ال ُرقي.
لأن حم ّبة الإن�سان لأخيه الإن�سان هو واجب مقدّ�س
و على اجلميع الإبتعاد عن الأنان ّية و حب الذات.
فقد جزبني كثري ًا عمل املركز الوطني للعيون الذي
يعن ��ى بالدرج ��ة الأوىل بت�أم�ي�ن قرن ّي ��ات للعني من
خالل اخليرّ ي ��ن الذين يت ّربع ��ون بقرن ّياتهم،فهذا
املركز يخ ��دم اجلميع دون متيي ��ز لأنّ عمل اخلري
ال مي ّي ��ز ب�ي�ن �إن�س ��ان و �آخر مهما كان ��ت طائفته و
�إنتمائه ال�سيا�سي.
م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه اجلمع ّي ��ة ّمت �إنق ��اذ الكث�ي�ر من
ال ّنا� ��س،و حمد ًا هلل قد �إ�ستطاع ��وا �أن يب�صروا من
جديد.
�إنّ �إمي ��ان الكث�ي�ر من ال ّنا�س بوه ��ب القرن ّيات بعد
وفاتهم قد �ساعد َمب�ضي هذه اجلمع ّية قدُم ًا،فوهب
القرن ّيات هو عب ��ارة عن �صدقة جارية و ثقة و �أمل
بعودة نور احلياة و قيمتها للإن�سان.
• م���ن املع���روف �أ ّن���ك ع�ض���و يف رابط���ة
�آل املجذوب،م���ا ه���ي �أه���م �إجن���ازات ه���ذه
ال ّرابطة؟

�إنت�سبت �إىل الرابطة منذ خم�سة ع�شرة عام ًا ،وكان
الدكتور طالل املجذوب هو َمن دفعني للإنت�ساب و
ذلك ب�سبب �إدراكه ب�أ ّنني مل ّمة بالعمل الإجتماعي و
مرتابطة مع العائلة ،وكانت ال ّرابطة �آنذاك بحاجة
�إىل جيل ال�شباب للإنت�ساب �إليها.
ينح�ص ��ر عمل ال ّرابط ��ة داخل العائل ��ة ،لأنّ عائلة
�آل املج ��ذوب كب�ي�رة،و ه ��ي تعت�ب�ر راب ��ع عائلة يف
�صيدامن حيث العدد.
فلرابط ��ة دوره ��ام كب�ي�ر يف دع ��م �أوا�ص ��ر املحبة
للعائل ��ة ،فالرابط ��ة حت�ص ��ي و توث ��ق ع ��دد �أفراد
العائل ��ة،و معرف ��ة عدد الأ�شخا� ��ص الذين يحملون
�إ�س ��م هذه العائلة و حالتهم املالية و الإجتماعية �إن
كانت �ضعيفة ،من خالل هذه الإح�صاءات ن�ستطيع
ت�أم�ي�ن م�ساع ��دات مال ّية لهم من خ�ل�ال اخليرّ ين
املوجودين يف كن ��ف هذه العائلة،و بالتايل ف�إ ّننا يف
كل �سنة نقي ��م حفل تكرمي للناجح�ي�ن الذين نالوا
ال�شهادات من هذه العائلة و نقدّم لهم الدروع،و يف
رم�ضان لدينا ن�شاط �إجتماعي هام و هو جمع كافة
رواب ��ط �آل املجذوب (رابط ��ة �آل املجذوب �صيدا،و
رابطة طرابل�س و البقاع و �أكرثهم م�شايخ).
• ما هو ر�أيك كنا�شطة يف املجتمع
امل���دين يف ح���ق امل���ر�أة لإعط���اء
اجلن�س ّية لأوالدها ؟و هل ت�ؤ ّيدين
قانون ال ّزواج املدين؟
امل ��ر�أة حا�صلة عل ��ى جميع حقوقها
يف �ش ّت ��ى امليادي ��ن الإجتماع ّي ��ة،و
ذل ��ك من خ�ل�ال تبو�ؤه ��ا املراكز و
الإدارات،و ال ن�ستطي ��ع �إنكارذل ��ك
و �أنّ املجتم ��ع ال ّلبن ��اين هو جمتمع
راقٍ و هذا ال ��ذي �ساعد املر�أة على
امل�ضي قدم ًا قي م�شاركة الرجل يف

�شتى امليادي ��ن� ،أ ّما ال�شيء الوحي ��د الذي ينق�صنا
و ال ��ذي نطم ��ح يف الو�صول �إليه هو من ��ح املر�أة يف
حق �إعط ��اء اجلن�س ّية لأوالدها لأ ّن ��ه مبثابة الأمان
للأوالد و للم�ستقب ��ل لكي ي�ستطيعوا العي�ش بكرامة
و �أن يتب ��و�أوا املنا�ص ��ب لأ ّنن ��ا كما نعل ��م �أن حاملني
اجلن�س ّي ��ات غري ا ّللبنان ّي ��ة ال يحق لهم يف العمل يف
العديد من القطاعات.
فيما يتع ّل ��ق بقانون الزّواج املدين ف�أنا ال �أ�ؤ ّيده لأ ّنه
خمال ��ف لل�شرع و من جهة �أخرى هذا الزواج ي�ؤدّي
�إىل �ضياع الأبناء و ي�ؤدّي �إىل زعزعة الإ�ستقرار يف
املنزل.
• يف الوق���ت الراه���ن كث�ي�راً م���ا ن�سم���ع � ّأن
ال ّرج���ال يطالبون بحقوقه���م �ضد املر�أة،ما
ر�أيك بهذا املو�ضوع؟
ال ميك ��ن �إلغ ��اء دور الرج ��ل ،وال يوج ��د رج ��ال
مع ّنفني،فالرج ��ل ال�ضعي ��ف ال�شخ�ص ّي ��ة هو الذي
يجعل املر�أة م�سيطرة،
ف�ل�ا ن�ستطي ��ع �إن ��كار مناف�س ��ة املر�أة ل ��ه يف معظم
املج ��االت و لكن يبق ��ى لل ّرجل مه ��ارات و �أعمال ال
ت�ستطي ��ع املر�أة القيام بها ،فهو يتمتّع بق ّوة ج�سد ّية

تختلف عن املر�أة .
امل ��ر�أة ال حتل حم ��ل ال ّرج ��ل و ال ال ّرجل يحل حمل
املر�أة،الإثن ��ان يك ّم�ل�ان بع�ضهم ��ا البع�ض يف �شتى
املجاالت و امليادين الإجتماعية.
• ما ر�أيك بالأو�ضاع الإقت�صاد ّية التي مير
بها لبنان؟
لبنان مي ��ر بو�ض ��ع �إقت�ص ��ادي �سيء،فحاله كحال
العدي ��د م ��ن البل ��دان الأخ ��رى و جمي ��ع الأزم ��ات
اخلارج ّي ��ة ت�ؤ ّثر �سلب ًا عليه�،إقت�صاد لبنان معدوم و
من امللحوظ �أن املجتمع يعاين من �أزمات و خ�صو�ص ًا
مما �س ّبب برتاجع العديد
الطبقة الفقرية ،و ه ��ذا ّ
من الإ�ستثمارات يف لبنان و تنفيذها يف اخلارج .
• م���اذا تتم ّن�ي�ن للبن���ان ب�ش���كل خا����ص ؟
وللأ�سرة ب�شكل عام؟
�أمت ّنى الإ�ستق ��رار لوطني لبنان،الوطن الذي �شهد
م�آ�سي كبرية و ما زال،لأنّ �إ�ستقراره ينعك�س �إيجاب ًا
عل ��ى حياتنا اليومي ��ة لكي ي�ستطي ��ع �أبنا�ؤنا �إكمال
امل�س�ي�رة� ،إ ّنن ��ا بحاجة لنظام يحمي لن ��ا حقوقنا و
يخ ّولنا العي�ش ب�سالم دائم و �إ�ستقرار.

�أمت ّنى لأ�سرتي الكرمية التوفيق بحياتهم العمل ّية و
الإجتماع ّية و �أن تعم الفرحة قلوبهم و �أن يحميهم
اهلل و يبع ��د عنهم كل ما هو مك ��روه ،ف�أنا ووالدهم
قمن ��ا بكل ما يت ّوجب علينا لدع ��م و�صولهم �إىل بر
الأمان و الباقي على اهلل.
• كلمة �أخرية
�أمت ّن ��ى م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن �أن ي�شع ��روا بالنا� ��س و �أن
ي�ؤ ّمن ��وا له ��م جمي ��ع امل�ستلزمات للعي� ��ش بكرامة و
�إقامة �أماكن ترفيه ت�ساعدهم بتغيري الأجواء فهذه
الطريقة ُتبع ��د امل�شاحنات و ُتخ ّف ��ف من امل�شاكل،
لأنّ الكبت ي�ؤدّي �إىل �إنفجار.
و عل ��ى كل نائ ��ب �أن ينزل �إىل املي ��دان و الإنخراط
م ��ع ال�شعب و معرفة معاناته ��م و م�شاركتهم ب�شكل
مبا�شر يف �أفراحهم و �أتراحهم ،و�أن يخدم ال ّلبناين
كلبن ��اين دون حم�سوب ّي ��ات لأنّ النائ ��ب منب ّثق عن
ال�شعب فهو مي ّثلهم.
بدورها جملة �صيدا قدمت باقة ورد عربون حمبة
لل�سيدة ملعان املجذوب خالل احلوار.
�ش ّكرت �أ�سرة جم ّلة �صيدا ومت ّنت للمج ّلة املزيد من
التقدّم و الإزدهار.
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رئي�س نقابة �سوق اخل�ضار باجلملة "م�صطفى احلريري" لـ"�صيدا عرب التاريخ":

ال ّرئي�س ال�شهيد "رفيق الحريري" ح ّقق ُحلم المزارعين
في لبنان وذلك بتنفيذه م�شروع "ح�سبة �صيدا" الحديثة
حوار� :أ�سرة جملة �صيدا

قبل ثالثون عاماً كانت "ح�سبة �صيدا" موجودة على ال�ساحل البحري مقابل القلعة البحرية و غري ّ
منظمة جتار ّياً� ،أ ّما اليوم و بف�ضل دور
ال ّرئي�س ّ
ال�شهيد " رفيق احلريري " الذي ح ّقق ُحلم ال�صيداو ّيني بنقل احل�سبة �إىل مكانها اجلديد اليوم �أ�صبحت مركزاً "لبيع اخل�ضار
و الفواكه " باجلملة و املف ّرق.
ي� ��ؤدي �إىل فائ� ��ض زراعي و �إنخفا� ��ض يف الأ�سعار
مما ي�ؤدي �إىل اخل�سارة القادمة االمر الذي ي�سهم
يف �إفال� ��س املزارعني و التّجار ي�ؤدي بدوره لإرتفاع
الأ�سعار و هذا لي�س �سببنا.

• ماذا عن احل�سبة و تاريخها؟
�إنّ ال ّرئي� ��س ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري كم ��ا ه ��و
مع ��روف من عائلة كانت تعم ��ل يف جمال الزراعة
و �أدرى مب�شاكله ��ا  ،فق ��د قام ال�شهي ��د مبا �أ ّنه �إبن
البلد ب�شراء �أر�ض من ماله اخلا�ص و كانت الفكرة
الأ�سا�س ّي ��ة حتريرها و �إعطائها للمقا�صد و من ّثم
قدّمه ��ا للح�سب ��ة احلال ّي ��ة التي تبل ��غ م�ساحتها ما
ب�ي�ن ثالث ��ون و خم�سة و ثالثون �أل ��ف مرت  ،و ت�ضم
�ستّني حمل جت ��اري و كافترييا و بنك و مركز �أمن
لل�شرطة.
كما و قام ال�شهيد " رفيق احلريري " بو�ضع ّ
خطة
�إ�سرتاتيج ّي ��ة بعي ��دة امل ��دى لتنظي ��م ه ��ذه املهنة
بتنفي ��ذ تنظي ��م داخل ��ي و هو عب ��ارة ع ��ن �أولو ّية
العم ��ل لأبناء �صيدا ولكن �شرط �أن يعمل يف جمال
الزراعة �أو م�ستثمر �أو ملاّ ك.
و مت نق ��ل كل املح ��ال من احل�سب ��ة القدمية �إىل ما
مما جع ��ل مكانها الق ��دمي نقطة
ه ��ي علي ��ه اليوم ّ
ً
�سياح ّي ��ة مت ّوجة مبطاع ��م مه ّمة و �أي�ض� �ا ما جعل
احل�سب ��ة اجلديدة نقط ��ة مركز ّية للبن ��ان و مه ّمة
على �صعيد الدول العرب ّية و اخلليج ب�شكل عام.
• كي���ف تنظ���ر �إىل الو�ض���ع الإقت�ص���ادي و
غ�ل�اء الأ�سع���ار ،و كيف تتعامل م���ع �إرتفاع
الأ�سع���ار و ه���ل ينخف����ض الطل���ب عل���ى
ال�سلع؟
بالطب ��ع �إنّ �إقت�ص ��اد ال�سوق يقوم عل ��ى العر�ض و
الطل ��ب و لبن ��ان بلد يعتمد عل ��ى الت�صدير و اليوم
ج� � ّراء ما يحدث من �إقفال للحدود تبقى ال�سلع يف
مما
مكانها و يحدث الك�ساد للمنتوجات الزراع ّية ّ
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• ه���ل هناك دع���م من الدولة عل���ى ال�سلع
يف حال مت ك�سادها؟
لي� ��س هن ��اك تعاون م ��ن قب ��ل الدول ��ة الآن لذلك
�إنّ الو�ض ��ع �س ّي ��ىء من �سنت�ي�ن  ،لأنّ الدولة ت�سمح
الآن ب�إ�ست�ي�راد الب�ضائع من خ�ض ��ار و فواكه رغم
الفائ� ��ض املوج ��ود عندن ��ا دون مراع ��اة لل�ش� ��أن
الزراعي ا ّللبناين.
• م���ا ه���ي �أك�ث�ر �أن���واع اخل�ض���ار و الفواكه
املطلوبة يف املوا�سم؟
املع ��روف ع ��ن منطق ��ة اجلن ��وب ب�أ ّنه ��ا م�شه ��ورة
باحلم�ض ّي ��ات و امل ��وز و الفاكهة و ل ��دى املزارعني
قدرة هائلة لتغط ّية حاجات الأ�سواق و املوا�سم.

• م���اذا ع���ن دور بلد ّي���ة �صي���دا يف رعاي���ة
و�ضع احل�سبة مبا �أ ّنها مالكة العقار؟
ال �ش ��ك ب� ��أنّ البلد ّي ��ة ت�شك ��ر على ما تق ��وم به من
خدم ��ات �صح ّي ��ة و رعاي ��ة و تنظي ��ف للم ��كان و
�إهتمامها الدائم باحل�سبة و تقوم بكامل واجباتها
على �أكمل وجه ب�شكل عام.

