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�أيها اللبنانيون:
امل�س بال�سلم الأهلي
حذار ّ
٭ يواج���ه اللبناني���ون اليوم �إمتحاناً �صعباً للغاية ب�سبب الأزمة
املركب���ة التي متر بها الب�ل�اد ،والناجمة عن الإنق�سام ال�سيا�سي
العام���ودي احل���اد ب�ي�ن فريق���ي  8و� 14آذار ،وتداعي���ات الأزم���ة
ال�سورية بكل عنا�صرها.
٭ و�إذا كانت احللول ال�سيا�سية معطلة لأ�سباب رمبا خارجة عن
�إرادة الأفرق���اء جميع���اً ،ف�إن خط���راً متعاظماً �أخ���ذ ينذر بنتائج
وخيم���ة عل���ى اجلميع ،اال وه���و التده���ور الأمن���ي والتفجريات
التي �شهدتها وت�شهدها ال�ساحة م�ؤخراً.
٭ وال �ش���ك �أن امل�س�ؤولي���ة امللقاة على اجلي����ش اللبناين والقوى
الأمني���ة يف هذه املرحلة الدقيق���ة وال�صعبة ،هي كبرية وكبرية
جداً ،ولذلك ف�إن احللول �أو اخلطط الأمنية تبقى حلو ًال غري
ناجزة �أو جمتز�أة �إذا مل تقرتن بغطاء �أو قرار �سيا�سي جامع.
٭ م���ن هنا ف�إن املطلوب اليوم م���ن اجلميع دون �إ�ستثناء حماية
ال�سل���م الأهل���ي ،وعدم الإجنرار اىل ال�ص���دام املبا�شر يف ال�شارع،
وه���ذا ال يك���ون اال بالتالق���ي والتواف���ق عل���ى �إبق���اء التوت���رات
والتجاذب���ات حت���ت �سقف حماية الإ�ستقرار الع���ام ،وعدم العودة
�إىل لغة احلرب املقيتة واملدمرة.
غالب بعا�صريي
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العـــنفــوان القــومـــي هـو العـنــوان
عــنــوان ٍمـ�سيـرة الــعــهــد
للرئـي�س العـمـاد مـي�شـال �سـلـيمـان عـمـاد الـوطـن
بقلم :غالب بعا�صريي

٭ ...جمدد ًا �إنه الرئي�س
رئي�س التوافق ...والوفاق الوطني
املختار بالقرار ...واخليار ...والإختيار.
العم ��اد عفي ��ف اليد والنف� ��س والل�س ��ان امل�ؤمن
بالوطن الواحد لكل �أبنائه.
٭� ...إنه الرئي�س العماد
قائد كبري م ��ن �ضباط “امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية”
طي
النزيه ��ة ،ال ��ذي يحمل ��ون القلب ال�شج ��اع ّ
�صدوره ��م العام ��رة بالإمي ��ان ال ��ذي ينب� ��ض،
مبعاين ال�ش ��رف ...والت�ضحي ��ة ،والوفاء ،وهي
املعاين التي تتمثل فيها وحدة الوطن.
معاين غني ��ة قيمة هام ��ة ال ت�شوبه ��ا �شائبة يف
�أدران التع�صب الطائفي �أو الأنانية الفردية� ،أو
الروح الإنتهازية الإنهزامية.
فال�شع ��ار �ص ��ادق ،ال ��ذي ه ��و رم ��ز “اجلي� ��ش
اللبن ��اين” ورم ��ز ال�شع ��ب اللبن ��اين ه ��و ك ّلنا
للوط ��ن -للعل ��ى للعل ��م... .هك ��ذا ق ��ام عم ��اد
ااجلي� ��ش اللبناين ،الرئي�س عم ��اد الوطن بقوة
وعزمية مطلقة.
ب�إط�ل�اق م�س�ي�رة عه ��ده اجلدي ��د ،نح ��و �آف ��اق
امل�ستقب ��ل لدع ��م تكري� ��س ال ��دور الوطني ودعم
توحي ��د الإجن ��ازات التي تك ّر�ست عل ��ى امل�ستوى
الوطن ��ي ،والتي لعب ��ت هذه امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية
دور ًا رائ ��د ًا و�أ�سا�سي ًا قي حتقيقها �إن على �صعيد
البني ��ة الوطني ��ة اجلامع ��ة الت ��ي �أ�ضح ��ت مر�آة
نا�صع ��ة للإن�صه ��ار ال�شام ��ل وحامي ��ة الوح ��دة
الوطنية املنيعة التي متثل �إرادة ال�شعب اللبناين،
مم ��ا �أك�س ��ب ه ��ذه “امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة”
وقائده ��ا ثقة ال�شع ��ب والتفافه حوله ��ا وم ّكنها
م ��ن لعب ال ��دور املناط بها يف عملي ��ة النهو�ض
بالوط ��ن ،و�إ�ستيع ��اب الأمن ،و�سالم ��ة م�سرية
ال�سل ��م الأهلي و�إعادة الإعم ��ار والأمن والأمان
والإطمئن ��ان �إىل نفو�س املواطنني و�إعادة �أي�ض ًا
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الثق ��ة ب�ي�ن لبن ��ان املغ�ت�رب – ولبن ��ان املقي ��م
والوطن العربي والعامل.
٭�...إنه الرئي�س
رئي�س اخليار ...والإختيار ...والقرار املوحد.
ال ��ذي وف ّر ف�سحة الأمل اخلرية �أمام اللبنانيني
لتج ��اوز خالفاتهم وخ�شب ��ة اخلال�ص الوحيدة
“لعبور الوطن” جُلج امل�ؤامرة وامل�صري املجهول
�إىل �شاطئ اخلال�ص وبر الأمان ..ب�أمان.
٭�...إنه الرئي�س
امل�ؤم ��ن بقد�سي ��ة دور لبن ��ان املقد� ��س العربي،
وب� ��أن لبن ��ان كان ...وم ��ا زال ...و�سيبقى عرب
التاري ��خ ،ملتق ��ى احل�ضارات ،ونقط ��ة التالقي
بني ح�ضارات ال�شرق – والغرب.
والأديان وت�ستوعب جماالت االختالف والتكامل
بينهم ��ا وتتوا�ص ��ل الفئ ��ات مع بع�ضه ��ا البع�ض
دائم ًا لأجل الوح ��دة الكاملة واملتكاملة املوحدة
امل�سار وامل�صري الوطني لأجل �أوطانها ،وحماية
�أوطانها من املخاطر املحدقة اخلارجية.
٭�...إنه الرئي�س
العم ��اد القائ ��د امل�ؤم ��ن بال ��دور الرئا�س ��ي الهام
لتكري� ��س وتعزي ��ز هذا ال ��دور للبن ��ان احل�ضاري
بالداخل واخلارج من خالل جوالته الرئا�سية �إىل
كل الدول العربية والأجنبية واملحافل الدولية.
٭�...إنه الرئي�س
امل�ؤم ��ن بكل خياراته الوطني ��ة املقد�سة وواجب
الدفاع عنه ��ا مهما بلغ ��ت الت�ضحيات ،حلماية
وطن ��ه لبن ��ان داخلي� � ًا – وخارجي� � ًا بهدف زرع
روح الثق ��ة بقيامة لبنان يف نفو� ��س �أبنائه مما
ُي�شجعهم على ال�صمود دائم ًا والت�شبث ب�أر�ضهم
ودفاعهم عنها يف وجه ه ��ذا العدو الإ�سرائيلي
و�أ�سلحت ��ه التدمريية و�أ�ساليب ��ه الإجرامية قبل
الإندحار وبعد الإندحار بف�ضل قيادته احلكيمة
والت�صدي اليومي للجي� ��ش اللبناين واملقاومني

القمة اللبنانية  -ال�سعودية

الفار�س القومي العربي في خدمة دينه ووطنه و�أمته
"خادم الحرمين ال�شريفين" الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
بقلم :غالب بعا�صريي

�ض ��د االعت ��داءات الإ�سرائيلي ��ة عل ��ى �أهلنا يف
ربوع الوطن والتحري ��ر كان جمد لبنان و�شعبه
ومقاومته وجي�شه.
٭� ...إنه الرئي�س
الأم�ي�ن ...امل�ؤمت ��ن عل ��ى الد�ست ��ور وال�شرعية
وامل�ؤ�س�س ��ات ،وال�سي ��ادة ،والقان ��ون ،والنظ ��ام
وا�إا�ستق ��رار وحف ��ظ الأم ��ن والدميقرطي ��ة
واحلرية واال�ستقالل،
 ...م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق ...واملنط ��ق كان ��ت ل ��ه
املواق ��ف امل�شرفة دائم� � ًا لدعم ه ��ذا القرار...
واخلي ��ار يف كل امل�ؤمت ��رات واملق ��ررات العربية
والأجنبية واملحافل الدولية.
٭�...إنه الرئي�س
املقاوم راعي الوف ��اق واحلوار الوطني اللبناين
وي�أتي تطبيق �إعالن بعبدا حلماية ال�سلم الأهلي
ولتعزيز دور لبنان وحمايته كخيار �إ�سرتاتيجي
مق ��اوم جي�ش� � ًا ومقاوم ��ة و�شعب� � ًا لتحرير باقي
الرتاب الغايل للبنان.
� ...إن ��ه الرئي� ��س العماد مي�ش ��ال �سليمان عماد
الوطن.

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود.
حرب لبنان والدور الذي لعبته اململكة العربية
ال�سعودي ��ة لإخم ��اد ناره ��ا .ال�ش ��رارة الأوىل
�إنطلقت من بريوت واطفاءها مت يف الطائف!
٭� ...إن ��ه املل ��ك عب ��د اهلل الفار� ��س العربي،
�صاح ��ب الن�شام ��ة واحل�ضور املمي ��ز يف املقام
الأول العربي واملقام املميز الأول الدويل
�إنه امللك عبد اهلل "خادم احلرمني ال�شريفني"
مث ��ال للملك ال�صالح والقائد العروبي ال�شجاع
يف �سل�سل ��ة مل ��وك اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية
الذي ��ن ن ��ذروا �أنف�سه ��م من ��ذ عه ��د امل�ؤ�س� ��س
الأول للملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة املل ��ك عب ��د
العزي ��ز �آل �سع ��ود للعمل من �أج ��ل رفعة �ش�أن
اململك ��ة و�شعبها ورفعة �ش� ��أن العرب والإ�سالم
وامل�سلمني يف العامل.
٭ دور اململك��ة يف لبنان ،ودور اململكة يف
العامل العربي والإ�سالمي.
غال وعزيز يف عقل وقلب اململكة
للبن ��ان موقع ٍ
العربية ال�سعودية حكم ًا وحكوم ًة و�شعب ًا.
ويف عقل وقل ��ب امللك عبد اهلل خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن �إهتمام ولفتة خا�ص ��ة كرمية �إ�سو ًة
باللفت ��ة الكرمي ��ة التي عم ��ل من �أجله ��ا امللك
الراحل املغفور له "امللك فهد بن عبد العزيز"
(رحمه اهلل) لدعم لبن ��ان �إ�سو ًة ب�سائر الدول
الإ�سالمي ��ة والعربي ��ة� ،إبان احل ��رب اللبنانية
فج ��اء الق ��رار واخلي ��ار ال�صائب خ�ل�ال فرتة
احل ��رب� ،أمل ونور واخلي ��ار ال�شجاع واحلكيم
بدعم لبنان.
حمل املل ��ك املغفور له "فهد ب ��ن عبد العزيز"
ه ّمه وبذل طاقته يف م�ساعدته و�شعبه يف �أيامه
الع�صيب ��ة لتحقيق �أمن ��ه و�سالم ��ه و�إ�ستقراره
و�إزده ��اره – وق ��د جن ��ح يف ذلك ح�ي�ن متكن

خادم الحرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز

بجه ��وده املخل�ص ��ة وم ��ع كل املخل�ص�ي�ن وعلى
ر�أ�سه ��م الرئي� ��س ال�شهيد رفي��ق احلريري
�أن يجم ��ع اللبناني�ي�ن م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�سته ��م
الد�ستوري ��ة وممثليه ��م يف املجل� ��س النيابي يف
"مدين ��ة الطائ ��ف" التاريخية حي ��ث توافقوا
عل ��ى (�إتف��اق الطائف) ووثيق ��ة (الوفاق
الوطن��ي) بينه ��م ،ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت عام
 1990ب ��د�أ لبن ��ان م�س�ي�رة �أمن ��ه و�سالم ��ه
و�إ�ستقراره .وكان للملك "فهد بن عبد العزيز"
�أيادي جليلة وبي�ضاء يف �إعادة بناءه و�إعماره.
لق ��د كانت اململكة العربي ��ة ال�سعودية دائم ًا وال
تزال وعلى ر�أ�سها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
تتطل ��ع �إىل �آف ��اق العاملينّ العرب ��ي والإ�سالمي
و�إىل دوره ��ا الري ��ادي يف العم ��ل عل ��ى حتقيق
الت�ضامن العربي والإ�سالمي وخدمة الق�ضايا

العربية والإ�سالمية وخا�ص ��ة ق�ضية فل�سطني،
ولق ��د جعل ��ت ال�سعودية م ��ن ق�ضي ��ة فل�سطني
والقد� ��س ق�ضيته ��ا الأوىل يف دعمه ��ا بجه ��اد
�شع ��ب فل�سط�ي�ن و�إنتفا�ضته املبارك ��ة ون�صرة
ق�ضيت ��ه يف املحامل الدولي ��ة ونتيجة لذلك كله
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية مبكانة مرموقة
وكلم ��ة م�سموعة يف املجال ال ��دويل واملنظمات
الدولي ��ة ،ول�سيا�ستها احلكيم ��ة التي اختطتها
لنف�سها يف عالقاتها مع الدول.
�إن اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة الت ��ي ت�ضم يف
رحابه ��ا "احلرم�ين ال�شريف�ين" يف "مكة
املكرم��ة" و "املدين��ة املن��ورة" وقبل��ة
امل�سلمني يف العامل.
ل�سوف تظ ��ل هوى �أفئدة الع ��رب وامل�سلمني يف
العامل.
5

�صيدا

الغالف

الغالف

الرئي�س �سليمان والعاهل ال�سعودي
ي�شددان على �أهمية �إ�ستقرار لبنان

امللك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري والوفد املرافق

�شدد رئي� ��س اجلمهوري ��ة العماد مي�ش ��ال �سليمان
وخادم احلرمني ال�شريفني العاهل ال�سعودي امللك
عب ��د اهلل ب ��ن عب ��د العزيز عل ��ى �أهمي ��ة احلفاظ
عل ��ى الإ�ستق ��رار ال�سيا�سي والإقت�ص ��ادي والأمني
يف لبنان وان�ض ��واء جميع الأفرق ��اء حتت الثوابت
الوطني ��ة التي تبقي لبنان مبن� ��أى عن تداعيات ما
يح�صل حوله.
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مواق ��ف اجلانبني اللبن ��اين وال�سعودي جاءت يف
خ�ل�ال الإجتماع الذي عق ��ده الوف ��دان اللبناين
وال�سع ��ودي يف الق�ص ��ر امللك ��ي يف الريا�ض حيث
تن ��اول البح ��ث العالق ��ات الثنائية ب�ي�ن البلدين
و�سب ��ل تعزيزها والدور امل�ساع ��د الذي ميكن �أن
تقوم به اململكة من اجل دعم الوحدة والإ�ستقرار
للبنان.

وتن ��اول اللق ��اء الأو�ض ��اع يف املنطق ��ة وخ�صو�ص ًا
يف �سوري ��ا وامل�ش ��اورات اجلاري ��ة م ��ن �أج ��ل عقد
جني ��ف  ،2ومواقف الأفرق ��اء الداخليني واملعنيني
باملو�ضوع ،حيث مت الت�شديد على وجوب �إيجاد حل
�سيا�سي للو�ضع ووقف القتل والتدمري.
كذل ��ك مت البحث يف مو�ض ��وع الالجئني ال�سوريني
�إىل لبنان والعبء الذي بات ي�شكله العدد ال�ضخم

له� ��ؤالء الالجئني ،حي ��ث �أبدى العاه ��ل ال�سعودي
�إ�ستعداد اململك ��ة للم�ساعدة وتقدمي الدعم للبنان
ك ��ي ي�ستطي ��ع مواجه ��ة ه ��ذه الأعب ��اء يف انتظ ��ار
عودتهم �إىل بالدهم.
وتط ��رق اللق ��اء �إىل �أهمي ��ة تعزيز خ ��ط الإعتدال
يف املواقف ال�سيا�سية وتطبي ��ق �إعالن بعبدا الذي
ق�ض ��ى بتحييد لبن ��ان ع ��ن املح ��اور وال�صراعات

خ�صو�ص ًا و�أن ��ه مير ب�أوقات �سيا�سي ��ة و�إقت�صادية
دقيقة على �أبواب �إ�ستحقاقات ا�سا�سية.
ومت الإتف ��اق عل ��ى متابع ��ة الت�ش ��اور الثنائ ��ي عرب
القنوات املعنية.

الو�صول
وكان الرئي� ��س �سليم ��ان و�ص ��ل �إىل الريا�ض وكان

يف �إ�ستقبال ��ه ويل العه ��د ال�سع ��ودي الأمري �سلمان
بن عبد العزي ��ز �آل �سعود� ،أم�ي�ر منطقة الريا�ض
الأم�ي�ر خالد بن بندر بن عب ��د العزيز ،نائب �أمري
منطقة الريا�ض الأمري تركي بن عبد اهلل بن عبد
العزيز ،والوزير املرافق وزير االعالم عبد العزيز
خوجه ،و�سفريي البلدين عبد ال�ستار عي�سى وعلي
عوا�ض ع�سريي.
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البحث عن الكلمة ال�ضائعة

ال تخفي �سراً
1
من هي؟ ال�شخ�صية االقت�صادية الهامة التي ا�ست�ضافت
�أم�ي�راً عربي���اً بع���د منت�ص���ف اللي���ل ،للتوقي���ع على ن�ص  5من هي؟
فتاة جميلة يف مقتبل العمر مل تتجاوز الع�شرين عاماً
اتف���اق لعق���د م�شروع كبري قي���د الإع���داد والدرا�سة قبل
بدء التنفيذ والإجناز مع بداية هذا العام.
تعر�ض���ت لعملي���ة ابتزاز مهن���ي يف عا�صم���ة عربية مما
دفع بهذه الفتاة بالتوجه على جناح ال�سرعة �إىل لبنان
لتق���دمي �شكوى حتمل �صفة عائلي���ة حفاظاً منها على
 2اختبار
�سمعة العائلة.
تعت���زم �شخ�صي���ة اقت�صادي���ة فاعل���ة وهام���ة ج�س نب�ض
بع����ض الفعالي���ات االقت�صادي���ة االغرتابي���ة اللبناني���ة
يف ب�ل�اد االنت�ش���ار بخ�صو�ص رغبة عق���د لقاء اغرتابي  6تت�أل����ق ام����ر�أة لبنانية يف كافة املنا�سب����ات االجتماعية وك�أنه
كب�ي�ر ي�ؤي���د فكرة �إن�شاء جمل����س اقت�صادي – اغرتابي
�أمر يوحي للعارفني واملقربني وحفظة الأ�سرار (ال�صندوق
به���دف �إقامة م�شاري���ع �سياحية ك�ب�رى يف لبنان ،نظراً
الأ�سود) ب�أن لهذه الإمر�أة م�ستقبل باهر يحمل �صفة تب ّو�أ
للخط���وات االيجابي���ة الت���ي يعتمده���ا حاك���م م�ص���رف
من�صب هام اجتماعي يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الهامة والفاعلة
لبنان.
يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.
مو�سع حتت عنوان حوار مفتوح.
لبنان بهدف عقد لقاء ّ

لبن

انية ،عربية ،جامعة

على اأهمية اإ�صتقرار لبنان
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شب�عية ،ت�شدر م�ؤقت ًا �شهري ًا

ال
قمة اللبنانية  -ال�صعودية
حمطة بارزة وت�صديد

زيارة الرئي�س بري �إىل �إيران

العـــنفــو
عــنـ ان القــومـــي هـو العـنــوان
ـوان مٍ ـ�سيـرة الــعــهــد

�أ�

كوالي�س

�لعدد  - 127كان�ن �لثاين
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و�صامن ال�صلم الأهلي

بهية احلريري
تكرم القطاع اخلا�س
يف عيد ال�صتقالل

اأحمد احلريري:
امل�صاحمة لبد لها
من حماكمة الفاعلني

املفتي �صليم �صو�صان:
قدر لبنان اأن يكون
مراآة املنطقة كلها

ال�صيخ ماهر حمود:
قادة املحاور اأقوى
من ال�صيا�صيني

 3من هو؟
� 7شخ�صية مرموقة جتوب �شوارع �صيدا
املهند����س ال�شاب ال�صيداوي العائ���د من اخلارج بعد �أن
�شوه���دت �سيارة مر�سيد����س �( 600شبح) جت���وب �شوارع
قام بع���دة جوالت مكوكية قا�صداً �أق���رب املقربني �إليه،
ميدن���ة �صي���دا بحث���اً ع���ن من���زل �شخ�صي���ة كرتونية ال
قيم���ة له���ا باملطلق يف الأو�س���اط ال�صيداوي���ة اجتماعياً
طلباً للنجدة املالية.
وثقافياً واقت�صادياً .تبني فيما بعد �أن هذه ال�شخ�صية
 4ترقبوا!
الكرتوني���ة ال تقط���ن يف مدين���ة �صي���دا كما ا ّدع���ى �أمام
الباحث عنه يف جمال�سه اخلا�صة.
زي����ارة خا�ص����ة لرئي�����س حترير جري����دة عربي����ة هامة �إىل

5

يف خدمة دينه ووطنه و�أمته
ي العربي
الفار�س القوممللك عبد اهلل بن عبد العزيز
ا

10

20

الرئي�س بري عرّاب احلل

ول ورجل املهمات ال�صعبة

حلريري تكرم القطاع اخلا�ص
بهية ا
يف عيد اال�ستقالل
9
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الغالف

الغالف

بري ع ّراب احللول ورجل املهمات ال�صعبة

من حوار �آذار � 2006إلى مبادرة ذكرى الإمام ال�صدر
رئي�س المجل�س �إلى الخارج د ّر بدي ًال عن الم�ساعي الداخلية
بقلم :غالب بعا�صريي

الرئيس نبيه بري

�صيدا
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ع ّراب احللول ..رجل املهمات ال�صعبة ..و�صاحب
املبادرات.
ً
القي ��ادي الوطن ��ي الذي مل يبخل يوم� �ا يف بذل كل
جهد م ��ن �أجل تغلي ��ب لغة احلوار عل ��ى التجاذب
وال�صدام ال�سيا�سي.
رجل الإعت ��دال ب�إمتياز الذي ق ��اد احلوار يف �آذار
 ،2006وا�ستط ��اع بتعاون الأطراف والأفرقاء يف 8
و � 14آذار �أن ي�سج ��ل م�ساح ��ة كب�ي�رة من التالقي
والتواف ��ق عل ��ى �أكرث من ع�ش ��رة بنود م ��ن جدول
�أعم ��ال احلوار الوطن ��ي ،الأمر ال ��ذي خلق مناخ ًا
�إيجابي ًا لتعزيز الوحدة الوطنية التي كانت ال�سالح
الف ّع ��ال �إىل جانب العمل املق ��اوم يف حتقيق ن�صر
حرب متوز على العدو الإ�سرائيلي.
مل ي�ت�رك الرئي� ��س نبي ��ه ب ��ري و�سيل ��ة �أو �سبي�ل ً�ا
�إال و�سلك ��ه� ،ساعي� � ًا �إىل تغلي ��ب احل ��وار واحلل ��ول
ال�سيا�سي ��ة ودور امل�ؤ�س�سات على املواجهة �أو حرب
التعطيل والدوران يف احللق ��ات املفرغة ،لأنه كما
يق ��ول "�أننا اليوم بحاجة �أك�ث�ر من �أي وقت م�ضى
للح ��وار ،و�أن االختالف يف الر�أي هو الذي يفر�ض
هذا اخلي ��ار ك�أ�سل ��وب وحيد لإيج ��اد احللول ،فلو
كن ��ا متفقني عل ��ى كل �شيء مل ��ا احتجن ��ا �أو نحتاج
للحوار".
وبر�أيه "�أن التحديات اخلارجية والداخلية تفر�ض
علينا جميع� � ًا البدء باحلوار اليوم قبل الغد ،نظر ًا
لدق ��ة وخطورة الو�ض ��ع ،و�إن ت�سجي ��ل املواقف من
ِقب ��ل هذا الطرف عل ��ى ذاك �أو العك� ��س بالعك�س،
�سيجعلنا نبق ��ى يف دائرة هذه الأزمة �إىل �أن ن�صل
�إىل الفراغ الكامل".
وخ�ل�ال لقاءات ��ه الأخ�ي�رة �أك ��د الرئي�س ب ��ري �أنه
لي�س م ��ن حمبذي �أو �أنه ال ي�ؤم ��ن ب�سيا�سة الأيدي
املكتوفة ،و�أنه واجه العراقيل يف جهوده ومبادراته
الت ��ي طرحها ويطرحها ،ف�إنه لن ي�ست�سلم و�سيظل
ميار� ��س ال ��دور نف�س ��ه يف التفتي� ��ش عل ��ى احللول
الوفاقية بني جميع الأطراف".

و�إذا كان ��ت التطورات الأخ�ي�رة قد لعبت
دور ًا �أ�سا�سي� � ًا يف فت ��ح ال�ساح ��ة اللبنانية
م�ش ّرع ��ة �أم ��ام التداعي ��ات الناجمة عما
يح�ص ��ل يف املنطقة وحتدي ��د ًا يف �سوريا،
ف� ��إن الإنق�س ��ام العام ��ودي ،الذي حتدث
عنه رئي�س املجل�س مرار ًا ،هو الذي �ساهم
وي�ساهم يف تردّي الأو�ضاع وتفاقمها.
و�إىل جانب ح ��وار جمل�س النواب ال�شهري
فقد قاد الرئي� ��س بري بعد العدوان حوار
امل�شاورات ،ثم �أخذ يطلق املبادرات حول
الق�ضاي ��ا وامللف ��ات امل�ستع�صي ��ة مبا فيها
الأزم ��ات احلكومي ��ة ،وامل�سائ ��ل املت�صلة
بالأمن والو�ضع الأمني.
وكم ��ا هو معل ��وم فق ��د ب ��ادر �إىل الدعوة
ال�ستئناف احلوار يف بعبدا برعاية رئي�س
اجلمهوري ��ة �إال �أن ه ��ذا االق�ت�راح واج ��ه
�إعرتا�ض� � ًا من � 14آذار بحجة رف�ضها لأي
ح ��وار يف ظل حكومة الرئي�س ميقاتي قبل
�أن يقدم �إ�ستقالته.
ولعل �أبرز املبادرات التي �أطلقها الرئي�س
ب ��ري ،املب ��ادرة الأخ�ي�رة الت ��ي �أطلقه ��ا يف ذكرى
�إخف ��اء الإم ��ام مو�س ��ى ال�ص ��در يف � 31آب ،والتي
حدده ��ا ب�ستة بن ��ود مقرتح ًا مرة �أخ ��رى �أن يقود
الرئي� ��س مي�شال �سليمان احل ��وار يف خلوة خلم�سة
�أيام و�إن اقت�ضى الأمر ل�ستة �أيام متوا�صلة ي�شارك
فيه ��ا رئي�س احلكومة املكلف مت ��ام �سالم .وتن�ص
البنود ال�ستة على الآتي:
� -1ش ��كل وبيان احلكوم ��ة اجلدي ��دة (�أح�سن ما
يق ��ال الآن �أين �أتعدى على ال�سلطة الت�شريعية
�أو التنفيذية).
 -2منح اجلي� ��ش ،بالإ�ضافة حلقه بتطويع خم�سة
�آالف جن ��دي التفوي�ض الوطن ��ي الكامل لرفع
ال�س�ل�اح امل�ص ��وب �إىل ر�أ�س طرابل� ��س و�إنقاذ
البق ��اع وكام ��ل منطق ��ة احل ��دود ال�شمالي ��ة
م ��ع �سورية م ��ن فو�ض ��ى ال�س�ل�اح وامل�سلحني
و�شب ��كات التفجري وع�صاب ��ات الإجتار باملوت
وبكل �شيء.
 -3و�سائل �إخراج التداخالت اللبنانية يف امل�س�ألة
ال�سورية.
 -4خارطة طريق للخروج من الأزمة الإقت�صادية
الإجتماعية
�	-5إعادة تفعيل احلوار حول قانون الإنتخابات.
 -6ودائم ًا الإ�سرتاتيجية الوطنية للدفاع
ويف الكلم ��ة ذاته ��ا ق ��ال الرئي� ��س ب ��ري "لي�س من

بداية خم ��رج �سيا�سي وطن ��ي �سوى احل ��وار� .إننا
كط ��رف م�ؤمن باحلوار ومبني عل ��ى ثقافة احلوار
نقول للجميع تعالوا نك�سب الوقت ،ونخو�ض حوار ًا
مفتوح� � ًا وجه ًا لوجه دون انتظار لتح ّوالت يف املدى
الإقليم ��ي املنظور ،لأن ذلك م�ضيعة للوقت كما �أن
�إنتظار كلمة لل�سر من هنا �أو من هناك هو �إ�ضاعة
للمزيد من الوقت"..
وجه ��د بري بعد ذل ��ك لإقناع جمي ��ع الأطراف يف
تبن ��ي هذه املب ��ادرة واالنخ ��راط يف احل ��وار حول
بنودها ،لكنه ا�صطدم بالت�شكيك من قبل عدد من
�شخ�صي ��ات و�أط ��راف يف � 14آذار ،ومل يل ��ق دعم ًا
قوي ًا حتى من قبل بع�ض � 8آذار.
وكان عل ��ى رئي� ��س املجل�س �أن ي�سل ��م بالأمر الواقع
وي�ست�سلم للظروف ،لكنه �سارع �إىل بدء حترك من
نوع �آخر لأنه يدرك قبل الآخرين �أنه ال يجوز ترك
ال�ساحة للأهواء ال�شخ�صية �أو الغوغاء وللتطرف،
ولأنه يتحمل امل�س�ؤولية بكل معنى الكلمة.
وهكذا توجه رئي�س املجل�س �إىل العن�صر اخلارجي
مبا�شرة يف �سعي �إىل حت�سني الظروف اخلارجية،
ليك ��ون ت�أثريها �إيجابي ًا على ال�ساحة اللبنانية بد ًال
من تداعياته ��ا ال�سلبية التي ن�شهده ��ا اليوم �أكان
عل ��ى م�ستوى الت�صعيد ال�سيا�س ��ي� ،أو على م�ستوى
تنام ��ي روح الفتن ��ة املذهبية� ،أو عل ��ى �صعيد خلق
املناخ املنا�سب للأعمال التفجريية والإرهاب.

و�أحي ��ا رئي� ��س املجل� ��س مقول ��ة �أو معادلة
(ال�س�ي�ن� -أل ��ف) الت ��ي كان طرحه ��ا يف
وق ��ت �ساب ��ق� ،أي العمل على فت ��ح قنوات
التوا�ص ��ل وتعزي ��ز مناخ ��ات التالقي بني
�إي ��ران وال�سعودي ��ة ،لأن ذل ��ك �سينعك�س
حتم� � ًا لي�س عل ��ى لبنان بل عل ��ى املنطقة
ب�أ�سرها.
وق ��د انتهز فر�صة الدع ��وة الر�سمية التي
وجهها له نظ�ي�ره الإيراين علي الريجاين
لزي ��ارة طه ��ران ،وجاء التوقي ��ت منا�سب ًا
بع ��د جناح �إيران يف انت ��زاع الإتفاق حول
ملفها النووي مع الغرب.
وكان على ر�أ�س ج ��دول �أعمال وهو يتوجه
�إىل �إي ��ران حتري ��ك املي ��اه الراك ��دة يف
العالق ��ات الإيراني ��ة  -ال�سعودي ��ة الأم ��ر
الذي ي�ساعد على عودة هذه العالقات �إىل
طبيعته ��ا ،وبالتايل زي ��ادة فر�ص مواجهة
حرب الفتنة التي تع�صف باملنطقة.
ووف ��ق م�صادر الرئي�س بري ف�إنه ا�ستطاع
�أن ي�ش ��د انتباه القي ��ادة الإيرانية ،وي�أخذ
منه ��ا موقف� � ًا �إيجابي ًا جله ��ة �إعادة فت ��ح القنوات
والتوا�صل م ��ع الريا�ض .ال ب ��ل �أن وزير اخلارجية
حممد جواد ظري ��ف �صارحه باجلولة التي �أعدّها
لزي ��ارة عدد من البلدان العربية ومنها ال�سعودية،
لإزالة قلق هذه الدول من "االتفاق النووي" ،ولفتح
�صفحة جديدة من العالقات مع هذه الدول.
ومل يطرح الرئي� ��س بري نف�سه و�سيط ًا بني طهران
والريا�ض ،لأن هناك �سبل وو�سائل وقنوات عديدة
ميك ��ن عبورها لتحقي ��ق الغاية الت ��ي ين�شدها� ،أال
وهي �إعادة �أجواء الإنفتاح بني البلدين.
وعل ��ى ال�صعي ��د الداخل ��ي �أبق ��ى الرئي� ��س ب ��ري
التوا�ص ��ل مفتوح� � ًا ون�شيط� � ًا م ��ع الرئي� ��س ف� ��ؤاد
ال�سني ��ورة الذي عقد معه لقاء مط ��و ًال بعد عودته
من طه ��ران .و�إذا كان البحث مل ي�صل �إىل نتيجة
�إيجابي ��ة يف �ش�أن ت�شكي ��ل احلكومة اجلديدة ،ف�إنه
كان �إيجابي ًا وجيد ًا يف مقاربة العديد من امللفات.
واتفق على متابع ��ة مثل هذه اللقاءات يف الأ�سابيع
املقبلة.
ولعل �أف�ض ��ل عبارة حول هذه اللقاءات هي ما ردد
الرئي�س بري �أم ��ام زواره وبع�ض الإعالميني "ب�أن
التوا�صل �أف�ضل من الالتوا�صل".
وال �ش ��ك �أن ه ��ذه العب ��ارة تدل بو�ض ��وح على نهج
الرئي�س ب ��ري الإنفتاحي واحل ��واري يف كل زمان،
ويف كل املراحل.
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زيارة الرئي�س بري �إلى �إيران

رئيس مجلس الشورى االيراني الدكتور علي الريجاني يستقبل رئيس مجلس النواب في طهران

رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية الدكتور حسن روحاني يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري

حظ ��ي الرئي�س ب ��ري منذ اللحظ ��ة االوىل للزيارة
الر�سمي ��ة اىل ايران بحف ��اوة واهتمام من القيادة
االيرانية .و�شكل لقا�ؤه يف بدايتها مع مر�شد الثورة
اال�سالمية �آية اهلل ال�سيد علي خامنئي عنوان هذه
االحاطة اخلا�صة بزيارته.
وق ��د ا�ستغ ��رق اللقاء اكرث من �ساع ��ة تخللته خلوة
ب�ي�ن املر�شد والرئي�س ب ��ري و�سبقه ��ا اجتماع معه
ح�ض ��ره رئي� ��س جمل� ��س ال�ش ��ورى االي ��راين عل ��ي
الريج ��اين والوف ��د النيابي اللبن ��اين املرافق الذي
ي�ض ��م عبداللطي ��ف الزين وقا�س ��م ها�شم و�آغوب
بقرادوني ��ان وغ ��ازي زعي�ت�ر وعلي فيا� ��ض .ودار
احلديث ح ��ول الق�ضايا وامل�ستج ��دات الراهنة يف
املنطقة.
ثم انتقل الرئي�س ب ��ري والوفد املرافق اىل جمل�س
ال�ش ��ورى وكان يف ا�ستقبال ��ه عن ��د مدخل ��ه رئي�س
املجل� ��س عل ��ي الريج ��اين و�س ��ط تغطي ��ة اعالمية
مكثفة .وعقد بري والريجاين حمادثات يف ح�ضور

الوفد اللبناين وعدد من اع�ضاء جمل�س ال�شورى.
ورح ��ب الريج ��اين بالرئي� ��س ب ��ري يف م�سته ��ل
االجتم ��اع ،م�شي ��د ًا ب ��دوره املمي ��ز يف لبن ��ان على
�صعيد ادارة الظروف احل�سا�سة جدا على ال�ساحة
اللبنانية ب�شكل دقي ��ق ومتقن .واعرب عن اعتقاده
ب�أن الزيارة �ستكون ناجح ��ة بكل املقايي�س ،م�شريا
اىل ان اللق ��اء االول مع �سماحة االم ��ام القائد هو
ابلغ دليل على اهمية املكانة املرموقة التي تتبو�ؤنها.
ورد الرئي� ��س ب ��ري �شاك ��ر ًا ومعزي ��ا با�ست�شه ��اد
امل�ست�شار الثقايف يف ال�سف ��ارة االيرانية يف بريوت
خ�ل�ال االعت ��داء املج ��رم عل ��ى ال�سف ��ارة وق ��ال
ب ��ري :انن ��ا حري�ص ��ون يف م ��ا يتعلق بلبن ��ان على
امل�صاحل ��ة اللبناني ��ة ـ اللبناني ��ة .ويف م ��ا يتعل ��ق
ب�سوري ��ا على امل�صاحل ��ة ال�سوري ��ة ـ ال�سورية ،ويف
م ��ا يتعلق بفل�سطني عل ��ى امل�صاحل ��ة الفل�سطينية
ـ الفل�سطيني ��ة ،ولك ��ن دائم ��ا م ��ن منطل ��ق دع ��م
املقاومة.

