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�صيدا مدينة العي�ش امل�شرتك "الإ�سالمي  -امل�سيحي"
٭�...ص���يدا املدين���ة ،مدين���ة الن�ض���ال والت�ض���حية ،والعط���اء ،والوف���اء واملحب���ة ،عا�ص���مة املقاوم���ة
والتحرير� ،صيدا الـ بهية بذكرى حتريرها.
ذكرى حترير �صيدا � 16شباط ،وذكرى ال�شهداء الأبرار.
٭�...إنها �صيدا املدينة عا�صمة املقاومة والتحرير ،واحل�صن املقاوم الأول املنيع املتقدّم من ح�صون
املقاومة الوطنية ...والإ�سالمية  -من �صيدا اىل كل لبنان.
٭�...إنه���ا �ص���يدا" -املدين���ة" عا�ص���مة املقاوم���ة ،والتحري���ر ،عا�ص���مة احلب...والعط���اء .عا�ص���مة
الن�ض���ال...والكفاح...والوفاء ،بق���وة و�ش���جاعة بنا�سها...و�أهلها...وقادتها...و�أ�ش���رف رموزه���ا
الن�ضالية الوطنية حتى ال�شهادة يف �سبيل الوطن.
٭ ت�ستوقفك الذكرى ...واملنا�سبة.
ذك���رى حتري���ر �ص���يدا م���ن العدو الإ�س���رائيلي ،وذك���رى �إ�ست�ش���هاد الأبطال ال�ش���هداء الأب���رار دفاعاً
ع���ن �ص���يدا املدين���ة ،والوطن....واملنا�سبة...منا�س���بة الب�س���مة والفرح���ة العامرةبتحري���ر �ص���يدا
املدين���ة -عا�ص���مة املقاومة الوطنية...والإ�س�ل�امية ،خزان العطاء والكفاح ...والن�ض���ال .وال�ش���باب
واملقاومني...وال�ش���هداء الأب���رار ،الذي���ن ن���ذروا �أنف�س���هم دفاع���اً ع���ن مدينته���م بنا�س���ها ...و�أهله���ا،
وقادتها �ضد العدو الإ�سرائيلي بدءاً من �صيدا و�صو ًال اىل عمق اجلنوب ،ومن �صيدا اىل كل لبنان.
٭ ول�صيدا املدينة املقاومة� ،صاحبة العزة والكرامة ،عنوان واحد موحد �إ�سمه املقاومة والتحرير.
حتت لواء احلركة الوطنية اللبنانية ..والإ�سالمية ،يف �سبيل ن�صرة احلق والدين والوطن ،ون�صرة الق�ضية
املركزية ،ق�ضية الأمة العربية والإ�سالميةالق�ضية "الأم" فل�سطني املحتلة املقد�سة ومقد�ساتها العريقة.
ف�ص���يدا "املدين���ة" هي منبت الرج���ال الأحرار وال�ش���هداء الأبرار واملقاومني ..،وهي �ص���يدا املدينة
نف�سها التي قدمت خرية رجاالتها الكبار العظماء يف �سبيل الوطن.
٭ ...بدءاً من ال�ش���هيد الأول ،رجل الإ�س���تقالل الرئي�س ريا�ض ال�ص���لح ،مروراً ...بال�ش���هيد الثاين
الكب�ي�ر املنا�ض���ل مع���روف �س���عد ،وكان �آخرهم...ال�ش���هيد الثالث الكب�ي�ر الرئي�س رفي���ق احلريري،
الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة �أر�ض الوطن الغايل لبنان.
ليحيا �أبنا�ؤه بع ّز ٍة وكرام ٍة �إىل جانب قافلة كبرية من ال�ش���هداء املقاومني واملنت�س���بني واملن�ض���وين
حتت رايات حزبية وطنية و�إ�سالمية دفاعاً عن �صيدا ،ولبنان.
٭ ...وباملنا�سبة اجلليلة  -ذكرى ال�شهادة ..والتحرير..
يج���ب �أن ال نن�س���ى دور اجلي����ش اللبن���اين اله���ام وت�ض���حياته يف كاف���ة املراح���ل ،وامليادي���ن ،واملواق���ع
واجلبهات ،واحل�صون املقاومة املتقدمة ملواجهة �إعتداءات العدو الإ�سرائيلي ،دفاعاً عن الوطن.
قاوم بعزم وكرامة وجدارة وثقة وقدّم قافلة كبرية من ال�شهداء الأبرار يف �سائر اجلبهات الداخلية
ملكافحة الإرهاب واخلارجية �ضد العدو الإ�سرائيلي.
٭�...إن���ه اجلي����ش اللبن���اين كان ..وما زال ..و�س���يبقى العامود الفق���ري الداعم لل�ش���رعية اللبنانية
بالت�ضحية والعطاء والوفاء والفداء يف �سبيل الوطن.
٭ والداعم الأول ..والأخري للمقاومة يف كافة مراحلها ومواجهاتها الع�ص���يبة وت�ض���حياتها البا�س���لة
التي جتلت بالإنت�ص���ار وب�أ�س���مى و�أبهى حللها يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي يف مراحل عديدة و�أبرزها
كان يف حرب متوز  2006يوم الهزمية لإ�سرائيل ..ويوم الإنت�صار للجي�ش اللبناين وال�شعب واملقاومة.
٭ ...كان���ت �ص���يدا "املدينة" ..وما زالت ..و�س���تبقى عا�ص���مة املقاوم���ة ورمز عنوان العنف���وان القومي
العربي والإ�سالمي ...ورمز العطاء والت�ضحية والن�ضال والوفاء امل�ستمر وعنوان الإنت�صار واملواجهة
الدائم���ة والتح���دي ع�ب�ر التاري���خ ب���دءاً بغ���زوات الفرجن باحلقبة املا�ض���ية ،و�ص���و ًال اىل غ���زوات العدو
الإ�سرائيلي امل�ستجد يف الع�صر احلديث.
٭ �س���تبقى �ص���يدا عا�صمة املقاومة ..وال�شرف ..والت�ض���حية ..والوفاء ..والعطاء ..واحلب لكل النا�س
والوفاء �أي�ضاً لل�شهداء الأبرار"رحم اهلل �سبحانه وتعاىل" �شهدائنا الأبرار..

�أ�سرة املجلة
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تكريم قائد الجي�ش اللّبناني "العماد جان قهوجي"
و �إختياره �شخ�ص ّية العام لـ 2015
و�سام �شرف ،و�إعتزاز وفخر للبنان
حقيق ّي����ة حم�سو�س����ة وملمو�س����ة ،بالعم����ل
والفعل والقول والعقل والعطاء والت�ضحية
والإخال�����ص ،باحلقائ����ق املرتجم����ة ميدان ّي����اً
والظاه����رة للعيان واخلا�ض����عة للنق����د الب ّناء
والتقدير والإحرتام.
به���دف �إن�ص���اف كل ال�شخ�ص��� ّيات بحق وفق
عملها ودورها الفاعل والف ّعال يف املجتمع.

بقلم :غالب بعا�صريي

٭�...إ ّنه
قائد اجلي�ش ال ّلبناين
العم���اد جان قهوج���ي الذي �إ�س���تح ّق بجدارة،
وبكل فخر و�إعتزاز وحم ّبة وتقدير و�إخال�ص
و�ش���رف ...وت�ض���حية ووفاء ومناقب ّية عالية.
"و�سام ال�شرف العظيم"
بكل ما للكلمة من معنى وم�ض���مون �ص���ادق
يف الأداء املم ّي���ز وال���دور الرائ���د واملتق���دّم،
واملن�ص���ب امل�ش��� ّرف القيادي اله���ام ،لإختياره
�شخ�ص��� ّية ع���ام  2015م���ن قب���ل �أ�س���رة جمل���ة
�صيدا ،والر�أي العام نظراً لأهم ّية دوره ودور
"امل� ّؤ�س�س���ة الع�س���كر ّية" البا�س���لة الوطن ّي���ة.
ولأ ّن هذه امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية العريقة تخ ّرج
م���ن رحمها كل ال�ش���رفاء الأوفياء ..الأبطال
قادة ،و�ضبّاطاً ،ورتباء ،وع�سكر ّيني.
٭�....إ ّنهم
الأ�شراف�..أ�شراف اجلي�ش ال ّلبناين
جميعه����م دون �إ�س����تثناء ومتاي����ز يف خن����دقٍ
واح����د دفاع����اً ع����ن �ش����رف وكرام����ة الوط����ن،
وكرامة كيانه ،و�شعبه ،ح ّتى ال�شهادة.
٭�..إ ّنه
اجلي�ش ال ّلبناين
ال�ص����امد بعزمي����ة وب����كل ق���� ّوة يف مواجه����ة
كل الإعتداءات...والتح ّدي����ات الداخل ّي����ة
"ملكافح����ة الإرهاب" ،واخلارج ّية للت�ص����دي
وخا�ص����ة يف جبه����ة
للع����دوان الإ�س����رائيلي
ّ
اجلن����وب ال�ص����امد بنا�س����ه و�أهل����ه ،ومدن����ه،
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٭�..إ ّنه
قائد اجلي�ش ال ّلبناين
العماد جان قهوجي الذي �إ�س����تح ّق م ّنا ومن
ال�ش����عب اللبناين بكل تقدير وجدارة وفخر
و�ش����رف و�إعتزاز �أن ينال لقب �شخ�ص���� ّية عام
،2015
بالكف����اءة ،واملح ّب����ة ،واملوق����ف امل�ش���� ّرف،
والإخال�ص والتقدير والإحرتام،
لدوره ،ودور امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية البا�سلة.
وق����راه ،و�ش����عبه ومقاومت����ه قب����ل الإندح����ار
وبع����د الإندح����ار للع����دو ،واجلي�����ش ال ّلبناين
جاه����ز وحا�ض����ر دائم����اً باملر�ص����اد ل����ردع كل
�إعت����داء م�س����تجد على جبهة اجلن����وب دفاعاً
عن �سيادة لبنان.
٭�..إذن؟
�إختيارن����ا لقائ����د اجلي�����ش ال ّلبن����اين ،العم����اد
جان قهوجي ك�شخ�ص���� ّية لع����ام  2015مل ي�أت
م����ن فراغ ،ب����ل جاء عن قناعة تام����ة و�إختيار
�ص����ائب م����ن موق����ع القي����ادي اله����ام املتق����دم
الرائد ب�إمتياز.

٭�..إ ّنه القائد
العماد جان قهوجي
�إب����ن امل� ّؤ�س�س����ة الع�س����كر ّية النزي����ه ..عفي����ف
النف�����س ،نظي����ف الك����ف وال ّل�س����ان� ،ص����احب
القل����ب الناب�ض املفع����م بال�ش����جاعة ،واملح ّبة
والإخال�����ص ،والعط����اء والت�ض����حية والوفاء
للوطن.
ف����كان خي����اره �ص����ائباً� ...إختي����اره الإنت�س����اب
امل�ش ّرف �إىل امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية..
لأ ّنه����ا م� ّؤ�س�س����ة وطني����ة جامع����ة بعي����دة كل
البعد عن املذهب ّية والطائف ّية ،ولأ ّنها �أي�ضاً
م� ّؤ�س�سة ال�شعب ..م� ّؤ�س�سة الوحدة الوطن ّية

ال ّلبنان ّية،
واخل����ارج حي����ث حظ����ي عل����ى ع����دّة �ش����هادات
عن����وان واح����د...
موحد�...ش����رف ...تقدير وتقييم بدرجة ممتاز خ ّولته ب�إمتياز
ّ
ت�ضحية...وفاء يف �سبيل لبنان.
للو�ص����ول ب����كل فخ����ر و�إعت����زاز وثق����ة لتب����و�أ
من�صب قائد جي�ش.
٭�..إ ّنه
القائ����د العم����اد ج����ان قهوج����ي ال����ذي تب����و�أ ٭�..إذاً؟
من�ص����ب قيادة اجلي�ش ال ّلبناين ب�صفة قائد �إختي����ار ال�شخ�ص���� ّيات املرموق����ة الب����ارزة
نزي����ه موثوق بعد �أن جنح يف كل الإختبارات واحلكيم����ة الع�س����كر ّية ،مل ي�����أت ه����ذا القرار
الع�س����كر ّية والأمن ّي����ة م����ن خ��ل�ال ال����دورات والإختيار من فراغ �أو �صدفة� ،أو بقرار �صادر
واملعاه����د والكل ّي����ات الع�س����كر ّية والإدار ّي����ة عن الغرف احلمراء� ،أو الغرف ال�سوداء .بل
الإ�س��ت�راتيج ّية الت����ي ت�ض����عها وتقدّره����ا ي�أتي هذا القرار ،مبن ّياً على �أ�س�����س وا�ض����حة
الأ�س�����س والقوانني املرع ّية الإجراء يف لبنان "كع��ي�ن ال�ش����م�س" ال لب�����س فيه����ا منطق ّي����ة

٭ بدورها:
"�أ�س����رة جم ّل����ة �ص����يدا"تهنئ قائ����د اجلي�ش
اللبن����اين وت�س�����أل اهلل �س����بحانه وتع����اىل
ب�����أن يفك �أ�س����ر جنودنا البوا�س����ل الأ�ش����راف،
وب�أن يعيدهم �س����املني من الأ�س����ر �إىل ذويهم
و�أقاربهم ووطنهم الغايل لبنان،
ّ
وب�����أن يرح����م �ش����هداء اجلي�����ش اللبن����اين،
و�ش����هداء املدير ّي����ة العا ّم����ة لق����وى الأم����ن
الداخل����ي ،والأم����ن الع����ام ،و�س����ائر الأجه����زة
الأمني����ة اللذي����ن ق�ض����وا عل����ى ي����د الغ����در
والعدوان و"الإرهاب" دفاعاً عن لبنان.
وندع����و بال�ش����فاء العاج����ل لكا ّف����ة اجلرح����ى
وامل�صابني.
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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 لعقد م�ش���روع كبري قي���د الإعداد والدرا�س���ة قبل
بدء التنفيذ والإجناز مع بداية هذا العام.
تعر�ض���ت لعملي���ة ابتزاز مهن���ي يف عا�ص���مة عربية مما
دفع بهذه الفتاة بالتوجه على جناح ال�سرعة �إىل لبنان
لتقدمي �ش���كوى حتمل �ص���فة عائلية حفاظاً منها على
 2اختبار
�سمعة العائلة.
تعت���زم �شخ�ص���ية اقت�ص���ادية فاعل���ة وهام���ة ج�س نب�ض
بع����ض الفعالي���ات االقت�ص���ادية االغرتابي���ة اللبناني���ة
يف بالد االنت�ش���ار بخ�ص���و�ص رغبة عق���د لقاء اغرتابي  6تت�أل����ق ام����ر�أة لبنانية يف كافة املنا�س����بات االجتماعية وك�أنه
كبري ي�ؤيد فكرة �إن�ش���اء جمل�س اقت�ص���ادي – اغرتابي
�أمر يوحي للعارفني واملقربني وحفظة الأ�سرار (ال�صندوق
بهدف �إقامة م�ش���اريع �س���ياحية 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

العماد جان قهوجي:
اإختياره �صخ�صيّة
عام 2015

�لعدد � - 128أذ�ر

2015

ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
و
الرئي�س �صعد احلريري
انطلق قطار احلوار

الرئي�س رفيق احلري

ري يف ذكراه العا�صرة

�
ً
صهيـدا ...لأجـل لبـنان
بهيّة احلريري� :صيدا منوذجاً
ب
اأمنها وبعالقتها بالدولة

اأحمد احلريري مكرماً
يف
ملتقى "و�صطية ال�صالم"

د .ا
�صامة �صعد :يطالب بوقف
ا
حلملة على �صيدا وخميماتها

 3من هو؟
� 7شخ�صية مرموقة جتوب �شوارع �صيدا
املهند�س ال�ش���اب ال�ص���يداوي العائد من اخلارج بعد �أن
�ش���وهدت �سيارة مر�س���يد�س �( 600ش���بح) جتوب �شوارع
قام بعدة جوالت مكوكية قا�ص���داً �أق���رب املقربني �إليه،
ميدن���ة �ص���يدا بحث���اً ع���ن من���زل �شخ�ص���ية كرتونية ال
قيم���ة له���ا باملطلق يف الأو�س���اط ال�ص���يداوية اجتماعياً
طلباً للنجدة املالية.
وثقافياً واقت�صادياً .تبني فيما بعد �أن هذه ال�شخ�صية
 4ترقبوا!
الكرتوني���ة ال تقط���ن يف مدين���ة �ص���يدا 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
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يف ذمة اهلل "رحمه اهلل"

كوالي�س

الرئي�س نبيه برّي
حلوار الأ ّول و�ضمانة الوطن
رجل ا
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هلل والرئي�س �سعد احلريري
ال�سيد ح�سن ن�رص ا
انطلق قطار احلوار

ل�شيخ �أحمد احلريري
ا رية �شباب امل�ستقبل الواعد
رائد م�س
7

�صيدا

افتتاحية

�إ�ست�شهاد الرئي�س رفيق الحريري في ذكراه العا�شرة
ر�سالة وفاء وتقدير لإبن �صيدا -البار
�شهيداً ...لأجل لبنان
٭ ّ
�سطر القلم جمدّد ًا مبنا�سبة الذكرى العا�شرة لإ�ست�شهاد
أحرف من ذهب �أ�س ��مى و�أجمل
الرئي�س رفي ��ق احلريري ب� ٍ
الكلمات واملعاين و�أنبل املواقف ّ
واملحطات يف ّ
حق تاريخ هذا الرجل العظيم.
عب عنها كبار القوم والقادّة والأ�سياد
عب عنها ك ّل النا�س ٍ
ب�صدق وحم ّب ٍة كما رّ
رّ
ورج ��ال الدي ��ن �إىل جان ��ب الر�سمي�ي�ن من احل� � ّكام العرب ور�ؤ�س ��اء حكومات
حمليني وعربيني ودوليني.
ً
ً
ّ
املعب الواحد املقدّ�س تقديرا وتعب�ي�را عن كافة �أدوار
ف ��كان املوقف والعن ��وان رّ
ه ��ذا الرج ��ل العظيم يف العطاء والتقدي ��ر والإحرتام والن�ض ��ال والكفاح حتى
ال�شهادة يف �سبيل لبنان.
ً
َ
٭ ...بع ��د الأح ��داث اجل�سيمة ،حتمل ��ك الذكرى الأليمة جم ��ددا على النطق
َ
لنف�سك ...ال�صمت والت�أ ّمل.
واحلديث ،ولو �أردت
وق ��د بق ��ي طيف الرئي� ��س ال�شهيد رفي ��ق احلريري ،من ��ذ ا�ست�شه ��اده ،يخالج
خالج �ضمائر كثريين ممن عرفوه ،من خارج الوطن العربي،
�ضمريي ،ولع ّل� � ُه َ
فكيف بالوطن العربي ك ّله ووطنه ،لبنان.
٭ ...ويح ّف ��زين هذا ال�شعور �إىل الكتابة عن ��ه ،بل �أين �أج ُد هذا الكالم واجباً
مقدّ�س ًا يفر�ضه الإعجاب بالرجل “كبري القوم” ودَين ًا علينا للأجيال النا�شئة.
٭ ...كان ...و�سيبق ��ى الرئي� ��س ال�شهي ��د رفيق احلريري ،منوذج� � ًا عالي ًا لكل
�ش ��اب لبناين وعرب ��ي يريد �أن يفت ��ح لنف�سه ب ��اب امل�ستقبل عل ��ى م�صراعيه،
لي�صبح �شيئ ًا مذكورا �أو خالد ًا يف قومه وبالده.
٭ ...فلقد بد�أ الرئي�س ال�شهيد ...رفيق حياته من نقطة ال�صفر ،كما يقال :يف
العل ��م ،يف املال ،يف الأعم ��ال ،ولكنه انتهى ،غدر ًا قمة بني رجال العلم ،ورجال
امل ��ال ،والأعم ��ال على النط ��اق العرب ��ي ،و�شخ�صيته املرموق ��ة ذات �ش�أن على
النطاق العاملي.
٭ ...مل يح ّد من ا�ستكمالها �إ ّال موافاة املن ّية وانتهاء الأجل غدر ًا و�شهيداً.
و�ستبقى ذكراه.
٭ ...كم ��ا كان الرئي� ��س ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري منوذج� � ًا كام�ل ً�ا ُ
للخل ��ق
الرفي ��ع والت�ضحي ��ة ..والوف ��اء ..والوطني ��ة ال�صادق ��ة ،لأج ��ل وطن ��ه ،و�أ ّمته،
“العربية”والإ�سالمية.
٭� ...إنه الرئي�س
ّ
�سط ��ر التاريخ ب�أح ُر ٍف من ذهب يف �سجل تاريخ “كبري القوم” القائد ال�شهيد
رفيق احلريري� ،أجمل املعاين ...و�أنبل و�أ�صدق املواقف!
 ...تاري ��خ عريق وطني �صادق وم�ش� � ِّرف ،حافل بالن�ضال والكفاح والت�ضحيات
والكفاءة ...واملوقف بالأ�صالة والعطاء والوفاء يف �سبيل دي َنه ووطنه و�أ ّمته.
٭� ...إنه الرئي�س
ع�صر جدي � ٍ�د للبنان يف زمن
قائ� � ٌد حكي� � ٌم �شجاع �أم�ي�ن� ...أعلنَ ومنح بداي ��ة ٍ
احلرب.
٭� ...إنه الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
الذي جمع بني املا�ضي واحلا�ضر.

بقلم :غالب بعا�صريي

ما�ض م�ش ِّرف عريق ...وحا�ضر قويّ متط ِّور حديث
ٍ ...
يف تنمية الب�شر ...و�أ�سطورة الإعمار ...لأجل لبنان.

٭� ...إنه الرئي�س
وهم م�صري وحدة وط ��ن ق�ضاها يف خدمة
وامل�س�ي�رة ...م�سرية قائ ��د كبريّ ...
ّ
ُ
ّ
وطنه و�أ ّمته الإ�سالمية والعربية .قائ ٌد يت�صف بكل ال�صفات احلميدة احل�سنة،
�صفات ق َّل �أن جتدها يف غريه.
٭� ...إنه الرئي�س
ال ��ذي وقف يف وج ��ه الأعا�ص�ي�ر ...وامل�ؤام ��رات الإ�سرائيلية �ض ��د لبنان ،قبل
تفاهم ني�سان ( )1996وبعده.
دعم ًا لل�شعب واجلي�ش واملقاومة ولبنان.
 ...فم ��ا اهت ��زت قناعت ��ه الوطني ��ة ...وال �ضعف ��ت �شجاعت ��ه ...وال �ضعف ��ت
ب�صريته ...وال فرتت مقاومته.
ً
وكان ه ��و الأقدر ...والأقوى ،دائما والأ�شجع يف مواجهة العدو وكل التحديات،
وكل امل�ؤامرات والأعداء �ضد لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
الذي ا�ستطاع ،بحكمته ،وحنكته ،وخربته ،وقدرته ،وعالقاته على التعاطي مع
�أعقد الأحداث والأزمات ،وفك الألغاز فكان “الر ّبان” الذي قاد �سفينة وطنه
لبنان �إىل �شاطئ الأمان ،ب�أمان.
٭� ...إنه الرئي�س
موحد ،ب�شعبه ..وجي�شه ،ومقاومته ،لأنه،
رئي�س “احللم الكبري” مل�صري وطن ّ
الكبري ..كبري ،بالو�صف والتقدير ،لوطن ا�سمه لبنان.
اجلرمية النكراء� -ض ّد الإن�سانية.
اهت ّزت لنعيه جنبات الوطن العربي ك ّله!
و�شاركت كل الدنيا ...واملحافل الدولية
يف ت�أبين ��ه ...وبك ��ت عليه عي ��ون الأمه ��ات ...والآب ��اء وال�شي ��وخ ...والأطفال
وال�شب ��اب ...وال�شاب ��ات ،والعائل ��ة والأه ��ل والأق ��ارب والأحب ��اء وال�ضعف ��اء
وامل�ساكني من �أهل اخلري.
احل�صة الأوفر مع القادة والر�ؤ�ساء العرب والأجانب.
وللزعماء ّ
٭� ...إنه الرئي�س
ال�شهي ��د رفيق احلريري� ،أب الفقراء والوط ��ن� ،صاحب املجد واحلدث اجللل
وامل�صاب الأليم.
“ هو العنوان” عنوان :الأ ّمة وكرامتها وجمدها وعنفوانها ،القومي.
ورمز �شموخها وكربياءها وع ّزتها و�صربها“ ،ور�أ�س حكمتها”
�إىل ج ّنات اخللد
ً
 ...يا �شهيد الوطن  ...يا رفيق الدرب الطويل ،رحمك اهلل �شهيدا...
لأجل لبنان.
وبدورنا :ندعو بالتوفيق والنجاح لدولة الرئي�س �سعد احلريري ملتابعة م�سريته
الوطنية.
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�إ�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف ذكراه العا�شرة

ر�سالة وفاء وتقدير ..لم�سيرة الرئي�س ال�شهيد
�شهيداً ...لأجل لبنان
بلهف ��ة امل�شت ��اق �إىل ب�ي�روت «حبيب ��ة قل ��ب رفي ��ق
احلري ��ري» وبيئت ��ه احلا�ضن ��ة مل�ش ��روع الدول ��ة
واملواطن ��ة املنزّه عن كل �أ�ش ��كال التفرقة والتمييز،
�أط ��ل الرئي�س �سع ��د احلريري من و�س ��ط العا�صمة
ونا�سه ��ا الذي ��ن احت�شدوا م ��ع �سائر وف ��ود املناطق
واملحافظ ��ات ملالقات ��ه يف �إحي ��اء ذك ��رى الرئي� ��س
ال�شهي ��د .وبقوة االعتدال الأم�ض ��ى والأبقى من كل
�سيوف الإرهاب واال�ستبداد تقدّم احلريري اجلمع
يف مهرج ��ان «البي ��ال» مت�ص ّدي� � ًا ملختل ��ف خماطر
املرحل ��ة وحتدياته ��ا الإقليمي ��ة والداخلية مبواقف
حازم ��ة وحا�سمة يف ال ��والء و«التط� � ّرف» اخلال�ص
للبن ��ان الوط ��ن الأك�ب�ر م ��ن كل املح ��اور« ..الدولة
املدني ��ة» الت ��ي ال يوجد فيها «م ��كان يف الو�سط بني
االعتدال والتط ّرف ،وب�ي�ن اجلي�ش وامليلي�شيا ،وبني
الوحدة الوطنية واحلرب الأهلية».

�صيدا
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احلري ��ري ،ويف اخلط ��اب ال ��ذي �ألق ��اه يف الذك ��رى
ال�سنوي ��ة العا�ش ��رة الغتي ��ال الرئي� ��س ال�شهيد رفيق
احلريري و�سط ح�ضور ر�سمي و�شعبي حا�شد ،ا�سته ّل
الكالم بوقفة «وفاء» للمملكة العربية ال�سعودية تع ّهد
فيه ��ا «ال�سري على خطى الرئي� ��س ال�شهيد الذي زرع
يف قلوبنا حمب ��ة اململكة و�شعبها وقيادتها وعاد منها
�إىل وطنه ب�إرادة اخلري والبناء واالعتدال وال�سالم»،
م�ستذك ��ر ًا يف هذا الإطار «ال�صدي ��ق الكبري للبنان»
املل ��ك الراحل عبداهلل بن عب ��د العزيز ،ومعرب ًا عن
كام ��ل الثقة بخادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز «حامل الأمانة التاريخية باال�ستقرار
والتغيري واالنفتاح» وو ّ
يل عهده الأمري مقرن بن عبد
يل و ّ
العزي ��ز وو ّ
يل العهد الأمري حمم ��د بن نايف بن

عبد العزيز.
و�إذ ا�ستعر� ��ض يف ح�ضرة الرئي� ��س ال�شهيد ما كان
لت�سجل درجات
بعد زلزال اغتياله من «زالزل توالت ّ
غ�ي�ر م�سبوق ��ة يف الفو�ض ��ى والتدم�ي�ر والتهج�ي�ر
والقت ��ل املنظم» �سوا ًء يف الداخ ��ل حيث «�شنّ العدو
الإ�سرائيل ��ي �أقذر حرب على لبنان ع ��ام � »2006أو
يف �سوري ��ا بعدما «مت ّكن ب�ش ��ار الأ�سد من تك�سريها
على ر�ؤو�س ال�سوريني» مرور ًا بالعراق واليمن وليبيا
وو�ص ��و ًال �إىل فل�سطني التي تواج ��ه منفرد ًة م�شاريع
التهويد «دون غط ��اء �أو ن�صري»� ،شدد احلريري يف
املقاب ��ل على عدم اال�ست�سالم للي�أ� ��س وعدم ت�سليم
حلم رفيق احلري ��ري بالتكامل العربي وبناء الدولة
احلديثة لرم ��وز الإج ��رام واال�ستب ��داد والإرهاب،

متع ّهد ًا يف هذا ال�سياق العمل «بكل ما لدينا من قوة
وو�سائل» حلماية لبنان.

احلوار «حاجة» ..واملحاور مرفو�ضة
و�أو�ض ��ح احلري ��ري �أنه م ��ن هذا املنطل ��ق �أتى قرار
«ربط النزاع» مع «حزب اهلل» �سواء يف احلكومة ملنع
وق ��وع البلد يف الفراغ التام� ،أو يف ال�شروع يف احلوار
م ��ع احل ��زب بو�صف ��ه «حاج ��ة �إ�سالمي ��ة ال�ستيعاب
االحتقان املذهبي و�ض ��رورة وطنية لت�صحيح م�سار
العملي ��ة ال�سيا�سية و�إنهاء ال�شغ ��ور يف �سدة الرئا�سة
الأوىل»� .إال �أنه لف ��ت االنتباه يف الوقت عينه �إىل �أنّ
احلاج ��ة للح ��وار و�ضروراته �إمنا ت�أت ��ي حتت �سقف
املبادئ والثواب ��ت بينما «النزاع» ال يزال قائم ًا فع ًال
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«ح ��ول ملف ��ات لي�س ��ت خافية عل ��ى �أح ��د ،من ملف
املحكم ��ة الدولية ورف� ��ض ت�سليم املتهم�ي�ن باغتيال
الرئي� ��س احلري ��ري ،ومل ��ف امل�شارك ��ة الع�سكري ��ة
باحل ��رب ال�سورية والنزاع ��ات الأهلية العربية� ،إىل
ملف ح�صرية ال�سالح بي ��د الدولة والإعالن الأخري
�ات الع�سكرية يف �سوريا
ع ��ن �ضم لبن ��ان �إىل اجلبه � ِ
وفل�سط�ي�ن و�إي ��ران» .و�أردف« :يتك ��رر ال ��كالم عن
اعتب ��ار لبن ��ان جزء ًا من حمور ميتد م ��ن �إيران �إىل
فل�سطني م ��رور ًا ب�سوريا ولبن ��ان ،ونحن نقول لبنان
لي� ��س يف هذا املحور وال يف �أي حمور .غالبية ال�شعب
اللبناين تقول ال لهذا املحور ولأي حمور .لبنان لي�س
ورقة يف يد �أحد ،واللبنانيون لي�سوا �سلعة على طاولة
�أحد» .وبينما �أكد عدم االعرتاف لـ«حزب اهلل» ب�أي
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حق ��وق تتقدم عل ��ى حق الدول ��ة يف ق ��رارات ال�سلم
واحلرب وجتع ��ل من لبنان �ساح ��ة �أمنية وع�سكرية
لإنقاذ النظام ال�س ��وري وحماية امل�صالح الإيرانية،
�أ�شار احلريري يف الوقت عينه �إىل �أنّ «ربط النزاع»
�إمن ��ا يه ��دف �إىل «منع انفج ��ار الن ��زاع» ،من ّوه ًا يف
ه ��ذا املجال بجهود رئي�س جمل� ��س النواب نبيه بري
ورئي�س «اللقاء الدميقراطي» النائب وليد جنبالط.
توجه �إىل
�أم ��ا الق ��ول بعدم ج ��دوى الدعوات الت ��ي ّ
احل ��زب لالن�سح ��اب من �سوري ��ا لأنّ الأوامر بذلك
ت�ص ��در من القي ��ادة الإيرانية ،فاعت�ب�ره احلريري
«�سبب� � ًا موجب� � ًا �إ�ضافي� � ًا للمطالب ��ة باالن�سح ��اب
والتوق ��ف ع ��ن �سيا�س ��ات التف� � ّرد» ،وتاب ��ع« :دخلنا
احل ��وار حلماية لبنان لأنّ لبن ��ان �أهم م ّنا ومنهم»،

مو�ضح� � ًا �أنّ هن ��اك خطري ��ن كبريي ��ن حمدق�ي�ن
بالوط ��ن «خط ��ر االحتقان ال�سن ��ي ال�شيعي ،وخطر
غياب رئي�س للجمهورية».

الإحتقان ..والرئا�سة
وعن اخلط ��ر الأول ،ف ّن ��د احلريري �أربع ��ة �أ�سباب
رئي�سة للإحتق ��ان �أولها رف�ض «ح ��زب اهلل» ت�سليم
املتهم�ي�ن بجرمية �إغتيال الرئي� ��س احلريري ،يليها
كل من م�شاركة احلزب يف احلرب ال�سورية وتوزيع
ال�س�ل�اح حت ��ت ت�سمي ��ة «�سراي ��ا املقاوم ��ة» و�شعور
باق ��ي اللبنانيني بوج ��ود مناط ��ق و�أ�شخا�ص وفئات
ال ينطب ��ق عليهم ال خطة �أمني ��ة وال دولة وال قانون.
و�أك ��د يف املقابل �أنّ «تيار امل�ستقبل» جدّي يف احلوار

مع احلزب ،معرب ًا عن �أمله يف �أن ي�صل هذا احلوار
�إىل النتائج املتوخاة منه.
�أما يف املو�ضوع الرئا�سي ،ويف حني لفت �إىل �أ ّنه من
خالل مواقف احلزب يبدو �أنهم «لي�سوا م�ستعجلني»
حل ��ل املو�ض ��وع ،ح� � ّذر احلري ��ري م ��ن �أنّ «تعطيل
االتف ��اق على الرئا�س ��ة يك ّر�س مفهوم� � ًا خاطئ ًا ب�أنّ
البل ��د ميكن ��ه �أن يعالج �أم ��وره برئي� ��س �أو من دون
رئي� ��س» ،م�شدد ًا يف مقابل م ��ن «ي�ستطيب ا�ستمرار
ال�شغور» على �أنّ وج ��ود  24وزير ًا يتوزعون �سلطات
الرئي�س «ال يع ّو�ض غياب ر�أ�س الدولة».

ربط اجلوالن باجلنوب «جنون»
احلري ��ري ال ��ذي دع ��ا �إىل �إيج ��اد ا�سرتاتيجي ��ة

توجه بنداء �إىل اجلميع
وطنية ملواجه ��ة الإرهابّ ،
وخ�صو�ص� � ًا «ح ��زب اهلل» ب�ض ��رورة «العم ��ل دون
ت�أخ�ي�ر» لو�ض ��ع ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ة ،جازم� � ًا يف
املقابل ب� ��أنّ «الرهان على �إنق ��اذ النظام ال�سوري
وه� � ٌم ي�ستند �إىل �إنت�صارات وهمي ��ة» ،ون ّبه �إىل �أنّ
«رب ��ط اجل ��والن باجلنوب جن ��ون» داعي� � ًا يف هذا
ال�سياق �إىل وقف ا�ست ��دراج احلرائق ال�سورية �إىل
لبنان.