عدم وج ��ود �إ�شراف و رعاية من قب ��ل الدولة على
خا�صة �إبان الك ��وارث الطبيع ّية
القطاع الزراع ��ي ّ
و تداعياته ��ا عل ��ى امل ��زارع و عل ��ى كل �أ�صح ��اب
الأرا�ض ��ي الزراع ّية لتوف�ي�ر الدعم له ��ذا القطاع
خا�ص ��ة يف حالة الكوارث الطبيع ّي ��ة الأمر الذي
و ّ
ي�ؤدّي يف �أكرث الأحيان �إىل الإفال�س.

• كي���ف تق ّي���م الو�ض���ع الإ�ست�شفائ���ي
وال�صح���ي للموظف�ي�ن و العم���ال العاملني
ّ
يف هذا القطاع ب�شكل عام؟
ل ��كل موظف عامل ل ��ه كا ّفة حقوق ��ه الإ�ست�شفائ ّية
�صح ��ي و تعوي�ض نهاية اخلدمة �إىل ما
من �ضمان ّ
هنالك م ��ن حقوق وفق القوان�ي�ن املرع ّية الإجراء
للدولة.

• كلمة �أخرية
أتوج ��ه بال�شكر �إىل ال ّرئي� ��س �سعد احلريري الذي
� ّ
ق� �دّم هبة مال ّية بقيمة ن�ص ��ف مليون دوالر لإعادة
ترميم احل�سب ��ة وذلك من خالل النائ ��ب ال�س ّيدة
به ّي ��ة احلريري الت ��ي كانت م�شرف ��ة بنف�سها على
امل�ش ��روع حلظ ��ة بلحظة حت ��ى �أ�صبح ��ت احل�سبة
من ّف ��ذة ب�شكل ج ّيد يليق به ��ذا املجتمع ال�صيداوي
وذلك على مدى �أربعة �أ�شهر.
ّ
وتوج ��ه بال�شك ��ر اخلا� ��ص لأ�س ��رة جمل ��ة �صي ��دا
ّ
ولدوره ��ا الدائ ��م يف تغطي ��ة �أخب ��ار ون�شاط ��ات
وق�ضايا املدينة.

• ما ه���و ال�سبب الرئي�سي لتعثرّ و�إفال�س
بع�ض �أ�صحاب املحال يف احل�سبة؟
هناك عدّة �أ�سباب:

مصطفى الحريري
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الحوار المفتوح :مع ال�سيد "كاظم �شم�س الدين"
عن �سيرة حياة الراحل الفنان "ن�صري �شم�س الدين"
حاورته من اجلنوب :الإعالمية هبة ق�ضامي

بد�أ ن�صري �شم�س الدين م�شوار حياته �أ�ستاذاً يف الكلية اجلعفريه يف �صور ولعذوبة �صوته وحبه للفن كان يغني لطالبه بدل �أن
ُي�شرع يف تدري�سهم ,,فخريه مدير مدر�سته بني التعليم �أو الغناء ف�أختار الغناء وبد�أ رحلت عمره.
دخل���ت ج���ون القرية اخل�ضراء املحا�صرة مبياة الأويل املدغدغة بطعم زه���ر الليمون ظننتها زجاجة عطر   كلما دنوت منها عبقت
�أكرث وانت�شر عطرها بدمي وروحي وحتكمت مناظرها على م�سرح اجلمال ت�ستعر�ض مفاتنها فتحتار �أن تنظر اىل فارع جبالها ام
اىل خا�صرة �سفوحها �أم على نب�ضات �صوتها ..وحني اقول �صوتها وهل �أعذب من ماء جون �إال عذوبة هذا ال�صوت اجلميل؟.
�صوت���ه اجلبل���ي ي�ش���ق اجلبل ويفجر الأنه���ار والينابيع� ,إنه الفنان الراح���ل ن�صري �شم�س الدين..فكيف لن���ا �أن ندخل ذاكرة الوقت
بعامها الثالثني وما زلنا نبحث عن �أثاره ونرتاك�ض كالغيم لن�سمع دندنات �صوته..
ه���ذا العم�ل�اق الن���ادر يف وجه الفن الهابط الفنان الراحل ن�صري �شم�س الدين ,ومن ال�صعب جدا �أن ي�سجل لبنان �أمثاله و�أمثال
ع�صره وزمانه فالرموز الفنية نادرة جداً كي تدخل �سجالت عامل الفن الأ�صيل والطرب.
ه���و مل���ك امل�س���رح والرتاث  ,ومن �سفراء لبنان نحو حب الأر�ض وحب الرتاب ,فمن الزم���ان الراحل �إىل �شا�شة احلا�ضر ومن جون
عرو�س���ة الأقلي���م املطوق���ة مبي���اه الأويل وعبق �أزهار الليم���ون ي�ستقبلنا �إبنها البار ال�سي���د كاظم �شم�س الدين مطلق���اً كل الر�سائل
والكلمات لي�ضعها بني �أيدينا معرفاً عن قرية تنام فوق كتف البحر و ُت�سبح اخلالق.
�إنها جون وعندما نقول جون ال ب َّد �أن ت�سبقنا �إليها �أنواع العطور الذكية فتحتار بني زهر الزيتون �أو بني زهر الليمون ,فهي عابقة
ب���كل ف�ص���ل من الف�صول ,لكنها الي���وم ت�ستقبلنا برائحة الزهر الربيعي ،مفاخر ًة ب�أ�شجار زيتونها املقد�سة ،زاخر ًة بعبقِ املا�ضي من
نواوي�س وق�صور و�أديار وقالع وعيون ماء دهرية ،عا�شت مع �شخ�صيات التاريخ ودونت �أ�سماءهم يف �سجلها الذهبي.
ال بل �سطرت م�سرية حياة فنانني طبعوا احلياة الفنية والإجتماعية اللبنانية بطريقة مميزة - .من بلدة جون كان لنا هذا اللقاء
مع ال�سيد كاظم �شم�س الدين �إبن �أخيه..

• نرح���ب ب���ك �أ�ست���اذ كاظ���م بداي���ة عرفنا
ب���كل ب�ساط���ة ع���ن الفن���ان الراح���ل ن�ص���ري
�شم�س الدين؟
�أه�ل�ا ب � ِ�ك يف ج ��ون عرين ن�ص ��ري �شم� ��س الدين.
جون الت ��ي �أحبها وغنى لها ..ون�س� ��أل كيف �أ�ستطاع
اقن ��اع عا�صي الرحباين بالغن ��اء جلون يف م�سرحية
نا� ��س م ��ن ورق ( جون جون بلدي ج ��ون ) هذا دليل
على حب ��ه للأر�ض التي ولد وترع ��رع فيها ..وهناك
دلي ��ل �آخر� ,إخال�صه النادر ِل�صداقات الطفولة ,مل
تك ��ن تفوته حلظة حتى يجتمع با�صحابه يف �ساحة
ال�ضيعة يلعب (الداما) معهم وي�شاطرهم �أفراحهم
و�أحزانهم.
عظم ��ة ن�صري �أننا نتكلم عنه بع ��د ثالثني �سنة من
رحيل ��ه وك�أنه م ��ا زال موجود ًا بينن ��ا يناف�س الكبار
ن�صري لن يتكرر على �ساحة الكلمة والأغنية ال�شعبية
ناف�س الكبار و�سبقهم يف كثري من �أعماله...
• ه���ل �إمتهن الفنان ن�ص���ري �شم�س الدين
�أية مهنة قبل الغناء ,ومن �إكت�شف ن�صري؟
طبع� � ًا  ,ن�صري بد�أ م�ش ��وار حياته �أ�ستاذ ًا يف الكلية
اجلعفري ��ه يف �صور ولعذوبة �صوته وحبه للفن وكان
يغن ��ي لطالب ��ه معظ ��م الوق ��ت ب ��دل �أن ُي�ش ��رع يف
تدري�سه ��م  ,فخ�ي�ره مدير مدر�سته ب�ي�ن التعليم �أو
الغناء ف�أختار الغناء.
ق ��ر�أ ن�صري يف اجلريدة �أن الأذاعة اللبنانية تطلب
�أ�صوات ًا جديده فتقدم �إليها وهناك �أعجب ب�صوته
حلي ��م الرومي وقدم ��ه لعا�صي ومن�ص ��ور وهنا بد�أ
م�شواره احلقيقي.
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• م���ا ه���ي �أوىل االعمال الت���ي ج�سدها و�إىل
جانب من هل تذكر لنا؟
كان ��ت �إنطالقته من الأ�سا�س مميزة ومع كبار الفن

يف لبنان  ,قدم ن�صري �أ�سكت�شات غنائية مع ال�سيدة
ف�ي�روز وعا�ص ��ي ومن�صور وفيلمون وهب ��ه ,الأعمال
ه ��ي " كا�سر م ��زراب العني .وحل ��وه و�أتومبيل .براد
اجلمعية .وبحر ال�ستات ,,,.,
�أول �أغني ��ة فردية قدمها كانت بعنوان رح حلفك يا
طري بالفرقة  ,,,من احلان فيلمون وهبه
�أي�ضا �إ�سكت�ش ع ��ادت �إلينا �أفراحنا مع هيام يون�س.
و�أ�سكت�ش فار�س و�سلمى مع ال�سيده جناح �سالم.
• ماذا كان يعني َ
لك ن�صري �شم�س الدين
وحدثنا عن عالقته بالأهل؟
كل من عرف ن�صري عنى له فكيف ال يعني يل؟
بع ��د وفاة عمي رحمه اهلل حملت رايته ل�شدة ت�أثري
وتعلقي به.
يف جون كان جارنا يف املنزل والباب ,وكانت طريقه
ملع�صرة الزيت خا�صته متر من بيتنا  ,فرنك�ض �إليه
مل�ساعدته  ,كان يجل�س بيننا َ
وخبـِرنا طيبته وتوا�ضعه
 ,ن�صري الأن�س ��ان الطيب الذي �أحب النا�س و�أحبوه
ن ��ادر جوهرة ثمينة للعائلة جمرد وجوده بيننا يجمع
�شملن ��ا  ,كان دم ��ث الأخالق يح ��ب عائلتة ب�شكل ال
يو�صف.
• َّ
مل مل يجمع �أر�شيف ن�صري حتى الآن؟
وهل تتوا�صلون مع دول و�إذاعات خارج لبنان
�أو حمطات تلفزيونية لأجل هذا الغر�ض؟
عملية جمع �أر�شي ��ف ن�صري " عملية �ضخمة " جداً
تتخطى و�ضع العائلة  ,قد تكون م�س�ؤولية العائلة مبا
تقدر عليه  ,لكنها م�س�ؤولية الدولة بالنهاية.
ِ
الدول ��ة اللبناني ��ة غاب ��ت كثريا ع ��ن ه ��ذه املبادرة,
وع ��ن هذا التحرك  ,فعندم ��ا يغني ن�صري �أكرث من
ع�شرين �أغني ��ة يتحدث بها فقط عن عني ال�ضيعة..
ك�أغنية " على العني طل الهوى " " ,على العني �إبقي

القين ��ي" وكا�سر مزراب العني " "وعلى عني امليه يا
�سم ��را " " ,ووحيات ��ك يا درب العني " �إمنا يدل على
مدى حبه الوا�سع لوطنه وحبه للطبيعة.
�أغاين ن�صري بقيت عنوان ًا حلب الأر�ض اللبنانية ,ال
ب ��ل هي نربا�س ,وم�سرية طويلة تهتدي بها الأجيال
وتجُ �س ��د و َتزرع و ُتنمي و ُتلقح حب القرية وال�ضيعة
اللبنانية.
عندما منحو ن�صري من اللوحة اللبنانية نلغي تراث
لبنان بال�شروال والطربو�ش وال�ساحة والعني.
�إذا عج ��زت الدوله عن هذا املطلب كباقي املطالب,
وع ��ن هذه املب ��ادرة ك ��ي نطل ��ق عليها ه ��ل تفكرون
ب�إعط ��اء �أغنيات ��ه جم ��دد ًا ملطرب�ي�ن ج ��دد يتمتعون
بال�ص ��وت واخلامة؟ عل ��ى االقل حتى تبق ��ى �أغانيه
رائجة.
ً
بع ��د ثالث�ي�ن عاما ال حق ��وق للفنان على م ��ا يغنيه ,
فق ��ط يبقى ح ��ق امل�ؤلف وح ��ق امللح ��ن ولهما احلق
احل�صري يف ذلك.
• من ي�ضمن لنا اليوم ترويج اغنية وذكر
�إ�سم املغني؟
عل ��ى التاري ��خ ان يبقى كما هو .هن ��اك اغنية ب�إ�سم
("تفت ��ه هندي" ) لن�صري من احلان زكي نا�صيف
�أعادها رجا بدر وقيل عنها رحبانيات.
يجب �أن نحافظ على التاريخ كما هو املطلوب �إحياء
التاريخ والإبقاء على الأ�صل.
ن�ص ��ري غن ��ى ب� �ـ  19م�سرحي ��ة اىل جان ��ب ال�سيدة
ف�ي�روز الن ��ه كان يع�ش ��ق عم ��ل الأخوي�ي�ن الرحباين
وطريقة متيزهم.
نح ��ن نفت ��ح الب ��اب ام ��ام ال ��كل ليختار م ��ن ب�ستان
ن�ص ��ري �شم�س الدين لكن مطلبنا ذكر ا�سم ن�صري
�شم�س الدين  ,حتى يبقى رمز الرتاث.
هن ��اك العديد م ��ن املحط ��ات اللبناني ��ة َت ِعر ُ�ض يف
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وصول أهل البلدة إلى الضريح