وا�ض ��اف :ان االتف ��اق الن ��ووي بني اي ��ران والقوى
الدولي ��ة ي�سم ��ح لطه ��ران بالعمل �ضم ��ن كل هذه
امليادين.
واع ��رب الريج ��اين عن ده�شت ��ه لقل ��ق البع�ض يف
املنطق ��ة م ��ن االتفاق الن ��ووي االي ��راين ـ الغربي،
وقال :ان مفاو�ضات ايران مع دول ال 1+5يجب ان
ال تبع ��ث على القلق النه ��ا مل ت�شكل ابدا اي م�شكلة
للبلدان العربية.
وعقد الرئي�سان ب ��ري والريجاين م�ؤمترا �صحافيا
م�ش�ت�ركا بع ��د االجتماع يف ح�ض ��ور ح�شد اعالمي
كبري ،وقامت و�سائل االعالم االيرانية ببث وقائعه
مبا�شرة على الهواء.
ا�ستهل الريجاين امل�ؤمت ��ر مكررا ترحيبه بالرئي�س
ب ��ري والوفد املرافق وقال :ان لبنان هو بلد �صديق
و�شقي ��ق للجمهوري ��ة اال�سالمي ��ة االيرانية ،ورغم
�صغ ��ر م�ساحته اال اننا �شاهدنا منه امارات الت�ألق
يف جماالت املقاومة.

رئيس الجمهوري االسالمية االيراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني يستقبل الرئيس بري

�صيدا

12

وع ��ن زي ��ارة الرئي� ��س بري ق ��ال :ج ��اءت الزيارة
يف توقي ��ت منا�س ��ب حي ��ث ان ابن ��اء اجلمهوري ��ة
اال�سالمي ��ة االيراني ��ة �سع ��داء ج ��دا م ��ن م�س ��ار
ملفات عدة ال�سيما فيم ��ا خ�ص الربنامج النووي.
كم ��ا كانت لن ��ا حمادثات بن ��اءة يف ه ��ذه املرحلة
احل�سا�س ��ة والدقيقة التي متر بها املنطقة ،وكانت
وجه ��ات النظر متقاربة ج ��دا جلهة تعزيز طاقات
املقاومة والتعاون على م�ستوى املنطقة.
ورد الرئي�س بري �شاكرا الريجاين على الدعوة لزيارة
اي ��ران ،الفتا اىل ان انها ا�ستهل ��ت بفر�صة اللقاء مع
مر�ش ��د اجلمهورية اال�سالمية ،وا�ضاف :لقد حتدثنا
يف كل املوا�ضيع امل�شرتك ��ة والعمل الربملاين امل�شرتك
ا�ضافة اىل امل�سائل ال�سيا�سية ال�ساخنة.
وق ��دم التع ��ازي م ��رة اخ ��رى للقي ��ادة وال�شع ��ب
االيرانيني با�ست�شه ��اد امل�ست�شار الثقايف االيراين،
وتاب ��ع :ان �صفق ��ة الع�ص ��ر الت ��ي مت ��ت يف االم�س
كانت فر�ص ��ة مهمة جدا واجلمهوري ��ة اال�سالمية
االيراني ��ة ا�ستطاعت ب�صربه ��ا و�شجاعتها وتعبها
وحنكتها وقوتها و�صمودها ان ت�صل اىل ما و�صلت
اليه .انها فر�صة تغلبت فيها على كثري من االمور.

وق ��د تباحثنا ب ��كل �صراحة كما �سابح ��ث مع بقية
امل�س�ؤول�ي�ن االيرانيني يف تتويج ه ��ذا ال�صرب وهذا
االجن ��از يف مي ��دان �آخ ��ر ه ��و مي ��دان التوافقات
الداخلي ��ة مل ��ا ت�ض ��ج ب ��ه منطقتن ��ا وخ�صو�صا يف
�سوريا ،ويف العالقات العربية مبا يعود عليها بالود
واخلري.
وردا عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول االعت ��داء عل ��ى ال�سفارة
االيرانية يف بريوت واجلهة التي نفذته ،قال بري:
ه ��ذا التفجري كان مو�ضع ا�ستنكار من كل اجلهات
والطوائ ��ف والفئ ��ات اللبنانية م ��ن دون ا�ستثناء.
وه ��ذا التفجري ح�ص ��ل من ارهابي�ي�ن ينتمون اىل
تنظي ��م القاع ��دة ومت التعرف اليهم ��ا وهما اثنان
احدهما لبناين والآخر فل�سطيني اال�صل.
ورد ًا عل ��ى ا�سئل ��ة ال�صحافيني ق ��ال الريجاين :ما
تف�ض ��ل به الرئي� ��س بري ه ��و ر�ؤية معمق ��ة ويجب
اخذه ��ا يف احل�سبان حي ��ث ان لإي ��ران ر�ؤية تقوم
عل ��ى ا�سا�س ار�س ��اء دعائم ال�صداق ��ة والود بينها
والبل ��دان العربية واال�سالمي ��ة .البع�ض يريد خلق
اختالفات بني ايران وهذه الدول وعلينا ان ن�ستغل
هذا الوقت كي يك ��ون لدينا تفهم �صحيح للق�ضايا

رئيس االمن القومي علي شمخاني يستقبل رئيس مجلس النواب

الت ��ي تنت ��اب املنطق ��ة برمته ��ا .وارى ان لدين ��ا
امكانات كث�ي�رة متاحة لكي ننع ��م بعالقات متينة
وم�ستدام ��ة وال ن�سمح ب ��ان يتغلغل الآخرون يف مثل
هذه العالق ��ات الوطيدة ،وايران تفت ��ح اح�ضانها
ملثل هذه العالقات ب�صدر رحب.
وردا على �س� ��ؤال اجاب الرئي�س ب ��ري :اكرر كالم
دولته على طريقة املحامني.
ث ��م اومل الريج ��اين للرئي� ��س بري والوف ��د املرافق
وتبادال الهدايا الرمزية.
وعند الرابعة والن�ص ��ف ا�ستقبل الرئي�س الإيراين
ال�شي ��خ ح�س ��ن روح ��اين الرئي� ��س ب ��ري والوف ��د
املراف ��ق ودار احلدي ��ث ح ��ول الأو�ض ��اع الراهن ��ة
عل ��ى ال�صعيدي ��ن الإقليم ��ي وال ��دويل وتطرق اىل
الإتفاق الإيراين الغربي حول امللف النووي ورحب
الرئي� ��س روحاين يف م�ستهل اللقاء برئي�س املجل�س
متمني� � ًا �أن ت�ساهم هذه الزي ��ارة بتعزيز العالقات
ب�ي�ن البلدي ��ن ،وخاطب الرئي� ��س بري قائ�ل ً�ا :ان
ح�ضورك ��م الي ��وم هو ح�ض ��ور ممي ��ز ،ونحن نكن
للبن ��ان احرتام� � ًا وم ��ودة خا�صة ،ون�أم ��ل يف تطور
عالقاتنا.

وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف يستقبل رئيس مجلس النواب
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الجي�ش� :ضامن اال�ستقرار وال�سلم الأهلي
الدور الوطني في الجنوب وحفظ الأمن في الداخل
العماد قهوجي :خيارنا مواجهة العدو الإ�سرائيلي ومحاربة الإرهاب
بقلم :حممد بلوط

يبق���ى اجلي����ش امل�ؤ�س�س���ة اجلامعة وال�ضامنة ،العاملة على خفظ اال�ستقرار وال�سل���م الأهلي ،يف هذه الظروف الدقيقة واخلطرية التي
تع�صف بلبنان واملنطقة ،ويف ظل هذا الفراغ واجلمود الذي ي�سود ال�ساحة اللبنانية.
ينتق���ل اجلي����ش م���ن امتحان �إىل امتحان لي�ؤك���د قيادة وعديداً �أنه على قدر التحدي وامل�س�ؤولية ،فق���د ا�ستطاع خالل ال�سنوات القليلة
يق�صر حلظة واحدة يف القيام بواجبه الوطني
املا�ضي���ة �أن ينف���ذ �سل�سل���ة من اخلطط الأمنية وعمليات االنت�شار يف كل املحافظات ،ومل ّ
يف اجلن���وب ،الأم���ر ال���ذي جع���ل قائد قوات اليونيفيل يف اجلنوب اجل�ن�رال باولو �سيريا لي�ؤكد غري مرة على ال���دور البارز الذي يلعبه
اجلي�ش اللبناين يف تنفيذ مندرجات القرار  1701ويف م�ؤازرة القوات الدولية يف مهامها.
وق���ال يف كلم���ة ل���ه خ�ل�ال حف���ل �إقرار اخلطة اخلما�سي���ة لت�سليح امل�ؤ�س�س���ة الع�سكرية "�أن دعم اجلي����ش ي�شكل عن�ص���راً �أ�سا�سياً يف مهمة
اليونيفي���ل" ،كم���ا �أن تعاونن���ا يف �صميم حياتنا اليومية �أثناء تنفيذنا للعمليات على الأر�ض ،وهو يرتكز على �أ�س�س متينة تتمثل بالثقة
واالحرتام املتبادلني.

�صيدا

14

�أر�ض الوطن وعلى كل حبة تراب منه.
وحظ � ّ�ي احرتام� � ًا وتقدي ��رات لي� ��س م ��ن ق ��وات
"اليونيفيل" فح�سب ،بل �أي�ض ًا من الأمم املتحدة
والهيئ ��ات الدولي ��ة ،ومن املجتمع ال ��دويل ال �سيما
�أنه برهن مدى قدرت ��ه والتزامه بتنفيذ القرارات
الدولي ��ة م ��ن جهة ،والتم�س ��ك بالثواب ��ت وب�سيادة
لبنان من جهة �أخرى.
وكذل ��ك جن ��ح اجلي� ��ش اللبن ��اين يف �ضب ��ط ومنع
�أك�ث�ر من عملية م�شبوهة لإطالق بع�ض ال�صواريخ
باجت ��اه فل�سط�ي�ن املحتل ��ة ،يف حماول ��ة وا�ضح ��ة
لإ�شاع ��ة من ��اخ التوت ��ر والت�صعيد جنوب� � ًا وتوريط
لبن ��ان يف مواجه ��ة م ��ع الع ��دو خ ��ارج احل�سابات
ال�سيا�سية والأمنية املدرو�سة.

حماية الوطن جنوب ًا
و�إذا كان اجلي�ش قد ا�ضطر يف ظل تردّي الأو�ضاع
تو�س ��ع ن�شاط بع� ��ض املجموعات
الأمني ��ة ،وخطر ّ
الإرهابية ،وال�صدامات والإ�شتباكات يف طرابل�س
الناجمة عن تداعي ��ات الأزمة ال�سورية "ف�إنه بقي
ينفذ مهامه ويقوم مب�س�ؤوليت ��ه الوطنية الأ�سا�سية
يف اجلن ��وب اللبن ��اين يف مواجه ��ة االعت ��داءات
واال�ستف ��زازات والأطم ��اع الإ�سرائيلي ��ة ،و�أثب ��ت
قدرت ��ه على االلتزام باملواثي ��ق والقرارات الدولية
وجنح يف التع ��اون والتن�سيق مع قوات "اليونيفيل"
يف �إطار تنفيذ القرار (.)1701
ولع� � ّل �إح ��دى ال�شواه ��د على ع ��زم اجلي� ��ش على
تق ��دمي الت�ضحيات يف الدفاع عن الوطن وحدوده،
ه ��ي املواجهة الت ��ي �سجلها ب ��كل �شجاعته وقوة يف
�سمي مبوقعة �شجرة العدي�سة،
العدي�سة خالل م ��ا ّ
حيث ا�ستطاع �أن ي�ص ّد اجلنود الإ�سرائيليني الذين
حاول ��وا خ ��رق احل ��دود واالعت ��داء عل ��ى ال�سيادة
اللبناني ��ة وق ��دم ال�شه ��داء واجلرح ��ى ُموقع� � ًا يف
�صفوف الع ��دو �إ�صابات مبا�شرة ،ومقدم ًا منوذج ًا
جديد ًا على قدرته وتفانيه يف �سبيل الوطن وحماية
حدوده بكل �إمكانياته املتاحة.
ووقف اجلي�ش يف املواقع املتقدمة حائ ًال دون متادي

التحدي الداخلي واخلطط الأمنية
يف املحافظات
القائد العماد جان قهوجي

الق ��وات الإ�سرائيلي ��ة يف متاديه ��ا للخ ��ط الأزرق،
واالعت ��داء عل ��ى ع ��دد م ��ن املواطن�ي�ن .وا�ستطاع
�أن يقط ��ع الطري ��ق عل ��ى مث ��ل ه ��ذه اخلروق ��ات
اال�ستفزازي ��ة ،و�أن يثبت �أنه الع�ي�ن ال�ساهرة على

و�إذا كان اجلي�ش قد جنح يف القيام بدوره الوطني
جنوب ًا ،ف�إنه ال يزال ميار�س دور الإطفائي وحماية
اال�ستقرار وال�سلم الأهلي يف ظل تنامي الن�شاطات
الإرهابي ��ة من جهة وزي ��ادة التوت ��رات والعمليات
التفجريية يف عدد من املناطق.
وال �شك �أن التح ��دي البارز والأكرب هو يف امتحان
طرابل� ��س الت ��ي ت�شهد جرح� � ًا مفتوح� � ًا منذ فرتة
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طويل ��ة ،تعت�ب�ر تداعي ��ات الأزم ��ة ال�سوري ��ة �سبب ًا
�أ�سا�سي� � ًا له ،وكذلك انت�ش ��ار املجموعات املتطرفة
اخلارجة عن �أي �سقف �سيا�سي.
ً
يف الأ�شهر القليلة الأخرية نفذ اجلي�ش خططا �أمنية
عدي ��دة يف املدينة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي،
وا�ستكم ��ل انت�ش ��اره يف اخلط ��ة الأخ�ي�رة ودخل �إىل
�أحي ��اء داخلي ��ة عدي ��دة يف جب ��ل حم�س ��ن والتبانة،
ث ��م نفذت ق ��وى الأمن انت�ش ��ار ًا مكم�ل ً�ا يف الأحياء
الداخلية احل�سا�سة يف التبانة ومناطق �أخرى.
ويف ظل "الرتاخ ��ي ال�سيا�سي" وعدم وجود غطاء
�سيا�سي فعل ��ي مل يتمكن اجلي�ش م ��ن تنفيذ كامل
�ش ��روط اخلطة الأمني ��ة ،جتنب ًا النزالق ��ه �إىل فخ
�أمني و�سيا�سي يف املدينة ،لكنه منذ تنفيذ اخلطة
الأخ�ي�رة ا�ستط ��اع �أن يلع ��ب دورا حا�سم ًا يف عدم
تو�سع رقعة اال�شتباكات بني جبل حم�سن والتبانة،
وامتداد التوتر �إىل �سائر �أحياء ومناطق املدينة.
لكنه قدم ويقدم يف الوقت نف�سه �ضريبة دم غالية
م ��ن خ�ل�ال ا�ست�شهاد عدد م ��ن �ضباط ��ه وجنوده
وجرح ع�شرات الع�سكري�ي�ن يف املواجهات املتتالية
التي �شهدتها طرابل�س� ،أو تعر�ض دورياته ومراكزه
العتداءات متتالية من قبل امل�سلحني.
ويقول م�ص ��د مطلع �أن اجلي� ��ش �أثبت يف �أكرث من
م ��رة �أنه م ��ن خ�ل�ال ردّه احلا�سم عل ��ى امل�سلحني
ي�ستطي ��ع فر� ��ض الأم ��ن يف منطق ��ة تواجدهم ،ال
�سيم ��ا يف كل م ��رة كان ي�ستح�ضر فيه ��ا تعزيزات
ع�سكرية بالعدة والعت ��اد وال�سالح ،وقد متكن من
توقي ��ف العديد من امل�سلحني واملتهمني باعتداءات
على اجلي�ش واملواطنني.
وي�ضيف ب�أن القوى ال�سيا�سية يف املدينة والأطراف
ال�سيا�سية يف البالد مل تبادر حتى اليوم جدي ًا �إىل
ت�أم�ي�ن الغطاء الكامل للم�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية ،ال بل
وجه انتق ��ادات لها يف �إطار ا�ستهدافها
�أن بع�ضها ّ
وتغطية �أعم ��ال املجموعات امل�سلح ��ة التي حتظى
بدعم من هذه القوى.
ويف �صي ��دا قدم اجلي�ش �ضريب ��ة الدم يف مواجهة
املجموع ��ات امل�سلحة ،وجن ��ح يف االمتحان الأمني
بع ��د وقف ن�شاط هذه املجموعات بت�أييد ودعم من
فعاليات املدينة والقوى ال�سيا�سية فيها.
وبعد متادي ه ��ذه املجموعات بقيادة ال�شيخ �أحمد
الأ�س�ي�ر يف ا�صطدامه ��ا م ��ع اجلي� ��ش ا�ستطاع ��ت
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية بقيادة العماد جان قهوجي �أن
تتخذ قرار احل�س ��م ال �سيما يف ظل غطاء �سيا�سي
وطني ومن قبل �صيدا على خمتلف فئاتها وميولها،
وانتهت هذه احلالة و�أعادت الأمن واال�ستقرار �إىل
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والع�سك ��ري حلف ��ظ وا�ستق ��رار لبن ��ان ووحدت ��ه
و�سيادته.
و�أ�ض ��اف العماد قهوجي ي ��وم الإعالن عن اخلطة
"لق ��د اثبت ��ت جترب ��ة �ضب ��ط احل ��دود البحرية
والربي ��ة ،والأح ��داث الداخلية تزامن ًا م ��ع الأزمة
ال�سورية ،احلاج ��ة املتزايدة �إىل مع� �دّات حديثة،
م�ضاعف ��ة قدراتنا الع�سكري ��ة وجتهيزاتنا ،لت�سري
على قدم امل�ساواة مع كفاءة �ضباطنا وع�سكريينا".
ورغ ��م �إجن ��از القي ��ادة الع�سكري ��ة خط ��ة ت�سليح
اجلي� ��ش �إال �أن م ��ا ج ��رى حت ��ى الآن يف جم ��ال
الت�سليح ي�ش ّكل نقط ��ة يف بحر ،الأمر الذي يفر�ض
عل ��ى اجلميع حتمل م�س�ؤولياته ��م لتعزيز امل�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة التي ت�شكل ال�ضمان ��ة احلقيقية للوطن
بكل بنيه.

توجيهات القيادة

عا�صمة اجلنوب.
وق ��د لقيت ه ��ذه اخلط ��وة ترحيب ًا وطني� � ًا �شام ًال،
و�س ��ط ارتياح �أبناء �صي ��دا خ�صو�ص ًا �أن ما ح�صل
�أراح املدينة و�أعاد احلرك ��ة الطبيعية �إليها ،حيث
د ّب ��ت احلياة فيها وعادت �أ�سواقه ��ا لت�شهد ن�شاط ًا
ملحوظ ًا بعد �أن عا�شت يف ال�سابق �شل ًال �شبه تام.
و�سب ��ق ذلك �أن ق ��ام اجلي�ش بخط ��ة �أمنية �شاملة
يف البق ��اع بت�شجيع ودع ��م من الرئي� ��س نبيه بري
"وحزب اهلل" وفعاليات املنطقة وع�شائرها.
وق ��د التقى رئي�س املجل�س قب ��ل تنفيذ اخلطة وفد ًا
مو�سع� � ًا من العائ�ل�ات والع�شائر وق ��ال " �إن ابناء
ّ
البق ��اع هم �أح ��د �أهم امل ��وارد الأ�سا�سي ��ة للجي�ش
اللبن ��اين" داعي� � ًا اجلي� ��ش �إىل ال�ض ��رب بي ��د من
حدي ��د ملحارب ��ة اجلرمية وعملي ��ات اخلطف التي
�سادت يف تلك املرحلة.

وا�ستط ��اع اجلي� ��ش من خالل ه ��ذه اخلطة توقيف
عدد ملحوظ من املطلوبني و�ضبط �شبكات تهريب
وع�صابات خطف ،كما مت ّكن من م�صادرة �أ�سلحة
ومواد ومتفجرات وممنوعات يف مناطق عديدة.
ومل تقت�ص ��ر اخل ��ط الأمنية للجي�ش عل ��ى ال�شمال
و�صيدا والبق ��اع بل طاولت ال�ضاحية ،حيث دخلها
اجلي�ش بقوة بت�أييد ودعم من "حزب اهلل" وحركة
"�أمل" ،وقام مبالحقة املطلوبني واملخ ّلني بالأمن
و�أوق ��ف الع�ش ��رات منهم ون�ص ��ب احلواجز و�سيرّ
الدوريات يف عدد من مناطق و�أحياء ال�ضاحية.
وبعد التفجريات الإرهابية الأخرية التي ا�ستهدفت
ال�ضاحية قام "ح ��زب اهلل" ب�إجراءات احرتازية،
لكنه �سرعان ما �س ّلم احلواجز والأمن �إىل اجلي�ش
ت�ؤازره قوة من قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
حيث و�ضعت حواج ��ز ثابتة على مداخل ال�ضاحية

يف ع ��دد من املناطق وال�شوارع احل�سا�سة ،و�س ّريت
الدوري ��ات ب�شكل منتظم يف بع�ض املناطق ال �سيما
الأطراف.

خطة ت�سليح اجلي�ش
ويف ظ ��ل تعاظ ��م مه ��ام وم�س�ؤولي ��ات اجلي� ��ش
الع�سكري ��ة والأمنية يطرح ال�س� ��ؤال امللح� ،إىل متى
يبقى ت�سليح اجلي�ش حرب ًا على ورق؟
يق ��ول م�ص ��در مطل ��ع �صحي ��ح �أن اجلي� ��ش تل ّق ��ى
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة م�ساع ��دات ع�سكري ��ة م ��ن
بع� ��ض الدول وف ��ق خطة لت�سليح ��ه وتعزيز قدراته
�إال �أن ه ��ذه امل�ساع ��دات �أو ال�صفق ��ات بقيت دون
�سق ��ف احلد الأدنى من حاجات ��ه ،عدا عن �أن نوع
الت�سليح بقي متوا�ضع ًا ،حيث تبخر الكالم تزويده
بالطائرات احلربية النفاثة �أو بالطائرات املروحية

التي حققت جناح ًا مهم ًا وحا�سم ًا يف معركة خميم
نهر البارد �ضد الإرهاب واملجموعات الإرهابية.
واجلدي ��ر بالذكر �أن قي ��ادة اجلي�ش كانت �أجنزت
من ��ذ فرتة غ�ي�ر ق�ص�ي�رة خط ��ة نوعي ��ة خما�سية
لت�سلي ��ح اجلي�ش بكاف ��ة �أنواع الأ�سلح ��ة متكنه من
قيام ��ه مبهام ��ه الأمني ��ة والت�ص ��دي لأي ع ��دوان
خارجي.
وو�ص ��ف قائد اجلي�ش هذه اخلطة ب�أنها "�أحد �أهم
�إجنازات امل�ؤ�س�سة الع�سكري ��ة يف الأعوام الأخرية
التي تعرب ع ��ن تطلعاتنا من �أجل جي�ش قوي يتمتع
�ضباط ��ه وجن ��وده ب�أف�ضل اخل�ب�رات والتجهيزات
حلماية النظام اللبناين و�سالمة بلدنا من �أخطار
الداخل واخلارج".
وقد �أق ّر جمل�س ال ��وزراء اخلطة املذكورة اعرتاف ًا
بال ��دور ال ��ذي �أداه اجلي�ش عل ��ى امل�ستويني الأمني

وحدّد قائد اجلي�ش يف امر اليومي بعيد اال�ستقالل
خيار امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الذي يتلخ�ص بـ"
 احلفاظ على الوطن ومواجهة العدو الإ�سرائيليو�شبكاته التج�س�سية و�أطماعه
 حمارب ��ة الإرهاب يف خمتلف �أ�شكاله ،ومالحقةمنفذيه العاملني على العبث بوحدتنا.
و�شدّد �أي�ض ًا على اال�ستمرار يف الت�ضحية " من �أجل
احلفاظ على روحية وثيقة الوفاق الوطني ،القائمة
على احرتام العي�ش امل�شرتك ،وخ�صو�صيات جميع
املكونات التي يت�ألف منها الوطن".
ويف عي ��د اجلي�ش �أك ��د العماد قهوج ��ي "التم�سك
بالد�ست ��ور اللبن ��اين ومبقدمته املنبثق ��ة من وثيقة
الوف ��اق الوطن ��ي بكل م ��ا متلكه من مب ��ادئ تتعلق
ب�سي ��ادة لبن ��ان ونهائي ��ة الكي ��ان ،واحلف ��اظ على
الدميقراطية واحرتام املواثيق العربية والدولية".
وقال يف �أم ��ر اليوم �إىل الع�سكري�ي�ن " �أن اخل�شية
من الف ��راغ ح ّتم ��ت الكثري من الق ��رارات التي مل
تكن لتتم ل ��و دارت عجلة احلياة ال�سيا�سية دورتها
الطبيعي ��ة ،ومل تتحك ��م اخلالفات ب�ي�ن الأحزاب
والتيارات فتلغي اال�ستحقاقات الد�ستورية"
و�أكد االلتزام "باحلفاظ على الإرث الدميقراطي
من خ�ل�ال ا�ستمرار عم ��ل امل�ؤ�س�س ��ات ال تعطيلها
وتفريغه ��ا ،لأي �سب ��ب كان ،والتزمن ��ا اخل�ض ��وع
ل�سلط ��ة القانون وعدم جت ��اوزه ،و�أن يكون جي�شنا
على قدر امل�س�ؤوليات واال�ستحقاقات".
و�أعل ��ن ق�س ��م امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة يف "�أن يك ��ون
اجلي� ��ش للبن ��ان وح ��ده ،و�أن يك ��ون حافظ� � ًا لهذا
الق�سم".
17
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�إحتفال عيد الإ�ستقالل الـ 70
بح�ضور فخامة رئي�س الجمهورية
ً
رئيس الجمهورية يضع اكليال من الورد

قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس االركان اللواء وليد سلمان

الرؤساء الثالث سليمان ،ميقاتي ،بري والرئيس املكلف تمام سالم

ر�أ� ��س رئي� ��س اجلمهوري ��ة العم ��اد مي�ش ��ال �سليمان
االحتفال الوطني الكبري الذي اقامته قيادة اجلي�ش
اللبناين يف جادة �شفيق ال ��وزان يف و�سط العا�صمـة
ب�ي�روت مبنا�سب ��ة عي ��د اال�ستق�ل�ال ال�سبعني ،حيث
اقيم عر�ض ع�سكري مركزي.
وح�ض ��ر العر� ��ض اىل جان ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة
كل م ��ن رئي� ��س جمل�س الن ��واب نبيه ب ��ري ،رئي�س
حكوم ��ة ت�صريف االعمال جني ��ب ميقاتي ،رئي�س
احلكومة املكلف متام �س�ل�ام ،كما ح�ضر الرئي�س
ال�سابق للجمهورية �أم�ي�ن اجلميل ،عقيلة الرئي�س
ال�شهي ��د ريني ��ه معو� ��ض الوزي ��رة ال�سابق ��ة نائلة
معو�ض ،وعقيلة الرئي� ��س الراحل اليا�س الهراوي
ال�سيدة منى الهراوي ،الرئي� ��س ال�سابق للحكومة
ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة ،نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
�سم�ي�ر مقبل ،نائ ��ب رئي�س جمل� ��س النواب فريد
م ��كاري ،ووزراء ونواب حالي ��ون و�سابقون وممثلو
املقامات الروحية ،وممثلو البعثات الديبلوما�سية
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املعتمدون يف لبن ��ان ،وممثلو اجل�س ��م الق�ضائي،
وممثلو االعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب ،وممثلو
الهيئ ��ات االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والنقابي ��ة
واالهلية وق ��ادة االجهزة االمنية وكب ��ار ال�ضباط
واملدعوين.

وقائع العر�ض
وعن ��د ال�ساع ��ة الثامن ��ة والدقيقة الع�شري ��ن اكتمل
و�ص ��ول املدعوين ت�ل�اه و�صول عل ��م اجلي�ش ،وو�صل
عل ��ى التوايل رئي�س االركان يف اجلي�ش اللواء الركن
ولي ��د �سلم ��ان ،قائد اجلي� ��ش العماد ج ��ان قهوجي،
وزير الدف ��اع الوطني يف حكوم ��ة ت�صريف االعمال
فايز غ�صن.
ثم و�صل الرئي�س املكلف �سالم ،فعزفت له املو�سيقى
واديت له التحية لي�أخذ مكانه على املن�صة ،ثم عند
الثامن ��ة والدقيقة اخلم�سني و�ص ��ل الرئي�س ميقاتي
فعزفت له املو�سيق ��ى و�أديت له التحية لي�أخذ مكانه

مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

عل ��ى املن�صة .وعن ��د الثامن ��ة والدقيق ��ة اخلام�سة
واخلم�سني و�ص ��ل رئي�س جمل�س الن ��واب فعزفت له
املو�سيقى و�أديت له التحية واخذ مكانه على املن�صة
اي�ض ًا.
وعن ��د التا�سعة و�صل الرئي� ��س �سليمان حيث كان يف
ا�ستقبال ��ه كل م ��ن الوزي ��ر غ�صن والعم ��اد قهوجي
واللواء �سلم ��ان .وعزفت له املو�سيقى حلن التعظيم
ث ��م الن�شيد الوطني اللبن ��اين ،واطلقت املدفعية 21
طلقة ترحيب ًا ،كما �أطلقت ابواق البواخر الع�سكرية،
ثم و�ض ��ع الرئي�س �سليمان ،ومعه وزير الدفاع وقائد
اجلي� ��ش ورئي� ��س االركان اكلي�ل ً�ا م ��ن الزه ��ر على
الن�صب التذكاري لل�شه ��داء حيث عزفت املو�سيقى
عزف ��ة تك ��رمي املوت ��ى ث ��م الزم ��ة الن�شي ��د الوطني
فالزمة ن�شيد ال�شهداء.
ث ��م ح ّي ��ا رئي� ��س اجلمهورية عل ��م اجلي� ��ش ،قبل ان
ي�صع ��د ووزير الدفاع اىل جي ��ب ع�سكري مك�شوف،
ورافق ��ه يف جيب ّاخر قائد اجلي� ��ش ورئي�س الأركان

ال�ستعرا� ��ض الق ��وى امل�شاركة .بعدها ح ّي ��ا الرئي�س
�سليم ��ان امل�شارك�ي�ن يف االحتفال واخ ��ذ مكانه على
املن�صة الرئي�سية.
ث ��م قام ت�شكيل جوي من الطواف ��ات الع�سكرية التي
حملت العلم اللبن ��اين و�شعار اجلي�ش بالتحليق فوق
مكان االحتفال ،واعطى بعدها قائد العر�ض العميد
الركن نزيه احلدارى االم ��ر ببدء العر�ض م�ست�أذنا
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،مت بعده ��ا عر� ��ض فيل ��م حتت
عن ��وان " بني م�شهدين" من انت ��اج مديرية التوجيه
يف اجلي� ��ش ،ث ��م قام ��ت جوق ��ة (ك ��ورال) الق�س ��م
ال�شرقي يف املعهد الوطني العايل للمو�سيقى ب�إن�شاد
اغ ��اين وطنية للفنان الراحل ودي ��ع ال�صايف بقيادة
لورعب�س.
ث ��م تواىل عر�ض الوحدات الراجل ��ة وهي :مو�سيقى
اجلي� ��ش ،االع�ل�ام اللبنانية وعليها �شع ��ار اجلي�ش،
و�شع ��ار املديري ��ة العام ��ة لق ��وى االم ��ن الداخل ��ي،
املديري ��ة العام ��ة للأم ��ن الع ��ام ،املديري ��ة العام ��ة

السادة الوزراء

لأم ��ن الدول ��ة ،مديري ��ة اجلمارك العام ��ة ،ثم علم
اليونيفي ��ل ،ث ��م قائ ��د العر� ��ض ،فم�ساع ��د قائ ��د
العر�ض ،ت�ل�اه البيارق ،املدر�س ��ة احلربية ،مدر�سة
الرتب ��اء ،الق ��وات البحرية ،الق ��وات اجلوية ،معهد
التعلي ��م ،ل ��واء احلر� ��س اجلمه ��وري ،الوي ��ة امل�شاة
االول ،الثاين ،الثالث ،اخلام�س ،ال�ساد�س ،ال�سابع،
الثام ��ن ،التا�س ��ع ،العا�ش ��ر ،احلادي ع�ش ��ر ،الثاين
ع�ش ��ر ،اللواء اللوج�ستي ،فوجا احلدود الربية االول
والث ��اين ،مكافح ��ة ال�شغ ��ب ،مو�سيقى ق ��وى االمن
الداخل ��ي� ،سر ّيت ��ا م�شاة تليهما ف�صيل ��ة اناث لقوى
االم ��ن الداخل ��ي ،املديري ��ة العام ��ة للأم ��ن العام،
املديري ��ة العام ��ة لأم ��ن الدولة ،مديري ��ة اجلمارك
العام ��ة ،الطبابة الع�سكرية ،املركز العايل للريا�ضة
الع�سكري ��ة ،مدر�سة التزل ��ج – االرز ،فوج االطفاء،
حر�س بلدي ��ة مدينة ب�ي�روت ،رابطة قدم ��اء القوى
امل�سلحة اللبنانية ،فف�صيل ��ة نقابني ومفرزة كالب،
جمموع ��ة اللجن ��ة االوملبيـ ��ة ،احتاد ك�ش ��اف لبنان،

االحت ��اد اللبناين للمر�ش ��دات والدليالت ،اجلامعة
اللبناني ��ة الثقافي ��ة يف العامل ،جمموع ��ة من لبنان
امل�ستقبل ،جمموعة من املتفوقني يف جامعات لبنان،
خيالة من املديرية العامة لقوى االمن الداخلي.
ث ��م ت ��واىل عر� ��ض وح ��دات خا�ص ��ة ت�س�ي�ر بخطى
ريا�ضية وهي جمموعة اوىل م�ؤلفة من �سرايا افواج
التدخ ��ل االول ،الث ��اين ،الثالث ،الراب ��ع واخلام�س،
�سرية خا�ص ��ة من الفهود و�سرية م ��ن فرع احلماية
والتدخل يف �شعبة املعلوم ��ات لقوى االمن الداخلي.
�أم ��ا املجموع ��ة الثانية ف�شارك فيها :ف ��وج املغاوير،
ف ��رع مكافحة االرهاب والتج�س� ��س ،الفوج املجوقل،
فوج مغاوير البحر.
ثم �شاركت وحدات م�ؤللة من :لواء الدعم ،ال�شرطة
الع�سكرية ،فوج املغاوير ،فوج التدخل االول والثالث،
ل ��واء امل�شاة احل ��ادي ع�ش ��ر ،الفوج املجوق ��ل ،فوج
املدرعات االول ،فوج املدفعيـة االول والثاين ،الدفاع
املدين ،فوج االطفاء ،ال�صليب االحمر اللبناين.
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كلمة رئي�سة جلنة الرتبية النيابية معايل النائب ال�سيدة بهية احلريري

�إحتفال وغداء تكريمي بمنا�سبة  70عام على الإ�ستقالل
واحتفا ًال بعيد العلم وتكريم ًا لرواد القطاع الخا�ص اللبناني

ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم
يعم لبنان
نلتقي اليوم والأمل واحل ��زن والغ�ضب ّ
 ..والقل ��وب ّ
تتقط ��ع عل ��ى ّ
ال�شه ��داء الأبرياء ..
الذين �سقطوا �ضحايا الإرهاب ..
نلتق ��ي اليوم لن�ؤ ّكد وقوفنا يف وجه العابثني ب�أمن
لبنان  ..وا�ستقرار لبنان ..
نلتقي لن�ؤ ّكد ب�أنّ اجتماعنا ووحدتنا هو �سالحنا
يف مواجهة ك ّل من يريد �سوء ًا بلبنان واللبنانيني
 ..وحتت علم لبنان ..
نلتق ��ي اليوم لنق ��ول لل�شب ��اب �سيبق ��ى ال َع َلم ما
بقي �شب ��اب لبنان ينب�ض ��ون باحلي ��اة والأمل ..
ويحلم ��ون بالوط ��ن اجلمي ��ل  ..وط ��ن العدال ��ة
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وامل�ساواة  ..وطن احلرية والأمان ..
�سيبقى العلم مع ك ّل طفل ين�شد " ك ّلنا للوطن "..
�سيبقى لبنان ما بق ��ي يف لبنان طالبات وطالب
 ..يحقّقون تف ّوق ًا وجناح� � ًا  ..و�سيبقى لبنان مع
ك ّل حمطة حنني ووفاء للأر�ض والوطن ..
ل ��ن نف� � ّرط بت�ضحي ��ات اللبناني ��ات واللبنانيني
الذين �صم ��دوا يف �أر�ضه ��م  ..وعمل ��وا و�أبدعوا
وع ّلموا وتع ّلموا..
�سيبق ��ى لبن ��ان م ��ع ك ّل دمع ��ة ت ��ذرف م ��ن عني
مهاج ��رة �أو مهاجر  ..مع ك ّل �صوت يغني  ..وك ّل
يد تت�أ ّلق خلق ًا و�إبداع ًا ..
لن نتجاه ��ل �أحزاننا وخوفنا  ..ول ّكننا لن ن�سمح

للي�أ� ��س �أن يالم� ��س قل ��وب �شبابن ��ا  ..وم�ستقبل
وطنن ��ا اجلري ��ح  ..وتراب ��ه الغايل ال ��ذي ارتوى
بدم ��اء �شهدائن ��ا  ..م ��ن �أق�ص ��ى ّ
ال�شم ��ال �إىل
�أق�صى اجلن ��وب  ..واجلبل والبق ��اع  ..وعرو�س
التّ�ضحي ��ات ب�ي�روت ّ �..أم امل ��دن  ..وقلب لبنان
الناب�ض باملحبة واحلياة ..
�أعي ��اد الوطن دائم� � ًا مزيج م ��ن الأمل والأمل ..
لأ ّنن ��ا ح�ي�ن نفقد عزي ��ز ًا �أو غالي ًا ن�س� ��أل اهلل �أن
مي ّدن ��ا بال�ص�ب�ر ..ولكن �إذا فقدن ��ا الوطن كيف
ال�ص�ب�ر  ..ك ّلن ��ا ن ��درك الأي ��ام ال�صعبة
يك ��ون ّ
التي مت ��ر على وطننا و�شعبنا  ..لكن ذلك مهما
تعاظ ��م ال يعطين ��ا �سبب ًا كي ال جنتم ��ع بالذكرى