�أنا متطرّف للبنان ..
ويف مواجه ��ة التط� � ّرف الدين ��ي والإره ��اب با�سم
الدي ��ن ،ق ��ال« :نح ��ن تي ��ار امل�ستقبل ،تي ��ار رفيق
احلري ��ري ،نحن قوة االعتدال ،نقف مع الدولة يف

وجه م�شاريع العنف الديني �أو ال�سيا�سي ،ونقف مع
اجلي�ش وق ��وى الأمن يف وجه الإرهاب والتطرف».
و�أردف احلريري متوجه ًا �إىل امل�سلمني وامل�سيحيني
بالقول�« :أنا متطرف للبنان ،للدولة ،للد�ستور� .أنا
متط ��رف للم�ؤ�س�س ��ات وال�شرعي ��ة واجلي�ش وقوى
الأم ��ن الداخلي� .أن ��ا متطرف للنم ��و االقت�صادي
وفر� ��ص العمل واحلي ��اة الكرمية والعي� ��ش الواحد
واملنا�صف ��ة� .أن ��ا متط ��رف لبن ��اء الدول ��ة املدنية،
دول ��ة القان ��ون الت ��ي حتك ��م عل ��ى كل مواطنيه ��ا
فق ��ط بالقان ��ون� .أنا متط ��رف لل�سي ��ادة واحلرية
واال�ستق�ل�ال ،مل�ش ��روع وحلم رفيق احلري ��ري� .أنا
متط� � ّرف لقوة االعت ��دال التي �سيظ ��ل ميثلها تيار
امل�ستقبل يف لبنان».
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جن ��ح الرئي�س ب ّري يف ربيع الع ��ام  2006يف جمع
قي ��ادات الأط ��راف ال ّلبنان ّي ��ة �إىل طاول ��ة احلوار
امل�ستديرة يف جمل�س الن ّواب ،رغم العوا�صف التي
كانت ت�ضرب ال�ساحة الداخل ّية بعد زلزال �إغتيال
الرئي� ��س ال�شهيد رفي ��ق احلريري وم ��ا تبعها من
تداعيات وتط ّورات على م�ستوى لبنان واملنطقة.
و�إ�ستط ��اع يف ذلك احل ��وار �أن يق ��ود النقا�ش �إىل
نتائ ��ج �إيجاب ّي ��ة �أثم ��رت ع ��ن توافق عل ��ى العديد
من امللفّات والق�ضاي ��ا املطروحة �آنذاك ب�إ�ستثناء
مو�ضوع الإ�سرتاتيج ّية الدفاع ّية التي بقيت مع ّلقة
�إىل الآن ب�سبب عمق اخلالف حولها وتداخلها مع
عوامل �إقليم ّية وداخل ّية.
وب�شهادة الأطراف امل�شاركة يومها مت ّكن ال ّرئي�س
ب ّري من �إ�ستبدال ال�سجاالت والتجاذبات احلا ّدة
ولغة القطيعة بلغة التخاطب املبا�شر والنقا�ش بني
اجلدران الأربعة ك�أ�سلوب ناجح يف مقاربة امللفّات
ال�ساخن ��ة والأزم ��ات ال�سيا�س ّية وغ�ي�ر ال�سيا�س ّية
ّ
�سعي� � ًا لإيجاد احلل ��ول بد ًال من ال ��دوران يف حلقة
ال�صراع.
ويف مرحل ��ة الحقة �س ��ارع رئي�س املجل� ��س النيابي
�إىل مب ��ادرة حوار ّي ��ة �أخ ��رى ورعى جول ��ة �أخرى
م ��ن احل ��وار وامل�ش ��اورات ال�ستكم ��ال معاجل ��ة
املل ّف ��ات العالق ��ة وامل�ستج� � ّدة ب�ي�ن ال ّلبناني�ي�ن �،اّإل
�أنّ ح� � ّدة ال�ص ��راع الناجم ع ��ن �إتّ�س ��اع اله ّوة بني
فريق ��ي  8و� 14آذار م ��ن جه ��ة وع ��ن تزايد حجم
ّ
التدخ�ل�ات وال�ضغوط اخلارج ّي ��ة املتعاك�سة حال
دون �إ�ستكم ��ال هذه احللقة الثانية من احلوار �إىل
اخلواتيم ال�سعيدة.
ويف م�ؤمت ��ر الدوحة،ال ��ذي �إنعق ��د ب� ��إدارة وطن ّية
لبنان ّي ��ة جامعة وبدع ��م وحتفيز �إقليم ��ي ودويل،
لع ��ب ال ّرئي�س ب� � ّري دور ًا �أ�سا�س ّي ًا بدف ��ع الأفرقاء
نح ��و الإتف ��اق ،وقد جت ّل ��ى ذلك يف �إ�ص ��راره على
البق ��اء يف جناح ��ه يف الفن ��دق ال ��ذي �إ�ست�ض ��اف
احل ��وار ال ّلبن ��اين بع ��دة ج ��والت ال�شه�ي�ر �إىل �أن
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�إ�ستط ��اع التقري ��ب يف وجهات النظ ��ر ال�س ّيما بني
ال ّرئي�س "�سعد احلريري" و"حزب اهلل " والعماد
" مي�شال عون " من جهة ثانية.
وبني هذه ّ
املحطات الأ�سا�س ّية وامله ّمة قام ال ّرئي�س
ب� � ّري ب�سل�سلة من التح� � ّركات التي تندرج يف �إطار
تعمي ��م لغة ومنط ��ق احلوار ب�ي�ن ال ّلبنانيني ،وكان
املب ��ادر دائم� � ًا يف حل العق ��د والأزم ��ات وت�سهيل
ت�شكي ��ل احلكوم ��ات كم ��ا فع ��ل م ��ع والدة حكومة
الرئي�س" ّ
متام �سالم" احلال ّية وقبلها مع حكومتي
ال ّرئي�س " جنيب ميقاتي " و"�سعد احلريري".
ويق ��ول الرئي�س ب� � ّري "�أنّ ال �سبيل حل ��ل م�شاكلنا
� اّإل باحل ��وار وبتعزي ��ز منطق فتح القن ��وات يف ما
بينن ��ا،لأنّ املقاطعة �أو القطيع ��ة ال ي�ؤد ّيان � اّإل �إىل
مزيد من الت�أ ّزم و�إ�ضعاف ال ّلبنانيني جميع ًا".
ويك� � ّرر يف جمال�س ��ه �أنّ احل ��وار و�سيل ��ة �ضرور ّية
ملعاجل ��ة م�ش ��اكل الب�ل�اد يف الأوق ��ات والظروف
الطبيع ّي ��ة فكيف بالأح ��رى �إذا ك ّنا منر يف ظروف
�صعب ��ة وخط�ي�رة ،والتحد ّي ��ات كب�ي�رة ب ��دء ًا من
�إ�ستم ��رار �إطم ��اع الع ��دو الإ�سرائيل ��ي ب�أر�ضن ��ا
ومياهنا ونفطن ��ا ،و�إنتهاء بخط ��ر الإرهاب الذي

مل مي ّيز بني ال ّلبناني�ي�ن والذي ي�ش ّكل اليوم خطر ًا
لي� ��س على لبنان فح�سب بل عل ��ى املنطقة والعامل
ب�أ�سره.
ومنذ �أ�شهر ر�صد ال ّرئي�س ب ّري بد ّقة كل ما يجري
عل ��ى ال�صعيد الداخل ��ي واخلارج ��ي ،وكان يتابع
يوم ّي ًا كل �ش ��اردة وواردة �أكان على م�ستوى الأزمة
الداخل ّي ��ة التي تع�صف بلبن ��ان �أو على م�ستوى ما
ن�شه ��ده من هجم ��ة �إرهاب ّية �شر�س ��ة على املنطقة
ب�أ�سرها ومنها لبنان.
ً
كل ذلك يح�صل �أي�ض� �ا يف ظل حماوالت م�ستم ّرة
لت�سع�ي�ر اجواء الفتنة بني ال�س ّن ��ة وال�شيعة لتمرير
ّ
خمطط تفتيت هذه املنطقة �إىل دويالت وكيانات
هزيل ��ة خدمة لوجود و�إ�ستمرار �إ�سرائيل وللق�ضاء
على الق�ض ّية العرب ّية املركز ّية �أي الفل�سطين ّية.
وبنتيج ��ة هذه املتابعة املبا�ش ��رة �أو من خالل هذه
التقاري ��ر الأمن ّية وال�سيا�س ّي ��ة والدبلوما�س ّية وجد
ال ّرئي� ��س ب ّري �أ ّن ��ه ال ب ّد من املب ��ادرة �إىل حتريك
الو�ضع ال�سيا�سي القائم بطريقة �إيجاب ّية واخلروج
م ��ن هذه احلالة املت�ش ّنجة ولتحقيق ذلك رفع م ّرة
�أخرى لواء احلوار ،ولكن هذه امل ّرة لي�س من خالل

جم ��ع الأطراف �إىل طاولة م�ستدي ��رة �أو بي�ضاو ّية
ب ��ل من خالل الرتكيز على جمع طرفني �أ�سا�سيينّ
للح ��وار يف كل املوا�ضيع ما ع ��دا مو�ضوعي الأزمة
ال�سور ّية و�سالح املقاومة ،لأنّ املطلوب حوار ج ّدي
ال�ساحة الداخل ّية
ومنتج وتخفيف الإحتقان عل ��ى ّ
ولي� ��س جم� � ّرد املناكف ��ة ب�ي�ن وف ��دي الطرفني �أي
"حزب اهلل" و"ت ّيار امل�ستقبل".
وفق ًا للمعلومات وم�صادر عني التينة فقد �إ�ستعان
ب ّري على ال�صعيد الداخلي بالنائب وليد جنبالط
لي�ساع ��ده بهذه امله ّم ��ة ،و�إعتمد �أ�سل ��وب التداول
والت�شاوراملبا�شر مع قيادة الطرفني.
و�سلك يف التح�ضري للحوار م�سار ًا �آخر تر ّكز على
خط ��ي طه ��ران والريا�ض وا�ستط ��اع �أن ي�أخذ من
البلدين " فيزا " مرور نحو احلوار املن�شود.
وم�شجعة من ال ّرئي�س
وبعد �صدور مواقف �صريحة
ّ
"�سع ��د احلري ��ري" والأم�ي�ن الع ��ام حلزب اهلل
�سماحة "ال�س ّيد ح�سن ن�صر اهلل "� ،أيقن الرئي�س
ب� � ّري �أن مبادرت ��ه باتت عل ��ى ال�س ّك ��ة ال�صحيحة
فح ّرك معاونه ال�سيا�سي ب�إجتاه الطرفني لرتتيب
ج ��دول الأعم ��ال وحتدي ��د موع ��د �إنطالق ��ة هذا
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العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري

احل ��وار و�سبق �أن عقد جل�سة متهيد ّية مع ال ّرئي�س
" ف� ��ؤاد ال�سن ّيورة " ومدي ��ر مكتب ال ّرئي�س �سعد
احلريري ال�س ّيد " نادر احلريري ".
وبع ��د ح�صول ت�شوي�ش من قب ��ل بع�ض الأ�شخا�ص
واملت�ض ّرري ��ن �سارع ال ّرئي�س ب ّري �إىل طلب الت�أ ّييد
والدع ��م العلنيينّ لهذا احل ��وار من بع�ض الدول ال
�س ّيم ��ا �إيران وال�سعود ّية ،وجاءت التغطية وا�ضحة
و�صريحة.
ّ
وتدخ ��ل رئي� ��س املجل� ��س ل ��دى الطرف�ي�ن لت�سهيل
الإتف ��اق عل ��ى ج ��دول �أعم ��ال احل ��وار فنج ��ح يف
ا�ستبع ��اد املو�ضوعني ال�شائك�ي�ن :الأزمة ال�سور ّية،
و�س�ل�اح املقاوم ��ة و�أقنعهم ��ا ب� ��أن يك ��ون ج ��دول
الأعم ��ال مفتوح ًا على كل البن ��ود الأخرى ال �س ّيما
رئا�سة اجلمهور ّية وقانون الإنتخاب.
غ�ي�ر �أنّ عن ��وان احل ��وار الأ�سا�س ��ي ب�ي�ن " حزب
اهلل " و" امل�ستقب ��ل " يبقى تربي ��د �أجواء ال�ساحة
الداخل ّي ��ة و�إزالة الإحتق ��ان ال �س ّيما على ال�صعيد
املذهبي بني ال�س ّنة وال�شيعة.

قطار احلوار ينطلق
وبالفعل فقد عقدت اجلل�سة الأوىل للحوار يف عني
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التين ��ة برعاية وبح�ض ��ور الرئي�س ب� � ّري �شح�ص ّي ًا
ومعاون ��ه ال�سيا�س ��ي الوزي ��ر " عل ��ي ح�س ��ن خليل
" وح�ض ��ر ع ��ن امل�ستقب ��ل رئي�س الوف ��د ال�س ّيد "
ال�س ّيد نادر احلري ��ري" والوزير " نهاد امل�شنوق "
والنائب " �سمري اجل�سر " وعن حزب اهلل املعاون
ال�سيا�س ��ي للأم�ي�ن العام " احل ��اج ح�سني خليل "
والوزي ��ر " ح�سني احلاج ح�سن " والنائب " ح�سن
ف�ضل اهلل".
ولف ��ت �أنّ بيانات �صدرت ع ��ن دول �أجنب ّية عرب ّية
و�إقليم ّية ب�شكل ر�سمي ت�ؤ ّيد احلوار بني اجلانبني،
م ��ا يعطي دفع ًا قو ّي ًا له للو�صول �إىل نتائج ملمو�سة
وعمل ّية.
ورغ ��م بع� ��ض الت�شوي� ��ش عل ��ى نطاق �ض ّي ��ق �أ ّكد
الرئي� ��س ب� � ّري قب ��ل �إنعق ��اد اجلل�سة الثاني ��ة �أنّ
قط ��ار احل ��وار �إنطل ��ق وال �أح ��د ي�ستطي ��ع �أن
ي�ش ّو� ��ش عل ��ى م�س ��اره و�أ ّن ��ه ال خوف علي ��ه ونقل
عن ��ه ز ّواره �أ ّن ��ه �سي�ستم ��ر يف العم ��ل للدف ��ع
ب ��ه نح ��و مزي ��د م ��ن التق ��دم ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنّ
ال ��كالم الذي �سمع ��ه من جمي ��ع املتحاورين يف
اجلل�س ��ة الأوىل كان ج ّي ��د ًا و�إيجاب ّي� � ًا وجت ��اوز
التوقعات.
17
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الفار�س القومي العربي في خدمة دينه ووطنه و�أمته
"خادم الحرمين ال�شريفين" الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
في ذمة اهلل "رحمه اهلل"
بقلم :غالب بعا�صريي

ن�ستذكر حما�س ��ن �أعماله رحمه اهلل ،ونعيد ن�شر ما
كتبنا عنه:

املغفور له "خادم الحرمني الشريفني" امللك عبد الله بن عبد العزيز
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٭ امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود.
ح ��رب لبن ��ان وال ��دور الذي لعبت ��ه اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة لإخماد نارها .ال�ش ��رارة الأوىل انطلقت
من بريوت واطفاءها مت يف الطائف!
٭� ...إن ��ه امللك عب ��د اهلل الفار�س العربي� ،صاحب
الن�شام ��ة واحل�ض ��ور املميز يف املق ��ام الأول العربي
واملقام املميز الأول الدويل
�إن ��ه امللك عب ��د اهلل "خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني"
مثال للمل ��ك ال�صالح والقائد العروب ��ي ال�شجاع يف
�سل�سلة ملوك اململكة العربية ال�سعودية الذين نذروا
�أنف�سه ��م من ��ذ عهد امل�ؤ�س� ��س الأول للملك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة املل ��ك عب ��د العزيز �آل �سع ��ود للعمل من
�أج ��ل رفعة �ش�أن اململكة و�شعبه ��ا ورفعة �ش�أن العرب
والإ�سالم وامل�سلمني يف العامل.
٭ �إنه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل،
قائ ��د م�سرية اململكة يف عهده متث ��ل مرحلة عظيمة
حافل ��ة بالإجن ��ازات الكبرية التي جت�س ��دت يف بناء
الدول ��ة وتنميتها ويف �إقامة قاعدة اقت�صادية وطنية
�صلب ��ة و�ضعته ��ا يف م�ص ��اف الق ��وى االقت�صادي ��ة
املنتج ��ة وامل�صدرة يف العامل ..وع ��دا البعد الوطني
ل�شخ�صية امللك عبد اهلل ي�سجل التاريخ لهذا القائد
العربي البارز ذي احل�ض ��ور العربي والدويل القوي
�سل�سلة طويلة من امل�آثر واملبادرات التي �أ�سهمت وال
تزال ت�سهم يف خري �أبناء اململكة وم�ساعدة �أ�شقائها
العرب وامل�سلم�ي�ن والدفاع عن حقوقه ��م امل�شروعة
وخدم ��ة ال�سالم العادل وال�شام ��ل والتفاهم الدويل
وتعزيز التعاون بني الدول.
ه ��ذا ف�ض�ل ً�ا عن �سعي ��ه املتوا�صل وجه ��وده امل�ضنية
املتوا�صل ��ة يف خدم ��ة الإ�س�ل�ام وامل�سلم�ي�ن ورعاي ��ة
مقد�ساته ��م ،وال تزال تلك اجلهود ومبادرات اخلري
الت ��ي تنبع من اململك ��ة ت�ؤكد الدور الفاع ��ل لقيادته

الرئيس نبيه بري معزيًا بامللك عبد الله بن عبد العزيز

احلكيم ��ة ،كم ��ا �أ�سهم حتمل ��ه مل�س�ؤوليات ��ه اجل�سام
حي ��ال العامل الإ�سالمي والعربي يف �إنهاء الكثري من
امل�آ�سي التي ح ّلت ببع�ض �شعوبه.
٭� ...إنه امللك عبد اهلل
ال ��ذي تعلم احلكمة من والده .واحلكمة ال تذهب �إال
ملن ي�ستحقه ��ا وقد ا�ستحقها ذل ��ك الفار�س العربي
الأ�صي ��ل ال ��ذي ع ��رف �أن ال�سلطة هي ح ��ب النا�س
واقرتب م ��ن النا� ��س ف�أحب ��ه النا�س وفت ��ح ذراعيه
ليحت�ضن اجلميع يف جمال�س ��ه واكت�شف �أن ال�صدق
ه ��و �أق�صر الطرق �إىل القل ��وب ،فالتزم ال�صدق مع
�شعب ��ه يخاطبهم بكل �صدق و�أمان ��ة وو�ضوح فازداد
قرب� � ًا منهم فكان الفقري �صديقه حتى يتوقف ل�سانه
ع ��ن ال�س� ��ؤال .وكان الغن ��ي حماوره حت ��ى ال تتوقف
ي ��ده ع ��ن العطاء ،امت�ل��أ قلب ��ه بحب وطن ��ه الكبري
ف�أ�صبحت عروبته را�سخ ��ة ال تقبل امل�ساومة� .إنحاز
بحب ��ه �إىل �س ��واد �شعبه فكان املظلة الت ��ي تتّ�سع لكل
�أبناء الوطن.
 دور اململك ��ة يف لبن ��ان ،ودور اململك ��ة يف الع ��املالعربي والإ�سالمي.
للبن ��ان موق ��ع غ � ٍ�ال وعزيز يف عق ��ل وقل ��ب اململكة
العربية ال�سعودية حكم ًا وحكوم ًة و�شعب ًا.
ويف عق ��ل وقل ��ب املل ��ك عب ��د اهلل خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني اهتمام ولفتة خا�صة كرمية �أ�سوة باللفتة
الكرمي ��ة التي عمل من �أجله ��ا امللك الراحل املغفور
ل ��ه "امللك فهد بن عبد العزيز" (رحمه اهلل) لدعم
لبن ��ان �إ�سو ًة ب�سائر الدول الإ�سالمية والعربية� ،إبان
احل ��رب اللبنانية فج ��اء القرار واخلي ��ار ال�صائب
خالل ف�ت�رة احل ��رب� ،أمل ون ��ور واخلي ��ار ال�شجاع

لحظة وصول الرئيس سعد الحريري للتعزية بامللك عبد الله بن عبد العزيز

واحلكيم بدعم لبنان.
حمل املل ��ك املغفور ل ��ه "فهد بن عب ��د العزيز" ه ّمه
وبذل طاقته يف م�ساعدت ��ه و�شعبه يف �أيامه الع�صيبة
لتحقي ��ق �أمن ��ه و�سالم ��ه وا�ستق ��راره وازده ��اره –
وق ��د جن ��ح يف ذلك ح�ي�ن متك ��ن بجه ��وده املخل�صة
وم ��ع كل املخل�ص�ي�ن وعل ��ى ر�أ�سهم الرئي� ��س ال�شهيد
رفي ��ق احلري ��ري �أن يجم ��ع اللبناني�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
م�ؤ�س�ستهم الد�ستوري ��ة وممثليهم يف املجل�س النيابي
يف "مدين ��ة الطائ ��ف" التاريخية حي ��ث توافقوا على
(اتف ��اق الطائف) ووثيقة (الوف ��اق الوطني) بينهم،
ومن ��ذ ذل ��ك الوقت ع ��ام  1990ب ��د�أ لبن ��ان م�سرية
�أمن ��ه و�سالم ��ه وا�ستق ��راره .وكان للمل ��ك "فهد بن
عب ��د العزيز" �أي ��ادي جليلة وبي�ض ��اء يف �إعادة بناءه
و�إعماره.
لقد كان ��ت اململكة العربية ال�سعودي ��ة دائم ًا وال تزال
وعلى ر�أ�سها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز تتطلع �إىل
�آفاق العاملينّ العربي والإ�سالمي و�إىل دورها الريادي
يف العم ��ل على حتقيق الت�ضام ��ن العربي والإ�سالمي
وخدم ��ة الق�ضاي ��ا العربي ��ة والإ�سالمي ��ة وخا�ص ��ة
ق�ضي ��ة فل�سطني ،ولق ��د جعلت ال�سعودي ��ة من ق�ضية
فل�سط�ي�ن والقد�س ق�ضيته ��ا الأوىل يف دعمها بجهاد
�شعب فل�سط�ي�ن وانتفا�ضته املبارك ��ة ون�صرة ق�ضيته
يف املحام ��ل الدولية ونتيجة لذلك كل ��ه تتمتع اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة مبكانة مرموقة وكلم ��ة م�سموعة
يف املج ��ال الدويل واملنظم ��ات الدولي ��ة ،ول�سيا�ستها
احلكيم ��ة الت ��ي اختطته ��ا لنف�سه ��ا يف عالقاته ��ا مع
الدول.
�إن اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية الت ��ي ت�ضم يف رحابها

"احلرم�ي�ن ال�شريفني" يف "مكة املكرمة" و"املدينة
املنورة" وقبلة امل�سلمني يف العامل.
ل�سوف تظل هوى �أفئدة العرب وامل�سلمني يف العامل
٭� ...إن ��ه املل ��ك عب ��د اهلل ب ��ن عبد العزي ��ز "خادم
احلرمني ال�شريفني"قائد امل�سرية امل�شرفة الطويلة
وعلى قم ��م احل�ضارة املعا�صرة ذاع ن ��داء امللك و�آله
الأع ��زاء داعي� � ًا امل�سلم�ي�ن – وامل�سيحيني م ��ن �أبناء
الع ��رب �إىل �أن يتم�شقوا ح�س ��ام الوحدة والتالقي يف
وج ��ه ما ر ّوج ل ��ه زور ًا با�سم ال�ص ��راع بني "الثقافات
واحل�ض ��ارات" وك�أن اهلل ع ��ز وجل مل يخل ��ق النا�س
�أمم ًا وقبائل ليتعارفوا وليبنوا مع ًا �إن�سانية لها م�صدر
واحد مثلم ��ا لها حال واحد �أخري وه ��ي الروح عينها
ت�سمو على يد امللك عبد اهلل يف مبادرة و�ضعت العامل
كله �أم ��ام م�س�ؤولياته بعر�ضها �سالم� � ًا على الآخرين
م ��ن "بني ابراهيم" على �أ�سا�س من االحرتام يقرون
به لل ��دار واجلار وم ��ن الأذعان ين�صاع ��ون به للحق
الذي ال ميكن �أن يبقى م�ضيع ًا على �أ�صحابه �سليب ًا.
٭� ...إن ��ه امللك "الفار� ��س العربي" عبد اهلل بن عبد
العزيز
تل ��ك هي املبادرة وامل�سرية املبارك ��ة تنعم بها اململكة
ومعه ��ا الأمة بف�ض ��ل من جم ��ع على ر�أ�سه ��ا رجاجة
احلكمة �إىل كثافة احلب �سالم على قائدها ال�صادق
ودع ��وة �إىل امل ��وىل الك ��رمي يبقي ��ه يف ه ��ذا الزم ��ن
ال�صعب مالذ ًا حي ًا ومنبع ًا للرجاء والدعوة يف �سبيل
�إحقاق احلق ،فجاءت الزيارة امللكية للملك عبد اهلل
"الفار�س العربي" �إىل �سوريا حتت عنوان العنفوان
القوم ��ي العربي الواحد املوحد يف �سبيل ن�صرة الأمة
العربية والإ�سالمية مع ًا يد ًا واحدة.
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�أع ��رب املل ��ك �سلم ��ان خ�ل�ال تر�أ�س ��ه
جل�سة جمل�س الوزراء يف ق�صر اليمامة
بالريا� ��ض ,عن �أمل ��ه وال�شعب ال�سعودي
والأمت�ي�ن الإ�سالمي ��ة والعربي ��ة ,لوفاة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
ب ��ن عب ��د العزي ��ز ,ذاك ��ر ًا �أن يف م�آثره
تو�سع ��ة احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن و�إعم ��ار
بيوت اهلل ,ون�شر كتابه الكرمي,وجهوده
املبارك ��ة يف خدم ��ة الإ�س�ل�ام ,و�إعالء
كلمة امل�سلم�ي�ن,ودوره البارز يف ن�صرة
ق�ضايا احل ��ق والعدل�,إقليمي� � ًا وعربي ًا
ودولي ًا .
و�أكد العاهل ال�سعودي :
لق ��د فقدنا والعامل ب�أ�س ��ره ,قائد ًا فذاً,
وزعيم� � ًا ن ��ذر حياته لتحقي ��ق الإزدهار
ال�شام ��ل لب�ل�اده ,والرخ ��اء الدائ ��م
ل�شعبه ,وبناء �ص ��روح العلم والإقت�صاد
واملعرف ��ة ,و�إحق ��اق احل ��ق ون�ص ��ره,
و�إعان ��ة املظل ��وم ,والإ�سه ��ام الفاع ��ل
ال�شجاع يف توحي ��د ال�سالم والإ�ستقرار
يف العامل.
وج ��دد امللك �سلم ��ان ت�أكي ��ده ,على �أن
اململكة ل ��ن حتيد عن ال�س�ي�ر يف النهج
الذي �سنه املل ��ك وامل�ؤ�س�س عبدالعزيز
ب ��ن عبدالرحمن �آل �سع ��ود ,و�سار عليه
من بعده �أبنا�ؤه امللوك الربرة ,متم�سكة
ب�ش ��رع اهلل احلني ��ف وال�سن ��ة النبوي ��ة
املطه ��رة ,مدركة م�س�ؤوليته ��ا اجل�سام
بو�صفها مهبط الوحي ومنطلق الر�سالة
ومهد العروبة و�أحد �أبرز الدول امل�ؤثرة
على خمتلف ال�صعد.
بدوره ��ا �أ�س ��رة "جملة �صي ��دا" تتقدم
ب�أح ��ر التع ��ازي م ��ن اململك ��ة حكم� � ًا
وحكومة و�شعب� � ًا بالفقيد الغايل املغفور
له امللك عبد اهلل بن عبد العزيز.
كم ��ا تتمن ��ى للعاه ��ل اجلدي ��د التوفيق
والنجاح يف م�سريته اجلديدة.

الحريري ووفود من �صيدا والجوار و�صور
قدمت التعازي بالملك الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز

قام ��ت النائ ��ب بهية احلريري مع وف ��د كبري من فاعلي ��ات وقطاعات وهيئات
مدينة �صيدا واجلوار بتقدمي التعازي بوفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اىل
�سف�ي�ر اململكة العربي ��ة ال�سعودية علي بن عوا� ��ض الع�سريي يف م�سجد حممد
الأم�ي�ن يف و�سط بريوت  .وتقبلت النائب احلريري التعازي اىل جانب ال�سفري
الع�سريي وممثل الرئي�س �سعد احلريري مدير مكتبه نادر احلريري.
وتق ��دم الفاعلي ��ات والوف ��ود ال�صيداوية املعزي ��ة  :مفتي �صي ��دا واق�ضيتها
ال�شيخ �سليم �سو�سان وممثل راعي ابر�شية �صيدا ودير القمر للروم امللكيني
الكاثولي ��ك املط ��ران ايلي ح ��داد الأر�شمندري ��ت جهاد فرن�سي� ��س وقا�ضي
�صي ��دا ال�شرع ��ي ال�شيخ حممد ابو زي ��د وع�ضوا املجل� ��س ال�شرعي املحامي
عب ��د احلليم الزين وحميي الدين القطب ،رئي�س مركز لبيب الطبي ال�سيد
معني ابو ظهر  ،رئي�س م�ست�شفى الراعي الدكتور نبيل الراعي  ،ال�سفري عبد
املوىل ال�صلح.
وم ��ن بني الوفود التي قدمت التع ��ازي :وفد كبري من خمتلف دوائر وقطاعات
ومكات ��ب تيار امل�ستقبل يف �صيدا واجلنوب تقدمه من�سق عام اجلنوب الدكتور

نا�ص ��ر حمود  ،وف ��د جمعية جتار �صي ��دا و�ضواحيها برئا�سة عل ��ي ال�شريف ،
وف ��د من م ��دراء مدار�س ال�شبك ��ة املدر�سية ل�صيدا واجل ��وار ،وفد من رابطة
خماتري �صيدا ،وفد من جمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا برئا�سة
املهند� ��س يو�سف النقيب  ،وفد كبري م ��ن جمعية امل�ؤا�ساة برئا�سة عرب كل�ش،
وف ��د من جمعية اهلنا  ،رئي�س جمعية جمعية جامع البحر طه القطب  ،رئي�س
جمعي ��ة رعاية اليتي ��م الدكتور �سعيد م ��كاوي ،وفد كبري من مكات ��ب م�ؤ�س�سة
احلري ��ري وجممع به ��اء الدين احلريري وفيال احلري ��ري يف �صيدا ،وفد من
جمعي ��ة ك�شاف ��ة لبنان امل�ستقبل وفد من جممع احلري ��ري الريا�ضي  ،وفد من
اللجنة التكرميية الريا�ضية و�شبكة الأمان للأندية  ،ووفود من هيئات �شبابية
ونقابية واهلية واجتماعية وح�شد من املواطنني.
كم ��ا قدم مفتي �ص ��ور ومنطقتها ال�شيخ م ��درار احلبال التع ��ازي اىل ال�سفري
الع�س�ي�ري عل ��ى ر�أ�س وف ��د من اللق ��اء الت�ش ��اوري لفاعليات املنطق ��ة  .وقدم
التع ��ازي اي�ضا بح�ضور احلريري واملفتي �سو�سان العالمة ال�سيد حممد ح�سن
الأمني وح�شد من ال�شخ�صيات.
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الغالف

الغالف

حراك نا�شط مطلع العام الجديد لتظهير الم�شهد ال ّرئا�سي
العماد قهوجي :ر�صيد متزايد على طريق ق�صر بعبدا

شهداء الجيش في عرسال

اعداد� :أ�سرة جملة �صيدا

مل ت�ص ��در بع ��د �إ�ش ��ارات وا�ضح ��ة حل�س ��م �ساعة
ال�صف ��ر لأنتخ ��اب رئي� ��س جدي ��د للبالد،لك ��ن
املعطي ��ات الأخ�ي�رة ت�شري �إىل بدء ح ��راك داخلي
وخارج ��ي لو�ض ��ع ه ��ذا الإ�ستحق ��اق عل ��ى ال�س ّكة
و�إخراجه من حال املراوحه واجلمود التي يعي�شها
منذ �أ�شهر طويلة.
و �إذا كانت اخلالفات الداخلية قد حالت حتى الآن
دون �إنتخاب الرئي�س,ف�إنّ املناخ الإقليمي و الدويل
مل ي�ساع ��د على ت�سهيل ح ّل اخلالفات اللبنانية –
اللبناني ��ة و ال على ال�ضغط م ��ن �أجل تليني مواقف
بع�ض االفرق ��اء و �إيجاد قوا�س ��م م�شرتكة لإختيار
�شخ�ص ال ّرئي�س اجلديد.
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ووفق ًا للمعلوم ��ات التي ت�سربت م�ؤخر ًا عن مراجع
لبناني ��ة بارزة ف� ��إن ال�شهرين املقبل�ي�ن �سي�شهدان
حرك ��ة نا�شطة م ��ن �أج ��ل ال�سع ��ي �إىل العمل على
�أختي ��ار �أ�س ��م توافق ��ي يحظ ��ى بعنا�صر ق ��وة على
امل�ستوى الداخلي و اخلارجي،وي�ستطيع �أن مي ّثل �أو
يج�سد الرئي�س القوي.
ّ
و ت�ضي ��ف املعلومات �أن التح ��رك الفرن�سي االخري
ب�إجت ��اه ال�سعود ّي ��ة و�إي ��ران والفاتي ��كان يحظ ��ى
مبوافق ��ة �أمريكي ��ة مبد�أي� � ًا ،وان ��ه �سي�ست�أن ��ف يف
ن�صف كانون الثاين للعام اجلديد ،مرتافق ًا �أي�ض ًا
مع حراك داخلي على املحورين:
 -1املح ��ور الأ ّول يرت ّك ��ز عل ��ى العم ��ل م ��ن �أجل
معاجل ��ة اخلالف ��ات امل�سيح ّي ��ة – امل�سيح ّي ��ة
ب�سع ��ي م ��ن بكرك ��ي ،و الإنتق ��ال م ��ن مرحلة
ثنائ ّي ��ة الرت�شي ��ح� ،أي العم ��اد "مي�شال عون"

و الدكت ��ور" �سمري جعج ��ع " �إىل مرحلة طرح
�أ�سماء عديدة بديل ��ة لإختيار واحد منها وفق
�آل ّي ��ة ال تغ�ض ��ب " اجل�ن�رال " و ال ت�ستف ��ز "
جعجع " و � 14آذار.
� -2أ ّما املحور الثاين فيم ّثل باحلوار بني " حزب
اهلل " و ت ّي ��ار " امل�ستقب ��ل " برعاي ��ة ال ّرئي�س
نبي ��ه ب� � ّري و مباركة النائب ولي ��د جنبالط و
باق ��ي الأفرقاء ال ّلبنانيينّ و م ��ن املفرت�ض �أن
يك ��ون الإ�ستحقاق الرئا�سي �أح ��د �أبرز البنود
الت ��ي �سيتط� � ّرق �إليه ��ا الطرف ��ان يف جل�سات
حوارهما.
ً
ً
ّ
و قد ب ��ات م�ؤكدا �أنّ هذا البن ��د �سيكون جزءا من
ج ��دول �أعمال احلوار ،كما �أ ّكد الرئي�س ب ّري الذي
�أبلغ ز ّواره م� ّؤخر ًا �أنّ كل املوا�ضيع تعترب من �ضمن
جدول �أعمال احلوار املفتوح ما عدا ما اتفق �أ�ص ًال

عل ��ى �إ�ستبعادها ال �س ّيما الأزم ��ة ال�سور ّية و �سالح
املقاومة.
ّ
ووفق� � ًا للمراج ��ع اللبنان ّي ��ة الب ��ارزة ف� ��إنّ التوافق
امل�سيح ��ي – امل�سيح ��ي على اختيار �إ�س ��م الرئي�س
متي�س ��ر يف الوق ��ت
اجلدي ��د �أم ��ر �صع ��ب و غ�ي�ر ّ
الراه ��ن ،كما �أنّ ح ��زب اهلل و امل�ستقب ��ل يختلفان
يف وجه ��ات النظ ��ر ح ��ول مقارب ��ة ه ��ذا املو�ضوع
العتب ��ارات تتع ّل ��ق بتحالفاتهم ��ا �أوال ،و مبعطيات
و�أجواء خارج ّية ثاني ًا.
لك ��ن املع� � ّول علي ��ه ه ��و املن ��اخ اخلارج ��ي و جناح
التح� � ّرك الفرن�س ��ي �أو ح�ص ��ول تط ��ورات �إقليمية
ت�ساعد على �إع ��ادة التقارب ال�سعودي – الإيراين
عل ��ى الأق ��ل حول بع� ��ض املل ّف ��ات� ،إذا م ��ا تع ّذرت
حم ��اوالت الو�ص ��ول �إىل ح ��ل �سيا�س ��ي للأزم ��ة
ال�سور ّية خ�صو�ص ًا وفق املبادرة التي بد�أت مو�سكو
تعمل لها منذ �شهر و ن�صف ال�شهر.
و تك�شف م�صادر ّ
مطلعة عن �أن املبادرة الفرن�س ّية
ترت ّك ��ز بالدرجة الأوىل على املجيء برئي�س لبناين
يحظ ��ى بغط ��اء و ت�أييد خارجني من جه ��ة و ت�أييد
ملحوظ على ال�صعيد ال ّلبناين.
و ت�ضي ��ف ب�أنّ �إ�ش ��ارات لبنان ّي ��ة كان مل�سها الوفد
ت�شجع على
الفرن�س ��ي يف زيارت ��ه الأخرية للبن ��ان ّ
ال�س�ي�ر �أو �سلوك ه ��ذا النهج ما ع ��دا العماد عون
الذي بقي م�ص ّر ًا عل ��ى موقفه ،بينما ك ّرر " حزب
اهلل " موقفه ب�أنّ القرار يعود �أ ّو ًال و �آخر ًا حلليفه
" اجلرنال " ،و �إ ّنه ي�ؤ ّكد �أ ّنه مر�شحه حتى �إ�شعار
�آخر.