جتديد �أعمالها وبراجمها �أغنيات ن�صري كي تكون
�إمتح ��ان م ��رور للطلبة وعل ��ى �أغاني ��ة تتوقف عملية
جناحه ��م ( .ن�ص ��ري �شم� ��س الدي ��ن م ��ادة �صعبة
للتقدمي ولي�س م ��ادة �سهلة ) كربنامج �سوبر �ستار..
و�ستار اكدميي .وغريهم.
مع�ي�ن �شريف غن ��ى لن�ص ��ري �شم�س الدي ��ن �ضمن
برنامج ُعر�ض على �شا�شة .mtv
ح ��اول مع�ي�ن �شريف اربع م ��رات �إع ��ادة مقطع من
�أغني ��ة لن�ص ��ري ك ��ي ت�ص ��ل اىل املطل ��وب والطبقة
وي�ستمتع بها اجلمهور..
لي�س م ��ن ال�سهل الي ��وم �أن نعرث على خام ��ة �صوتية
ك�صوته" ,طلوا طلوا ال�صيادين" ,هدوين ,وغريهم
اعم ��ال مكتملة وناجح ��ة �إ�ستمرت ول ��ن متوت حتى
بغي ��اب ن�ص ��ري م ��ا زال اجلمهور يبح ��ث عن طبقة
�صوت ��ه وخامت ��ه و�س ��واء �أعيد جم ��ده �أو ال ,ن�صري
�سي�ستمر حتى ولو مل نرفع رايته.
�أطم ��ح بعد تقاعدي ان اكت ��ب عنه..واريد �أن �أ�شجع
�إبنت ��ي ان تعم ��ل دكت ��ورا يف حياة وم�س�ي�رة ن�صري
�شم�س الدين.
�س�ؤال!!! ولكن.
• هل قمتم مببادرة مع البنوك املالية رمبا
يهمه���ا ان ت�ض���ع �إ�سمها �أمام تاري���خ ن�صري,
�أو رمب���ا م���ن �سبون�س���ر �أو رعاية عل���ى الأقل
ت�أم�ي�ن ميزاني���ة معين���ة ت�ساع���د يف عملي���ة
جتميع هذا االر�شيف؟
هذا واجب الدولة نحن نطالب الدولة �أن تبادر بهذا
و�أن تحُ افظ على هذا الرتاث.
�أع ��ود للحدي ��ث عندما يغن ��ي ن�صري �شم� ��س الدين
"رح حلفك يا طري بالفرقة" جتدين يف هذه الأغنية
ر�سال ��ة �أخ ��رى يهدف به ��ا التحدث ع ��ن الإغرتاب
اللبن ��اين ب�أنواعه  ,يق�صد الوط ��ن واحلنني للرتاب
وااله ��ل واخلالن واجلار وال�شج ��رة والذكريات  ,بل
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دعوة جاه ��زة للعودة ومالقات االه ��ل قبل الفراق.
حب ��ه للوط ��ن يف �أغانيه حبب كل النا� ��س وكل العامل
بهذا الوطن ال�صغري لبنان...الوطن عند ن�صري مل
يكن مو�ضع م�ساوم ��ة حمله ب�صوته و�صدح به يف كل
�أرجاء الكون.
فكيف ال يكون الفنان �سفري الأوطان؟

داخ ��ل الن� ��ص ,بالن�سب ��ة للفن ��ان ن�ص ��ري كان رمز
الكلم ��ة ,الي ��وم خلت الأغ ��اين من احلن�ي�ن وال�شوق
واللوعة والإنتظار والعتاب.
ن�ص ��ري غنى الطاح ��ون �صوتي و�صوت ��ك يا طاحون
الدني ��ي تليناها م ��ا علينا�ش للنا�س دي ��ون وح�سبتنا
وفيناها.

• ه���ل تذكر لنا حادثة عن الفنان الراحل
ن�صري �شم�س الدين؟
�أن ��ا �أعمل يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة منذ زمن,
وكن ��ت �آتيا اىل لبنان برا لألتق ��ي به يف دم�شق حيث
كان عائ ��دا من حفلة له يف م�صر �أحياها مع ال�سيدة
ف�ي�روز �سن ��ة  1976م  ,وكان فرح ��ا ج ��د ًا ج ��د ًا �أن
اجلمهور امل�صري تقبله وتفاعل مع �أغانية.
يف دم�ش ��ق �أحيينا حفل ��ة يف بهو الفندق م ��ع ال�سيده
جورجيت �صايغ وغنى بكل جوارحه من �شدة فرحة,
وكن ��ت قد طلبتُ منه �أن مينحن ��ي الوقت لأنني �أريد
ت�صريحا لدخول لبنان يف ذلك الوقت نظرا للحرب
الت ��ي كانت قائمة واللبناين عليه �أن ي�صرح للدخول
واخلروج.
ق ��ال يل بعنجهيته املعهودة �" :أنت مع ن�صري وتريد
ت�صريح " ..املهم عندما و�صلنا اىل احلدود اللبنانية
ال�سورية وعرفوا �أن ن�صري متواجد يف املكان فتحت
لن ��ا كل الأب ��واب  ,و�أ�ست�ضافنا مدي ��ر اجلمارك بكل
مودة وخرجنا بدون �أن نختم جوازاتنا حتى.
ن�ص ��ري كان يتخطى حدود الوط ��ن ومل يكن يحتاج
اىل جواز �سفر.
ن�ص ��ري �شم� ��س الدين تخطى احلدود ه ��و وال�سيدة
فريوز ..كانا يعربان دون جوازات وتفتي�ش.

• �أي���ن جن���د اليوم هذا الن����ص الذي يحاكي
ال�ضيعة؟
ن�ص ��ري �أقن ��ع عا�ص ��ي الرحب ��اين �أن يغن ��ي جل ��ون
مب�سرحي ��ة نا� ��س م ��ن ورق �أقنعه �أن يغن ��ي لقريته ,
وق ��ال فيه ��ا جون جون بل ��دي جون بتعطي ��ك الزيت
والزيتون�...أدرج جون بالتاريخ والنا�س عرفت جون
من خ�ل�ال ن�صري �شم�س الدين واي�ض ��ا �شو�شو كان
من جون.

• �أي���ن نح���ن اليوم من هذا الف���ن  ,ما �سبب
هبوط القيمة الفنية؟
نع ��م كان هناك قيمة للف ��ن والفنان وكنا جند لوحة

• كلمة حرة و�أخرية ؟

النصب التذكاري في وسط البلده

السيد كاظم شمس الدين يلقي كلمته

لك ال�شكر عل ��ى هذا احلوار ,
ال �أع ��رف كيف اقدم ِ
لك  cdمميز جمعته انا و�إبنة
�إ�سمحي يل ان اقدم ِ
ن�ص ��ري �شم�س الدي ��ن  ,عبارة عن �سه ��رات عائلية
م�سجلة على العود ب�صوته كان يرددها ويغني ونحن
من حوله ن�ستمع اليه.
ان ��ا الوحيد و�إبنة ن�صري منل ��ك �سبع �سديات ..cd
ال ميلكه ��م �إن�سان عن ن�صري �شم�س الدين و�سيكون
لك احلظ يف هذا.
ِ
• به���ذا ال�شوق الكبري هل لك �أن ت�ستعر�ض
لنا �أغنية؟
· �صب الهوى بالكا�س و�سقيني غرام
· وقويل لكل النا�س لبيحب ما بينالم
· مهما العمر يكرب باقي القلب اخ�ضر
· وما زال خمر الكا�س ما بينقا�س بااليام
· ُ�صبي الهوى بالكا�س و�سقيني غرام.
نهاي ��ة احلديث انا حزين للدولة التي غنى لها فخر

الدين.
�أنا حزي ��ن ......ن�صري �شم�س الدين الذي �أطرب
الدني ��ا ي�سق ��ط عل ��ى امل�س ��رح بينم ��ا يق ��دم �أغنيتة
الأخرية الطربو�ش  ,ف�ل�ا يح�ضر به �إىل لبنان �سوى
�إب ��ن �أخيه "ع ��زت " ال ��ذي كان برفقت ��ه وي�سعى ان
يقدمه خليفة له بفنه( ,ح�ضر بجثمانه الطاهر على
�ضهر �سيارة �أجره).
هذا عتبنا على دولتنا التي مل تقدم لن�صري ما قدمه
لها .ومل تفيه ولو بجزء ب�سيط من حقه عليها....
ن�صري كان يح�ضر لعمل م�سرحي كبري هو " املتنبي
" ومل ميهله القدر.
الأعمال الت ��ي نفذها الراحل ن�ص ��ري �شم�س الدين
هي:
مو�سم العز مع �صباح ووديع ال�صايف �سنة 1960
ج�سر القمر مع فريوز �سنة 1962
البعلبكية وعودة الع�سكر �سنة 1963
الليل والقنديل مع فريوز �سنة 1963
بياع اخلوامت مع فريوز �سنة 1964
دواليب الهوا مع �صباح �سنة 1965
فخر الدين مع فريوز 1966
هاله وامللك مع فريوز 1967
ال�شخ�ص مع فريوز 1968
جبال ال�صوان مع فريوز 1969
يعي�ش يعي�ش مع فريوز �سنة 1970
�صح النوم مع فريوز 1971
نا� ��س م ��ن ورق وناط ��ورة املفاتي ��ح مع ف�ي�روز �سنة
1972
ق�صيدة حب مع فريوز ووديع ال�صايف �سنة 1973
املحطة مع فريوز �سنة 1973
لولو مع فريوز �سنة 1974
مي�س الرمي مع فريوز �سنة 1975
برتا مع فريوز �سنة1977
هذا بالأ�ضافة اىل �أكرث من � 1700أغنية فردية نتاج

ثالثني �سنة من اجلهد والعمل الد�ؤوب ومن التعاون
مع كبار امللحنني وال�شعراء...
كان ه ��ذا ختام حوارنا اترك لكم ولإح�سا�سكم هذا
املوجز املفتوح عن �سرية حياة باملخت�صر املفيد.
�أ�سرة" جملة �صيدا" و "تلفزيون �صيدا" القناة ""66
كانت حا�ضرة منذ اللحظة الأوىل لتغطية املهرجان
الإجتماع ��ي الفن ��ي الكب�ي�ر ملنا�سبة ذك ��رى مرور "
ثالث ��ون عام� � ًا" على وف ��اة الفنان الكب�ي�ر "ن�صري
�شم� ��س الدين" ‘�إىل جان ��ب م�شارك ��ة ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة الإجتماعي ��ة و الفني ��ة و حمب ��ي الفن ��ان
القدير ن�ص ��ري �شم�س الدين و عم ��وم �أهايل" بلدة
جون" م�سقط ر�أ�س ن�صري �شم�س الدين.
و باملنا�سب ��ة اجلليل ��ة و�ض ��ع حم ّب ��ي الفن ��ان القدير
�أكالي�ل� ًا من الورود عل ��ى �ضريحه مع ق ��راءة �سورة
الفاحت ��ة من قب ��ل اجلميع يف مقربة البل ��دة و و�ضع
العدي ��د من الأكاليل على الن�ص ��ب التذكاري للفنان
القدي ��ر و�س ��ط البل ��دة ،مب�شارك ��ة �أه ��ايل البلدة و
�شع ��راء و �أدباء الذين تكلموا بق ��در كبري عن مزايا
الراحل.
و كان لأ�س ��رة "جمل ��ة �صي ��دا" �أي�ض� � ًا دور ًا �إجابي� �اً
وممي ��ز ًا و م�ش ��ارك ًا يف و�ضع �إكليل م ��ن الورود على
�ضريح ��ه و�ضعه املدير الع ��ام ملجلة �صي ��دا الزميل
غال ��ب بعا�ص�ي�ري تقدي ��ر ًا و وف ��ا ًء مل�س�ي�رة الفن ��ان
الكبري ن�ص ��ري �شم�س الدين ،و �إكلي ��ل خا�ص �أي�ض ًا
و�ض ��ع من قب ��ل احلرك ��ة الثقافي ��ة يف لبن ��ان ب�إ�سم
�أم�ي�ن عام العالق ��ات اخلارجية يف جمل� ��س النواب
الأ�ست ��اذ ب�ل�ال �ش ��رارة تقدي ��ر ًا للعم�ل�اق الكب�ي�ر
اللبن ��اين و العرب ��ي الفن ��ان ن�صري �شم� ��س الدين.
واملميز �أي�ض� � ًا كان امل�شاركة الهامة و الفاعلة لفريق
عم ��ل "تلفزيون لبنان الر�سمي" يف ظل غياب ملفت
للنظر العديد من و�سائل الإعالم التي مل ت�شارك يف
تغطي ��ة احلدث الهام و تقدي ��ر هذه املنا�سبة الفنية
الوطنية.
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"المجلي �سمو الأمير
الحوار المفتوح مع ال�شاعر ُ
طالل بن �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود"
حاورته من لبنان  :الإعالمية هبة ق�ضامي

�أجد �شعر املر�أة يف الوطن �أكرث ت�أثرياً ويحرك بي ال�شجون �سببه �صلة الو�صل بينها وبني الأر�ض فكالهما يحمل رحم!
�أ�سعدين �أن �أحاور �شخ�صية عربية لأول مرة يف جمال الأدب وال�شعر املعا�صر عُرف بالتوا�ضع والت�سامح والكربياء � ,إت�سم بالعلم والثقافة
واملعرفة  ,ملع يف املادة الأدبية كتب الأر�ض وال�سيا�سة واحلب عرفته الإذاعة اللبنانية و�سكن �أح�ضانها
اللقاء مع �سمو " الأمري " قد يكون من �شهامة امللوك التوا�ضع يف زمن الت�شتت والرياح وال�ضباب وزمن املكابرة املطلقة.
�سمو االمري "املُجلي طالل بن �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود "
ل���ن �أ�سم���ي ه���ذا ال�سب���ق �سبق �إعالمي خ�صو�صاً  ,عندم���ا يت�شيد �أدباً وعلماً وتقديراٌ  ,والأهم من ذلك ُحب���ه لل�شعب اللبناين  ,كونه يحمل
هذا احلنني من كبد الأم.
�أبح���ر باك���راً  ,كان مركب���ه القل���م  ,وبح���ره الورق���ة ,و�ضفاف���ه التعب�ي�ر ,تقرتب منه تظ���ن نف�سك �أمام هال���ة �سرعان ما ت�ص���ل اىل �شفافية
�إح�سا�سه املدغدغ باللوعة � ,إن�ساين اىل �أبعد احلدود يرف�ض التع�صب ويخاطب احل�ضارة يبنى الواقع ويبعد عن التزييف
*يقدم نف�سه ك�إن�سان يده بي�ضاء وفكره قنديل.
�سمو الأمري حللت مملكة الثقافة ف�أهال بك َ على �صفحاتنا الثقافية..
• دعنا ندخل ونتذوق من َكرمك ال�شعري.
ونتع���رف عل���ى م���ادة �أدبي���ة جدي���دة دعن���ا
نتح���دث ع���ن ابح���ارك امل�ستم���ر يف ال�شعر,
وعن خميلتك ,وم�ساحات �أفكارك ,وعرفنا
عن ال�شاعر املُجلي؟
�أ�شكرك ��م على املقدمة والرتحي ��ب ,هذا هو نب�ض
القلم اللبن ��اين يح�ضر دائما ,وهك ��ذا �أرى ال�شعر
مبجمله فك ��رة مميزة ,و�أي فكرة من املفرو�ض �أن
حتت ��وي على التج ��دد والإبداع وتنطل ��ق من الروح
واملعنى وغزارة الفكر والن�ضج والأ�سلوب.
وال �شك �أنني �أ�سعى لبن ��اء مدر�سة �شعرية جديدة
يك ��ون رائدها (املُجلي) وه ��ذا لي�س �سه ًال فعندما
تُعب ��د طري ��ق ما ,ف�أن ��ت حتت ��اج للعط ��اء امل�ستمر
وال�صرب الدائم و التوفيق من اهلل.