ال�سبعني لعيدي العلم واال�ستقالل ..
�أيها احل�ضور الكرمي ..
أتوج ��ه م ��ن فخامة
�
أن
�
�ي
ّ
�إنّ الواج ��ب يح ّت ��م عل � ّ
رئي� ��س اجلمهورية  ..العماد مي�ش ��ال �سليمان ..
ب�أعل ��ى �آيات التقدير والإحرتام ملا يقدمه للبنان
م ��ن م�س�ؤولية عالية وحر�ص كب�ي�ر على ما تبقّى
من لبنان ال�سي ��ادة واال�ستق�ل�ال  ..و�أريد �أي�ض ًا
�أن �أ�شك ��ر فخامته الحت�ضانه اللقاء الأول لإحياء
ذك ��رى �إعالن دولة لبن ��ان الكب�ي�ر يف الأول من
�أيل ��ول  ..يف ق�صر بيت الدي ��ن  ..بعد  93عام ًا..
وجهت ��ه �إىل فخامته
وكان ذل ��ك جتاوب ًا مع نداء ّ
ومتنيت فيه
من طرابل�س العزي ��زة واجلريحة..
ُ
دع ��وة ق ��وى الإنت ��اج يف لبنان من قط ��اع خا�ص
وجمتمع مدين..
مل يع ��د جائ ��ز ًا بعد الآن �أن ن�ض ّي ��ع حقوق الذين
حمل ��وا لبنان  ..و�أبقوه عل ��ى قيد احلياة حتى يف
�أ�صعب الظروف  ..ي ��وم تخلى العامل ب�أ�سره عن
لبن ��ان فا�ستثم ��روا يف وطنه ��م  ..و�أ ّمن ��وا فر�ص
العمل  ..وحملوا الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�أعبائها ..
�أ ّيها احل�ضور الكرمي ..
ً
يف مث ��ل هذا اليوم قبل �سبع�ي�ن عاما كان هناك
عظماء من لبن ��ان يجتمعون لي�ضعوا علم البالد

 ..علم لبنان امل�ستقل  ..كان يوم الأمل بتحقيق
الأح�ل�ام  ..ه ��م رج ��ال لبن ��ان الذي ��ن �آمن ��وا
بهذا ال�شع ��ب وحقّه بالعي� ��ش بكرامة على تراب
الوط ��ن ..كان ��وا يفك ��رون بال�صغ ��ار والكبار ..
وكان ��ت هديتهم لأجيال لبنان عل ��م لبنان  ..ما
�أري ��د قوله �أ ّنه ب ��دون علم ال ا�ستق�ل�ال  ..وك ّلنا
ع�شنا الأيام ال�سوداء يوم �ضاع اال�ستقالل وبقي
لبنان  ..بعلم لبنان ..
�أيها احل�ضور الكرمي ..
م ��ن �أج ��ل ك ّل الذي ��ن يت�أمل ��ون م ��ن اجلرائ ��م
اجل ّوال ��ة ..وك ّل الذي ��ن يعان ��ون م ��ن التهمي� ��ش
والبطال ��ة وال�ضي ��اع  ..والذي ��ن يبحث ��ون ع ��ن
الأمان الإجتماعي والرتبوي والإن�ساين لأ�سرهم
و�أطفاله ��م � ..أردن ��ا �أن نحي ��ي ه ��ذه املنا�سب ��ة
الوطني ��ة لل ّت�أكيد على �أنّ لبنان هو خيارنا الأول
والأخ�ي�ر .. و�أي�ض� � ًا لنعي ��د ال ّت�أكي ��د عل ��ى مبد�أ
احلق ��وق والواجبات  ..و�أنّ ع ��دم ح�صولنا على
حقوقن ��ا الوطنية ال يعطينا احل ��قّ �أن نتخلى عن
واجباتن ��ا  ..وهذا ما قام ب ��ه اللبنانيون  ..ن�سا ًء
ورج ��ا ًال  ..يف اال�ستثم ��ار والأعم ��ال والتعلي ��م
والثقافة والفن ��ون واملهرجانات ..مل ي�س�ألوا عن
حقوقهم  ..بل قاموا بواجباتهم  ..وهم يتح ّملون

ك ّل تلك الظ ��روف ال�صعبة واملع ّق ��دة والغام�ضة
 ..وك ّله ��ا كان ��ت �أ�سب ��اب كافية ليرتك ��وا وطنهم
ويهاجروا بحث ًا عن اال�ستقرار والأمان ..
نع ��م � ..إ ّنه ��م �سيدات ورجاالت لبن ��ان  ..عما ًال
و�أ�صح ��اب �أعم ��ال  ..يف التج ��ارة وال�صناع ��ة
والزراع ��ة واحل ��رف وامل ��دن  ..وبرعاي ��ة قطاع
م�صريف مم ّيز  ..وق ��د بد�أنا اليوم ب�شيء من رد
اجلميل لهم ليكونوا يف مقدمة املكرمني من رواد
لبنان الذين �أبقوا العلم مرفوع ًا حتى يف الزمن
الذي �أ�ضعنا فيه الإ�ستقالل ..
�أ ّيها احل�ضور الكرمي ..
بق ��ي �أمامي �إع�ت�راف ب�أ ّنني كنت م�ت�ر ّددة هذا
الع ��ام يف �إحياء هذه املنا�سب ��ة الوطنية العزيزة
 ..وذل ��ك ب�سبب ما تعرفون  ..حت ��ى جاء �س�ؤال
الرئي� ��س �سعد رفيق احلريري ع ��ن يوم العلم ..
راف�ض� � ًا تر ّددي و�أَ َ�ص ّر عل ��ى �أن نك ّرم القطاعات
الت ��ى ت ُّ�ضحي م ��ن �أجل لبنان قائ�ل ً�ا " :يجب �أن
يبقى العلم مرفوع ًا "..
ع�شتم وعا�ش لبنان
< كلم ��ة �ألقي ��ت يف مرك ��ز ب�ي�روت للمعار� ��ض
البيال.
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�أمني عام تيار امل�ستقبل ال�شيخ �أحمد احلريري:

الم�سامحة والم�صارحة البد لها من محاكمة الفاعلين
عن الويالت التي �شهدها لبنان
حوار :غالب بعا�صريي وخالد اللحام

من���ذ ت���وىل االمان���ة العام���ة "لتي���ار امل�ستقب���ل" ع���رف في���ه النا�س املتح���دث الثاب���ت املواقف واخلط���ى  ،الأ�شب���ه بخاله الراح���ل فار�س احالم
اللبنانيني والعرب الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري "رحمه اهلل".
ك��� ّون �شبك���ة عالق���ات �سيا�سية ،واجتماعي���ة ،وريا�ضية وا�سعة� ،شملت العامل العرب���ي كله وما زال ي�سعى لأن يكون كخال���ه احلركة ال�سيا�سية
والإجتماعية النا�شطة يف �شتى امليادين.
عمل لأجل لبنان ووحدته ،و�سيادته ،و�سالمة �أرا�ضيه منذ انطلق �إمياناً منه بالق�ضية العربية ،ق�ضية فل�سطني الأ�سا�س ،ق�ضية فل�سطني
"الأم" املركزية للأمة العربية ،و�شعوراً منه بامل�س�ؤولية الوطنية والقومية العربية وما يزال.
�إن���ه الأم�ي�ن الع���ام ال�شاب املعطاء "لتيار امل�ستقبل" ،احلري�ص كل احلر�ص على �أن يكون خري خلف خلري �سلف ،وعلى العمل لتحقيق �أحالم
النا�س وبل�سمة جراح املع ّذبني كواجب مقدّ�س وطني.
 ..به نلتقي ،ومعه نتحاور ،من القلب� ...إىل القلب ،وبكل ثقة نتطلع معه نحو �آفاق امل�ستقبل.
البداية والأمانة

أمني عام تيار املستقبل الشيخ أحمد الحريري
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• توليتم الأمانة العامة لتيار امل�ستقبل يف
�أ�صع���ب الظ���روف ،فماذا حققت���م و�إىل �أين
تتوجهون؟
بداي ��ة عن ��د �إنط�ل�اق فك ��رة تي ��ار امل�ستقب ��ل،
ان�ش�أه ��ا الرئي� ��س رفي ��ق احلري ��ري ال ��ذي حتل ��ق
حول ��ه جمموعات م ��ن الك ��وادر و�أ�صحاب اخلربة
و�أ�صح ��اب املهن على تفا�صيلها ،وكانت الفكرة �أن
ال�شع ��ب اللبناين الذي عا� ��ش �أحداث لبنان 1975
وحت ��ى  1990كان م ��ن املفرت� ��ض �أن ت�صاغ حياته
بت�شكيالت جديدة قادرة على ك�سر احلواجز التي
زرعته ��ا احلرب يف نفو�س النا� ��س ،لذا حت ّلق حول
الرئي�س احلريري امل�سلمني وامل�سيحيني وكانوا مع ًا
�ضمن ف�ت�رات �سيا�سي ��ة عديدة يف مرحل ��ة �إعادة
الإعم ��ار و�إعادة و�ض ��ع البلد عل ��ى خريطة العامل
وال�شرق الأو�س ��ط والعالقة الت ��ي �أن�ش�أها الرئي�س
احلري ��ري بني لبنان والوطن العربي و�أوروبا والتي
ا�ستفاد البلد منها كثري ًا.
وم�ؤكد �أن م�ؤ�س�س تيار امل�ستقبل ك�إ�سم �أن هذا التيار
كان زهرة معتدلة ن�ش�أت يف ال�شرق الأو�سط ،كانت
وحيدة قبل ح�ص ��ول الربيع العربي وكان يجب بعد

اغتيال م�ؤ�س�سها لبقائه ��ا ومن ّوها كفكرة �أن تو�ضع
يف �إطار تنظيمي ولذل ��ك مل نقل �أننا حزب بل �أننا
تيار وهو �أكرب من حزب ،والتيار ميكن له �أن يجمع
توجهات خمتلفة ولكنها ت�صل �إىل نتيجة
يف داخله ّ
واح ��دة �أعمق م ��ن �أي ق ��رار ي�أتي م ��ن الأعلى �إىل
الأدنى ولذلك فنحن نعترب ان ما ا�ستطعنا حتقيقه
بعد امل�ؤمتر العام الأول والت�أ�سي�سي للتيار ان هناك
ر�سخناها
فك ��رة الإنتم ��اء ال�سيا�س ��ي لهذا اخل ��ط ّ
يف عق ��ول النا� ��س رغ ��م احل ��رب ال�ضرو� ��س التي
تع ّر�ضنا لها لإلغائنا منذ �إغتيال الرئي�س احلريري
ويف حمط ��ات عدي ��دة بعد الإغتي ��ال مث ��ل � 7أ ّيار،
و�إطاح ��ة احلكومة وعزلها وعرقلة عملها ثم حركة
القم�ص ��ان ال�س ��ود ،ث ��م ه ��ذا اخلط ��اب ال�سيا�سي
الذي ي�سعى لعزل فري ��ق بكامله عن احلكم ،لكننا
م�ستم ��رون ،يف املناط ��ق ،يف املمثلي ��ات ،يف تطوير
وفي
عم ��ل القطاعات ،وطرق توا�صلنا م ��ع جمهور ّ
وقف معنا رغم كل ال�صعاب.
نح ��ن نعترب�أننا ك ّر�سنا ر�سالتن ��ا ال�سيا�سية ،و�صار
للت ّيار ق�ضية ،ت�شمل هموم كل اللبنانيني ال�سيا�سية
والإجتماعي ��ة والإقت�صادي ��ة ،وبه ��ذه الطري ��ق
�سنحاف ��ظ على م�س�ي�رة التيار ملئ ��ات ال�سنني �إىل
الأمام.

امل�سار م�ستمر
• �إىل �أي م���دى جت���د �أن توا�صل���ك م���ع
النا����س ك�أم�ي�ن ع���ام ق���د حققت م���ا ر�سمته
لذل���ك علم���اً �أن هن���اك متغ�ّي�رّ ات كث�ي�رة
مت�سح الكث�ي�ر من املواقف لكب���ار التيارات

اللبنانية وب�سرعة؟
بر�أي ��ي ك�أمان ��ة عام ��ة لتي ��ار امل�ستقبل ث ّم ��ة م�سار
م�ستم ��ر يف املنطق ��ة وه ��و م�س ��ار يج ��ب مراقبته
ومتابعت ��ه ومتابع ��ة املرتتب ��ات عليه ولك ��ن هذا ال
يلغ ��ي �أن �أتابع عملي اليومي م ��ع النا�س بهمومهم
والتوا�ص ��ل معه ��م والإ�ستم ��اع لهم لتو�سي ��ع حلقة
التوا�ص ��ل م ��ع �أج ��واء التي ��ار يف خمتل ��ف املناطق
اللبناني ��ة يف كل القطاع ��ات احليوي ��ة يف لبن ��ان
ولذل ��ك نحن عل ��ى توا�ص ��ل م ��ع �أج ��واء التيار يف
خمتل ��ف املناط ��ق اللبناني ��ة يف كل القطاع ��ات
احليوية يف لبنان ولذلك نحن على توا�صل م�ستمر
مع حلقات التيار وهن ��اك م�ساعدون للأمني العام
واملن�سق ��ون والأع�ض ��اء ول ��كل دورة فيه ��ا والهدف
ّ
�أن تك ��ون �أعمالنا �ضمن ح�س ��ن ظن النا�س ،لذلك
ف�إن ��ه عندم ��ا يتم تعيينن ��ا بهذه املهم ��ة مل يعييننا
لأ�شخا�صن ��ا وال لأ�سباب �أخرى ب ��ل لنكن م�س�ؤولني
عن ��د النا�س ال ع ��ل النا� ��س ،وهذه فل�سف ��ة نتمنى
على كل كادر م ��ن تيار امل�ستقبل �أن يتبعها و�سريى
�سهولة طريق العم ��ل لديه وكيف تخف ال�صعوبات
علي ��ه فهناك م ��ن يحتاج �إىل خدم ��ات ،ومنها من
يحت ��اج �إىل احرتام ��ك ل ��ه و�إىل اللقاء ب ��ه عندما
ي�سع ��ى �إىل ذل ��ك و�إىل �أن تبق ��ى كرامته حمفوظة
من �أي م�س�ؤول يف التيار.
الي ��وم عندما تتفه ��م عقول النا�س تك� � ّون خطابك
ال�سيا�س ��ي الذي ي�شبه ��ك و�إذا مل ت�ستطع التفاعل
م ��ع ال�شرائ ��ح ال�سيا�سي ��ة يف كل املناطق ال تدفعها
�إىل الدف ��اع عن ق ��رارك وموقف ��ك ال�سيا�سي كما
يجب.

�سيا�سة التعطيل
• مل���اذا يط���ال التعطي���ل خمتل���ف جوان���ب
احلياة ال�سيا�سية يف لبنان؟
للأ�سف يف لبنان التعطيل بد�أ منذ اغتيال الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري لأ�سباب عديدة ووا�ضحة،
�أوله ��ا انق�سام البلد ب�ي�ن  8و � 14آذار ،و�أنا ال �أزال
م�ص� � ّر ًا على �أن ��ه انق�سام �سيا�سي ولي� ��س انق�سام ًا
طائف ّي� � ًا ،و�سنبق ��ى ن ��رى �أن هن ��اك م�شروع ��ان
�سيا�سيان خمتلفان يف البلد ،م�شروع �سقفه لبنان،
وم�ش ��روع �آخر �إذا مل يكن مك�شوف ًا لكل النا�س ف�إنه
بعد معركة " الق�ص�ي�ر " انك�شف دوره كجندي يف
م�شروع �إيران يف املنطقة.
من ه ��ذا املنطل ��ق ق� �دّم الرئي�س �سع ��د احلريري
م�شروع ًا م ��ن نقاط �أربع ،اثنتان تط ��وران "�إتفاق
الطائ ��ف" م ��ن داخل ��ه وهم ��ا جمل� ��س ال�شي ��وخ
والالمركزي ��ة الإدارية ،وال يوجد د�ستور يف العامل
يبق ��ى جام ��د ًا� ،إذ ال بد له �أن يع�ب�ر عن املتغريات
املتج ��ددة يف البلد بع ��د الهزّات الكث�ي�رة التي م ّر
بها ،وك ّلنا يعرف �أن تعديل الد�ستور يف البلد يحتاج
�إىل التواف ��ق و�إ ّال �أدّى �إىل ح ��رب �أهلي ��ة و�إىل نزاع
�أهل ��ي و�أنا عل ��ى ثقة �أن هذا النقا� ��ش �سيبد�أ ولكن
عندم ��ا تت�س ��اوى كاف ��ة الأطراف ال عندم ��ا ي�شعر
فري ��ق �أن ��ه على قمة اجلب ��ل وينظ ��ر �إىل الآخرين
وك�أنه ال يراهم ،لذلك فقبل �أن يتوا�ضع حزب اهلل
وي ��رى نف�سه حتت �سق ��ف البلد ف�إن ه ��ذا النقا�ش
ل ��ن يب ��د�أ ويف املقابل نحن نعت�ب�ر �أن هذا البلد هو
هدفنا ومنطقنا لكنن ��ا ال ميكن �أن نقدم تغطية ملا
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يفعل ��ه ح ��زب اهلل يف �سوريا وهو جم�ب�ر على طلب
هذا الغطاء م ّنا ولي�سمح لنا �إذا مل يكن يعلم مدى
الرتاجع ��ات التي ح�صل ��ت لديه فليج ��ري مقارنة
ب�ي�ن و�ضع ��ه العرب ��ي واللبن ��اين قبل الع ��ام 2005
وبع ��د ذلك العام ،قب ��ل معركة الق�ص�ي�ر وبعدها،
هو يحتاج �إىل غطائن ��ا �إذا �أراد �أن يبقى فع ًال من
ن�سي ��ج ه ��ذا البلد ،نحن ال نق ��ول ب�إلغاء حزب اهلل
لكننا نقول �أن علي ��ه �أن يت�ساوى مع الآخرين حتت
�سقف لبنان ،و�إذا مل يح�صل هذا املو�ضوع �سنبقى
يف حالة املراوحة والتعطيل.

وبد�أت الإتهامات ب�أننا نعمل على توطينهم.
الي ��وم �أما كان م ��ن الأف�ضل وجود تل ��ك املخ ّيمات
وت�سهي ��ل تق ��دمي امل�ساع ��دات؟ ه ��ذا مل يح�ص ��ل
واحلكوم ��ة ن� ��أت بنف�سها عن كل �ش ��يء وهذا ذنب
�سيلحق بالرئي�س ميقاتي �إىل النهاية.
• �أم���ام �إنتخاب���ات الرئا�س���ة ،ه���ل �ست�ص���ل
احلكومة امل�ستقيلة �إىل حل؟
ه ��ذه احلكوم ��ة د�ستوري ًا ال ت�ستطي ��ع فعل �أي �شيء
لك ��ن الأ�شه ��ر املقبل ��ة �سيك ��ون لها تداعي ��ات على
املراوح ��ة الت ��ي �سن�ص ��ل �إليه ��ا و�إذا مل ي�ستطيعوا
الو�صول �إىل حل فرمبا ي�صل �إليه �سواهم.

احلكومة والتفعيل
• ن��� ّواب امل�ستقبل عار�ض���وا تفعيل حكومة
غ�ي�ر فاعل���ة ولكن عمل ّياً يب���دو �أن املخا�ض
ع�س�ي�راً ب�سب���ب ظ���روف البل���د فم���ا ه���و
املخرج؟
ه ��ل تع ��رف مل ��اذا يريدون قي ��ام احلكوم ��ة؟ �أنهم
يتباك ��ون عل ��ى مو�ض ��وع النف ��ط الي ��وم لك ��ن هذا
املو�ض ��وع ب ��د�أ منذ ا�ستقال ��ت احلكوم ��ة ،منذ بد�أ
احلدي ��ث عن املناق�صات فكل املكونات التي ت�شكل
احلكوم ��ة �أ�صبح ��وا وكالء �ش ��ركات النف ��ط وهذا
لي�س حتلي�ل ً�ا بل معلوم ��ات ،ولهذا يتباك ��ى ال�سيد
ن�ص ��ر اهلل على النفط ويب ��دي تخوفه عليه لأن كل
واحد منهم داخ ��ل احلكومة �صار وكي ًال و�سم�سار ًا
ل�ش ��ركات التنقي ��ب ع ��ن النف ��ط ولذل ��ك �ص ��اروا
يطالب ��ون .ويف املقابل ف�إن معاجلة مو�ضوع النفط
ال يج ��ب �أن تكون كيف نبد�أ فه ��ذا �أمر �سهل ،لكن
املناق�شة يجب �أن تك ��ون حول عائدات النفط وملن
�ستك ��ون؟ هل للدولة �أم للنا�س؟ ه ��ل الدولة مالكة
�أم تلعب دور املدير لهذه الرثوة و�أرباحها تعود لكل
ال�شعب اللبناين؟ وتو ّزع عرب �صندوق للنواق�ص يف
لبن ��ان وتو ّزع عرب م�شاري ��ع للمناطق النائية كع ّكار
وبعلبك وعر�سال و�شبعا وغريها.

بني حكومة وحكومة
• تع���ومي احلكوم���ة غ�ي�ر وارد ،وت�شكي���ل
حكوم���ة الرئي����س �س�ل�ام �صع���ب ،فم���ا ه���و
املخرج؟!
لنكن واقعيني ،الو�ضع يف لبنان �أ�صبح متداخل مع
الو�ضع يف �سوري ��ا ،قلنا ذلك منذ �سنتني وحتاملوا
علين ��ا ،فماذا ح�صل؟ وحتى اليوم يبدو �أن املعركة
م ��ع �سوري ��ا و�إن �أزماتها ّ
تعطل البل ��د وان م�شاركة
ح ��زب اهلل يف �سوري ��ا زادت �أزماتن ��ا وح ��زب اهلل
الي ��وم �ض ��د �آراء  %50م ��ن اللبناني�ي�ن ،و�إذا �شئنا
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�أن نق ��ول �أن اللبناني�ي�ن ينق�سم ��ون �إىل ن�صفني يف
مواقفهم مم ��ا يجري يف �سوريا وه ��ذه �أول �ضربة
لل�شراك ��ة الوطنية ،وبعد ذل ��ك ي�أتي نق�ض احلزب
لإعالن بعبدا وهذا �أي�ض ًا �ضرب لل�شراكة الوطنية.
نحن قبل ت�سوية هاتني النقطتني ال ن�ستطيع تغطية
حزب اهلل.

التالقي والنتائج
• ه���ل ميك���ن للرئي����س �سليم���ان و�س�ل�ام
ت�شكيل اي حكومة ولو يف ظل احلد الأدنى
م���ن ال�ش���روط �إذا مل يتحق���ق التالق���ي
الإيراين ال�سعودي؟
ً
�أعتق ��د �أن الرئي�س �سليمان كان وا�ضحا يف الت�أكيد
عل ��ى تق ��دمي احلكومة حت ��ى ولو يح�ص ��ل التالقي
وامل�س ��ار ال ��ذي ي ��وم ب ��ه من ��ذ �سنت�ي�ن �إىل الي ��وم
وا�ض ��ح مبني عل ��ى معطيات ال عل ��ى حتاليل �آخذا
بع�ي�ن الإعتب ��ار م�صلحة لبن ��ان وم�صلح ��ة رئا�سة
اجلمهورية فقراره لي�س همزة و�صل بني الأطراف
كم ��ا كان البع� ��ض ي�ص� � ّوره ورئي� ��س اجلمهوري ��ة
هو ر�أ� ��س هذا النظ ��ام �أيا كانت طوائفن ��ا و�آرائنا
ال�سيا�سية هو ر�أ�س الهرم وما يقدمه من توجيهات
يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة يذكرن ��ا باحلقب ��ة ال�شهابي ��ة
ال�صريح ��ة والوا�ضحة جتاه م�صلح ��ة البلد و�أمور
النا�س.

�أي حكومة؟
• �أي حكومة ننتظر؟
الي ��وم هن ��اك ق ��راءة ب ��ان الإتف ��اق الأمريك ��ي/
الإيراين �سيدخل ح ّي ��ز التنفيذ خالل �ستة �أ�شهر،
وال �ش ��ك �أن �إي ��ران �ستح ��اول �إظهار ح�س ��ن النية
�أكان يف املل ��ف الن ��ووي �أم يف باق ��ي امللف ��ات التي

�ص� �دّر الفو�ض ��ى �إليه ��ا كالع ��راق و�سوري ��ا ولبنان
وغزّة وم�صر وتون�س ،وث ّمة ر�أي يف البلد �أنه �ضمن
ال�ست ��ة �أ�شهر هذه ميكننا �أن ن�ش ّكل حكومة بال ثلث
ّ
معطل �أو حكومة تكنوقراط ومتر معها الإنتخابات
ً
الرئا�سي ��ة ،ولكن امل�ؤكد �أن هن ��اك واقعا يف البالد
ال ن�ستطي ��ع تكري�س ��ه فنحن ال ن�ستطيع ب� ��أي �شكل
احلديث ع ��ن ثالثية اجلي� ��ش وال�شع ��ب واملقاومة
يف البيان ال ��وزاري وقبل �أن ين�سحب حزب اهلل يف
�سوريا فهذا �صعب� ،إذ �أن املنطق يقول �أننا �سنبقى
نعي�ش الف ��راغ احلكومي حتى الو�صول للإنتخابات
الرئا�سي ��ة ولي�س م ��ن م�صلحتنا نق ��ل امل�شكلة �إىل
داخل لبنان.

نحن �أول من تع ّر�ض للتفجريات الإرهابية فاغتيال
الرئي� ��س رفي ��ق احلري ��ري كان تفج�ي�ر ًا �إرهابي� � ًا
ونح ��ن نرف� ��ض كل �أ�ش ��كال العنف ه ��ذه ونعترب �أن
اخل�صم ال�سيا�سي يجاب ��ه بال�سيا�سة ولو رفع علينا
ه ��ذا اخل�ص ��م البندقية فمن م�صلح ��ة البلد دائم ًا
�أن نحاف ��ظ عل ��ى الإ�ستق ��رار الذي ي�سم ��ح بتطبيق
م�شروعنا �أم ��ا �إذا ذهبنا باجتاه امل�شاركة يف حرب
جديدة فهذا يعني �أننا نقوم بقتل الرئي�س احلريري
م� � ّرة �أخ ��رى وهذا ما ال ميك ��ن �أن نق ��دم عليه وقد
�أظه ��رت التج ��ارب �أن ال�سالح لي�س ه ��و احلل و�أن
�أكرب ق ّوة عاتية لديها �سالح يف البلد وهو حزب اهلل
غري قادر على �صرف هذه القوة �إال يف �سوريا.

و�ضع طرابل�س

التيار الوطني

• �أال ميك���ن لطرابل����س نق���ل امل�شكل���ة �إىل
داخل لبنان؟
ً
ً
مو�ضوع طرابل�س لي�س مو�ضوع� �ا حم ّليا ،هو اليوم
ب�ي�ن �أيدي جهازي ��ن من �أجه ��زة الدولة حلله ،بني
القي ��ادات الأمني ��ة يف البلد من جي� ��ش ودرك من
ناحي ��ة وب�ي�ن الق�ضاء ال ��ذي يجب �أن يعل ��ن قراره
�ري طرابل� ��س ،الق�ص ��ة �ص ��ارت
الظن � ّ�ي يف تفج�ي ّ
مك�شوف ��ة ووا�ضحة ولتربيد ال�ساح ��ة يجب �صدور
الق ��رار الظن ��ي يف تفج�ي�ري طرابل� ��س �إذا �شئن ��ا
تهدئة الأو�ضاع يف طرابل�س ومترير العا�صفة التي
حت�ص ��ل يف املنطق ��ة لذا يج ��ب �أن ي�ص ��در القرار
الظن ��ي يف مو�ضوع تفجريي طرابل� ��س ليتم تربيد
قلوب الكثري من النا�س.

• �أال ت���رى �أن � 8آذار ولي����س ح���زب اهلل
فق���ط يغرق يف �سوريا فكم���ا يقال �أن التيار
الوطني احلر بات ي�شارك �أي�ضاً؟
وملاذا يزعج ��ك الأمر .فلي�شارك ��وا و�سوريا �ساحة
مفتوح ��ة فلينتهوا هناك ! ل�س ��ت منزعج ًا من هذه
امل�شاركة �أبد ًا ،لقد ن�صحت كت ّيار ووج ّهنا انذارات
لكن �إذا كانوا يريدون التوجه �إىل التهلكة فليفعلوا
ويف امل�سار ال�سيا�سي من � 2005إىل اليوم مل ي�ضمر
يل حزب اهلل يوم ًا �إ ّال ال�شر كتيار �سيا�سي و�إذا كان
يريد الدخول يف احلائط فليدخل لوحده.

ال�سفارة الإيرانية
• وماذا عن تفجريات ال�ضاحية وال�سفارة
الإيرانية؟

عيد الإ�ستقالل
• كلمة لكم مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل؟
ه ��ذا العي ��د ك� � ّون ا�ستقاللية ه ��ذا البلد وتك ��ون معه
الإيحاء بالأمان والإ�ستقرار وببلد متعدد �إ�سمه لبنان.
�صحي ��ح �أننا مررن ��ا ب�أحوال كث�ي�رة عا�شها اجليل
ال ��ذي �سبقن ��ا ومل نع�شه ��ا نح ��ن و�أنن ��ا �أ�صبحن ��ا

�إىل م�صاحل ��ة لنن�س ��ى احل ��رب الأهلي ��ة ولكن مع
الأحداث التي نراها �ص ��ار علينا �إيجاد مر�صد يف
ي�سجل الإنته ��اكات التي حت�ص ��ل ال�ستقرار
البل ��د ّ
هذا البلد ومن يقوم بذلك.
ال ينته ��ي �أي نزاع �أهلي من النفو�س �إال بامل�ساحمة
وامل�صارحة وحماكم ��ة الفاعلني عن الويالت التي
ح�صلت.
• ه���ل ميكن حتقي���ق م�ساحمة وم�صارحة
يف ظل الواقع التي من ّر به؟
يف حكم القانون ن�ص ��ل �إىل املطلوب ،ولكن يف بلد
مثل لبنان منفتح على العامل ال نفهم كيف يرت�ضي
�أن يعي� ��ش التخدي ��ر الذي يح�ص ��ل وال نفهم كيف
ال ي�ش� � ّكل �شباب لبنان الأط ��ر اجلامعة لهم لت�أمني
حاجات م�ستقبلهم يف هذا الوطن.
ال�سلط ��ة الي ��وم ال ت�شب ��ه النا�س ،و�ص ��ار جز ًء من
اللبنانيي�ي�ن على احلياد ومل تعد ت�شبههم ال�سلطة،
وه ��ذا ي� ��ؤدي �إىل ث ��ورة ،ق ��د ال تقوم الي ��وم لكنها
�ستح�صل يوم ًا.

الوجود ال�سوري
• يف ظ���ل وج���ود � 825أل���ف �س���وري م�سجل
م�سجلني �أي تغيري
ووج���ود �أ�ضعافهم غري ّ
�سيتحقق؟ ويف �أي حكومة �ستقوم؟
لنقل �أو ًال �أن النازحني ال�سوريني مل يبد�أوا بالتوافد
بع ��د ا�ستقالة احلكومة بل عندم ��ا كانت احلكومة
قائم ��ة ،وكان ��ت �أمام ح ّلني �إما �إغ�ل�اق احلدود يف
وجوهه ��م وه ��ذا عمل غ�ي�ر �إن�س ��اين ال يراعي �أي
م ��ن القوانني الدولي ��ة ،و�إما فتح احل ��دود و�إقامة
خم ّيمات جتمعه ��م ،وما كدنا نب ��د�أ باحلديث عن
ه ��ذه املخ ّيمات حت ��ى قامت ح ��رب مفتوحة علينا

م�شاريع �صيدا
• �أي���ن �أ�صبح���ت وعودكم ببع����ض امل�شاريع
يف �صيدا؟
لنق ��ل �أن كل امل�شاريع �أ�صبحت على ال�سكة وخا�صة
جب ��ل النفاي ��ات و�أعتق ��د �أنه �ضمن والي ��ة املجل�س
البل ��دي القائ ��م �ستتحق ��ق احلل ��ول �إن �ش ��اء اهلل،
و�صي ��دا لها علينا الكث�ي�ر و�أعرف �أنن ��ي �شخ�ص ّي ًا
مق�ص ��ر ب�سبب مهام ��ي الكثرية
يف ه ��ذا املو�ضوع ّ
التي �أقوم بها وانا م ��ن هذا املنرب الإعالمي ملجلة
"�صيدا" �أقدّم �إعتذاري لأهل �صيدا ال�صخرة التي
�أجل�أ �إليها يف �أوقات ال�صعاب و�صيدا هي احل�صن
املنيع لنا ب�أهلها الذين �أحبيناهم و�أحبونا.
• �أم���ا م���ن خ���وف لدي���ك عل���ى الو�ض���ع
ال�شمايل يف طرابل�س وعكار؟
املرتب�ص ��ون ب�أم ��ن ال�شمال �سيبق ��ون على تربعهم
لكنن ��ا نتم ��ى �أن ال يج ��ري ج ّرن ��ا �إىل �أي موق ��ف
�صراعي خا�ص ��ة �إىل دفعنا للم�صادمة مع اجلي�ش
اللبن ��اين وتك ��رار ما ح ��دث يف �صيدا ب�ي�ن ال�شيخ
الأ�س�ي�ر واجلي� ��ش اللبن ��اين وكان موقفن ��ا يومه ��ا
وا�ضح ًا بدعم اجلي�ش ورف�ض الإعتداء عليه وهذا
م ��ا ح�صل من قبل يف نهر البارد وما كان ميكن �أن
يح�صل يف الأ�سب ��وع املا�ضي يف طرابل�س فعلينا �أن
ننتبه لوجود طوابري خام�سة قد حتاول �إدخالنا يف
هكذا �صراعات.
هن ��ا �أ�ؤك ��د �أن �أغلبي ��ة النا� ��س يف طرابل�س واعني
ومعتدلني ولك ��ن النا�س تريد حقوقه ��ا �أي�ض ًا وهي
تريد القرار يف تفجريات طرابل�س �أعطهم القرار
و�سيكونوا مع م�ؤ�س�سات الدولة.
يف اخلتام� :شك ��ر �أ�سرة املجلة لإجراء هذا احلوار
ومتنى لهم املزيد من التقدم واالزدهار.
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مفتي �صيدا واجلنوب ال�شيخ �سليم �سو�سان لـ"�صيدا عرب التاريخ":

قدر لبنان �أن يكون مر�آة المنطقة كلها
و�أن تنعك�س عليه الأحداث كلما �إ�شتعلت فيها

حوار  :خالد اللحام

لأن���ه يف �صدارته���ا� ..صوته���ا وردة فعله���ا الأوىل وقلبها الناب�ض ولأنه ال�صام���د ال�صابر القادر على ا�ستيعاب ال�صدم���ات العابرة ولأنه مفتيها
والعني ال�ساهرة عليها ..كان اللقاء.
ويف �إعتق���ادي �أن مث���ل ه���ذا اللق���اء �ضروري ومه���م وحا�سم لأنه يحمل �إلين���ا الطم�أنينة والثق���ة بالغري وبالآخرين وقد حت���دث �إلينا �سماحته
ي�صراحته و�صدقه املعهودين وكانت طم�أنينتنا املقدمة للأيام الآتية ول�صفحات جملة"�صيدا" ال�صورة والواقع.
و�ضع املدينة
• م���ع �إطالل���ة الع���ام الهج���ري اجلديد،
كيف تقر�أون و�ضع �صيدا؟
�صي ��دا ب�ألف خري ،رغم كل ما جرى ويجري فيها،
لأن املدين ��ة تك�ب�ر ب�أ�صله ��ا وعالقاتته ��ا وقيمه ��ا،
و�صيدا مدين ��ة وف ّية ل�صداقاته ��ا لأنها تنطلق من
تاريخه ��ا وه ��و م�شرف من ��ذ قامت ،ل ��ذا ال خوف
عل ��ى �صيدا لأننا نراهن عل ��ى عالقاتها ال�صادقة
م ��ع حميطها و�سكانها وجريانه ��ا ،ومهما تعر�ضت
للأزم ��ات �ستبق ��ى حمب ��ة الآخري ��ن له ��ا ت ��وازي
حمبته ��ا له ��م ،وم ��ن هن ��ا ونح ��ن ن�ستقي ��ل العام
الهج ��ري اجلدي ��د ن�ستقبله بفرح وحمب ��ة ونتمنى
ل�صيدا و�أهلها و�سكانها كل خري.

مطمئنون للو�ضع

الشيخ سليم سوسان

�صيدا
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• هل �أنتم مطمئنون �إىل �أجوائها رغم ما
تتع ّر����ض له املنطقة ولبن���ان من �صراعات
داخلية"؟
مطمئن ��ون �إىل �أجوائه ��ا لأن ال ��كل ي ��درك �أن
�أي تعك�ي�ر له ��ذه الأج ��واء ل ��ن يخ ��دم �إال الع ��دو
ال�صهي ��وين ،ولأن ه ��ذا الع ��دو يعل ��م �أن �أي �أذى
يطاله ��ا �سريت ّد �أذى علي ��ه ،ف�صيدا قو ّية ب�شعبها
و�إخوانه ��ا ومقاومته ��ا ومل تخ�ضع يوم� � ًا رغم كل
الظ ��روف الت ��ي م� � ّرت بها وعان ��ت منه ��ا �أواخر
الق ��رن الع�شرين ي ��وم اجتاح ��ت �إ�سرائيل لبنان
عام  1982وهي م ��ا زالت على موقفها ومل تتغيرّ
وم ��ا زال �أي ع ��دوان ي�ستهدفها يك ��ون وبا ًال على
هذا العدو وتاريخها ي�شهد.

�آثار عابرة
• �أال ت���رى ال�صراع���ات الداخلي���ة ما زالت
ناراً حتت الرماد فيها؟
ال �أعتقد ذلك فقد مرت �صيدا ب�أكرث من قطوع من
هذا النوع وكانت الأمور تنتهي ب�أ�سرع مما تبد�أ ،ال
�أنك ��ر �أن الإنعكا�سات ملا يج ��ري يف املنطقة ترتك
�آثارها على لبنان يف ظل انتقال �آثار تلك الأحداث
مهجري ��ن
�إليه ��ا م ��ع م ��ا ت�ستقبل ��ه يف قلبه ��ا م ��ن ّ
ومع ّذب�ي�ن و�سواه ��م لكن اجلميع ي ��درك �أن �صيدا
بيتهم الث ��اين وال �أحد يريد �أن يخ� � ّرب بيته بيديه
لذا اطمئنوا� ،صيدا ب�ألف خري.