و كان املوف ��د الفرن�س ��ي �أبلغ امل�س�ؤول�ي�ن ال ّلبنان ّيني
�سيكون له جولة جديدة مع الإيران ّيني و ال�سعود ّيني
و الفاتي ��كان �أي�ض� � ًا ،م�ؤ ّك ��د ًا �أنّ باري� ��س م�ص ّمم ��ة
على امل�ض ��ي بتحركها �إىل النهاي ��ة لأ ّنها تدرك �أنّ
�إ�ستم ��رار ه ��ذا الو�ض ��ع ّ
ال�شاذ يف لبن ��ان من دون
�إنتخ ��اب رئي�س اجلمهور ّية يعن ��ي �إ�ستمرار الأزمة
ال�سيا�س ّي ��ة يف الب�ل�اد و �إعاق ��ة تق� �دّم العديد من
املل ّفات.
و �إذا كان مبع ��وث اخلارج ّي ��ة الفرن�س ��ي مل يطرح
م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن ال ّلبناني�ّي نّ �أ�سم ��اء حم� �دّدة و مل
ي�سمع منهم �أي�ض� � ًا �أ�سماء مر�شحيه للرئا�سة ،ف�إنّ
املعلومات و النكهات التي �س ��رت م� ّؤخر ًا ت�ؤ ّكد ب�أنّ
الأ�سماء ّ
املر�شحة ال يزيد عددها على عدد �أ�صابع
اليد الواحدة.
و يتق� �دّم ه ��ذه الأ�سم ��اء القليل ��ة قائ ��د اجلي� ��ش
العم ��اد ج ��ان قهوجي ال ��ذي يحظ ��ى بر�صيد قوي
يف الداخ ��ل و اخلارج من خ�ل�ال الدور املهم الذي
تلعب ��ه امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية يف حفظ الإ�ستقرار على
ال�ساح ��ة ال ّلبنان ّية و الت�ص� �دّي للإرهاب بنجاح يف
خمتلف املناط ��ق رغم الإمكان ّي ��ات املحدودة التي
متلكها.
ً
و ق ��د �سم ��ع م�س�ؤول ��ون لبنان ّي ��ون م� ّؤخ ��را �إ�ش ��ادة
لي� ��س باجلي�ش و م ��ا قام و ما يقوم ب ��ه فح�سب بل
�أي�ض ًا بقيادت ��ه و يف مقدمهم العماد قهوجي الذي
�إ�ستط ��اع يف ف�ت�رة ع�صيب ��ة و دقيق ��ة �أن يحظ ��ى
ب�إح�ت�رام و تقدير العديد من ال ��دول يف اخلارج و
م ��ن الهيئات الدول ّي ��ة و جنح �أي�ض� � ًا يف ك�سب ثقة

الأط ��راف ال ّلبنان ّية من خالل ال�سيا�سة املرنة التي
�إتّبعه ��ا �أكان على م�ست ��وى املواقف الوطن ّية العامة
الت ��ي �أعلنه ��ا دون �إنحي ��از� ،أو على م�ست ��وى �إبقاء
اخلطوط مفتوحة مع اجلميع.
و اللاّ ف ��ت �أي�ض ًا �أنّ العماد قهوجي مل ينجر �إىل �أي
ن ��زاع داخلي رغم م ��ا تعر�ض له من قب ��ل قلّة من
املوتوري ��ن و املتط ّرفني .كذلك مل يهاود �أن يتهاون
مع مواجهة الإرهاب ّيني و تهديداتهم.
و لع ��ل الأبرز يف ر�صيده �أي�ض ًا هو امل�صداق ّية التي
�سجله ��ا من خ�ل�ال حت�ض�ي�ر ملف �شام ��ل و كامل
ّ
لفرن�س ��ا و ال�سعود ّية و الوالي ��ات املتّحدة و رو�س ّيا و
دول �أخرى حلاج ��ات اجلي�ش من �أ�سلحة و معدّات
ع�سكر ّي ��ة ،م�ستعين� � ًا بكبار ال�ض ّب ��اط و املعاونني و
بالتن�سيق مع وزارة الدفاع.
و �إىل جان ��ب ذلك ف� ��إنّ جناح اجلي� ��ش يف �ضرب
الإره ��اب و �إ�ستعادة الأم ��ن يف العديد من املناطق
ال �س ّيم ��ا طرابل�س و ال�شم ��ال م� ّؤخر ًا و قبلها �صيدا
زاد يف ر�صيد امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية و العماد قهوجي
الذي �إ�ستطاع قيادة ال�سفينة بحكمة و حنكة و ق ّوة
يف �آن مع ًا.
ووفق� � ًا ملا ي ��دور يف الكوالي� ��س الداخل ّية و يف بع�ض
العوا�ص ��م باخل ��ارج ف� ��إنّ تعاظ ��م دور و �إح�ت�رام
اجلي� ��ش ال ّلبناين زاد م ��ن ر�صيد العم ��اد قهوجي
وو�ضعه على ر�أ�س جدول الأ�سماء ّ
املر�شحة لرئا�سة
اجلمهور ّي ��ة و هذا ي� ّؤ�شر �إىل �أ ّن ��ه يتّجه �إىل ق�صر
بعب ��دا على ال�س ّك ��ة ال�صحيح ��ة و �سيدخل الق�صر
بعد �إنتخابه يف �ضوء ن�ضوج و ح�سم هذا امللف.
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ذكرى

ذكرى
الرئيس جمال عبد الناصر
يتوسط أعضاء الوفد اللبناني
الذي زاره في مكتبه بقصر القبة
وهم إلى يمني الرئيس عبد
الناصر( :الصف األول) كامل
األسعد ،معروف سعد ،شفيق
مرتضى ،أحمد األسعد ،وإلى
يسار الرئيس عبد الناصر ،رشيد
كرامي ،عدنان الحكيم ،محمد
صفي الدين ،صالح األسير ،وفي
الصف الثاني (من اليسار) جبران
مجدالني ،نسيم مجدالني ،أحمد
جابر ،عبد املجيد الرافعي،
حسني سجعان .وفي الصف
الثالث (من اليمني) هاشم
الحسيني ،اميل حايك ،محمد
الخطيب ،باسم الجسر (وقد
غاب بعض أعضاء الوفد عن
هذا اللقاء).

املنا�ضل ال�شهيد معروف �سعد ...م�سرية وم�سار
�آ َمن بق�ضايا �شعبه و�أ ّمته والتزم بها حتى �إ�ست�شهاده

• �سن ��ة ُ 1910ول ��د مع ��روف �سع ��د لأب م ��زارع يف �أ�س ��رة �شعبية تعمل
بالب�ساتني.
• در� ��س يف مدر�س ��ة الفنون الإجنيلية ب�صي ��دا ،وتخرج �سنة  1929من
مدر�سة عاليه الوطنية.
وعرف كبطل ريا�ضي.
والفرو�سية
للريا�ضة
بحبه
• يف �شبابه ا�شتُهر
ُ
• منذ ثالثينيات القرن املا�ضي وعى خماطر ال�صهيونية على فل�سطني،
و�آمن باملقاومة طريق ًا ملواجهة �أطماع الع�صابات ال�صهيونية.
• رب ��ط ب�ي�ن مفا�ص ��ل الن�ض ��ال الثالث ��ة :الن�ض ��ال الوطن ��ي ،والقومي،
واالجتماعي.
• ا�شرتك يف تنظيم هجومات م�سلحة على قوافل التموين املتوجهة اىل
قوات االحتالل الربيطاين والع�صابات ال�صهيونية يف فل�سطني.
• �سنة 1936قاد تظاهرات غا�ضبة �ضد االنتدابني الفرن�سي والربيطاين،
واعتقل بع ��د اقتحامه ق�شلة �صيدا انتقام ًا ال�ست�شه ��اد عدد من املنا�ضلني
ال�صيداويني بر�صا�ص الدرك.
• �سن ��ة 1937التح ��ق بالث ��ورة الفل�سطينية يف طولك ��رم ،ونفذ عمليات
ع�سكرية �ضد ال�صهاينة فمنحته الثورة لقب "جماهد".
• ب�ي�ن �سنت ��ي  1941و � 1945أن�ش� ��أ فرقة ع�سكري ��ة مكونة من لبنانيني
وفل�سطيني�ي�ن و�سوريني ،ودربه ��ا يف الغوطة ب�ضواحي دم�ش ��ق ،وقادها يف
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العدي ��د من العمليات �ض ��د امل�ستعمرين الفرن�سي�ي�ن واالنكليز ،فاعتقل يف
�سجن قلعة را�شيا لأكرث من �سنة.
ً
• ُعني ناظر ًا داخلي ًا يف كلية املقا�صد يف �صيدا فحولها م�صنعا للحركة
الوطنية والقومية املنا�ضلة.
• ه� � ّرب ال�س�ل�اح اىل املقاتل�ي�ن يف فل�سطني بالتن�سيق م ��ع عبد القادر
احل�سين ��ي .كان ال�سالح ينقل بال�سفن اىل �صي ��دا فيقوم معروف بتفريغه
لي�ل� ًا قبالة كلية املقا�صد ،ويخبئه يف �أقبيتها ويكلف املخت�صني بت�صليحه،
ثم يقوم بتهريبه بر ًا اىل داخل فل�سطني.
• �سنة 1948ارحتل اىل فل�سطني على ر�أ�س جمموعة فدائيني �صيداويني
وقاتل ��وا يف املالكي ��ة .م ��ن بني رفاق ��ه يف املجموع ��ة :خ�ضر �سكين ��ي (ابو
دروي� ��ش) ال ��ذي �أُ�صيب بكتفه و�ساق ��ه ،و�شعبان فن ��وين ،و�أحمد ب�سيوين،
و �سلي ��م ال�شي ��اح ،ودي ��ب عكرة ال ��ذي ا�ست�شه ��د يف احدى املع ��ارك .ومن
رف ��اق ن�ضاله حممد زغيب ال ��ذي كان على ر�أ�س �سري ��ة مقاتلة وا�ست�شهد
يف املالكي ��ة .ظل مع ��روف ورفاقه يقاتلون ال�صهاين ��ة يف املالكية ل�ساعات
طويل ��ة ،وقد جاء يف تقري ��ر القيادة الع�سكرية العربي ��ة�":إن ما يحدث يف
املالكية مل يعد معركة ..بل �أ�صبح بطولة."...
1957ع�ي�ن مفو�ض� � ًا يف ال�شرط ��ة ف ��كان ن�ص�ي�ر
• ب�ي�ن عام ��ي  1949و
ُ
املظلومني ،يغ�ض النظر عن تظاهراتهم ويرف�ض تنفيذ قرارات قمعها.

• ب�ي�ن عام ��ي  1954و 1957وق ��ف يف طليع ��ة املت�صدي ��ن للأح�ل�اف
اال�ستعمارية �ضد الأمة العربية (حلف بغداد ،وم�شروع �أيزنهاور).
• �سنة 1956نظم حمالت التطوع للقتال مع م�صر �ضد العدوان الثالثي
الفرن�سي والربيطاين واال�سرائيلي.
• �سنة 1955تعرف اىل الزعيم العربي جمال عبد النا�صر.
• �سنة 1957فاز بالنيابة عن مقعد �صيدا ،وا�ستمر بالفوز لأربع دورات
متتالي ��ة فكان �صوت الفقراء واملهم�شني يف الربمل ��ان .ومما قاله خ�صومه
يف فوزه":النيابة زحفت �إليه ،ومل يزحف هو لها".
• �سنة 1963جمع بني النيابة ورئا�سة بلدية �صيدا التي تر�شح لها وجنح
م ��ع الئحته ،ف�شهدت البلدي ��ة يف عهده نقالت نوعي ��ة يف توفري اخلدمات
املحق ��ة لل�صيداوي�ي�ن .و�أن�ش�أ فوج الإطفاء ،و�أنار ال�ش ��وارع ،وفتح املدار�س
ودار املعلم�ي�ن ومهنية �صي ��دا ،ووفر مي ��اه الري للب�سات�ي�ن ،و�أكمل جتهيز
م�ست�شف ��ى �صيدا احلكومي ،و�شجع ت�أ�سي�س النوادي واجلمعيات الريا�ضية
والثقافية والك�شفية ،ودافع عن قيام النقابات العمالية والزراعية ،و�أ�س�س
مكتب ��ة �شعبي ��ة للقراءة ،ع ��دا عن اجناز بن ��اء بيوت التعم�ي�ر وحي رجال
الأربعني.
• �سنة �1970أ�س�س التنظيم ال�شعبي النا�صري.
• يف � 26شب ��اط  1975اندلع ��ت �ش ��رارة احل ��رب الأهلي ��ة اللبناني ��ة

ب�إط�ل�اق النار على مع ��روف �سعد يف �ساحة النجم ��ة ب�صيدا بينما كان
يق ��ود تظاه ��رة ل�صيادي الأ�سم ��اك �ضد ت�شريع الدول ��ة الحتكار �شركة
بروتيني �صيد ال�سمك على طول ال�شاطئ اللبناين ،وا�ست�شهد يف � 6آذار
.1975
وت�سم�ت�ر امل�سرية ،م�س�ي�رة الن�ضال �ض ��د االحتالل والأطم ��اع ال�صهيونية
والأمريكية ب�أر�ض العرب وثرواتهم ،وكذلك �ضد القهر والظلم االجتماعي
الذي ميار�سه النظام املنحاز اىل جانب كبار الأغنياء على ح�ساب الفقراء
وحمدودي الدخل.
خ�س ��ر لبنان ،وال �سيما فق ��را�ؤه ،مارد ًا ومنا�ض ًال عني ��د ًا مل يحد يوم ًا عن
مطلب حق ،وظل ينا�ضل حتى الرمق الأخري.
من �أقوال ال�شهيد القائد:
زندنا ي�سرتد حقنا ..ارادتنا تعيد لنا الكرامة ..عندما نتقن �صناعة املوت
ن�ستحق احلياة.
نرف�ض الهزمية ونتم�سك بالكفاح ،مهما كان �شاق ًا وطوي ًال ،ون�صر على �أن
ما � ُأخذ بالقوة ال ي�سرتد بغري القوة.
�إن ارادة القتال هي ال�سالح الأم�ضى ال�ستعادة احلق ال�سليب يف فل�سطني.
الق�ض ��اء على اال�ستعم ��ار يف �أية بقعة من بقاع العامل ه ��و ن�صر لنا ون�صر
للحرية والأحرار يف كل مكان.
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ذكرى

�سعد في ذكرى محاولة اغتيال م�صطفى �سعد
يطالب بوقف الحملة على �صيدا ومخيماتها

يف الذك ��رى الثالث�ي�ن ملحاول ��ة اغتي ��ال رم ��ز املقاوم ��ة الوطنية القائ ��د املنا�ضل
غ�صت جبانة "�سريوب" مبئ ��ات املواطنني الذين
"م�صطف ��ى معروف �سع ��د" ّ
احت�شدوا لقراءة الفاحتة وو�ضع الزهور على �ضريحه.
و �شارك ��ت وفود من خمتلف الق ��وى الوطنية اللبنانية ،والف�صائ ��ل الفل�سطينية،
والفاعلي ��ات ال�سيا�سية واالجتماعية وال�شعبية ،ووفود �شعبية من �صيدا وجوارها،
تقدمهم �أمني عام التنظيم ال�شعبي النا�صري الدكتور �أ�سامة �سعد وعائلة الفقيد.
و�ألق ��ى �سعد كلمة وجه فيها التحي ��ة �إىل ال�شهداء يف كل مكان ،كما توجه بال�شكر
ل ��كل الذين �شارك ��وا يف �إحياء ه ��ذه املنا�سبة .وقال " :يف ه ��ذه املنا�سبة نقول �إن
ق�ضي ��ة التفج�ي�ر الإجرامي ال زالت حمبو�س ��ة بقرار �سيا�س ��ي ،وات�ساءل وال�شعب
اللبن ��اين يت�س ��اءل �إذا كان �أ�صح ��اب ال�سلط ��ة والنف ��وذ ال ي�ؤمن ��ون العدال ��ة وال
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اخلدمات الأ�سا�سية لل�شعب اللبناين فماذا يفعلون �إذن؟
احلق ��وق الأ�سا�سية التي نا�ضل م�صطفى �سع ��د والتنظيم والقوى الوطنية جميعاً
من �أجل حتقيقها �إىل الآن هذه احلقوق غري م�ؤمنة وال يف حدها الأدنى.
و�أ�ض ��اف �سع ��د ":يف هذه الظ ��روف ال�صعبة التي مير بها لبن ��ان والأمة العربية،
م ��ن ت�صاعد للم�شاريع الت�آمرية عل ��ى ق�ضايا وطننا العربي ،ويف املقدمة الق�ضية
الفل�سطيني ��ة ،نتذك ��ر م�صطف ��ى �سع ��د املنا�ضل ال�صل ��ب على امل�ست ��وى الوطني
والقوم ��ي واالجتماعي واملطلب ��ي ...هذا الرجل ال ��ذي كان حري�ص ًا كل احلر�ص
على مدينة �صي ��دا و خميماتها و على لبنان ...نتذكره ونقول للجميع خففوا هذه
احلملة على �صيدا وخميماتها  ...نحن �أبناء �صيدا واملخيمات نعلم كيف نت�صرف
ونتعاطى مع كافة امل�سائل ...ولدينا القدرة والإرادة ملعاجلة كافة امل�سائل ...كما

لدينا الإنتماء الوطني واحلر�ص على �شعبنا اللبناين والفل�سطيني.
و�أك ��د �سع ��د يف هذه املنا�سب ��ة �أن الأزمة التي مت ��ر بها البالد العربي ��ة �ستنق�ضي
بالرغم من امل�شهد امل�أ�ساوي الذي مير فيه اكرث من قطر عربي ،و�أن هناك وعي ًا
جدي ��د ًا يت�شكل و�سي�ؤدي اىل نه�ضة جديدة ،واىل م�سار تقدمي من �أجل م�صلحة
ال�شعوب.كم ��ا �أك ��د �أن امل�شهد الراه ��ن �سيتبدد ب� ��إرادة �أبناء �شعبن ��ا املخل�صني
االوفي ��اء ،و�أن الع ��دوان ال�صهيوين �ضد لبن ��ان و�سوريا وفل�سط�ي�ن �سوف ينك�سر
وينهزم ب� ��إرادة املقاومني .وتوجه �سعد بهذه املنا�سبة بالتحية والتعزية والتربيك
ل�شهداء املقاومة� ،شهداء حزب اهلل الذين �سقطوا وهم ي�ؤدون واجبهم اجلهادي

يف مواجهة �أعداء الأمة العربية من ارهابيني و�صهاينة وظالميني.
و�ش ��دد �سعد يف خت ��ام كلمته على �أننا نتم�سك باخلي ��ارات الوطنية لأنها �أ�سا�سية
لنه�ض ��ة �أمتنا ،كما نتم�س ��ك بهويتنا العربية ،ونرف� ��ض كل الطروحات املذهبية.
هكذا كان معروف �سعد ،وهكذا كان م�صطفى �سعد ،وهكذا �سنبقى راف�ضني لكل
م�شاريع التفتيت والتق�سيم للأمة العربية.
ث ��م زار �سعد والوفود امل�شاركة جبانة �صيدا القدمي ��ة ،حيث متت قراءة الفاحتة
وو�ض ��ع �أكاليل الزه ��ر على �ضريح ��ي ال�شهيدين ناتا�شا �سع ��د ،واملهند�س حممد
طالب.
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إنتخاب

�إنتخاب ال�شيخ عبد اللطيف دريان مفتيا للجمهورية بداية لعهد جديد

المفتى دريان :تم�سكنا بالعي�ش الم�شترك الإ�سالمي ـ الم�سيحي
هو ال�سبيل الكفيل لحماية الإن�سان والأديان والأوطان

ولتعزي ��ز الوح ��دة الإ�سالمي ��ة ق ��ام املفت ��ي عب ��د
اللطي ��ف دريان بزيارة �شيخ عقل الطائفة الدرزية
نعيم ح�سن مو�ضحا" �أن هذه الزيارة الكرمية هي
لتعزي ��ز �أوا�صر الوحدة اال�سالمي ��ة التى نحب �أنا
وال�شيخ ح�سن من �أن تكون يف �أرقى م�ستوياتها".

م�شاركا يف امل�ؤمترات
كتبت :منى غربي�س
�صاحب علم وحكمة ودراية ور�صانة ووقار ونزاهة
وم ��ودة حر�صه عل ��ى الوحدة اال�سالمية والعي�ش
امل�ش�ت�رك ور�ؤيته اال�سالمي ��ة والوطنية منبثقة من
دي ��ن اال�سالم احلني ��ف ،دين االعت ��دال وال�سالم
واملحب ��ة والت�سامح واالعت�صام بحب ��ل اهلل جميعا
ونب ��ذه املغ ��االة والتط ��رف واالره ��اب  .كل ه ��ذه
االمور جمتمعة مكنت ��ه من �أن يتبوء من�صب مفتي
اجلمهوري ��ة اللبنانية�،إن ��ه ال�شي ��خ الدكت ��ور عب ��د
اللطيف دريان.

الإنتخاب
انتخ ��ب ال�شي ��خ عب ��د اللطي ��ف دري ��ان مفتي ��ا
للجمهوري ��ة اللبناني ��ة خلفا للمفت ��ي حممد ر�شيد
قباين ب� 74صوتا م ��ن �أ�صوات الناخبني ،ويف �أول
كلم ��ة له بع ��د االنتخاب ق ��ال املفتي دري ��ان ":لقد
�أجنزن ��ا اليوم عملي ��ة انتخابية �ستك ��ون ب�إذن اهلل
فاحت ��ة على امل�سلمني.و�إن ما جرى يف هذه العملية
االنتخابية ه ��و تعبري عن ارادة قوية من جانب كل
امل�سلمني يف لبنان يف مواجه ��ة امل�شكالت وت�سديد
امل�سار ال�صحيح على متابعة املهام ،وكلي ت�صميم
�أن �أك ��ون عل ��ى م�ست ��وى الأمان ��ة الت ��ى عهدمتوها
يل يف رعاي ��ة ال�ش� ��أن الديني والوقف ��ي والق�ضائي
واخل�ي�ري ،ف�ل�ا جم ��ال الي ��وم للإنق�س ��ام ب�ي�ن
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املفت ��ي واملجل� ��س ال�شرعي اال�سالم ��ي االعلى فقد
و�ض ��ع م�شروعنا عل ��ى طريق وا�ضح ��ة يف التعاون
والت�ضام ��ن و�أداء امله ��ام والإ�صالحات فقد تلقينا
درو�سا مما ح�صل".

حفل التن�صيب
ويف � 15أيل ��ول من العام  2014ج ��رى حفل ر�سمي
للت�سلم والت�سليم يف م�سجد حممد الأمني ح�ضرته
�شخ�صيات ر�سمية ودينية واجتماعية وبعد ت�سلمه
من�صب ��ه م ��ن املفتى ال�شي ��خ حممد ر�شي ��د قباين
�ألقى املفتي اجلديد كلم ��ة ر�أى فيها "�أن الظروف
التي متر بها منطقتن ��ا وديننا وبالدنا و�أمتنا،هذه
الظ ��روف كلها ت�ستدع ��ي اجتماعا ون�ض ��اال ترتفع
فيه كلمة احلق واخلري واالعتدال يف وجه التطرف
والدمار واخلراب".
و�أ�ش ��ار اىل �أن املجل�س النيابي مل يتمكن حتى الأن
من االلتئام يف جل�سة النتخاب رئي�س للجمهورية
.كم ��ا �أن حكومتنا مل ت�ستط ��ع االتفاق على طريقة
�أو نه ��ج لإنقاذ جنودن ��ا املخطوف�ي�ن الذين يجرى
ذبحه ��م من قبل املتطرفني وذلك كله النه مل نتفق
على طريقة حلماية حدود الوطن و�إعادة الإعتبار
للدولة ودورها و�سلطته ��ا وهيبتها و�إعادة االعتبار
للإن�سان يف لبنان".
ي�ضيف":علين ��ا الي ��وم �أن ن�ص ��ون دينن ��ا برف� ��ض
الفتن ��ة ،ف�ل�ا حماي ��ة للدي ��ن واالن�س ��ان الي ��وم اال

بحماي ��ة الدول ��ة م�ش ��ددا عل ��ى مت�سك ��ه بالعي� ��ش
امل�ش�ت�رك وال�سل ��م االهل ��ي اال�سالم ��ي وامل�سيحي
واتفاق الطائف واالتزام بنهج ال�سلم وال�سالمة ".

�إنفتاحه على الطوائف
واميان ��ا من ��ه ب�أهمي ��ة احل ��وار والتفاه ��م ب�ي�ن
الطوائف اللبنانية وبع ��د توليه من�صبه قام املفتي
ال�شي ��خ عبد اللطي ��ف دريان بزي ��ارة اىل ال�صرح
البطريرك ��ي حي ��ث التق ��ى البطري ��رك امل ��اروين
ب�شارة الراعي،وقال ":ت�أت ��ي هذه الزيارة للت�شاور
والتع ��اون م ��ع البطري ��رك ملا في ��ه م�صلح ��ة هذا
الوطن ولتعزي ��ز العالقات اال�سالمي ��ة وامل�سيحية
وو�ض ��ع هذه العالق ��ات حيز التنفي ��ذ ال �أن تبقى
�شعارات وعناوين".
ولأن �شع ��اره نب ��ذ الفتن ��ة املذهبي ��ة يف لبن ��ان زار
املفت ��ى دري ��ان �أي�ضا املجل� ��س اال�سالم ��ي ال�شيعي
االعل ��ى والتقي ال�شيخ عب ��د االمري قبالن م�شريا"
�أنه ال يعترب نف�سه غريبا عن هذا املجل�س وهو على
اتفاق ت ��ام معه يف ق�ضايا الوحدة اال�سالمية حيث
�أن ه ��ذه الوحدة ال يجب �أن تبقى �ضمن النظريات
وال�شع ��ارات وال ب ��د للوح ��دة �أن ت�أخ ��ذ طريقها يف
الوعى لدى امل�سلمني جميع ��ا فثقافة الوحدة يجب
�أن تع ��م عل ��ى كل امل�ستويات وال جم ��ال �أبدا للفتنة
املذهبي ��ة يف لبن ��ان ولن يكون هن ��اك �أي جمال �أو
�أي �سبيل للتفرقة املذهبية بني ال�سنة وال�شيعة".

ولأن الأمة الإ�سالمية تواجه العديد من التحديات
لب ��ى املفت ��ى عب ��د اللطي ��ف دري ��ان دع ��وة رئي�س
جمل� ��س �إدارة مركز في�صل للبح ��وث والدرا�سات
اال�سالمي ��ة الأمري تركي الفي�صل و�شارك يف حلقة
النقا� ��ش التي عق ��دت يف الريا� ��ض حت�ضريا لعقد
م�ؤمت ��ر دويل عن الإ�سالم ومعايري النزاع بح�ضور
كبار العلماء يف العامل اال�سالمي.
و�أك ��د املفت ��ي خالل اجلل�س ��ة االوىل الت ��ي تناولت
مو�ض ��وع ":قيم ال�ص ��راع يف اال�س�ل�ام وتطبيقاته
املعا�ص ��رة" ان الأم ��ة الإ�سالمي ��ة تواجه حتديات
كب�ي�رة ينبغ ��ى العم ��ل عل ��ى مواجهته ��ا بالوع ��ي
واحلكم ��ة واملوعظ ��ة احل�سن ��ة م�ش ��ددا عل ��ى �أن
التم�سك بالدين والعمل به ي�ؤدي اىل عدم ال�صراع
مع الآخ ��ر والدخ ��ول يف نزاعات وح ��روب غايتها
ت�شويه الدين اال�سالم ��ي داعيا اىل مزيد من بذل
اجلهود يف ن�شر الثقافة املبنية على �أ�س�س التعارف
واملحبة والتالقي من �أج ��ل بناء جمتمع قائم على
احرتام حقوق املواطنة رغم االختالف الديني.
وخالل زيارت ��ه �إىل اململكة العربية ال�سعودية،عقد
املفت ��ي دري ��ان �سل�سل ��ة لق ��اءات مع الأم�ي�ر تركي
الفي�ص ��ل وع�ضو هيئ ��ة كب ��ار العلم ��اء بال�سعودية
الدكت ��ور في�صل بن معمر ونخب ��ة من كبار العلماء
للت�شاور يف ال�ش�ؤ�ؤن اال�سالمية.
واهتمام ��ا من ��ه يف تعزي ��ز العالق ��ات الإ�سالمية،
�ش ��ارك املفت ��ى دري ��ان يف م�ؤمت ��ر يف م�ص ��ر

ح ��ول" مواجهة الإره ��اب والتط ��رف" معتربا �أن
التحدي ��ات الت ��ي تواجه املنطق ��ة والع ��امل ب�أ�سره
ه ��ي الغل ��و يف التط ��رف واالره ��اب م�ش�ي�را �أن
العالق ��ات اال�سالميةـاال�سالمي ��ة م�سالة مهمة يف
ه ��ذه الظروف ال�صعب ��ة الفتا اىل �ض ��رورة �إيجاد
اخلطاب الهادىء العقالين.كم ��ا تر�أ�س يف م�صر
جل�سة حول مو�ضوع املواطنة والعي�ش امل�شرتك ر�أى
فيها �أن لبنان هو منوذج يف انفتاحه وتنوع طوائفه
ومثال للعي�ش امل�شرتك بني امل�سلمني وامل�سلمني.
يقول":التنوع ه ��و غنى واث ��راء لإن�سانية الإن�سان
لقد ع�شنا معا �س ّنة و�شيعة حتت راية ال اله اال اهلل
حممدا ر�س ��ول اهلل وع�شنا معا م�سلمني وم�سحيني
حت ��ت راية لكم دينكم ويل ديني والقوى الظالمية
التي حتاول �ضرب �صيغة عي�شنا امل�شرتك هى قوى
دخيلة على جمتمعاتنا خارجة عن �أدياننا متمردة
عل ��ى مبادئنا وم�شوهة لقيمن ��ا االميانية�،إنها قوى
�ضالة ومغ�ضوب عليها".
ولأن �شع ��اره التوا�صل مع الآخ ��ر الديني واملذهبي
لتعزيز وا�ستيعاب مفاهيم الوحدة والتنوع� ،شارك
املفتي دريان يف م�ؤمتر ح ��وار االديان يف "فييينا"
ف�أك ��د يف كلمته خالل جل�سة امل�ؤمتر "�أن ما يجرى
يف املنطق ��ة العربي ��ة ويف ال�ش ��رق املتن ��وع واملتعدد
هائ ��ل م ��ن وي�ل�ات وتدم�ي�ر وقت ��ل وعل ��ة ذلك هو
الطغي ��ان والتط ��رف وعل ��ى امل�سلم�ي�ن وامل�سحيني
املبادرة مو�ضح ��ا �أن الظاهرة العنيفة التى جتتاح
يف بعديه ��ا الأمني وال�سيا�سي اىل تعاون �أوثق و�إىل
�إع ��ادة بناء امل�ؤ�س�سات الديني ��ة وحتديد عالقاتها
بالنظام ال�سيا�سي يف البلد املعني.
والإنط�ل�اق يف عملي ��ات نق ��د حتوي�ل�ات املفاهيم
الت ��ى قامت به ��ا الأ�صولي ��ات يف العق ��ود االخرية
والإجت ��اه بكفاية ووعي للتوج ��ه اىل اجلمهور واىل
الع ��امل بخطاب جدي ��د يتعلق بفق ��ه العي�ش املتنوع

يف داخل امل�سلمني ،بني امل�سلمني وامل�سحيني ونحن
حمتاجون اىل �أن يتقدم الإ�صالح الديني �إ�صالحا
�سيا�سيا وال�شرط الأول للم�صاحلة القيام بخطوة
احلك ��م ال�صالح وال�شرط الث ��اين �إجراء الإ�صالح
الدين ��ي بحي ��ث ت�سقط مفاهي ��م الغل ��و والتطرف
وال�ش ��رط الثال ��ث حتوي ��ل امل�ؤ�س�س ��ات الدينية �إىل
بيئات للنهو�ض الفكري والثقايف والبيئي".

�شهادات وات�صاالت تهنئة
¶ �شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم ح�سن قال�":إن
انتخ ��اب املفتي ال�شيخ د عبد اللطيف دريان مفتيا
للجمهورية يعترب بالنه�ض ��ة املتجددة ال�سنية لدار
الفتوى".
¶ مط ��ران ب�ي�روت لل�سري ��ان االرثوذك� ��س دانيال
كوري ��ه ر�أى "�أن املفت ��ي دري ��ان هو مفت ��ي احلوار
واالعتدال".
ه ��ذا ،وتلقى املفتى عبد اللطي ��ف دريان ات�صاالت
تهنئ ��ة من مفت ��ى الدي ��ار امل�صرية ال�شي ��خ �شوقي
ع�ل�ام متن ��ى ل ��ه التوفي ��ق يف مهام ��ه اال�سالمي ��ة
اجلليل ��ة ومزي ��دا م ��ن التق ��دم والرفع ��ة ملوا�صلة
م�سريته يف العطاء خلدمة اال�سالم وامل�سلمني.
كم ��ا تلق ��ى ات�صاال من نائب الأم�ي�ن العام حلزب
اهلل نعي ��م قا�سم با�سم االمني العام للحزب ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل مثمنا فيه دوره الوحدوي والوطني
من خالل رئا�سته لدار الفتوى.
�أي�ضا ،تلقى �سل�سلة ات�صاالت تهنئة من العديد من
�سف ��راء الدول االوروبية هن�أت ��ه فيها على من�صبه
اجلديد ومتنت له التوفيق يف مهامه اجلديدة.
وبدوره ��ا تتوجه �أ�سرة "جملة �صيدا عرب التاريخ"
بالتهنئ ��ة ل�سماح ��ة املفت ��ي عب ��د اللطي ��ف دريان
متمني ��ة ل ��ه التوفيق ،م�ؤك ��دة على �أهمي ��ة دوره يف
تر�سيخ �أوا�صر التعاي�ش والوحدة الوطنية.
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زارت �سراي �صيدا ونوهت بهمة المحافظ �ضو في "ع�صرنة الإدارة "

بهية الحريري :هناك �شمعة ت�ضيء في كل مكان رغم كثرة العتمة
و�صيدا �ستكون نموذج ًا ب�أمنها وبعالقتها بالدولة

زارت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبية والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهي ��ة احلريري مرك ��ز حمافظة لبنان
اجلنوب ��ي يف �س ��راي �صيدا احلكوم ��ي وقدمت
التهنئ ��ة اىل حماف ��ظ اجلن ��وب من�ص ��ور �ض ��و
باجن ��از �أعم ��ال الت�أهي ��ل لأق�س ��ام ومكات ��ب
املحافظ ��ة وقاعاته ��ا وباطالق دلي ��ل املواطن،
وذل ��ك بح�ض ��ور رئي� ��س بلدية �صي ��دا املهند�س
حمم ��د ال�سع ��ودي وقائ ��د منطق ��ة اجلن ��وب
االقليمية يف ق ��وى الأمن الداخلي العميد �سمري
�شحادة ورئي�س جمعية جت ��ار �صيدا و�ضواحيها
علي ال�شريف.
احلريري ا�ستهلت جولته ��ا بتفقد قاعة الرئي�س
ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري بعد ت�أهيله ��ا واطلعت
على جتهيزاتها بح�ض ��ور املحافظ �ضو والعميد
�شح ��ادة وال�سع ��ودي ثم جال ��ت برفقته ��م على
اق�س ��ام ومكات ��ب املحافظ ��ة والتقت ع ��ددا من
املوظف�ي�ن م�ستمعة من املحاف ��ظ �ضو اىل �شرح
حول م ��ا مت اجنازه من اعمال ت�أهيل  ،ثم انتقل
اجلميع اىل مكتب املحافظ حيث جرى تد�شينه
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بحلته اجلديدة بعدما �شهده من ت�أهيل وجتهيز.
وعق ��د اجتم ��اع ح�ض ��ر جانب ��ا من ��ه ام�ي�ن �سر
املحافظ ��ة نق ��وال بو�ضاه ��ر ورئي�س ��ة الدائ ��رة
االدارية رح ��اب م�شورب ،وقدم خالله املحافظ
�ضو اىل النائ ��ب احلريري الن�سخ ��ة الأوىل من
دلي ��ل املواط ��ن الذي حت�ض ��ر حمافظة اجلنوب
لإطالق ��ه وتوزيعه .ثم تفق ��دت احلريري برفقة
املحاف ��ظ �ضو الباحة الداخلية لل�سراي واطلعت
على بع�ض الأ�شغال والتح�سينات اجلارية.

احلريري
وقال ��ت احلري ��ري يف ت�صري ��ح له ��ا يف خت ��ام
الزيارة :جئنا نبارك ب�أعمال الت�أهيل التي جتري
يف مركز املحافظة والتي تتوزع على اجزاء لكن
ه ��ذا اجلزء �ساهم فيه و�ص ��ول �سعادة املحافظ
وهمت ��ه .وما يعنينا م ��ن كل امل�شهد احلقيقة هو
تفعي ��ل عم ��ل االدارة الذي مل�سن ��اه �ضمن املكان
ال ��ذي ي�ستقبل املواطنني وه ��ذا بالدرجة الأوىل
يعك� ��س �ص ��ورة ع ��ن اح�ت�رام االدارة للمواط ��ن

الذي ي�أتي لينجز معامل ��ة ،واكيد مع الرتتيبات
اجلدي ��دة الت ��ي تنفذ والت ��ي هي دلي ��ل املواطن
وغريه ��ا واطالق موق ��ع الكرتوين لل�س ��راي كله
ي�ساع ��د كثريا عل ��ى ع�صرن ��ة االدارة  ،وهذا ما
كان ليح ��دث ل ��وال الهم ��ة املوج ��ودة م ��ع و�صول
�سع ��ادة املحاف ��ظ والبيئ ��ة احلا�ضن ��ة يف �صيدا
لتطوير كل مفا�صل املدينة.
وا�ضاف ��ت :نح ��ن نعترب ان ��ه رغ ��م كل الظروف
التي نعي�شها �سوي ��ا  ،هناك �شمعة ت�ضيء يف كل
م ��كان حت ��ى لو كان ��ت العتمة كث�ي�رة ،لكن نحن
�سنبق ��ى مكمل�ي�ن بنف� ��س النم ��ط وان �شاء اهلل
بت�ضافر جه ��ود اجلميع �صي ��دا �ستكون منوذجا
ان كان بعالقته ��ا بالدولة او ب�أمنها او بامل�شاركة
الكامل ��ة للمجتم ��ع امل ��دين مع القط ��اع اخلا�ص
ومع االدارات الر�سمي ��ة يف ظل جو �آمن تو�صلوا
الي ��ه بعملية التن�سي ��ق الكامل ب�ي�ن كل الأجهزة
املوج ��ودة ونحي ��ي الأجهزة الأمني ��ة والع�سكرية
عل ��ى كل اجلهد الذي يقومون ب ��ه وان �شاء اهلل
الطريق طويلة لكن الكل لديه همة ب�أن يكمل.
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النائب بهية الحريري ا�ستقبلت اللواء عبا�س ابراهيم

ا�ستقبل ��ت رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهية احلريري يف جمدلي ��ون املدير العام
للأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم.
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وج ��رى خالل اللق ��اء ا�ستعرا�ض للأو�ض ��اع العامة يف
البالد ويف مدينة �صي ��دا ومنطقتها ب�شكل خا�ص ،وال
�سيم ��ا على ال�صعيد الأمن ��ي .وكان ت�أكيد على اهمية

العمل اكرث على حت�صني ال�ساحة الداخلية يف مواجهة
الأخط ��ار املحدق ��ة بلبن ��ان ،وذلك مبزيد م ��ن اللقاء
والتوا�صل واحلوار بني جميع الأفرقاء اللبنانيني.