سمو األمير طالل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

�صيدا

38

• كي���ف جتد نف�سك بعد عدة �سنوات و�أنت
تقط���ع �سهول ,و�سف���وح ,و�أب���راج الق�صائد,
وعر����ش ال�ش���وك ,وتتح���دث بالعط���ور
والزه���ور ,وتت�ل��ألأ بالكري�ست���ال� ,أظن �إين
خل�صت العديد من الق�صائد..؟
أنك تطلعني على كتاباتي جيد ًا ,ف�أنا ان�شر
وا�ض ��ح � ِ
كتابات ��ي من �سبع �سن ��وات تقريبا ,ووه ��ج الكتابة

وامل�شاع ��ر �سبقن ��ي قبل ه ��ذا بكثري نح ��و الكتابة,
�سف ��ري �إىل اخلارجُ ,بعدي عن االهل والبالد َكون
لدي خميلة �إمتزجت بااللوان ,جعلت روحي ت�سبح
بعامل �آخر ,و ما بني حبي للرتاب ورحالت ال�سفر,
قطف ��ت �أقالمي غمار الكلم ��ات وتعطرت بالزهور
و�أ�صبح (املُجلي مجُ لي).
• هل نطعم احلديث ببداية �شعرية ؟
عاد ال�شتاء ردي يل معطفي,
ال ادري !!
منك ؟
ملا يغمرين معطفي بعا ٍمل حنانه �أكرث ِ
رحتُ �أت�سلق �أبراج فكري و وطئت �أعلى قمة فيها
و دنوت لأراكي من �شرفتها,
كم �أنتي بعيدة !!
�سابحة ! عنيدة !
َ
متازحني العوا�صف بكراتك الثلجية !!..
حماك
عاد ال�شتاء رد ي يل معطفي الذي ِ
جردت نف�سي منه �أم ًال
�سهامك
وهجك و
�أجتمد ملقاومة
ِ
ِ
وللموعد حظه العاثر بيننا
فمزاجي الدائم هو ال�شتـاء
وفاكهتي الدفء وال�صفـاء

فم ��ن ف�ضل ��ك �أقوله ��ا بحن ��ان عا�ص ��ف ,ردي يل
معطفي
فقد عاد من ي�شعرين ب�أين �أتنف�س �شتائي.
• اهلل عل���ى �إح�سا����س القل���ب يف ه���واك
�إن���ه خم���زون احل���ب واحلن�ي�ن وال�شع���ور
بالف�ص���ول ,ه���ل كتبت خارج احل���ب وبراءة
امل�شاعر؟
يف املرحل ��ة الأخرية كما الح ��ظ املتابعني يل ُرحت
�أكت ��ب الق�صي ��دة ال�سيا�سية مث ��ل ق�صيدة (حرب
الزهور) كي �أعي�ش املناخ ��ات احلا�ضرة واملقبلة,
و�أدخل ��ت �سل�سلة من املق ��االت ال�سيا�سية ال�ساخرة
اجلريئة �ضمن �أعمايل كي تن�ضم �إىل باقة �أعمايل
ال�سابق ��ة ,ووج ��دت نف�سي �أتوجه نح ��و الأدب وفن
املقال ��ة ,بع�ضه ��ا تت�ص ��ف بالوجداني ��ة والعاطفة,
ومنها كان جتليات روحانية.
• هل ال�شعر موهبة او جمرد خواطر؟
ال�شع ��ر موهب ��ة وه ��ي اال�سا�س يف ذل ��ك ,يجب �أن
تكون موج ��ودة يف كيان ال�شاع ��ر كقاعدة �أ�سا�سية
وه ��ي ت�ضخ من �صمي ��م الفكرة ,وح�ض ��ور وغزارة
القل ��م حت ��ى ن�ستمر ,املوهب ��ة تتجدد كلم ��ا دخلنا
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عامل ال�شعر وتعمقنا به ,ثم تاتي اخلواطر لتحرك
املوهبة ال�شعري ��ة ,و يلعب العقل دور ًا كبري ًا ب�إبراز
املوهب ��ة ومنوه ��ا ,وااله ��م تنظي ��م ه ��ذة املوهب ��ة
بال�شكل ال�سليم واملطلوب.
• كي���ف تكت���ب يف ظل ح���روب م�ستمرة هل
تتف���رغ له���ذا االم���ر ؟ وكي���ف ت���رى عالقة
ال�سيا�سة مع الثقافة؟
املناخ ��ات �صعبة باتت يف الع ��امل العربي ,لكن �أود
الق ��ول ال وجود ل�سيا�س ��ة حقيقية م ��ن دون خلفية
ثقافية و فكرية ! �أبد ًا ال يوجد.
التف ��رغ لي�س كلي �إمنا ,يف ظ ��ل العوامل ال�سيا�سية
هن ��اك �أم ��ور ت�ستدعي من ��ا �أن نواكب م ��ا يحدث,
و�أن نتعام ��ل مع كافة الفئات ,حت ��ى ما ال يتفق مع
�إن�سجاماتن ��ا ,العالقة الثقافية ه ��ي دائما جامعة
للكل و�أهم باب ح�ضاري للتوا�صل ,والأمر ي�ستدعي
التكي ��ف ,والبعد عن الع�صبية و�أخذ االمور برتوي
وفهم االخ ��ر وظروفه ,و�أحيانا جتد نف�سك تندمج
ب�ش ��روع الكتاب ��ة وتكت ��ب احلالة و احلادث ��ة نتيجة
لأي و�ض ��ع راه ��ن تت�أث ��ر ,ولي� ��س م ��ن اجلمي ��ل �أن
تغي ��ب وتبتعد عن ال�ساحة عليك �أن حت�ضر بقلمك
بالرغ ��م من امل�شاغل والأعم ��ال ,فال�سيا�سة حتمل
هوي ��ة الثقافة و هناك دافع ق ��وي يلهم ال�شاعر �أن
ي�ستوحي �سواء يف احلرب �أو يف ال�سلم.
ال ف ��رق ب�ي�ن �شاعر و�شاع ��ر �سيا�س ��ي بالنهاية هو
�شاعر ,وال�شاعر ال يت�أخر عن حتويل �إح�سا�سه �إىل
ن�ص وم ��ادة ,فهو يعمل على �سب ��ك االمور و�صبها
وجمعها وو�ضعه ��ا �ضمن م�سار معني تخدم قوة ما
نكتب وتُ�شبع املوقف وتوجد الن�ص.
• كيف تواكب الع�صر؟
علين ��ا دائم ��ا �أن تتعامل م ��ع التقني ��ات ون�شرع يف
التفي ��ذ والي ��وم �شب ��كات التوا�صل دفع ��ت اجلميع
ملواكب ��ة اللحظة ,ه ��ذا العمل جمي ��ل يجعلنا نطل
عل ��ى الع ��امل دون ر�سمي ��ات نندم ��ج م ��ع كل �أنواع
الثقاف ��ة ,هن ��اك �أق�ل�ام جميلة تعرفن ��ا عليها من
خالل �شبكات التوا�ص ��ل واليوم نحن نحمل ر�سالة
االوطان فكيف نبتعد وال نواكب؟
فالثقاف ��ة لي�ست كما يظن اجلميع قراءة جملة من
الكتب وح�ض ��ور م�ؤمترات و �إلقاء ن ��دوات والعي�ش
بطبقي ��ة� .إمن ��ا هي تنمي ��ة ملنافذ روحي ��ة فكرية و
�إ�سقاطها على �أر�ض الواقع مبتناول اجلميع.
• يف ظ���ل عامل عربي يفتقد لثقافة الأدب
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ويتج���ه نح���و ثقاف���ة اجل�س���د كي���ف ُتنظ���ر
اىل الأم���ور و�أنت عُرف���ت بالتوا�ضع وحبك
للنا����س والت�أثر وعرف���ت انك حتمل هويث
ثقافية ال مثيل لها و�سفري الإن�سانية �أينما
حتل ُتدمعك �أ�صوات االطفال وتنتف�ض؟
اوال :الع ��امل العرب ��ي يتجه نحو ثقاف ��ة اجل�سد� ,إال
�أين مت�أم ��ل ب� ��أن ثقاف ��ة الأدب �ستع ��ود ب�أجمادها
وتزه ��ر �ألأمة و�أنا �أكاف ��ح جاهد ًا للو�صول �إىل هذا
املبتغ ��ى و�سيكون القل ��م منرب الثقاف ��ة ,وهذا �أقل
واج ��ب �أن �أك ��ون �إن�ساين ال قيم ��ة ل�شخ�صي �إن مل
�أكن �إن�سان.
• �إذا حتدثنا عن املر�أة من ي�ؤثر بك َ �أكرث
�شعر املر�أة �أم الرجل وما هو الفرق؟

�أج ��د �شعر املر�أة يف الوطن �أكرث ت�أثري ًا ويحرك بي
ال�شجون ,قد يك ��ون ب�سبب �صلة الو�صل بينها وبني
الأر�ض فكالهما يحمل رحم !
�أما �شعر الرجل ف�أج ��ده متفوقا بالغزل و العاطفة
وذلك يعود لتمكنه من ال�صور البالغية و الت�شابية
الإبداعي ��ة الت ��ي يكتب به ��ا بع�ض ال�شع ��راء ولي�س
الكل.
• ه���ل ت�شج���ع امل���ر�أة عل���ى �إب���راز مواهبها,
وه���ل �أن���ت م���ع �ص���وت امل���ر�أة ,وه���ل لق���ب
�شاع���رة للمر�أة لق���ب رفيع امل�ست���وى �أو مع
�سيا�سة جتاهل املر�أة؟..
امل ��ر�أة �أوال ً :ه ��ي الأم والطفل ��ة والق�صيدة هناك
رابط تغزون ��ا بحنينه ��ا دائما ,لق ��ب �شاعرة ك�أي

الألق ��اب الرفيع ��ة ,مثل لقب دكت ��ورة ! لكن هناك
من يربعن �أمام هذا اللقب ,وهناك النقي�ض
و�أن ��ا �أ�شجع كل بارعة ,والأمر يتعل ��ق ب�إ�ستحقاقها
لللق ��ب ,وه ��ذا يحدده فق ��ط طريقة نه ��ج �شعرها
وقلمها وكيف تقدم نف�سها وت�شعرنا ب�إبداعها ,فهي
من تحُ دد تقبل اجلمهور لها بالإيجاب �أو ال�سلبية.
وهن ��ا تربز املر�أة �صوتها الفاع ��ل� ,أما كلقب بحت
فهو م�شرف �إجتماعي ًا.
• �أخربن���ا عن �صفحاتك على الفي�س وهل
جمهورك يتزايد وكيف؟
يكون يل ن�صيب من ال�سعادة الغامرة حني �أتوا�صل
م ��ع جمه ��وري ,و عر� ��ض �أعم ��ايل ع�ب�ر �صفحات
التوا�صل الإجتماع ��ي (الفي�سب ��وك) وم�شاركتهم

ه ��ذا يزي ��د م ��ن بح ��ر املعرف ��ة والتوا�ص ��ل ومينت
العالقات .لدي عدة �صفحات موزعة كالتايل.
 1ح�سابي ال�شخ�صي يف الفي�س بوك
� 2صفحة الإعجاب ب�أعمايل
� 3صفحة �صالون عر�ش ال�شوك الأدبي.
• هل لنا بنفحات جديدة من �شعرك؟
تل ��ك الق�صي ��دة ُكتب ��ت حزن ��ا على مر� ��ض الوالد
رحمه اهلل.
�آه يا ابتي !!
كي ��ف يل �أن �أن�س ��ى غرغ ��رة �صوت ��ك ,و وع ��ودك
الكثرية وخجلي الكبري ,و تعففي �أمامها
وحر�ص ��ك �أن �أبق ��ى عل ��ى نف�س ��ي قوي ًا وعل ��ى �أمي
رقيب ًا

لن �أن�سى موعدنا الأخري..
وكي ��ف �أن�سى دمع ��ة عيونك الندية ,كي ��ف �أن�ساها
وهي
ترافق قولك �ساحمني يا ولدي
ال يا �أبتي ...ال تقولها ثانية
دعني �أ�ضحي لأجلك دون مقابل.
هل يل !..هل يل
�أن �أعود ل�سابق عهدي
�أ�س�ت�رق �إلي ��ك النظر ....م ��ن ب�ي�ن �أوراق الغار و
�أغ�صان ال�شجر!...
�أزي ��ح عني �أ�شج ��ار الزيتون و �أ�ش ��واك الورد لأملح
بهاك..
ال تنظر �إيل!..
بحكم �ضوء حالك
فال يغ�ضبني ذلك ! و ُيعجبني نظرك للآخرين
تدم ��ي �ساعي ��دي و قدم ��ي تل ��ك الأ�ش ��واق ح�ي�ن
�أزيحها
ولكني �أن�سى حني �أملح بهــاك
وتتقاطر مني الدماء وراء الدماء
فت�صبغ الورق الأخ�ضر
فت�شف ��ق عل ��ي حينه ��ا �أ�شج ��ار الأرز ..وتنحن ��ي
لأجلي..
�أق ��ول لها �أبتع ��دي� ...أنظ ��ري �أنه �أب ��ي يفوقك يا
�أ�شجار �أرتفاع ًا
ت�صمت الأ�شجار حرية ً مني...؟
فتهتز نحوي �أغ�صانها موا�سية
تلتف ح ��ول مع�صمي و�ساقي حامل ��ة �إياي ك�أيقونة
تر�سم
� ..أمري الغار...
هل يل يا �أبي �أن �أعود ل�سابق عهدي ؟
�إذا عدت ل�صحتك و بهــــــاك
�أعدك �أين ذاهب ل�سابق عهدي.
ف ��وق الأوراق و ب�ي�ن ال�شجر �ألتم� ��س ب�صمت نظرة
ر�ضــــاك
و عل ��ى الر�أ�س �أ�ضع من جديد ذاك التاج امل�صنوع
من ورق الغار.
جميل هذا احلنني فيه النكه ��ة اللبنانية علها كبد
االم كم ��ا ذكرت�.أمتنى ل ��ك التوفي ��ق واملزيد من
االبداع كلم ��ة حرة و�أخرية �س�أحمل امل�شعل الثقايف
دائم ��ا و�أحم ��ل امل ��ر�آه لأعك�س �ض ��وء ال�شم�س على
ال�ضمائر املظلمة لعلها ت�ستنري و ت�ستيقظ.
وال�شك ��ر النهائ ��ي عل ��ى احل ��وار والدع ��وة �إىل
الإعالمي ��ة هبة ق�ضامي الت ��ي �أكن لها كل التقدير
ولأ�سرة جملة �صيدا.
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القدر...المخفي �سر من �أ�سرار ...الدنيا
حوار�:سناء �سالم احل�سن