مر�آة املنطقة
• م���اذا عن انعكا�س���ات الربيع العربي على
لبنان؟ وعلى �صيدا بالتايل؟
لبن ��ان ،م ��ر�آة تنعك� ��س عليها كل �أح ��داث املنطقة
العربي ��ة وه ��ذا لي� ��س جدي ��د ًا علي ��ه .لك ��ن تل ��ك
الأح ��داث ب�إذن اهلل �سائ ��ر �إىل نهاياتها� ،أي ًا كانت
تلك النهاي ��ات ونحن على ثقة ب�أن ه ��ذه املر�آة لن
تنق ��ل �إلينا ال�ص ��ورة الب�شعة التي ع�ب�رت امل�شرق
العرب ��ي وال تزال لأن اللبن ��اين تع ّلم خالل �أحداث
 1975وم ��ا بعده ��ا �أنه يدفع الكلف ��ة م�ضاعفة لأي
�أحداث حت�صل ولأن �أبناءه يدركون �أنّ ال ح ّل ميكن
له �أن مي ّر �إال ويكون عليه �أن يدفع الثمن له لذا فهو
جت ّنب حتى الآن وال زال يتج ّنب الغو�ص يف م�ستنقع
املنطقة.

قدر لبنان
• ه���ل ميك���ن للبن���ان �أن يتح ّم���ل كل ه���ذا
الك ّم من النازحني؟
لع� � ّل هذا قدره ،واملهم �أن ال تنتقل نار املنطقة �إليه
كما نازحيها ،ف�ساعتها لن يكون با�ستطاعته حت ّمل
ال�ض ��رر ويكفيه �أ ّن ��ه دفع على مدى رب ��ع قرن ثمن
كل امل�ؤام ��رات على املحيط العرب ��ي ،وا�ستطاع �أن
يحتم ��ل كل ثقل تلك الأح ��داث وامل�ؤامرات دون �أن
يتم� �زّق يف ح�ي�ن �أن �سواه ويف املحي ��ط العربي كله
مهدّد بالتم� �زّق والإنف�صال من خالل �أحداث �أق ّل
بكثري مما م ّر عليه.

هذا لبنان
• �أم���ا من خ���وف على الواق���ع الدميغرايف
للبنان �أي�ضا؟
يق�س ��م و�أكرب م ��ن �أن ُيبتلع،
لبن ��ان �أ�صغ ��ر من �أن ّ

�وي
موح ��د ب�أبنائ ��ه ،ق � ّ
وطنن ��ا �صام ��د بجي�ش ��هّ ،
مبقاومت ��ه� ،صابر بقدرته على فت ��ح قلبه للجميع،
ل ��ذا ف ��كل ال ّري ��اح رياح عاب ��رة وغري م�سم ��وح لها
�أن تتح� � ّول �إىل �أعا�ص�ي�ر لأن �صغ�ي�ر ّ
ال�شرر يحرق
ال�سهل ك ّله وما من فريق قادر على حت ّمل التبعات.
ّ
نقوى ب�أهلنا.
• ماذا تقول لأهل �صيدا اليوم؟
�أق ��ول �أن العزي ��ز يق ��وى ب�أهل ��ه و�أن الإن�سان بدون
مت�سكوا بوحدتكم
�أهله �ضعيف مهما كان قوي ًا ،لذا ّ
و�صربكم وطيبتكم وانتظ ��روا الآتي و�أنتم قادرون
عل ��ى التح ّم ��ل لأن النتائ ��ج بق ��در م ��ا ت�ستع� �دّون
لأحداثه ��ا ،و�صيدا �إن �ش ��اء اهلل لن ترى �إال اخلري
وبكم تقوى وت�شتد �سواعدها.

هدير بال نتيجة
• �أم���ا م���ن خ���وف م���ن الأح���داث املذهب ّية

والطائف ّية التي تهدّد من حولها؟
يف اعتق ��ادي �أن هذا الهدي ��ر لن ي�ؤدي �إىل �أكرث
من جم� � ّرد �أ�ص ��وات تنخف�ض وترتف ��ع من حني
�إىل �آخ ��ر لكنه ��ا رياح ومت� � ّر وال بد م ��ن الهدوء
وال�سكين ��ة من بعده ��ا وكل امل�شاري ��ع املر�سومة
للمنطق ��ة �ستته ��اوى مب ��رور الوق ��ت فالوقت هو
خط الدفاع الأق ��وى والأطول عندنا وكل الباقي
�أ�ص ��داء.

ثقتي كبرية
• �أال ت���رى �أن ه���ذه الكثاف���ة ال�سكاني���ة
املتنامية يف �صيدا ميكن �أن تقلب الأو�ضاع
مع الوقت؟
ثقتي كب�ي�رة بال�صيداوي�ي�ن ومبن اخت ��اروا �صيدا
ملج� ��أً وم�سكن ًا وهي ثق ��ة يف حملها �إن �شاء اهلل وال
�أح ��د ميكن ل ��ه �أن يك ��ون �أكرب من بيت ��ه وهي بيت
اجلميع وتكرب مبحبتهم لها.
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الكل ي�سعى ملعرفة ر�أيه يف ما يجري ب�صيدا

ال�شيخ ماهر حمود لـ"�صيدا عبر التاريخ":
الكل عاجز وقادة المحاور �أقوى من ال�سيا�سيين
حوار  :خالد اللحام

لأنه على متا�س مبا�شر ووا�ضح مع اجلميع
حتى مع من يخالفهم الر�أي
ولأن و�ضع �صي���دا يتهدد لبنان بالكثري �إذا
تفجر
ّ
املتفجر
املحيط
هذا
يف
أمان
�
�صمام
وهو
ّ
من هنا كان اللقاء معه وا�ضحاً و�صريحاً
ولأن ال�شيخ ماهر حمود �صديق �صادق
حاولن���ا جهدن���ا �أن نر ّك���ز عل���ى املخ���اوف
وكانت هذه الإجابات :

�إ�صالح الأو�ضاع

الفو�ضى الهدّ امة

الكل عاجز

• مع اطاللة العام الهجري اجلديد يبدو
�أن املنطق���ة العربي���ة كله���ا تعي����ش حروبها
الداخلية فما ر�أيكم؟
ه ��ي يف احلقيقة الفو�ضى اله ّدامة التي وعدنا بها
الأم�ي�ركان ،طبع ًا ال ننكر ان هن ��اك من �إعرت�ض
ب�ص ��دق ،ووقف ب�ص ��دق ،وتظاهر ب�ص ��دق ،لكن
الأمريك ��ي مبا لديه من خربات وق ��درات و�أموال،
وم ��ن يدع ��م ه ��ذا الأمريك ��ي كبع� ��ض الأنظم ��ة
اخلليجي ��ة ه� ��ؤالء �أق ��در عل ��ى ت�سخ�ي�ر ال�شع ��ب
ال�صامد بالإجتاه الذي يريدون وللأ�سف ال�شديد
وقد ر�أينا النتائج يف ليبيا التفتيت والقتل املتبادل
ويف م�صر القتل وال�صراعات وتعطيل الإقت�صاد،
ويف �سوري ��ا املث ��ل الأك�ب�ر ه ��م يدم ��رون �سوري ��ا
والإقت�ص ��اد ويقتل ��ون ال�شعب ويف اليم ��ن ال يبتعد
الأمر كث�ي�ر ًا ويف لبنان باب التبان ��ة وبعل حم�سن
وال يتوقع ان يح�صل من هذه الإ�شتباكات الفارغة
اي نتيجة �سيا�سية وللأ�سف هذا جزء من امل�ؤامرة
التي يراد من خاللها تفتيت الأمة وتدمريها.

• �أم���ا م���ن جهة ت�ستطي���ع تهدئ���ة الو�ضع
الطرابل�سي بر�أيك؟
�أت�ص ��ور �أن اجلميع عاجز الآن ،فكل يوم يتحدّثون
ع ��ن الإم�س ��اك بالو�ضع ويف كل ي ��وم يفجرون هذا
الو�ض ��ع ،والوا�ضح �أن ما ي�سمى قادة املحاور �أقوى
من ال�سيا�سني و�أقوى من الق ��وى الأمنية املجتمعة
كلها وللأ�سف.
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�سماحت ��ه والتي ي�أتي لأ�سباب زاروبية �ض ّيقة ولي�س
لأ�سب ��اب �أخ ��رى وهذا ال يعن ��ي �أنن ��ا ال نح ّمل دار
الفتوى امل�س�ؤولية عن �أخطاء ح�صلت �سابق ًا �أو عن
م�سائ ��ل كانت حتتاج �إىل �ضب ��ط لكن و�صول الأمر
�إىل ه ��ذا احلد و�شق املجل�س ال�شرعي بهذا ال�شكل
وح�صول بع� ��ض الأمور والإ�س ��اءات ال�شخ�صية يف
الطريق اجلدي ��دة �أو يف جامع حممد الأمني �ص ّلى
اهلل علي ��ه و�س ّل ��م وغريها م ��ن مواقف ين ��دى لها
اجلب�ي�ن وي�ؤك ��د �أن تي ��ار امل�ستقبل به ��ذه ال�سيا�سة
ال يري ��د م�صلح ��ة ال�س ّن ��ة ب ��ل م�صال ��ح �شخ�صية
لزعمائه �أو حلزب امل�ستقبل.
• �أال ترى �أن دار الفتوى هي التي و�ضعت
نف�س���ا بالأ�سا����س يف هذا الإط���ار �أي يف �إطار
اخلالفات؟
�صحيح لقد حتم ��ل �سماحته �ش� �دّة الإنحراف �إىل
تي ��ار امل�ستقبل ب ��دون �ضوابط تقريب� � ًا عام 2008
وما �إىل ذلك ولكن ذل ��ك ال يجيز و�صول اخلالف
�إىل هذه الإهان ��ات ال�شخ�صية و�إىل هذا الأ�سلوب
القذر ال ��ذي ا�ستعملوه �ضده و�آ�سف لإ�ستعمال هذا
اللفظ.

دفع الثمن
• وهل �سننفذ من هذه ال�صراعات؟
بالنهاية �سننفذ من هذه ال�صراعات والإ�شتباكات
ولكننا قد ندفع الثمن م�ؤمل ًا وباهظ ًا ،الأمر خميف
ولكنن ��ا �إن �ش ��اء اهلل لن ندفع الثم ��ن بالقدر الذي
يخططون له.
• هل �أنت مطمئن �إىل و�ضع �صيدا؟
�صي ��دا �أف�ض ��ل بكث�ي�ر م ��ن غريه ��ا واحلم ��د اهلل
الأو�ض ��اع م�ضبوط ��ة والف�ت�ن �أق ��ل والتع ��اون ب�ي�ن
الفعالي ��ات �أف�ضل ال توجد حم ��اور منفلتة وخميم

ع�ي�ن احللوة واحلمد هلل هناك م ��ن ي�ضبط الأمن
في ��ه وي�ضب ��ط امل�ؤام ��رة رغ ��م تك ��رار القت ��ل فيه
و�إط�ل�اق الر�صا� ��ص وم ��ا �إىل ذل ��ك و�إن �شاء اهلل
و�ضع �صيدا �أف�ضل.

دار الفتوى
• �إىل �أي مدى جتد �أن الو�ضع الإ�سالمي
ال�سن���ي يف لبن���ان �أف�ضل يف ظ���ل اخلالفات
الت���ي كان���ت تنفج���ر ب���دار الفت���وى وه���ذا
الو�ضع؟
�أنا �أح ّمل ت ّيار امل�ستقبل امل�س�ؤولية الكاملة عن هذه
الفو�ض ��ى وبخا�صة الرئي�س ال�سني ��ورة الذي اتّخذ
الق ��رار �ض ��د دار الفت ��وة وه ��ذا بغ� ��ض النظر عن
ر�أينا ب�سماح ��ة املفتي ،عندم ��ا كان ر�أيه يوافقهم
رفع ��وه عل ��ى الأك ��ف وغط ��وا م ��ا كان ��وا يعتقدونه
�أخطاء وارتكابات وعندما خالفهم يف �أمر طبيعي
ومنطق ��ي ورف� ��ض �أن ي�ش ��ن حرب� � ًا عل ��ى الرئي�س
ميقات ��ي هاجموه و�أن ��ا �أرى �أن الرج ��ل الآن يتكلم
ب�ص ��دق وي�صحح ما ح�صل م ��ن �أخطاء لذا �أح ّمل
تيار امل�ستقبل امل�س�ؤولية الكاملة عن مواقفهم �ضد

• كيف ميكن �إ�صالح الو�ضع الإ�سالمي يف
ظل ما ن�سمع من �أحاديث مذهبية؟
م ��ا �أ�ضي ��ق العي�ش ل ��وال ف�سح ��ة الأمل ،قل ��ت �أكرث
م ��ن م� � ّرة وحتدّثت ع ��ن و�ض ��ع الع ��رب وامل�سلمني
قب ��ل  1969وكي ��ف كان النا�س يعي�ش ��ون يف �صورة
الإنت�صار املحت ��م الذي �ستحققه اجليو�ش العربية
ول ��و حدّثهم �أحدهم عن هزمي ��ة منكرة �ستح�صل
يف م�ص ��ر و�سوري ��ا والأردن ما كان �أح ��د لي�صدّق
لأن اجلمي ��ع كان ��وا يعي�شون يف �س ��درة ويف غيبوبة
والي ��وم �سبع�ي�ن يف املائ ��ة م ��ن �أمتن ��ا يعي�شون يف
غيبوب ��ة نتيج ��ة ما يق ��ال له ��م ،يعي�ش ��ون يف وهم
اخلط ��ر ال�شيع ��ي والإي ��راين �أو اخلط ��ر ال�صفوي
وذلك نتيجة للم�ؤام ��رة الغربية التي ح ّولت الأمور
يف اجتاه خاطئ وغري �سليم.
• ه���ل كان الدخ���ول �إىل �سوري���ا م���ن قب���ل
حزب اهلل �صحيحاً؟
هذا يحت ��اج �إىل �شرح �أكرث من الوقت املتاح حالياً
له ��ذا احل ��وار ،وبر�أي ��ي " ل ��و اطلعتم عل ��ى الغيب
الخرتمت الواقع " فبدون �أدنى �شك �أن دخول حزب
اهلل يف القت ��ال ه ��و �أق ��ل خطر ًا ع ّم ��ا كان خمطط
ل ��ه م ��ن �سيط ��رة التكفريي�ي�ن والإلغائي�ي�ن الذين
ل ��ن نن�سجم معهم ول ��ن يتقبلهم ال �سن ��ة وال �شيعة

الشيخ ماهر حمود

وال م�سيحي�ي�ن وال �أح ��د وكان ��وا �سي�صطدمون بهم
مب�ش ��اكل م�ستمرة وجمازر م�ستم ��رة ومع تقديري
الكب�ي�ر �أن هذا ي�صعب على كثريين �أن يتفهموه �أو
ق ��د يظن البع�ض �أننا نق ��ول وذلك لإر�ضاء للبع�ض
ولك ��ن ي�شهد اهلل �أنن ��ا نقوله ار�ض ��اء هلل ان الذي
يح�صل عل ��ى رغم �سيئاته �أف�ضل مما كان يخطط
له قبل معرك ��ة الق�صري وقبل معرك ��ة القلمون وال
ب ��د �أن ي�أتي يوم ينك�شف فيه كالمنا �صحيح ونحن
نعذر الآن من ال ي�صدقنا.

التفتيت املرتقب
• م���ا ر�أيك مبا قاله بع�ض قادة ال�صهيانة
ب�أن الأمة العربية لن تبقى  22دولة بل قد
ت�صبح  33دولة؟
ه ��ذا وا�ض ��ح فليبي ��ا وم�ص ��ر وال�س ��ودان و�سوري ��ا
والعراق �أب�شع من ��وذج خا�صة يف ظل الإتنفجارات
اليومي ��ة ولبنان مهدد ورمبا يق ��ال لو اطلعتم على
الغي ��ب الخ�ت�رمت الواقع ولذا رمبا ق ��ال البع�ض ان
بقاء الأو�ضاع على ما كانت عليه رمبا كان �أف�ضل.
• �أال ترى �أن التغيرييني كالإخوان وحزب
اهلل وغريهم �أخط�أوا اكرث مما �أح�سنوا؟
ال �أق ��ول ه ��م يعرفون م ��اذا يفعلون بل �أق ��ول �أنهم
يعملون انطالق� � ًا من ح�سن ن ّية لك ��ن الأمور كانت
�أك�ب�ر تقديراته ��م� ،أم ��ا "الأخ ��وان امل�سلم�ي�ن"
ف�أخطائه ��م ال ميكن �أن تغتف ��ر ور�سالة مر�سي �إىل

�أح ��د ق ��ادة �إ�سرائيل كارثي ��ة و�سعيه ��م �إىل �أخونة
الدولة و�إطالق وعود مل يعمل بها ولو باحلد الأدنى
كان ��ت مهزلة فكل هذه الأمور �أحبطتني لأين �أحب
ثقافة الإخ ��وان وال �أحب �سيا�ستهم وعندما �سمعنا
ت�صاريح حممد مر�سي تفاءلنا لكننا الآن احبطنا.
بالن�سب ��ة حل ��زب اهلل الأم ��ور وا�ضح ��ة� :إ�سرائيل
ومقاومة ،عمل للوح ��دة الإ�سالمية بقدر الإمكان،
مواجه ��ة �أمريكا حيث انتزع ��ت القرار النووي من
املجتم ��ع الغرب ��ي ،وللأ�س ��ف ال ن�ستطي ��ع املقارنة
بني �أخط ��اء �إيران وح ��زب اهلل التكتيكية و�أخطاء
الآخرين املميتة �إ�سرتاتيجي ًا.

القوميني والإ�سالميني
• �أال ت����رى �أن تعم����ل للقومي����ة العربي����ة
كان �أف�ض����ل مم����ا حتق����ق �إ�سالمياً يف هذه
املرحلة؟
لك ��ن كان ال بد لها �أن ت�ص ��ل �إىل الهزائم العربية
املعروف ��ة لأن العم ��ل كان عل ��ى العواط ��ف وعل ��ى
امل�شاعر الوطنية لكن لي�س الأفعال ال�صحيحة.
�أم ��ا الإ�سالمي�ي�ن ففي احل ��د الأدن ��ى يعملون على
الأخ�ل�اق وامل�شكل ��ة يف ع ��دم الإن�ضب ��اط الوثي ��ق
واملتجان� ��س ب�ي�ن الثقاف ��ة الإ�سالمي ��ة وال�سيا�سية
الإ�سالمي ��ة ،بني ما يقوله الإ�سالميون وما يفعلونه
وه ��و انف�ص ��ام نكد كم ��ا ي�س ّميه �سي ��د قطب وهذا
يحتاج �إىل حما�ضرات مطوّلة.
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جمعية ال�شبيبة للمكفوفني لـ"�صيدا عرب التاريخ":

نحن نهدف لبناء مجتمع من �أجل الجميع
حوار  :مريا بلوط

ه���م �شبيب���ة من املكفوفني واملب�صري���ن ومن اجلن�سني ،ي�ؤمنون بامل�شاركة وتكاف�ؤ الفر�ص بني خمتل���ف الفئات الإجتماعية .يعملون على دمج
املكفوف�ي�ن يف املجتم���ع عل���ى كاف���ة امل�ستويات راف�ضني كل �أ�شكال الع���زل والتمييز .يعتمدون العمل املطلبي وينف���ذون الربامج النموذجية كما
يت�شاركون مع هيئات املجتمع املدين للو�صول �إىل احلقوق وتوفري اخلدمات من �أجل جمتمع للجميع.
�إنه���ا جمعي���ة" ال�شبيب���ة للمكفوف�ي�ن" الت���ي ت�أ�س�س���ت منذ الع���ام  1988وح�صلت على علم وخ�ب�ر رقم � 57أد.هي جمعية غ�ي�ر حكومية ال تبتغي
الربح ولي�س لها خلفية طائفية �أو حزبية ،تعمل على م�ستوى وطني ولها بعد �إقليمي.
جمعية "ال�شبيبة للمكفوفني"
لت�سليط ال�ض�ؤ �أكرث عل ��ى دور هذه اجلمعية التقت
"�صي ��دا ع�ب�ر التاريخ " رئي�س جمعي ��ة "ال�شبيبة
للمكفوف�ي�ن" عام ��ر م ��كارم للإط�ل�اع ع ��ن كث ��ب
عل ��ى �أهداف اجلمعية وجماالت عملها وبراجمها،
بالإ�ضاف ��ة �إىل �أبرزن�شاطاتها،ف ��كان لق ��اء مطوال
حتدث خالله مكارم بكل �إ�سهاب و�صراحة .
• بداية هل لك �أن تطلعنا على كيفية والدة
فكرة "جمعية ال�شبيبة للمكفوفني"؟
"نحن جمموعة من �أ�شخا�ص مكفوفني ومب�صرين
التقينا �سوية وكان لدينا �شعور ب�أن املكفوفني لديهم
م�شكلة داخ ��ل املجتمع يف لبنان وال �سيما �أننا تعلمنا
يف م�ؤ�س�س ��ات خمت�صة باملكفوف�ي�ن فكنا �إىل حد ما
ن�شعر ب�أنن ��ا منعزلني عن جمتمعنا ،وبالتايل عندما
دخلنا �إىل اجلامع ��ات بد�أنا �أي�ضا ن�شعر بنتائج هذا
العزل يف امل�ؤ�س�سات .لذلك راودتنا الفكرة بت�أ�سي�س
جمعي ��ة تهتم باملكفوفني داخ ��ل املجتمع ولي�س فقط
�إذا كان هناك من مكفوف داخل امل�ؤ�س�سة ".
• م����اذا حقق����ت اجلمعي����ة من����ذ تاري����خ
ت�أ�سي�سها عام  1988حتى اليوم؟
"بالت�أكي ��د ا�ستطعنا حتقيق الكث�ي�ر ،لكننا �أي�ضا
نفتق ��د ل�ضرورة القيام بدرا�سة كي نحدد بها مدى
التغي�ي�ر احلا�صل وما حتقق عل ��ى الأر�ض.امل�شكلة
�أن ��ه لي� ��س لدينا توثيق مل ��ا نقوم ب ��ه ،وبالتايل لي�س
هناك م ��ن �أحد منا يقوم بالدرا�سات كي يلم�س ما
تغري و�سبب التغيري احلا�صل.
الي ��وم �أ�صبح هناك ع ��دد ال ب�أ�س به م ��ن الأطفال
املكفوف�ي�ن الذي ��ن باتوا يرت ��ادون مدار� ��س عادية
�ضمن مناطقهم ،هذه امل�سائل مل تكن حت�صل قبل
قيامنا بت�أ�سي�س اجلمعية .كذلك �أ�صبح هناك �أهل
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عامر مكارم

مقتنعني مب�س�ؤوليتهم جتاه �أوالدهم حتى و�إن كانوا
مكفوفني ،فلي�س كونه ولدا كفيفا عل ّيه �أن يو�ضع يف
م�ؤ�س�سة لرتبيته".
• ه����ل تعتق����د �أن ذل����ك ج����اء نتيج����ة لن�ش����ر
الوع����ي من خالل حلقات احلوار والندوات
التي تقيمونها ؟
"ه ��ي �إح ��دى الأ�سب ��اب لأننا عملن ��ا بجهد كبري
لن�ش ��ر الوعي ب�ي�ن النا�س �،إال �أن ذل ��ك لي�س وحده
م ��ا �أحدث التغيري .فم ��ا �ساعدنا عل ��ى التغيري هو
تنفيذن ��ا للربام ��ج النموذجي ��ة ك ��ي نق ��ول للنا�س
وللدول ��ة �أن هك ��ذا يكون العم ��ل وهك ��ذا علينا �أن
نخدم املكفوفني ".
�ألأهداف وامل�شاريع
• ه����ل ل����ك �أن تطلعن����ا عل����ى �أب����رز �أه����داف
"اجلمعية"؟

"�أب ��رز �أه ��داف "اجلمعي ��ة" �إق ��رار احلق ��وق
واخلدم ��ات الأ�سا�سية للمكفوف�ي�ن وت�أكيد دجمهم
يف النظ ��ام الرتبوي املدر�سي واجلامعي ،مع توفري
الفر�ص الثقافي ��ة والفنية والريا�ضي ��ة والرتفيهية
لهم ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على �أهمية دجمهم يف
�سوق العمل .
كما �أنن ��ا ن�سعى �إىل دمج الطف ��ل الكفيف يف حياة
الأ�س ��رة ويف نف�س الوقت ن�شدد عل ��ى متكني املر�أة
الكفيفة للم�شاركة يف خمتلف املجاالت".
• ما ه����ي امل�شاريع التي �سع����ت "اجلمعية"
�إىل تنفيذها؟
" هن ��اك م�شاري ��ع وبرام ��ج عديدة منه ��ا امل�شروع
الوطن ��ي للدمج حيث نعم ��ل على الدم ��ج الرتبوي
والإجتماع ��ي واملهن ��ي يف املحافظ ��ات اخلم� ��س
بال�شراكة مع ثالثة جمعيات .كذلك هناك م�شروع
التدري ��ب املهن ��ي وم ��ن خالل ��ه نعمل عل ��ى تدريب
جمموعات م ��ن املكفوف�ي�ن و�ضع ��اف الب�صر على
مهارات يحتاجها �سوق العمل مثل اللغة الإنكليزية
"،الكمبيوت ��ر"،الإدارة ،التوا�ص ��ل والقيادة.وذلك
به ��دف تدري ��ب ه ��ذه املجموع ��ات عل ��ى وظائ ��ف
حمددة داخل مكان العمل .
�أي�ضا هناك م�شروع العمل املطلبي التطوعي الذي
م ��ن خالل ��ه ن�سع ��ى للمطالب ��ة بحق ��وق املكفوفني
وطريق ��ة الو�ص ��ول �إليها ،وذلك من خ�ل�ال �إجراء
ندوات وحلقات حوار ودورات تدريبية لل�شبيبة من
خمتل ��ف املناطق اللبناني ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل العمل
على بناء قدرات املر�أة الكفيفة.
كذل ��ك نهت ��م بدم ��ج املكفوف�ي�ن و�ضع ��اف الب�صر
يف املدار� ��س العادي ��ة م ��ن الرو�ض ��ات حت ��ى
الثانوي ��ة يف مناط ��ق ب�ي�روت �،صي ��دا ،النبطي ��ة
وطرابل�س،بالإ�ضاف ��ة �إىل ت�أم�ي�ن الكت ��ب املدر�سية

واجلامعية للطالب بطريق ��ة "الربايل" �أو باخلط
املك�ب�ر �أو م�سجلة على كا�سيت مع كافة م�ستلزمات
الدرا�سة والدعم الرتبوي املخت�ص .
ويف ه ��ذا املج ��ال ال ب ��د م ��ن �أن نلف ��ت �إىل �أن
"اجلمعي ��ة" �أ�س�س ��ت �أول مكتب ��ة ثقافي ��ة عام ��ة
ناطقة يف لبنان ".
التمويل
• كي����ف يت����م متويل "اجلمعي����ة" وماذا عن
املتطوعني؟
"مقارن ��ة م ��ع بداية ت�أ�سي�س اجلمعي ��ة ولغاية 10
�سن ��وات ،يومه ��ا كان هن ��اك العديد م ��ن ال�شباب
وال�صباي ��ا يف لبنان املتطوعني �أم ��ا اليوم فلم يعد
هناك من متطوعني .كل ذلك يرتب �أعباء �إ�ضافية
عل ��ى اجلمعية ،فما كانت ت�ؤمن ��ه اجلمعية بالتطوع
�أ�صبح يتوجب عليها �أن تدفع ثمنه .
�أم ��ا فيم ��ا يخت�ص بالتموي ��ل فمن امل�ؤك ��د �أن لدينا
م�شكل ��ة بذل ��ك ،فنح ��ن ل�سنا من اجلمعي ��ات التي
تعتمد على جمع التربعات ،لي�س لأننا نرف�ض فكرة
جمع التربعات �إمنا لأننا نعترب �أنه با�ستطاعتنا �أن
نع ّرف عن عملن ��ا ،وبالتايل من يعترب نف�سه مهتما
بدعم هكذا عمل ب�إمكانها �أن ي�س�أل وي�ستف�سر.
مع الأ�سف  ،يف ظل هذا الواقع لدينا �أزمة �أ�شخا�ص
لبناني�ي�ن وم�ؤ�س�س ��ات لبنانية ال تدع ��م كثريا هذا
العم ��ل ،لذلك ف� ��إن الدعم الأ�سا�س ��ي لنا يتم عرب
منظم ��ات �أجنبي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل دع ��م رم ��زي
ومقبول من قبل وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية".
• ه����ل ه����ذا يعن����ي �أنك����م تعتم����دون عل����ى
امل�ساعدات الأجنبية ؟
"نح ��ن نعتمد على امل�ساع ��دات الأجنبية لكن من
م�صادر خمتلفة ،
• لكن �أين تقع م�شكلة هذه امل�صادر؟
امل�شكل ��ة �أنه ��ا تدعم ��ك مل ��دة �سن ��ة وكح ��د �أق�صى
مل ��دة � 3سن ��وات ،لذل ��ك علينا دوم ��ا �أن نبحث عن
م�ص ��ادر متوي ��ل ويف املقابل علين ��ا دائما �أن نقدم
امل�شاريع كي نح�صل على التمويل .فلي�س هناك من
ميزاني ��ة م�ؤمنة لن ��ا ب�شكل �سنوي ،مم ��ا يخلق لنا
�صعوبة بالطريقة الت ��ي نود �أن نعمل بها .فاليوم ال
ي�سعن ��ا �أن نلتزم مع �أ�شخا�ص �سنق ��دم لهم خدمة
وبعد �سنة نتوقف عن تقدمي هذه اخلدمة.انطالقا
من ذلك ،ف�إن طريقة العم ��ل التي نقوم بها دقيقة
جدا".
�أبرز ال�صعوبات
• م����ا �أب����رز ال�صعوب����ات الت����ي تواجهك����م
ك�أ�شخا�ص مكفوفني؟

"كل �إن�س ��ان يع ��اين من �صعوبات ،لك ��ن الفرق �أن
املكفوفني يعانون �أكرث من غريهم كونهم يفتقدون
حلقوق �أ�سا�سي ��ة لهم وهي م�ؤمنة م ��ن قبل الدولة
 ،لذلك ي�ضطرون للإعتم ��اد على �أنف�سهم لي�ؤمنوا
الأ�شياء بالطريقة املقبولة.
اليوم نحن نعاين من م�شكلة �أ�سا�سية �أال وهي عدم
ت�أمني التعلي ��م للمكفوفني من قبل الدولة �إال داخل
م�ؤ�س�س ��ات خمت�ص ��ة باملكفوف�ي�ن ،لك ��ن �أن يذهب
الكفي ��ف للتعلم داخل مدر�سة عادي ��ة فهذه م�س�ألة
غري معنية بها الدولة.
كذلك ال بد من �أن نطرح �س�ؤاال �أ�سا�سيا �أال وهو من
يدعم الأ�سرة التي بداخلها كفيف؟لي�س ماليا ،لكن
بالإهتمام والرعاية �أي �أن يق ��دم لها الإ�ست�شارات
لتوجيهها �إىل كيفية تربية الطفل الكفيف .
�أي�ضا �إن �أراد كفيف ت�أمني فر�صة عمل بالرغم من
وج ��ود البطالة يف لبنان �إال �أن امل�شكلة مع املكفوف
خمتلف ��ة فهو رمبا يجد فر�ص ��ة عمل �إال �أنه ال يقبل
بالعم ��ل كونه كفيف بينم ��ا �أي �شخ�ص �آخر ال يجد
فر�صة عمل .
كما يع ��اين الكفيف من �صعوب ��ات التنقل يف لبنان
،فالي ��وم �إن �أراد الكفي ��ف �أن يذه ��ب �إىل عمل ��ه،
فيتوجب علي ��ه �أن يدفع ن�صف راتب ��ه لأنه عليه �أن
ي�ؤمن النقل اخلا�ص ب ��ه فهو الي�ستطيع �أن ي�ستعمل
النق ��ل الع ��ام لأن لدي ��ه �صعوب ��ات يف التنقل على
الطرقات اللبنانية.
باخت�ص ��ار ،امل�شكل ��ة الك�ب�رى �أن الدول ��ة ال زال ��ت
تعت�ب�ر �أن م�س�ؤوليته ��ا الك�ب�رى ترتك ��ز فق ��ط على
دع ��م م�ؤ�س�سات الرعاية حيث يكون الكفيف مقيما
بداخله ��ا لك ��ن �أن تفكر بالف ��رد الكفي ��ف املوجود
داخل املجتمع فه ��ذه م�س�ألة غري مطروحة �أ�سا�سا
مع الأ�سف".
برنامج 2013
• هل هناك من م�شروع حمدد ت�سعون �إىل
تنفيذه قريبا ؟
"هن ��اك م�شروع ��ان �أ�سا�سيان بد�أنا بهما يف العام
 2013و�سن�ستكملهم ��ا يف الع ��ام � 2014أحدهما له
عالق ��ة بالدمج املدر�سي الذي نعمل به مع املنظمة
الإيطالي ��ة م ��ع  6مدار� ��س يف لبن ��ان ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل م�ش ��روع �آخ ��ر له عالق ��ة بتعديل منه ��اج مادة
الرتبي ��ة الوطنية والتن�شئة املدنية وتدريب معلمات
م ��ادة الرتبي ��ة يف املدار� ��س الر�سمية عل ��ى حقوق
الأ�شخا� ��ص املعوقني ومبادىء حق ��وق الإن�سان كي
يعلم ��وا الدرو�س الت ��ي اقرتحناها والت ��ي يجب �أن
تدخ ��ل عل ��ى منهاج م ��ادة الرتبي ��ة .بالإ�ضافة �إىل
م�شاريعنا التي كنا قد بد�أناها �سابقا ".

�أبرز الن�شاطات
• ه���ل م���ن ن�شاط���ات �أخ���رى تق���وم به���ا
"اجلمعي���ة" للأطف���ال املكفوفني وال �سيما
يف املناطق؟
"الأطف ��ال املكفوف ��ون الذين ندخله ��م �إىل املدار�س
نحر� ��ص عل ��ى �إدخاله ��م �إىل ن�شاط ��ات �صيفية من
خ�ل�ال وج ��ود �أي م�ؤ�س�س ��ة �أو جمعي ��ة يف املنطق ��ة
املتواجدين بها فندخل الكفيف معهم يف ن�شاطاتهم
 ،بالإ�ضافة �إىل تواج ��د مربية خمت�صة معه لتتمكن
من تكييف الن�شاطات كي تتنا�سب معه ".
تغيري جذري
• بر�أي���ك هل اختلفت نظرة النا�س للكفيف
بني الأم�س واليوم؟
"تعاطين ��ا على الأر�ض ي�ش�ي�ر �إىل �أن هناك تغيريا
جذريا قد ح�ص ��ل و�أن الأمور تط ��ورت نحو الأف�ضل
كم ��ا �أن هناك عددا كبريا م ��ن النا�س التي اعتادت
ر�ؤية ال�شخ� ��ص الكفيف �أينم ��ا كان ،لكن يف املقابل
م ��ا زالت هناك تلك النظ ��رة التي تخلق متييزا بني
ال�شخ�ص الكفيف والغري الكفيف ".
�إجراء تغيري
• ماذا تطمحون �أن حتققوا من خالل هذه
"اجلمعية"؟
"طموحنا الأ�سا�سي �إجراء التغيري يف املجتمع ،لذلك
نح ��ن ال نعمل لتغيري املجتمع بل نعمل على قطاع �صغري
جدا ،مدر�سة من هنا واخرى من هناك ....
جمموع ��ة م ��ن الأطف ��ال املب�صري ��ن يف ه ��ذه املدار�س
،تالميذ هذه املدار�س ،لذلك عندما نقول �أننا نعمل يف
 6مدار�س ر�سمية رمبا يقول البع�ض �أن العدد قليل جدا
لك ��ن عنما �أق ��ول لك �أن هناك ما يق ��ارب  3000طالب
،بالن�سبة لنا هذه م�س�ألة ذات �أهمية وال �سيما �أننا نعمل
عل ��ى تغيري ثقافته ��م .لذلك عندما نع� � ّرف ه�ؤالء على
حقيقة الأ�شي ��اء فهم بدورهم �سينقل ��ون هذه احلقيقة
�إىل �أهاليه ��م و�أ�صدقائهم ،به ��ذه الطريقة نحن نعمل
لإجراء التغيري".
دعونا ال نفقد الأمل
• ختاما ،ما هي الكلمة التي تتوجه بها ؟
"بالرغ ��م من الأمل ال�ضعيف ب�أن تهتم النا�س بهكذا
ن ��وع م ��ن اجلمعي ��ات �إال �أننا دوم ��ا نتوج ��ه �إىل النا�س
لنق ��ول �أن با�ستطاعته ��م �أن ي�ساهم ��وا بوقته ��م لدعم
ه ��ذا العمل كم ��ا ب�إمكانهم �أن يتطوع ��وا ببع�ض الوقت
مل�ساع ��دة الآخري ��ن ،لذلك دعون ��ا ال نفق ��د الأمل ب�أن
هن ��اك جمعيات تعمل لتق ��دمي كل ما هو مفيد لتمد يد
امل�ساعدة ولتحقق التغيري ".
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جال برفقة ال�سعودي على م�شاريع �صيدا الإمنائية مطلعا على تقدم العمل فيها

الرئي�س ال�سنيورة :الو�ضع في طرابل�س و�صل �إلى مرحلة
لم يعد ي�ستطيع ان يتحملها اللبنانيون

اعت�ب�ر رئي� ��س كتلة امل�ستقب ��ل النيابية الرئي�س ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة ان الو�ضع يف
طرابل� ��س و�ص ��ل اىل مرحلة مل يعد ي�ستطي ��ع اللبناني ��ون وال الطرابل�سيون ان
يتحمل ��وه م�شريا اىل ان هناك ممن يعمل عن ��د بع�ض اخلارج يحاول ان يبقي
طرابل� ��س مدين ��ة م�ش ��دودة وجرح ًا نازف� � ًا ي�ستطيع ان ي�ستعمله م ��ن يريد �أن
يدخ ��ل الفتن ��ة اىل املدينة ومن اج ��ل الإيحاء بان هناك عنا�ص ��ر مت�شددة يف
لبنان ،وانها حتاول ان تغريمن طبيعته..
الرئي� ��س ال�سني ��ورة وخالل جولة ق ��ام بها على ع ��دد من امل�شاري ��ع االمنائية
ملدين ��ة �صيدا متفق ��دا تقدم العمل فيها� ،شدد على �ض ��رورة ان تتحمل الدولة
م�س�ؤوليته ��ا يف طرابل�س وان ال تتحدث بعد الآن عن خطط ال تنفذها وامنا ان
ت�ض ��ع اخلطة وتنفذها ،معتربا بان لي� ��س هناك من غطاء على �أي �أحد يف �أي
منطقة من طرابل�س وق ��ال  :هي �صرخة نطلقها من �صيدا بالن�سبة لطرابل�س
واي�ض ��ا بالن�سب ��ة ل�صيدا  ،مل يعد هناك امر ميك ��ن ان يتحمله اللبنانيون بانه
الي ��وم ن�ض ��ع خطة وغ ��د ًا ن�ضع خط ��ة  ،وكل يوم يظهر عجز الدول ��ة  ..ال احد
يق ��ول نريد غطاء من هن ��ا وغطاء من هناك ال يوجد غطاء على احد من قبل
ا�صحاب حملة ال�سالح فلتتحمل الدولة م�س�ؤوليتها...
وح ��ول اتهامات فريق  8اذار لتي ��ار امل�ستقبل بتعطيل العمل الت�شريعي وعرقلة
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ت�شكيل احلكومة قال الرئي�س ال�سنيورة  :نحن �ضد التعطيل وال ُن�س�أل نحن عن
التعطي ��ل ...مو�ضحا ان مقاطعة اجلل�س ��ة الت�شريعية االخرية جاء من منطلق
د�ستوري بانه ال يجوز الت�شريع يف غياب احلكومة اال يف حاالت ال�ضرورة ولي�س
بج ��دول اعمال ف�ضفا�ض كم ��ا جرى طرحه ..وا�ضاف :نح ��ن مند يدنا لكافة
زمالئن ��ا يف جمل�س النواب وللرئي� ��س بري وللجميع من اجل االتفاق على بنود
معين ��ة �ضم ��ن موا�ضيع فعليا تت�صف ب�صفة ال�ض ��رورة والطارئة  ،حتى نوافق
على هذا املو�ضوع ...
وفيم ��ا يتعلق مبو�ضوع احلكوم ��ة اقرتح الرئي�س ال�سني ��ورة ت�شكيل حكومة من
غ�ي�ر احلزببني وان يكونوا ممن لديهم خربة �سيا�سي ��ة طويلة و لديهم باع يف
م�سائ ��ل معينة وميك ��ن ان ي�شكلوا فريق عم ��ل منتج ي�ستطي ��ع ان يجل�س �سوية
وان يتفاه ��م مع بع�ض ��ه بع�ضا ملا فيه م�صلحة الدولة ..وق ��ال  :لي�س بالإمكان
ان ن�أت ��ي مبجموعة من الأ�شخا�ص الذين يجل�س ��ون اىل طاولة جمل�س الوزراء
ويكون ��وا مادة من اجل التقا�صف بني بع�ضه ��م بع�ض ًا ،هذا الأمر �سيكون وبا ًال
عل ��ى الدولة يف ظل ه ��ذه التحديات التي نراها  .لذل ��ك نحن نعتقد ان ايجاد
فريق عمل متجان�س فيما بينه  ،قادر على ان ينتج مبا فيه م�صلحة اللبنانيني
يف هذه الآونة ...