بهية الحريري عن حوار الم�ستقبل -حزب اهلل
ارادة حقيقية بالتفاهم على م�ساحة م�شتركة لم�صلحة البلد

اعتربت النائب بهية احلريري ان احلوار بني تيار
امل�ستقب ��ل وحزب اهلل ي�ضفي ج ��وا من االرتياح يف
البل ��د ويحدث نوعا من تنفي� ��س االحتقان ،واكدت
يف ه ��ذا ال�سي ��اق ان هن ��اك ارادة حقيقية بني كل
الأطراف بالتالق ��ي يف م�ساحة م�شرتكة والتفاهم
عليها مل�صلحة هذا البلد ..
كالم احلري ��ري ج ��اء ام ��ام وفد كبري م ��ن رابطة
ال�صيداوي�ي�ن املقيم�ي�ن يف ب�ي�روت زاره ��ا يف
جمدلي ��ون وتقدم ��ه رئي�س الرابطة م ��روان اليمن
واع�ض ��اء الهيئة االدارية ،حيث قدموا لها املعايدة
مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف.
وقال ��ت احلريري:اه ��م
�ش ��يء ان ��ه مل تعد هناك
قطيع ��ة ،فمج ��رد اللقاء
احدث نوعا من التنفي�س
لالحتق ��ان  ..طبعا نحن
جدي ��ون فيم ��ا يتعل ��ق
بالقوا�س ��م امل�شرتك ��ة،
لكنن ��ا ل ��ن نتخل ��ى
ع ��ن حلفائن ��ا وال ه ��م
�سيتخلون عن حلفائهم،
لك ��ن عل ��ى الأق ��ل هناك

م�ساح ��ة م�شرتكة ن�ستطيع ان نتفاهم نحن واياهم
عليها ..
ً
وا�ضاف ��ت :اوال ،اهمي ��ة ه ��ذا احل ��وار ان ��ه ال احد
يك ��ذب عل ��ى الآخ ��ر وهن ��اك و�ض ��وح يف املواقف،
وهناك نقا�ش جدي جدا وهناك ارادة حقيقية من
الأط ��راف كله ��ا وجمرد اللقاء يري ��ح اجلو .لذلك
انا اعت�ب�ر انه من جهة ال يج ��ب ان نبالغ يف تعليق
الآم ��ال عليه ومن جهة ثانية ال يج ��ب ان نقلل من
اهميت ��ه او ن�ستبق نتائج ��ه .هن ��اك ارادة حقيقية
ب�ي�ن الأطراف كلها به ��ذه امل�ساحة امل�شرتكة ب�أنهم
ي�ستطيع ��ون التالقي فيها كلبناني�ي�ن مل�صلحة هذا

البلد ..
وكان ��ت احلريري عر�ضت الو�ضع الأمني يف �صيدا
مع �آم ��ر مفرزة اجلنوب الق�ضائي ��ة العقيد ح�سني
�صال ��ح  .وا�ستقبلت عائلة ال�شهي ��د حممد ال�شعار
بح�ض ��ور امني عام تي ��ار امل�ستقبل احمد احلريري
وراف ��ق الوف ��د احلاج عدن ��ان فاكه ��اين ،يف زيارة
�شكر عل ��ى م�شاركتها للعائل ��ة يف الذكرى ال�سنوية
الأوىل لإ�ست�شه ��اده  .كما التقت وفدا من �آل �سنبل
بح�ض ��ور ع�ضو املجل�س البلدي ملدينة �صيدا حممد
قرب�صلي وامني �سر نقاب ��ة �صيادي الأ�سماك نزيه
�سنبل.
وعر�ض ��ت احلري ��ري مع
رئي� ��س بلدي ��ة القري ��ة
مارون ديب وخمتار بلدة
ع�ي�ن الدل ��ب داين جبور
�ش�ؤونا حياتية ،كما بحثت
يف ال�ش� ��أن الأكادمي ��ي
والرتبوي مع عميد املعهد
اجلامع ��ي للتكنولوجي ��ا
الدكت ��ور حمم ��د احلجار
والعامل واملخرتع الدكتور
حممد طه.
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�أمين عام "ت ّيار الم�ستقبل " ال�شيخ �أحمد الحريري
رائد م�سيرة �شباب الم�ستقبل الواعد
بقلم :غالب بعا�صريي

ك ّلن���ا نعل���م �أ ّن م�س�ي�رة احلي���اة �ش���ا ّقة
وطويل���ة ،م ّن���ا م���ن يعم���ل بك���د ي���ده
وعرق جبينه ،وم ّن���ا من يجهد عقله
ليقوم بدوره ،وم ّنا من يجمع ما بني
الإثنني،تع���ب اجل�س���د وتع���ب العق���ل
ولك ّنن���ا جميع���اً نعم���ل لأ ّن العم���ل
ه���و دور الإن�س���ان يف الأر����ض الت���ي
�إ�ستخلفه اهلل فيها.
لكنّ الإن�سان يفقد رونقه �إذا مل يكن
الإن�س���ان حم ّققاً الكفاية لأ�س���رته يف
حياته ،وملدينته ودينه ..ووطنه.
ّ
مظل���ة الوط���ن ت�ض���م اجلمي���ع
كلبنان ّيني حتت �س���قف هم واحد ،هو
النهو�ض بالوطن من كبوته والعودة
به ليكون يف م�ص���اف الدول الكربى،
تقدّم و�إزدهار ورخاء و�أمن و�إ�ستقرار
من خالل العطاء والوفاء وال�ص���دق
واملحبة يف �ش��� ّتى املج���االت وامليادين،
لتحقي���ق التط��� ّور واحلداث���ة ملواكبة
الع�صر يف �سبيل بناء جمتمع قوي.
"نحن كلبنان ّيني...ن�س���تحق بجدارة
موحد لأ ّننا
ذلك ك ّله ،ك�ش���عب واح���د ّ
قدّمن���ا الغ���ايل والنفي����س وكل �ش���يء
وما زلنا للوطن.
...ومن ح ّقنا �أي�ضاً �أن نحظى جميعاً
ب���كل فخ���ر و�إعتزاز بالنتائ���ج املرج ّوة
الت���ي يتم ّناه���ا كل �إن�س���ان �ص���ادق مع
نف�سه ومع جمتمعه ،ووطنه.

�صيدا

34

قد و�ض ��ع ن�صب عيني ��ه طريق �صائ ��ب م�ستقيم
�أحمد احلريري
لبل ��وغ الهدف املن�ش ��ود وح�س ��ن النوايا،واجلهاد
رائد م�سرية �شباب امل�ستقبل
م�ؤك ��د ًا بكالمه �أم ��ام النا�س �أن م ��ا ُي�سعدهم ..والكف ��اح لتحقي ��ق الف ��وز يف حياة رغي ��دة ت�ؤ ّمن
ال�صحيح ل�ضمان
له �إ�ستق ��راره ولعائلته امل�س ��ار ّ
ُي�سعدنا و ُيفرح قلوبنا
لأن ��ه رجل �صادق م ��ع نف�سه وم ��ع جمتمعه،ومع م�ستقبل ��ه وم�ستقب ��ل عائلت ��ه،ودوره الإجتماعي
كل ال ّنا� ��س ،رج ��ل بكل م ��ا للكلمة م ��ن معنى ..وال�سيا�سي ب�أمان بهدف خدمة وطنه.
من ال ّرجال ..ال ّرج ��ال ..رجال �صيدا الأوفياء،
�أحمد احلريري
املخل�صني.
رجل م�ؤم ��ن بق�ضية الوطن ق� �دّم نف�سه،وعلمه �إنه الرجل املقدام وامل�ستقيم يف م�سرية حياته
وخدمات ��ه ،ملدينت ��ه ودين ��ه ..ووطن ��ه ،ج ّند كل بع ��د �أن ول ��ج العم ��ل ال�سيا�سي،والإجتماع ��ي،
ي�سج ��ل لنف�سه
طاقات ��ه خلدمة النا� ��س والإن�سان ّية جمعاء ،من وال ّريا�ض ��ي باك ��ر ًا �إ�ستط ��اع �أن ّ
خ�ل�ال دوره ال ّرائ ��د املم ّي ��ز يف �ش ّت ��ى املجاالت املوق ��ع املتقدّم ب�سرعة ت ّذك ��رك ب�إنطالقة خاله
وامليادي ��ن املتقدّمة ،للم�ساهمة ق ��در امل�ستطاع "ال ّرئي� ��س ّ
ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري" فالنهج
بالإرتق ��اء بهذا املجتمع �إىل �أ�سمى �آية من �آيات واحد،وامل�س ��ار نف� ��س امل�س ��ار ،والق ��درة عل ��ى
حتقيق ال ّذات،لأ ّنه �ص ��ادق و�صريح ويدافع عن
التقدّم والإزدهار.
كلم ��ة احل ��ق.لأنّ �أحم ��د احلريري �إعت ��اد �أن ال
يق ��ف �صامت ًا �أمام املخاطر ال ب ��د من �أن ينطق
�أحمد احلريري
ً
ً
عاه ��د نف�سه وجمتمعه ب�أن يك ��ون �صادقا ووف ّيا باحلقيقة.
ّ
ورث من خاله ال ّرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
لدينه ومدينته ووطنه.
ّ
" رج ��ال �صدق ��وا م ��ا عاه ��دوا اهلل عليه وما الطلة املح ّببة والقدرة على العطاء و�أ�سر القلب
وكل القلوب واملح ّبني.
بدّلوا تبدي ًال"
وكي ��ف ال و�أنّ احمد احلريري ق ��د ولد وترعرع
ون�ش� ��أ يف كن ��ف �أ ّم ��ه و�أبي ��ه م ��ع �إخوت ��ه عل ��ى
�أحمد احلريري
هو ال ّرجل امل�ؤمن املحق العارف حق املعرفة�،أنّ املح ّب ��ة والعط ��اء والت�ضحي ��ة يف �سبي ��ل النا�س
وخا�ص ��ة �أنّ النائ ��ب
لطريق الكفاح يف احلي ��اة عدّة دروب وق�ص�ص وخدم ��ة مدين ��ة �صي ��داّ ،
وحكاي ��ات حلوة..وم ّرة.ول ��كل م�س�ي�رة درب به ّي ��ة احلري ��ري �صاحبة الب ��اع الطويل يف هذا
حمطة،ول ��كل ّ
ّ
حمطة �شكل ول ��ون وم�س�ؤول ّية تقع املجال واخلدم ��ات والعطاء والت�ضحية يف �شتّى
املجاالت وامليادين �سواء على امل�ستوى الرتبوي،
على عاتق كل �إن�سان منذ نعومة �أظافره.
والثقايف،والإجتماع ��ي واخلدم ��ات الإجتماع ّية
والإ�ست�شفائ ّية وال�صح ّية دون كلل �أو ملل.
�أحمد احلريري
�إن�س ��ان م�ؤم ��ن ب ��اهلل والوط ��ن ،م ��درك حقيقة لأنّ ال�س ّي ��دة به ّي ��ة احلري ��ري رائ ��دة املبادرات
حقائق احلياة والب ّد من �أن ي�صل الإن�سان وينجح املم ّيزة منذ �إنطالقاتها الأوىل.
وتنجلي حقائق كا ّفة الأمور �إن كان هذا الإن�سان �أحم ��د احلري ��ري و�إخوت ��ه عل ��ى ال ��درب نف�سه

الإحرتام ...والتقدير ،وحظ ��ي �أي�ض ًا على عدّة
�أو�سم ��ة ،ونال الكثري م ��ن امليدال ّي ��ات الذهب ّية
كو�س ��ام �ش ��رف ل�صي ��دا املدين ��ة ووطن ��ه نظر ًا
ملواقفه النبيلة ال�صادقة دفاع ًا عن حقوق املر�أة
واحلر ّي ��ة والدميقراط ّي ��ة وال�سي ��ادة والإن�سان
والإن�سان ّي ��ة جمع ��اء كتعب�ي�ر �ص ��ارخ دفاع ًا عن
حقوق �أبناء الوطن.
�إىل جان ��ب مواقف ��ه ال�شجاعة الوطن ّي ��ة الها ّمة
الأ�سا�س ّية عنده لبنان �أو ًال.
حلماي ��ة العي� ��ش امل�ش�ت�رك للبن ��ان ال�ت�راث
واحل�ضارة،لبن ��ان بجناحي ��ه الإ�سالم ��ي-
امل�سيحي.
ّ
م�ؤ ّكد ًا يف مواقفه الدائمة دعم اجلي�ش اللبناين
عنده خ ��ط �أحمر� ،إىل جانب �سائ ��ر امل� ّؤ�س�سات
ال�شرع ّية الع�سكر ّية والأمن ّية ا ّللبنان ّية.

�سائ ��رون وعلى خطى �أ ّمه و�أبي ��ه وخاله ال ّرئي�س �أحمد احلريري
ّ
ال�شهيد"رفي ��ق احلريري"ملتابع ��ة م�سريته ��م ال�شخ�ص ّي ��ة املرموق ��ة املت�أ ّلق ��ة ب ��كل زم ��ان
الوطن ّية.
ومكان،لأ ّن ��ه �إن�س ��ان �إ�ستط ��اع �أن يثبت جدارته
الإجتماع ّية وال�سيا�س ّية بكفاءة وموقف و�إعتدال
�أحمد احلريري
ك�إن�س ��ان مرم ��وق �ص ��ادق نزي ��ه نظي ��ف الكف
ال ّنجم ال�ساطع يف �سم ��اء لبنان من خالل دوره والل�سان مع نف�سه وم ��ع ال ّنا�س وجمتمعه حمل ّي ًا
الرائد يف �شتّى املجاالت وامليادين،
وعرب ّي ًا ،ودول ّي ًا.
خا�ص ��ة يف التعب�ي�ر والو�ص ��ف
عن ��ده نكه ��ة ّ
والتقدير ،نظر ًا لكفاحه ..وقدرته ..وحكمته
�...إنّه
و�صواب ّي ��ة �أف ��كاره النيرّ ة التي م ّكنت ��ه من عبور �أمني عام تيار امل�ستقبل
كل هذه ّ
املحطات والدروب ال�صعبة واحلكايات ال�شيخ �أحمد احلريري
ب�سالم.
الرج ��ل احلائ ��ز عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن �شه ��ادات

"�أمني عام ت ّيار امل�ستقبل"
�أحمد احلريري
به ��دف ت�أكي ��د هو ّي ��ة لبن ��ان العرب ��ي وت�أم�ي�ن
�إ�ستق ��راره ،ومن ��ع الفتن ��ة املذهب ّي ��ة التي تلهب
املنطق ��ة العرب ّي ��ة من خالل جوالت ��ه على �سائر
املناط ��ق ال ّلبنان ّي ��ة و�إىل جان ��ب دع ��م خيارات
احلر ّية  -والدميقراط ّية وال�سيادة والإ�ستقالل.
لأنّ دعم اجلي�ش ال ّلبناين ،وقوى الأمن الداخلي
و�سائ ��ر الأجه ��زة الأمن ّي ��ة والع�سكر ّي ��ة واج ��ب
مق ّد� ��س لأ ّنه ��ا تق ��ف �س� � ّد ًا منيع� � ًا يف مكافح ��ة
الإره ��اب ،ومواجهة كل �إعت ��داء �إ�سرائيلي على
الأرا�ض ��ي ال�شرع ّي ��ة ال ّلبنان ّي ��ة به ��دف حماي ��ة
الوطن واملواطن.
فكانت له الن�شاطات الكثرية �أهم ما جاء فيها:
و�أبرز ّ
املحطات الت ��ي واكبها وح�ضرها و�أقامها
�أمني عام ت ّي ��ار امل�ستقبل �أحمد احلريري لدعم
م�سرية الوطن.
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�أحمد الحريري مكرماً في ملتقى "و�سطية اال�سالم" في القاهرة:

نعلق االمال على ال�سعودية وم�صر لتجديد العمل العربي الم�شترك
 ..ونتطلع �إلى توحيد الجهود للت�صدي للإرهاب

�ش ��ارك الأم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار امل�ستقب ��ل" �أحمد
احلريري ،يف افتتاح امللتقى العربي الأول لل�شباب
وال ��رواد ،ال ��ذي نظم ��ه جمل� ��س ال�شب ��اب العربي
للتنمية املتكامل ��ة ،يف مقر جامعة الدول العربية،
حتت عنوان "و�سطية اال�سالم  ..غايتنا" ،برعاية
و�إ�ش ��راف االزهر ال�شري ��ف ،وبالتع ��اون مع وزارة
ال�شباب والريا�ضة امل�صرية.
وحتدث يف الإفتت ��اح �إىل احلريري ،كل من ممثل
�شيخ الأزهر ال�شريف الدكتور�أحمد الطيب الأمني
الع ��ام للجن ��ة العلي ��ا للدع ��وة اال�سالمي ��ة ال�شي ��خ
حممد ذكي ،الأمني الع ��ام جلامعة الدول العربية
نبيل امل�ص ��ري ،نقي ��ب ال�سادة اال�ش ��راف حممود
ال�شريف ،ورئي�س ��ة جمل�س ال�شباب العربي للتنمية
املتكاملة م�شرية �أبو غايل.

احمد احلريري
ولف ��ت �أحمد احلري ��ري يف كلمت ��ه �إىل "�أن انعقاد
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امللتق ��ى العربي الأول ّ
لل�شباب وال ّرواد حتت عنوان
" و�سطي ��ة الإ�سالم غايتن ��ا ملواجهة الإرهاب"،
يتزام ��ن ع�شية الذكرى العا�ش ��رة الغتيال الرئي�س
ّ
ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري ب�أل � ٍ�ف ومئت ��ي كيلو من
ُ
امل ��واد ّ
ال�شديدة الإنفجار ،والت ��ي �أريد منها العبث
مب�ستقب ��ل لبن ��ان ،وتغي�ي�ر م�س�ي�رة �أجيال ��ه نح ��و
ال�ساحات
الإ�ستق ��رار والإزدهار .يومها ن ��زل �إىل ّ
�شابات و�شباب لبنان رف�ض ًا للجرمية ،ويف مواجهة
العن ��ف والإره ��اب ّ
املنظم الذي كان ��ت بالدي قد
عرفته طيل ��ة عقدين من الزم ��ن ،وذهب �ضحيته
ع�ش ��رات الآالف م ��ن ال�ضحاي ��ا ،ومئ ��ات الآالف
املهجرين واملهاجري ��ن ،و ُد ّمرت مدننا وقرانا
من ّ
و�أ�سواقن ��ا ،وتف ّككت جمتمعاتنا ،وانهارت دولتنا،
واح ُت ّلت �أر�ضنا ،و�ضاع ��ت �سيادتنا ،و�ساد العنف
والتّط ّرف على امتداد الوطن احلبيب".
و�أ�ضاف ":يف الرابع ع�ش ��ر من �شباط  2005كنت
ورفاقي م ��ن اجليل الأول الذي ينع ��م ب�أطول زمن

من الإ�ستقرار والأمل وال ّرخاء ،ومل يكن قد م�ضى
على تخ ّرجنا من اجلامعات �سوى �أ�شهر قالئل .ك ّنا
جي ��ل رفيق احلريري الذي ن ِع ��م برعايته ،و�إميانه
بالعل ��م واملعرفة ،والعم ��ل والإنت ��اجّ ،
وال�شراكة يف
�صناعة امل�ستقبل ،ورفع من �أمامنا �أنقا�ض �سنوات
احل ��رب الطويلة ،و�أع ��اد بناء ما ته� �دّم ،وعادت
وال�صداقة ،وك ّنا
بالدنا مرة �أخرى ج�سر ًا للأخ ّوة ّ
يف ذلك الي ��وم ن�سعى للحي ��اة الأف�ض ��ل والإ�ضافة
الأجمل �إىل حياتنا ووطننا ".
و�أ�ش ��ار �إىل ان "تزامن ه ��ذا امللتقى الأول ّ
لل�شباب
العرب ��ي م ��ع الذك ��رى العا�ش ��رة الغتي ��ال الرئي�س
ّ
علي من موقع
ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري كان يحتّم ّ
امل�س�ؤولية �أن �أكون يف غاية الإهتمام والإن�شغال يف
التّح�ض�ي�ر له ��ذه الذكرى الوطني ��ة الكبرية ،وكان
م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن تفوتني امل�شارك ��ة يف هذا امللتقى
الأول لل�شب ��اب العرب ��ي يف ه ��ذا الظ ��رف العربي
ّ
ال�شدي ��د الهول� ،إ ّال �أنّ رغبة دول ��ة الرئي�س ال�شاب

�سعد رفيق احلري ��ري ،رئي�س تيار امل�ستقبل ،كانت
ب�أن نك ��ون معكم يف �إطالق ه ��ذه امل�سرية الواعدة
ل�شاباتن ��ا و�شبابنا ويف �أح�ض ��ان الأزهر ال�شريف،
بي ��ت الإعت ��دال والو�سطية والتّنوي ��ر على مدى ما
يزيد على الألف عام ".
و�ش ��دد �أحم ��د احلري ��ري عل ��ى �أن "الرئي�س �سعد
احلري ��ري �أك ��د ب�أ ّنن ��ا �سنك ��ون دائم ًا حي ��ث يكون
الأزه ��ر ّ
ال�شري ��ف  ،و�سنبق ��ى م�ؤمن�ي�ن بجامع ��ة
ال ��دول العربي ��ة ،بي ��ت العرب الكب�ي�ر ،الذي رعى
ا�ستقاللهم ،وحم ��ى �سيادتهم ،وحم ��ل ق�ضاياهم
حتى باتت هذه املنظومة الأعرق يف العامل  ،والتي
جاء ت�أ�سي�سها قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
،حت ��ى باتت هدف� � ًا لك ّل م ��ن يريد ال�س ��وء لوطننا
العربي الكبري وهو ّيتنا الإن�سانية العربية".
و�أك ��د "�أننا نع ّلق الآمال الكب ��ار على جامعة الدول
العربي ��ة وعل ��ى الإرادة العربي ��ة يف جتدي ��د ثقافة
العم ��ل العربي امل�شرتك ،وبالتّعاون بني ال�شقيقتني

الكبريتني ،اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز،
وجمهورية م�صر العربية� ،شقيقة العرب الكربى،
بقي ��ادة الزّعيم ال�شاب �سيادة الرئي�س عبد الفتّاح
ال�سي�سي  ،ومعهم ق ��ادة دول الإعتدال والإ�ستقرار
العربي من املحيط �إىل اخلليج".
وتاب ��ع �أحمد احلريري خماطب ًا ال�شباب يف امللتقى
"تعرفون كما �أعرف ب�أ ّننا ال زلنا يف بداية الطريق،
و�إنّ التّحدي ��ات كبرية وكبرية ج ��د ًا ،ون�شاهد مع ًا
كي ��ف �أنّ دو ًال عربي ��ة عزيزة تنه ��ار وتُد ّمر ،و ُيقتل
ال�شابات ّ
فيها مئات الآالف من ّ
وال�شباب ،وتخ�سر
ا�ستقراره ��ا ومن ّوه ��ا  ،وحتت ��اج �إىل �سنوات طوال
لتع ��ود حيث كانت قبل �إندالع ال ّنزاعات  .وتعرفون
كم ��ا �أع ��رف �أنّ خم�سني يف املئة م ��ن الالجئني يف
الع ��امل هم الآن من الع ��رب .وتعرفون كما �أعرف
�أنّ كلف ��ة �إع ��ادة �إعمار ما تهدّم حت ��ى الآن ت�ساوي
مئ ��ات مليارات الدوالرات  .وتعرفون �أي�ض ًا كم من

�شبابنا ميوت ��ون يف البحار يف طريقهم �إىل اللجوء
�إىل م ��كان �آمن  ،واملاليني م ��ن ّ
ال�شابات وال�شباب
الذين هاجروا و�أ�س َرهم �إىل عامل الإغرتاب بعيداً
عن �أوطانهم و�أ ّمتهم ،والقوافل من العقول النيرّ ة
ّ
والطاق ��ات اخل ّالقة التي ارمتت يف �أح�ضان الدول
امل�ستق ّرة لت�ستفيد من علمهم ونبوغهم".
و�أ�ض ��اف  ":تعرف ��ون كم ��ا �أعرف موج ��ات العنف
والإرهاب الت ��ي تَقتل وتقطع الأعن ��اق لقتل �صورة
�شبابن ��ا �أم ��ام العامل لي�صبح ك ّل واح ��د م ّنا متّهم ًا
بالتّط ّرف والإرهاب  .وبد ًال من �أن ن�ؤ ّكد �إن�سان ّيتنا
ورغبتن ��ا يف ّ
ال�شراك ��ة م ��ع �شب ��اب الع ��امل لبن ��اء
الإ�ستق ��رار والأمان ل�شعوب الأر� ��ض يف ك ّل مكان،
ج ��اء الإرهاب لي�ضعنا عن �ساب ��ق ت�ص ّور وت�صميم
يف حال ��ة دف ��اع عن دينن ��ا العظي ��م  ،وع ��ن �أهلنا
وجمتمعاتن ��ا .وتعرفون �أي�ض� � ًا �أ ّننا ال زلنا يف بداية
الطريق ،فمتو�سط الأعمار يف جمتمعاتنا العربية
ه ��و خم�س� � ٌة وع�ش ��رون عام� � ًا� ،أي �أ ّننا �أ ّم ��ة �شابة.
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وتعرف ��ون �أي�ض ًا ما نعانيه من جودة التّعليم وت�أمني
العل ��وم احلديثة يف مدار�سن ��ا وجامعاتنا لنحارب
الأم ّي ��ة التي ال تزال ن�سبه ��ا مرتفعة  .وكذلك حال
البطالة التي يبلغ معدلها خم�س ًة وع�شرين يف املئة
 ،وهي من �أعلى ن�سب البطالة يف العامل ".
و�أردف  ":تعلمون �أي�ض ًا تعاظم النزاعات الدينية
واملذهبية والطائفية التي تهدّد وحدة جمتمعاتنا،
والتي تتناق� ��ض مع هو ّيتنا العربي ��ة العميقة ،التي
احت�ضن ��ت الأدي ��ان والأع ��راق وكان ��ت منوذج� � ًا
للتّفاعل بني الأديان ال�سماوية ال�سمحاء والثقافات
أم�س احلاجة
الإن�سانية ،كما تعرفون �أي�ض ًا ب�أ ّننا ب� ّ
لتب ��ادل اخلربات والتّجارب لنع ��رف بع�ضنا �أكرث.
ونح ��ن كجي ��ل جديد للأ�س ��ف ال�شدي ��د مل نتع ّرف
�إىل جغراف ّيتن ��ا �إ ّال من خ�ل�ال متابعاتنا لل ّنزاعات
واحل ��روب من دول ��ة �إىل �أخرى ،وم ��ن مدينة �إىل
�أخ ��رى  .وك ّنا نتمنى �أن نتاب ��ع �إزدهارها وتقدّمها
ب ��دل دماره ��ا و�ضياعه ��ا  ،و�إنّ حمارب ��ة الإرهاب
والتّطرف لي�س ��ت ق�ضية �إعالمية ،ب ��ل هي م�س�ألة
�صراع خيارات .و�إ ّننا ما مل نبدّد ك ّل �أ�سباب اجلهل
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والبطال ��ة .ومل نرف ��ع الب�ؤ� ��س والي�أ�س م ��ن نفو�س
�أجيالن ��ا ،ف�إ ّننا ل ��ن ن�ستطيع �أن نح ��ارب الإرهاب
وال ّتط ��رف ،و�إ ّنن ��ي ك ّلي ثقة ب� ��أنّ بتوحي ��د �إرادتنا
وحتديد �أهدافنا الإمنائية � ،إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا،
قادرون على منع هذه الفو�ضى العارمة من تفكيك
دولنا وجمتمعاتنا ".
وخت ��م كلمته بالقول �":إنّ الرابع ع�شر من �شباط/
فرباي ��ر  2005كان ّ
ال�ش ��رارة الأوىل لهذا احلريق
الكبري الذي يفتك بدولن ��ا وجمتمعاتنا ،و�إ ّننا كما
ت�صدّين ��ا للإره ��اب من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل ،ف�إ ّننا
نتط ّل ��ع �إىل توحي ��د اجلهود ور� �ّ�ص ال�صفوف على
�أ�س� � ٍ�س متين ��ة وطويل ��ة الأم ��د وبرعاي ��ة دائمة من
الأزه ��ر ال�شري ��ف ،وبالتع ��اون م ��ع جامع ��ة الدول
العربي ��ة واحلكوم ��ات والقطاع ��ات اخلا�ص ��ة
الإنتاجية والهيئات الأهلية املدنية ".
و�أهدى تكرميه بدرع الريادة �إىل "�شهداء اجلي�ش
امل�ص ��ري البطل وق ��وات الأم ��ن امل�صري ��ة  ،و�إىل
ك ّل الأخ ��وات والأخ ��وة امل�صري�ي�ن كم ��ا نهديه �إىل
ّ
ال�شهي ��د البط ��ل الطي ��ار مع ��اذ الك�سا�سب ��ة ،و�إىل

�شه ��داء اجلي�ش وق ��وى الأمن اللبن ��اين  ،وجنودنا
املختطفني ،و�إىل ك ّل الأطف ��ال امل�ش ّردين و�ضحايا
العن ��ف والإره ��اب "� ،شاكر ًا "�أبو غ ��ايل وجمل�س
ال�شب ��اب العرب ��ي للتنمي ��ة املتكامل ��ة ،عل ��ى ه ��ذه
املبادرة الإ�ستثنائية واملم ّيزة ،و�إ ّنني على يقني ب�أنّ
ال�شب ��اب العربي قادر على حتقي ��ق �أهدافه النبيلة
وال ّنهو� ��ض مبجتمعات ��ه بالعلم واملعرف ��ة  ،والعمل
والتّعاون والتّكافل  ،والإميان والإعتدال".
وكان �أحم ��د احلريري ت�سلم من م ��ن العربي و�أبو
غ ��ايل درع الري ��ادة التكرميي الذي يق ��دم �سنوي ًا
الذي يقدمون دعم ًا لل�شباب.

ق ��دم االم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار امل�ستقب ��ل" �أحم ��د
احلري ��ري ،عل ��ى ر�أ�س وف ��د كبري م ��ن من�سقيات
وقطاع ��ات "تي ��ار امل�ستقب ��ل" يف كل لبنان ،واجب
الع ��زاء بالرئي� ��س الراحل عمر كرام ��ي ،يف قاعة
امل�ؤمت ��رات مبعر� ��ض ر�شي ��د كرام ��ي ال ��دويل يف
طرابل�س.
وق ��ال احلريري يف كلمة خالل التع ��ازي" :انا هلل
وان ��ا اليه راجع ��ون .الرئي�س عم ��ر كرامي خ�سارة

كبرية لالعت ��دال وللبنان ،وخ�س ��ارة كبرية ملدينة
طرابل� ��س الت ��ي فقدت اح ��د اعمدتها الت ��ي نعتز
بها".
�أ�ضاف" :على الرغم من كل اخلالفات ال�سيا�سية،
كان ��ت هن ��اك قيم م�شرتك ��ة ندافع بها ع ��ن لبنان
وعن املب ��ادئ والوطن  .رحم اهلل الرئي�س كرامي،
كل املوا�ساة لأهله ،ونتمن ��ى �أن يكملوا امل�سرية من
بعده ،ونحن بقربهم".

وخت ��م احلري ��ري بالق ��ول" :رغ ��م االخت�ل�اف يف
ال�سيا�س ��ي ،كان هن ��اك احرتام كام ��ل ،فهذه هي
اخالقن ��ا وتربيتن ��ا� ،إن كان يف ب�ي�روت و�صي ��دا
وطرابل� ��س ،فمهم ��ا كان هن ��اك م ��ن خالف ��ات
�سيا�سي ��ة ،نحاف ��ظ على االخ� � ّوة العائلي ��ة واملحبة
التي نح ��ن قادرون على تعميمها عل ��ى كل النا�س،
لكي نخفف م ��ن امل�شاكل يف مناطقن ��ا ،ونكون يدا
واحدة �أكرث فاكرث".

لقاء مع العربي
ي�ش ��ار �إىل �أن الأمني العام لـ"تيار امل�ستقبل" �أحمد
احلري ��ري ا�ستبق م�شاركت ��ه يف امل�ؤمتر بزيارة �إىل
جامعة ال ��دول العربية ،حيث التق ��ى �أمينها العام
نبيل العربي ،يف مكتبه ،وبحث معه يف امل�ستجدات
اللبناني ��ة والعربي ��ة واالقليمي ��ة ،باال�ضاف ��ة �إىل
�أهداف امل�ؤمتر.
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�أحمد الحريري يتفقد باب التبانة على مدى يومين:
جئنا لنت�شارك مع �أهلها م�س�ؤولية رفع الحرمان عنها

على م ��دى يوم�ي�ن ،ويف �إط ��ار متابع ��ة تنفيذ هبة
ال� �ـ  20ملي ��ون دوالر الت ��ي قدمه ��ا الرئي� ��س �سعد
احلري ��ري لطرابل�س وال�شمال،ج ��ال الأمني العام
لـ"تي ��ار امل�ستقب ��ل" �أحم ��د احلري ��ري يف �أحي ��اء
و�أ�س ��واق منطقة ب ��اب التبان ��ة يف طرابل�س ،حيث
تفق ��د �أو�ضاع �أهله ��ا ،واطلع منهم عل ��ى �شجونهم
وهمومه ��م ،وعاين معه ��م اال�ضرار الت ��ي خلفتها
جوالت العنف يف �أحيائهم ومنازلهم وم�صاحلهم.
وقال خالل اجلول ��ة التي �شملت كل �أحياء و�أ�سواق
املنطقة "�أن اللقاءات مع �أهل باب التبانة الأوفياء
تفوح منها رائحة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري،
خ�صو�ص� � ًا و�أننا ن ��رى الرئي�س �سع ��د احلريري يف
وجوه �أهلها ال�صابرين وال�صامدين".
و�أك ��د للنا� ��س "�أن زيارته �إىل ب ��اب التبانة هدفها
التوا�ص ��ل م ��ع �أهله ��ا ،واال�ستم ��اع �إىل مطالبهم،
ليقول ��وا لنا ما هي �أوجاعهم ،ولن�سمع منهم ب�شكل
مبا�ش ��ر ولي� ��س بالوا�سطة ،ولنت�ش ��ارك و�إياهم يف
م�س�ؤولي ��ة رف ��ع احلرم ��ان عن ب ��اب التبان ��ة وباب
الرم ��ل وغريها م ��ن املناط ��ق املحروم ��ة ،والعمل
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ق ��در الإمكان م ��ع �أهلها الطيبني عل ��ى �إعادة هذه
املناط ��ق �إىل �ساب ��ق عهده ��ا ،والنهو� ��ض بها ،كي
تكون طرابل�س اجلديدة ،ب�إذن اهلل".
و�أثن ��ى �أحمد احلري ��ري "على وع ��ي حكمة �أهايل
ب ��اب التبانة ،رغم كل احلمالت االعالمية الظاملة
الت ��ي حاول ��ت ت�صوي ��ر املنطق ��ة عل ��ى �أنه ��ا بيئ ��ة
حا�ضن ��ة للإرهاب ،فيما الواق ��ع ي�شري �إىل �أن �أهل
ب ��اب التبانة هم م ��ن قدموا الت�ضحي ��ات من �أجل
طرابل�س ،ومن �أجل كل لبنان ،وهم من واجهوا يف
ال�سن ��وات املا�ضية كل جوالت العنف املدمرة ،وهم
�أه ��ل ع ��دل واعتدال ،و�أه ��ل دولة وعدال ��ة ،ونحن
نرف ��ع ر�أ�سنا به ��م ،نرفع ر�أ�سنا ب�شبابه ��ا وفتياتها
واوالدها و�شيوخها ون�سائها".
و�إذ �شدد على "�أن طرابل�س وقفت مع خط الرئي�س
ال�شهيد رفي ��ق احلريري ،ومهما قدمنا لها وعملنا
لأجلها فلن نوفيها حقها ،لأنها ت�ستحق الكثري على
وفائها وثباته ��ا على خط الدولة و االعتدال"� ،أكد
�أحم ��د احلريري �أن "وجودنا للعمل يف باب التبانة
ويف طرابل� ��س ه ��و من �أجل �أهله ��ا ،ولي�س من �أجل

مناف�س ��ة �أحد �أب ��د ًا ،فنحن حني نق ��ف �إىل جانب
ب ��اب التبانة وطرابل� ��س ال نفكر للحظ ��ة مبناف�سة
�أح ��د ،ب ��ل ن�أتي �إليها م ��ن �أجل �أن نك ��ون مع �أهلها
الأوفي ��اء ،ون�شع ��ر بوجعه ��م ،ونتب�ص ��ر و�إياهم يف
كيفية النهو� ��ض باملنطقة ،ونحن ن�أمل من اجلميع
�أن يعمل ��وا لأج ��ل ه ��ذه املنطق ��ة ،و�أن يقدموا لها،
لأنها تعنينا جميع ًا".
ويف معر� ��ض رده عل ��ى ت�س ��ا�ؤالت الأه ��ايل ح ��ول
ملف املوقوف�ي�ن من �أبناء باب التبان ��ة� ،أكد �أحمد
احلريري "�أن ��ه مت و�ضع اليد عل ��ى امللف ملتابعته،
والتعاط ��ي مع ملف كل موقوف عل ��ى حدة ،لتبيان
مع ميك ��ن القيام ب ��ه لإطالق �سراح م ��ن يجب �أن
يطل ��ق �سراح ��ه ،ك ��ي ال يظل ��م �أح ��د ،و�سن�صارح
النا�س باحلقيقة كما هي ،وفق ما �ستفرزه املتابعة
الدقيقة حليثيات هذه امللف الذي يعنينا جميع ًا".
و�إذ حي ��ا " كل �شه ��داء ب ��اب التبان ��ة ،الباقون يف
قلوبنا ،و�إىل كل ال�شه ��داء الأحياء واملظلومني من
املوقوف�ي�ن من �أبناء املنطقة" ،توجه بتحية مماثلة
"�إىل �شهداء اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية".