ق���ام فري���ق عمل �أ�سرة " جمل���ة – �صيدا " و تلفزي���ون �صيدا " قناة 66
" بزيارة �إن�سانية خا�صة  ،ملنزل ال�سيد " زكريا خ�ضر " يف منطقة
اجلديدة – �شرق بريوت.
هذه الزيارة الإن�سان ّية مل ت�أتي من فراغ  ،بل جاءت على قدر امل�ستطاع
من املعرفة و الدراية و عن ق�صد ملعرفة حقيقة ق�صة رجل غري القدر
م�سار حياته.
بع���د �أن كان ه���ذا الرج���ل يعي�ش حي���اة �سعيدة ورغيدة م���ع عائلته و هو
املهني،و احلريف املاهر يف �صناعة املفرو�شات و الديكور .
...و لك���ن الق���در املخف���ي ال يعل���م توقيت���ه � اّإل "اهلل" بتوقيت مقدر لكل
�إن�س���ان يف ه���ذه احلياة الدني���ا و �أ�سرارها الغام�ضة �أ�س���رار ت�شبه �أ�سرار
�أعماق البحار.
...قدر م�صيب قد يرفع من �ش�أن الإن�سان �إىل �أعلى مراتب احلياة
ك�إ ّنه ُحلم مفاجئ  ..قد حتقق و ال يف الأحالم.
 ...و ق���در ق���د ي�صي���ب الإن�سان ب�شكل مفاجئ ق���امت ب�أ�سراره يف م�سرية

حياته� ،سيء قد يعيق م�سرية حياته.
�...أي�ضاً ُحلم مفاجئ �سيء  ...و ال يف الأحالم
"زكريا خ�ضر"  ،واحداً من �أولئك الذين تعر�ضوا حلادث �سري مروع
قدر خمفي مقدّر عليه غيرّ م�سار حياته.
�...إ ّنه
الرج���ل امل�ؤم���ن بق���در اهلل �سبحان���ه و تع���اىل  ،و لكن���ه ال ير�ض���ى بظل���م
�إن�سان لأخيه الإن�سان مهما غلت الت�ضحيات.
..لأن �سائق ال�سيارة التي �صدمته  ،معني و م�س�ؤول بقدر عن احلادثة
التي غيرّ ت م�سار حياته.
وكان���ت ال�سب���ب الأ�سا�س���ي يف م�صابه الأليم امل�ستج���د و عجزه عن متابعة
عمل���ه ،و خا�ص���ة بع���د ال�صدم���ة و �إجراء ع���دة عمليات جراحي���ة لقدميه
املك�سورة  ،بك�سور بالغة جداً  ،منعته من العودة ملزاولة مهنته و حرفته.
و مك���ث ع���دة �شه���ور من ج���راء احل���ادث يف فرا�شه و هو العاج���ز اليوم ،
ع���ن حت�صي���ل قوت���ه اليوم���ي بع���د ان كان متوفراً بق���در ال يح�سد عليه
من املال يف جيبه.

السيد زكريا خضر وسناء سالم الحسن
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يف �سي ��اق حديث ��ه� :أك ��د ال�س ّي ��د زكر ّي ��ا يف �سياق
حديثه لنا �أنّ احلياة وقفة عز و كرامة  ،ال ي�ستطع
�أي رجل يف الدنيا �أن ي�شعر و ال للحظة واحدة ب�أ ّنه
عاجز عن ت�أمني لقمة عي�شه،
وتوفري كل م�ستلزمات و حاجات �أ�سرته.
خا�ص ��ة بالظ ��رف الراه ��ن يعج ��ز بق ��در كبري و
و ّ
قا�سي عن توفري كل ما يلزم لعائلته و نف�سه.
ما�س ��ة للدواء ب�شكل
..و �إ ّن ��ه بنف�س الوقت بحاجة ّ
�شهري ،ملتابعة العالج اليومي بعد احلادث الأليم و
ب�شكل دائم ،و هو غري متو ّفر و عاجز عن ت�أمينه.
بعد �أن كان يعي�ش حياة �سعيدة و رغيدة و متوفر له
كل م�ستلزم ��ات احلياة �إ�سوة ب ��كل النا�س من دواء
و�إ�ست�شف ��اء و رعاية �صحية و �إجتماع ّية �شاملة لأنه
كان م�ضم ��ون بال�ضم ��ان الإجتماعي ع�ب�ر ال�شركة
الت ��ي كان يعم ��ل به ��ا و باملنا�سب ��ة تق� �دّم بال�شك ��ر
اجلزيل لل�شركة التي كان يعمل بها يف تلك املرحلة
من حياته.
و �أ�شار �أي�ض ًا
�أنّ احلي ��اة يف هذه الأ ّيام الع�صيبة �صعبة جد ًا من
كل النواح ��ي املهنية ال فر�ص عمل و الإقت�صاد ّية و
الأزمة العا ّمة يف لبنان و البالد العرب ّية.
و ي�ضيف زكر ّيا
ق�ص ��د يف كالمه ب� ��أنّ �أوالده م�شكوري ��ن يد العون
ويقدّمون له بع�ض امل�ساعدات بقدر لأنّ لكل �إن�سان
ظروفه ولديه �أي�ض ًا م�س�ؤول ّيات جتاه عائلته.
قد ال متكنه من م�ساعدته ب�شكل مطلق مايل لتوفري
كامل الدواء بالرغم من �أن �أوالده يعاملونه معاملة
جيدة ك�أب حنون كان و ما زال معهم و م�ستمر.
و خا�ص ��ة �أ ّن ��ه بع ��د �أن تعر� ��ض للح ��ادث املفاجئ
الأليم ح�صل معه عدة نك�سات �صح ّية منها القلب
و الأع�ص ��اب و الت ��ي كان له ��ا الأث ��ر ال�س ��يء على
�صحت ��ه و هو بحاج ��ة ما�سة �شهري� � ًا للدواء
كام ��ل ّ
ب�شكل منتظم و دقيق وفق ر�ؤية طبيبه اخلا�ص بعد
ال�صحي.
تو�صيف �شامل لو�ضعه
ّ
• كيف ت�ؤ ّمن الدواء ب�شكل �شهري؟
�أج ��اب " ال�س ّي ��د زكر ّيا " للحقيق ��ة بعد احلادث و
متابع ��ة املعاجل ��ة و �إجراء عدة عملي ��ات �ساعدين
بع� ��ض الأ�صدق ��اء و �أ�صح ��اب الأي ��ادي البي�ضاء و
اخليرّ ين م ��ن النا�س  ،لآخر حلظة  ..من حلظات
املتابع ��ة و املعاجلة و لكني �أ�شك ��و اليوم من الغالء
يف الأ�سع ��ار و منه ��ا ال ��دواء لأنّ ال ��دواء ال ميك ��ن
الإ�ستغن ��اء عن ��ه و ال ترك ��ه �أو �إهم ��ال �أي نوع منه
مو�صوف يل من قبل الطبيب.

هنا تكمن امل�شكلة كيف؟ �أ�ؤمن الدواء ب�شكل منظم
دائم و �شهري حفاظ ًا على �صحتي التي مل يبقى يل
�إال �صحتي لكي �أحافظ عليها �أق ّله.
و نا�ش ��د املحبني و كل حمب لفعل و عمل اخلري �أن
يبادر لتقدمي امل�ساعدة �إليه ملتابعة م�سرية حياته.
يف اخلتام:
�شكر ال�س ّيد "زكر ّيا خ�ضر" مبادرة "جملة �صيدا"
الإن�سان ّي ��ة و التي كان لها ال�صدى الط ّيب يف نف�سه
بع ��د �أن �ساعدته ووف ��رت له ال ��دواء و كل ما يلزم
ب�أق�ص ��ى �سرعة و قامت بزي ��ارة تعاطف تعاطف و
حم ّب ��ة و رعاية �إىل منزل ��ه لتطييب خاطره و حثه
على ال�صمود بعد م�صابه الأليم املقدر.
و مت ّنى على "�أ�سرة املج ّلة" عر�ض ق�صته و م�صابه
الأليم املقدر على

"�صفح ��ات البي�ضاء للمج ّل ��ة" ،ومتابعة مواكبته
ب�ش ��كل دائ ��م مل�ساعدت ��ه بالتع ��اون م ��ع ا�صح ��اب
الأيادي البي�ضاء لتوفري كل م�ستلزماته من الدواء
و الرعاية ال�شهرية.
و بالطب ��ع �أ ّك ��دت ووع ��دت �أ�س ��رة "جمل ��ة �صيدا"
ال�سي ��د "ذكريا خ�ضر" ب�أن تف ��ي بوعدها و �سوف
تبادر �إىل طرح م�شكلته على �صفحات املجلة.
و عر�ض "فيلم خا�ص" لكامل احلوار الذي �أجرته
" �أ�سرة املج ّلة" و تلفزيون " �صيدا – قناة ،" 66
لط ��رح امل�شكلة وتتمنى فيه املب ��ادرة مل�ساعدة هذا
الإن�س ��ان الطي ��ب النف� ��س الكرمي ��ة ،ب�ش ��كل دائم
لت�أمني الدواء ب�شكل �شهري ،و تقدمي كامل الرعاية
ال�صحية من الباب الإن�ساين لهذا الإن�سان ملتابعة
م�سرية حياته.
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بيان

�شداد" للندوة النيابية
المر�شّ ح "خليل ّ

�أ�سته ��ل حديث ��ي بالرتحي ��ب بكم � ،أ�صح ��اب �أقالم
ح� � ّرة ،و م ��داد الع� �زّة و الكرامة� ،أ�سته ��ل القدوم ،
لنتحدث ع ��ن كل حمروم  ،و م�ص ��دوم  ،بظل واقع
م�ش� ��ؤوم ،لنقف مع� � ًا يد ًا واحدة لل ��زود عن حيا�ض
الوط ��ن ،لأ ّن ��ه عندم ��ا نحف ��ظ الوط ��ن  ،نحف ��ظ
املواط ��ن  ،و كل �أماني ��ه و �آم ��ال م�ستقبله و كل ما
يبتغيه  ،الكل راحل و الوطن باقٍ .
مل �أتع ّود املهادن ��ة و الإ�ست�سالم فقناعتي ال ميكن
�أن تكون �سلعة �أو مرتهنة لأي كان .
الرئي���س نبيه
كم ��ا �أحي ��ي باملنا�سبة "دول��ة ّ
ب��ري" على جه ��وده ومل�سات ��ه الت ��ي ي�ضعها يف
ّ
ً
خدم ��ة الوط ��ن � ،إف�ساحا باملج ��ال جليل ال�شباب
وكذلك �سماحة ال�س ّيد "ح�سن ن�صر اهلل" نقول
له ن�شد �أيديكم ملواجه ��ة الفتنة �ضد �سالح العزّة
و الكرامة،
�أود �أن �أ�ض ��ع ب�ي�ن �أيديكم ما �أ�صب ��وا �إليه و �أ�سعى
للو�ص ��ول �إليه � ،أال و هو مطلب ال�شعب كل ال�شعب
و نلخّ �صه بالآتي:
�أو ًال � :إن�صاف الع ّمال و املوظفني.
ثاني ًا  :املحافظة على ثروات الوطن.
ثالث� � ًا  :تعديل قوانني البناء كي ال يتح ّول الب�ستان
الأخ�ضر �إىل هياكل و �أبنية .
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رابع ًا  :جمان ّية التعليم و الطبابة .
خام�س� � ًا  :تعزي ��ز النق ��ل امل�ش�ت�رك يف جمي ��ع
املناطق.
�ساد�س ًا  :تعزيز ال�سلطة الق�ضائ ّية و �إ�ستقالليتها
و عدم التدخّ ل ب�ش�ؤونها.
�سابع� � ًا � :إن�ص ��اف ّ
املوظ ��ف و العام ��ل و تعزي ��ز
ال�ضمان الإجتماعي و �ضمان ال�شيخوخة.
ثامن� � ًا :و�ض ��ع ر�ؤي ��ة لو�ض ��ع املعاقني عل ��ى جميع
ال�صعد.
تا�سع� � ًا  :مالحقة مو�ضوع املخطوفني �إن و جدوا ،
و كذلك امل�أ�سورين.
عا�ش ��ر ًا  :و�ض ��ع حد ملو�ض ��وع اجلن�س ّي ��ة و �إعطاء
الزوج ��ة احلق كم ��ا للزوج ب�أن متن ��ح �أوالدها من
�أجنبي هو ّيتها
�إح ��دى ع�شر  :التوا�صل بني لبن ��ان املقيم و لبنان
املغ�ت�رب ت�شجيع� � ًا م ��ن الدول ��ة للع ��ودة للوط ��ن
"الأم".
�إثن ��ى ع�شر  :تعدي ��ل ال�ضرائب لرف ��ع العبء عن
الطبقة املحرومة و الكادحة.
ثالث ع�ش ��ر  :مراقبة م�ستودع ��ات ال�شركات ملنع
التالع ��ب بتواري ��خ الت�صني ��ع و الإنته ��اء  ،ما بني
م ��واد غذائ ّي ��ة و �أدوي ��ة قب ��ل ت�سويقه ��ا بالأ�سواق

اللبنان ّية.
راب ��ع ع�شر  :مراقب ��ة �أعمال البلد ّي ��ات و حتريك
دي ��وان املحا�سب ��ة و املراقب ��ة م ��ن قب ��ل وزارت ��ي
البلد ّيات و الأ�شغال .
خام� ��س ع�شر  :مالحقة وا�ضعي اليد على �أمالك
الدول ��ة البحر ّية و النهر ّية و الياب�سة لتح�صيل ما
للدولة من مال منهوب منذ زمن بعيد.
�ساد� ��س ع�ش ��ر  :ال�سعي ال ��د�ؤوب للمحافظة على
الأقاني ��م الثالث ��ة  ،ال�شعب و اجلي� ��ش و املقاومة
 ،طامل ��ا يوجد �إحتالل جلزء م ��ن الوطن من قبل
العدو الإ�سرائيلي.
ً
هذه بع�ض ما ن�سعى �إليه معا كي نبقى لنتمكن من
احل�صول عليه مل�صلحة الوطن و املواطن.
يف اخلتام :
و نح ��ن نحمل ه ��ذه التعليمات بفخ ��ر و �إعتزاز و
ت�سري بني طرقات من الوطن.
املع ّب ��دة بال�صرب و البعيدة ع ��ن الأذى و يج ّددون
دائم� � ًا الأم ��ل يف التط ّل ��ع لغ ��د م�شرق بعي ��د ًا عن
الت�س ّل ��ط و الإ�ستئثار و الإختزال و مند �أيدينا �إىل
جمي ��ع الإخوة يف هذا الوط ��ن للتعا�ضد و لنتوحد
ليبق ��ى لبناننا لنا و من بعدن ��ا لأوالدنا و �أحفادنا
فهذه خال�صة برناجمي و مك ّونات ف�ؤادي.