وفيما يلي الن�ص احلريف لكالم الرئي�س ال�سنيورة :
حول اجلولة على م�شاريع �صيدا قال الرئي�س ال�سنيورة:
لق ��د اردت اليوم ان اق ��وم بهذه اجلولة ال�سريع ��ة وال�سريعة جدا للوقوف على
التط ��ور والتق ��دم عل ��ى �صعي ��د اجناز الأعم ��ال يف اك�ث�ر من م�ش ��روع  ،اكان
ذل ��ك على �صعي ��د املتحف ام على �صعي ��د املرف�أ ام على �صعي ��د ردم امل�ساحة
اال�ضافية واحلاجز البح ��ري� ،أم كذلك اي�ضا على �صعيد فرز النفايات والآن
يف املدر�س ��ة ،وكذلك اي�ضا يف م�شروع البنى التحتية داخل مدينة �صيدا وكلها
م�شاري ��ع ا�سا�سي ��ة لكي متك ��ن املدينة من ان ت�صبح مدين ��ة يف املعنى احلريف
للكلم ��ة بقدرتها على ت�أمني اخلدمات الت ��ي حتتاجها املدينة من اجل تطورها
وتقدمها امل�ستقبلي.
وكذل ��ك اي�ضا من خالل االجتماع الذي عقدناه على هذه املواقع مع امل�س�ؤولني
ع ��ن هذه الأ�شغال ففي احلقيق ��ة انه �شيء مطمئن بداية اىل ان هذه امل�شاريع
تتق ��دم بالطريق ��ة ال�صحيح ��ة وبالت ��ايل يجري اجن ��از العمل كما كن ��ا نتوقع
م ��ن خالل االلتزام باملعاي�ي�ر وبالنوعية واي�ضا بالف�ت�رة الزمنية لإجناز هذه
الأعمال.
ال �ش ��ك انني اود ان انتهز هذه املنا�سبة لأحيي بداية الذين كانوا وراء التقدم

يف م�ضم ��ار ه ��ذا العم ��ل اكان ذل ��ك بداية يف املنح ��ة الكبرية الت ��ي تقدم بها
خ ��ادم احلرمني ال�شريفني جالل ��ة امللك عبد اهلل بن عب ��د العزيز الذي قدم
هبة بحوايل  20مليون دوالر امريكي من اجل ان�شاء احلاجز البحري وكذلك
اي�ض ��ا فيم ��ا يتعل ��ق باملتحف الذي تق ��دم به ال�صن ��دوق الكويت ��ي وال�صندوق
العرب ��ي لالمناء االقت�صادي واالجتماعي وكذلك اي�ضا بالن�سبة للمنطقة التي
تتعل ��ق بالبن ��ى التحتية وهي قر�ض م ��ن البنك اال�سالمي للتنمي ��ة  ،واليوم يف
املدر�سة وهي تقدمة من ال�سلطان قابو�س �سلطان �سلطنة عمان .
ال �ش ��ك ان هذه م�شاريع حيوية جدا للمدينة وبالتايل �سنعمل ان �شاء اهلل على
توف�ي�ر املبال ��غ اال�ضافية لتمكني اجن ��از هذا العمل  ،وال يفوتن ��ي هنا ان اقول
ان ق�سم ��ا �آخر من الأ�شغال هو بتمويل من الدول ��ة اللبنانية وال �سيما بالن�سبة
لعملية فرز النفايات وقد جرى متويلها من قبل الدولة واي�ضا بالن�سبة للمرف�أ
البح ��ري ه ��و اي�ضا بتمويل من الدول ��ة اللبنانية وهي منا�سب ��ة لكي اي�ضا ننوه
بانتم ��اء �صيدا للدولة اللبنانية وب�سعيها وبعمله ��ا الد�ؤوب من اجل ان ت�ستعيد
الدول ��ة قدرتها و�سلطتها على كامل الأرا�ض ��ي اللبنانية مبا فيها مدينة �صيدا
الت ��ي نحر� ��ص على ان تك ��ون هي مدم ��اكا ا�سا�سيا يف عملية ا�ستع ��ادة الدولة
لهيبتها و�سلطانها على كل لبنان .

33

�صيدا

ندوة

ندوة

ندوة لـ" امل�ستقبل " -اجلنوب حول "اتفاق الطائف " يف ذكرى ميالد عرابه

الم�صري :الرئي�س الحريري فر�ض المنا�صفة
ليطمئن الم�سيحي الخائف من العدد

�أكد اخلب�ي�ر يف القانون الدويل والعالقات الدويل
الربف�سور �شفيق امل�صري ان الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلري ��ري هو الذي فر� ��ض املنا�صفة بني امل�سلمني
وامل�سيحي�ي�ن لأن ��ه اراد ان يق ��ول للجانب امل�سيحي
ارتاح ��وا نح ��ن الي ��وم الغين ��ا الع ��دد الن التخوف
كان �أن ي�صب ��ح امل�سلمون اكرثية وبالتايل يطالبون
باحل�صة اجلديدة ،ف�أتت املنا�صفة يف هذا االطار
لكي تدخ ��ل الطم�أنينة اىل اجلانب امل�سيحي الذي
كان يخ�شى العدد ,
ويف ن ��دوة نظمها تيار امل�ستقب ��ل – من�سقية �صيدا
واجلن ��وب ح ��ول اتف ��اق الطائف مبنا�سب ��ة ذكرى
ميالد الرئي�س احلريري قال امل�صري ان الد�ستور
اللبن ��اين ولي� ��س الطائف وحده قاب ��ل للتعديل كما
كل د�سات�ي�ر االر�ض ولك ��ن املقدمة والب ��اب االول
ي�ش ��كالن اجماع ��ا وطني ��ا لبناني ��ا  ،ويف كل دول
العامل هن ��اك لأجل اال�ستقرار ما يق ��ال له اجماع
وطني لي�س عر�ضة الي خالف .
ح�ض ��ر الندوة التي اقيمت يف مقر التيار يف عمارة
املقا�ص ��د � -صي ��دا  :ممث ��ل راعي ابر�شي ��ة �صيدا
ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك املطران ايلي
ح ��داد نائب ��ه الأب توفيق ح ��وراين  ،رئي� ��س بلدية
�صي ��دا املهند�س حممد ال�سع ��ودي  ،وفاعليات من
�صي ��دا واجل ��وار وممثلون عن عدد م ��ن الف�صائل
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الفل�سطيني ��ة واع�ض ��اء مكتب املن�سقي ��ة وخمتلف
قطاعات ومكاتب وجلان التيار ..

د.نا�صر حمود
بع ��د الن�شي ��د الوطن ��ي اللبن ��اين والوق ��وف دقيقة
�صم ��ت حتية لروح الرئي� ��س ال�شهيد حتدث من�سق
عام التي ��ار يف اجلنوب الدكتور نا�صر حمود ناقال
اىل احل�ضور حتيات النائب بهية احلريري واالمني
الع ��ام لتيار امل�ستقب ��ل احمد احلري ��ري  ،ومرحبا
بالدكتور �شفيق امل�صري  .وقال حمود :هذا اللقاء
الفكري وال�سيا�سي مبنا�سبة ذكرى ميالد الرئي�س
احلري ��ري ين ��درج يف اط ��ار التذك�ي�ر مب�سريت ��ه
الوطني ��ة ...م�س�ي�رة رجل الدولة ال ��ذي نذر نف�سه
وكر� ��س حيات ��ه للبن ��ان الر�سالة وو�ض ��ع �صداقاته
العربية والدولية يف خدمة وطنه وعروبته و�سيادته
وا�ستقالله .ومن ابرز اجنازات هذه امل�سرية اقرار
" اتف ��اق الطائ ��ف " الذي انه ��ى احلرب االهلية
اللبناني ��ة العبثية وو�ضع لبنان عل ��ى طريق ال�سلم
االهلي والنهو�ض االمنائي والعمراين .ومن ب�شائر
ه ��ذا االتفاق خروج لبنان من ظلم ��ات امليلي�شيات
اللبناني ��ة الت ��ي َف َك َك � ْ�ت او�ص ��ال الدول ��ة اللبنانية
اىل ن ��ور رحاب ��ة التاريخ احل�ض ��اري للبنان الدولة
والوط ��ن .فال ��كل يعل ��م ان لبنان رفي ��ق احلريري

ه ��و موئل العي�ش امل�شرتك وامل�س ��اواة بني مواطنيه
ووط ��ن االنفت ��اح عل ��ى الع ��وامل االخرى م ��ن دون
التخلي عن ا�صالته اللبنانية وهويته العربية ولكن
املجرم�ي�ن القتل ��ة اغتال ��وا رفيق احلري ��ري النهم
ارادوا عرقل ��ة بناء دولة امل�ؤ�س�سات ومنع لبنان من
ا�ستع ��ادة دوره الطليعي يف جم ��االت الفكر والعلم
واالقت�ص ��اد والنهم كان ��وا وما زال ��وا اي�ضا ا�سرى
التبعية ل�سلطة الو�صاية البائدة واخواتها .
وا�ض ��اف :لق ��د �ساه ��م الرئي� ��س ال�شهي ��د رفي ��ق
احلريري الذي �سمي ع ��راب الطائف ب�شكل فعال
بتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن الن ��واب اللبنانيني
الذي ��ن اجتمعوا يف مدينة الطائ ��ف وهذه اجلهود
ادت اىل اق ��رار وثيق ��ة الوف ��اق الوطن ��ي الت ��ي مت
الت�صديق عليها م ��ن قبل جمل�س النواب يف جل�سة
عق ��دت يف مطار القليعات بتاريخ  5ت�شرين الثاين
 1989م ��ع العلم ان بع�ض موادها ا�صبحت مقدمة
للد�ست ��ور مبوجب القانون الد�ست ��وري ال�صادر يف
 21ايلول . 1990

د .امل�صري
ث ��م حت ��دث الربف�سور امل�ص ��ري متوجه ��ا بالتحية
لروح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وم�شريا اىل
ان الرئي� ��س ال�شهيد لن يتكرر ك�سيا�سي وك�شخ�ص

اع ��اد اعم ��ار البل ��د وك ��راع للثقاف ��ة يف لبن ��ان
تعه ��د بتعلي ��م الآالف م ��ن ال�شب ��اب اميانا منه
باال�ستثم ��ار باالن�سان ..وتن ��اول امل�صري وثيقة
الطائ ��ف م ��ن النواح ��ي القانوني ��ة واحلقوقي ��ة
واق�س ��ام هذه الوثيقة واملواد الت ��ي ت�ضمنتها وال
�سيم ��ا تلك الت ��ي دخلت يف الد�ست ��ور وا�صبحت
مادة د�ستورية ملزمة وكذلك الطبيعة القانونية
والوطنية وال�سيا�سية للطائف ..
وتن ��اول امل�ص ��ري الطبيع ��ة القانوني ��ة للطائف
فاعت�ب�ر ان الطائف لي�س جم ��رد وثيقة �سيا�سية
وامنا حظي مب�صادقة حملية وعربية وم�صادقة
دولي ��ة والي ��وم اذا كان التعدي ��ل �سيج ��ري على
الطائف فانه بحاج ��ة اىل موافقة هذه الهيئات
العربية والدولية ..
وعن الطبيعة الوطنية وال�سيا�سية للطائف لفت
امل�صري اىل ان الطائف ي�شكل عرب تاريخ لبنان
احلديث امليثاق الوطني الثاين بعد امليثاق االول
اي البيان الوزاري االول يف عهد ا�ستقالل لبنان
�سن ��ة  1943وبانه مو�ضوعي ��ا يق�سم اىل ق�سمني
 :الق�س ��م االول ميكن ت�سميت ��ه الق�سم اال�سا�سي
الذي يبني دولة اال�ستقالل ي�سمى عادة بالق�سم
امليثاقي  ,هذا الق�سم اذا عدنا اىل الد�ستور نراه

متمث�ل�ا مبقدمة الد�ستور ويف الباب االول منه ,
الب ��اب االول من الد�ستور مل يتعدل اطالقا غري
املقدم ��ة التي ا�ضيف ��ت  1990ولكن الباب االول
بف�صلي ��ه الف�صل االول ع ��ن الدولة واقليمها اي
احل ��دود التي ذكرت ومن ��ع التنازل عن اي �شرب
منها والف�ص ��ل الثاين عن احلريات هذا الق�سم
قبلنا بت�سميته الق�سم امليثاقي ..
وتاب ��ع امل�صري  :االبواب االخرى هي التي تتعلق
بال�سلط ��ات وت�شكيلها و�صالحياتها وامور اخرى
نرثية مثل ال�ش�ؤون املالية او تعديل الد�ستور  ,كل
نظرة للد�ستور يجب ان تاخذ يف االعتبار هذين
الق�سم�ي�ن مبعن ��ى ان املقدم ��ة والب ��اب االول ال
يجوز تعديلهما الن املقدمة وهي نتيجة املبادىء
الت ��ي تو�صل اليه ��ا الطائف ...فيم ��ا تبقى انا ال
اعترب ان ال�سلطات وردت يف كتاب مقد�س ولكن
باالطار الد�ست ��وري نف�سه هناك �شروط وا�صول
لتعديل الد�ستور ..
وع ��ن م�سال ��ة املنا�صفة واملثالثة ق ��ال امل�صري :
ه ��ذه كانت وان ��ا اعتقد ان الرئي� ��س ال�شهيد هو
ال ��ذي فر�ض ه ��ذه املنا�صفة الن ��ه اراد ان يقول
للجان ��ب امل�سيحي اللبناين ارتاح ��وا نحن اليوم
الغين ��ا الع ��دد الن التخ ��وف كان ان امل�سلم�ي�ن

�سي�صبحون اكرثي ��ة وبالتايل يطالبون باحل�صة
اجلدي ��دة ف�أت ��ت املنا�صفة يف ه ��ذا االطار لكي
تدخ ��ل الطم�أنين ��ة اىل اجلان ��ب امل�سيحي الذي
كان يخ�شى العدد  ,وهو قالها اكرث من مرة نحن
�ألغينا العدد من اج ��ل اال�ستقرار لي�س احلا�ضر
فقط وامنا اال�ستقرار امل�ستقبلي اي�ضا .
وخت ��م امل�صري ب ��ان الد�ست ��ور اللبن ��اين ولي�س
الطائف وح ��ده قاب ��ل للتعديل كم ��ا كل د�ساتري
االر� ��ض ولك ��ن املقدم ��ة والب ��اب االول ي�شكالن
اجماعا وطنيا لبنانيا  ,يف كل دول العامل هناك
لال�ستقرار ما يقال له اجماع وطني لي�س عر�ضة
الي خ�ل�اف لذا هذا املو�ضوع هو باب اال�ستقرار
يف الد�ستور وم�س�أل ��ة �صالحية الطائف نتحدث
هنا عن امري ��ن � :صالحية الطائف كميثاق ثان
للوحدة الوطنية والت�آلف نعم ال تزال �صالحياته
قائم ��ة بكل بنوده حتى البن ��د الذي مل يدخل يف
الد�ستور تعدي�ل�ا للمادتني  9وع�شرة وهو �صالح
كا�س�أ� ��س ال�ستم ��رار بن ��اء لبن ��ان امل�ستق ��ل واال
نعود اذا تعر�ض ه ��ذا االمر لتعديالت نعود اىل
مراجعة بناء الوطني ولي�س بناء الدولة ..
ويف اخلت ��ام كان ��ت مداخ�ل�ات لع ��دد م ��ن
احلا�ضرين ..
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"مركز معروف �سعد الثقافي" في �صيدا ي�ست�ضيف ندوة
للعميد الدكتور �أمين حطيط بدعوة من الهيئة الن�سائية ال�شعبية

�أقام���ت الهيئة الن�سائية ال�شعبية ندوة يف مركز
مع���روف �سعد الثقايف حتت عن���وان ":اجتاهات
ال�ص���راع يف املنطق���ة وتداعياته عل���ى خريطتها
اجليو�سيا�سي���ة" ،حت���دث فيه���ا العمي���د الرك���ن
الدكت���ور �أم�ي�ن حطي���ط بح�ض���ور �أم�ي�ن ع���ام
التنظي���م ال�شعب���ي النا�ص���ري الدكت���ور �أ�سام���ة
�سع���د ،ورئي�س���ة الهيئ���ة الن�سائي���ة ال�شعبي���ة
ال�سي���دة �إميان �سعد ،وع�ضوات الهيئة الن�سائية
ال�شعبية� ،إ�ضافة �إىل ح�شد من املواطنني.
بد�أت الندوة بالن�شيد الوطني اللبناين ،وبكلمة
ترحيبي���ة �ألقته���ا ع�ض���وة الهيئ���ة الن�سائي���ة
ال�شعبية ال�سيدة دينا ال�سمرة.
ومما جاء يف كلمتها:
ت�شهد املنطقة العربية اليوم �أو�ضاع ًا غري م�ستقرة
تتمث ��ل بازدي ��اد ال�صراع ��ات يف بع�ض ال ��دول �إىل
حد يه ��دد ال�سلم الأهل ��ي فيها .ويرتاف ��ق مع هذه

�صيدا

36

ال�صراع ��ات ازدياد حجم التدخ�ل�ات اخلارجية
املتع ��ددة الأ�ش ��كال يف دولن ��ا العربي ��ة ،و�ص ��و ًال
لتهدي ��د هويتنا العربية مل�صلح ��ة هويات مزعومة
ديني ��ة ومذهبية ومناطقية من قب ��ل قوى الإ�سالم
ال�سيا�س ��ي والقوى اال�ستعمارية الت ��ي ت�سعى لن�شر
الفو�ضى واحلروب الأهلية.
ويف لبن ��ان ت�شكل القوى الطائفية عام�ل ً�ا �أ�سا�سياً
يف انك�ش ��اف لبن ��ان �أم ��ام ال�صراع ��ات الدولي ��ة
والإقليمية  .وهي �صراعات تلقي بثقلها على كاهل
املواط ��ن وت�ستهدف ��ه يف �أمن ��ه وا�ستق ��راره و�سلمه
الأهلي وحتى يف معي�شته .
لذلك ال بد من تنظي ��م دور القوى الوطنية العابرة
للمذاه ��ب والطوائ ��ف ،لتعمل على و�ض ��ع ر�ؤى غري
طائفية تنه�ض بلبنان وتوح ��د �شعبه وقواه ،وحتمي
�أمن ��ه وا�ستق ��راره و�سلم ��ه الأهلي ،وحتق ��ق العدالة
االجتماعي ��ة .كم ��ا ال ب ��د لل�شع ��وب العربي ��ة من �أن
تتم�س ��ك بهويته ��ا العربي ��ة اجلامع ��ة ،والوطني ��ة

املوح ��دة ل ��كل الأقط ��ار العربي ��ة ،والوق ��وف بوجه
الزح ��ف الطائف ��ي واملذهب ��ي الذي ت�ستغل ��ه القوى
اال�ستعمارية لتفتيت �أقطارنا العربية.
العمي ��د الدكتور �أم�ي�ن حطيط �أعرب ع ��ن �سعادته
لوجوده يف مدين ��ة �صيدا ،وقال ":الباب الذي ت�ؤتى
به �صي ��دا هو الباب الوطني القوم ��ي ال�شعبي الذي
يخت�ص ��ر با�س ��م �شخ�ص هو مع ��روف �سعد .عندما
ندخ ��ل من ب ��اب ال�شهيد معروف �سع ��د �إىل حياتنا
وم�شاكلنا نكون قد دخلنا فع ًال من املدخل ال�صحيح
الذي ب ��ه وبوا�سطت ��ه ا�ستطعنا �أن نعي ��د مقولة قوة
لبنان مبني ��ة على اجلي�ش وال�شعب واملقاومة ،وهذه
املقولة نعيدها �إىل املالكية حيث ابتد�أت مع معروف
�سع ��د وحممد زغي ��ب ،وكالهما يرق ��دان ب�صيدا.
مع ��روف �سعد يرقد فيه ��ا بفكره وج�س ��ده ،وزغيب
يرق ��د فيها بثكنة �سميت با�سم ��ه .ومهما حاولوا لن
ي�ستطيع ��وا �أن يغريوا طبيع ��ة �صيدا لأن اجلوهر هو
اجلوهر ،و�أنا ال اخاف على �صيدا من �أي م�صري".

وحدد الدكت ��ور حطيط م�ضامني امل�صطلحات التي
ت�ستخ ��دم يف وطنن ��ا العربي .فال�ص ��راع يف مدلوله
الع�سكري وال�سيا�س ��ي واال�سرتاتيجي هو كناية عن
مواجهة تب ��د�أ وال تنتهي �إال ب�إزالة �أحد املت�صارعني
للآخ ��ر .وق ��د يك ��ون ال�صراع ه ��و �صراع فك ��ري �أو
دين ��ي �أو قومي �أو ب�شري ،وقد ينتهي �أو ي�ستمر وفق ًا
للظروف.
�أم ��ا عن الكيان الطبيعي فهو يحدد املادة  .والكيان
ال�سيا�س ��ي يت�صل بال�شعب� .أم ��ا اجليو ا�سرتاتيجي
فه ��و الأعل ��ى وبت�ص ��ل بامل ��ادة انطالق� � ًا ،وبالكيان
ال�سيا�س ��ي عبور ًا ،و�صوال �إىل الف�ضاء اال�سرتاتيجي
العام ،لي�صل �إىل الهوية والطابع العام.
وق ��ال ":لقد اخرتع الغ ��رب ملنطقتنا ت�سمية ال�شرق
الأدنى والأو�سط ،واتخذوا هذ الت�سمية بالعودة �إىل
الأ�سا� ��س اجلغرايف وهو بح ��د ذاته يدل على خبث.
نظروا للمنطقة العربي ��ة من منظور جغرايف  ،ومل
يتعاطوا معها من منظور �سيا�سي �أو جيو�سرتاتيجي،
�أو من منطلق طموحات ال�شعب .هم يرف�ضون القول
العامل العربي .ومن ه ��ذا املنطلق زرعوا �إ�سرائيل،
وزرعوا فكرة ال�صراع بني �إ�سرائيل والكتل الب�شرية
القائم ��ة .نظ ��روا �إىل الأر� ��ض وجت ��اوزوا الإن�سان.
�أم ��ا اجلرمي ��ة الثانية فهي �أنه ��م مل يعرتفوا بحقنا
يف ال�ص ��راع ،ومل يعرتف ��وا بوجودن ��ا .ورف�ض ��وا
فك ��رة ال�ص ��راع العربي ال�صهي ��وين .ويف م�سارهم
حققوا �إجن ��ازات كث�ي�رة ،وا�ستطاع ��وا �أن ي�سلخوا
م�ص ��ر ،ويفتت ��وا عناوين ال�ص ��راع ،لكنهم رغم كل
جناحاته ��م مل ي�ستطيعوا �إ�سقاط عن ��وان ال�صراع
ال�صهي ��وين العربي بوجود فئ ��ة من العرب مت�سكت
ب ��ه  .وعلى الرغم من ذلك ظهرت ظاهرة املقاومة
الوطني ��ة متع ��ددة االنطالق ��ات الفكري ��ة والدينية
واملوح ��دة على ه ��دف رئي�سي وه ��و التم�سك بهوية
وطبيع ��ة ال�صراع ورف�ض التجزئ ��ة .املقاومة جاءت
كعالم ��ة �ش ��اذة بالن�سب ��ة مل�س ��ار خطته ��م ،وانتهت

اجلول ��ة الأوىل املبا�شرة مع الع ��دو الإ�سرائيلي عام
 2006مع حتقيق االنت�صار".
وق ��ال حطيط ":لق ��د تداعى املفك ��رون ال�صهاينة
بالتن�سي ��ق م ��ع الأوروبي�ي�ن والأمريكي�ي�ن �إىل
"هرتزيلي ��ا" وذل ��ك لإنقاذ امل�ش ��روع ال�صهيوين
الغرب ��ي يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،و�أه ��م م ��ا متخ�ض
عن ��ه امل�ؤمتر هو فك ��رة رئي�سية وه ��ي كيفية تغيري
طبيع ��ة ووجهة ال�صراع يف املنطق ��ة .واعتربوا �أنه
ال بد من �إخ ��راج امل�سيحيني من ال�شرق ،كما ال بد
من تق�سي ��م الأمة الإ�سالمية عل ��ى �أ�سا�س مذهبي
وطائف ��ي ،ومن هن ��ا �أ�صبحن ��ا �أمة �ست ��ة عناوين:
�سني �شيعي� ،سلفي �إخواين ،وهابي �إخواين ،عربي
ك ��ردي ،عرب ��ي فار�س ��ي ،وعرب ��ي تركي .ب ��دل �أن
نكون �أمام عنوان واح ��د .وكل من ينطق من �أمتنا
العربية بفكر مذهب ��ي و�إثني �إمنا هو ينفذ ما جاء
يف هرتزيليا".
و�أ�ض ��اف حطيط ":نحن ن�ؤك ��د �أن ال�شعوب العربية
مظلومة ،والظلم وقع يف الأر�ض العربية ،وا�ستعمله
كثريون م ��ن اجل �إح ��راق ال ��دول العربي ��ة تطبيق ًا
ملفاهيم ��ه اجلديدة بع ��د حتويل ال�ص ��راع ...ولهذا
اطلقوا مفهوم الربيع العربي الذي و�صفناه باحلريق
العرب ��ي ال ��ذي بر�أينا مل ي� ��أت �صدفة ،ب ��ل تطوعت
و�سائ ��ل �إعالم كالعربي ��ة واجلزيرة عل ��ى تغطيته،
كم ��ا �أن دور اجلامعة العربية مل يك ��ن مفاجئ ًا فقد
�أع ��دت ملثل هذا الدور .اخللل يف ال�شعب العربي هو
�سطحي ��ة التفكري لدى نخبه� .أما العن�صر الإيجابي
ل ��دى ال�شعب العربي فه ��و وجود املقاوم ��ة التي لها
دور كب�ي�ر يف مواجهة و�إ�سق ��اط امل�شروع العدواين.
وه ��ي ال زالت تتم�سك بالطبيع ��ة الأ�صلية لل�صراع.
فاملقاوم ��ة ال تعرتف مطلق ًا ب�أن ال�صراع هو طائفي
ومذهب ��ي ،وال تعرتف ب�صراع ب�ي�ن �سنة و�شيعة ،وال
�ص ��راع عربي فار�سي ،بل هي ت�صر على الدفاع عن
امل�شاريع القومية الكربى".

وح ��ول املنطق ��ة العربي ��ة الآن ،ق ��ال حطي ��ط� ":إن
منطقتن ��ا العربية يف حالة غليان وع ��دم ا�ستقرار.
و�إذا جن ��ح امل�ش ��روع ال�صهيوين الغرب ��ي التكفريي
ف� ��إن املنطقة �ستقع حت ��ت ال�سيط ��رة اال�ستعمارية
بقي ��ادة �صهي ��و �أمريكي ��ة ،و�سيع ��اد تكوي ��ن دوله ��ا
عل ��ى �أ�سا� ��س مذهبي عرقي يربر يهودي ��ة �إ�سرائيل
وي�صرف النظر عنه ��ا ،والأخطر العملية التنفيذية
يف املنطق ��ة التي �ستنق�سم �إىل حم ��اور ثالثة وهي:
اله�ل�ال ال�شيع ��ي ،واله�ل�ال الإخ ��واين ،واله�ل�ال
الوهاب ��ي .وكل ه ��ذه املح ��اور �سقط ��ت  ،وب ��ات من
امل�ستحي ��ل جناحه ��ا .وخريط ��ة املنطق ��ة اجلي ��و
ا�سرتاتيجية الآتية �ستك ��ون يف تعزيز دول املقاومة
من �إيران ولبنان و�سوريا والعراق ،وعودة م�صر �إىل
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي من الباب اخللفي .كما
�سن�شهد اجتاه لبناء جبهة مقاومة قومية وا�سالمية
عل ��ى �أ�سا�س الإ�سالم غري الوهاب ��ي  .كما �سن�شهد
ف�شل يف العزف ال�سيا�سي ،وتغيري �أ�شخا�ص وانكفاء
غربي وتقدم دور دول الربيك�س يف املنطقة".
ويف مداخلة لأم�ي�ن عام التنظيم ال�شعبي النا�صري
الدكت ��ور �أ�سام ��ة �سعد �أك ��د على �ض ��رورة التم�سك
بهويتنا القومية العربية اجلامعة ،العروبة التقدمية
الدميقراطية .وق ��ال ":نحن ك�شع ��وب عربية ل�سنا
متخلف�ي�ن و�سطحي�ي�ن ،وال ميكن ع ��زل املقاوم عن
ال�شعب ،وم ��ن ي�صنع املقاومة ه ��و ال�شعب .ال�شعب
هو من �صنع املقاومة الوطنية والإ�سالمية يف لبنان
وفل�سط�ي�ن ،ويف كل الأقط ��ار العربي ��ة .وال�شعب هو
من ا�سقط النظم الرجعية التابعة للواليات املتحدة
االمريكية والغرب والكيان ال�صهيوين".
ويف نهاية الندوة دار حوار بني العميد الدكتور �أمني
حطيط واحلا�ضرين.
كم ��ا قدم ��ت ال�سي ��دة �إمي ��ان �سع ��د با�س ��م الهيئ ��ة
الن�سائي ��ة ال�شعبي ��ة درع� � ًا تكرميي� � ًا للدكت ��ور �أمني
حطيط.
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ن�سبة الحجوزات في "الأعياد" ت�سجل
تراجعا والبع�ض يعمد لتخفي�ض الأ�سعار
حتقيق � :سمار الرتك

�أعي���اد املي�ل�اد ور�أ����س ال�سن���ة على الأبواب  ،وحتى ال�ساع���ة مل تظهر �أية ب�شائر تبعث عل���ى التفا�ؤل مبو�سم �سياحي جي���د ..ال بل �أن الأو�ضاع
الأمني���ة املرتدي���ة و�ضغ���ط الأزم���ة ال�سيا�سي���ة ،و�شل���ل م�ؤ�س�سات الدولة تع���زز الإعتقاد ب�أنن���ا ن�شهد �أزم���ة حقيقية على �صعي���د عمل ون�شاط
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية من فنادق ومطاعم .
�صحيح �أن هناك انعكا�سات متفاوتة لهذا الو�ضع ال�صعب الذي يحا�صر لبنان وي�صيبه يف �صميمه �،إال �أن الواقع الذي ينقله �أ�صحاب ال�ش�أن
يدل على �أن لبنان يواجه على ال�صعيد ال�سياحي و�ضعا غري م�ألوفا وال يح�سد عليه.
و�إذا كان ق���رار دول اخللي���ج مبن���ع رعاياها التوجه �إىل لبنان ب�سبب الأو�ضاع الراهنة ،يلعب دورا �أ�سا�سيا يف تقلي�ص حجم الن�شاط ال�سياحي
وانعدام مو�سم الأعياد ،ف�إن "ما يزيد الطني بلة"هو تراجع عدد ال�سياح القادمني �إىل لبنان ب�شكل ملحوظ نتيجة �سبب رئي�سي هو الو�ضع
الأمني وتداعياته يف �أغلب املناطق .
والالف���ت �أن وج���ود �أع���داد من العائ�ل�ات ال�سورية املي�سورة النازحة ،و�أخرى م���ن العراق والأردن وم�صر عو�ض ّ بع����ض ال�شيء عن احتجاب
الرعايا العرب من اخلليج ،و�ساهم يف زيادة ن�سبة احلجوزات يف الفنادق وال �سيما يف العا�صمة وبع�ض املدن ،ومع ذلك ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات
فيها جل�أت �إىل خطوات ت�شجيعية لك�سب الزبائن قدر امل�ستطاع .
ويالح���ظ �أي�ض���ا م���ن خالل اجلولة على بع�ض الفن���ادق �أن هناك ت�أثريات متفاوتة للأزمة عليها ،فهن���اك فنادق بقيت ت�شهد حركة نا�شطة
،وهن���اك م���ن تراجع���ت احلركة فيها بن�سبة معينة بينما �سجلت يف ال�سنتني الأخريتني حاالت �إقف���ال لبع�ض الفنادق يف غري منطقة ب�سبب
الأزمة الراهنة.
الأ�شقر
نقي ��ب �أ�صح ��اب الفن ��ادق بي ��ار الأ�شق ��ر �أف ��اد يف
ت�صري ��ح ل ��ه "ب� ��أن املداخي ��ل تراجع ��ت نح ��و
 %36ع ��ن ع ��ام  ،2012و %54ع ��ن عام ��ي 2009
و ، 2010فيم ��ا ال تق ��ل خ�سائ ��ر غالبي ��ة امل�ؤ�س�سات
ع ��ن  %54مقارن ��ة باالع ��وام  2009و.2010
�أم ��ا بالن�سب ��ة اىل الت�شغي ��ل ،ف� ��إن البع� ��ض يعط ��ي
�أرقام ��ا تبني �أن ن�سبته مرتفع ��ة ،ولكن امل�شكلة �أنهم
ال ي�ش�ي�رون اىل انخفا� ��ض الأ�سعار عل ��ى نحو كبري،
ب�سبب التناف�س ال�شديد بني الفنادق على ا�ستقطاب
ال�سياح واملجموعات ال�سياحية يف هذه الفرتات التي
ت�شهد ركودا حادا".
ي�ضي ��ف" :م ��ن امل�ؤكد �أن الفن ��ادق ال تعمل كاملعتاد،
�إذ �أن البع� ��ض منه ��ا معظم �أق�سامه ��ا مقفل .ولكن
ال�س�ؤال هو كم من الوقت ميكننا ال�صمود؟"
حت�سن
الأ�شق ��ر لف ��ت �إىل �أن "ثم ��ة �أم ��ل كب�ي�ر يف ّ
ن�سب ��ة احلج ��وزات� ،إذ نع� � ّول على ق ��دوم ال�سوريني
والعراقي�ي�ن وبع� ��ض اللبناني�ي�ن الذي ��ن يعمل ��ون يف
ال ��دول العربية ويف�ضل ��ون الن ��زول يف الفنادق بدل
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فت ��ح منازلهم ليومني� .أعتق ��د انه ما �إن يتم االتفاق
عل ��ى ت�شكيل حكومة ويت ��م التواف ��ق ال�سيا�سي ،ف�إن
االمور �ستتغ�ي�ر حتما ،وهذا خربناه يف عامي 2006
و".2008
وعما �إذا كان ميكن تعوي�ض ال�سائح اخلليجي ي�شري
�إىل �أن" الف ��ارق �أن �إمكان ��ات اخلليجي املادية �أكرب
من العراقي وال�س ��وري .فعندما كان ي�أتي اخلليجي
يف ف�ت�رة العي ��د كان يحجز لفرتة ت ��راوح بني  8و10
�أيام علىالأقل � .أما ال�سوريون والعراقيون ف�إنهم لن
ي�ستقروا �أك�ث�ر من � 3أيام ،وه ��ذا �سينعك�س بالطبع
على مداخيل الفنادق .ا�ضافة اىل �أنه يف فرتة العيد
كان اخلليجيون ميلأون الفنادق بن�سب عالية بحيث
ت�صل ن�سبة احلجوزات يف بريوت اىل  . %130وهذا
ال�ضغط عل ��ى بريوت كان ي�ساه ��م يف �إنعا�ش حركة
الفنادق خارج العا�صمة".