حمطات اجلولة
وكان �أحم ��د احلري ��ري ا�سته ��ل الي ��وم الأول م ��ن
اجلول ��ة بزي ��ارة ح ��ارة الرباني ��ة ،حي ��ث ا�ستقبله
�أهله ��ا بحفاوة وذبحوا له جم ًال على �شرفه ،ومنها
انتقل �إىل ال�شع ��راين القبة حيث كان يف ا�ستقباله
�شباب القبة و�آل الب�ي�رة الذين نحروا له اخلراف

ونظم ��وا مهرجان� � ًا حا�ش ��د ًا رح ��ب يف خالله زياد
البرية ب�أحمد احلري ��ري "ب�صفته واحد ًا من �أهل
باب التبان ��ة والقبة" ،ثم تفق ��د م�شروع احلريري
وح ��ي اجلامعة و�شارع ريفا ،قبل �أن يعود �إىل حارة
الرباني ��ة حي ��ث ا�ستقبل الأه ��ايل يف منزل حممد
يا�س�ي�ن ،واطل ��ع منهم عل ��ى �أحواله ��م وم�شاكلهم
ور�ؤيتهم للنهو�ض باملنطقة.

�أم ��ا اليوم الثاين من اجلولة فا�ستهله بالتجوال يف
الأ�سواق ال�شعبية ،ومنه ��ا �إىل مدخل التبانة حيث
ال�سوق العري�ض للخ�ض ��ار ،مرور ًا ب�ساحة الأ�سمر،
و�صو ًال �إىل ملعب اجلهاد يف منطقة التل.
ث ��م انتقل �إىل �ش ��ارع �سوريا ،وتفق ��د ما مت �إجنازه
من م�شروع ترميم واجهات الأبنية ،قبل �أن يختتم
جولته بزيارة منطقة باب الرمل يف طرابل�س.
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�أحمد الحريري ممث ً
ال الرئي�س �سعد الحريري باحتفال في عكار:

ال وجود لعكار من دون �أهلها الم�سيحيين
و�سنتعاطى مع الحوار بكل �إيجابية لإطفاء النار

برعاي ��ة الرئي�س �سعد احلري ��ري ،ممث ًال بالأمني
الع ��ام لـ"تي ��ار امل�ستقبل" �أحمد احلري ��ري� ،أقام
"تيار امل�ستقبل" يف عكار احتفا ًال تكرميي ًا ملنا�سبة
عي ��د امليالد ور�أ�س ال�سن ��ة ،يف قاعة االرجوان يف
القنطرة ،بح�ضور عدد كبري من فعاليات املنطقة
ووجهائها.
ح�ضر االحتف ��ال اىل الأمني العام ،حمافظ عكار
عماد لبكي ،النواب :ريا�ض رحال ،ن�ضال طعمه،
خالد زهرمان ،ع�ضو املكت ��ب ال�سيا�سي يف التيار
حمم ��د امل ��راد ،م�ست�ش ��ار رئي� ��س ح ��زب القوات
اللبنانية الدكت ��ور �سمري جعجع وهب ��ي قاطي�شا،
نا�صر بيطار ممث ًال نائب رئي�س احلكومة ال�سابق
ع�ص ��ام فار� ��س ،وف ��د كبري م ��ن الآب ��اء الأجالء
ممث�ل� ًا راعي �أبر�شي ��ة عكار لل ��روم الأرثوذوك�س
املطران با�سيليو�س من�ص ��ور ،املون�سينيور اليا�س
جرج� ��س ممث ًال املط ��ران جورج بو ج ��ودة  ،الأب
مي�ش ��ال بردقان ممث�ل� ًا راعي �أبر�شي ��ة طرابل�س
لل ��روم الكاثوليك امللكيني ،الوزي ��ر ال�سابق فوزي
حبي� ��ش ،النائب ال�سابق م�صطفى ها�شم ،العميد
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ميالد ت ��والين ممث ًال جهاز �أم ��ن الدولة  ،املقدم
ماج ��د الأيوبي قائد �سرية درك ع ��كار وعدد من
ال�ضب ��اط قوى االم ��ن الداخلي يف ع ��كار ،و�سيم
ال�صاي ��غ مدير مكتب معلومات جهاز االمن العام
يف ع ��كار� ،آم ��ر مف ��رزة اال�ستق�ص ��اء يف ال�شمال
النقيب نبيل عو�ض.
كم ��ا ح�ضر من�سق ��و تي ��ار امل�ستقبل ع�ص ��ام عبد
الق ��ادر ،خالد ط ��ه ،و�سامر ح ��دارة ،من�سق عام
القوات اللبنانية الدكت ��ور نبيل �سركي�س ،م�س�ؤول
اقليم عكار يف حزب الكتائب روبري الن�شار ،نعمه
حمفو� ��ض رئي� ��س نقابة معلم ��ي التعليم اخلا�ص،
ر�ؤ�س ��اء احت ��ادات بلدية وفعالي ��ات وكهنة ورجال
دي ��ن وراهب ��ات وفعالي ��ات ثقافي ��ة واجتماعي ��ة
وتربوية ،و�أع�ضاء مكاتب املن�سقيات والقطاعات.
بع ��د الن�شي ��د الوطن ��ي اللبن ��اين� ،ألق ��ى الأم�ي�ن
الع ��ام احلريري كلم ��ة جاء فيه ��ا" :نلتقي اليوم
يف ع ��كار عل ��ى بعد �أيام من ذك ��رى ميالد �سيدنا
امل�سي ��ح (عليه ال�س�ل�ام) ،وقبل �أي ��ام من ذكرى
مولد ر�سولن ��ا حممد (�ص) لنك ��ون مع ًا م�سلمني

وم�سيحي�ي�ن عل ��ى �صورتهم ��ا� ،ص ��ورة ال�شراك ��ة
واملحبة� ،صورة االنفتاح والت�سامح".
�أ�ض ��اف�" :أرى الي ��وم لبن ��ان الر�سال ��ة يتجلى يف
�أبه ��ى �صوره ،هنا يف عكار االعتدال ،هذه الأر�ض
املباركة التي كانت وال تزال �أقل املناطق اللبنانية
ت�أث ��ر ًا بال�صراع ��ات االهلي ��ة ،و�أكرثه ��ا حر�ص� � ًا
عل ��ى العي�ش الواح ��د ،فكان امل�سيحي ��ون على مر
ال�سن�ي�ن حري�ص�ي�ن على امل�سلم�ي�ن حر�صهم على
�أنف�سهم متام ًا كم ��ا كان امل�سلمون حري�صني على
امل�سيحيني حر�صهم على وجودهم و�أنف�سهم".
وتابع" :هذا ما نراه كل يوم يف الأفراح والأتراح،
ح�ي�ن ُي�شي ��ع �شه ��داء اجلي� ��ش اللبن ��اين الأبطال
باعتباره ��م �شه ��داء كل عكار ال �شه ��داء قرية �أو
طائف ��ة ،فيحمل �أهل القبيات نع� ��ش �شهيد عيات
وي�س�ي�ر �أهل م�شتى حمود بجنازة �شهيد القبيات،
وه ��ذا ما ن ��راه حني يزي ��ن م�سلمو ع ��كار �أ�شجار
امليالد يف كل عام وي�ش ��ارك م�سيحيوه بافطارات
رم�ض ��ان املبارك ،وما �أكرث الوقائع التي �إن حكت
ف�ستحك ��ي ع ��ن ع ��كار الت ��ي ال متي ��ز ب�ي�ن م�سلم

وم�سيحي �إال مبقدار �إميانه بلبنان وبقيم الت�سامح
واالعتدال ،كما �ستحكي عن عرقا والقبيات وحلبا
عن بينو وعندقت وعيدمون عن بقرزال واحلاكور
ومنيارة عن �شدرا وجديدة واحلكر وال�شيخ طابا
وغريه ��ا من الق ��رى والبل ��دات امل�سيحي ��ة ،التي
تعي�ش ب�سالم ووئام مع جريانها وما زالت معمورة
منذ فجر التاريخ وفيها تعززت ممالك وبرجالها
انت�صرت دول".
و�أك ��د "�أن م ��ن يجته ��د يف الت�صوي ��ر �أن عكار مل
تع ��د للم�سيحيني نق ��ول له لن ال وج ��ود لعكار من
دون �أهله ��ا امل�سيحي�ي�ن و�أن ع ��كار ح�ي�ن ال تع ��ود
للم�سيحيني فهي لن تعود للم�سلمني �أبد ًا لأن عكار
�صورة عن لبنان ،وال ميكن �أن تعي�ش �إال بجناحيها
امل�سل ��م وامل�سيحي ،هكذا عا�شت على مر التاريخ،
و�ستبقى كذلك رغم �أنف كل املحر�ضني".
وتاب ��ع�" :أم ��ا من يجتهد يف �إخاف ��ة امل�سيحيني يف
ع ��كار م ��ن ح ��االت التط ��رف فنقول ل ��ه كلمتني:
�إن ال خب ��ز للتط ��رف يف ع ��كار ويف كل لبنان و�أن
امل�سلم�ي�ن م�ستهدفون من �أي تطرف قبل �أن يكون

امل�سيحيون م�ستهدفني ،فكفى حتري�ض ًا وا�ستثارة
للغرائ ��ز الطائفي ��ة ،لأن امل�سلم�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن
يف ع ��كار ويف كل لبنان يف وح ��دة موقف وم�صري
م�شرتك ملواجهة �أي تطرف باالعتدال �أو ًال و�آخر ًا
وبالإمي ��ان بالدول ��ة اللبناني ��ة وب�شرعيته ��ا دائم ًا
و�أبد ًا".
وا�سرت�سل" :يف احلديث ع ��ن الإميان بالدولة ،ال
نن�س ��ى �أن �أهل عكار ،م�سلمني وم�سيحيني ،ق ّدموا
للبن ��ان من ��ذ ن�ش�أته خ�ي�رة �أبنائه ��م خلدمة هذا
الوطن يف اجلي� ��ش وقوى الأم ��ن و�سائر الأجهزة
الر�سمية وبذل ��وا من �أجل هذا البل ��د وا�ستقالله
ووحدت ��ه الكثري م ��ع �أنهم نالوا م ��ن خريات هذا
البل ��د �أقل مما نال غريهم لكنه ��م مل يتعبوا �أبد ًا
م ��ن الإ�ص ��رار عل ��ى العي� ��ش امل�ش�ت�رك والوحدة
الوطنية واال�ستق�ل�ال الناجز ،ومل يرتاجعوا يوم ًا
عن مواجهة كل عوا�صف التطرف واالنعزال وكل
عناوين الإهمال والن�سيان".
و�أ�ش ��ار �إىل �أنه "من ��ذ �أيام انته ��ت �أوىل جل�سات
احل ��وار ب�ي�ن "تي ��ار امل�ستقب ��ل" و"ح ��زب اهلل"

على �أم ��ل �أن تبد�أ جل�سات احل ��وار بني كل القوى
ال�سيا�سي ��ة ،ويف مقدمه ��ا الق ��وى امل�سيحي ��ة لعل
وع�سى تثمر يف نهاية املط ��اف توافق ًا على ت�سوية
وطنية ت�ؤدي �إىل انتخاب رئي�س جديد للجمهورية
وحترر املوقع امل�سيحي الأول من قيود ال�شغور".
و�أردف" :م ��ن جهتن ��ا �سنتعاط ��ى م ��ع احل ��وار
ب ��كل �إيجابي ��ة لإطفاء الن ��ار التي ته ��دد ب�إ�شعال
لبن ��ان بعدما ب ��د�أت حترق م ��ن �أ�شعلها وظن �أنه
مبن� ��أى عنها" ،و�أكد "�أنن ��ا ال نبغي من احلوار �إال
م�صلحة لبن ��ان وهو �أبعد ما يك ��ون عن امل�صلحة
ال�شخ�صي ��ة� ،إنه احلوار لأج ��ل امل�صلحة الوطنية
العليا ،وم�صال ��ح كل اللبناني�ي�ن الذين تعبوا من
تداعيات االحتقان الطائفي واملذهبي ،وملوا من
التعطيل والفراغ والتخوين واال�ستكبار ويتطلعون
كل يوم اىل عودة اال�ستقرار الأمني واالقت�صادي،
و�إىل الإهتم ��ام ب�أولوي ��ات النا� ��س وت�شجي ��ع
اال�ستثمار خلل ��ق فر�ص العمل لأبنائهم وتخفي�ض
فاتورة التعليم واال�ست�شفاء ومعاجلة م�شكلة املياه
والكهرب ��اء  ..وحلحل ��ة �أزم ��ة ال�س�ي�ر والطرقات
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الجراح �أولم على �شرفه في البقاع
�أحمد الحريري :حماية لبنان لن تتم من دون ت�ضحيات

وكل امل�ش ��اكل احلياتي ��ة امللح ��ة وال�ضرورية التي
تنغ�ص عي�ش املواطنني اليومي".
وج ��زم بالقول" :ال يظنن �أح� � ٌد �أن احلوار �سيلغي
"ربط النزاع" القائم مع "حزب اهلل" ،وال �سيما
بالن�سبة �إىل مو�ضوع �سالحه وقتاله يف �سوريا� ،أو
بالن�سبة للمحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان" ،ربط
الن ��زاع" قائم ومواقفنا لن تتب ��دل �أو تتغري ،ولن
نتوقف ع ��ن دعوتن ��ا �إىل �إن�سح ��اب "حزب اهلل"
م ��ن احلرب ال�سوري ��ة و�إىل االن�ض ��واء حتت راية
الإجم ��اع الوطني ،كما لن نتوقف عن الدعوة �إىل
ت�سلي ��م املتهم�ي�ن باغتيال الرئي� ��س ال�شهيد رفيق
احلري ��ري ،ول ��ن ن�سلم لـ"حزب اهلل" ب� ��أي �ش�أن
مي� ��س ال�سيادة الوطنية� ،أو يتي ��ح للقوى الإقليمية
واخلارجي ��ة �أن تتدخل يف �ش� ��ؤون لبنان،ول�سنا يف
احلوار كي نغطي ا�ستخدام ال�سالح يف النزاعات
الداخلي ��ة� ،أو نتوقف عن �إع�ل�ان الرف�ض الكامل
لهذا اال�ستخدام باخت�صار".
ً
و�ش ��دد عل ��ى �أن "احل ��وار الي ��وم لي�س ترف� �ا �إمنا
حاجة و�ضرورة حلماية لبنان وهو "واجب وطني
يعلو على �أي واجب مذهبي �أو طائفي �أو �إقليمي"،
كم ��ا قال الرئي� ��س �سعد احلري ��ري ،خ�صو�ص ًا يف
ظ ��ل غياب م ��ن يفرت� ��ض �أن يكون راع ��ي احلوار
الأول� ،أي فخامة رئي�س اجلمهورية".
�أ�ض ��اف" :قبل يوم�ي�ن كنا نحي ��ي الذكرى الأوىل
ال�ست�شه ��اد الدكتور حممد �شطح ور�سالة الذكرى

�صيدا

44

كان ��ت وا�ضحة للجميع ب�أن من حتمل يف ال�سنوات
الع�شر املا�ضية "خ�سارة" رفيق احلريري وحممد
�شط ��ح وكل �شه ��داء انتفا�ض ��ة اال�ستق�ل�ال كي ال
يخ�س ��ر لبنان م�ستع ٌد الي ��وم لأن يخو�ض �أي حوار
و�أن يتحم ��ل �أي ت�ضحية ك ��ي ال يخ�سر اللبنانيون
لبنان".
وتاب ��ع" :لكم م ��ن الرئي�س �سع ��د احلريري حتية
�إكب ��ار �أو�صاين ب� ��أن �أنق ��ل �إليكم �أنك ��م تعي�شون
يف قلب ��ه ،و�أن و�صي ��ة الرئي� ��س ال�شهي ��د رفي ��ق
احلري ��ري ل ��ه باالهتمام بع ��كار �ستبق ��ى بو�صلة
"تيار امل�ستقبل" دائم ًا ،وبا�سمكم جميع ًا �أتوجه
جم ��دد ًا بتحية امليالد �إىل كل الطوائف امل�سيحية
يف لبن ��ان وم ��ن خاللك ��م التحي ��ة مو�صول ��ة �إىل
م�سيحي ��ي املو�ص ��ل والع ��راق و�إىل كل م�سيحيي
�سوري ��ا اتطلع و�إياكم �إىل اليوم الذي يعودون فيه
�إىل �أر�ضهم ك ��ي ن�سمع �أجرا� ��س كنائ�سهم تُقرع
من جديد".
وق ��ال" :نحن ن�ؤم ��ن ان عودة م�سيحي ��ي العراق
و�سوريا اىل ما كان ��وا عليه يف ار�ضهم ،لن يكون
اال من خاللكم �أنت ��م يف لبنان ،من هنا جند �أن
الرئي�س احلريري مي�ضي يف هذا امل�سار الطويل
من ��ذ �سن ��ة ون�ص ��ف اىل الي ��وم ،من �أج ��ل �إنهاء
الف ��راغ يف رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،وه ��و اذا ي�شدد
على �أهمية موق ��ع الرئا�سة االوىل ،ال ي�شدد على
ذلك ك�أن الأمور فولكلوريا �أو لأنه موقع الرئي�س

امل�سيح ��ي االول يف ه ��ذا ال�شرق� ،إمن ��ا انطالق ًا
م ��ن اميانن ��ا يف تي ��ار امل�ستقبل �أن ��ه من خالل
م�سيحيي لبنان وم�سلميه �سيعود م�سيحيو العراق
و �سوري ��ا اىل بلديهما  ،وعرب هذا البلد الذي هو
ر�سال ��ة كما �سم ��اه البابا يوحن ��ا بول�س الثاين،
قادري ��ن ان نعي ��د ال ��دور اال�سا�سي ال ��ذي لعبه
م�سيحي ��و ال�شرق يف قلب امل�شرق العربي ،والذي
�أنت ��م كم�سيحيي لينان جزء �أ�سا�سي منه ،ونحن
نفتخ ��ر بال ��ذي فعلوه وفعله االجي ��ال والآباء يف
الأيام املا�ضية".
وك ��رر "ما قلت ��ه يف الع�شاء املي�ل�ادي الذي �أقامه
"تي ��ار امل�ستقبل" يف طرابل�س اقول �أنا اللبناين
�أن امل�سل ��م يف لبن ��ان ل ��ن يكون بخ�ي�ر �إذا مل يكن
امل�سيح ��ي بخ�ي�ر �أ�ص ��وات امل� ��آذن �ستبق ��ى تعانق
�أجرا�س الكنائ�س وعي�شنا الواحد م�ستم ٌر �إىل �أبد
الآبدين دفاع ًا عن لبنان العظيم".
و�أم ��ل يف "�أن يحم ��ل العام اجلدي ��د ب�شائر عودة
الع�سكريني املخطوفني �إىل �أح�ضان الوطن �ساملني
كما ن�أمل �أن يتعل ��م الآخرون من �أهل عكار كيف
ي�ص ��ان ال�سلم الأهل ��ي يف زم ��ن ال�شدائد ،وكيف
يبقون على اختالفهم ويجعلون منه م�صدر غنى
ال م�ص ��در توترا ،لأن ق ��در �أهل الوطن الواحد �أن
يعي�ش ��وا مع ًا ال �أن يتقاتلوا ولأن ما ثبته التاريخ يف
هذه املنطقة لن تلغيه نزوة من �أي طرف �سيا�سي
�أو حماقة من �أي جمموعة م�سلحة".

�أقام النائب جمال اجلراح ،م�أدبة ع�شاء تكرميية،
عل ��ى �شرف الأمني العام لـ"تي ��ار امل�ستقبل" �أحمد
احلريري ،يف فندق بارك اوتيل �شتورا ،يف ح�ضور
النواب :عا�ص ��م عراجي ،طوين �أبو خاطر� ،شانت
جنجني ��ان� ،إيلي م ��اروين ،زي ��اد الق ��ادري� ،أمني
وهب ��ي وانطوان �سعد ،وزراء ونواب �سابقني ،مفتي
زحل ��ة والبق ��اع ال�شيخ خلي ��ل املي�س ،رج ��ال دين،
ر�ؤ�س ��اء بلدي ��ات وخماتري البقاع الغرب ��ي ورا�شيا،
قي ��ادات �أمني ��ة وع�سكري ��ة� ،شخ�صي ��ات �إعالمية
واجتماعي ��ة واقت�صادية وتربوية ،عدد من �أع�ضاء
املكتبني ال�سيا�سي والتنفيذي يف "تيار امل�ستقبل".
بعد ترحيب من اجل ��راح ،ا�ستهل �أحمد احلريري
كلمت ��ه بالقول ":لبن ��ان و"تيار امل�ستقب ��ل" يبكيان
�شهي ��د الوط ��ن عل ��ي الب ��زال ،مثلم ��ا بك ��ى لبنان
و"تي ��ار امل�ستقب ��ل" عل ��ى ال�شهيدي ��ن عل ��ي ال�سيد
وعبا� ��س حمية .قلوبنا وعقولن ��ا مع �أهاىل اال�سرى
املخطوف�ي�ن ،ومت�ضامن ��ون معه ��م ،ون�صل ��ي هلل
�سبحان ��ه وتعاىل ك ��ي يوفق احلكوم ��ة اللبنانية يف
جهودها لتحريرهم".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "امل�صاب �ألي ��م ،ونتفهم كل ردود
الفع ��ل ،لكن دم ال�شه ��داء ال يحفظ باخلطف على
الهوية �أو مبحا�صرة عر�سال ال�صابرة وال�صامدة،
�إمن ��ا يحفظ ب�إع�ل�اء راية العي� ��ش الواحد والرتفع
ع ��ن كل الع�صبيات املذهبية والطائفية ،و�إال نكون
نقدم اخلدمات املجانية للخاطفني".
ثم �أك ��د "�أن مكان ��ة البقاع الغرب ��ي ورا�شيا غالية
عن ��د الرئي� ��س �سع ��د احلري ��ري ،ال ��ذي يعت�ب�ر
بك ��ون �أهل البق ��اع الغربي ورا�شيا ه ��م �أهل "تيار
امل�ستقب ��ل"� ،أهل االعت ��دال  ،وبكون �أبن ��اء البقاع
الغرب ��ي ورا�شيا هم م�ستقبل "تي ��ار امل�ستقبل" مع
كل �أبنائن ��ا ب ��كل لبن ��ان"� ،شاك ��ر ًا "رج ��ال الدين
ور�ؤ�ساء البلدي ��ات واملخاتري والفعاليات والقيادت
الأمنية والع�سكرية وك ��وادر التيار على ما يقومون
بها م ��ن جه ��ود حلماي ��ة البق ��اع الغرب ��ي ورا�شيا
والنهو� ��ض به ،يف ظ ��ل تداعيات الن ��زوح ال�سوري
االجتماعي واالقت�صادي ،ويف وجه حماوالت بع�ض
ال�سيا�سيني االنتقام من ��ه ومن �أهله ،و�أخذهم �إىل
مواق ��ع غريبة عنهم وعن قيمه ��م وتاريخهم الذي

ي�شرفنا يف تيار امل�ستقبل".
�أ�ضاف ":توجيهات الرئي�س �سعد احلريري لـ"تيار
امل�ستقب ��ل" ب ��ان نكون يف خدمة النا� ��س ،على قدر
امل�ستطاع ،لأن النا�س �أ�صابها الي�أ�س من الأزمات،
وتعبت من دولة الال اخلدمات ،وتريد حقوقها من
الدولة ،ودورنا �أن نق ��دم الأمل ،و�أن نعيد االعتبار
�إىل دولة اخلدمات و�أولويات النا�س".
وق ��ال ":م�ش ��روع رفي ��ق احلري ��ري كان م�شروع� � ًا
للنا� ��س ،كان رحم ��ه اهلل �أمل النا� ��س وم�ستقبلهم
 .وم ��ا يعطينا احلاف ��ز لال�ستمرار ه ��م كل النا�س
الأوفي ��اء الذين مل يفقدوا الأمل منذ العام ،2005
والذي ��ن حولوا �شهادة رفيق احلريري �إىل م�شروع
�أم ��ل جدي ��د ،بقي ��ادة الرئي� ��س �سع ��د احلري ��ري،
الذي يع� ��ض على كل اجلراح ،ويق ��دم الت�ضحيات
ال�سيا�سي ��ة واملب ��ادرات الوطنية ك ��ي ينفذ م�شروع
النا�س ،م�شروع رفيق احلريري".
و�أك ��د �أحمد احلري ��ري "�أننا مع احل ��وار اجلدي،
ولطامل ��ا كنا من دعاة مد اليد للفريق الآخر  ،لكن
امل�شكل ��ة كانت يف ا�ستكبار الفريق الآخر الذي ظن
�أن ��ه قادر على �إلغائنا ب�سالح ��ه ،والتفرد باحلكم،
قب ��ل �أن يكت�ش ��ف �أن اال�ستكبار مقتلة ل ��ه وللبنان.
نح ��ن مل نتغ�ي�ر ،ن�أم ��ل �أن يكونوا هم تغ�ي�روا ،كي
يكون هناك حوار جدي يحقق م�صلحة اللبنانيني.
لك ��ن "تي ��ار امل�ستقبل لن يلدغ م ��ن جحر مرتني"،
ولي� ��س يف موق ��ع تغطي ��ة قت ��ال "ح ��زب اهلل" يف
�سوريا� ،أو تربئته من عدالة املحكمة الدولية ،لكنه

يف موقع امل�س�ؤولية حلماية البلد الذي دفعنا لأجله
�أغلى الدماء".
و�أ�ش ��ار �إىل "�أننا م�ستع ��دون لأن يكون هناك حوار
 ،1وح ��وار  ،2وحوار  3من �أجل لبن ��ان ،مثلما قام
الرئي� ��س ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري بباري� ��س ،1
وباري� ��س  ،2و�أكملنا من بع ��ده بباري�س  3من �أجل
لبن ��ان ،ومثلما يبحث الرئي� ��س �سعد احلريري عن
ت�أمني الدعم للبنان وجلي�ش ��ه الذي يقدم ال�شهيد
تل ��و ال�شهيد على مذبح الدفاع ع ��ن �سيادة الوطن
وكرامته ".
و�ش ��دد �أحم ��د احلري ��ري عل ��ى "�أن ��ه م ��ن دون
ت�ضحي ��ات لن ن�ستطي ��ع حماية لبن ��ان ،ونحن من
موقعن ��ا ال�سيا�س ��ي لن نوف ��ر فر�صة لإنق ��اذ لبنان
من كل املخاطر  ،ون�أم ��ل �أن يكون احلوار املرتقب
مقدمة حلوار وطن ��ي �شامل تكون باكورته انتخاب
رئي�س جديد للجمهورية ،رئي�س توافقي يعيد جمع
اللبناني�ي�ن عل ��ى "�إعالن بعب ��دا" ،للحف ��اظ على
د�ستور الطائف ،ولتحييد لبنان عن النار ال�سورية
التي يحرتق فيها بع�ض اللبنانيني ،والتي ال نريدها
�أن حترق كل اللبنانيني".
وخت ��م بالق ��ول "م�ش ��وار الذه ��اب �إىل �سوريا بد�أ
باال�ستكب ��ار ،وا�ستمر بالذرائ ��ع الواهية ،ومل ينته
باالنت�ص ��ارات الوهمي ��ة ،ون�أم ��ل �أن يب ��د�أ م�شوار
الع ��ودة �إىل لبن ��ان ،مهما طال م ��ن التوا�ضع ،و�أن
ي�ستم ��ر بالنواي ��ا ال�صادق ��ة لإجناح احل ��وار ،و�أن
ينتهي ب�إنقاذ لبنان".
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�أحمد الحريري من البقاع الأو�سط:
خالفاتنا ال�سيا�سية ت�صغر امام حرقة قلوب �أمهات �شهداء الجي�ش

لب ��ى الأم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار امل�ستقب ��ل" �أحم ��د
احلري ��ري ،دع ��وة من�س ��ق ع ��ام البق ��اع الأو�س ��ط
�أي ��وب قزع ��ون� ،إىل م�أدبة ع�ش ��اء تكرميية �أقامها
عل ��ى �شرفه ،يف ب ��ارك �أوتي ��ل �شت ��ورا ،يف ح�ضور
الن ��واب :عا�ص ��م عراج ��ي ،ط ��وين �أب ��و خاط ��ر،
�شان ��ت جنجنيان� ،إيل ��ي ماروين ،زي ��اد القادري،
جمال اجلراح� ،أمني وهب ��ي وانطوان �سعد ،وزراء
ونواب �سابقني ،حمافظ البق ��اع انطوان �سليمان،
ممث ��ل مفت ��ي زحل ��ة والبق ��اع ال�شيخ خلي ��ل املي�س
امل�ست�ش ��ار ال�شي ��خ عل ��ي اجلن ��اين ،مفت ��ي البقاع
الغرب ��ي ورا�شي ��ا ال�شيخ �أحمد الل ��دن ،رجال دين،
ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري البق ��اع االو�سط ،قيادات
�أمنية وع�سكري ��ة� ،شخ�صيات �إعالمية واجتماعية
واقت�صادي ��ة وتربوية ،ع ��دد من �أع�ض ��اء املكتبني
ال�سيا�سي والتنفي ��ذي يف "تيار امل�ستقبل" ،وكوادر
التيار يف من�سقية البقاع االو�سط.

�أيوب قزعون
و�ألق ��ى قزع ��ون كلم ��ة ترحيبي ��ة �أك ��د فيه ��ا �أن
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"التن ��وع املوجود يف هذا اللقاء ،ه ��و �أبلغ ر�سالة
�إىل من يهمه الأمر ب�أن ال �صوت يعلو فوق �صوت
العي� ��ش امل�ش�ت�رك وتكري� ��س ال�سل ��م الأهل ��ي يف
البقاع الأو�سط ،و�أن هذه املنطقة كانت و�ستبقى
بيئ ��ة حا�ضنة للدولة ال للدويالت ،وبيئة حا�ضنة
للجي� ��ش وللقوى االمني ��ة ال للميلي�شي ��ات ،وبيئة
حا�ضنة لالعتدال ال للتطرف".
و�ش ��دد عل ��ى �أنن ��ا "يف "تي ��ار امل�ستقب ��ل" �أبناء
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،و�أخوة الرئي�س
�سع ��د احلريري الذي من�ضي و�إي ��اه على احللوة
وامل ��رة ،لأنه ي�شبهنا وميثلن ��ا تطلعاتنا وتطلعات
كل اللبناني�ي�ن ،باعتب ��اره زعيم� � ًا وطني� � ًا يعمل
مل�صلحة كل اللبنانيني ،وويقدم �أغلى الت�ضحيات
كي يبقى لبنان لنا ولأبنائنا".

�أحمد احلريري
ث ��م حتدث �أحم ��د احلري ��ري ،وق ��ال ":يجمعنا
"تيار امل�ستقبل" يف هذه الأم�سية ،على كل عنوان
يحق ��ق امل�صلحة الوطنية ،ويخدم م�صلحة �أهله

يف البق ��اع الأو�س ��ط� ،أهل الت�سام ��ح واالعتدال،
�أه ��ل الكرم واملودة ال�صادق ��ة" ،ناق ًال للح�ضور
حتيات الرئي�س �سعد احلريري.
وحي ��ا "كل رج ��ال الدي ��ن ور�ؤ�س ��اء البلدي ��ات
واملخات�ي�ر والقي ��ادات الأمني ��ة والع�سكرية على
م ��ا يقوم ��ون به من �أج ��ل خدمة �أهلن ��ا يف زحلة
والبق ��اع الأو�س ��ط ،وعلى ما يقدمون ��ه يف �سبيل
احت�ض ��ان النازحني ال�سوريني رغم كل تداعيات
النزوح االجتماعية واالقت�صادية".
و�ش ��دد على �أن "منطقة زحل ��ة والبقاع الأو�سط
له عل ��ى الدول ��ة الكث�ي�ر ،ونري ��د حت�صيل حقه
باالمن ��اء ،ول ��ن نر�ض ��ى بع ��د الي ��وم �أن يك ��ون
الإمن ��اء لبع� ��ض البقاع على ح�س ��اب كل البقاع،
�أو لطائف ��ة على ح�ساب طائف ��ة � ،أو ملذهب على
ح�س ��اب مذه ��ب  ،ب ��ل نري ��د �أن يك ��ون االمن ��اء
املتوازن للجميع ،كما �أراد الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلري ��ري ،وكما يريد الرئي� ��س �سعد احلريري
اليوم".
و�أك ��د عل ��ى �أن "الإعت ��دال يب ��د�أ م ��ن البق ��اع

الأو�سط ،من العا�صمة زحلة و�سعدنايل وتعلبايا
وبراليا� ��س وعنجر وجم ��دل عنج ��ر ،وال ينتهي
يف �شت ��ورا وجديت ��ا وكف ��ر زبد وبع�شائ ��ر العرب
بالفاع ��ور ،حي ��ث يعي� ��ش �أهلها ب�س�ل�ام ووئام،
ويواجه ��ون مبنطق ال�سل ��م الأهلي كل املحاوالت
الفتنوي ��ة ل�ضرب العي�ش الواح ��د يف منطقتهم،
بخطف من هنا ،واعتداء من هناك" ،الفت ًا �إىل
�أن "االعت ��دال يب ��د�أ �أي�ض ًا من ق ��ب اليا�س التي
اعطت اللبنانيني درو�س ًا يف العي�ش الواحد ،بني
امل�سلم�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن ،بعد اجم ��اع �أهلها على
اختي ��ار رئي� ��س م�سيحي لبلديته ��ا خلف ًا للراحل
فيا�ض حيدر امل�سلم".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "كل الت�ضحي ��ات ال�سيا�سية الني
نقدمه ��ا كـ"تيار م�ستقبل" وك� �ـ"� 14آذار" تهون
�أم ��ام الت�ضحيات الغالية الت ��ي يقدمها اجلي�ش
اللبن ��اين ،ف ��كل اخلالف ��ات ال�سيا�سي ��ة ت�صغر
�أمام حرق ��ة قلوب �أمهات �شهداء اجلي�ش الذين
ا�ست�شه ��دوا يف را� ��س بعلب ��ك وعر�س ��ال على يد
املجموعات االرهابية ،وكل اخلالفات ال�سيا�سية

ال ت�س ��اوي �شيئ ًا �أمام العائ�ل�ات التي تعي�ش على
�أمل �إبعاد �سكني �سك�ي�ن الذبح عن رقبة ابنائها
املخطوفني".
واعترب "�أن ما يتعر�ض له اجلي�ش من اعتداءات
ارهابي ��ة ال عالقة له باخل�ل�اف ال�سيا�سي� ،إمنا
يتعل ��ق بجن ��ون ت ��ورط "ح ��زب اهلل" يف �سوريا،
والذي فتح "نار جهنم" على لبنان واللبنانيني".
وق ��ال ":يجب على امل�شككني باملكرمة التاريخية
الكبرية التي قدمها خ ��ادم احلرمني ال�شريفني
املل ��ك عبد اهلل بن عب ��د العزيز للق ��وى الأمنية
والع�سكري ��ة ان يه ��د�أوا قلي�ل� ًا ،وه ��م �أنف�سه ��م
الذي ��ن احتفوا اللبنانيني يف املا�ضي ب�أن النظام
ال�س ��وري ه ��و من بن ��ي اجلي�ش اللبن ��اين" ،اهلل
يخليلن ��ا جي�شن ��ا م ��ن دون منة من ح ��دا" ،لكن
ال�س�ؤال يبقى �أين ال�سالح والتدريب واملعدات".
و�ش ��دد �أحمد احلري ��ري على "�أنن ��ا نذهب �إىل
احل ��وار ب ��كل انفت ��اح وجدية م ��ن �أج ��ل لبنان.
نذه ��ب لنح ��اور بلغ ��ة وح ��دة ال بلغت�ي�ن .نذهب
لنح ��اور بلغ ��ة اللبناني�ي�ن الت ��ي تري ��د الدول ��ة،

ولنتب�ص ��ر ب�أم ��ور الوط ��ن و�أح ��وال النا�س ،كي
ن�سع ��ى لتحوي ��ل التوافقية �إىل اتف ��اق طوعي ال
�صراع ��ي فوقي ،واالفرتاق �إىل التقاء على احلد
الأدنى من الأمور الوطنية ".
و�أك ��د على "�أننا ال نذهب �إىل احلوار كي نب�صم
لأحد ب�أن ل ��ه "احلق احل�صري" ب�أن يكون فوق
ال�شرعي ��ة اللبناني ��ة� ،أو نغط ��ي جن ��ون قتاله يف
�سوري ��ا� ،أو نعطي ��ه "�صك براءة" م ��ن املحكمة
الدولية".
وق ��ال �":إن دعوتن ��ا �إىل خ�صومن ��ا ال�سيا�سيني
وا�ضح ��ة ،فلنتوا�ضع قلي ًال م ��ن �أجل لبنان ،لأن
اال�ستكبار مقتلة للبنان ولأ�صحابه".
وخت ��م بالت�أكيد على "�أننا لن نفقد الأمل بلبنان
 ،يف ظل وجود الرئي�س �سعد احلريري ،امل�سكون
بـه ��م امل�صلحة الوطن ��ي ،والذي يق ��دم املبادرة
تل ��و املبادرة لإنهاء الف ��راغ برئا�سة اجلمهورية،
وت�صحيح اخللل الذي �أ�صاب حياتنا الد�ستورية
والوطني ��ة ج ��راء ع ��دم انتخ ��اب رئي� ��س جديد
للجمهورية".
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بلدية �صيدا احتفلت ب�إزالة جبل النفايات
وو�ضع الحجر الأ�سا�س لإقامة حديقة عامة