التقى بهية احلريري ورعى عر�ضا �سينمائيا �ضمن مهرجان الأفالم الرتكية يف �صيدا

ال�سفير التركي :نتفهم ردة فعل و�إحباط
اهالي اللبنانيين المخطوفين في �سوريا

اعل ��ن �سف�ي�ر تركي ��ا يف لبن ��ان ان ��ان اوزيلديز �أن
ب�ل�اده تتفه ��م ردة فعل و�إحباط اه ��ايل اللبنانيني
املخطوف�ي�ن يف �سوري ��ا وان تركي ��ا تتاب ��ع جهودها
يف ه ��ذا ال�سياق وق ��ال  :على عك�س م ��ا يقال نحن
ال نعق ��د املو�ضوع وال نعرقله بل نح ��ن ن�ساعد على
ح ��ل ه ��ذه الق�ضي ��ة .كالم ال�سف�ي�ر الرتك ��ي جاء
اث ��ر لقائ ��ه يف جمدلي ��ون النائب بهي ��ة احلريري
يف معر� ��ض زيارة ق ��ام بها ل�صي ��دا ورعى خاللها
عر�ضا �سينمائيا �ضم ��ن مهرجان الأفالم الرتكية
يف لبن ��ان يف ثانوي ��ة رفي ��ق احلري ��ري يف �صي ��دا
بالتع ��اون مع جمعية ال�صداقة اللبنانية – الرتكية
يف �صي ��دا .ورافق ��ه يف الزي ��ارة امللح ��ق الثق ��ايف
يف ال�سف ��ارة الرتكي ��ة ورئي� ��س جمعي ��ة ال�صداق ��ة
اللبناني ��ة الرتكية املحامي حمم ��د علي اجلوهري
حي ��ث التقته ��م احلري ��ري يف ح�ض ��ور من�سق عام
تيار امل�ستقب ��ل يف اجلنوب الدكت ��ور نا�صر حمود.
وق ��ال ال�سفري الرتكي :دائم ��ا ن�أتي اىل جمدليون

لزي ��ارة ال�سيدة النائب بهي ��ة احلريري وانا �سعيد
بالتحدث معه ��ا بالتطورات �س ��واء يف �صيدا او يف
ب�ي�روت وق�ضايا م�شرتك ��ة تربوي ��ة و ثقافية تتعلق
بلبنان و تركي ��ا .كان اللقاء منا�سبة للإطالع على
الأو�ض ��اع يف �صيدا �سواء عل ��ى ال�صعيد ال�سيا�سي
او الثق ��ايف وب�ش ��كل خا� ��ص الثقايف ومع ��ي اليوم و
هذه املرة رافقني امللح ��ق الثقايف يف بريوت .وردا
عل ��ى �س�ؤال حول م ��اذا اذا كان هن ��اك من جديد
يف ق�ضي ��ة اللبناني�ي�ن املخطوف�ي�ن يف �سوريا قال :
ال �شيء جدي ��دا ولكننا نتابع هذا املو�ضوع وخا�صة
بعد حترك اهايل املخطوفني ..نحن نتابع جهودنا
يف ه ��ذا ال�سياق ونعترب املخطوف�ي�ن اخوتنا و نحن
عل ��ى عك�س م ��ا يقال  ،نح ��ن ال نعق ��د املو�ضوع وال
نعرقل ��ه بل نح ��ن ن�ساعد على حل ه ��ذه الق�ضية..
ونح ��ن نق ��ول له ��م باننا اخ ��وة وا�صدق ��اء وهناك
اتفاقيات تبادل يف العديد من املجاالت بني لبنان
و تركيا..وهن ��اك عالق ��ات تاريخية ب�ي�ن البلدين

 ،نح ��ن نتفه ��م ردة فعله ��م واحباطه ��م ولك ��ن يف
الوق ��ت نف�سه نحن نعمل م ��ا بو�سعنا للم�ساعدة يف
حل ه ��ذه الق�ضية .بعد ذلك انتقل ال�سفري الرتكي
برفق ��ة اجلوه ��ري اىل ثانوية رفي ��ق احلريري يف
�صيدا حي ��ث رعى افتتاح عر�ض فيلم Love Just
A Coincidence (ASK Tesadufleri
 )Severوال ��ذي نظمته جمعية ال�صداقة اللبنانية

الرتكية �ضمن فعالي ��ات مهرجان الأفالم الرتكية
يف لبنان .وح�ضر العر�ض اىل جانب ال�سفري يلديز
 :ممث ��ل رئي�س بلدية �صيدا ع�ض ��و املجل�س البلدي
املهند�س حممد البابا  ،وممثل رئي�س جمعية جتار
�صي ��دا و�ضواحيه ��ا نائ ��ب رئي� ��س اجلمعية حممد
القط ��ب وال�سيد عدن ��ان الزيب ��اوي وال�سفري عبد
امل ��وىل ال�صلح ورئي�س جمعي ��ة ال�صداقة اللبنانية
الرتكي ��ة يف طرابل�س رامي حمفو� ��ض  ،وجمع من
ال�شخ�صيات ومن افراد اجلالية الرتكية يف لبنان
ورجال اعمال ومهتمون.
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المملكة العربية ال�سعودية تقدم 1500وحدة غذائية
للنازحين ال�سوريين في مدينة �صيدا والجوار

يف ظ ��ل ال�ش ��ح ال ��دويل ،والنئي بالنف� ��س عن الأزم ��ة ،وبعدما دخل ��ت الأزمة
ال�سوري ��ة عامها الثاين ،ومع ما يعاني ��ه ال�شعب ال�سوري من �ضائقة �إقت�صادية
حرج ��ة بالإ�ضافة �إىل تردي الأو�ض ��اع االقت�صادية والإجتماعي ��ة التي تواجه
لبنان منذ فرتة ،مع عجز رب الأ�سرة ال�سورية عن ت�أمني احلاجات الأ�سا�سية
من م�أكل وم�شرب وم�سكن لأ�سرته� ،أطلت اململكة العربية ال�سعودية من جديد
لإغاثة �أهلنا النازحني ال�سوريني.
فمن ال�شع ��ب ال�سعودي ملك ًا و�شعب ًا وحكوم ًة لل�شعب ال�سوري ال�شقيق اح�سا�ساً
منه ��ا بامل�س�ؤولية جت ��اه �شعب ت�شرد ،فق ��ام وفد من هيئة الإغاث ��ة الإ�سالمية
العاملي ��ة باململكة العربية ال�سعودية برئا�سة الأ�ستاذ عبد الكرمي املو�سى وعدد
م ��ن �أع�ض ��اء الهيئة الإداري ��ة وبح�ضور مفتي �صي ��دا و�أق�ضيته ��ا ال�شيخ �سليم
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�سو�س ��ان ،امل�س�ؤول ال�سيا�س ��ي للجماعة الإ�سالمية يف اجلن ��وب الدكتور ب�سام
حم ��ود ،رئي�س احت ��اد امل�ؤ�س�سات الإغاثي ��ة يف �صيدا واجلن ��وب الأ�ستاذ كامل
كزبر وعدد من �أع�ضاء االحتاد بت�سليم الوحدات لأهلنا النازحني ال�سوريني.
الوح ��دات �سلمت لـ  1500عائلة من �أهلنا النازحني ال�سوريني امل�سجلني �ضمن
لوائح �إحتاد امل�ؤ�س�سات الإغاثية يف �صيدا واجلنوب.
يذك ��ر �أن عدد النازحني ال�سوريني يف مدينة �صيدا وجوارها وخميماتها ناهز
الـ4500 عائلة حت ��ى الآن .ويق ��وم الإحت ��اد من خ�ل�ال تربع ��ات وم�ساعدات
خارجي ��ة وم ��ن �أهل البل ��د بت�أمني وح ��دات غذائية ،وحدات �أطف ��ال ،وحدات
نظافة ،فر�ش وحرامات ،دفايات� ،ألب�سة ،ا�ست�شفاء وطبابة ،برادات وغ�ساالت
وتقدميات نقدية لهم.

اتحاد الم�ؤ�س�سات الإغاثية في �صيدا والجنوب يوزع  1100وحدة
غذائية للعائالت ال�سورية النازحة مقدمة من الهيئة العليا للإغاثة

عم�ل�ا على �إمت ��ام �سل�سلة امل�ساع ��دات لأهلنا النازحني م ��ن �سوريا اجلريحة،
وب�سب ��ب ا�ستم ��رار معاناتهم املختلف ��ة ،وحاجاتهم امللح ��ة ،وعجزهم عن �سد
النفقات الغذائية التي ت�ساعدهم على العي�ش ب�صحة وكرامة.
قام احتاد امل�ؤ�س�سات الإغاثي ��ة بتوزيع  1100وحدة غذائية ،تت�ضمن جمموعة
م ��ن املواد الغذائي ��ة الأ�سا�سية ،للحياة اليومية ال�ضروري ��ة ،مقدمة من الهيئة
العليا للإغاثة من خالل م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�شرية امل�ستدامة.
فبح�ضور رئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ،رئي�س �إحتاد امل�ؤ�س�سات
الإغاثي ��ة يف �صيدا واجلن ��وب الأ�ستاذ كامل كزبر ،وفد الهيئ ��ة العليا للإغاثة

برئا�س ��ة ال�سي ��د �إ�سماعي ��ل البغ ��دادي ،جلنة الإغاث ��ة يف م�ؤ�س�س ��ة احلريري
للتنمية الب�شرية امل�ستدامة برئا�سة ال�سيد طارق �أبو زينب ،من�سق عام ال�شبكة
املدر�سية ل�صيدا واجل ��وار الأ�ستاذ نبيل بواب وعدد من �أع�ضاء الإحتاد جرى
توزيع الوحدات الغذائية لـ � 1100أ�سرة من �أهلنا النازحني ال�سوريني يف امللعب
البلدي ملدينة �صيدا.
ووزع ��ت الوح ��دات عل ��ى العائالت ال�سوري ��ة بن�سمة وف ��اء ،وب�سمة م ��ن نقاء،
فان�صرف ��وا �شاكري ��ن ،و�إىل اهلل مت�ضرع�ي�ن باحلف ��ظ والع ��ودة لبالده ��م
م�سرعني.
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كرمت عمال �صيدا واجلوار مبنا�سبة الأول من �أيار

حق اللبنانيين وفي طليعتهم الع ّمال
بهية الحريري :من ّ
�أن ينعموا بالعمل والإ�ستقرار في وطنهم

و�ستبقى �صيدا مدينة للأخوة اللبنانية الفل�سطينية
ول ��ن تن�سى العمال الفل�سطينيني الذين ا�سهموا يف
العم ��ل على تر�سيخ تنمية وا�ستق ��رار هذه املدينة.
ونتمن ��ى ان نراهم قريبا وهم يعيدون بناء دولتهم
فل�سطني وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
ال�سن ��وات املا�ضية وال نزال
لق ��د ع�شنا جميعا يف ّ
ظروف� � ًا �صعب ��ة ودقيقة يعي�شه ��ا كل اللبنانيني ..
وال�صرب
وك ّلن ��ا مدع ��وون لكي نتح ّل ��ى باحلكم ��ة ّ
ويوحدن ��ا كلبنانيني..
والإلتزام بك ّل م ��ا يجمعنا ّ
و�أن نرف� ��ض ك ّل م ��ا يف ّرق ويباع ��د ويعيد عقارب

الزم ��ن �إىل ال ��وراء  ،اىل زمن العطال ��ة وال ّدمار
والفرق ��ة والكراهي ��ة ،ولق ��د خربناه ��ا جميع� � ًا
واكتوين ��ا بنارها جميع ًا وخ�سرنا �أحباب ًا وت�ش ّردنا
يف �أ�صق ��اع الدني ��ا نبح ��ث عن العم ��ل والأمان ..
نريد م ��ن �صيدا � ،صيدا املحب ��ة والأخ ّوة و�صيدا
نتوجه
الإجن ��ازات الوطني ��ة الك�ب�رى .نري ��د �أن ّ
بتحية كبرية و�صادقة لك ّل عمال لبنان فرد ًا فرداً
هم
ولأبنائن ��ا العامل�ي�ن يف دول الع ��امل يحمل ��ون ّ
وطنهم و�أ�سره ��م ..و�إنّ امل�س�ؤولية الوطنية تكون
�أو ًال بت�أم�ي�ن الإ�ستق ��رار الكام ��ل لكام ��ل الرتاب

الوطني  ..وا�ستعادة الأمان  ..لن�ستعيد مع ًا عجلة
الإنتاج مب ��ا يلي ��ق بعمالنا وحرفيين ��ا وخرباتهم
العالي ��ة  ..ومبا ي�سمح لن ��ا با�سرتداد ك ّل طاقاتنا
الب�شرية املهاجرة ..
وخل�ص ��ت احلريري للق ��ول � :إنّ من حقّ اللبنانيني
ال�سن ��وات العجاف الطويلة مع احلرب
جميع ًا بعد ّ
والإحت�ل�ال  ..وخ�س ��ارة الأحباب والأع� �زّاء ..من
ح ��قّ اللبنانيني جميع� � ًا ويف طليعته ��م ع ّمال لبنان
�أن ينعم ��وا بالعم ��ل والأمل والأم ��ن والإ�ستقرار يف
وطنهم احلبيب لبنان ..