حركة الفنادق؟
والأن كيف هو واقع الفنادق على الأر�ض؟
"�صيدا عرب التاريخ " جالت على عدد من الفنادق
حي ��ث التق ��ت عددا م ��ن امل�س�ؤولني فيه ��ا منهم من

رغ ��ب ب�أن ي�صرح ع ��ن الواقع ال ��ذي يعاي�شه ومنهم
من مل يرغب .

احلجوزات ممتازة
املحطة الأوىل كانت يف �إحدى فنادق منطقة الرو�شة
حيث التقينا م�س�ؤولة العالقات العامة يف الفندق الرا
عازار التي �أكدت ب�أن احلجوزات جيدة جدا وال �سيما
خالل ف�ت�رة الأعي ��اد ،تقول":بالرغم م ��ن الظروف
املتقلب ��ة وما يحي ��ط باملنطقة عموم ��ا �إال �أن ذلك مل
ي�ؤث ��ر علينا ب�شكل �سلبي متاما فما يزال لدينا ف�سحة
�صغرية من الأم ��ل نتنف�س من خاللها لذلك �أ�ستطيع
�أن �أقول لك ب� ��أن احلجوزات لدينا ممتازة خ�صو�صا
و�أنن ��ا مل نعم ��د �إىل تخفي�ض �أ�سعار الغ ��رف لأن هذا
ال�شهر معروف ب�أنه "هاي ـ �سيزن" .
نحن قدمن ��ا عرو�ضات خا�صة للعائ�ل�ات وللأزواج
فق ��ط وحاولن ��ا جهدن ��ا لتق ��دمي اخلدم ��ات لي�شعر
زبائننا بالراحة �إال �أننا مل نخف�ض �أية �أ�سعار .
طبع ��ا �ألأو�ضاع مل تعد كما يف ال�سابق لكننا يف ظل
ما نعانيه من ظروف �إقت�صادية و�سيا�سية ن�ستطيع
�أن نق ��ول �أن حركة احلج ��وزات لدينا كما �سبق �أن

فرحة خجولة في وسط بيروت

ذكرت ممتازة وال ت�شوبها �شائبة".

ن�أمل تخطي كافة الأزمات
كذل ��ك كان لن ��ا لقاء مع مدير ع ��ام �إحدى الفنادق
يف املنطق ��ة ذاتها ج ��ورج م�شع�ل�اين� ،أو�ضح خالله
ب� ��أن احلج ��وزات يف مو�س ��م الأعي ��اد جي ��دة ج ��دا،
يقول":هن ��اك بع� ��ض الفن ��ادق التي تعم ��د خلف�ض
�أ�سعاره ��ا به ��دف ج ��ذب الزبائ ��ن الرتي ��اد الفندق
�إال �أنن ��ا مل نعتمد يوم ��ا هذه ال�سيا�س ��ة وال �سيما �أن
لفندقنا تاريخا عريقا يف القطاع الفندقي .
لدين ��ا زبائن م ��ن دول عربية و�أجنبي ��ة وحجوزاتنا
يف ف�ت�رة العيد جي ��دة جدا،لذلك ن�أم ��ل �أن نتخطى
كافة ه ��ذه الأزمات لتعود للبن ��ان احلركة الفندقية
املعه ��ودة وال تقت�صر امل�س�ألة عل ��ى عدد من الفنادق
فقط التي تالقي رواجا و�إقباال من قبل الزبائن".

احلجوزات مكتملة
�أي�ض ��ا التقين ��ا منف ��ذة الت�سوي ��ق يف �إح ��دى فنادق
منطق ��ة احلمرا فاني�سا قزيلي الت ��ي �أ�شارت �إىل �أن
احلجوزات يف الفندق مكتملة متاما ،تقول":ت�سهيال
ملجيء الزبائن اعتمدنا تخفي�ض �أ�سعار الغرف مما
القى ا�ستح�سانا لدى زبائننا ،مثال الغرفة "الدوبل"
الت ��ي كان يرتاوح �سعرها ما ب�ي�ن  160و 170دوالرا
�أ�صبح ��ت الي ��وم ب�سع ��ر م ��ا ب�ي�ن  100و 110دوالرا
كما �أنن ��ا قدمنا خدمات وت�سهيالت ع ��دة ك�أن ن�أتي
بزبائنن ��ا م ��ن و�إىل املط ��ار بالإ�ضاف ��ة لغريه ��ا من
اخلدمات ...
غالبي ��ة زبائننا حاليا من اجلن�سي ��ة ال�سورية ،ن�أمل
�أن تتح�س ��ن الأو�ض ��اع كي ال ن�ضط ��ر دوما لتخفي�ض
الأ�سع ��ار خ�صو�ص ��ا يف مو�س ��م الأعي ��اد امل�صن ��ف

فنادق بانتظار روادها

بال"هاي ـ �سيزن".
�صدقين ��ي بالرغم من هذه احلجوزات لكننا نخ�شى
�أن يح�ص ��ل �أي �إ�ش ��كال �أمني يف �آخر حلظة فيلغيها
متاما نتيجة الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية املتقلبة يف
البلد واملنطقة عموما ".

احلركة الفندقية ال ت�سر
�أو�ض ��اع الفن ��ادق يف املناط ��ق اجلبلي ��ة ال ت�س ��ر
كثريا،وق ��د التقين ��ا يف جولتنا العدي ��د من م�س�ؤويل
هذه الفنادق يف �أكرث م ��ن منطقة الذين �أجمعوا �أن
هذا املو�سم ب ��د�أ كما �سينتهي و�أن احلركة الفندقية
ال ت�سر تهائيا .
امل�س� ��ؤول عن فندق "كارلت ��ون" يف منطقة بحمدون
اجلبلي ��ة جاد �شارو جبور و�ص ��ف احلالة ب�أنها �سيئة
للغاي ��ة ،يقول":ه ��ذا املو�س ��م ه ��و الأ�س ��و�أ بامتي ��از
خ�صو�ص ��ا و�أن احلركة يف الفن ��دق ال ت�صل ن�سبتها
�إىل �أكرث م ��ن  %5بينما يف ال�سن ��وات املا�ضية كانت
ت�صل ن�سبة احلجوزات �إىل ال. %60
لقد خف�ضنا �أ�سعار الغرف �إىل ال %50وبالرغم من
ذلك مل ت�أتينا �أية حج ��وزات تذكر،وهذه امل�س�ألة مل
تقت�صر على فندقنا فح�سب فمن يزور بحمدون هذا
املو�سم ي�شعر ب�أن" ال حياة ملن تنادي" لأنها بب�ساطة
تفتق ��د �سواحها الذي ��ن كانوا مي�ل��أون �ساحتها ليال
نهارا �أما اليوم فهي �أ�شبه مبدينة خاوية .
نحن فقط ن�ستفيد بع� ��ض ال�شيء من مطعمنا الذي
يق�ص ��ده زبائننا �صيف ��ا �شتاء وهم يعتربون ��ه �أ�شبه
مبنزله ��م  ،لذل ��ك امل�س�أل ��ة هنا ال تقت�ص ��ر على �أي
مو�س ��م وال �سيما �أننا اعتدنا عليه ��م واعتادوا علينا
.ن�أم ��ل �أن تلتفت الدولة لأو�ض ��اع الفنادق عموما وال
�سيم ��ا املوجودة يف املناطق اجلبلية لتدعمها وتقدم

له ��ا الت�سهيالت الالزم ��ة ونتمن ��ى �أن ي�شمل الدعم
ت�أمني التي ��ار الكهربائي لأن انع ��دام الكهرباء لهذا
احلد مل يعد مقبوال وال �سيما يف ف�صل ال�صيف ف�أي
�سائح �سي�أتينا والكهرباء مقطوعة يف ال�شوارع نحن
ن�ؤمن التي ��ار الكهربائي  24/24لكن ال�سائح يود �أن
تك ��ون املنطقة ب�أكملها م�ض ��اءة هذا عدا عن �أعمال
احلفري ��ات التي تب ��د�أ وال تنتهي ؟! لذل ��ك �إ�سمحي
يل �أن �أ�س�أل ��ك ع ��ن �أية حج ��وزات و�أي مو�سم �أعياد
تتحدث�ي�ن ؟وهنا ي�صح ق ��ول ال�شاعر "عيد ب�أي حال
عدت يا عيد؟

اخلطوط اجلوية واحلجوزات
�أم ��ا بع ��د فقد كان م ��ن ال�ض ��روري �أن ن�ستطلع �آراء
مكات ��ب اخلطوط اجلوي ��ة وال�سفريات ح ��ول �إقبال
الزبائن لن�ستعلم حركة احلجوزات .
ريت ��ا جنيم الت ��ي تعم ��ل يف مكت ��ب jaz tours and
 travelلل�سفري ��ات ت�ش�ي�ر �إىل �أن حركة احلجوزات
�سجلت تراجع ��ا ملحوظا عن ال�سنوات املا�ضية،فقد
كان ��ت مكاتبن ��ا ال تهد�أ م ��ن �شدة الإت�ص ��االت طلبا
للحج ��وزات� .أما اليوم ف�ألأو�ض ��اع اختلفت وال�سبب
دون �ش ��ك يعود ملا تعي�شه املنطقة العربية وما نعانيه
يف لبن ��ان م ��ن �أو�ض ��اع �سيا�سي ��ة ـ داخلي ��ة متقلبة ،
فلي�س هناك ما يطمئن الزائر لذلك هو بات يف�ضل
التوجه �إىل �أي بلد �أوروبي ليبعد عن الأحداث وعدم
الإ�ستق ��رار وال �سيم ��ا �أن املنطق ��ة العربية مبجملها
م�شتعلة ".
ختاما ال ي�سعن ��ا �سوى �أن ن�أمل ب�أن تتح�سن الأو�ضاع
يف لبنان واملنطق ��ة العربية عموما كي تعود احلركة
الفندقي ��ة ل�ساب ��ق عهدها وتع ��ود العا�صم ��ة بريوت
ل�ؤل�ؤة ال�شرق بامتياز ".
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ال�س ّيدة مي الزعرتي فريجة لـ"�صيدا عرب التاريخ":

مح ّبة عمل الخير ينبع من الذات

حوار :ليال بديع

لي�س���ت امل���رة الأوىل الت���ي ن�س ّلط فيها ال�ضوء عل���ى عمل اجلمعيات يف
لبنان بهدف خدمة املجتمع .
و نظ���را للم�آ�س���ي ال�صعب���ة الت���ي يواجهه���ا فئ���ة كب�ي�رة م���ن النا�س يف
جمتمعن���ا � ،س���واء كانت �صعوب���ات اقت�صادية و �صحية ،ق���د ا�ستطاعت
العدي���د م���ن اجلمعي���ات خدم���ة عدد كبري م���ن العائالت الت���ي تواجه
ظروف���اً معي�ش َي���ة �صعبة .اليوم حمطتنا يف �صي���دا  ،املدينة التي عانت
الكثري و ال تزال �صامدة بف�ضل اخليرَ ين فيها.
لقا�ؤن���ا الي���وم مع �س ّيدة نا�شطة اجتماع ّي���اً و �أخ�صائ ّية نف�س ّية و باحثة
اجتماع ّية بالإ�ضافة اىل خو�ضها يف جمال التعليم ،
ن�ش�أت و ترعرعت يف بيئة غنية بالقيم و املبادئ الإن�سان َية ،بيئة حم ّبة
لعمل اخلري و العطاء دون حدود.
• كي���ف ن�ش����أت فك���رة اجلمع ّي���ة ؟ و مت���ى
ت� ّأ�س�ست؟
جمع ّية "�سنابل الب�ش ��رى" ت�أ�س�ست /15ايار2010/
حتت علم و خرب رقم "، "752
جمع ّية تعم ��ل يف احلقل الإمنائ ��ي للمجتمع و متكني
امل ��ر�أة و كفال ��ة اليتي ��م و رعاي ��ة امل�س ��ن و التق ��ومي
الرتبوي و ال�سلوكي للأبناء.
�أ ّم ��ا فكرة �إن�ش ��اء ه ��ذه اجلمع ّية تع ��ود �إىل والدتها
املرحوم ��ة "احلاج ��ة ب�ش ��رى الزع�ت�ري" الت ��ي كان
له ��ا باع طويل بالعم ��ل الإن�ساين ال ��ذي دام � 22سنة
خ ��ارج الغطاء الإعالمي �ضم ��ن القطاعات اخلري ّية
و اخلدم ��ات الإجتماع ّية  ،و يعود �إ�سم هذه اجلمع ّية
�إىل �إ�سم والدتها رحمها اهلل ،فالفكرة كانت موجودة
من قب ��ل و لكن نفذت عندما �أتيح ��ت لنا الظروف ،
وذلك بالتن�سيق مع دار الفتوى ،
و ف ��ور ح�صولن ��ا عل ��ى الرخ�ص ��ة بد�أن ��ا مبمار�س ��ة
ن�شاطنا ب�شكل قانوين.
و م ��ن اجلدي ��ر بالذكر �أنّ ه ��ذه اجلمع ّي ��ة خري ّية ال
تقت�ض ��ي الرب ��ح ُ ،يعتم ��د عل ��ى دع ��م �صندوقها من
�أع�ض ��اء اجلمع ّي ��ة و م ��ن �أه ��ايل �صي ��دا اخليرّ ين،
فالتربعات عين ّية و ال يوجد فئة حمدّدة داعمة.
�أ ّم ��ا مركزه ��ا احلايل ه ��و منزل املرحوم ��ة احلاجة
ب�ش ��رى الزعرتي  ،و م ��ن امل�ؤ ّكد �أنّ �أه ��م طموحاتنا
هو ت�أمني مركز ي�شمل كا ّفة املوا�صفات املطلوبة التي
تهي�ؤه لتكون جمع ّية م�ستق ّلة.
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فم���ن الأم �إنطلق���ت امل�س�ي�رة لينتقل ه���ذا الإرث من بعده���ا �إىل الإبنة
امل�ؤمنة بعمل اخلري و املل ّمة بكا ّفة ال�ش�ؤون اخلري ّية و الإن�سان ّية ،
ان حم ّب���ة عم���ل اخلري ينبع من الذات  ،فكيف لو كان عمل قد �أو�صانا
الر�سول عليه ال�صالة و ال�سالم "
به " اهلل ع ّز و جل" و" ّ
و هو م�ساعدة الغري و زرع الب�سمة على وجوه الأطفال و امل�سنني .
فهذه ال�س ّيدة عندها اميان قوي و مطلق ب�أ ّنها ت�ستطيع الو�صول بهذا
املجتم���ع �إىل ب���ر الأمان و دعم �أكرب فئة من النا�س لتح�سني ظروفهم
املعي�ش ّية و ال�صح ّية .
�إ ّنه���ا ال�س ّي���دة "مي الزع�ت�ري فريجة" نا�شط���ة يف �سبيل جمتمع قوي
قادر على مواجهة التحد ّيات التي تعيق م�سرية احلياة الإن�سان ّية
ف���كان لنا معها ه���ذا ال ّلقاء لل ّإطالع عن كثب ح���ول املوا�ضيع املتع ّلقة
بال�ش�أن الإجتماعي الإن�ساين.

عدد �أع�ضاء اجلمع ّية
ه ��ذه اجلم ّعية تتك ّون من �س ّت ��ة �أع�ضاء و من اجلدير
بالذك ��ر �أنّ ه� ��ؤالء الأع�ضاء قد خا�ضوا م ��ع الوالدة
م�س�ي�رة العمل الإن�ساين و كانوا تالميذها و كان لهم
�سري بالأعمال اخلري ّية و ما زالوا و هم :
ال�س ّيدة مي الزعرتي
احلاجة بتول الرتكية
القا�ضية ال�شرع ّية ّ
الآن�سة ليلى عبد العال

مرية مدر�سة الفرقان " ال�س ّيدة �إميان متيم"
ال�س ّيدة هنادي اجلعفيل
ال�س ّيدة هنادي عاكوم
فنحن ككا ّفة اجلمع ّيات لنا قانوننا اخلا�ص و جترى
انتخاب ��ات كل �سن ��ة و مهمتن ��ا تطوي ��ر الأعمال التي
هي من مه ��ام املجل�س الإداري  ،و من �أق�سام تطوير
الأعمال التي تتناولها اجلمع ّية  :ق�سم تربوي  ،ق�سم
�إداري

�شروط التط ّوع
نح ��ن نختار املتطوعني حامل�ي�ن ال�شهادات �أو الذين
ميلك ��ون اخلربة يف هذا املج ��ال �،إن كان على �صعيد
الرتبي ��ة الإجتماع ّي ��ة �أو تربية �إ�سالم ّي ��ة �أو خدمات
�أخرى .
يخ�ض ��ع املتط ّوع ل ��دورة تدريب ّية و بع ��د �إنتهائها يتم
تقييم ��ه م ��ن ناحي ��ة مت ّتع ��ه مبوا�صف ��ات الن�شاط و
احلرك ��ة و التوا�صل مع الآخ ��ر و على �أ�سا�س التقييم
يتم الإختيار .

الفئات التي تخدمها اجلمع ّية

ّ
السيدة مي الزعتري فريجة

خا�صة فيها  ،فمنهم من يتناول
كل جمع ّية لها ب�صمة ّ
جم ��ال البيئة و منهم م ��ن يتناول جم ��ال اخلدمات
الإجتماع ّية و منهم من يركز على مو�ضوع الثقافة.
�أم ��ا جمعيتن ��ا تتن ��اول مو�ض ��وع " الع�ل�اج ال�سلوكي
املعريف " �أي تنمي ��ة �شاملة م�ستدامة لفئة اجتماع ّية

بال�صح ��ة النف�س ّية.
خريي ��ة ثقاف ّية مبجمله ��ا تتمتّع
ّ
نعال ��ج الق�ضاي ��ا ع ��ن طري ��ق ال�سل ��وك فم ��ن خالل
التج ��ارب و الدرا�س ��ات الت ��ي قمن ��ا بها عل ��ى فئات
متنوع ��ة م ��ن املجتم ��ع ا�ستطعن ��ا التو�ص ��ل اىل �أنّ
ال�سل ��وك ل ��ه دور �أ�سا�س ��ي يف بناء املجتم ��ع و تقدمه
ب�شكل ملحوظ.

ن�شاط اجلمع ّية
ن�شاطن ��ا حم ��دود  ،فه ��و �ضمن �صي ��دا لأ ّنه ��ا النواة
الأ�سا�س ّي ��ة و �صي ��دا �أك�ث�ر فئ ��ة تعاين عل ��ى م�ستوى
اجلن ��وب مه ّمتنا م�ساعدتها عل ��ى جتاوز هذه املحنة
و بعدها ننطلق �إىل اخلارج .
�صحي ��ح �أنّ ن�شاطن ��ا حم�ص ��ور �ضمن نط ��اق �صيدا
ولك ��ن نحن مط ��روح علين ��ا تدريب فئة م ��ن الإقليم
ونح ��ن لدينا عالقات مع جمع ّي ��ة الأ�سرى يف بريوت
ونتداول تدريب جمع ّيات و �إقامة م�ؤمترات .
التو�س ��ع �أكرث ف�أكرث و لكن
من امل�ؤ ّك ��د �أ ّننا نرغب يف ّ
عل ��ى �أن تكون نقط ��ة الإنطالق م ��ن مدينتنا مدينة
�صيدا.
ككل جمع ّي ��ة ن�ض ��ع رزنامة لن�شاطاتن ��ا التي �سنقوم
بها .
فف ��ي كل منا�سبة �أو عيد �سواء كانت اعياد ر�سم ّية �أو
�إجتماع ّية نقوم بن�شاط معينّ .
ً
و لك ��ن الأعياد املم ّي ��زة التي نهتم بها كث�ي�را و نقوم
برتتيب ن�شاطاتها ب�ش ��كل دقيق هي " عيدين الفطر
و الأ�ضح ��ى" و اله ��دف م ��ن ه ��ذه الن�شاط ��ات زرع
الإبت�سام ��ة عل ��ى وج ��وه الأطفال  ،و م ��ن الن�شاطات
الت ��ي تقيمها اجلمع ّي ��ة �أي�ض ًا هي القي ��ام ب�إفطارات
رم�ضاني ��ة لأوالد و ط�ّلباّ ب �صيدا القدمي ��ة و الأيتام
وامل�ساكني و الهدف من هذه الإفطارات ت�أمني وجبة
للطفل ال ي�ستطيع احل�صول عليها يف املنزل.
و بالت ��ايل �إقام ��ة الدورات ال�صيف ّي ��ة و اجلهد مركزّ
على هذه الدورات و من خالل الت�شبيك مع جمع ّيات
�أخرى �إ ّنن ��ا ن�شارك يف خمتلف الن�شاطات  :تنظيف
ال�شاطئ  ،و املاراتون  ،و ون�شارك ب�إقامة املعار�ض .
و بالتايل ف�إنّ مو�ضوع الزكاة نر ّكز عليه " زكاة املال
" للفق ��راء و املحتاج�ي�ن  ،ففي هذه ال�سنة طرحنا
مو�ض ��وع تو�سع �أب ��واب الزكاة ( كفال ��ة يتيم  ،كفالة
مدر�س ��ة  ،كفال ��ة طالب علم جامع ��ي  ،امل�ساهمة يف
بناء مركز خ�ي�ري ) �إنّ تق�سيم الزكاة ي�ساعد فئات
�أكرث بكم ّيات ب�سيطة من املال .

برنامج ال�سنة القادمة
يف كل �سنة نتناول فكرة معينة و ن�سعى �إىل حتقيقها

يف ه ��ذه ال�سنة نتن ��اول "دور الوقاي ��ة" على �صعيد
ال�شب ��اب و امل�س ��ن  ،بالت�شبي ��ك م ��ع جمع ّي ��ة " دار
ال�سالم ".
فنحن نهت ��م بامل�سن و نر�شده ��م اىل طرق الوقاية
فنحن ال نتناول مو�ضوع امل�سن بحالته .

و �أي�ض� � ًا هدفنا توعي ��ة املراهقني و جعلهم عن�صر
ف ّع ��ال وواع ،و فيم ��ا يتع ّل ��ق بالفتي ��ات فم ��ن خالل
الدرا�س ��ة الت ��ي قمنا بها قد ا�ستطعن ��ا ن�شر الوعي
وخرطه ��م يف املجتمع من خ�ل�ال خو�ضهم يف جمال
العمل .

�أهداف اجلمع ّية

الطائف ّية و الأحزاب

 .التنم ّي ��ة ال�شاملة امل�ستدام ��ة للإن�سان و املجتمع
بكا ّف ��ة ال�ش� ��ؤون الأخالق ّي ��ة و البيئ ّي ��ة و الثقاف ّي ��ة
والنف�س ّية و الإجتماع ّية
� .إحرتام حقوق الإن�سان
 .الإبتعاد عن كل ما هو �سيا�سي  ،حزبي �أو طائفي،
و�شعارن ��ا ال للطائف ّية و نق ��وم بحمالت توعية فيما
يتع ّلق بهذا ال�ش�أن
 .القيام بن�شاطات التي تنمي مكارم الأخالق
 .الت�شبي ��ك ( الت�شبي ��ك م ��ع كل امل� ّؤ�س�س ��ات
واجلمع ّي ��ات يه ��دف لزي ��ادة الثقاف ��ة  ،فالرتابط
يعود بالفائدة على املجتمع)

�إن القي ��ام بن�شاط ��ات الت ��ي تنم ��ي م ��كارم الأخالق
تبعدن ��ا ع ��ن الطائف ّي ��ة" ،الر�س ��ول علي ��ه ال�ص�ل�اة
وال�س�ل�ام �إعتم ��د على الأخ�ل�اق" املح ّب ��ة و التعاون
والت�سامح.
و لك ��ن لرج ��ال الدي ��ن دور �أ�سا�سي بن�ش ��ر التوع ّية،
فرج ��ل الدين لي�س فق ��ط عمله الوق ��وف على املنرب
و�إلق ��اء اخلطب ،بل علي ��ه م�ساعد كل فقري و حمتاج
النزول �إىل ال�شارع و التطلع �إىل �أو�ضاع النا�س.
و هناك خطوات لتوعية ال�شباب و منها:
تدريب الفئة الن�سائ ّية والتوعية الثقاف ّية
ت�أمني فر�ص عمل
ت�أم�ي�ن �أماكن ترفيه  :ن ��ادي ،ملعب فوتبول و غريها
من مراكز الرتفيه
اكت�شاف املواهب و توجيهها
دعم فئة ال�شباب يف �أي عمل منتج يودون القيام به

كلمة �أخرية
�أمت ّنى م ��ن جميع اجلمع ّيات ،الوعي و التوجيه للناحية
الثقاف ّية لأ ّننا نفقد كم ّية كبرية من الأطباء و املهند�سني
 ...و�أي�ض ًا لأ�صحاب املهن واحلرفيني الذين يهاجرون
�إىل بالد لديها �إمكان ّيات �أكرث من �إمكانياتنا.
و�أمت ّن ��ى �أن يعم ال�س�ل�ام و �أن ت�ستق ��ر الأو�ضاع لكي
ن�ستطي ��ع خدمة النا� ��س و املجتمع �أك�ث�ر ف�أكرث  ،لأن
الأو�ضاع ال�سيا�س ّية و الأمن ّية تعيق عملنا.
ملج ّلتكم الكرمية و م�شكورون على �إف�ساح
�شكر خا�ص ّ
املجال للجمع ّية بتو�صيل �صوتها �إىل النا�س.
دمتم �ساملني.
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ال�سيدة �سليمان ت�شارك في ماراثون بيروت الدولي

اعتربت ال�سي ��دة االوىل وفاء مي�شال �سليمان ان ماراثون بريوت الدويل
يعب عن �صورة لبنان احلقيقية ،وقد بات
حدث ريا�ضي ووطني بامتياز رِّ
حمط ��ة �سنوي ��ة للبنان يعي�ش فيه ��ا الفرح واملناف�س ��ة ،ويظهر للعامل ان
وطننا �سيبقى دائما �أقوى من كل الظروف والتحديات.
اعت�ب�رت ال�سيدة االوىل وفاء مي�شال �سليمان ان ماراثون بريوت الدويل
يعب عن �صورة لبنان احلقيقية ،وقد بات
حدث ريا�ضي ووطني بامتياز رِّ
حمط ��ة �سنوي ��ة للبنان يعي�ش فيه ��ا الفرح واملناف�س ��ة ،ويظهر للعامل ان
وطننا �سيبقى دائما �أقوى من كل الظروف والتحديات.
كالم ال�سي ��دة �سليم ��ان ج ��اء عن ��د و�صوله ��ا اىل نقطة انط�ل�اق �سباق
ماراث ��ون بريوت الدويل ال ��ذي يجري هذا العام حت ��ت �شعار "مرنك�ض
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للبن ��ان" ،وق ��د �شاركت فيه عل ��ى ر�أ�س الذين ح�ض ��روا خ�صي�ص ًا لهذه
الغاية م ��ن �سيا�سيني وكبار موظفني و�سفراء وفنان�ي�ن وريا�ضيني و�أكرث
من � 36ألف م�شرتك.
وكان حماف ��ظ ب�ي�روت بالوكال ��ة نا�صي ��ف قالو�ش قد �أطل ��ق يف ماراثون
ب�ي�روت م�سافت ��ه الأ�صلي ��ة ( 42كم) عن ��د ال�سابعة �صباح ��ا قبل و�صول
ال�سي ��دة �سليم ��ان اىل موقع االنط�ل�اق يف ا�سواق ب�ي�روت مقابل واجهة
ب�ي�روت البحرية ،حيث جتم ��ع امل�شارك ��ون .وكان يف ا�ستقباله ��ا رئي�سة
جمعية ب�ي�روت ماراثون ال�سيدة مي اخلليل ،اىل جانب اع�ضاء اجلمعية
وع ��دد من ال ��وزراء والن ��واب وال�سف ��راء وممثل ��ي االدارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية واالهلية وهيئات املجتمع املدين.

وبع ��د التقاط ال�ص ��ور التذكارية منحت ال�سيدة �سليم ��ان رئي�سة جمعية
ب�ي�روت ماراث ��ون مي اخللي ��ل با�سم رئي� ��س اجلمهورية العم ��اد مي�شال
�سليم ��ان و�سام االرز م ��ن رتبة �ضابط ،تقدي ��را لعطاءاتها على امل�ستوى
الوطن ��ي ،ث ��م اطلقت ا�شارة انط�ل�اق ماراثون التح � ّ�دي ( 10كم) قبل
ان تن�ض ��م اىل امل�شاركني وتقط ��ع امل�سافة املخ�ص�صة له كاملة اىل موقع
الو�صول عند �ساحة ال�شهداء ،على رغم حرارة الطق�س.
ويف رد عل ��ى �أ�سئل ��ة االعالميني ،اك ��دت ال�سيدة �سليم ��ان �أن من خالل
م�شاركة العدد الكبري م ��ن امل�ؤ�س�سات واجلمعيات وال�شباب يف املاراثون
فان ��ه ب ��ات حدثا يرمز اىل كل ما يتمناه اللبناني ��ون وي�صبح �أجمل �سنة

بعد �سنة ،مانحا ن�سمة �أمل وتفا�ؤل ب�أيام مليئة باخلري واالزدهار.
و�أك ��دت على �ضرورة م�شاركة املر�أة اللبنانية في ��ه عاما بعد عام ،وعلى
�أهمي ��ة هذه امل�شارك ��ة قائلة ها اين الي ��وم حاملة �شعار �شع ��ار "جمعية
يدن ��ا" ،التي �أردت ان يكون همه ��ا الأ�سا�سي �صحة قلب املر�أة ،والوقاية
الالزمة ،كي يبقى قلبا ناب�ضا باحلياة واحلنان ،فالريا�ضة هي الو�سيلة
الأهم للحفاظ على �صحة القلب ،وابعاد املر�ض عنه.
ختام ��ا حيت ال�سيدة االوىل القي ّمني عل ��ى ماراثون بريوت واجلهود التي
يبذلونه ��ا من اج ��ل اجناح هذا احل ��دث اجلامع ،وعل ��ى ر�أ�سهم رئي�سة
جمعية بريوت ماراثون ال�سيدة اخلليل متمنية التوفيق لكل الفائزين.
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اللقاء الت�شاوري ال�صيداوي �أدان تفجريي اجلناح وعزى ال�سفارة االيرانية وال�شعب اللبناين بال�شهداء

بهية الحريري  :المناخ ال زال غير م�سهل لت�شكيل الحكومة

كنع ��ان  ،ورج ��ل الأعم ��ال املهند� ��س م�صطفى عنرت،
ومدي ��ر مكت ��ب الرئي� ��س ال�سني ��ورة ط ��ارق بعا�صريي
وال�سيد عدنان الزيباوي والدكتور نقوال عبال .

احلريري تتلو مقررات اللقاء

ادان اللق ��اء الت�ش ��اوري ال�صيداوي جرمي ��ة التفجري
االرهابي ��ة التي ا�ستهدفت ال�سف ��ارة االيرانية واوقعت
�شه ��داء وجرح ��ى  ،متوجه ��ا بالتع ��ازي اىل ال�سف ��ارة
االيرانية وال�شعب اللبناين ب�شهداء تفجريي اجلناح .
اللق ��اء ال�صي ��داوي الذي انعق ��د يف جمدليون بدعوة
م ��ن النائ ��ب بهية احلري ��ري وم�شارك ��ة الرئي�س ف�ؤاد
ال�سني ��ورة ر�أى ان لتفج�ي�رات املتنقلة م ��ن ال�ضاحية
اىل طرابل�س اىل اجلناح ت�ستهدف �سيادة لبنان وامن
وا�ستق ��رار النا�س و�سالمتهم .واعت�ب�ر اللقاء ان هذه
الظواه ��ر هي حماول ��ة لزرع بيئة غريب ��ة عن عاداتنا
وتقاليدن ��ا  .معلنا رف�ضه الكلي له ��ا وم�ؤكدا التم�سك
بالدولة ووجودها وب�إم�ساكها بالأمن على كل الأرا�ضي
اللبنانية دون ا�ستثناء .
النائ ��ب احلري ��ري ر�أت ان الأم ��ور بالن�سب ��ة للو�ض ��ع
احلكوم ��ي ال ت ��زال غ�ي�ر وا�ضح ��ة واملناخ حت ��ى هذه
اللحظ ��ة غ�ي�ر م�سهل لذل ��ك وان هناك عج ��زا كامال
عل ��ى �صعيد مرافق الدولة  ،وقالت :ان امن وا�ستقرار
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وحياة النا�س هو العنوان الأ�سا�سي بالن�سبة لنا � ..آملة
ان تكون املرحلة القادمة اكرث اطمئنانا ..