احتفلت �صيدا وبلديتها ر�سميا باجناز ازالة مكب
جب ��ل النفايات بع ��د معاناة ا�ستم ��رت اربعة عقود
متوا�صلة ،وبو�ضع احلج ��ر اال�سا�س لإقامة حديقة
عامة يف املكان.
حتت �شعار "احللم �صار حقيقة ...واجلبل ا�صبح
حديق ��ة" نظم ��ت بلدية �صي ��دا احتف ��ا ًال بح�ضور
الرئي�س ف�ؤاد ال�سني ��ورة ،والنائب بهية احلريري،
ووزير الداخلية نهاد امل�شنوق ،ووزير البيئة حممد
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امل�شن ��وق ،واملمثل املقيم لربنام ��ج للأمم املتحدة
االمنائي ل ��وكا رن ��دا ،و�سفرية االحت ��اد الأوروبي
�أجنيلين ��ا �إيخهور�س ��ت ،والأم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار
امل�ستقبل" �أحم ��د احلريري ورئي� ��س بلدية �صيدا
حممد ال�سعودي و�شخ�صيات.
ا�سته�ل� ً
اال الن�شي ��د الوطن ��ي �أداه �سف�ي�ر الني ��ات
احل�سنة لالمم املتح ��دة الفنان راغب عالمة ،ثم
�ألق ��ى امل�شنوق كلمة مما قال فيها" :انها احتفالية

رائع ��ة بامتي ��از ،وما حتق ��ق حتى الآن ه ��و مبثابة
معج ��زة ،والف�ضل يف كل ذل ��ك يعود الرادة مدينة
رف�ضت �أن تتكئ على جبل من النفايات".
وك�شف ان" هناك ما يزيد على  760مكب ًا يف لبنان،
وت ��راوح االحجام من  7000مرت مربع اىل  150الف
م�ت�ر مربع .ال ميكن �إن�سان� � ًا �أن يعي�ش يف هذا اجلو،
وثقافة القبول بالنفايات يجب �أن تتغري".
وت�ل�اه رندا" :يف متوز  2013كن ��ت هنا يف اطالق

هذا امل�ش ��روع ،كان النا�س غ�ي�ر م�ص ّدقني .ولكن
الي ��وم ن�شهد جناح هذا امل�شروع ال�ضخم" .و�أ�شار
اىل �أنه بحلول كان ��ون الأول � ،2015سيكون هناك
اك�ث�ر من  3300مرت من احلدائ ��ق مزروعة ب�أكرث
م ��ن � 10452شج ��رة متث ��ل م�ساح ��ة لبن ��ان .ويف
النهاي ��ة بعد ا�ستقرار اخلالي ��ا يف االر�ض 65000
م�ت�ر مربع �ستدمج مع احلدائ ��ق العامة لتمثل 10
هكتارات من املناطق اخل�ضر".
وق ��ال احلري ��ري" :هذا اجلب ��ل كان �أ�صغ ��ر ت ّلة يف
�سل�سل ��ة جبال املح ��ن والتي �أ�ضاع ��ت عمر الأجيال
الذين كانوا يحلمون بوطن ودولة ...رفيق احلريري
احلمل كبري
مل يكن يحا�ص�ص وال يقا�سم ،كان يقول ِ
ج ��د ًا جد ًا ويحتاج اىل جه ��د كبري ،ورفع الكثري من
جبال الأمل والعار عن طريق م�ستقبل الأجيال".
و�أ�ض ��اف" :لق ��د ح ّملني �سعد رفي ��ق احلريري ان

اقول لكم :ان ثقته كبرية بكم ومب�ستقبلكم ،وانكم
مع ًا �سوف تتخل�صون من �آثار املا�ضي".
وتاله ال�سنيورة" :احلل ��م �أ�صبح حقيق ًة ،ومنطقة
املك ��ب �ستتح ��ول يف ق�س ��م منه ��ا �إىل حديقة و�إىل
نعم ��ة واع ��دة� .إنه ��ا بالفع ��ل ق�صة جن ��اح تُروى،
كي ��ف �ص�ب�رت �صي ��دا عل ��ى امل�صاع ��ب والروائح
الكريه ��ة وا�ستطاع ��ت �أن ت�شكل منوذج� � ًا متقدم ًا
يف م�س�ي�رة التنمية واالزدهار .م ��رد هذا النجاح
يع ��ود اىل ت�ضاف ��ر عوامل ع ��دة هي :البن ��اء على
جتربة الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلريري ،التناغم
ب�ي�ن نائبي املدين ��ة ورئي�س وجمل� ��س بلديتها على
ر�ؤية وا�ضحة ،التواف ��ق على ترجمة �شعار "�صيدا
مق�ص ��د ًا وموئ ًال ولي�س ��ت فقط مع�ب�ر ًا" ،اعتماد
ذهني ��ة جدي ��دة يف التعامل م ��ع التحدي ��ات على
قاعدة "حتويل امل�شكل ��ة �إىل فر�صة" ،م�شريا اىل

ان "املدينة جنحت يف حل م�شكلة بيئية كربى من
خالل بناء معمل حديث ملعاجلة النفايات ال�صلبة
وحتويل �أماكن املكبات �إىل حدائق".
و�أ�ض ��اف" :ال ب ّد لنا هنا �أن ن�شكر خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن الذي ل ّب ��ى طلبنا وتكرم وت�ب�رع مببلغ
ع�شري ��ن ملي ��ون دوالر من �أج ��ل �إن�ش ��اء احلاجز
البحري لف�صل املكب عن البحر .فبا�سمي وبا�سم
الزميل ��ة بهية احلريري ن�شك ��ر �صاحب املكرمات
الت ��ي ال تتوق ��ف من اج ��ل دعم لبن ��ان ،وهو الذي
�أ�ضاف �إىل مكرمات ��ه العديدة ال�سابقة ،وال �سيما
يف �إقدار لبن ��ان على مواجهة العدوان الإ�سرائيلي
الغا�شم عام  2006والعدوان الإرهابي ملنظمة فتح
الإ�س�ل�ام الإرهابي ��ة ع ��ام  ،2007مكرمة جديدة
هي هب ��ة الأربعة ملي ��ارات دوالر �أمريكي لتجهيز
اجلي�ش والقوى الأمنية".
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و�سط بيروت على حافة الإنهيار  ...فمن ينقذه؟
�سمار الرتك

نتيجة الأو�ض���اع ال�سيا�س���ية والأمنية املرتدية بد�أ و�س���ط بريوت يعي�ش حالة من التدهور الأمر الذي ي�ؤدي �إىل واقع مرير ا�ض���طرت
مع���ه بع����ض املطاع���م �إىل �إقف���ال �أبوابها ومن بقي منها �ص���امدا يراهن على ما تبقى لديه من ر�ص���يد مايل مي ّكنه من الت�ص���دي لهذه
الأزم���ة لأن���ه وبب�س���اطة ي�ؤمن ب�أن���ه ال بد لهذه الغيمة من �أن تنجلي بالرغم من عدم اكرتاث امل�س����ؤولني يف هذا البلد وت�ص���ارعهم مع
بع�ضهم البع�ض.
كل من زار و�س���ط املدينة خيل له وك�أنه يف عا�ص���مة �أوروبية من الدرجة الأوىل .كيف ال ؟وو�س���ط املدينة بات مركزا �أ�سا�س���يا للتالقي،
للأعمال،للتنزه وملواعدة الأحبة.
�إال �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه اليوم وب�شدة :من ينقذ و�سط بريوت؟�أ�صحاب املطاعم ي�ستغيثون فهل من يجيب؟

ساحة املطاعم انطفأت بهجتها

�صيدا

50

جولة ميدانية
"�صي ��دا عرب التاريخ "جالت عل ��ى عدد من �أ�صحاب
املطاع ��م يف و�س ��ط ب�ي�روت الذي ��ن �أجمع ��وا على �أن
�أو�ضاعه ��م مهرتئ ��ة وه ��ي ال تب�ش ��ر باخل�ي�ر �إطالقا
لدرجة �أن بع�ضهم يفكر ب�إقفال �أبواب املطاعم لعدم
قدرت ��ه على ال�صم ��ود يف ظل هذه الظ ��روف الأمنية
والإقت�صادية ال�صعبة.
¶ �إيل ��ي مدي ��ر �أح ��د املطاع ��م ي�ؤك ��د �أن الأحوال مل
تع ��د تر�ضي �أحدا كما �أنه مل يع ��د هناك من �إمكانية
لل�صمود يف وجه العوا�صف الأمنية والإقت�صادية التي
تواجهنا وال �سيم ��ا �أننا حتى خالل فرتة الأعياد التي
كنا نعول عليها الكثري مل نعد نتمكن من ت�أمني الربح
املادي الذي كنا نتوقع ��ه بينما يف ال�سابق كان مو�سم
الأعياد بالن�سبة �إلينا ي�شكل مو�سما رابحا بامتياز .
طبعا نحن ال نلوم النا� ��س لأنها خائفة مما ينتظرها
لكنن ��ا نل ��وم امل�س�ؤولني الذي ��ن ال يحرك ��ون �ساكنا يف
�سبيل �إيق ��اف ال�صراع ما بني بع�ضهم البع�ض ملا فيه
خري املواطن يف هذا البلد .
�إىل مت ��ى ميكنن ��ا ال�صم ��ود؟ ال �أدري بر�أي ��ي امل�س�ألة
جمرد م�س�ألة وقت".
¶ ل� ��ؤي مدي ��ر مطع ��م ب ��دوره ي�شك ��و م ��ا �آل ��ت �إليه
الأو�ضاع،يقول":بالأم� ��س كان ��ت احلرك ��ة يف �أوجه ��ا
وكافة املطاع ��م كانت تعمل كخلية النحل لكننا اليوم
بتنا �أم ��ام واقع �صعب وم�ؤمل خ�صو�ص ��ا و�أن الأعمال
تراجع ��ت بن�سبة  %80تقريبا هذا ع ��دا عن املطاعم
التي �أقفلت �أبوابها .
نح ��ن ك�أ�صح ��اب مطاع ��م مل يع ��د مبقدورن ��ا حتمل
الأعب ��اء املادي ��ة خ�صو�ص ��ا و�أن الإيج ��ارات باهظ ��ة
وه ��ذه م�س�ألة ال تخفى على �أحد ،حتى ال�ساعة نحاول
مواجه ��ة هذا الواقع لكننا بتنا على �شفري الهاوية �أي
�أنن ��ا ندفع من "اللحم احلي"لذلك ن�أمل �أن تتح�سن
الأح ��وال وتعود الثق ��ة بالبلد ،وبالتايل يع ��ود ال�سياح
�إىل لبن ��ان بالإ�ضافة �إىل املغرتب�ي�ن اللبنانيني الذين
هم بدورهم غابوا عن وطنهم نتيجة ما ي�سمعونه من
�أو�ضاع �أمنية غري م�ستق ��رة خ�صو�صا عندما يحدث
انفجار هنا و�آخر هناك.
يجب �إع ��ادة الثقة بالبل ��د ون�شر الإ�ستق ��رار لنتمكن
م ��ن �إعادة احلياة �إىل و�سط ب�ي�روت ولي�س فقط �إىل
املطاعم يف و�سط بريوت".
¶ روجي ��ه �صاحب �أحد املطاعم التي �أقفلت �أبوابها
نهائي ��ا نتيج ��ة تده ��ور الأو�ضاع،يقول":عدن ��ا م ��ن
اخل ��ارج وتفاءلنا بع ��ودة الإزده ��ار �إىل لبنان لكننا
منذ العام  2005حتى اليوم ونحن نعود رويدا رويدا

ال حياة ملن تنادي

األعمال تراجعت
بنسبة  %80تقريبا هذا
عدا عن املطاعم اليت
أقفلت أبوابها

�إىل ال ��وراء وبعدم ��ا كان ��ت هذه املطاع ��م وحتديدا
�ش ��ارع املعر�ض ي�ستقبل م ��ا يف ��وق ال� 25ألف زائرا
�سنوي ًا ،ف� ��إن ال�شارع ذاته ي�شهد الي ��وم �إغالق �أكرث
م ��ن  40مطعم� � ًا و�أكرث من  20حم�ل ً�ا جتاري ًا ،كيف
ال؟!"ونح ��ن حماط�ي�ن بالإ�سمن ��ت نتيج ��ة الدواعي
الأمنية ؟؟؟!!!
امل�س�أل ��ة ال تقت�صر فقط عل ��ى �أن النا�س متخوفة من
الإنفج ��ارات فح�سب و�أن ه ��ذه املنطقة معر�ضة �أكرث
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تدهور �أو�ضاعنا الإجتماعية والإن�سانية ي�ؤدي النعدام قيمنا:

�أمهات تفتر�شن الطرقات فهل من يتحرك؟؟!

حتقيق :مريا

ظاهرة جديدة انت�ش���رت م�ؤخرا يف �ش���وارع العا�ص���مة "بريوت" لتدل على مدى تدهور �أو�ض���اعنا الإجتماعية والإن�س���انية يف زمن انعدمت
فيه القيم والأخالق يف العائلة الواحدة ،فلم يعد هناك �أية اعتبارات للروابط العائلية ،وبالتايل مل يعد هناك من ي�س����أل عن �ص���لة الرحم
و�أهميتها يف حياتنا اليومية.
ومما زاد يف "الطني بلة ،الو�ض���ع املعي�ش���ي الذي بات يفر�ض نوعا من التق�ش���ف نظرا لغالء ال�س���لع وارتفاع �أ�س���عارها ب�ش���كل ع�ش���وائي دون
ح�سيب �أو رقيب و�سط �سبات عميق للدولة التي ما زالت تغفو يف الع�سل رغم �صراخ العائالت التي متوت جوعا يوميا.
ومحال أقفلت أبوابها

م ��ن غريها للحوادث الأمنية لكن احلقيقة �أن النا�س
م ّلت من التفتي�ش ومن ر�ؤية القوى الأمنية حتيط بها
وال �سيما عند انعقاد اجلل�سات النيابية.
�أن ��ت عندم ��ا تودين التن ��زه ت�أمل�ي�ن �أن تك ��وين على
راحتك ال �أن ت�شعري وك�أنك يف ثكنة ع�سكرية �أ�ضيفي
�إىل ذل ��ك "العتمة" التي تطغ ��ى على ال�شارع وت�ضفي
عليه جوا من احلزن.
�صدقين ��ي �أنن ��ي �أقفل ��ت مطعم ��ي وانا �أ�شع ��ر بغ�صة
كب�ي�رة لكنني �أف�ضل العودة �إىل اخلارج على �أن �أبقى
لأكون �شاهدا على خ�سارة كل ما �أملك،ت�أملنا العودة
والعي� ��ش و�سط �أهلنا لكن الظاه ��ر �أنه كتب على هذا
البلد امل�آ�سي واحلروب فقط".

الرامي
لت�سليط ال�ض�ؤ على ه ��ذه الق�ضية التقت "�صيدا عرب
التاري ��خ" �أمني عام نقابة �أ�صحاب املطاعم واملقاهي
يف لبن ��ان ط ��وين الرام ��ي ملعرف ��ة �آخ ��ر م�ستج ��دات
املطاعم يف و�سط بريوت ،وال �سيما �أنه يتابع حيثيات
هذا املو�ضوع م�ؤخرا عن كثب بعد �أن ا�ضطرت بع�ض
املطاعم لإقف ��ال �أبوابها نتيجة الظروف الإقت�صادية
والأمني ��ة وعدم الإ�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي الذي نتخبط
به،فكان الآتي:
ع ��ن تقييم ��ه لواق ��ع مطاع ��م و�س ��ط ب�ي�روت،
يقول":احلقيق ��ة �أن ��ه بعد اغتي ��ال الرئي� ��س ال�شهيد
رفي ��ق احلريري ب ��د�أ عمل املطاع ��م يف و�سط بريوت
يتدن ��ى ،وال �سيما بع ��د �إقامة اخلي ��م والإعت�صامات
...بالإ�ضاف ��ة �إىل الإنفج ��ارات املتك ��ررة م ��ن بعدها
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واحل ��وادث الأمني ��ة م ��ن هن ��ا وهن ��اك ،ع ��داك عن
ت�ص ��ارع الطرف�ي�ن ال�سيا�سيني مم ��ا �أدى �إىل ابتعاد
النا�س عن و�سط بريوت .
�شيئ ��ا ف�شيئ ��ا بد�أت املطاع ��م تقفل �أبوابه ��ا يف �شارع
املعر� ��ض ومنه ��م م ��ن حت ��ول �إىل مقاه ��ي لتق ��دمي
"الأركيلة" ف�ضاعت "الطا�سة".
منذ �سنتني لغاية اليوم وو�سط املدينة م�ستهدف �أكرث
م ��ن غريه نتيجة الإغتي ��االت يف حميطه ،الأمر الذي
بات يخيف النا�س ومينعهم من ارتياد و�سط املدينة،
لذل ��ك �أ�صبح ��ت النا� ��س تتحا�ش ��ى ارتي ��اد املطاعم
واملقاهي يف هذه املنطقة حفاظا على حياتها ".
ي�ضي ��ف ":العمل كان يجري على ق ��دم و�ساق عندما
كان ��ت الفنادق نا�شطة يف و�سط ب�ي�روت لأن احلركة
يومه ��ا كانت تغذي املطاعم  ،كما �أن املركز التجاري
يف و�س ��ط املدين ��ة كان ي�ستقط ��ب رج ��ال الأعم ��ال
اللبناني�ي�ن واخلليجي�ي�ن بالإ�ضاف ��ة �إىل اللبناني�ي�ن
الذين ي�أتون من اخلارج للقيام ب�صفقات جتارية ،كل
ذلك �أثر على تناول الغداء يف مطاعم و�سط بريوت.
كذلك ف�إن "العتمة" التي ت�ضفي جوا من الك�آبة متنع
النا�س من التجول وتناول الع�شاء يف و�سط املدينة.
ويف املقاب ��ل ال نن�سى الإنفجار الذي اغتيل فيه الوزير
ال�ساب ��ق حممد �شطح الأمر الذي ه ّز الو�سط يف وقت
كان ��ت املطاعم بغالبيتها مهرتئة مما �أدى �إىل �إقفال
املزي ��د من املطاع ��م .كذلك "�سوق ب�ي�روت" تراجع
العم ��ل في ��ه ب�شكل ملح ��وظ كم ��ا �أن �س ��وق ال�صاغة
ال ��ذي �أن�ش ��ىء خفت حركت ��ه ال�شرائي ��ة �أي �أن و�سط
املدينة مل يعد ي�شكل �إجتاها للت�سوق وتناول الغداء.

طوني الرامي

والأ�سو�أ انه مل يعد هناك وزراء �أو نواب �أو �شخ�صيات
�سيا�سي ��ة تتناول الغداء يف تل ��ك املطاعم ،يف ال�سابق
كان هن ��اك دع ��وات تقام ،نا� ��س تدعو وتدع ��ى �،أما
اليوم فبتنا على حافة الإنهيار ".
وع ��ن �إمكاني ��ة �صمود باق ��ي املطاعم حت ��ى ال�ساعة،
يقول":روا�س ��ب ال�سنت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن بد�أن ��ا نلح ��ظ
مالحمه ��ا ،يف البداي ��ة يك ��ون ال�شخ� ��ص خائفا على
ا�ستثم ��اره ويبق ��ى حري�صا عل ��ى ت�أمني امل ��ال الالزم
للتموي ��ل ك ��ي يبق ��ى موجودا لك ��ن على امل ��دى البعيد
وتراجع الأو�ضاع من ال�سيء �إىل الأ�سو�أ ال يعد بالإمكان
البقاء �صامدا مما ي�ضطره �إىل �إقفال �أبوابه".
وع ��ن �إمكاني ��ة القي ��ام بح�سوم ��ات معين ��ة لت�شجي ��ع
احلرك ��ة يف و�س ��ط املدين ��ة ،يقول":حاولن ��ا ذلك يف
ال�ساب ��ق �إال �أن الأمن وال�سياح ��ة تو�أمان ال يفرتقان،
لذلك مهما فعلنا �إن مل يكن هناك من ا�ستقرار �أمني
ال ميكننا �إعادة العز �إىل و�سط املدينة.
مع الأ�سف �أننا من ��ذ �سنتني و�أبواب املطاعم م�شرعة
�ضم ��ن �صحراء �إ�سمه ��ا و�سط ب�ي�روت ،لذلك هناك
العديد من املطاعم التي �ستن�ضم �إىل قافلة املطاعم
الت ��ي �أقفل ��ت �أبوابه ��ا لأن ��ه مل يع ��د ب�إمكانه ��ا حتمل
الرتاكم ��ات والأعباء �.أكلنا م ��ن التجار من ال�ضريبة
م ��ن �أنف�سنا م ��ن الـTVAحت ��ى و�صلنا �أن ن� ��أكل من
�إيج ��ارات عمالن ��ا كي نبق ��ى متواجدي ��ن لكننا اليوم
جمبوري ��ن التخ ��اذ �أ�صعب الق ��رارات وال �سيم ��ا �أنه
بالن�سبة للم�س�ؤولني يف الدول ��ة ف�إن مو�ضوع ال�سياحة
ه ��و �آخر هم لديه ��م لأن "�أجندته ��م" تختلف متاما
عن "�أجندتنا.

�أ�شارت تقاري ��ر الأمم املتحدة �إىل �أن حدود الفقر
يف لبن ��ان ق ��د احت�س ��ب اعتم ��ادا عل ��ى امل�صاريف
املتو�سطة للعائلة الواح ��دة ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذه
امل�صاريف ترتف ��ع يف العا�صمة بريوت حيث ت�شكل
م ��ا ن�سبته مرة ون�صف �أكرث من غريها يف املناطق
الأخرى .علما �أن هناك %8من ال�سكان يعي�شون يف
ظروف م�أ�ساوية من الفقر ونحو � 300ألف �شخ�ص
عاجزون عن ت�أمني الغ ��ذاء الأ�سا�سي الكايف لهم،
وه ��م يح�صلون على معا� ��ش يومي ال يتعدى ال4،2
دوالر.وتعت�ب�ر التقارير �أن ما يقارب املليون لبناين
�أي م ��ا ن�سبت ��ه  % 5،28م ��ن ال�سكان،يقعون �ضمن
الفئة التي ت�سمى الفقراء العاديون وهي الفئة التي
تقب�ض ما ن�سبته  4دوالر يوميا.
وبالن�سب ��ة للفقراء ف�إن م�ؤ�ش ��ر الفقر بلغ ما ن�سبته
 5،1بني عامي  2004و.2005
ورغ ��م �أن ن�سبة الإ�سته�ل�اك ازدادت بن�سبة 75،2
 %من ��ذ الع ��ام � 1997إال �أن ه ��ذه الزي ��ادة مل تكن
مت�ساوية بني خمتلف الطبقات الإجتماعية.وهكذا
ف�إن العا�صمة "بريوت" ت�شهد فقرا طبيعيا يرتاوح
بني  5و  ،%8ويف النبطية وجبل لبنان يرتاوح �أي�ضا
بني ،% 2،5وه ��ذه الظاهرة �أي الفقر تت�ضاعف يف
البق ��اع واجلنوب لت�صل �إىل م ��ا ن�سبته � 10إىل 12
�،%أم ��ا يف ال�شمال فت�ص ��ل �إىل ،17و�شم ��ال لبنان
ال ��ذي يحت ��وي ما ن�سبت ��ه  7،20من �س ��كان لبنان،
ي�شمل تقريبا  %46م ��ن الأ�شخا�ص الذين يعي�شون
فق ��را مدقعا،وهناك مناطق مث ��ل طرابل�س واملنية
وال�ضنية ،ترتفع فيها ن�سبة الفقراء� .أما مناطق يف
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اجلنوب كجزين و�صي ��دا ومناطق �أخرى كالهرمل
وبعلبك ف�إنها ت�ضاف �أي�ضا �إىل هذه الالئحة.
ونتيج ��ة لواق ��ع الفقر املرير ه ��ذا ،ت�شه ��د �شوارعنا
انت�ش ��ارا لظاهرة ال�سيدات العجائ ��ز اللواتي �أم�سني
دون م� ��أوى ف�أ�صبحن يفرت�شن الأر� ��ض من ال�صباح
حت ��ى امل�س ��اء لي�صب ��ح ال�ش ��ارع م�سكنه ��م وم�أواهن
الوحي ��د وكل ذلك يعود �إىل غ�ل�اء امل�سكن وامل�شرب
وانعدام القيم الأخالقية لدى الأبناء.
عج ��زة ودع ��وا حياته ��م وتركوه ��ا خلفه ��م يبك ��ون
�ضعفه ��م حاملني وزرهم لوحده ��م ...عجزة فقدوا
قواهم ووهنت �أج�سادهم و�أنهكتهم ال�سنون فعجزوا
عن القيام بق�ضاء حوائجه ��م والتكفل بها ب�أنف�سهم
بعد �أن �أفن ��وا حياتهم يف ت�أمني عي�ش وحياة �أ�سرهم
و�أبنائهم فرتكوا يف ظروف ما لوحدهم...
م�شاهد م�ؤملة ت�ص ��دم املواطن اللبناين الذي يخجل
من نف�س ��ه ومن جمتمعه ومن م�ؤ�س�ساته التي ر�ضيت
ب�أن يكون العج ��زة فيه �ضحايا التجاه ��ل والتهمي�ش
والإق�صاء والالمباالة بكل ق�سوة ووح�شية مل يعرفها
�آبا�ؤن ��ا وال �أجدادنا من قبل� ،أيام كانت كتب القراءة
تتح ��دث يف ن�صو�صها عن الأ�س ��رة املكونة من اجلد
واجل ��دة والأب والأم والأبناء فكانت اجلدة �أو اجلد
حم ��ور ال�سهرات قب ��ل اجتياح �أجه ��زة التلفزيون...
ن�صو� ��ص حتكي كي ��ف كان يتجمع حولهم ��ا الأحفاد
لتمتعهم بق�ص�صها وتطربهم ب�أغانيها حتى يغرقون
يف بحر م ��ن الأحالم اجلميلة ...م ��ن العار �أن جند
يف جمتم ��ع عرب ��ي عج ��زة م�سن ��ات وم�سن�ي�ن خارج
بيت وم� ��أوى،يف الربد وحتت احل ��ر جوعى وعط�شى
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ومر�ضى،تتقاذفهم ال�شوارع والأزقة.

ماذا عن واقع احلال؟
بالأم� ��س كان العمر الطويل بالن�سب ��ة للبنانيني نعمة
لكنه الي ��وم �أم�سى نقمة،هذا ما تو�صلت �إليه "�صيدا
ع�ب�ر التاريخ" لدى قيامها بجولة يف عدد من �شوارع
العا�صم ��ة حي ��ث التقت بع�ض ��ا من ه� ��ؤالء ال�سيدات
امل�سن ��ات اللوات ��ي رف�ض ��ن الإف�صاح ع ��ن �أ�سمائهن
لكنه ��ن عربنا بخجل عن كل م ��ا يجول يف �صدورهن
م ��ن قهر وم�آ�س ��ي نوردها بحرفيته ��ا كما وردت على
�أل�سنتهم.

"انتبهي لآخرتك يا بنتي"
هي �سي ��دة عجوز جتاوزت ال�سبعني من عمرها تقف
يوميا �أم ��ام �إحدى امل�صارف لك�س ��ب قوتها اليومي،
تقول�":أن ��ا مل �أ�ستجد يوما �أو �أمد يدي لأي �إن�سان �إال
�أن موظف ��ي امل�صرف وزبائن ��ه يقدمون يل امل�ساعدة
كل تبعا لإمكانياته.
�صدقين ��ي �أنا مل �أفكر يوما ب�أنني �س�أقف هذا املوقف
ول ��و كان با�ستطاعتي �أن �أعم ��ل لقمت بذلك ووفرت
الذل والإهانة الذين �أ�شعر بهما يوميا.
م ��اذا �أق ��ول لك ي ��ا ابنت ��ي ؟بع ��د �أن ربي ��ت الأوالد
وكربته ��م واهلل رزقه ��م مل يع ��د �أحدا منه ��م يتطلع
�إيل �أو ي�س� ��أل عن ما �أحتاجه.فتنكروا يل ورموين يف
ال�ش ��ارع كما ترين بعد �أن �أقنعوين ببيع املنزل الذي
ورثته عن زوجي،وذلك ح�سب ر�أيهم يف بداية الأمر
كي ال �أبقى وحيدة،فرتاه ��م كانوا يخططون لك�سب

امل ��ال فق ��ط دون مراعاة والدتهم ول ��وال بع�ض �أوالد
احلالل الذين �سمح ��وا يل الإقامة بغرفة متوا�ضعة
وب�شكل جماين لكنت افرت�ش ��ت الطريق دون م�أوى.
�أن ��ا �آتي يومي ��ا �إىل هن ��ا و�أبقى لغاي ��ة الظهر حلني
انته ��اء دوام عم ��ل امل�ص ��رف ،ف�أذه ��ب �إىل غرفتي
و�أ�ش�ت�ري م ��ا �أمكنني من طع ��ام ودواء تبع ��ا للمال
الذي رزقت به".
ول ��دى �س�ؤايل ع ��ن �أوالدها،وما �إذا كان ��وا قد بحثوا
عنه ��ا ؟تقول":ك�ب�ري عقل ��ك ي ��ا بنت ��ي وانتبه ��ي
لآخرتك،طامل ��ا �إنتي ب�صحتك ومع ��ك م�صاري الكل
حولك،ب�س متر�ضي ويخل�ص ��وا م�صرياتك ما بيعود
حدا يطلع فيك ��ي� .أنا ما بقى بدي حدا منن�،إيل اهلل
ب�س واحلمد ل اهلل والد احلالل بعد ما انقطعو".
نودعه ��ا ونح ��ن يف قم ��ة احل ��زن عل ��ى ه ��ذا الزمن
الرديء الذي �سمح للأبناء بالتخلي عن �أم �أحاطتهم
بالرعاية واحلنان وعا�شت ما عا�شته لرتاهم �أمامها
�شبابا،فهل هكذا يكون رد اجلميل؟!

قلبي مليان قهر
�سي ��دة �أخ ��رى التقيناه ��ا يف منطق ��ة ع�ي�ن املري�سة
تفرت� ��ش الر�صي ��ف م� ��أوى له ��ا فه ��ي مت�ض ��ي ليلها
ونهاره ��ا �أمال يف �أن يتكرم عليه ��ا املارة بح�سنة من
هن ��ا و�أخرى م ��ن هناك وامل� ��ؤمل �أنن ��ي �أحيانا كثرية
�أراه ��ا يف �ساعات ال�صب ��اح الأوىل وهي تغفو جال�سة
يف مكانها.
لدى اقرتابنا منها يف حماولة للتحدث معها رف�ضت
ب ��ادىء الأمر لك ��ن عندما �أكدن ��ا لها �أنن ��ا لن نذكر

�إ�سمه ��ا اقتنعت عل ��ى م�ض�ض،قائل ��ة ":بيني وبينك
�صار الزم ف�ش خلقي لأنو قلبي مليان قهر وحرقة".
ول ��دى �س�ؤالن ��ا عن �سب ��ب تواجدها عل ��ى الر�صيف،
تقول ":بيت ��ي دمرتو احلرب وزوجي م ��ات وال�صبي
اللي طلع ��ت يف من هالدين �ساف ��ر وما عدت عرفت
عن ��و �شي،وهوي ما فك ��ر ي�س�أل ع ��ن �إمو.حاولت دق
ب ��واب امل�س�ؤولني ب�س م ��ا حدا رد علي ��ي،و�إذا تكرمو
كانوا يعطوين �شوية م�صاري ال بتقدم وال بت�أخر".
وعندم ��ا �س�ألناه ��ا مل ��اذا مل تتوج ��ه �إىل �أي دار
للعجزة،ثارت ثائرتها قائلة":جربت وحاولت وقلتلن
م ��ا بدي �شي ب�س بدي غرفة ت�أويني وم�ستعدة �إ�شتغل
عندكن ب�س ما حدا ر�ضي وكان جوابن ما يف حمل".
ت�ضيف":بتع ��ريف ب ��دي �شغل ��ي واحدة م ��ا بقى بدي
غريها وهيي �إن ��و اهلل يريحني من هالعي�شة ويق�صر
عم ��ري لأرت ��اح لأن ��و تعب ��ت "نرتكها وه ��ي ت�سرت�سل
بالبكاء،ورغ ��م حماولتن ��ا كفكف ��ة دموعه ��ا �إال �أنها
طلبت منا الرحيل فذهبنا ونحن ن�شعر بحرقة كبرية
بع ��د �أن وعدناه ��ا ب�أن نحاول �أن ن�ؤم ��ن لها مكانا يف
�إحدى دور العجزة.

غادرت بكرامتي
�أم حمم ��ود غ ��ادرت من ��زل ولده ��ا الوحي ��د ال ��ذي
طامل ��ا وعده ��ا بالإهتم ��ام به ��ا وع ��دم التخل ��ي
عنها،تقول":عندم ��ا ك�ب�ر حمم ��ود فرح ��ت وعندما
�أراد �أن يت ��زوج رق�ص ��ت وغنيت،لك ��ن م ��ا �إن ت ��زوج
انقل ��ب ر�أ�سا على عقب وبات ميتث ��ل لر�أي زوجته يف
كل �ش ��اردة وواردة،ف�أ�صبحت ال �أ�ستطيع �أن �أ�سري يف

املن ��زل �أو �أحرك �ساكنا لأن زوجته �أرادت املنزل لها
ولزوجه ��ا فقط علما �أن املنزل من ��زيل .لكن بعد �أن
كرثت "اخلناقات" بينها وبني �إبني ف�ضلت �أن �أغادر
املن ��زل بكرامتي ليهن�أ �سويا ب ��ه،وال �سيما �أنها كانت
تهينني يف غيابه وح�ضوره وهو مثل "ال�صنم".
ال �أ�ستطيع �أن �ألومه فهو مغرم بها حتى �أذنيه"،احلب
�أعمى" لذلك هو ال ي�ستطيع �أن يرف�ض لها طلبا لكن
�سي�أتي نهار �سيندم فيه حيث ال ينفع الندم".
ت�ضيف":ف�ضلت اخلروج من املنزل قبل �أن يطردين

الدولة ما زالت تغفو
يف العسل رغم صراخ
العائالت اليت متوت
جوعا يوميا
�إبن ��ي لأنني بالت�أكيد لن �أحتمل هذا املوقف .كنت قد
خب�أت بع�ض املال ملثل ه ��ذا "اليوم" مما مكنني من
املبي ��ت يف غرفة �أق ��ل من متوا�ضعة ،و�أن ��ا كما ترين
�أق ��ف هنا كي �أنال ن�صيبي من الإح�سان و�أحاول قدر
الإم ��كان �أن �أخفي مظهري ك ��ي ال يعرفني �أحد ،وما
زل ��ت �أ�ستخرب عن حممود من بعيد لبعيد وقد علمت
�أنه رزق م�ؤخرا ب�صبي"اهلل يحميلو يا".
ت�ستفزنا بكالمها ،فن�س�ألها هل ما زلت حتبينه رغم

م ��ا فعله ب ��ك ،جتيب�":أن ��ا �أم والأم عمرها ما بتكره
ولده ��ا،اهلل ي�ساحمو،هلق �إجي �صب ��ي وحيعرف �شو
قيم ��ة �إنو يك ��ون �أب،ب�س �إن �شاء اهلل م ��ا يعاملو �إبنو
متل ما هوي عامل �إمو".

را�ضية بق�ضاء اهلل
جتاوزت الثمان�ي�ن من عمرها،وقد احدودب ظهرها
حتت ثقل ال�سنني ،تنام هنا وهناك يف مكان من هذا
احل ��ي �أو ذاك ال�شارع،تخلت عنها العائلة فغرقت يف
وحدتها وك�آبتها ور�ضيت بق�ضاء اهلل وقدره...
مت�شي بخطوات متثاقل ��ة ،جتل�س على الر�صيف دون
�أن تتح ��دث مع �أحد،فهي ال تنطق ب�أية عبارات ولدى
اقرتابنا للحدي ��ث معها،رف�ضت متام ��ا واكتفت ب�أن
وجه ��ت يداه ��ا لل�سم ��اء وه ��ي تدعي ب� ��أن ي�أخذ اهلل
�أمانته كي ترتاح لأنه وحده من يعرف ما بداخلها من
م�آ�سي وذل وقهر نبتعد عنها حمرتمني رغبتها،لكننا
ن�أ�س ��ف ملا ر�أين ��اه يف جولتنا من واق ��ع �أليم يف وطن
ق�ست في ��ه قلوب �أقرب النا�س فبات العجزة مهملون
مهم�شون من�سيون مرتعه ��م ال�شوارع وزواياها ،وهن
م ��ن كن بالأم�س �أمهات له� ��ؤالء الأبناء الذين �أقل ما
يقال فيهم �أنهم "ناكرين للجميل".
وختاما ،نتمنى نحن م ��ن �صميم قلبنا �أن يعي ه�ؤالء
الأبناء الذي ��ن �سمحوا لأمهاتهن بافرتا�ش الطرقات
�أن ي�سارع ��وا النت�شاله ��ن منه ��ا ،لأن م ��كان الأم هو
منزله ��ا ،ب�ي�ن �أبنائها الذي ��ن رعتهم ك ��ي ي�صبحوا
�شباب ��ا فاعلني يف ه ��ذا املجتمع .و�أخ�ي�را� ،إن نن�سى
فال نن�سى "ب�أن اجلنة حتت �أقدام الأمهات ".
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احتفال مركزي في «الأوني�سكو» بمنا�سبة الذكرى الثانية ال�ست�شهاد اللواء الح�سن الم�شنوق

لج�أت �إلى العقالء منع ًا للإنفجار ولن نتح ّول قادة �صحوات

البع�ض الآخر يتن ّعم باحل�صانة احلزبية».
ّ
وزف امل�شنوق �إىل اللبنانيني جميع ًا و�إىل �أهل ال�شهيد خ�صو�ص ًا ب�شرى الو�صول
�إىل «قاب قو�سني او �أدنى من اكت�شاف جرمية اللواء ال�شهيد ،لقد ح�صلنا على
متوعد ًا
ال�ص ��ورة وبعد يف ال�صوت ،وه ��ذا االمر �سيعلن يف الوق ��ت املنا�سب«ّ ،
املجرم�ي�ن والقتل ��ة بالقول« :مهم ��ا فعلتم �أو �صع ��دمت اىل �أعلى الأب ��راج ،ولو
ذهبت ��م اىل �أبعد الأماكن� ،سنطالكم �سنطالك ��م �سنطالكم ،و�سنقت�ص منكم
بالعدل والقانون«.