احلريري عر�ضت الو�ضع الأمني يف �صيدا مع املحافظ بو�ضاهر والعميدين عبد اهلل و�شحرور

اك ��دت النائب بهية احلريري اننا يف ظل الظروف
ال�صعبة والدقيقة التي نعي�شها كلبنانيني مدعوون
وال�صرب والإلت ��زام بك ّل ما
لك ��ي نتح ّلى باحلكم ��ة ّ
ويوحدن ��ا كلبناني�ي�ن  ..و�أن نرف�ض ك ّل ما
يجمعن ��ا ّ
يف ّرق ويباع ��د ويعيد عقارب الزم ��ن �إىل الوراء..
و�إنّ من ح ��قّ اللبنانيني جميع ًا ويف طليعتهم ع ّمال
لبنان �أن ينعموا بالعمل والأمل والأمن والإ�ستقرار
يف وطنهم احلبيب لبنان ..
كالم احلري ��ري جاء خالل حف ��ل الإ�ستقبال الذي
اقامته مبنا�سبة الأول من �أيار عيد العمال تكرميا
لعم ��ال �صيدا واجل ��وار يف دارة جمدليون و�شارك
فيه  :رئي�س احتاد نقابات العمال وامل�ستخدمني يف
�صيدا واجلنوب عب ��د اللطيف الرتياقي وعدد من
اع�ض ��اء املجل�س التنفيذي للإحت ��اد ومن�سق قطاع
النقاب ��ات العمالي ��ة يف تيار امل�ستقب ��ل يف اجلنوب
احم ��د حجازي  ،نقيب �صيادي الأ�سماك يف �صيدا
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ديب كاعني على ر�أ�س وفد من النقابة رئي�س احتاد
عم ��ال فل�سطني ابو يو�سف العدوي ور�ؤ�ساء وممثلو
النقاب ��ات واللج ��ان العمالي ��ة يف خمتل ��ف احي ��اء
ومناط ��ق �صي ��دا واجلوار وح�شد كب�ي�ر من العمال
واحلرفي�ي�ن والعامل�ي�ن يف خمتل ��ف القطاع ��ات
واملراف ��ق العام ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات وامله ��ن ال�صحي ��ة
والرتبوية والتجارية وال�صناعية والزراعية.
وج ��اء يف كلم ��ة احلري ��ري  :نلتقي الي ��وم لنحتفل
مع� � ًا مب�سرية الآب ��اء والأجداد الذي ��ن عملوا جي ًال
بعد جي ��ل  ..مرفوعي الر�أ�س والهام ��ات  ..وكانوا
ذهب من احلل ��وى والفاكهة
يح ّول ��ون ال�ّت�رّ اب �إىل ٍ
ال�سنني
ر
�
�
م
وعلى
..
�ون
والأ�سم ��اك وامله ��ن والفن �
ّ ّ
كان ��ت �صي ��دا مدين� � ًة للعم ��ال املجتهدي ��ن الذين
اكت�سبوا مهنة �أو حرف ��ة ف�أجادوا و�أخل�صوا ،وهذه
امل�س�ي�رة مليئ ��ة بال ّنماذج ّ
وال�صادقة ..
الطموح ��ة ّ
وم ��ع ك ّل جدي ��د كانت �صي ��دا تو ّلد خ�ب�ر ًة جديد ًة

يكت�سبها �أبنا�ؤه ��ا حتى باتت �صيدا عا�صمة للمهن
ال�صغرية واملتو�سطة بف�ضل
وال�صناعات ّ
واحلرف ّ
ً
ع ّماله ��ا و�أبنائه ��ا و�سرنا معا على ال� �دّرب الطويل
نعم ��ل ونربي ونبن ��ي � ..إ ّننا نعت� � ّز ب�آبائن ��ا العمال
و�أ ّمهاتن ��ا العامالت وبع ّمالن ��ا اليوم وغد ًا من �أجل
اكتمال دورة الإنتاج واحلياة ..
ً
لق ��د �أردنا هذا العام �أن نعل ��ن �صيدا مدينة للعمل
والأم ��ل  ..وه ��ذا ي�ستدعي �أن نعم ��ل جميع ًا  ..وك ٌّل
م ��ن موقعه ��ا  ..بثبات و�إخال� ��ص لنحافظ على ما
يتوج ��ب علينا �أن ن�ستكمل
�أجنزن ��اه..و�أن نت ّمم ما ّ
�إجن ��ازه لن�ص ��ل يف الأع ��وام القادم ��ة القريب ��ة
وتكون �صيدا مدين ��ة العمل والأمل والأمان والبيئة
ال ّنظيفة ولتكتمل عنا�صر مدينتنا املحبة واملنفتحة
على جواره ��ا لت�ش ّكل معهم �أ�س ��رة وطنية واحدة،
�س ّنة و�شيعة وموارن ��ة وكاثوليك و�أرثوذك�س ودروز ًا
لتبقى منوذج ًا للوحدة الوطنية واخلري والعطاء..

وت�أكيد م�شترك على تر�سيخ الإ�ستقرار في المدينة وتجنيبها
اية توترات تحت اي عنوان كان
عر�ض ��ت النائب بهية احلريري الو�ضع الأمني يف مدينة �صيدا يف اجتماع عقدته
يف جمدليون مع حمافظ اجلنوب نقوال بو�ضاهر وقائد منطقة اجلنوب االقليمية
يف ق ��وى الأم ��ن الداخلي العميد ط ��ارق عبد اهلل ورئي�س ف ��رع خمابرات اجلي�ش
اللبن ��اين يف اجلن ��وب العميد علي �شح ��رور .وا�ستعر�ض املجتمع ��ون الأو�ضاع يف

�صي ��دا ومنطقتها ب�شكل عام وال �سيم ��ا الو�ضع الأمني  ،وكان ت�أكيد متابعة العمل
عل ��ى كل ما م ��ن �ش�أنه تر�سيخ الإ�ستق ��رار يف املدينة وجتنيبه ��ا اية توترات حتت
اي عن ��وان كان  ،وتعزيز ح�ضور م�ؤ�س�س ��ات الدولة الأمنية والع�سكرية وحدها يف
املدينة مبا ي�ساهم يف انتظام احلياة الطبيعية فيها ب�شكل دائم.
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�سفري فرن�سا التقى ال�سنيورة يف �صيدا وتناول "الأكي دنيا":

باولي :ن�ؤيد الجهود المتجهة لت�شكيل حكومة
لتتفرغ للم�شاكل المهمة في لبنان
ا�ستقب ��ل الرئي� ��س ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة يف مكتب ��ه يف
الهاللي ��ة –�صيدا �سفري فرن�س ��ا يف لبنان باتريك
باويل يرافقه امل�ست�شاران الأول والثاين يف ال�سفارة
ومديرة املركز الثق ��ايف الفرن�سي يف �صيدا ليت�سيا
ب ��ارب وذلك بح�ضور م�ست�شاري الرئي�س ال�سنيورة
م ��ازن �سويد وط ��ارق بعا�صريي وال�سف�ي�ر ال�سابق
مراد اجلمال .وج ��رى خالل اللقاء الذي دام نحو
�ساع ��ة عر� ��ض للأو�ضاع عل ��ى ال�ساح ��ة اللبنانية
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والعالق ��ات ب�ي�ن البلدي ��ن و بعد اللق ��اء ا�صطحب
الرئي�س ال�سنيورة باويل يف جولة يف ارجاء حديقة
مكتبه تن ��اول خاللها باويل الأكي دنيا ال�صيداوية
واث ��ر اللقاء قال باويل  :ه ��ي اول زيارة ر�سمية يل
اىل �صي ��دا وكان ��ت مهم ��ة جدا حت ��ى اتعرف على
كل احلقائ ��ق يف �صيدا والتقي اي�ض ��ا بكل املمثلني
الن ��واب وال�سيا�سي�ي�ن الذين يعربون ع ��ن تنوع يف
�صي ��دا .نحن والرئي�س ال�سني ��ورة نلتقي احيانا يف

ب�ي�روت ولك ��ن كان هذا اللق ��اء مع ��ه يف �صيدا يف
مدينت ��ه مهما ج ��دا .ردا على �س�ؤال ح ��ول الو�ضع
احلكوم ��ي يف لبن ��ان ق ��ال  :ال اعلق عل ��ى االو�ضاع
الداخلي ��ة يف لبن ��ان اال انن ��ا كفرن�سي�ي�ن ن�ؤيد كل
اجله ��ود املتجهة اىل ت�شكيل حكوم ��ة ب�سرعة حتى
تتفرغ هذه احلكوم ��ة اىل املطالب وامل�شاكل املهمة
يف لبن ��ان  ،نريد وحدة وان�سج ��ام �سيا�سي ولكن ال
نتدخل يف تفا�صيل..

يكرم الأم في عيدها
ال�صليب الأحمر اللّبناني ّ
في مطعم ق�صر الملوك – النبط ّية
ك ّرم ق�سم ال�شباب يف ال�صليب الأحمر ا ّللبناين –
فرع النبط ّية  ،الأم يف عيدها .
بح�ضور ح�شد كبري من الف ّعال ّيات الإجتماع ّية
�إىل جان ��ب �أ�س ��ر العاملني ب�صف ��ة متط ّوعني لدى
ال�صليب الأحمر ا ّللبناين يف النبط ّية و اجلوار.
�ألقيت الكلمات من وحي املنا�سبة تكرمي ًا و تقدير ًا
لدور " الأم" يف بناء الأ�سر
�إنطالق ًا �إىل الف�ض ��اء الوا�سع  ،مب�شاركة و ح�ضور
ق�س ��م ال�شب ��اب املتط ّوع�ي�ن – النبطي ��ة " ،ف�ض ��ل
وهبي" و "نائب الرئي�س مهدي �صباح " ،
" �أمني ال�سر حممد �سلطان" �" ،أمني ال�صندوق

عل ��ي نعم ��ة" " ،مدي ��ر العالق ��ات العا ّم ��ة مرين ��ا
قميح ��ة " و "مدي ��ر اجلمع ّي ��ة العموم ّي ��ة ح�س�ي�ن
فح�ص " ،
و " مدي ��ر مرك ��ز النبط ّي ��ة ف�ض ��ل زري ��ق" و كافة
�أع�ضاء و متطوعي املركز،
�إىل جان ��ب م�شارك ��ة الفنان ��ة "مل ��ك حم ��دان" و
الفنان "�أحمد �شبيب"
و كانت املفاج�أة الكربى التي �أحبها النا�س ح�ضور
الف ّنان الكوميدي "و�سام �سعد"
امل�شهور "ب�أبو طالل"ال�صيداوي.
الذي قدّم و�ص�ل�ات فن ّية كوميد ّية �ضاحكة �أغ�شت

قل ��وب النا� ��س من ال�ضح ��ك لأ ّنه �إ�ستط ��اع الفنان
القدي ��ر كعادته من جذب اجلمه ��ور �إليه و قدمت
الهداي ��ا و �شهادات التقدي ��ر للأمهات و للفنانني و
ال�شعراء .
و كان ��ت �أ�سرة "جم ّلة �صيدا" حا�ض ��رة و م�شاركة
بهذا العيد الق ّيم و الهام لدور الأم يف عيدها .لأنّ
الأم هي مدر�سة احلياة و �أ�سا�س يف بناء املجتمع
بح�ض ��ور "املدير العام غال ��ب بعا�صريي " و فريق
عم ��ل �أ�سرة جم ّلة �صيدا و تلفزيون �صيدا قناة 66
منذ ا ّللحظة الأوىل للإحتف ��ال تقدير ًا لدور" الأم
" يف بناء املجتمع.
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حفل لجنة �إحياء " يوم ال�شهيد" في
التنظيم ال�شعبي النا�صري في مركز معروف �سعد � -صيدا
�أقامت جلنة �إحياء " يوم �شهيد" التنظيم ال�شعبي
النا�صري،
ً
حف ��ل حا�شد �إحياءا للذك ��رى " ال�شهداء الأبرار "
مب�شارك ��ة �أ�سر ال�شداء و جمهور كبري من التنظيم
ال�شعب ��ي النا�ص ��ري �إىل جان ��ب ال�شخ�ص ّي ��ات و

�صيدا
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الف ّعال ّيات ال�سيا�س ّية و احلزب ّية و الإجتماع ّية ،
و �ألقي ��ت الكلم ��ات من وح ��ي املنا�سب ��ة و ق�صائد
�شعر ّي ��ة و �أغ ��اين �إتّ�سم ��ت ب ��كل معانيه ��ا و روحها
،بالق�ضايا الوطن ّية دعم ًا مل�سرية
"الن�ضال امل�ستمرة" �ضد العدوان الإ�سرائيلي.

و قد قدم الفنان القدير و�سام حمادة حفل غنائي
حا�ش ��د وطن ��ي متي ��ز باملعن ��ى و امل�ضم ��ون تكرمي
لل�شه ��داء الأب ��رار �إىل جان ��ب الإ�ص ��رار الوطن ��ي
ملتابع ��ة امل�سرية الن�ضالية لإ�سق ��اط كافة م�شاريع
العدو الإ�سرائيلي.

م�سيرة الدفاع عن الحقوق الم�شروعة
للطبقة الكادحة في �صيدا
�أق ��ام التنظيم ال�شعبي النا�ص ��ري م�سرية حا�شدة
مبنا�سب ��ة عي ��د العمال حتت عن ��وان :حتقيق كا ّفة
املطال ��ب امل�شروع ��ة للطبقة الكادح ��ة يف �صيدا و

لبنان.
ل ّب ��ت اجلماه�ي�ر ال�شعب ّي ��ة و العامل ّي ��ة الدع ��وة و
ال�شخ�ص ّيا ت النقاب ّية

و التج ّم ��ع الكب�ي�ر يف باحة قرب " بن ��ك عودة " و
�إنطلق ��ت منه ب�إجتاه مبن ��ى " ال�ضمان الإجتماعي
– �سنرت الزعرتي – �صيدا".
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مجتمع

مجتمع

برعاية وح�ضور الوزيرة "ليلى ال�صلح"
ك ّرم "المركز الوطني للعيون" الأم في عيدها ،في �إ�ستراحة � -صيدا ال�سياح ّية
�أق ��ام املركز الوطني للعيون  ،حفل حا�شد تكرمي ًا للأم يف عيدها يف �إ�سرتاحة
�صيدا ال�سياح ّية  ،بح�ضور ف ّعال ّيات �إجتماع ّية و هيئات املجتمع املدين و ر�ؤ�ساء
و �أع�ضاء اجلمع ّيات و �شخ�ص ّيات �سيا�س ّية ووجوه �إجتماع ّية فاعلة.
�ألقيت الكلمات من وحي املنا�سبة و قدمت باقات الورود لرئي�سة املركز ال�س ّيدة
" جن�ل�اء �سع ��د " و �شهادات التقدير تكرمي ًا و تقدير ًا لدورها و عطاءاتها
امل�ستم ��رة يف �سبيل بناء جمتمع ق ��وي .و �شاركت خالل احلفل عار�ضات �أزياء
و التي القت �إعجاب احل�ضور .و قدمت يف اخلتام م�س�ؤولة العالقات ال�شباب ّية

للتنظي ��م ال�شعبي النا�صري ال�س ّيدة " عزّة �سعد " ورد عربون و حم ّبة لل�س ّيدة
" جن�ل�اء �سع ��د" و �ألقت كلمة جاء فيها� ":أبو معروف �أهديتها لعيون بنك
العيون نور الوطن و املواطن بحبك ".
و يف اخلتام دعت ال�س ّيدة " جنالء �سعد " اجلميع �إىل م�أدبة الغداء  ،و �شكرت
ح�ض ��ور و رعاية �صاحبة املعايل الوزيرة " ليل ��ى ال�صلح " الداعم لدور الأم و
اجلمعيات يف �سائر املناطق اللبنانية.
و �شكرت امل�ساهمني الدائمني للمركز الوطني للعيون.