ح�ضور اللقاء
ح�ض ��ر اجتم ��اع اللق ��اء الت�ش ��اوري ال�صي ��داوي اىل
جان ��ب الرئي� ��س ال�سني ��ورة  :مفتي �صي ��دا واق�ضيتها
ال�شي ��خ �سلي ��م �سو�س ��ان ،مفت ��ي حا�صبي ��ا ومرجعيون
القا�ض ��ي ال�شي ��خ ح�س ��ن ديل ،مفتي �ص ��ور ومنطقتها
ال�شي ��خ م ��درار احلبال  ،ممث ��ل راع ��ي �أبر�شية �صيدا
ودي ��ر القم ��ر لل ��روم الكاثولي ��ك املطران ايل ��ي حداد
الأر�شمندريت جه ��اد فرن�سي�س  ،ممثل مطران �صيدا
للموارن ��ة اليا�س ن�ص ��ار النائب الأ�سقف ��ي املون�سنيور
اليا� ��س الأ�سم ��ر ،رئي�س بلدية �صي ��دا املهند�س حممد
ال�سع ��ودي  ،رئي�س بلدية ع�ب�را املهند�س وليد م�شنتف
 ،ع�ض ��وا املجل�س ال�شرعي اال�سالم ��ي الأعلى « احلاج
حمي ��ي الدين القطب واملحامي عب ��د احلليم الزين «
 ،امل�س�ؤول االجتماعي للجماعة اال�سالمية يف اجلنوب

احل ��اج ح�س ��ن اب ��و زي ��د  ،ال�سي ��د �شفي ��ق احلريري
،من�سق ع ��ام التيار يف اجلنوب الدكت ��ور نا�صر حمود
وع�ضو جمل�س من�سقية اجلنوب املحامي حميي الدين
اجلوي ��دي ،الرئي�س ال�سابق لغرفة التجارة وال�صناعة
والزراع ��ة يف �صيدا واجلنوب حممد الزعرتي ،رئي�س
جمعية جت ��ار �صيدا و�ضواحيها عل ��ي ال�شريف ونائبه
حممد القط ��ب وامني ال�سر ح�سن نا�ص ��ر وامني املال
حممود حجازي  ،رئي� ��س رابطة اطباء �صيدا الدكتور
نزيه البزري والرئي�س ال�سابق للرابطة الدكتور ه�شام
قدورة  ،امني عام نقابة املعلمني وليد جرادي  ،ممثال
رابط ��ة خمات�ي�ر �صيدا املخت ��اران حمم ��د بعا�صريي
وايل ��ي اجلي ��ز  ،وا�صح ��اب م�ست�شفي ��ات  :الراع ��ي
«الدكتور نبيل الراعي»  ،ق�صب « الدكتور وليد ق�صب
« ،دالع ��ة « الدكتور ه�شام دالعة « واجلبيلي «الدكتور
نيازي اجلبيلي « ،رئي� ��س حلقة التنمية واحلوار اميل
ا�سكندر والرئي�س الأ�سبق لبلدية �صيدا املهند�س احمد
كل� ��ش وع�ضو املجل�س البلدي احلايل الدكتور عبد اهلل

وبعد االجتماع تلت احلريري مقررات اللقاء فقالت:
اللق ��اء بد�أ بالوقوف دقيقة �صم ��ت على ارواح �شهداء
التفجريي ��ن االرهابي�ي�ن اللذي ��ن ا�ستهدف ��ا ال�سف ��ارة
االيراني ��ة وكان هن ��اك رف� ��ض مطلق له ��ذه العمليات
التي ت�سته ��دف ال�سيادة اللبناني ��ة  .وتقدم اللقاء من
ال�سف ��ارة بالتع ��ازي بامل�ست�ش ��ار الثقايف وم ��ن ال�شعب
اللبناين بكل ال�شهداء املدني�ي�ن الأبرياء الذين ق�ضوا
يف هذا االنفجار  ،ومتمنيا ال�شفاء العاجل للجرحى .
وا�ستعر�ض اللقاء كل االنعكا�سات للتفجريات املتنقلة
م ��ن ال�ضاحية اىل طرابل�س اىل اجلناح وكل الأحداث
الت ��ي ت�سته ��دف ام ��ن وا�ستق ��رار النا� ��س و�سالمته ��ا
وتت�سب ��ب بالذع ��ر ال�شدي ��د .واعت�ب�ر اللق ��اء ان هذه
الظواه ��ر هي حماول ��ة لزرع بيئة غريب ��ة عن عاداتنا
وتقاليدن ��ا  .واكد اللقاء الرف� ��ض الكلي لها والتم�سك
بالدولة ووجودها وب�إم�ساكها بالأمن على كل الأرا�ضي
اللبنانية دون ا�ستثناء .
وكان هن ��اك ا�ستعرا� ��ض للم�ش ��اكل التي تع ��اين منها
املدين ��ة ومنها مو�ض ��وع �سرايا املقاوم ��ة  ،فنوه اللقاء
باجله ��د ال ��ذي تبذله الق ��وى الأمنية يف من ��ع اي كان
م ��ن امل� ��س ب�أم ��ن النا�س  ،و�سج ��ل اللق ��اء تراجع مثل

ه ��ذه احلوادث خ�ل�ال ه ��ذا ال�شهر يف ظ ��ل كثري من
االن�ضب ��اط وال�ضبط لهذه الق�ضايا  ،وهذا كان نتيجة
االجم ��اع من قب ��ل فاعليات املدينة عل ��ى ان �صيدا ال
تريد اال ان تكون الدولة وحدها هي التي مت�سك الأمن
ان كان اجلي�ش اللبناين او قوى الأمن الداخلي .
وتقدم اللق ��اء بالتهنئة مبنا�سبة عي ��د اال�ستقالل اىل
فخام ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة وقي ��اد اجلي� ��ش والق ��وى
الأمنية وكل ال�شعب اللبناين .
وكان عر� ��ض للمو�ضوع الرتبوي فيما يتعلق بالنازحني
ال�سوريني وكيف حت ��اول �صيدا ان تعالج هذا املو�ضوع
عرب ال�شبكة املدر�سية والقطاع اخلا�ص وعرب املدر�سة
الت ��ي افتتحها الأخ ��وة يف اجلماع ��ة اال�سالمية بدعم
قط ��ري .وج ��رى ا�ستعرا�ض م ��ن قبل رئي� ��س البلدية
ملو�ضوع اعادة ترتي ��ب الأرا�ضي يف املدينة يف املنطقة
املمت ��دة م ��ن الأويل اىل القناي ��ة  ،وان ه ��ذا املو�ضوع
يدر� ��س بالتع ��اون م ��ع اجلامع ��ات الت ��ي لديه ��ا فروع
للعم ��ارة والتنظي ��م امل ��دين  ،وعندما ي�صب ��ح جاهزا
�سيعر�ض على كل املدينة .
كم ��ا جرى البح ��ث يف م�شروع البني ��ة التحتية للو�سط
التجاري و�شارع ريا�ض ال�صلح يف املدينة واحلفريات
الت ��ي ترافق ��ه  ،وق ��د ابل ��غ رئي� ��س البلدية اللق ��اء انه
�سيك ��ون هناك نوع م ��ن التعبيد امل�ؤق ��ت لل�شوارع التي
تفت ��ح فيها حف ��ر حلني اجنازها ب�ش ��كل كلي  .وكذلك
جرى طرح م�شكلة فو�ض ��ى الب�سطات والعربات والتي
حت ��اول البلدي ��ة ازالته ��ا بالتعاون مع �شرط ��ة البلدية
والق ��وى الأمنية لأنه ��ا ت�شكل نوعا م ��ن الفو�ضى ومن

عدم احلفاظ على النظافة .
وتط ��رق اللقاء اي�ض ��ا اىل مو�ضوع موق ��ويف احداث
عربا  ،حي ��ث جرى و�ضع املجتمعني يف اما اتخذ من
خط ��وات من قبل اجلهات الق�ضائية املخت�صة جلهة
نقل ق�سم من املوقوفني اىل �سجن جزين وق�سم �آخر
اىل �سج ��ن عاليه وهناك جزء منهم يف �سجن رومية
 .وه ��ذا امللف هو بر�س ��م املحكم ��ة الع�سكرية ونحن
بانتظ ��ار القرار الظن ��ي الذي يفرت� ��ض ان ال يت�أخر
.وبالن�سب ��ة لق�ضية مقت ��ل املهند�س�ي�ن ال�صيداويني
لبن ��ان الع ��زي وعل ��ي �سمهون ه ��ذا املو�ض ��وع اي�ضا
تابعن ��اه وق ��د مت حتوي ��ل املل ��ف اىل ب�ي�روت وج ��رى
التوا�ص ��ل م ��ع مدعي ع ��ام التميي ��ز ال ��ذي �سيكلف
قا�ضي حتقيق بت�سلم هذا امللف .
وردا عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول الأف ��ق بالن�سب ��ة للمو�ض ��وع
احلكوم ��ي قالت احلري ��ري  :حت ��ى الآن الأمور غري
وا�ضح ��ة لك ��ن طبيعي يف النهاية هن ��اك عجز كامل
على �صعيد مراف ��ق الدولة حتى نكون وا�ضحني جدا
 ،واكي ��د ت�شكيل احلكومة يحرك الو�ضع ..لكن لغاية
ه ��ذه اللحظة املناخ غري م�سه ��ل لذلك ،ونحن يهمنا
اكي ��د ان يتم ح ��ل هذه الأزم ��ة التي ا�صب ��ح عمرها
ثمانية ا�شهر ولي�ست ب�سيطة  ،وقبل اال�ستقالة اي�ضا
الأمور مل تكن ت�سري كما يجب ..
وخل�صت احلريري للقول  :ان امن وا�ستقرار وحياة
النا� ��س هو العنوان الأ�سا�سي بالن�سبة لنا  ..وان �شاء
اهلل تكون املرحلة القادمة اكرث اطمئنانا ..
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التنظيم ال�شعبي النا�صري �أقام الع�شاء ال�سنوي
�أقام التنظيم ال�شعبي النا�صري ع�شاءه ال�سنوي يف
مطعم «ذوات» يف �صيدا .ح�ضر الع�شاء �إىل جانب
�أم�ي�ن ع ��ام التنظيم الدكتور �أ�سام ��ة �سعد  ،رئي�س
بلدي ��ة �صيدا املهند� ��س حممد ال�سع ��ودي ،ورئي�س
غرف ��ة التج ��ارة وال�صناعة والزراع ��ة يف اجلنوب
حممد ح�سن �صالح ،و�شخ�صيات �سيا�سية ،وممثلو
الهيئ ��ات االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة والن�سائي ��ة،
والق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،وح�ش ��د م ��ن الأ�صدق ��اء
واملواطنني.
�ألقى وائل قرب�صلي كلمة اللجنة املالية يف اللجنة
املركزية للتنظي ��م ،رحب فيها باحل�ضور ،و�شكر
كل م ��ن �شارك يف �إجناح هذا الع�شاء الذي يعود
ريعه خلدم ��ة مدينة �صي ��دا و�أبنائه ��ا الطيبني،
وال �سيما الفقراء منه ��م الذي �سقط من �أجلهم
ال�شهيد معروف �سعد .وقال ”:على خطى �شهيد
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الفقراء وال�صيادين والعمال والكادحني معروف
�سعد ،وعلى نهج رمز املقاومة الوطنية م�صطفى
معروف �سعد ،وعلى مبادىء الوحدة والت�ضامن
والعي� ��ش الوطني الواحد ،نلتقي يف هذه الأم�سية
الأخوية على مقربة من القلعة البحرية ال�شاهدة
عل ��ى التاري ��خ املق ��اوم ملدين ��ة �صي ��دا .و�ش ��دد
قرب�صلي على االلتزام باملبادىء والأهداف التي
نا�ضل ال�شهيد معروف �سعد لأجلها”.
كم ��ا كان لأمني عام التنظي ��م ال�شعبي النا�صري
الدكتور �أ�سامة �سعد كلمة �شكر فيها احلا�ضرين
عل ��ى �إجناح الن�شاط ،وق ��ال ”:ال يوجد يف لبنان
عم ��ل �سيا�س ��ي ،ب ��ل هن ��اك انحط ��اط �سيا�سي.
الظ ��روف والأو�ض ��اع اخلط�ي�رة الت ��ي مي ��ر بها
البل ��د عل ��ى امل�ست ��وى الأمن ��ي ،وعل ��ى امل�ست ��وى
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي تفر� ��ض

علينا ك�شعب لبن ��اين �أن نكون يف �أق�صى درجات
الوع ��ي واالنتب ��اه والتما�س ��ك الوطن ��ي ،ورف� ��ض
كل �أ�ش ��كال الف�ت�ن واالنق�سام ��ات الت ��ي ت�شهدها
�ساحتن ��ا اللبناني ��ة ،بخا�ص ��ة مع الأح ��داث التي
ن�شه ��د ف�صوله ��ا يف �أك�ث�ر م ��ن منطق ��ة ،حي ��ث
�أن الإره ��اب ال ��ذي يط ��ال املواطن�ي�ن الأبري ��اء
ب�أرواحه ��م وممتلكاته ��م يفر�ض علين ��ا �أن نكون
عل ��ى ا�ستعداد للنت�صدى ل ��كل �أ�شكال امل�ؤامرات
الت ��ي ت�ستهدف وحدة جمتمعاتنا من خالل �إثارة
الغرائ ��ز الطائفي ��ة واملذهبي ��ة والع�صبي ��ات .يف
ه ��ذا الوقت البلد غري قادر عل ��ى ت�شكيل حكومة
لأن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الناف ��ذة يف البل ��د تنتظر
التعليم ��ات من اخل ��ارج ،وك�أن ه ��ذه القوى متثل
م�صالح هذه ال ��دول الإقليمية والدولية النافذة،
وال متث ��ل م�صالح ال�شعب اللبن ��اين .لذلك البلد

مك�شوف �سيا�سي� � ًا و�أمني ًا ،و�أو�ضاعه االقت�صادية
واالجتماعي ��ة �إىل مزي ��د م ��ن ال�ت�ردي ،كما �أن
امل�ستوي ��ات املعي�شية �إىل مزيد من الرتدي �أي�ض ًا،
والقطاع ��ات االنتاجي ��ة �شبه معطل ��ة ،واملخاطر
تتزايد يوم ًا بعد يوم”.
و�أ�ضاف �سعد ”:يف هذه املنا�سبة ندعو �إىل وطنية
جامع ��ة تت�صدى لكل �أ�ش ��كال التع�ص ��ب الطائفي
واملذهبي واملناطقي .وبهذه املنا�سبة ،ومبا يخ�ص
التطور الأخري يف ح ��ادث التفجري الإجرامي ببئر
ح�س ��ن ،ال �أرى ك�صيداوي �أنني م�ضطر للدفاع عن
مدين ��ة �صيدا �إذا كان �أحد �أبنائها قد �شارك بهذا

العمل .ل�س ��ت م�ضطرا لذلك ،كم ��ا �أن �صيدا غري
م�ضطرة لذلك� .صيدا فيها من الأ�صالة والتاريخ
واملخ ��زون الث ��وري العرب ��ي القوم ��ي م ��ا يكفيه ��ا
لك ��ي تثبت �أنها مدين ��ة وطنية متم�سك ��ة باملقاومة
والوح ��دة الوطنية ،و�أنه ��ا جزء �أ�سا�س ��ي من هذا
الوط ��ن ،وانها مدينة عربي ��ة منفتحة .نحن ندعو
له ��ذه الوطنية الت ��ي تنب ��ذ الع�صبي ��ات ،ومنار�س
ه ��ذه الوطنية ونرف� ��ض كل �أ�ش ��كال اال�صطفافات
الطائفي ��ة واملذهبية .كما ندع ��و �إىل وطنية تواجه
الظل ��م والقهر الذي ي ��رزح حتت نريهم ��ا غالبية
�أبناء ال�شعب اللبناين ،و�إىل عدالة اجتماعية توفر

للمواطنني اللبنانيني الرعاية ال�صحية ،والتعليم،
والعي� ��ش الكرمي ،وفر� ��ص العمل ،وتوف ��ر لل�شباب
اللبناين فر� ��ص احلياة الكرمية وبناء الأ�سرة بدل
الإحباط ��ات واليا�س التي يعاين منه ��ا اللبنانيون،
وعو�ضا عن الهج ��رة اىل اخلارج  .نحن ندعو �إىل
هذه الوطنية التي تواجه الأخطار ال�صهيونية �ضد
بلدن ��ا ،كما ندعو �إىل مقاوم ��ة حمت�ضنة من �أبناء
ال�شعب اللبناين كله “.
وقد تخلل الع�شاء �أغان وطنية قدمتها فرقة الفنان
وهي ��ب ال�سبكي .وعزف على اجليتار قدمه الفنان
كمال ال�سمرة.
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�شاركت يف م�ؤمتر "�صورة الآخر ..الرتبية الدينية والثقافية " يف النم�سا

بهية الحريري� :أحوج ما نكون في ايامنا هذه الى الحوار

ع ��ادت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائب بهية احلريري م ��ن فيينا حيث �شاركت يف
امل�ؤمتر العاملي حول �صورة الآخر “الرتبية الدينية
والثقافي ��ة “ والذي نظمه “مرك ��ز امللك عبد اهلل
ب ��ن عبد العزيز الدويل حل ��وار الأديان والثقافات
“ يف مق ��ره يف العا�صم ��ة النم�ساوية حيث اكدت
احلري ��ري باملنا�سبة اننا اح ��وج ما نكون يف ايامنا
ه ��ذه اىل هذا احلوار معت�ب�رة �أن الأديان هي بناء
ح�صون ال�سالم يف عقول الب�شر ..ومنوهة مببادرة
خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز للحوار بني الأديان وال ّثقافات واعتربت ان
ه ��ذا املركز ي�شكل �ضامن ًا للقيم الإن�سانية �إذ �أعاد
الإعتب ��ار للح ��وار �سبي�ل ً�ا لل ّتق ��ارب والتّكامل وح ّل
النزاعات بع ��د �أن انتقلنا من العاملي ��ة �إىل العوملة
 ..وقالت �:إ ّننا �إذ نتط ّلع �إىل م�ستقبل احلوار ك�أداة
ب�شري ��ة للتّوا�ص ��ل لإع ��ادة بن ��اء الثقة ب�ي�ن �شعوب
العامل و�إدارت ��ه  ..لأنّ ال حوار وال تقارب وال �سالم
�إ ّال عل ��ى �أ�سا�س الثقة  ..ونتط ّل ��ع �إىل بناء ح�صون
ال�سالم يف عقول الأجيال ..
وجاء يف كلمة احلريري يف امل�ؤمتر �:شهدت الب�شرية
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يف الق ��رن الع�شري ��ن حرب�ي�ن عامل ّيت�ي�ن مد ّمرتني
ه� �دّدت الإن�س ��ان يف وج ��وده وم�ستقبل ��ه  ..وكانت
احل ��رب العاملية الثاني ��ة مثا ًال ح ّي ًا عل ��ى ما تنتجه
ال ّنزاع ��ات امل�س ّلحة  ..ول�سن ��ا بحاجة �إىل �أن نذ ّكر
ب�أهواله ��ا و�أرقام �ضحاياه ��ا و�آثارها املد ّمرة على
ال ��دول واملجتمعات  ..وكان ال ب� � ّد �أمام العامل من
�إيج ��اد �أطر ومفاهيم و�إرادة ُ
حتول دون تكرار تلك
احل ��روب  ..فكان يف الع ��ام  1945ت�أ�سي�س منظمة
الأمم املتح ��دة وجمل� ��س الأمن وال�سل ��م الدوليني
 ..و ُو ِ�ض َع ��ت له ��ذه املنظمة �أ�س� ��س و�شرائع وقواعد
و ّق ��ع عليها دول الع ��امل جمتمع� � ًة  ..وانعك�س ذلك
على ال�شع ��وب طم�أنين ًة ورجا ًء ب�أن يتح ّمل الأقوياء
حماي ��ة ال�ضعفاء والإبتعاد ع ��ن ال ّنزاعات املد ّمرة
 ..ثم كان يف باري�س الإعالن العاملي ل�شرعة حقوق
الإن�سان ..والت ��ي ت�ض ّمنت ك ّل املقا�ص ��د الإن�سانية
للأديان واملعتقدات  ..واعتمدت هذه ال�شرعة من
دول العامل �أجمع  ..ثم كانت كلمة الرئي�س ترومان
يف الع ��ام  1945والتي حتدّث فيه ��ا عن دول حتت
التنمي ��ة  ..وبد�أت معها م�س�ي�رة م�صطلح التنمية
� ..أي �أنّ الب�شري ��ة متع�ّثةرّ ة دائم� � ًا يف قدرتها على

الحريري ا�ستقبلت الإعالمي مار�سيل غانم في مجدليون
ا�ستقبل ��ت النائب بهية احلريري يف جمدليون الإعالمي مار�سيل غامن يرافقه
الإعالم ��ي فيليب اب ��و زيد  ،بح�ض ��ور  :من�سق عام تي ��ار امل�ستقبل يف اجلنوب
الدكت ��ور نا�صر حمود واع�ضاء املن�سقية “ رم ��زي مرجان والدكتور م�صطفى
متب ��ويل وكرم �س ��كايف “ والعميد طارق عبد اهلل وجمموع ��ة من املثقفني من
بينهم “ الدكتور حممد علي مقلد  ،م�أمون حمود ،ال�سفري عبد املوىل ال�صلح
 ،املحامي حممد علي اجلوهري “.
وكان اللق ��اء منا�سب ��ة لإ�ستع ��ادة بع�ض ��ا من املواق ��ف ال�شخ�صي ��ة والإن�سانية
والوطني ��ة للرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري والت ��ي يحتفظ بها الإعالمي غامن

وترك ��ت اثر ًا يف نف�سه  ،وحدي ��ث م�شرتك عن رفيق احلري ��ري الطفل والفتى
ورج ��ل الدول ��ة واالعت ��دال  ،كم ��ا كان منا�سبة لغ ��امن ل�س�ؤال بهي ��ة احلريري
“النائب” عن مدينتها  ،واحلريري “الأم “عن العائلة والأوالد  ،و”اجلدة”
عن الأحفاد ..
ومل يغ ��ب عن اللقاء اي�ضا ما ي�شهده لبنان واملنطقة من تطورات  ،وكان ت�أكيد
على اهمية دور الإعالم والرتبية يف هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها الوطن
 ،م ��ن خالل ت�أثريهم ��ا يف تكوين �شخ�صي ��ة النا�شئة  ،وان يكون ه ��ذا الت�أثري
باجتاه التوعية والتوجيه اىل القيم الروحية والوطنية واالن�سانية اجلامعة .

احلفاظ عل ��ى مك ّون ��ات الوجود من �إن�س ��ان وبيئة
ال�صناعي بد�أ يهدّد
وماء وطاق ��ة � ..أي �أنّ التّط ّور ّ
ّ
بيئة الوجود  ..ثم كانت قمم الأر�ض لت�ؤكد على �أنّ
الأزمة م�ستم ّرة وب�أ�شكال متن ّوعة ..
وا�ضاف ��ت :تف� � ّرع ع ��ن الأمم املتح ��دة ّ
منظم ��ات
متخ�ص�ص ��ة يف ك ّل املج ��االت تقريب� � ًا  ..وكان ��ت
ّ
اليوني�سكو هي امل�ؤ�س�سة الأوىل  ..والتي ت� ّأ�س�ست يف
العام  .. 1946لتعنى بالثقافة والرتبية والفنون ..
واعتمدت يف ديباجته ��ا الت�أ�سي�سية ب�أنّ “احلروب
تقع �أو ًال يف عق ��ول الب�شر  ..ويف عقول الب�شر تبنى
ح�ص ��ون ال�س�ل�ام “ � ..إنّ جترب ��ة الأمم املتح ��دة
وتط� � ّور مفاهي ��م التنمية وم�ؤ�س�ساته ��ا ّ
ومنظماتها
 ..وعل ��ى مدى الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
ال ��ذي �شه ��د حرب� � ًا بتقاب�ل�ات جدي ��دة يف النظم
ال�سيا�سي ��ة  ..وبني ال�شم ��ال واجلنوب  ..والأغنياء
والفق ��راء ..والأقوياء وال�ضعف ��اء  ..وبني الأقوياء
فيما بينه ��م  ..و�شهد ك ّل �أ�ش ��كال التمييز والنزاع
العن�ص ��ري الديني والعرقي واجلغرايف  ..و�س ّميت
باحلرب الباردة وكانت �أق ��ل دموية  ..و�ضحاياها
�أكرث بكثري من احلروب ال�سابقة.
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مار�سيل غانم في ندوة لـ"من�سقية الم�ستقبل – الجنوب" :
ُكثر اغتالوا حلمنا يوم اغتالوا رفيق الحريري

نظم ��ت من�سقي ��ة امل�ستقبل يف اجلنوب لق ��اءا حواريا مع
الإعالمي “مار�سيل غامن “ حول م�سرية الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري وعالقته بال�صحافة واهل االعالم وذلك
يف مقر التيار يف عمارة املقا�صد يف �صيدا ..
ح�ضر الندوة  :ممثل الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة مدير مكتبه
ط ��ارق بعا�ص�ي�ري  ،ممثل النائ ��ب بهي ��ة احلريري علي
ال�شري ��ف  ،رئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي
،ممثل املطران ايل ��ي حداد النائب الأ�سقفي االب توفيق
ح ��وراين  ،وكي ��ل داخلية اجلن ��وب يف احل ��زب التقدمي
اال�شرتاك ��ي احم ��د �ضاف ��ر  ،العمي ��د ط ��ارق عب ��د اهلل،
ال�سفري ال�سابق عبد املوىل ال�صلح  ،رئي�س حلقة التنمية
واحلوار اميل ا�سكندر وخمتلف مكاتب وقطاعات وجلان
احياء تيار امل�ستقبل يف �صيدا واجلنوب ..

د .نا�صر حمود
بع ��د الن�شي ��د الوطني اللبن ��اين والوق ��وف دقيقة �صمت
لروح الرئي� ��س ال�شهيد رفيق احلري ��ري و�سائر ال�شهداء
كان ��ت كلم ��ة ترحيبي ��ة ملن�س ��ق ع ��ام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف
اجلن ��وب الدكت ��ور نا�ص ��ر حمود ال ��ذي ا�ستعر� ��ض واقع
االع�ل�ام يف لبن ��ان يف ظ ��ل االنق�س ��ام ال�سيا�س ��ي احلاد
واخلطاب امل�ت�ردي ما انعك�س قلقا وتوت ��را وعدوانية يف
�سلوك وت�صرفات اللبنانيني ويف زيادة من�سوب نظرتهم
ال�سوداوي ��ة اىل م�ستقب ��ل لبن ��ان ..وقال  :مي ��ر الإعالم
يف لبن ��ان يف مرحلة �صعبة حتى ال نق ��ول ع�صيبة نتيجة
االنق�س ��ام احلاد ب�ي�ن ال�سيا�سيني اللبناني�ي�ن واخلطاب
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يرتق ��ي يف بع� ��ض االحي ��ان اىل درك
ال�شتائ ��م والذي يبث ع�ب�ر و�سائل االع�ل�ام .هذا الواقع
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ال�شاذ يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية انعك�س قلق ًا وتوتر ًا
وعدواني ��ة يف �سل ��وك وت�صرف ��ات اللبناني�ي�ن ويف زيادة
من�سوب نظرته ��م ال�سوداوية اىل م�ستقب ��ل لبنان ب�سبب
ان�سداد �آفاق االم ��ل من اجل بناء لبنان الوطن والكيان.
وم ��ن هنا ي�أتي اتهام و�سائ ��ل االعالم اللبنانية وجنومها
بلع ��ب دور �سلب ��ي يف املجتمع اللبناين النه ��ا تبث الفرقة
وتثري الغرائز بني اللبنانيني.
وا�ض ��اف :ه ��ذا املحي ��ط االعالم ��ي اللبن ��اين الهائ ��ج
واملتفلت من قي ��ود القوانني االعالمي ��ة املرعية االجراء
وغي ��اب روح امل�س�ؤولي ��ة االعالمي ��ة النابعة م ��ن مواثيق
ال�شرف االعالمية يدفعنا اىل طرح ال�س�ؤال التايل :كيف
ميار� ��س االعالم ��ي مار�سيل غ ��امن مهنت ��ه ال�صحفية؟.
وم ��ن البديه ��ي الق ��ول ب ��ان االعالم ��ي مار�سي ��ل غ ��امن
ي�ش ��كل ظاه ��رة �صحفية حقيقي ��ة يف امل�شه ��د االعالمي
اللبناين منذ الت�سعين ��ات فهو املحاور االول يف املحطات
التلفزيوني ��ة وبرناجم ��ه كالم النا�س م ��ن اكرث الربامج
احلوارية ال�سيا�سية م�شاه ��دة وت�أثري ًا على الر�أي العام.
�صحي ��ح ان اخل�ب�رة ال�صحفية ملار�سيل غ ��امن املرتاكمة
عرب ال�سنني و�شبكة العالقات التي ن�سجها مع ال�سيا�سيني
والفعاليات االقت�صادية والنا�شطني يف جمعيات املجتمع
امل ��دين �ساهم ��ت يف تعزي ��ز موقع ��ه كمح ��اور ل�ضيوف ��ه
عن ��د طرح ��ه ا�سئلته من دون موارب ��ة وحماباة وتزلف..
باخت�ص ��ار ...ان حت ��ب مار�سيل غ ��امن او ال فهذا احلب
والك ��ره ال يخفيان �صالبة مهنيت ��ة وحرفيته ال�صحفية.
وه ��ذا هو ر�أينا ب ��ه ...ولذلك نغتنم وج ��وده بيننا لطرح
اال�سئلة الآتي ��ة  :كيف ُيق ّيم مار�سيل غ ��امن �أداء االعالم
اللبناين حالي ًا؟ وهل هناك امكانية لتطويره وجعله اكرث

م�س�ؤولية؟ ..وهل ال�صحفي اللبناين مرتهن ل�سلطة املال
وا�صحاب النفوذ ال�سيا�س ��ي وخا�ضع للرتهيب احلزبي؟
..وهل كل ما يقوم به ال�صحفي م�سموح به وبانه فوق كل
القوان�ي�ن االعالمية؟ واخري ًا هل ميك ��ن بناء عالقة بني
ال�صحف ��ي وال�سيا�سي تعتمد عل ��ى الف�صل بني ال�صداقة
والعم ��ل ال�صحفي ا�سوة بالعالقة الت ��ي كانت قائمة بني
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وبني االعالمي مار�سيل
غامن؟ .

مار�سيل غامن

وحت ��دث غامن متن ��اوال الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلريري
والعالق ��ة الت ��ي كانت جتمع ��ه به فلف ��ت اىل انه ال ميكن
اخت�ص ��ار رفي ��ق احلري ��ري بكلمة او حما�ض ��رة او كتاب
وان ��ه مهم ��ا ح ��اول البع� ��ض ان يكت ��ب عنه فه ��و �سيكون
عاج ��زا عن التعرف اال على زاوية �صغرية من زوايا هذا
الكب�ي�ر ..وقال  :لقد ظلم كث�ي�را رفيق احلريري ظلمناه
كلن ��ا وظلم ��ه اجلمي ��ع وكنا كمن نق ��ول  :غ ��دا �سنعو�ض
عليك هذا الظلم االن هو وقت النه�ش وال�شتم والتخوين
والته�شيم والتحجيم هذا ما فعلناه برفيق احلريري الننا
مل نع ��رف من هو ال�سيا�سي فيه ؟من ه ��و االن�سان فيه ؟
من هو الوطني فيه ؟ من هو العروبي فيه ؟
وا�ستعر� ��ض غ ��امن للق ��اء االول ال ��ذي جمع ��ه بالرئي� ��س
احلري ��ري حني كان يقدم برناجم ��ا اذاعيا �سيا�سيا عرب
اذاع ��ة لبن ��ان احلر وكي ��ف ان الرئي�س رفي ��ق احلريري
ابدى اعجابه بالربنامج جله ��ة نقله وجهتي نظر م�ؤكدا
عليه على اهمية ان ال يكون االعالم احاديا وامنا اعالما
دميقراطي ��ا عل ��ى �ص ��ورة البل ��د ال ��ذي كان يحل ��م به ..
وكذل ��ك كيف تطورت عالقته به و كيف كان يتناق�ش معه

يف خمتل ��ف املوا�ضي ��ع التي تهم البل ��د ويف ال�صورة التي
ر�سمها للبلد «لبنان ال�سيد احلر امل�ستقل «  ،ويف املواقف
ال�صعب ��ة يف ظل الظروف ال�سيا�سي ��ة التي كانت متر بها
الب�ل�اد �آنذاك وقال  :مل يكن رفيق احلريري ليهد�أ امام
ث ��ورة احالم ��ه وتطلعاته كان وه ��و يجيد تدوي ��ر الزوايا
يخط ��ط مل ��ا هو ابعد ال يرت ��اح وال يتعب م ��ن ملف ي�ضعه
رمب ��ا حتت �ضغط معني على الرف وهو غري مقتنع ليعود
فيطل به من زاوية اخرى من باب اخر خ�صو�صا اذا كان
م�شروعا مل�صلحة البلد واقت�صاده و�صورته وحداثته ..
وحول احلم�ل�ات التي كانت ت�شن عل ��ى الرئي�س ال�شهيد
فيما يتعل ��ق ب�أ�سلمة البل ��د وم�ؤ�س�ساته واغ ��راق البلد يف
الدي ��ون متهيدا للتوطني قال غ ��امن  :كنت م�صدوما من
حج ��م م ��ا يقوم ب ��ه حفاظا عل ��ى التوازنات م ��ن بريوت
اىل الفاتيكان م�ستعر�ض ��ا امل�آخذ على مر�سوم التجني�س
لتنتهي اجلل�س ��ة بنظرة فيها الكثري م ��ن العتب واالمل :
ه ��ل �صرت ت�ص ��دق االن انني اريد لبن ��ان للبنانيني لكل
اللبناني�ي�ن ..رفيق احلريري الذي اعاد لبنان اىل العامل
واعاد ال�صدقية اليه يف كل امل�ؤ�س�سات الدولية املهمة هو
م ��ن اتى بالباب ��ا يوحنا بول�س الث ��اين اىل لبنان يف العام
 1997الح عليه م ��رارا لياتي اىل لبنان يف مرحلة اعادة
االعم ��ار وليوج ��ه ر�سال ��ة قوي ��ة اىل اللبناني�ي�ن م�سلمني
وم�سيحيني ر�سالة الر�سالة التي يج�سدها لبنان ..
وحت ��دث غامن ع ��ن العالق ��ة الوطيدة الت ��ي كانت تربط
الرئي� ��س احلري ��ري بالبطري ��رك �صف�ي�ر فق ��ال  :كان
الرئي� ��س يطم ��ح اىل عالق ��ة دائمة ووثيق ��ة بالبطريرك
�صف�ي�ر كان يخ�شى اغ�ضاب بكرك ��ي التي مل تكن تق�صر
يف ملف ��ات ال�سيادة والدين ولكن ��ه كان كمن يرتكز على
�صخ ��رة اليريد اغ�ض ��اب بكركي ال يريده ��ا معه ال يريد
لبكركي ان تخف� ��ض �صوتها ولكن كما يقال كان يريد ان
تفهع ��م عليه  ،كان يحرتم كثريا البطريرك �صفري الذي
كان ب ��دوره يحرتم كثريا رفي ��ق احلريري يثقق به ويحبه
وه ��ذا ما قال ��ه يل �صفري الذي كان ب ��دوره يحرتم كثريا
رفي ��ق احلريري وهذا ما ح ��دا بالبطريرك �صفري للمرة
االوىل يف التاري ��خ للن ��زول اىل قريط ��م ي ��وم ا�ست�شه ��اد
الرئي�س كانت بكركي بالن�سبة اىل رفيق احلريري �صمام

امان وكان للبطريرك �صفري احرتام كبري يف قلب وعقل
الرئي�س ال�شهيد .
وفيم ��ا يتعل ��ق باتف ��اق الطائ ��ف تاب ��ع غ ��امن  :كان يقول
الرئي� ��س احلري ��ري فلينف ��ذ االتف ��اق اوال بالكامل ومن
دون تدخ ��ل اح ��د لنكت�ش ��ف ثغرات ��ه ان ��ه اتف ��اق ي�ضمن
حق ��وق كل الطوائف وانتبهوا ال تفتح ��وا �شهية احد على
تعديالت لقد ن�سي اجلميع العدد ال تذكروا احدا بالعدد
علين ��ا اليوم العم ��ل النقاذ لبن ��ان من امل� ��آزق ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة كان اله ��م دائم ��ا تعزي ��ز دور الدول ��ة يف
الداخ ��ل واع ��ادة احلي ��اة اىل العا�صم ��ة لتحويله ��ا م ��ن
جديد مركزا جاذبا عا�صمة تزه ��و باحلياة واال�ستقرار
من هنا كان ��ت ت�ستفزه �صورة االحتجاجات واال�ضرابات
والتظاه ��رات واالعت�صامات لي� ��س خوفا من املطالب بل
حر�صا على �صورة البلد يف اخلارج ..
وعن عالقته بال�صحافيني واالعالميني قال غامن  :كان
رفيق احلري ��ري حديث ال�صحافيني واالعالميني وعلى
عك� ��س ما ه ��و �سائد كان من اك�ث�ر املتابعني ملا يكتب يف
ال�صحافة وما ي�صدر يف التلفزيونات واالذاعات وكنت
افاج�أ ح�ي�ن ي�سالني عن خرب يف زاوية ما مل اكن النتبه
ل ��ه او اعريه اهمية كانت احلى جل�ساته مع ال�صحافيني
ميازحه ��م ي�ستم ��ع اليه ��م يحاوره ��م مل يك ��ن رفي ��ق
احلري ��ري ي�ستعم ��ل ال�صحافي�ي�ن كان �صديقهم ي�سال
عنهم ع ��ن عائالتهم ويعي�ش معه ��م حلظاتهم الفرحة
كما ال�صعبة ..
وا�ضاف غامن  :كان رفيق احلريري �صبورا او جلودا اىل
اق�صى حد يعطي فر�ص من اجل ان يبقى لبنان موجودا
عل ��ى اخلارطة رغ ��م كل ع�ث�رات امل�ش ��روع يف الداخل ،
اكاد اجزم ان رفيق احلري ��ري مل يت�آمر ولو للحظة على
�سوريا لك ��ن �آثار اللقاءات غري املجدي ��ة او ال�سلبية التي
كان يجريه ��ا يف دم�ش ��ق كان ��ت تظهر دائم ��ا على وجهه
يف العودة لتوح ��ي بانتفا�ضة خجول ��ة انتفا�ضة ا�ستمرت
مكبوت ��ة رغم كل احلراك الذي كالن دائرا جلعله يخرج
عن �صمته عن غ�ضبه وعن نقمته وىخر احلمالت ق�صة
الزيت قبل ايام على ا�ست�شهاده ..
وتوق ��ف غ ��امن عن ��د م ��ا يج ��ري الي ��وم م ��ن اخب ��ار عن

التط ��رف واالنتحاريني يف لبنان م�ستذك ��را كيف تعامل
الرئي�س احلريري يف ي ��وم من االيام مع احداث ال�ضنية
وال�شمال وم ��اذا كان وقع كلماته لتهدئ ��ة الو�ضع واعادة
االعت ��دال اىل النا�س وقال  :جمه ��ور رفيق احلريري هو
جمه ��ور االعتدال واعجب ممن ر�شق ��وا �شقيقته وعائلته
ومنا�صري ��ه بدع ��م ح ��االت التط ��رف وانا ال ��ذي ع�شت
درو�س رفيق احلريري يف العي�ش امل�شرتك يف فهم االخر
ويف التعددية ..
وا�ض ��اف  :عندم ��ا اذك ��ر ال�سيدة بهي ��ة ال ي�سعني اال ان
ات�ش ��ارك معكم بع� ��ض حلظات الفرح الت ��ي كان يعي�شها
الرئي� ��س ال�شهيد مع عائلته اذك ��ر جيدا �ضحكات القلب
وه ��و يهاتف ن ��ازك اىل باري�س وال ��دالل املتبادل مع هند
وقب�ل�ات �سعد على اجلب�ي�ن واليد م ��ع ابت�سامة عري�ضة
فيها الكثري من الر�ضى ترت�سم على اجلبهة العري�ضة ..
وتوقف غامن عند يوم ا�ست�شهاد الرئي�س احلريري يف 14
�شباط وقال  :يوم اجلرمية مل اقو على مواجهة احلقيقة
الت ��ي كانت اكرب من ا�صدقها حقيق ��ة  ،ال�ساعة الواحدة
م ��ن بعد ظه ��ر االثن�ي�ن � 14شب ��اط  ..قد يك ��ون امل�شهد
عبثي ��ا لكنني كنت احاول  ،تل ��ك املحاولة كررتها مرتني
يوم �سقوط ج�ب�ران التويني وو�س ��ام احل�سن تاكدت من
احلقيق ��ة حلظة رايت ال�سيدة بهي ��ة احلريري منذ ذلك
اليوم ال اعرف ملاذ تذكرين ال�سيدة بهية بطفولة الرئي�س
احلري ��ري يف �صي ��دا والتي كانت تتح ��دث عنها بحرارة
و�شغ ��ف منذ ذلك اليوم ورغ ��م بع�ض املد واجلزر اخذت
عهدا على نف�سي ان ابقى يف ذلك البيت ..
وخت ��م غ ��امن  :انا اث ��ق بعدالة ربن ��ا انه �سينتق ��م لرفيق
احلري ��ري م ��ن القتلة وكانوا كرثا ،لي�س ��وا وحدهم من
ج ��اءت با�سمائهم التحقيق ��ات كانوا ك�ث�را ُ ،عرفوا ام
مل ُيعرف ��وا  ،ع ��ن ح�سن ني ��ة او �سوء نية  ،ك�ث�ر اغتالوا
رفي ��ق احلري ��ري عندم ��ا �صمتوا عن حماول ��ة نحره يف
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة  ..كرث اغتال ��وا حلمنا ي ��وم اغتالوا
رفيق احلريري ..
ويف اخلتام كانت مداخالت لعدد من احلا�ضرين بعدها
قدم الدكت ��ور حمود لغامن كتاب «رفي ��ق احلريري رجل
من التاريخ « ..
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بمبادرة من النائب الحريري وت�شمل �سبع مدار�س في �صيدا والجوار

بهية الحريري� :أحوج ما نكون في ايامنا هذه الى الحوار
مببادرة من رئي�ستها النائب بهية احلريري ويف
اطار خط ��ة الط ��وارىء الرتبوية الت ��ي اطلقتها
لإ�ستيع ��اب الط�ل�اب النازح�ي�ن م ��ن �سوريا يف
مدار� ��س �صيدا واجل ��وار وانتظامه ��م درا�سيا ،
با�ش ��رت م�ؤ�س�س ��ة احلري ��ري للتنمي ��ة الب�شرية
امل�ستدام ��ة بتوزيع حقائ ��ب مدر�سية وقرطا�سية
عل ��ى  1000طالب �سوري نازح ت�ست�ضيفهم �سبع
مدار� ��س خا�صة �ضمن ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
واجلوار .
وجرى اطالق عملية توزع احلقائب والقرطا�سية
من مدر�س ��ة احلاج بهاء الدي ��ن احلريري التي
ت�ستقب ��ل نح ��و  190طالب ��ا �سوري ��ا يف �صف ��وف
الأول �أ�سا�س ��ي  ،وذلك بح�ضور م�س�ؤولة ال�ش�ؤون
الرتبوي ��ة يف م�ؤ�س�س ��ة احلريري هب ��ة �أبو علفا ،
ومن�سق عام ال�شبك ��ة املدر�سية ل�صيدا واجلوار
نبي ��ل ب ��واب ،ومدي ��رة مدر�س ��ة البه ��اء وداد
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النادري..عل ��ى ان ت�شم ��ل ه ��ذه اخلط ��وة تباعا
باقي مدار�س ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار
الت ��ي ت�ست�ضيف طالبا �سوري�ي�ن وهي “ مدر�سة
الفن ��ون االجنيلي ��ة  ،ثانوي ��ة رفي ��ق احلريري ،
ثانوية االميان ،مدر�سة �صيدون ،ثانوية الفرقان
 ،دوحة املقا�صد ومدر�سة اجلنان “.
وقال ��ت ابو علف ��ا :ان هذه اخلط ��وة ت�أتي �ضمن
اخلط ��ة الت ��ي اطلقته ��ا النائ ��ب ال�سي ��دة بهي ��ة
احلريري ال�ستيعاب  1000طالب �ضمن مدار�س
ال�شبكة واملوزعني عل ��ى  7مدار�س ل�سد حاجات
التالمذة ال�سوريني حيث بد�أت امل�ؤ�س�سة بت�سليم
 1000حقيب ��ة مدر�سي ��ة م ��ع قرطا�سيته ��ا وكل
الل ��وازم له� ��ؤالء الط�ل�اب من جه ��ة لي�ستطيعوا
متابع ��ة عامه ��م الدرا�سي من جه ��ة وللتخفيف
عن املدار� ��س التي ت�ستوعبهم م ��ن جهة ثانية .
بد�أن ��ا عملية التوزيع اليوم و�ست�ستكمل على بقية

املدار�س الت ��ي فيها طالب �سوريني ل�شمول اكرب
عدد ممكن منهم .
م ��ن جهت ��ه اثن ��ى ب ��واب عل ��ى مب ��ادرة النائب
احلري ��ري متوجها اليها بال�شك ��ر ب�إ�سم ال�شبكة
املدر�سي ��ة وق ��ال :ان احلقائ ��ب والقرطا�سي ��ة
الت ��ي ت ��وزع عل ��ى الط�ل�اب ال�سوريني ه ��ي هبة
مقدمة م ��ن م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�شرية
امل�ستدامة  ،وهي ت�شمل املدار�س ال�سبع اخلا�صة
و�شب ��ه املجاني ��ة الت ��ي ت�ستقبل طالب ��ا �سوريني
وترعاهم وحتاول قدر االمكان ان ت�ؤمن لهم كل
م�ستلزم ��ات متابعتهم لدرا�سته ��م وت�أمني عام
درا�سي طبيعي وم�ستق ��ر باحلد االدنى املطلوب
.وانن ��ا ب�إ�س ��م م ��دراء ه ��ذه املدار� ��س وال�شبكة
املدر�سي ��ة ن�شكر للنائ ��ب ال�سيدة بهية احلريري
مبادرتها ه ��ذه و�سهرها الدائم على ح�سن �سري
العملية الرتبوية و�سالمة العام الدرا�سي .