االحتفال

�أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد امل�شنوق يف الذكرى الثانية ال�ست�شهاد اللواء
و�س ��ام احل�سن انه خاطب الأكرب م ��ن العقول منع ًا للي�أ� ��س وجتنب ًا لالنفجار،
م�ش�ي�ر ًا اىل ان ��ه ذهب لهذه الغاي ��ة اىل الرئي�سني مي�شال �سليم ��ان ونبيه بري
والعماد مي�شال عون والنائب وليد جنبالط لكن من دون نتيجة.
و�ش ��دد على �أن «بع� ��ض اللبنانيني حاول جني ثمار اخلطة الأمنية التي و�ضعت
لطرابل� ��س والبق ��اع م ��ن دون �أن ي�ساعد عل ��ى حت�صينها بل �ساه ��م �سلوكه يف
زيادة م�شاعر االحتقان والتوتر والغنب وهي كلها مكونات النتاج بيئات خ�صبة
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للت�ش ��دد والتطرف وال�شذوذ الوطني« ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن القرار ال�سيا�سي الذي
�صاحب ه ��ذه اخلطة «تع ّر�ض خلروق �سيا�سية« .و�أك ��د «�أنني دافعت عن هذه
اخلطة وحميتها ب�صدر الرئي�س (�سعد) احلريري وكتلة امل�ستقبل قبل �صدري
من كل �أ�ش ��كال املزايدات التي طاولتها من بع� ��ض الأ�صدقاء قبل اخل�صوم»،
لكن ��ه �أو�ض ��ح �أن «امللفات اخلالفي ��ة ترتاكم ومقابل �سعينا ال ��د�ؤوب اىل عدم
�إنفجاره ��ا داخ ��ل احلكومة ثم ��ة من يعمل عل ��ى تفجريها خ ��ارج احلكومة«.
ورف�ض التح ّول �إىل «قادة �صحوات تفر�ض الأمن على جزء من اللبنانيني فيما

يف الطري ��ق اىل ق�ص ��ر امل�ؤمت ��رات يف «الأوني�سك ��و« ،الهدوء �سي ��د املوقف ،ال
�سي ��ارات على الطرق كم ��ا هي يومي ًا ،و�صخ ��ب املدينة بدا خافت� � ًا يف ح�ضرة
الإ�ست�شه ��اد ،وك�أنها ترمي التحية على من قدم دماءه فداء لأهلها واللبنانيني
جميع� � ًا ،يف ذكراه الثانية ورفيق ��ه امل�ؤهل �أول �أحمد �صهي ��وين .يف اال�ستقبال
�أم ��ام القاعة يقف �أبن ��اء ال�شهيد و�سام احل�سن و�أف ��راد ورتباء عنا�صر �شعبة
املعلوم ��ات ،يلقون حتية الوفاء من وزارة الداخلية والبلديات واملديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي.
تق� � ّدم احل�ضور يف االحتفال الرئي�س مي�شال �سليمان ،الوزير امل�شنوق ممثالً
رئي� ��س جمل�س الوزراء متام �سالم ورئي�س جمل� ��س النواب نبيه بري ،الأمني
الع ��ام لـ «تي ��ار امل�ستقبل» �أحمد احلري ��ري ممث ًال الرئي� ��س �سعد احلريري،
رئي� ��س كتل ��ة «امل�ستقبل» الرئي� ��س ف�ؤاد ال�سني ��ورة ،النائب غ ��ازي العري�ضي

ممث�ل� ًا رئي� ��س «اللق ��اء الدميقراط ��ي» النائب ولي ��د جنبالط ،وزي ��ر العمل
�سجع ��ان قزي ممث ًال رئي�س ح ��زب «الكتائب» الرئي�س �أم�ي�ن اجلميل ،ع�ضو
كتل ��ة «القوات اللبنانية» النائ ��ب �أنطوان زهرا ممث�ل� ًا رئي�س احلزب �سمري
جعجع ،ع�ضو تكتل «التغيري والإ�صالح» النائب �آالن عون ممث ًال رئي�س التكتل
النائ ��ب مي�شال ع ��ون ،نائب رئي�س جمل� ��س النواب فريد م ��كاري ،الوزيران
�أ�ش ��رف ريفي ونبي ��ل دي فريج ،النواب :مروان حم ��ادة� ،أحمد فتفت ،عمار
ح ��وري ،حممد قباين ،جان �أوغا�سابي ��ان ،بدر ونو�س ،حممد احلجار ،معني
املرعب ��ي� ،سيبوح قلبكيان ،قا�س ��م عبد العزيز ،خ�ضر حبي ��ب� ،أمني وهبي،
�أنطوان �سعد ،نواب ووزراء �سابقون ،املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء
�إبراهيم ب�صبو�ص ،رئي�س �شعبة املعلومات العميد عماد عثمان ،املدير العام
لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ،رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى القا�ضي جان
فهد ،النائ ��ب العام التمييزي القا�ضي �سمري حم ��ود ،مفو�ض احلكومة لدى
املحكمة الع�سكري ��ة القا�ضي �صقر �صقر ،م�ست�ش ��ار الرئي�س �سعد احلريري
داود ال�صايغ� ،أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي والتنفيذي يف «تيار امل�ستقبل» ،من�سق
الأمان ��ة العامة لقوى � 14آذار النائب ال�سابق فار� ��س �سعيد و�أع�ضاء الأمانة
العام ��ة ،ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري� ،سفراء وممثل ��ون عن بعثات ديبلوما�سية،
جمعيات �أهلي ��ة� ،شخ�صيات �إجتماعي ��ة و�إقت�صادية و�إعالمي ��ة ،وح�شد من
رف ��اق ال�سالح و�ضباط قوى الأمن الداخلي و�شعبة املعلومات ،زوجة ال�شهيد
�آن ��ا احل�سن وول ��داه مازن وجمد ،ووال ��دا ال�شهيد و�أخوال ��ه و�أعمامه وعائلة
ال�شهيد �صهيوين.
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افتتاح دورة االلعاب الريا�ضية العا�شرة احياء لذكرى ا�ست�شهاد الرئي�س الحريري

احمد الحريري :من كان رفيق الحريري قدوته
ال يمكن ان ينجر �إلى الحرب االهلية
ال�شهي ��د� ....صنع ��ت التاريخ يف الوح ��دة الوطنية
والعي�ش امل�شرتك والتالقي مع كل االديان....فبات
ا�سمك ع�صي ًا على الن�سيان ..وامل�سرية م�ستمرة مع
الرئي� ��س �سعد احلريري و�شقيق ��ة الرئي�س ال�شهيد
النائ ��ب بهية احلريري ..وادعو اجلميع اىل العمل
م ��ن اجل بلد واحد هو لبنان ..ايها ال�شهيد �ستبقى
ق�ص ��ة تذكرها االجي ��ال ويكتبه ��ا التاريخ ...قيمة
وطني ��ة حققت الكثري ..لأنه �آمن ب� ��أن ال احد اكرب
من بلده.
ق ��ال ام�ي�ن ع ��ام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف لبن ��ان احمد
احلريري "من كان رفيق احلريري قدوته ال ميكن
ان ينجر اىل منطق احلرب االهلية باردة كانت ام
�ساخن ��ة ،ومن كان رفيق احلري ��ري قدوته ال ميكن
ان يقب ��ل بغ�ي�ر �سلطة الدول ��ة اجلامعة �س ��واء قبل
الآخرون بذلك ام مل يقبلوا "..
�أحم ��د احلري ��ري كان يتح ��دث يف �صي ��دا ممث�ل�اً
رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية
احلريري يف حفل افتتاح "دورة االلعاب الريا�ضية
العا�شرة "التي نظمتها اللجنة التكرميية الريا�ضية
احياء لذك ��رى ا�ست�شهاد الرئي� ��س رفيق احلريري
بالتع ��اون مع قط ��اع الريا�ضة يف تي ��ار امل�ستقبل يف
اجلن ��وب واللجن ��ة اللبناني ��ة الفل�سطيني ��ة للحوار
والتنمية ،وت�شارك فيها اندي ��ة لبنانية وفل�سطينية
يف خمتلف الألعاب الريا�ضية .

ح�ضور االفتتاح
تقدم ح�ضور احلفل الذي اقيم يف جممع احلريري
الريا�ضي يف القياعة:ممثل وزير الريا�ضة وال�شباب
عب ��د املطل ��ب احلناوي رئي� ��س م�صلح ��ة الريا�ضة
يف ال ��وزارة حمم ��د عويدات  ،ممث ��ل الرئي�س ف�ؤاد
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ال�سني ��ورة مدي ��ر مكتبه ط ��ارق بعا�ص�ي�ري ،ممثل
قائ ��د اجلي�ش العم ��اد جان قهوج ��ي العقيد الركن
يو�سف جربان يرافقه العقيد ح�سن �شقري من فرع
خماب ��رات اجلنوب ،ممثل مدي ��ر عام الأمن العام
اللواء عبا�س ابراهي ��م املدير االقليمي يف اجلنوب
العقي ��د حممد طلي�س ،ممثل مدير عام قوى الأمن
الداخلي الل ��واء ابراهيم ب�صبو� ��ص وقائد منطقة
اجلن ��وب االقليمي ��ة العمي ��د �سم�ي�ر �شح ��ادة �آم ��ر
�سري ��ة درك �صي ��دا املق ��دم ع�صام عب ��د ال�صمد،
ممث ��ل املط ��ران ايلي ح ��داد الأب �سليم ��ان وهبة ،
ممثل قيادة اجلماعة اال�سالمية يف اجلنوب ع�ضو
اللجن ��ة ال�سيا�سية حممد زعرتي  ،من�سق عام تيار
امل�ستقب ��ل يف اجلنوب الدكتور نا�ص ��ر حمود وعدد
من اع�ض ��اء املن�سقي ��ة ،ممثل رئي� ��س بلدية �صيدا
املهند� ��س حممد ال�سعودي حمم ��د قرب�صلي وعدد
م ��ن اع�ضاء املجل� ��س البلدي ،رئي� ��س جمعية جتار
�صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف ،ال�سفري عبد املوىل
ال�صلح ،رئي�س احتاد نقابات العمال وامل�ستخدمني
يف اجلن ��وب عبد اللطيف الرتياق ��ي ،ممثل رابطة
خمات�ي�ر �صيدا املخت ��ار حممد بعا�ص�ي�ري ،رئي�س
رابط ��ة ال رب ��اح جمال رب ��اح  ،وفاعلي ��ات ومدراء

مدار� ��س ور�ؤ�ساء جمعيات وهيئ ��ات واندية لبنانية
وفل�سطيني ��ة .وكان يف ا�ستقبالهم امني عام اللجنة
التكرميي ��ة الريا�ضية احمد امل�صري ومن�سق قطاع
الريا�ض ��ة يف تيار امل�ستقب ��ل يف اجلنوب خالد بديع
وممثلون عن اللجن ��ة اللبنانية الفل�سطينية للحوار
والتنمية .

امل�صري
بع ��د دقيقة �صم ��ت وقراءة الفاحتة ل ��روح الرئي�س
ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري والن�شيدي ��ن الوطني�ي�ن
اللبن ��اين والفل�سطيني فكلمة ترحيبي ��ة من من�سق
ع ��ام ال�شبكة املدر�سية ل�صي ��دا واجلوار نبيل بواب
وا�ستعرا� ��ض ف ��رق م ��ن ك�شاف ��ة لبن ��ان امل�ستقب ��ل
والفرق الريا�ضية امل�شاركة ،حتدث احمد امل�صري
فق ��ال :ان ذك ��رى � 14شب ��اط هي منا�سب ��ة جامعة
ل ��كل اللبناني�ي�ن ال تقت�صر على ابن ��اء �صيدا فقط
...لأن الرئي� ��س ال�شهيد كان ل ��كل لبنان وعمل من
اج ��ل كل لبن ��ان  ،ورفي ��ق احلري ��ري اراد االم ��ن
وال�س�ل�ام واال�ستقرار للبن ��ان .ونحن نقول من هنا
كف ��ى ...نري ��د ان نعي�ش ب�سالم ..نري ��د وطنا �آمنا
لأوالدن ��ا ك ��ي يعي�ش ��وا يف ه ��ذا البلد ..في ��ا �سيدي

احلريري
وحت ��دث ممث ��ل النائ ��ب احلريري امني ع ��ام تيار
امل�ستقب ��ل احم ��د احلري ��ري فقال :نلتق ��ي اليوم ..
يف �صي ��دا التعاي� ��ش واالنفت ��اح � ..صي ��دا االعتدال
� ..صي ��دا عا�صمة املقاوم ��ة التي كانت مقاومة لكل
اللبناني�ي�ن � ..صي ��دا الغالي ��ة عل ��ى قل ��ب الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلري ��ري مثلما هي غالية على قلب
الرئي�س �سعد احلريري ..وعل ��ى قلب ال�سيدة بهية
احلري ��ري التي �شرفتني ب�إلقاء كلمتها اليوم �صيدا
الغالي ��ة على قلبي وعلى قلوبن ��ا جميع ًا لأنها مدينة
الأوفي ��اء الت ��ي �أب ��ت �إال �أن تبق ��ى من ��ارة للتعاي�ش
وال�سل ��م الأهلي  ..رغم كل ما مر بالبلد من حروب
وانق�سام ��ات � ..صي ��دا الت ��ي ت�ؤك ��د كل ي ��وم � ..أن
م�شروع رفيق احلريري  ..مل يكن م�شروع ًا �سيا�سي ًا
فق ��ط  ..بقدر ما كان م�شروع ًا تنموي ًا  ..وم�شروع ًا
ثقافي ًا  ..فقد ا�ستثمر الرئي�س ال�شهيد يف الطاقات
ال�شابة من �أجل م�ستقبل لبنان  ..لإميانه املطلق ب�أن
امل�ستقب ��ل ال ي�صنعه رجل واحد بل ي�صنعه ال�شباب
 ..وب�أننا �إذا ما وفرنا لل�شباب فر�صا جيدة للتعليم
 ..و�أحتن ��ا لهم اختب ��ار ال�سلم الأهل ��ي بعد �سنوات
احل ��رب ..ودعوناهم �إىل االخت�ل�اط والتعاي�ش مع

�أخوته ��م يف الوطن الواح ��د  ..ف�إنه ��م �سي�صنعون
م�ستقب ��ل البل ��د عل ��ى نحو يعي ��د و�ضعه عل ��ى �سكة
التط ��ور والتق ��دم واالزده ��ار ..وها نح ��ن اليوم ..
يف �صي ��دا  ..نفتتح لل�سنة العا�ش ��رة على التوايل ..
دورة الرئي�س ال�شهي ��د الريا�ضية � ..إكرام ًا لذكرى
من ا�ستثمر يف الريا�ضة وبنى مالعبها يف كل لبنان
من امللعب البلدي يف �صيدا� ..إىل املدينة الريا�ضية
يف ب�ي�روت  ..و�صوال �إىل مالعب ال�شمال وطرابل�س
والبق ��اع � ..إميان ًا منه ب�أن تنمي ��ة الروح الريا�ضية
ل ��دى ال�شباب تتيح له ��م الفر�صة لتفه ��م الآخر ..
وااللتقاء معه على كلمة �سواء ..
وا�ض ��اف :رفيق احلريري مل يك ��ن يوم ًا يطمح �إىل
تغليب فئة من اللبناني�ي�ن يدعي متثيلها على فئات
�أخ ��رى  ..ومل يحدث يوم ًا �أن حت ��دث عن املواطنة
بلغت�ي�ن � ..أو مي ��ز ب�ي�ن مواطن�ي�ن من درج ��ة �أوىل
ومواطن�ي�ن م ��ن درج ��ة ثاني ��ة �أو ثالث ��ة ونحن على
خط ��اه "مكمل�ي�ن"  ..ونعم ��ل كي يك ��ون كل لبناين
م�ساوي� � ًا لأخيه اللبناين يف املواطنة  ..لأن املواطنة
لي�ست درجات ولن تكون يوم ًا كذلك ..كما نحر�ص
على �أن نكون حتت �سقف الدولة و�أن تكون مناطقنا
 ..كم ��ا كان ��ت دائم ًا مناطق الدول ��ة وهذا ما ندعو
جمي ��ع اللبنانيني �إلي ��ه لإ�صالح ال�شراك ��ة الوطنية
و�إع�ل�اء راية الدول ��ة فوق كل الراي ��ات وال�شعارات
و�إع ��ادة ت�صوي ��ب اخلل ��ل يف حياتن ��ا ال�سيا�سي ��ة
والدميوقراطي ��ة ونح ��ن من موقعن ��ا الوطني نقول
 ..فليفع ��ل الآخ ��رون م ��ا يريدون  ..م ��ن كان رفيق
احلري ��ري قدوت ��ه  ..ال ميكن �أن ينج ��ر �إىل منطق
احل ��رب الأهلية  ..ب ��اردة كان ��ت �أم �ساخنة  ..من
كان رفي ��ق احلري ��ري قدوت ��ه  ..ال ميك ��ن �أن يقبل
بغري �سلطة الدول ��ة اجلامعة � ..سواء قبل الآخرون
بذل ��ك �أم مل يقبلوا ،نحن يف "تيار امل�ستقبل"ن�ؤمن

م ��ع دولة الرئي�س �سعد احلري ��ري بـ"لبنان �أو ًال" ..
ومب�صلح ��ة اللبناني�ي�ن �أو ًال  ..وعلى ه ��ذا الأ�سا�س
نزين �سيا�ساتن ��ا ونحدد مواقفنا ون ��درك جيد ًا ..
اننا الرابح ��ون يف معركة االنت�ص ��ار للبنان  ..و�أن
اخل�س ��ارة �ستقع على �أ�صحاب امل�شاريع التي تتاجر
بلبن ��ان واللبنانيني �إن مل يكن اليوم فغد ًا �أو بعده ..
لأنه يف النهاية لن ي�صح �إال ال�صحيح ..
وتاب ��ع :م ��ن �صي ��دا  ..املدين ��ة الت ��ي انطل ��ق منها
م�ش ��روع رفي ��ق احلري ��ري �إىل كل لبن ��ان  ..نقول
ل ��كل لبن ��ان  ..ول ��كل الع ��امل � ..أنن ��ا "مكملني" ..
بع ��د 10و 100و� 1000سن ��ة " ..كرم ��ال رفي ��ق
احلري ��ري"" ،وكرم ��ال لبنان"..م ��ن اغتال رفيق
احلري ��ري ظن �أننا لن نكمل امل�سرية  ..و�أن � 3أيام
م ��ن احلزن كفيل ��ة مبحو جرمية الع�ص ��ر  ..لكنه
اكت�ش ��ف يف كل ي ��وم من ال�سن ��وات الع�شر املا�ضية
ك ��م كان واهم ًا واكت�شفنا نح ��ن الكثري من الأقنعة
وا�سقطناه ��ا نع ��م ا�سقطناه ��ا بت�صميمن ��ا عل ��ى
�إكم ��ال امل�س�ي�رة  ..يف وج ��ه كل التحدي ��ات  ..وكل
املح ��اوالت لإلغائنا �سيا�سي� � ًا بال�سالح واالغتياالت
..كان يف ظ ��ن القتل ��ة �أن تغيي ��ب رفي ��ق احلريري
�سي� ��ؤدي م ��ن دون �شك �إىل انهي ��ار امل�شروع برمته
 ..ودخ ��ول البل ��د يف نف ��ق انق�سام ��ات �أهلي ��ة ..
لكنن ��ا جميع ًا  ..وم ��ع كل اللبناني�ي�ن الذين ودعوا
الرئي� ��س ال�شهيد يف � 14شب ��اط .. 2005وجتمعوا
يف �ساح ��ة احلرية يف � 14آذار م ��ن العام ننف�سه ..
�أثبتن ��ا �أن م�شروع احلريري هو م�ش ��روع البلد كله
..و�أن جرمي ��ة اغتيال احلري ��ري هي جرمية بحق
البل ��د كله ..ولن متر من دون ح�ساب  ..كل التحية
والتقدير جلهودك ��م  ..وكل التمنيات بنجاح دورة
الرئي� ��س ال�شهيد  ..كما اعتدنا يف ال�سنوات الع�شر
املا�ضية..
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رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�صري الدكتور �أ�سامة �سعد
يكرم �إعالميي �صيدا في مطعم العربي

الدكتور أسامة سعد متوسطا الزمالء اإلعالمني

دعا املكتب الإعالمي للتنظي ��م ال�شعبي النا�صري
�إعالمي ��ي مدينة �صيدا �إىل حف ��ل ع�شاء يف مطعم
العرب ��ي يف �صيدا ،وذل ��ك ملنا�سبة ذك ��رى حترير
�صيدا ،وانطالق فعاليات ذك ��رى ال�شهيد معروف
�سع ��د .ح�ض ��ر حف ��ل الع�شاء �أم�ي�ن ع ��ام التنظيم
الدكت ��ور �أ�سامة �سع ��د و�أع�ضاء املكت ��ب الإعالمي
للتنظيم وح�شد كبري من الإعالميني.
كلمة الرتحي ��ب �ألقتها الإعالمي ��ة مرمي الديراين
ب�إ�س ��م املكت ��ب الإعالم ��ي للتنظي ��م ال�شعب ��ي
النا�ص ��ري رحبت فيها باحل�ضور ،و�أكدت على دور
ال�صحافيني يف نقل الأخبار بدقة ومو�ضوعية ،كما
�أثنت عل ��ى جهودهم الهادفة �إىل �إي�صال احلقيقة
للنا�س.
�أم�ي�ن عام التنظي ��م ال�شعب ��ي النا�ص ��ري الدكتور
�أ�سامة �سعد كانت له كلمة رحب فيها باحلا�ضرين،
وق ��ال ":نقدر تقدير ًا عالي� � ًا دوركم الكبري واملميز
يف �إي�صال ال ��ر�أي واملواقف لأبن ��اء �شعبنا جميع ًا،
بخا�ص ��ة و�أنن ��ا ع�شية ذك ��رى عظيمة ه ��ي ذكرى

حتري ��ر �صي ��دا م ��ن االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي حني
متكن ��ت املقاومة الوطني ��ة والإ�سالمية من حتقيق
�إجن ��از تاريخ ��ي يف حتري ��ر �صي ��دا ومنطقتها من
االحت�ل�ال ال�صهي ��وين .كم ��ا �أنن ��ا نعي� ��ش �أج ��واء
حت�ضريات الذك ��رى ال  40لل�شهيد معروف �سعد،
وهي منا�سبة وطنية جامعة .ويف هاتني املنا�سبتني
نتذك ��ر بط ��والت �شعبن ��ا ومقاومت ��ه ومواجهت ��ه
لالحتالل وحتقيق الإجناز العظيم بتحرير بريوت
وجبل لبنان و�صيدا و�صور والنبطية والبقاع الغربي
من رج�س االحت�ل�ال .وتبقى املقاومة خيار ًا وطني ًا
ا�سرتاتيجي� � ًا يف مواجه ��ة الأطم ��اع والتهدي ��دات
الإ�سرائيلية �ضد �شعبنا .ونقول� :إن هذا اخليار قد
�أثبت جدواه ،وحقق الإجنازات ،و�إن علينا حمايته
واملحافظة عليه يف مواجهة اال�ستهدافات املتعددة
التي يتعر� ��ض لها ،ف�ض ًال ع ��ن التحديات الأخرى
املرتبط ��ة بالتهدي ��د م ��ن قب ��ل الق ��وى الإرهابي ��ة
الظالمي ��ة لأمنن ��ا وا�ستقرارن ��ا ،و�أم ��ن وا�ستقرار
�شع ��وب الأم ��ة العربي ��ة جميع� � ًا .ه ��ذه املواجه ��ة
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ال يج ��ب �أن ال تقت�ص ��ر عل ��ى املعاجل ��ات الأمني ��ة
والع�سكري ��ة� ،إمن ��ا يج ��ب �أن تتعداه ��ا �إىل الأبعاد
الأخ ��رى؛ الثقافي ��ة ،والفكري ��ة ،واالقت�صادي ��ة،
واالجتماعي ��ة ،والإعالمية ،وغريها م ��ن الأبعاد.
وذل ��ك من �أجل حت�ص�ي�ن جمتمعاتن ��ا يف مواجهة
هذا التحدي اخلطري� .أي�ض ًا هناك حتديات �أخرى
مرتبط ��ة ب�أو�ضاعن ��ا الداخلية ،وم ��ا يعانيه �شعبنا
من ظ ��روف معي�شية �صعبة على كل امل�ستويات ويف
كل املجاالت :يف ت�أمني فر�ص العمل ،ويف م�ستويات
املعي�شة ،ويف ال�صح ��ة ،والتعليم ،واخلدمات ،ويف
ت ��ردي �أو�ض ��اع الإدارة العام ��ة ،وكل ذل ��ك ي�شكل
معاناة يومي ��ة للمواطنني .وو�سائ ��ل الإعالم تلعب
دور ًا �أ�سا�سي� � ًا يف �صياغ ��ة ر�أي ع ��ام �ضاغ ��ط من
�أج ��ل حت�صيل هذه احلق ��وق الأ�سا�سية للنا�س ،يف
العم ��ل ،وت�أمني الكهرباء وامل ��اء ،وم�ستوى معي�شي
الئق ،وحفظ كرام ��ة النا�س .نحن حمتاجون لهذا
ال ��دور ولالرتقاء به �إىل م�ست ��وى ميكن �شعبنا من
�إي�ص ��ال ر�أيه وممار�سة دوره يف ت�صويب امل�سارات

ال�سيا�سي ��ة للقوى املوج ��ودة بال�سلطة ،فهذه القوى
بتحالفاته ��ا م ��ع ق ��وى مالي ��ة ك�ب�رى وبانتماءاتها
وهوياته ��ا الطائفي ��ة واملذهبي ��ة .وه ��ذا التحالف
الطائف ��ي املايل املتحك ��م مبفا�صل البل ��د ميار�س
كل �أ�شكال الف�ساد والقهر التي تعاين منها �شرائح
وا�سع ��ة م ��ن �أبناء ال�شعب .من هن ��ا ال بد للإعالم
م ��ن �أن يلعب دور ًا يف �إي�ص ��ال ر�أي النا�س ومعاناة
النا�س وما ت�سعى �إليه القوى احلية داخل جمتمعنا
م ��ن �أج ��ل تغي�ي�ر املع ��ادالت مل�صلح ��ة احلق ��وق
الأ�سا�سية ل�شعبنا ،ويف مقدمتها الأمن واال�ستقرار
والعدالة االجتماعية والكرامة الإن�سانية واحلرية.
كل ه ��ذه امل�سائل هي من م�س�ؤوليات الإعالم ،ومن
م�س�ؤولي ��ة القوى احلية� ،إن كان ��ت قوى �سيا�سية �أو

هيئات �أهلية".
وخت ��م �سعد بالق ��ول� ":أري ��د �أن �أ�ستذك ��ر يف هذه
املنا�سبة و�أحي ��ي �أرواح زمالء لكم نفتقدهم وهم:
ن�سي ��ب البزري ،نبيه با�ش ��و ،عبد الغني اجلرديل،
وعب ��د احلمي ��د �أبوظه ��ر .و�أمتنى لك ��م املزيد من
العط ��اء والتقدم وحتقيق ما ن�صبو �إليه جميع ًا من
�آمال و�أهداف".
عميد الإعالميني يف �صي ��دا نزيه النقوزي كانت
له كلم ��ة �شكر فيه ��ا با�سم الإعالمي�ي�ن الدعوة،
وق ��ال ":نح ��ن يف ذك ��رى التحرير الت ��ي منر بها
ال بد لن ��ا من �أن نق ��دم التحي ��ة لزمالئنا ن�سيب
البزري ،نبي ��ه با�شو ،عبد الغني اجلرديل ،وعبد
احلمي ��د �أبوظه ��ر .كما نحي ��ي ال ��دور الإعالمي

للتنظيم ال�شعبي النا�صري الذي يتطور يوم ًا بعد
ي ��وم .لق ��د كان لل�صحافي�ي�ن دور كبري وفاعل يف
التغطية الإعالمية لتحري ��ر �صيدا ،ويف م�شاركة
الق ��وى الوطني ��ة به ��ذا الإط ��ار .ونحي ��ي �شهداء
�صيدا و�شه ��داء املقاومة الوطنية اللبنانية الذين
�ضح ��وا يف �سبيل حترير عا�صم ��ة اجلنوب الذي
�ش ��كل االنطالقة لتحري ��ر اجلن ��وب املحتل .كما
ن�شك ��ر الدكت ��ور �أ�سام ��ة �سعد عل ��ى دوره الفاعل
عل ��ى �صعي ��د التنمي ��ة يف املدين ��ة ،فه ��و املطالب
الأول بت�أم�ي�ن مقوم ��ات العي�ش الك ��رمي للمواطن
اللبن ��اين .كما جن ��دد ال�شكر للمكت ��ب الإعالمي
للتنظي ��م ال�شعب ��ي النا�صري ،ون�أم ��ل مزيد ًا من
التطور و�إىل الأمام".

الزميل نزيه النقوزي يلقي كلمته
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يكرم �إعالم ّيي �صيدا
م�ست�شفى ح ّمود الجامعي ّ
في �إ�ستراحة �صيدا  -ال�سياح ّية

برعاية و ح�ضور رئي�س م�ست�شفى ح ّمود اجلامعي
غ�سان ح ّمود" ك ّرمت �إدارة امل�ست�شفى
"الدكتور ّ
�أ�صحاب ومدراء م� ّؤ�س�س ��ات �إعالم ّية و مرا�سلي
و�سائل الإعالم املرئ ّي ��ة ،و املقروءة ،و امل�سموعة
واملواقع الإلكرتون ّية يف �صيدا ،وجوارها ،تقدير ًا
جلهودهم اجل ّبارة يف الت�ضحية والعطاء والعمل
ومبناقب ّية عالية لأداء الر�سالة املهن ّية ب�أمانة من
خالل نقل احل ��دث بال�ص ��وت ..وال�صورة وقول
كلم ��ة احل ��ق للف�صل ما ب�ي�ن احل ��ق والباطل يف
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�شتّى املجاالت و امليادين ال�سيا�س ّية والإجتماع ّية
وال�ش� ��أن الع ��ام اخلا� ��ص بال ��ر�أي الع ��ام وكا ّفة
الق�ضايا الوطن ّية.
ج ��اء يف ه ��ذا التقدي ��ر خ�ل�ال م�أدب ��ة غ ��داء
للإعالم ّي�ي�ن �أقامته ��ا �إدارة م�ست�شفى ح ّمود يف
�إ�سرتاحة �صيدا ال�سياح ّية.
ح�ضره ��ا "مدي ��ر ع ��ام امل�ست�س�شف ��ى كرمي ��ة
الدكت ��ور ح ّم ��ود ع�ض ��و املجل� ��س البل ��دي ديان ��ا
ح ّمود" "والدكتور �أحمد الزّعرتي وعبد ال ّلطيف

احل ّناوي".
وكان ��ت منا�سب ��ة ها ّم ��ة تبادل ��ت خالله ��ا �أ�سرة
امل�ست�شف ��ى و الإعالم ّي�ي�ن العديد م ��ن املوا�ضيع
و�أه ّمه ��ا دور الإعالم يف مواكب ��ة �أن�شطة برامج
تطوي ��ر و حتدي ��ث م�ست�شف ��ى ح ّمود عل ��ى مدى
�سن ��وات طويل ��ة بكل تقدي ��ر� ،إىل جان ��ب تغطية
الأخب ��ار و نق ��ل الأح ��داث اليوم ّي ��ة الها ّم ��ة
ملدين ��ة �صي ��دا ،واجل ��وار خ�صو�ص� � ًا ولبن ��ان
عموم ًا.
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المطران �إليا�س حداد يكرم �إعالميي �صيدا
في مطعم نبع الملوك � -شرق �صيدا

الزميل أحمد عوض واملطران الياس حداد

املطران الياس حداد متوسطًا الزمالء اإلعالمني

دعت مطراني ��ة �صيدا ودير القم ��ر للروم امللكيني
الكاثوليك �إعالمي ��ي مدينة �صيدا �إىل حفل ع�شاء
يف مطعم نبع امللوك .وق ��د �شارك يف حفل الع�شاء
ح�شد من الإعالميني ،كان يف ا�ستقبالهم املطران
�إليا�س حداد ،وكهنة من الكني�سة.
وتخلل الع�شاء كلم ��ة للمطران حداد رحب خاللها
بالإعالمي�ي�ن ،و�أثنى على جهوده ��م ،وقال� ":أنتم
�ضمان ��ة ملجتمعنا من خالل قي ��م العي�ش امل�شرتك
ال ��ذي تع�ب�رون عن ��ه وتعك�سون ��ه .وهي قي ��م نحن
بحاج ��ة لها ،كم ��ا �أن لبن ��ان كله بحاج ��ة لها لكي
نحرتم بع�ضنا ،و�أديان بع�ضنا البع�ض .نحن ندعو

املجتمعات املتطورة للحذو حذو املجتمع اللبناين.
ونقول لك ��م �شكرا متوا�ضعة يف ه ��ذه الدعوة التي
دعيت ��م �إليها اليوم ،لأنكم ت�ستحق ��ون �أكرث بكثري.
كما �أن �صيدا ت�ستحق �أن يكون فيها �صحافيون من
ه ��ذا الط ��راز .ونحن نراهن على ه ��ذه ال�صحافة
والإع�ل�ام يف لبن ��ان لأنك ��م تربهن ��ون �أن �صي ��دا
هي بوابة اجلن ��وب املقاوم� .أنت ��م ال�سلطة الأوىل،
ون�أم ��ل ت�شكيل �سلط ��ة �أوىل يف لبن ��ان وهي رئا�سة
اجلمهوري ��ة ،و�أن نو�صل ال�ص ��وت من خاللكم �إىل
�ض ��رورة الإ�س ��راع به ��ذا اخل�صو�ص لأنه ��ا حاجة
ملح ��ة للوط ��ن ،ومن املعي ��ب �أن يبق ��ى وطن بدون

رئي�س لأكرث من ع�شرة �أ�شهر .كما ندعو الطوائف
لكي ال تتكرب على بع�ضها البع�ض ،لأن املواقف هي
كربياء ،واخت�صار الطوائف ل ��دور امل�ؤ�س�سات فيه
�إهانة للبنان".
وكان مل�ست�ش ��ار نقابة حم ��رري ال�صحافة اللبنانية
�أحمد الغربي كلمة �شكر خاللها با�سم الإعالميني
دع ��وة املطراني ��ة .و�أك ��د حر�ص �إعالمي ��ي مدينة
�صيدا على التعاون لأجل م�صلحة الوطن واملواطن.
و�أك ��د �أن �أيديهم ممدودة لبع�ضه ��م البع�ض .كما
�أكد التم�سك واحلر�ص عل ��ى ال�سلم الأهلي ،وعلى
�أن الإعالم جمند خلدمة هذه الق�ضية.