الوزيرة ليلى الصلح تلقي كلمة

الوزيرة ليلى الصلح تتسلم هدية

الوزيرة ليلى الصلح ونجالء سعد وبشرى الخياط وهبة غانم وملعان املجذوب

الوزيرة ليلى الصلح ونجالء سعد ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري
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ساره مصطفى سعد ،بانا حمدان ،الزميل غالب بعاصيري ونجالء حمدان

ملعان املجذوب وديانا البابا وسارة مصطفى سعد أحمد كلش
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برعاية قائد الجي�ش ا ّللبناني العماد جان قهوجي

مجتمع

�أورينت كوين " "2تنطلق من مرف�أ بيروت

مجتمع

رع ��ى قائ ��د اجلي�ش اللبناين العماد جان قهوجي  ،ممث�ل ً�ا باللواء عبد الرحمن ال�شحيتلي  ،حفل �إطالق رحالت الباخ ��رة ال�سياح ّية �أورينت كوين " "2و املقرر
�إنطالقها من مرف�أ بريوت ،بح�ضور ح�شد كبري من ال�شخ�صيات الع�سكرية...و الأمن ّية و ال�سيا�س ّية  ،و الإجتماع ّية  ،ووجوه ها ّمة ق�ضائ ّية و �إجتماع ّية  ،و �سياح ّية
�إىل جانب الأ�صدقاء و املعارف و الإعالم.

مرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا مع القاضي أكرم بعاصيري و عقيلته سناء

مرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا و العميد نزار حسيب و زوجته وفاء

اللواء عبد الرحمن شحيتلي وعقيلته ندى مع مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا

الدكتور محمود بري ومرعي أبو مرعي

�صيدا

مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا والعميد الركن علي شحرور ونجله إيهاب

مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا مع العميد الركن حسن أيوب وزوجته دميان

مرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا مع العميد ناجي املصري و عقيلته وفاء

مرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا مع القاضي سميح الحاج وعقيلته منى
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القنصل علي عالء الدين و عقيلته ندى

مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا والعميد صالح جبران

النائب علي بزي وعقيلته ّ
تحية
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�إيمان ا�سامة �سعد تك ّرم "الأم" في عيدها في �إ�ستراحة � -صيدا ال�سياح ّية

مجتمع

مجتمع

�أقامت رئي�سة الهيئة ال�شعب ّية الن�سائ ّية  ،يف التنظيم ال�شعبي الن�صري حفل ع�صرون ّية يف " �إ�سرتاحة �صيدا " ك ّرمت خالله عدد ًا من الأمهات تكرمي لدور الأم
يف املجتمع بح�ضور ح�شد كبري من املجتمع ال�صيداوي و ر�ؤ�ساء جمع ّيات و هيئات املجتمع املدين و �شخ�ص ّيات �إجتماع ّية من �سائر املناطق ال ّلبنان ّية.

روال صباغ

إيمان سعد و غنى دندشلي

ّ
النسائية
رئيسة الهيئة إيمان سعد تتوسط أعضاء الهيئة

فاطمة و ليلى ّ
غدار
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ساندي و نانسي مرضعة

سهير موصلي و ليال سعد

ماجدة شعيب  ،إيمان سعد و ميرنا

إيمان سعد  ،كارمن عز الدين ،دينا حسون

لودي أبو درويش  ،دميانا أيوب  ،و سهير موصلي

املحامية فرح أبو ظهر و ليال و راغدة سعد

إيمان سعد و كريمتها منار
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حفل فطور برعاية وح�ضور رئي�س "كتلة الوفاء للمقاومة" "النائب محمد رعد"

مجتمع

رع ��ى رئي� ��س كتلة الوفاء للمقاوم ��ة " النائب حممد رع ��د " حفل فطور هيئة
دعم املقاومة الإ�سالم ّية – مديرية منطقة اجلنوب يف "الن�صار ّية " بح�ضور
ح�ش ��د كبري م ��ن الف ّعاليات و �شخ�ص ّي ��ات املنطقة و اجل ��وار و �ألقى من وحي
املنا�سب ��ة النائ ��ب " حممد رع ��د" كلمة �ش ّدد فيه ��ا على �أهم ّي ��ة دور املقاومة
الإ�سالم ّي ��ة يف لبن ��ان نظ ��ر ًا لدقة املرحل ��ة و خطورتها �إىل جان ��ب املتغيرّ ات
والأح ��داث امل�ستج� � ّدة يف العامل العربي  ،و�أ ّكد النائب رع ��د �أنّ دور املقاومة
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لـ "هيئة دعم المقاومة الإ�سالم ّية" ،في الن�صار ّية  -الجنوب

مجتمع

ه ��ام و�أ�سا�س ��ي يف حت�صني الداخ ��ل اللبناين �إىل جان ��ب ت�ضامن اجلميع مع
ال�شرع ّي ��ة اللبناني ��ة و املقاوم ��ة ملواجه ��ة التحدي ��ات الإ�سرائيل ّي ��ة املرتب�صة
بالعامل العربي والإ�سالمي ولبنان.
و ال يوج ��د لدينا �أي خيار �آخر �إال باملواجهة واملقاومة الدائمة وامل�ستم ّرة �ضد
امل�شاري ��ع ال�صهيونية والإ�سرائيلية التي ت�سعى دائم ًا �إىل �ضرب الأ ّمة العرب ّية
والإ�سالم ّية.
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ال�شركة العربية لالعمال المدنية تكرم موظفيها لمنا�سبة عيد العمال

مجتمع

مجتمع

ملنا�سبة عيد العمال كرمت ال�شركة العربية للأعمال املدنية املوظفني والعاملني
فيه ��ا وذل ��ك يف حفل غداء اقام ��ه املدير التنفي ��ذي لل�شرك ��ة املهند�س حممد
ال�شماع يف مطعم املختار – جن�سنايا  ،وح�ضره عدد من ال�شخ�صيات ابرزهم
" حماف ��ظ اجلن ��وب نق ��وال بو�ضاهر  ،النائب الع ��ام اال�ستئنايف يف اجلنوب
القا�ض ��ي �سميح احل ��اج ،قائد منطقة اجلنوب يف قوى الأم ��ن الداخلي العميد
ط ��ارق عب ��د اهلل ،وامني �س ��ر جمعية جتار �صي ��دا و�ضواحيها ح�س ��ن نا�صر".
وجم ��ع احلفل �أكرث من  300موظف وعام ��ل من موظفي ال�شركة وتخلله تكرمي
القدامى منهم والذين ام�ضوا فرتات ترتواح بني ع�شرة وخم�سة ع�شرين عاما
يف اخلدمة وعددهم  31موظف ًا ،حيث قدم لهم ال�شماع دروعا وهدايا تقديرية
 ..وجرى عر�ض فيل ��م توثيقي عن ال�شركة وابرز م�شاريعها واجنازاتها خالل
 36عاما منذ ت�أ�سي�سها ..واختتم احلفل بقطع قالب حلوى باملنا�سبة..

املدير التنفيذي للشركة العربية لالعمال املدنية املهندس محمد الشماع

املهندس محمد الشماع ومحافظ الجنوب نقوال بوضاهر

املهندس محمد الشماع مع املوظفني املكرمني الذين امضوا اكثر من خمسة عشر سنة في الشركة

املهندس محمد الشماع مع املوظفني املكرمني الذين امضوا اكثر من عشرة سنوات في الشركة

الحاج زياد عكرة والزميل عفيف الجردلي

املهندس محمد الشماع واملهندس هاني ريس املينا

من اليمني السيد بالل الفرن و الحاج زياد عكرة و السيد باسم ابو ضاهر والزميل عفيف الجردلي
والسيد عماد فرحات

املهندس محمد الشماع و املحافظ نقوال بوضاهر والقاضي سميح الحاج والعميد طارق عبد الله
والسيد حسن ناصر

السيد حسن ناصر والقاضي سميح الحاج

املهندس محمد الشماع والعميد طارق عبدالله

من اليمني الدكتور حسني السرعيني والعميد طارق عبد الله واملهندس محمد الشماع والقاضي
سميح الحاج والسيد حسن ناصر

السيد حسني شمس واملهندس محمد الشماع و السيد احمد الجمال

جانب من موظفي الشركة العربية لالعمال املدنية

قطع قالب الحلوى باملناسبة

املهندس محمد الشماع مع املوظفني املكرمني الذين امضوا اكثر من عشرون سنة في الشركة
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عزاء �آل من�صور الق�صيبة – النبطية " الجنوب"

مجتمع
عزاء

عزاء

ذكرى مرور �أ�سبوع على وفاة فقيدنا الغايل احلاج فوزي حميد من�صور و للمنا�سبة �أقيم جمل�س عزاء تلى القارئ ال�شيخ ح�سن بحمد عن روحه الطاهرة �آي من
الذكر احلكيم يف ح�سين ّية بلدته .بح�ضور ح�شد من ال�شخ�صيات ال�سيا�س ّية  ،و الإجتماعية و فعاليات املنطقة و عموم �أهل البلدة.الآ�سفون �آل الفقيد و �آل قبي�سي
و عموم �أهايل بلدة الق�صيبة و�ألقيت الكلمات من وحي املنا�سبة الأليمة ت�شيد بدور املرحوم الطيب و ال�سرية الذاتية احل�سنة يف كل م�سرية حياته.

عائلة الفقيد

آل الفقيد

املهندس محمد منصور

النائب هاني قبيسي

القارئ حسني بحمد

السيد محمد مقداد

الشيخ يوسف خليل

املهندس حسن خليل الزين و الدكتور خضر عقيل

املهندس محمد منصور  ،أحمد حمادي  ،الدكتور خضر عقيل

عبد الناصر منصور و حسني منصور

مقدم الحضور
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وال�سالم
رب العامل�ي�ن ،وال�صال ُة
ب�سم اهلل الرحم ��ن الرحيم ،واحلم ُد هلل ِّ
ُ
عبد اهلل ،وعلى �آل ِه الطيب َني الطاهرين.
على �سيدِّ املر�سلني
حممد ِبن ِ
ِ
�إخواين �أخواتي ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
نعر ُفه جيدا� ،أال
اليوم اجتما َع ح ��زنٍ ِل َفق ِْدنا عزيزًا بق�ضاءٍ �إله � ٍّ�ي ِ
جنتم� � ُع َ
وهو املوت.
       ث ��م �إن ��ه ،ومبوجب وق ��ويف على هذا املن�ب�رَ ،ل ِز َمني �أن �أذك� � َر ِخ َ
�صال
مدح ِه مدحي،
ِ
فقيدن ��ا احلبي ��ب� ،إال �أنَّ �أب َّو َت ��ه متنعني عن مدح ��ه؛ لأن يف ِ
ْ
ُ
ُ
َ
ولك ��نَّ ح َّق ُه َعل ّي ،وعلى عائلتي ،يلزمني �أن � ْأذك َره مبا َي ْ�س َت�أ ِهله؛ ف�إن والدي
املرح ��وم فوزي من�صور ،رج ٌل ق�ضى معظ � َ�م حيا ِت ِه يف ال ُغرب ِة املريرة ،لكي
بعده� ،إىل
�ان من ِ
ي� ِّؤم ��ن العي�ش الكر َمي لأ�سر ِت ��ه ،ويح َف َظها من غد ِر الزم � ِ
ألزم� � ُه ُ
فراح
�أن � َ
املر�ض �أن يع ��و َد �إىل وط ِنه ،وقد �صا َر املر� �ُ�ض جز ًءا منهَ ،
ل�سنوات كان يح َم ُد اهلل فيها على ما باله ،فهذا هو
بعزم و�إرا َد ٍة
ٍ
ي�صار ُِع ��ه ٍ

النائب هاني قبيسي  ،ورئيس بلدية البلدة أمني منصور

أهالي البلدة يقدمون التعازي

مأدبة الغداء عن روح الفقيد

امل�ؤمنُ ح ًّقا وفعال ،يح َم ُد َ
يحب ويكره.
اهلل على ما ُّ
وقا�س،
كان ع�صام ًّي ��ا ،ن�ش�أ يف ٍ
زمن ٍ
�صعب ٍ
بيت متوا�ض � ٍ�ع يف �إمكانياته ،يف ٍ
خالل مثابر ِته و�إ�ص ��را ِر ِه �أن يح ِّققَ ذا َت ��ه ،ومي َّدنا مبا
ولكن ��ه ا�ستطا َع م ��ن ِ
ْ
َّ
ُيعي ُنن ��ا عل ��ى اال�ستمرار .وال ��ديِ ،ع�شْ تَ قو ًّي ��اَ ،و َر َحلتَ قو ًّيا ،ف� ��إن َت َوق َف ْت
فار�س َت َر َّج ��ل عن َف َر ِ�س ��ه ،فلو َخ ُلدَ
َح َر َك ُت � َ�ك الي ��وم ،ف�إمن ��ا َت َو َّق َف ْت لأ َّن � َ�ك ٌ
املوت يا
�سهام ِ
الطيبي ��ونَ � ًإذا َخ ُل � ْ�دتَ  ،ولو َب ِق َي ِ
�رام � ًإذا بقيتَ  ،ولكنه ��ا ُ
الك � ُ
اليوم �سه ٌم مل َي ُف ْت ُه َغدا.
والديِ :
للموت فينا �سها ٌم غ ُري خاطئ ٍة من فا َت ُه َ
َ
َ
َ
الف�سيح من جنا ِته ،وح�شرك مع حممدٍ و� ِآل حممد.
رحمك اهلل ،و�أ�سكنك
َ
و�أخ�ي�را ،با�سمي وبا�سم عائلتي� ،أتوج ُه بال�شك ��ر ِّ
لكل من وا�سانا مب�صابنا
الأليم.
لفقيدنا الرحمة ،ولنا ولكم الأجر والثواب.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أبراج

� 21آذار  20 -ني�سان

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

 21ني�سان � 20 -أيار

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

� 21أيار  20 -حزيران

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

 21حزيران  22 -متوز:

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

 23متوز � 22 -آب:

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

� 23آب � 22 -أيلول:

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

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

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

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

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