اللقاء الروحي ال�صيداوي انعقد في دار االفتاء في �صيدا

عق ��د اللقاء الروح ��ي ال�صي ��داوي اجتماعه الدوري
يف دار االفت ��اء يف �صي ��دا بدع ��وة م ��ن مفت ��ي �صيدا
واق�صيته ��ا ال�شي ��خ �سلي ��م �سو�س ��ان وم�شارك ��ة :
مفت ��ي �صي ��دا والزه ��راين اجلعف ��ري ال�شيخ حممد
ع�س�ي�ران  ،راع ��ي ابر�شية �صيدا ودي ��ر القمر للروم
امللكي�ي�ن الكاثولي ��ك املط ��ران ايل ��ي ح ��داد  ،راعي
ابر�شي ��ة �صيدا ودير القم ��ر للموارنة املطران اليا�س
ن�ص ��ار ومرتوبوليت �صيدا و�ص ��ور ومرجعيون للروم
الأرثوذك�س املطران اليا�س كفوري.
و�صدر عن املجتمعني بيان تاله املفتي �سو�سان وجاء
فيه:
التق ��ى يف دار الفت ��وى يف �صي ��دا يف ه ��ذا ال�صب ��اح
ا�صح ��اب ال�سيادة املطران ن�ص ��ار واملطران كفوري
واملط ��ران ح ��داد و�سماح ��ة املفت ��ي ال�شي ��خ حمم ��د
ع�س�ي�ران و�سماح ��ة املفتي ال�شيخ �سلي ��م �سو�سان يف
لقائهم الروحي الدوري.
تداول املجتمعون حول بع�ض الأمور التي تعاين منها
املنطق ��ة ويعاين منها لبن ��ان  .وكان ابرزها املطالبة
والت�أكي ��د عل ��ى كل املرجعي ��ات الأمني ��ة ان ت�س ��ارع
بالعمل يف اطالق املطارنة املخطوفني وبع�ض الكهنة
اي�ضا حتى يعودوا اىل دورهم ب�أمن وخري و�سالم لأن
ه ��ذه الق�ضية تزع ��ج كثريا من املحب�ي�ن والأ�صدقاء
واملرجعي ��ات الدينية راف�ض�ي�ن كل خطف يقوم على
ظلم النا�س.
كم ��ا اكدت ه ��ذه املرجعيات الروحي ��ة انها يف �صيدا
ويف اجل ��وار على م�سافة واحدة م ��ن كل القوى وانها
على ات�ص ��ال دائم مع هذه الق ��وى وان عملها هو يف
خدمة النا�س وخدمة القيم والر�سالة التي حتملها .

كما اك ��د املجتمع ��ون ان امل�سيحيني يف ه ��ذا ال�شرق
كانوا قبل اال�سالم  ،وان وجودهم يف هذا ال�شرق هو
من الن�سيج الوطني واالجتماعي وان تفاعل امل�سيحية
مع اال�سالم انتج كث�ي�را من االجنازات و�صنع كثريا
م ��ن املحطات يف تاريخ هذا ال�شرق املليء واملتم�سك
بالعدالة واحلرية والكرامة االن�سانية .
وم ��ن هن ��ا ن�ؤك ��د ان كل ا�ساءة للإ�سالم ه ��ي ا�ساءة
للم�سيحي ��ة ،وكل ا�س ��اءة للم�سيحي ��ة ه ��ي ا�س ��اءة
للإ�سالم  ،بكل رموزها وبكل مقاماتها  .وما ن�شاهده
اليوم فيه جتني على امل�سيحية وجتني على اال�سالم .
توج ��ه املجتمع ��ون بالتهنئ ��ة للمخطوف�ي�ن يف اعزاز
ولأهلهم بعودتهم بال�سالمة وبحريتهم  ،ون�س�أل اهلل
ان ال يك ��ون هن ��اك من خمطوفني ج ��دد حتى يعانوا
ما عانوه .
كم ��ا ا�ستنك ��ر املجتمعون ما ح�ص ��ل يف طرابل�س من
تفج�ي�ر ل ��دور العب ��ادة  ،مل�سج ��د ال�س�ل�ام وم�سج ��د
التقوى وتوجه ��وا بالتعزية لأه ��ايل ال�شهداء �سائلني
املوىل عز وج ��ل ان ي�شفي اجلرحى منهم  ،وتوجهوا
اي�ض ��ا بالتعزي ��ة لبل ��دات واهايل الغرق ��ى يف عبارة
املوت يف اندوني�سيا.
ث ��م اك ��دوا عل ��ى ان اال�س ��راع يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
اجلامع ��ة وخ�صو�ص ��ا امام متطلب ��ات املواطنني وما
يعان ��وه من نق�ص يف اخلدمات واحلاجات هو مطلب
ا�سا�س ��ي ل ��كل النا�س ول ��كل املواطنني حت ��ى ي�شعروا
انه ��م يعي�ش ��ون يف وطن يحق ��ق لهم كرام ��ة احلياة
وكرامة العي�ش .
ث ��م توج ��ه املجتمع ��ون اىل كل امل�ؤ�س�س ��ات العربي ��ة
واال�سالمي ��ة والدولية مل�ساع ��دة النازحني ال�سوريني

خ�صو�صا ونح ��ن على ابواب ال�شتاء وم ��ا يعانوه من
م�ش ��اكل يف االيواء ومن م�ش ��اكل �صحية  ،وكون هذا
الأمر ف ��اق قدرة اجلمعي ��ات والهيئ ��ات وامل�ؤ�س�سات
االغاثية املحلية .
نح ��ن يف �صيدا ال �ش ��ك امام ق�ضية وطني ��ة ان�سانية
اخالقي ��ة �سمي ��ت بالنازح�ي�ن ال�سوري�ي�ن  .واذك ��ر
النازح�ي�ن ال�سوريني انهم يعي�ش ��ون يف بلد فيه نظام
وفي ��ه قانون فلرياع ��وا النظام ولرياع ��وا القانون يف
حياتهم اليومية .
ثم ختم املجتمعون هذا اللقاء بالت�أكيد على ان �صيدا
واجلوار امن ��ا هي منوذج للحياة الوطنية امل�شرتكة ،
للحياة التي ترف� ��ض الفنت وتقف يف وجهها  ،للحياة
الت ��ي ترف�ض ال�شح ��ن الطائفي واملذهب ��ي  ،ي�ؤكدون
عل ��ى الوح ��دة الوطني ��ة ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن وامل�سيحيني
والوحدة اال�سالمية ب�ي�ن ال�سنة وال�شيعة  ،فال مكان
للفتن ��ة يف �صي ��دا وال يف ه ��ذا اجل ��وار املمت ��د �شرقا
وجنوب ��ا  ،وامنا هو التم�سك بالدول ��ة العادلة القوية
والتم�سك بالأمن ال�شرعي القانوين والعمل من اجل
اال�ستق ��رار والنمو واالزده ��ار  ،راف�ضني كل تطرف
وكل غلو من هنا او من هناك .
يف ه ��ذه الأيام الت ��ي نعي�شها ايام عا�ش ��وراء  ،توجه
املجتمعون اىل الأخ ��وة يف الطائفة ال�شيعية الكرمية
ب�أح ��ر امل�شاع ��ر ب� ��أن عا�ش ��وراء مدر�س ��ة للت�ضحية
والف ��داء وااللت ��زام باملوقف احل ��ق وال�صحيح الذي
نري ��ده ان يك ��ون عنوان ��ا يف حياتن ��ا نتعل ��م من ��ه يف
م�سريتن ��ا الوطني ��ة  ،عا�ش ��وراء يوم كب�ي�ر يف تاريخ
االن�سانية وتاريخ اال�سالم .
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ح�ضور الرئي�س �سليمان حفل اطالق كتاب "�سالمي اعطيكم" في بكركي
اك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة �ض ��رورة ان نعترب من
زي ��ارة الباب ��ا بنديكتو� ��س ال�ساد� ��س ع�ش ��ر اىل
لبن ��ان التي و�صفها بالتاريخي ��ة ونتمعن لتطبيق
نتائجه ��ا ،معرب ��ا ع ��ن اعت ��زازه بح�صوله ��ا يف
عهده ،وم�شددا عل ��ى �ضرورة تطبيق امل�سيحيني
لالر�ش ��اد الر�س ��ويل لتاليف املخاط ��ر املحيطة
بوجوده ��م يف ال�شرق االو�سط وا�صفا خال�صات
اجتماع الربوة بخارطة الطريق لبقائهم فيه.
واذ ن ��وه بر�سالة االنفت ��اح للم�سيحي�ي�ن م�شددا
عل ��ى ان التقوق ��ع واالنعزال لي�سا م ��ن �شيمهم،
فان ��ه اعت�ب�ر ،يف املقابل ،ان عل ��ى االنظمة التي
حتاول ان تن�ش�أ يف هذا ال�شرق ان تعلم ان عليها
ا�ش ��راك كاف ��ة املكونات املوجودة في ��ه يف العمل
ال�سيا�س ��ي وادارة �ش�أن ��ه دون النظر اىل عددها
بل اىل احل�ضارة التي حتملها.
كالم الرئي� ��س �سليم ��ان ج ��اء يف خ�ل�ال كلم ��ة
القاه ��ا يف حف ��ل اط�ل�اق كت ��اب زي ��ارة قدا�سة
الباب ��ا بنديكتو� ��س ال�ساد� ��س ع�ش ��ر �إىل لبن ��ان
بعن ��وان "�سالمي �أعطيك ��م" ،وذلك يف ال�صرح
البطريرك ��ي ظه ��ر الي ��وم ،بح�ضور ال ��وزراء يف
حكوم ��ة ت�صريف االعم ��ال :االت�صاالت جربان
با�سي ��ل ،االعالم ولي ��د الداع ��وق ،البيئة ناظم
اخل ��وري ،ووزير الدولة �سليم ك ��رم ،والوزيرين
ال�سابق�ي�ن مي�شال اده ووديع اخل ��ازن ،وبطاركة
ال�ش ��رق واع�ض ��اء جمل�س البطارك ��ة واال�ساقفة
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الكاثولي ��ك يف لبن ��ان الذي ��ن يعق ��دون دورتهم
ال� �ـ  47يف املق ��ر البطريركي – بكرك ��ي ومدير
ع ��ام رئا�سة اجلمهورية الدكت ��ور انطوان �شقري
وح�شد من املدعوين.

كلمة البطريرك الراعي
يف بداية احلفل ،القى بطريرك انطاكيا و�سائر
امل�شرق للموارن ��ة الكاردينال مار ب�شارة بطر�س
الراع ��ي كلمة رح ��ب فيه ��ا بالرئي� ��س �سليمان،
منوه ��ا بف�ضله بدعوة قدا�س ��ة البابا بنديكتو�س
لزيارة لبنان.
واك ��د ان �آب ��اء جمل� ��س البطارك ��ة والأ�ساقف ��ة
الكاثوليك يف لبنان ال ير�ضون ب�أن ي�صبح الكيان
ال ّلبناين وم�ؤ�س�سات ��ه الد�ستورية والعامة رهينة
النزاع ال�سيا�سي  -املذهبي الداخلي واملت�أ ّثر يف
العمق بالنزاع اجلاري يف بلدان املنطقة والآخذ
يف االتّ�ساع .ويرف�ضون تغيري الهوية اللبنانية.
وق ��ال :ان ما ي� ��ؤمل الآباء بالأك�ث�ر ،وي�ؤمل قلبكم
فخام ��ة الرئي� ��س وك ّل القل ��وب املُح ّب ��ة والغني ��ة
مظاهر تغيري هوية
بامل�شاعر الإن�سانية ،ه ��و �أنّ
َ
الكي ��ان اللبناين وتعطيل ر�سال ��ة لبنان ،ال تقف
عند حدود الفكر بل تتع ّداه �إىل انتهاك الثوابت
الوطن ّي ��ة ،وجعل الهوي ��ة والر�سالة حرف� � ًا ميت ًا.
وق ��د �أ ّدت وت�ؤ ّدي �أكرث ف�أك�ث�ر �إىل �إفقار ال�شعب
ال ّلبن ��اين ال ��ذي ب ��ات ثل ُث ��ه يع ��اين م ��ن اجلوع،

و�إىل قه ��ره يف معي�شت ��ه و�أمنه وم�ص�ي�ره ،و�إىل
�إرغامه عل ��ى هجرة الوطن ،وجع � ِ�ل العديد من
حلركات �أ�صولية دخيلة ولأهداف
أدوات
ٍ
�أبنائه � ٍ
حزبية ،يح ّملونها ال�سالح ويد ّربونها على القتل
والهدم والعنف والإرهاب ،ف� ً
ضال عن ت�س ّبب ك ّل
ذل ��ك بتف�شي الف�س ��اد يف الإدارات العا ّمة ونهب
املال العام ،واالنحط ��اط يف الأخالق ،وبانت�شار
ال�سالح.
وق ��ال "من �أج ��ل التفاع ��ل والتكام ��ل واالغتناء
املتب ��ادل بني مك ّون ��ات لبنان ،ن�ؤ ّي ��د م�ساعيكم،
فخام ��ة الرئي� ��س� ،إىل �إحي ��اء احل ��وار الوطني
وحتقي ��ق امل�صاحل ��ة ،وم ��ن �أج ��ل و�ض ��ع ح� � ّد
للإن�شط ��ار ال�سيا�س ��ي  -املذهب ��ي .ونطال ��ب
معك ��م املجل� ��س النياب ��ي ب�إق ��رار قان ��ون جديد
لالنتخابات ،من �ش�أنه �أن يحفظ امل�ساواة وقيمة
�ص ��وت الناخب ،و�أن يك ��ون على قيا� ��س الوطن
ال عل ��ى قيا� ��س الأ�شخا� ��ص والفئ ��ات ،وب�إجراء
االنتخابات النياب ّية يف �أ�سرع وقت ممكن.
كم ��ا نطالب الأط ��راف ال�سيا�س ّي�ي�ن املتنازعني
بت�سهي ��ل ت�ألي ��ف احلكوم ��ة اجلدي ��دة اجلامعة
والق ��ادرة على مواجهة التح ّدي ��ات االقت�صاد ّية
واملعي�ش ّية والأمن ّية ،وعل ��ى �إعادة احلياة العا ّمة
�إىل دورته ��ا الطبيعي ��ة ،ال�ضامن ��ة للخري العام.
ون�ؤ ّي ��د م�ساع ��ي فخامتك ��م لإج ��راء انتخ ��اب
رئي�س جديد للجمهوري ��ة يف موعده الد�ستوري.

وال ��ك ّل ،من �أجل حماية ت ��داول ال�سلطة بال�شكل
الدميوقراطي ،الذي مي ّيز لبنان.

الرئي�س �سليمان
ويف خت ��ام احلف ��ل� ،سل ��م البطري ��رك الراع ��ي
الرئي� ��س �سليم ��ان الن�سخة االوىل م ��ن الكتاب،
قبل ان يلقي رئي�س اجلمهورية كلمة جاء فيها:
"ان املنا�سب ��ة التي جتمعن ��ا اليوم �سعيدة جدا
لن�ستذكر زيارة تاريخية مهمة ونوثقها بكتاب.
اين ،بداي ��ة ،اتوج ��ه بال�شك ��ر اىل جمي ��ع الذين
�ساهم ��وا باجن ��اح ه ��ذه الزي ��ارة واط�ل�اق هذا
الكت ��اب ،وبال�شك ��ر اال�سا�س ��ي اىل غبط ��ة
البطري ��رك ب�ش ��ارة الراع ��ي ال ��ذي رع ��ى هذه
العملي ��ة بكامله ��ا وو�ضع كل امكان ��ات الكني�سة
بت�ص ��رف الزي ��ارة .كم ��ا اتوجه بال�شك ��ر اي�ضا
اىل املط ��ران مط ��ر واىل اللجن ��ة الت ��ي اهتمت
باملو�ضوع واىل املركز الكاثوليكي لالعالم الذي
كان له الدور الكبري بتوثيق هذا الكتاب.
ان املنا�سبة �سعيدة النها حت�صل يف ظرف �صعب
مير به لبنان وامل�شرق العربي وجمل�س البطاركة
واال�ساقفة الكاثولي ��ك ي�ستمر بن�شاطه من اجل
املحافظ ��ة عل ��ى امل�سيحيني يف ه ��ذا ال�شرق .ان
زيارة البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر هي زيارة
تاريخي ��ة ،واين اعتز بها ،واعت�ب�ر انها ،حل�سن
حظي ،مت ��ت يف عهدي .ان هذه الزيارة عظيمة
بدالالته ��ا وبنتائجه ��ا وعلينا ان نعت�ب�ر ونتمعن
لتطبي ��ق نتائجه ��ا .انها عظيم ��ة بدالالتها النها
برهنت ع ��ن ت�ضامن ال�شعب اللبناين واالدارات
اللبناني ��ة عل ��ى كل امل�ستويات وم ��ا حققوه ،على
م�ست ��وى الطوائف كافة ،من اجتم ��اع وم�شاركة
يف اال�ستقب ��ال وح�س ��ن تنظي ��م وادارة وامن يف
ح�ي�ن كانت حت ��ذر الر�سائ ��ل من خمتل ��ف دول
العامل من انه �سيت ��م االخالل باالمن والتعر�ض

للح�ب�ر االعظ ��م .لقد جنح ��ت الزي ��ارة وبرهن
اللبنانيون� ،شعبا وطوائف وم�ؤ�س�سات وادارات،
انه ��م ق ��ادرون ،ان يقوم ��وا مبا يتوج ��ب عليهم
�ش�أنهم �ش�أن �سائر دول العامل ،ال بل فان الزيارة
كانت م ��ن اجنح الزي ��ارات ح�سبما ق ��ال البابا
بنديكتو� ��س الذي نوج ��ه له التحية ،ه ��ذا البابا
العظي ��م الذي ع ��رف كيف يتج ��رد ويخرج من
ال�سلطة بكرب .كما نتوجه اي�ضا يف هذه املنا�سبة
بال�شكر اىل البطريرك �صفري.
ا�ض ��اف رئي� ��س اجلمهوري ��ة :ام ��ا نتائ ��ج ه ��ذه
الزيارة ،فتتمثل باالر�شاد الر�سويل الذي وجهه
احل�ب�ر االعظم مل�سيحيي ال�ش ��رق .هذا االر�شاد
الذي يتكامل م ��ع االر�شاد الر�سويل الذي وجهه
الباب ��ا يوحن ��ا بول�س الثاين الع ��ام  1997والذي
توجه خ�صي�صا للبنانيني وامل�سيحيني يف لبنان.
هذا الباب ��ا القدي�س الذي �سيتم تقدي�سه يف 27
ني�س ��ان  2014مع البابا يوحنا الثالث والع�شرين
ال ��ذي �سبق ل ��ه ان زار لبنان ،م ��ا ي�شكل عالمة
خ�ي�ر وبركة ان م ��ن ي ��زورون لبن ��ان ي�صبحون
قدي�سني.
وق ��ال :علين ��ا كم�سيحي�ي�ن تطبي ��ق االر�ش ��اد
الر�س ��ويل وع ��دم التفتي�ش عن ط ��رق و�آليات او
م�شاريع اخرى .علين ��ا ان نتذكر ال�شباب الذين
كانوا ي�ستمع ��ون اىل قدا�سة الباب ��ا بنديكتو�س،
والذي ��ن كان يل احلظ ان اك ��ون بينهم ،عندما
خاطبه ��م عل ��ى درج حاري�صا طالب ��ا اليهم ان
يتكلم ��وا لغته ��م العربي ��ة عندما كان ��وا يهتفون
با�س ��م الباب ��ا يوحنا بول� ��س الث ��اين بالفرن�سية.
علين ��ا ان نتقي ��د باالر�شاد الر�س ��ويل الذي وجه
وتكام ��ل م ��ع االر�ش ��اد االخ ��ر لت�ل�ايف املخاطر
املحيطة بالوج ��ود امل�سيحي يف ال�شرق االو�سط،
وذل ��ك اوال باعتم ��اد :لغ ��ة االعت ��دال واالنفتاح
واحل ��وار واحلريات وحق ��وق االن�س ��ان واعتماد

القي ��م الدميوقراطي ��ة وكافة القي ��م احل�ضارية
واالن�سانية وحماربة التع�صب واالرهاب.
ثانيا :عدم االنغالق املنايف لهذه الر�سالة.
ثالث ��ا :ع ��دم الذوب ��ان املتعار� ��ض م ��ع غن ��ى
خ�صو�صية امل�سيحيني .
رابعا :ع ��دم االعتماد عل ��ى احلمايات االجنبية
الوهمية وعدم مما�شاة االنظمة املت�سلطة.
خام�س ��ا :ع ��دم الرك ��ون اىل فك ��رة حتال ��ف
االقليات.
وخت ��م ،اخواين ،هذه اخلال�ص ��ات تناولناها يف
اجتماع الربوة وه ��ي ت�شكل خارطة طريق لبقاء
امل�سيحيني يف هذا ال�شرق يف ظل العامل املتعدد،
والك ��رة االر�ضي ��ة املعومل ��ة الت ��ي ال م ��كان فيها
للتقوقع ال ب ��ل بالعك�س .فنح ��ن ا�صحاب ر�سالة
انفتاح ويجب ان نحارب هذا التقوقع الن العوملة
والتعددي ��ة واالنفت ��اح يقابله ��ا تقوق ��ع وانعزال،
وهما لي�سا من �شيم امل�سيحيني.
وعل ��ى االنظم ��ة الت ��ي حت ��اول ان تن�ش� ��أ يف هذا
ال�ش ��رق ان تعلم ان عليها ا�شراك كافة املكونات
املوجودة في ��ه يف العمل ال�سيا�س ��ي وادارة �ش�أنه
دون النظ ��ر اىل عددها ب ��ل اىل احل�ضارة التي
حتملها.
اتوجه اليكم بال�شكر اجلزيل على هذه املنا�سبة
العظيمة وامتنى ان تكون الكني�سة دائما مت�ألقة
برعاية غبطة البطريرك.

خلوة وغداء
ويف خت ��ام كلم ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة والتق ��اط
ال�صورة التذكارية ،عقد الرئي�س �سليمان خلوة
م ��ع البطريرك الراع ��ي يف �صالون ال�صرح قبل
ان يلب ��ي دعوة اىل م�أدبة غداء اقيمت للمنا�سبة
على �شرفه يف ال�صرح البطريركي.
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ع�شية الأعياد المجيدة ور�أ�س ال�سنة الميالدية �أ�سرة مجلة �صيدا
تكرم �أطفال من �صيدا في  / HUMPTY DUMPTYالقناية � -صيدا

كرم ��ت �أ�سرة جملة �صي ��دا – ب�إ�شراف رئي�س ��ة ق�سم العالق ��ات العامة ليال
بديع� ,أطفال من �صيدا مبنا�سبة الأعياد املجيدة و ر�أ�س ال�سنة امليالد ّية.
حت ��ت عن ��وان " :الأم " مر�آة احلياة و املجتمع و للطفل ح ��ق علينا و يجب �أن
نفتدي ��ه ب�أرواحنا و قلوبن ��ا  ،و �أن نرعاه رعاية كاملة ح�سن ��ة ج�سد ّيا و نف�س ّيا
و�أخالق ّي ��ا و معنو ّي ��ا وتربو ّي ��ا  ،لتمكين ��ه م ��ن بل ��وغ ال�سن احل�سن نح ��و �آفاق
امل�ستقبل.
و مب ��ا �أنّ "الأم" ه ��ي مدر�س ��ة احلياة و جوهر مر�آة الأجي ��ال ال�صاعدة و تقع
عل ��ى عاتقها كل امل�س�ؤول ّية منذ ال ّلحظ ��ة الأوىل لوالدة الطفل م�س�ؤول ّية ها ّمة و
�شا ّق ��ة يف درب احلياة ملا مت ّثله "الأم" من تقدمي العناية والرعاية و احل�ضانة
واحلنان والأمومة.
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و م ��ا جاء تكرمي الطفل يف ه ��ذه املنا�سبة � اّإل من منطلق امل�س�ؤول ّية الإجتماع ّية
امللقاة على عاتق "الأم" و"الأب" و"الأ�سرة" و"املجتمع".
ّ
ف ��كان التكرمي من قب ��ل �أ�سرة املجلة تقدي ��ر ًا للطفل اله ��ادف واملنظم �ضمن
برنامج معد لر�سم الفرحة والب�سمة وال�سعادة على وجوه �أطفالنا.
حيث ك ّرمت " �أ�سرة املج ّلة " �أطفال من �صيدا من خالل برنامج معد و منظم
و حاف ��ل بالرتفي ��ه و امل ��رح �إىل جان ��ب تقدمي وجب ��ة فطور �صباح ّي ��ة ،و كانت
م�ساهم ��ة " بابا نويل " ودوره الفكاهي م�ؤ ّثر يف حركة الأطفال و نفو�سهم من
ناحية ال�سعادة و الفرح و ال ّلعب لوقت طويل على وقع �أنغام املو�سيقى.
و يف اخلت ��ام و ّزع ��ت الهداي ��ا وفق الأعمار ل ��كل طفل الت ��ي كان لهذه اخلطوة
ال�صدى الط ّيب يف نفو�س الأمهات والأطفال.

57

�صيدا

مناسبات

مناسبات

حارة "�صيدا" ُتحيي ليالي عا�شوراء
وقيادتي حركة �أمل وحزب اهلل
بم�شاركة �أهالي البلدة -
ّ

�إحي ��ا ًء لذك ��رى ا�ست�شه ��اد الإمام احل�س�ي�ن "عليه
ال�سالم" العا�شر من �شهر حمرم.
نظم ��ت امل�س�ي�رات ،كم ��ا �أقيم ��ت املجال� ��س
"العا�شورائية" يف حارة �صيدا.
وتخلل �إحياء الذكرى �أعمال فنية من وحي امل�سرية
الكربالئية.
كم ��ا نظم ��ت حلق ��ات اللطم وف ��ق ما ج ��رت عليه
العادة.
 ...ركزت الكلمات على معاين ثورة الإمام احل�سني
مبا متثله من منوذج للمقاومة �ضد الظلم.
 ...حارة �صيدا ،كانت على موعد حا�سم.
�إحي ��ا ًء لذك ��رى ا�ست�شه ��اد الإمام احل�س�ي�ن "عليه
ال�سالم" العا�شر من حمرم �إ�سو ًة بكل عام.
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حت ��ت عن ��وان :كل �أر� ��ض كرب�ل�اء ..وكل ي ��وم
عا�ش ��وراء ..لتحرير الإن�سان ..والأر�ض من الظلم
والطغيان واال�ستعباد.

"يوم امل�سريات"
ُنظمت امل�سريات :مب�شاركة �أهايل البلدة وفاعليات
و�شخ�صيات دينية واقت�صادية واجتماعية من كافة
املناطق والقرى املج ��اورة �إىل جانب قيادتي حركة
�أمل -وحزب اهلل ...فكان النظام �سيد املوقف.
ملنا�سبة الي ��وم العا�شر من حم ��رم نظمت "حركة
�أمل" م�سرية ح�سينية حا�شدة يف بلدة حارة �صيدا
فتواف ��د من ��ذ ال�صباح الباك ��ر �آالف من املواطنني
من خمتلف القرى واملناط ��ق املجاورة� .إىل جانب

�شخ�صيات ديني ��ة واجتماعية وتربوي ��ة وفاعليات
البل ��دة ومدينة �صي ��دا ،ورئي�س و�أع�ض ��اء املجل�س
البل ��دي لـ ح ��ارة� -صي ��دا وقيادتي حرك ��ة �أمل –
وحزب اهلل للمنطقة.
واحت�ش ��دوا يف ال�ساح ��ات وال�ش ��وارع التي اتخذت
فيها �إجراءات �أمنية وع�سكرية م�شددة من وحدات
تابعة للجي�ش اللبناين ،وقوى الأمن الداخلي.
ا�ستع ��داد ًا للم�شارك ��ة يف امل�س�ي�رة تقدمه ��ا ف ��رق
لك�شاف ��ة الر�سال ��ة الإ�سالمية ومواك ��ب املر�شدات
والدفاع املدين واملو�سيقى.
انطلق ��ت امل�س�ي�رة احل�سيني ��ة لتج ��وب ع ��دد ًا من
�ش ��وارع البلدة مب�شارك ��ة فرق اللطمي ��ة .وانتهت
�أمام ح�سينية البلدة.

وبدوره نظم حزب اهلل م�سرية ح�سينية حا�شدة
يف ح ��ارة "�صي ��دا" انطلق ��ت من �ساح ��ة البلدة
وتقدمه ��ا ك�شافة الإمام امله ��دي وحملة الرايات
ال�س ��وداء ،واخل�ض ��راء ورايات املقاوم ��ة و�صور
ل�شهداء املقاومة وقادة املقاومة وفرق من الفتية

الذين ارت ��دوا ثياب املنا�سب ��ة املت�شحة بال�سواد
من وحي املنا�سبة.
و�ش ��ارك يف امل�سرية �شخ�صيات وفاعليات دينية
واجتماعي ��ة وتربوي ��ة و�آالف املواطن�ي�ن الذي ��ن
رددوا الهتاف ��ات واللطمي ��ات احل�سيني ��ة �إىل

جانب قيادتي حركة �أمل -وحزب اهلل.
�إ�ضاف ��ة �إىل موك ��ب �صغ ��ار وكب ��ار الأخ ��وات..
وجاب ��ت امل�س�ي�رة ال�ش ��وارع الرئي�سي ��ة للبل ��دة
وانته ��ت بكلمات من وح ��ي املنا�سبة �أمام جممع
�سيد ال�شهداء.
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مناسبات

مناسبات

المختار م�صطفى الزين يكرم ال�شخ�صيات الإجتماعية عن روح
الإمام الح�سين (عليه ال�سالم ) في دارته – حارة �صيدا
�أحي ��ت حارة �صي ��دا هذا الع ��ام كالعادة يف كل ع ��ام ,جمال� ��س عا�شوراء ,يف
ح�سيني ��ة البل ��دة بح�ض ��ور فعالي ��ات و�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة وديني ��ة وهيئات
�إجتماعية و�شعبية.
وتكلم يف ليايل عا�شوراء عدد من رجال الدين والفعاليات الإ�سالمية,
وامل�سيحي���ة ,ورئي����س املكت���ب ال�سيا�س���ي حلركة " �أم���ل " احلاج جميل

حايك.
وق ��د �أقام رئي�س رابطة خماتري �صي ��دا – الزهراين املختار م�صطفى الزين,
م�آدب عن الروح الطاهرة للإمام احل�سني " عليه ال�سالم " ,جريا على عادته
يف كل عام  ,تكرميا لعدد من ال�شخ�صيات  ,بح�ضور رئي�س بلدية �صيدا ال�سيد
�سميح الزين.

رجل االعمال مرعي ابو مرعي واملدير العام غالب بعاصيري

القنصل علي عالء الدين وحسن الزين

رئيس البلدية سميح الزين – رجل االعمال مرعي ابو مرعي – املختار مصطفى الزين – محمد ابو درويش

الشيخ حسن سرور – خالد حمادة – سمير عبده

املهندس واصف رحيل – محمود جبيلي

حسن السيد صالح – علي جبيلي

املختار مصطفى الزين – محمد ابو درويش

ابراهيم قلقاس – هشام قلقاس – الزميل غالب بعاصيري

خليل شداد – أحمد ديب

حسن الزين – أسعد ياسني

املهندس حسن الحسني – الدكتور ناصر الزين – نبيل زيدان – قاسم زيدان

الوليمة

حسن الصالح – املحامي محمد الزين – السيد حسن اسماعيل – الدكتور اديب عبده

املهندس بسام كجك – الدكتور أحمد – جمال قلقاس – طالب عبده

�صيدا
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�أفراح �آل �شرارة  -و �آل بزي

أفراح

�إحتف����ل �أم��ي�ن ع����ام العالق����ات
اخلارجي����ة " ل����دى جمل�س النواب
اللبن����اين " الأ�ست����اذ ب��ل�ال �شرارة
بحفل زف����اف جنله "ح�سان" على
اجلميل����ة الآن�س����ة "ريه����ام ب����زي"
بح�ض����ور �شخ�صي����ات �سيا�سي����ة
وق�ضائي����ة وع�سكري����ة ووج����وه
اجتماعي����ة وفاعلي����ات اغرتابي����ة
وح�ش����د كب��ي�ر م����ن �آل العرو�س��ي�ن
والأ�صدقاء والأقارب يف ا�سرتاحة
�صور ال�سياحية – جنوب لبنان.

في �إ�ستراحة �صور ال�سياحية

املدير العام غالب بعاصيري مع العروسني حسان وريهام

أفراح

الزميل محمد بلوط وعقيلته الزميلة سيمار الترك واملدير العام غالب بعاصيري

ح�
س
ا
ن
و
ريهام
الحاجة ام بالل شرارة والحاجة ام علي

االستاذ بالل شرارة والزميل غالب بعاصيري
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الزميل حسن شرارة وعقيلته

االستاذ باسم عباس والزميلة سحر شرارة
63
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�آل عي�سى – و�آل ها�شم

أفراح

يف جو عابق بالبهجة والفرحة وال�سرور � ,إحتفل املهند�س ال�شاب �سعيد فواز عي�سى واجلميلة �أماين ح�سني ها�شم  ,بزفافهما يف مطعم اجل�سر– الدامور .
ح�ض ��ر احلف ��ل الذي �إ�ستمر �إىل �ساعات ال�صب ��اح الأوىل  ,على وقع �أنغام املو�سيقى عدد كبري من ال�شخ�صيات الإجتماعية والأهل والأقارب والأ�صدقاء  ,الذين
متنوا جميعا التوفيق للعرو�سني  ,وبالرفاه والبنني  .بدورها " �أ�سرة جملة �صيدا " تبارك للعرو�سني وتتمنى لهم ال�سعادة  ,وبالرفاه والبنني.
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مجتمع

CASE CAFÉ Café & restaurant

بعونه تعاىل �إفتتح الأخوين عمر وحممود �شحادة �صالة جديدة حتمل ا�سم  CASE CAFÉبح�ضور ح�شد كبري من الأ�صدقاء والأهل والأقارب  ,ا�ستقبل الأخوين
�ضيوفهم على وقع �أنغام املو�سيقى بكل رحابة �صدر ,و�ألقيت كلمة من وحي املنا�سبة  ,ووزعت احللوى على ال�ضيوف ومتنى اجلميع على الأخوين النجاح والتوفيق
يف م�شروعهم اجلديد  .الف مربوك للأخوين  .العنوان � :صيدا  -الكورني�ش البحري
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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:

�صيدا

66

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...

www.saidatvchannel66.com
املكتب الرئي�سي �صيدا ـ لبنان  -بناية اجلبيلي  -هاتف 03 - 524385 :
القناة ب�إدارة جملة �صيدا  -عرب التاريخ � -ص ب � 301صيدا  -لبنان
www.saida-magazine.com - ghaleb@saida-magazine.com - info@saida-magazine.com
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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