املطران الياس حداد والزميل غالب بعاصيري والزميل أحمد الغربي
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ال�صليب الأحمر اللبناني يكرم �إعالميي �صيدا
في �إ�ستراحة �صيدا – ال�سياحية

�أق ��ام ف ��رع ال�صلي ��ب الأحم ��ر اللبن ��اين يف مدينة
�صيدا ع�شاء ًا تكرمييا على �شرف �إعالميي املدينة
تقديرا جلهودهم و عطاءاتهم .
الع�ش ��اء ال ��ذي �أقي ��م يف يف ا�سرتاح ��ة �صي ��دا
ح�ض ��ره مندوب ��و و�سائل االعالم املرئي ��ة واملكتوبة
وامل�سموع ��ة واملواق ��ع االلكرتوني ��ة يف مدينة �صيدا
�إ�ضافة اىل رئي�سة اللجنة املحلية يف �صيدا ال�سيدة
هي ��ام الب ��زري �شريف ،ع�ض ��و اللجن ��ة التنفيذية
رئي� ��س مرك ��ز نقل ال ��دم يف لبن ��ان ع�ض ��و اللجنة
التنفيذي ��ة با�سل مكاوي ،رئي� ��س العالقات العامة
واالع�ل�ام يف لبنان ع�ضو اللجن ��ة التنفيذية جميل
خالد ،مدير العالقات العامة واالعالم اياد املنذر،
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م�س� ��ؤول العالقات العامة واالعالم يف �صيدا هيثم
نقوزي ،وبح�ضور اع�ضاء الهيئة االدارية يف �صيدا
 :نائب رئي�س اللجن ��ة حبيب متى ،م�س�ؤول ال�ش�ؤون
الداخلية �سامي احلري ��ري ،م�س�ؤول ق�سم ال�شباب
بالل احلري ��ري ،امني ال�صن ��دوق حممد �شريتح،
حما�س ��ب اللجن ��ة عب ��د الك ��رمي الباب ��ا ،من ��دوب
اال�سع ��اف م ��ازن ال�سبع اع�ي�ن ،م�س� ��ؤول التجهيز
احم ��د البابا ،رئي�س بنك الدم يف �صيدا م�صطفى
الب ��زري ،و م�س�ؤول ��ة التخطي ��ط واالمن ��اء ملى ابو
ظهر.
والقى م�س�ؤول العالقات العامة واالعالم يف �صيدا
هيث ��م نق ��وزي كلم ��ة رح ��ب فيه ��ا باالعالميني يف

مدينة �صيدا.
م ��ن جهتها نوهت رئي�سة اللجن ��ة املحلية يف �صيدا
ال�سيدة هيام البزري �شريف بدور االعالم ال�شفاف
بعي ��دا من احل�سا�سيات الطائفي ��ة واملذهبية ،وقد
عر�ضت بع�ض ن�شاطات ال�صليب االحمر يف لبنان
عموما ويف مدينة �صيدا خ�صو�صا .
م ��ن جهت ��ه اك ��د عمي ��د االعالمي�ي�ن يف �صيدا و
اجلن ��وب نزي ��ه النق ��وزي ان لل�صلي ��ب االحم ��ر
اللبن ��اين ب�صم ��ات كب�ي�رة يف مدين ��ة �صي ��دا
م�ستذكرا بط ��والت م�سعفي ال�صلي ��ب االحمر يف
االجتياح اال�سرائيل ��ي ويف خمتلف االحداث التي
ح�صلت يف املدينة.
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تكريم �شهداء "قناة" المنار في مركز معروف �سعد الثقافي

ك ��رم �إعالمي ��و �صيدا �شه ��داء قناة املن ��ار �شهداء
الواج ��ب ,الزم�ل�اء ,ال�شهي ��د الزمي ��ل حمم ��د
منت�ش,الزمي ��ل ال�شهيد حمزة احلاج حن ,ال�شهيد
الزمي ��ل حلي ��م عل ��وه ,الذي ��ن ا�ست�شه ��دوا خ�ل�ال
قيامهم بواجبهم املهني يف معلوال ال�سورية.
بح�ض ��ور ح�شد كبري من ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية,
والروحي ��ة والديني ��ة ,واحلزبي ��ة اللبناني ��ة
الفل�سطيني ��ة� ،إىل جانب وفد م ��ن عوائل ال�شهداء
الأبرار ,ووفد من �أ�سرة قناة املنار.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين قدم اخلطباء الزميل
حممد �صال ��ح بكلمة ترحيب وترحم على ال�شهداء
الأبرار ,قال فيها:
ح�ي�ن ُتكرم عا�شق ��ة البحر �صيدا ال�شه ��داء ف�إمنا
تكرم نبل الق�ضية التي �آمنوا بها وعظمة الإنتماء,
�صيدا �ستبقى عا�صمة اجلنوب ,عا�صمة املقاومة,
هي �صيدا مل ولن ت�ضيع البو�صلة الوطنية والقومية
والعروبة �أب ��د ًا .رغم تبدل املناخات ومهما حاولوا
لن يفلحوا.
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وحتدث باملنا�سب ��ة التكرميية �أمني ع ��ام التنظيم
ال�شعب ��ي النا�ص ��ري الدكت ��ور �أ�سام ��ة �سع ��د فحيا
ت�ضحي ��ات الإع�ل�ام اللبن ��اين وال ��دور الري ��ادي
والطليع ��ي لقن ��اة املن ��ار وق ��ال  :نح ��ن منح ��ازون
دائم� � ًا للإع�ل�ام ال ��ذي يك�ش ��ف جرائ ��م الع ��دو
الإ�سرائيل ��ي وعمالئ ��ه .وي�ضيء عل ��ى �إنت�صارات
املقاوم ��ة على خطوط النار ,نح ��ن منحازون لهذا
الإع�ل�ام الوطني ,ال للإعالم الذي يروج بالتطبيع
والتع ��اون مع الع ��دو ون�ؤيد الإعالم ال ��ذي ي�ساهم
بالقلم ,وال�صوت وال�ص ��ورة ,يف جمابهة الإرهاب
الظالمي.
و�أك ��د مطران �صيدا ودير القم ��ر للروم الكاثوليك
�إيل ��ي ب�ش ��ارة ح ��داد ممث�ل ً�ا ب�أمني �س ��ر مطرانية
�صي ��دا ,الأب �سليم ��ان وهبي ,حيث ق ��ال  :مرة تلو
الأخ ��رى ت�ستهدف الكلمة احل ��رة وتغتال ال�صورة
احلقيقي ��ة وتدفع قناة املنار �ضريبة الدم يف �سبيل
مهنة ال�صحافة ولبنان.
وب ��دوره ف�ضيل ��ة ال�شي ��خ ماهر حم ��ود حي ��ا �أي�ض ًا

�شه ��داء املقاوم ��ة و�شه ��داء املن ��ار م�شي ��د ًا ب ��دور
وت�ضحيات حزب اهلل.
كما �أكد الدكت ��ور عبدالرحمن البزري � :أن مدينة
�صيدا دائم ًا هي رمز حقيقي للمقاومة.
وق ��ال الدكت ��ور ال�شيخ �ص ��اق النابل�س ��ي باملنا�سبة
كما لن تُك�سر املح ��ن وال�صعاب والتحديات �صورة
املنار يف املا�ضي ,لن ي�ستطيع هذا العهد الداع�شي
التكف�ي�ري املظلم �أن يطفئ ن ��ور ال�شهداء ,م�شيد ًا
بال ��دور الرائ ��د الذي تلعب ��ه قناة املن ��ار والإعالم
الوطني امللتزم بق�ضايا الوطن واملقاومة.
ويف اخلت ��ام حتدث الزمي ��ل نزيه النق ��وزي ب�إ�سم
الإعالميني ف�أكد الوفاء ل�شهداء ال�صحافة مندد ًا
بجرمية �إ�ستهدافهم و�شك ��ر كل امل�شاركني يف هذا
اللقاء التكرميي ل�شهداء ال�صحافة الأبرار.
وبدوره ��ا � :أ�سرة "جمل ��ة �صيدا"  -ع�ب�ر التاريخ
تتقدم من الزميلة قناة املنار ومن عوائل ال�شهداء
الأبرار ب�أح ��ر التعازي القلبية ون�س�أل اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن ي�سكنهم ف�سيح جناته.
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�إحياء مجزرة ال�صف�صاف " فل�سطين المحتلة "
في قاعة بلدية �صيدا

نظم �أهايل بل ��دة ال�صف�صاف املحتلة املقيمون يف
لبنان ،مهرجان� � ًا لإحيا الذكرى ال�ساد�سة وال�ستني
ملج ��زرة ال�صف�ص ��اف الرهيب ��ة الت ��ي ارتكبته ��ا
الع�صابات ال�صهيونية بحق ال�سكان العزل ،وذلك
يف مبنى بلدية �صيدا بح�ضور ح�شد من �أهايل بلدة
ال�صف�ص ��اف وممثل ��ي الأحزاب والق ��وى الوطنية
والإ�سالمي ��ة اللبناني ��ة والفل�سطيني ��ة ،و�أ�سات ��ذة
ومعلم�ي�ن ،وممثلي اللج ��ان ال�شعبي ��ة وامل�ؤ�س�سات
االهلي ��ة وو�سائ ��ل االع�ل�ام ووفد جمعي ��ة امل�شاريع
اخلريية اال�سالمية.
تق ��دم احل�ض ��ور� :سفري دول ��ة فل�سط�ي�ن يف لبنان
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�أ�ش ��رف دب ��ور ممث�ل ً�ا بامل�ست�شار الثق ��ايف ب�سفارة
دول ��ة فل�سط�ي�ن يف لبنان ماهر م�شيع ��ل� ،أمني �سر
ف�صائ ��ل «منظم ��ة التحرير الفل�سطيني ��ة» وحركة
«فتح» يف لبن ��ان احلاج فتحي �أبو العردات ،وح�شد
غفري.
وكان يف ا�ستقب ��ال احل�ش ��ود علي زي ��دان وحممود
زي ��دان وبهذه املنا�سبة �أعلنت جلنة �إحياء الذكرى
ع ��ن �إعادة ر�سم خارطة البل ��دة ال�صف�صاف التي
تب�ي�ن كل منازل البلدة ب�أ�سماء �أ�صحابها الأ�صليني
والأماك ��ن العامة مث ��ل املدر�س ��ة واجلامع الوطني
واملق�ب�رة بالإ�ضاف ��ة اىل م ��كان ارت ��كاب املجزرة

وم ��كان دفن جثث ال�شه ��داء الذين جتاوز عددهم
� 54شخ�ص ��ا وع ��دد كب�ي�ر م ��ن �س ��كان البل ��دات
املجاورة واملتطوعني من دول املغرب العربي.
وتخلل الربنام ��ج ،كلمة �أهايل بل ��دة ال�صف�صاف
�ألقاه ��ا الدكتور فالح �صال ��ح ،وكلمة �صيدا �ألقاها
ال�شي ��خ ماهر حمود ،وكلمة �سف ��ارة دولة فل�سطني
�ألقاه ��ا امل�ست�ش ��ار الثق ��ايف ماهر م�شيع ��ل ،والقى
رئي�س «هيئ ��ة �أر�ض فل�سطني» الدكت ��ور �سلمان ابو
�ستة كلم ��ة ،وقدم حممود زي ��دان عر�ضا خلارطة
البل ��دة ،واختت ��م اللق ��اء بو�صلة فنية م ��ع املطرب
الفنان الفل�سطيني حممد �آغا.
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تظاهرة ثقافية في الأوني�سكو  -بيروت

ممثل الرئيس نبيه بري معالي الوزير ياسن جابر متوسطًا امني عام العالقات الخارجية في مجلس النواب بالل شرارة
والنائب أيوب حميد ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

تظاه ��رة ثقافية يف عا�صمة الثقافة العربية
" �أم ال�شرائ ��ع" ب�ي�روت وقع فيها ال�شعراء
اخلم�س دواوينهم املميزة ال�سادة ال�شعراء:
ال�شاع ��ر ب�ل�ال �ش ��رارة – ال�شاع ��ر با�سم
عبا� ��س – ال�شاعر غ�سان مط ��ر – ال�شاعر
امل�ي�ر ط ��ارق ن�صرال ��دن – وال�شاع ��ر
عبدالقادر احل�صني.
دواوين مميزة ت�ؤك ��د حا�ضر وما�ضي لبنان
الثق ��ايف واحل�ضاري يف ه ��ذا ال�شرق الغني
بالعل ��م والنور واملعرفة املتق ��دم يف املجتمع
و�سائر الدول العربية.
جاء ه ��ذا التوقيع :بح�ضور ممث ��ل الرئي�س
نبي ��ه ب ��ري مع ��ايل الوزي ��ر النائ ��ب يا�سني
جاب ��ر ,وح�شد كب�ي�ر من ال ��وزراء والنواب,
وال�شع ��راء ,ووج ��وه تربوي ��ة ,وثقافي ��ة
و�إجتماعي ��ة وفني ��ة و�شخ�صي ��ات هامة من
املجتمع املدين اللبناين والفل�سطيني.

الشاعر بالل شرارة وكريمته عبير شرارة

النائب قاسم هاشم والشاعر عبدالقادر الحصني والزميل غالب بعاصيري
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الشاعر غسان مطر والوزير غازي العريضي
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د .قبالن قبالن يرعى توقيع الإعالمي هيثم �سليم زعيتر
كتابه الجديد "الجنوب وتحديات التنمية" في الم�صيلح

املهندس محمد السعودي الدكتور قبالن قبالن متوسطا هيثم زعيتر وعلي دياب

الزميل هيثم زعيتر والزميل غالب بعاصيري والرجل االعمال مرعي أبو مرعي

وفل�سطيني ��ة ،ور�ؤ�س ��اء احت ��ادات
حتت رعاية رئي� ��س "جمل�س اجلنوب"
بلديات وبلدي ��ات وروابط خماتري
الدكت ��ور قبالن قب�ل�ان ،و ّقع الإعالمي
و�أع�ض ��اء جمال�س بلدية وخماتري،
هيث ��م �سلي ��م زعي�ت�ر كتاب ��ه اجلدي ��د
ور�ؤ�ساء ومم ّثلي جمعيات وهيئات
"اجلن ��وب وحتدي ��ات التنمي ��ة" ،يف
اجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة ونقابي ��ة
"جم ّمع الرئي�س نبيه بري الثقايف" –
ون�سائية و�شعبية ووجوه اجتماعية
الرادار – امل�صيلح.
و�إعالمية.
�ش ��ارك يف االحتف ��ال ح�ش ��د لبن ��اين
* بع ��د الن�شيد الوطن ��ي اللبناين،
وفل�سطيني تقدّمه :ممثل رئي�س جمل�س
ق� �دّم لالحتف ��ال الإعالم ��ي عل ��ي
الن ّواب نبيه بري الدكتور قبالن قبالن،
دي ��اب م�ؤك ��د ًا عم ��ق العالق ��ات
رئي�س "جلن ��ة حقوق الإن�سان النيابية"
خليفة
وطالل
شهاب
محمد
واملحامي
دنش
محمد
واملهنس
مرعي
أبو
مرعي
سعد
أسامة
إيمان
اللبناني ��ة – الفل�سطينية املتج ّذرة
النائ ��ب الدكت ��ور مي�ش ��ال مو�س ��ى،
ً
عل ��ى م ��ر ال�سن�ي�ن ،ومن ّوه� �ا بدور
�سف�ي�ر دولة فل�سط�ي�ن يف لبنان �أ�شرف
دب ��ور ،ف�ض�ل ً�ا عن مم ّثلي ق ��ادة الأجه ��زة الأمنية وم�سيحية ور�سمية وق�ضائية ومدراء عامون ورجال الإعالم ��ي زعيرت ،وم ��ا يقدّمه يف كتب ��ه مبواجهة
والع�سكري ��ة اللبناني ��ة وفاعليات روحي ��ة �إ�سالمية �أعمال وم�س� ��ؤويل �أحزاب وف�صائ ��ل وقوى لبنانية العدو ال�صهيوين.

الزميل هيثم زعيتر يلقي كلمته
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إيمان أسامة سعد واملهندس محمد دنش واملحامي محمد شهاب والعميد الركن مصطفى البركة وطالل خليفة

توقيع كتاب الزميل هيثم زعيتر برعاية محافظ الجنوب

ح�ض ��ور مم ّيز �ش ��ارك يف حف ��ل توقيع
الزمي ��ل هيث ��م �سلي ��م زعي�ت�ر لكتاب ��ه
«اجلن ��وب وحتدي ��ات التنمي ��ة» ،الذي
�أقي ��م حت ��ت رعاي ��ة وح�ض ��ور حمافظ
لبن ��ان اجلنوب ��ي من�صور �ض ��و ،بدعوة
من «احتاد بلدي ��ات منطقة جزين» يف
قاعة االحتفاالت يف االحتاد.
تق ��دم احل�ض ��ور �إىل املحاف ��ظ �ض ��و،
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
العميد �سيمون وهب ��ي ،الوزير والنائب
ال�سابق �إدمون رزق ،ممثل النائب بهية
احلري ��ري رئي�س «جمعية جت ��ار �صيدا
و�ضواحيه ��ا» عل ��ي ال�شريف ،ممثل راع ��ي �أبر�شية
�صيدا ودير القمر لطائفة الروم امللكيني الكاثوليك
املطران �إيلي ب�شارة احل ��داد الأب �سليمان وهبي،

ممث ��ل الأمني الع ��ام لـ «تي ��ار امل�ستقب ��ل» يف لبنان
�أحم ��د احلريري �أمني عام نقابة املعلمني يف لبنان
ولي ��د ج ��رادي ،قائمق ��ام جزين الدكت ��ورة هويدا

ال�ت�رك ،قائ ��د ال ��درك ال�ساب ��ق
العميد �ص�ل�اح ج�ب�ران ،قائمقام
مرجعي ��ون و�سام حاي ��ك ،ال�سفري
عبد املوىل ال�صلح ،قن�صل �ساحل
العاج يف لبنان ر�ضا خليفة ،عميد
ر�ؤ�س ��اء البلدي ��ات يف اجلن ��وب
جرجي حداد «�أب ��و عجاج» ،وعدد
م ��ن ر�ؤ�س ��اء البلدي ��ات و�أع�ض ��اء
املجال� ��س البلدية وخماتري منطقة
جزين وفاعليات.
و�ألقي ��ت كلم ��ات لكل م ��ن :رئي�س
«احت ��اد بلدي ��ات منطق ��ة جزين»
خلي ��ل حرفو� ��ش ،حماف ��ظ اجلنوب من�ص ��ور �ضو
وم�ؤ ِّل ��ف الكتاب الزمي ��ل زعيرت ،ال ��ذي و ّقع كتابه
للح�ضور.

الزميلة ثريا الحسن والزميلة ليال بديع
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"بيت الأ�سرى احرار �أن�صار  -عتليت"
يكرم �أبطال مواجهة العدو الإ�سرائيلي في قاعة بلدية �صيدا

مبنا�سب ��ة الذك ��رى الثالث�ي�ن لتحري ��ر �صي ��دا من
االحت�ل�ال ال�صهيوين ،دعا "بي ��ت الأ�سرى �أحرار
�أن�ص ��ار  -عتليت" اىل امل�شاركة يف حفل تكرمي ثلة
من الأبطال املحررين.
بح�ض ��ور ح�شد كبري من ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية,
واحلزبية والدينية والروحية ,الإ�سالمية امل�سيحية
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� ,إىل جان ��ب القوى الوطني ��ة والإ�سالمية اللبنانية
والفل�سطيني ��ة ووجوه ثقافي ��ة وتربوية من املجتمع
املدين.
ف�ألق ��ت الكلمات  :م�شددة على عن ��وان الوحدة الوطنية
والت�ضامن الوطني ال�شامل ملواجهة العدو الإ�سرائيلي يف
�شتى املجاالت وامليادين الفكرية والثقافية والع�سكرية .

�إىل جانب الت�أكيد �أن �صيدا املدينة كانت ومازالت
و�ستبقى عا�صمة املقاومة والتحرير ومدينة العي�ش
امل�شرتك الإ�سالمي امل�سيحي .
ويف اخلتام وزعت الدروع على املحتفى بهم قدمت
للأ�س ��رى املحررين من قبل بي ��ت الأ�سرى تقدير ًا
ووفاءً لل�شهداء الأبطال الأبرار واملحررين يف �آن .

�سنفتقدك عرفات حجازي

عرفات حجازي �صحايف لبناين .عربي عريق المع .علم من �أعالم ال�صحافة
يف لبن ��ان والوطن العرب ��ي .نقابي بامتياز .رفي ��ق درب النقيب الراحل ملحم
كرم .خا�ض �إىل جانبه معارك نقابية دفاع ًا عن حرية الكلمة والر�أي .حماور
الر�ؤ�س ��اء والقادة يف لبنان والدول العربية .ما عمل يوم ًا �إال من �أجل م�صلحة
لبن ��ان واملقاوم ��ة وفل�سط�ي�ن .حمل ق�ضية اجلن ��وب يف وجدان ��ه يف امل�ؤمترات
الدولي ��ة والعربية .دافع ع ��ن املقاومة بقوة احلق واملنطق .ال يعنيه من ير�ضى
�أو يغ�ضب من امل�س�ؤولني ،بل يهمه قول الكلمة البانية واملوقف ال�شجاع احلر.
عرف ��ات حج ��ازي ال ��ذي عرف ��ه اللبنانيون ع�ب�ر تلفزي ��ون لبنان من ��ذ مطلع
ال�سبعينات هو مدر�سة يف العلم واملعرفة وال�سيا�سة املحلية والعربية والدولية.
ق ��ارىء بامتياز ملا يدور يف املنطقة ويف الأدب وعلم االجتماع والتاريخ والعمل
النقابي� .أينما حل يحل احلوار واملنطق واحلكمة.
�أب ��و يا�س ��ر ..مل تغ�ي�ر املنا�صب الت ��ي ت�سلمه ��ا �شيئ ًا م ��ن توا�ضع ��ه و�أخالقه،
وخ�صو�ص� � ًا عندما �شغل من�ص ��ب امل�ست�شار الإعالمي لرئي� ��س جمل�س النواب
نبي ��ه بري لأكرث من عق ��د من الزمن بل زاده توا�ضع ًا .كلم ��ا التقيته ال حديث
بينن ��ا �سوى اجلنوب واملقاوم ��ة و�صمود اجلنوبيني و�صي ��دا عا�صمة اجلنوب.
كان حزين� � ًا للمرحل ��ة التي مرت به ��ا �صيدا عندما ح ��اول البع�ض �سلخها عن

اجلن ��وب ،لكنه كان مقتنع� � ًا �أن تاريخها وهويتها الوطني ��ة والعربية �أقوى من
امل�شاريع املذهبية والطائفية.
عرف ��ات حجازي دونت ا�سمك يف الإعالم اللبناين العربي من خالل كتاباتك
ودفاعك عن الوطن واملواطن وعن القيم واملبادىء.
الي ��وم تلتحف تراب اجلنوب ال ��ذي �أحببته وكر�ست قلم ��ك وحياتك من �أجل
حريته وعزته .وتن�ضم �إىل قافلة املدافعني عنه وعن الوطن بالقلم والبندقية.
وجع النا�س كان �أ�شد �أمل ًا عليك من وجع اجل�سد.
�ستفتق ��دك ال�صحاف ��ة اللبناني ��ة والعربي ��ة ونقاب ��ة املحرري ��ن .و�سيفتق ��دك
زم�ل�ا�ؤك الذين عرفوك والذي ��ن عرفوا عنك الكثري .ولك ��ن �ستبقى مواقفك
ومبادئك و�إجنازاتك املهني ��ة والنقابية ملهم ًا لنا ملوا�صلة م�سرية بناء الوطن
الذي كنت حتلم به.
عرف ��ات حجازي رحل ��ت باكر ًا يف زم ��ن الوطن وال�صحاف ��ة ونقابة املحررين
بحاجة �إليك �أيها الوحدوي يف زمن االنق�سام .
وداع ًا �أبا يا�سر
�ستبقى يف الذاكرة والوجدان
م�ست�شار نقابة املحررين �أحمد الغربي
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تكرم �أطفال من �صيدا
�صيدا المجلّة ّ
بالتعاون مع جمع ّية دار اليتيم في �صيدا

�إعداد:ليال بديع
�أطفالنا �أمانة غالية يف �أعناقنا
كعادته ��ا م ��ن كل عام تق ��وم �أ�سرة "جم ّل ��ة �صيدا"
مببادرة تكرمي �أطفال من �صيدا ،كخطوة �إجتماع ّية
مم ّي ��زة للم�ساهمة قدر امل�ستط ��اع لبل�سمة جراحهم
ما�س ��ة �إىل الرعاي ��ة والعناية واحلنان
فه ��م بحاجة ّ
و العط ��اء والعاطفة و الإهتم ��ام املطلق بهم من كل
النواحي الرتبو ّية والإجتماع ّي ��ة�،إن لناحية الرعاية
ال�شامل ��ة الطب ّي ��ة و الإ�ست�شفائ ّي ��ة ،و�إن كان لناحية
توفري الدعم املادي،للعي�ش ال ّرغيد.
من هذا املنطلق واملنطق ال بد �أن يقوم املجتمع بدور
هام فاعل ن�شيط وف ّع ��ال يف هذا الإطار الإجتماعي
الأ�سا�سي لدعم وبناء الأ�سر و الأوطان.
....لأنّ الطفل مر�آة املجتمع الذي يعي�ش فيه،ور�سم
الفرح ��ة يف وجوهه ��م و عيونه ��م و م�س ��ار حياته ��م
م�س�ؤول ّية �إجتماعية وطن ّية.
....و لأنّ �صي ��دا املدين ��ة العريق ��ة ب�أهله ��ا و نا�سها
بالعطاء واملح ّبة والغن ّية بالقيم و الأخالق احلميدة،
ل ��ن و مل تتوان ��ى باملطلق ع ��ن رعاية جمي ��ع �أبنائها
ال ّذي ��ن تع ّر�ض ��وا مل�صائ ��ب و م�ش ��اكل �إجتماع ّية� ،أو
من ج� � ّراء حروب و �أحداث م ّرت عل ��ى املدينة �أدّت
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�إىل وف ��اة �أم �أو �أب �أو مفقود ًا ف ��كان املجتمع املدين
ال�صي ��داوي باملر�ص ��اد م ��ن خ�ل�ال قدرت ��ه القوي ��ة
الإجتماع ّية ّ
املنظمة عل ��ى النهو�ض باملدينة و �أهلها
املحتاج�ي�ن م ��ن خ�ل�ال دور اجلمع ّي ��ات العريق ��ة
باخلدم ��ات و الرعاي ��ة و الإ�ست�شفاء ،والت ��ي �أثبتت
جدارته ��ا و قدرته ��ا وعطائه ��ا يف �ش ّت ��ى املج ��االت
وامليادين ب�إمتياز على النهو�ض �سريع ًا وفق كل حدث
هام ّ
وحمطة �إجتماع ّية من خالل توفري كل ما يلزم
من خدم ��ات و مال و م�ساع ��دات �إجتماع ّية و ّفرتها
الأيادي البي�ضاء من �أبن ��اء املدينة للجمع ّيات ،التي
بدورها عرفت كيف تقوم بتنفيذ هذا الدور ب�إمتياز
و م�س�ؤول ّية مطلقة حت ��ت �إ�شراف ذوي الإخت�صا�ص
و امله ��ارة من �شب ��اب و�شا ّبات املعني�ي�ن مبا�شرة يف
تنفي ��ذ كا ّف ��ة الربامج املعدّة و املدرو�س ��ة بعناية من
قبل �إدارة كل جمع ّية عاملة و فاعلة يف مدينة �صيدا
حي ��ث للم ��ر�أة دور هام ج ��د ُا يف الأموم ��ة و الرعاية
واحل�ضانة والإ�شراف ّ
املنظم الدائم ،و التي بدورها
امل ��ر�أة تقف �إىل جان ��ب الرجل يف حت ّم ��ل امل�س�ؤول ّية
كرئي� ��س جمع ّية �أو م�س�ؤول و م�شرف مت�ضامنني مع ًا
جنب ُا �إىل جن ��ب يف حت ّمل امل�س�ؤول ّيات للإرتقاء بهذا
املجتمع �إىل �أ�سمى درجة من درجات الرقي والتقدّم
والإزدهار نحو امل�ستقبل الواعد.

و ل�صيدا املجلّة دور هام �إعالمي من منطلق �شعورنا
بامل�س�ؤول ّية جتاه املدينة "�صيدا" ،و�أبناء �صيدا.
قامت �أ�س ��رة "جم ّلة �صيدا" ب�إ�شراف رئي�سة ق�سم
العالقات العا ّمة "لي ��ال بديع" ،بالتعاون مع �إدارة
"جمع ّية رعاية اليتيم" بتكرمي �أطفال من �صيدا
تابع�ي�ن للجمع ّية م ��ن خالل امل�شرف ��ة "دالل ح ّنا "
مدي ��رة مدر�س ��ة ت�أهي ��ل و توجي ��ه ال�ص ��م و مركز
الإ�ضطراب ��ات ال�سلوك ّي ��ة و اللغو ّية ل ��دى "جمع ّية
دار اليتي ��م يف �صي ��دا " به ��دف تن�سي ��ق الربام ��ج
وجناح مبادرة �أ�س ��رة املج ّلة و التي هي عبارة عن
تق ��دمي هداي ��ا للأطف ��ال مبختل ��ف �أعمارهم�،إىل
جانب �إقامة برنامج ترفيه ��ي مدرو�س بعد تكليف
خا�ص ��ة ناجح ��ة " " Mano Creativoيف
فرق ��ة ّ
ال�سمع ��ة و العم ��ل تقيم باملدينة حف�ل�ات ترفيه ّية
تلي ��ق بالأطف ��ال وتر�س ��م الب�سم ��ة و الفرح ��ة على
وجوهه ��م مبنا�سب ��ة الأعي ��اد متمني�ي�ن و �آملني �أن
تك ��ون ه ��ذه املب ��ادرة ق ��د جنح ��ت يف �أداء ر�سالة
�إجتماع ّي ��ة �إن�سان ّية هادف ��ة �إىل ال�شعور بامل�س�ؤول ّية
جتاه الآخرين و الطف ��ل حتديد ًا�،إ�سوة بدور �سائر
اجلمع ّي ��ات الفاعل ��ة والف ّعالة ب�إمتي ��از يف الأداء و
العطاء والواجب الإجتماع ��ي والعمل الإن�ساين يف
�صيدا.
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عبير �شرارة :توقع ديوانها الجديد
"الأنا غير متوفرة حالي ًا"-

وقع ��ت عبري �ش ��رارة ديوانه ��ا اجلدي ��د "ال (�أنا)
غ�ي�ر متوفرة حاليا" يف ق�صر الأون�سكو يف بريوت،
بدعوة من احلركة الثقافية يف لبنان.
وحتدث ��ت �ش ��رارة يف ديوانهاال�شع ��ري ع ��ن احلب
واحلي ��اة والإن�س ��ان ،كم ��ا تطرق ��ت اىل الهج ��رة
والوط ��ن والن�سيان� ،إ�ضاف ��ة �إىل لغة ال�صمت التي
�أخذت حيزا �أي�ضا من هذا الديوان.
ح�ض ��ر حفل التوقي ��ع ممثل رئي� ��س جمل�س النواب
الأ�ست ��اذ نبي ��ه ب ��ري م�ست�ش ��اره االعالم ��ي عل ��ي
حم ��دان ،ال�سف�ي�ر الفل�سطيني �أ�ش ��رف دبور على
ر�أ� ��س وفد من �أركان ال�سفارة ،قن�صل م�صر العام
�شريف البحراوي ،الأمني العام لالحتاد الربملاين
العرب ��ي نور الدين البو�شك ��وج ،وح�شد من الوزراء
والن ��واب وال�شخ�صي ��ات والفعالي ��ات ال�سيا�سي ��ة
واحلزبية واالجتماعية والرتبوية والثقافية.
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"نادي الهدى الريا�ضي"
يب�صر النور يف حارة � -صيدا
حظت جمعية "نادي الهدى الريا�ضي" – حارة �صيدا يف وزارة ال�شباب
والريا�ضة ,على ترخي�ص ر�سمي بقرار رقم  305يف 2014/1
�إن وزير ال�شباب والريا�ضة:
 بن ��ا ًء عل ��ى املر�س ��وم رق ��م  11217تاري ��خ ( 2014/2/15ت�شكي ��لاحلكومة).
 بن ��ا ًء على القانون رقم  247تاري ��خ ( 2000/8/7دمج �إلغاء و�إن�شاءوزارات وجمال�س).
 بن ��ا ًء عل ��ى القانون رق ��م  629تاري ��خ ( 2012/11/20تنظيم وزارةال�شباب والريا�ضة).
 بن ��ا ًء على املر�سوم رقم  8990تاري ��خ ( 2012/7/26تنظيم احلركةالريا�ضية وال�شبابية والك�شفية)
 بن ��اء على الق ��رار رق ��م  2007/1/90تاري ��خ ( 2007/7/26حتديدال�ش ��روط الفنية واخلا�صة للجمعي ��ات الريا�ضي ��ة وال�شبابية والك�شفية
و�إحتادات ��ه واجلمعي ��ات الريا�ضي ��ة ل ��ذوي الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
و�إحتادها).
 بن ��اء على طل ��ب الرتخي�ص املق ��دم من الهيئ ��ة الت�أ�سي�سي ��ة جلمعية(ن ��ادي الهدى الريا�ضي – ح ��ارة �صيدا امل�سجل حت ��ت رقم  /1615د
تاريخ .2014/5/20
 بنا ًء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد  9414تاريخ.2014/9/17
 بنا ًء على الك�شف امليداين على من�ش�آت اجلمعية بتاريخ .2014/8/24 -بنا ًء على �إقرتاح املدير العام لل�شباب والريا�ضية.

تقرر ما يلي :
امل ��ادة الأوىل  :يرخ�ص بت�أ�سي� ��س جمعية ريا�ضة ب�إ�س ��م جمعية " نادي
الهدى الريا�ضي"  -حارة �صيدا ملزاولة �ألعاب :
كرة الطاولة – كيكو �شينكاويه – كاراتيه.
املادة الثانية  :تت�ألف الهيئة الت�أ�سي�سية للجمعية من ال�سادة  :علي توفيق
زيدان,ر�ض ��وان علي عبداهلل� ,سلمان قريز �سلمان ,ح�سن حممد عبدو,
�إيهاب �إبراهيم �إبراهيم ,علي حممد الزين ,ع�صام علي جوين.
امل ��ادة الثالث ��ة  :تت ��وىل الهيئة الت�أ�سي�سي ��ة �صالحيات الهيئ ��ة الإدارية,
وت ��وزع فيها املهام وفق ًا لنظامه ��ا العام وحتدد مدة واليتها ب�سنتني على
الأكرث من تاريخ �صدور هذا القرار.
امل ��ادة الرابع ��ة  :عل ��ى اجلمعية املذك ��ورة التقي ��د بالأنظم ��ة والقوانني
املرعي ��ة الإجراء والإن�ضم ��ام �إىل �إحتادات الألع ��اب املذكورة يف املادة
الأوىل �أع�ل�اه خ�ل�ال �سنة من تاريخ �صدور هذا الق ��رار ,ويف حال عدم
الإن�ضم ��ام خ�ل�ال املهلة املحددة يلغ ��ى ترخي�ص اللعب ��ة التي مل تن�ضم
اجلمعي ��ة �إىل �إحتادها ,ويف حال مل يت ��م الإن�ضمام �إىل �أي �إحتاد يعدل
ت�صنيف اجلمعية وحتول �إىل فئة الأندية ال�شعبية.
املادة اخلام�سة  :ين�شر هذا اخلرب على نفقة اجلمعية يف اجلريدة
الر�سمي ��ة وال يعت�ب�ر ناف ��ذ ًا �إال يف تاري ��خ ن�ش ��ره ويبل ��غ حيث تدعو
احلاجة.
وزارة ال�شباب والريا�ضة
الوزير العميد الركن عبداملطلب احلناوي

وبدورها جملة "�صيدا عرب التاريخ" تهنئ جمعية "نادي الهدى الريا�ضي" – حارة �صيدا.
وتتمن ��ى للجمعي ��ة الفوز والنجاح الدائم واملزيد يف التقدم والإزدهار والإرتقاء �إىل �أ�سمى درجات التفوق الريا�ضي� ,أ�سوة ب�سائر الأندية
الريا�ضية املتقدمة يف لبنان.
�ألف مربوك..
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جملة
� 21آذار  20 -ني�سان

حم���ب للمغام���رة ،ذو طاق���ة قوي���ة،
متمي���ز� ،ش���جاع ،متحم����س ،لدي���ه ثقة
بنف�س���ه ،ديناميك���ي و �س���ريع البديهة.
�أن���اين� ،س���ريع 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

�ص���بور ،ميك���ن العتم���اد علي���ه ،ذو قلب
داف���ئ ،حم���ب ،م���ن طبع���ه الإ�ص���رار
والت�ص���ميم ،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،
اجتماعي ،ذكي ،متقد الذهن ،ف�ص���يح،
لديه روح ال�ش���باب واحليوية .ع�ص���بي
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،
�ص���احب 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�س���لط ،يتدخ���ل ب�ش����ؤون
الغ�ي�ر ،مت�ش���دد وغ�ي�ر �ص���بور غالب���اً م���ا
ي�ض���من �س���حر 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� .س���ريع االنزع���اج ،كث�ي�ر القلق،
كثري االنتقاد ،قا�سي ،ي�سعى نحو الكمالية
وحمافظ .انطالقاً من التجاوب الغريزي
الحتياجات الآخرين واملوجود...

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

دبلوما�س����ي ،م�����ؤدب ،رومان�س����ي� ،س����احر،
�س����هل النقياد ،اجتماعي� ،ص����احب مبادئ
وم�س����امل .م��ت�ردد ،قاب����ل للتغ��ي�ر� ،س����اذج،
يت�أث����ر ب�س����رعة ،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...
�ص���احب عزمية و�إ�ص���رار ،قوي ،عاطفي،
ذو حد�س ،ذو طاقة وقوة كبريتني ،مثري
و�شخ�صيته جذابة .غيور ،كثري الرف�ض،
ت�ص���رفاته ميال���ة لل�س���يطرة ،حم���ب
للتملك ،كتوم للأ�س���رار وعنيد .احلد�س
والف�ضول الكبريان لدى العقرب...
متفائ���ل ،حمب للحري���ة ،مرح ،له روح
مرحة جميلة� ،ص���ادق ،م�س���تقيم ،ذكي
و�ص���احب فل�س���فة .متفائ���ل ب�ص���ورة
عمياء ،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 �ص���عيد
العم���ل وال تغيب �أهدافهم عن عينيهم
�أبداً بالرغم من �أن الأ�سلوب...
ودود� ،إن�س���اين� ،ص���ادق ،ويف و�ص���احب
والء ،مبدئ���ي ،مبتكر ،م�س���تقل وذكي.
عني���د ،يق���ف �ض���د الأم���ور ،م�ش���اك�س،
غ�ي�ر متوقع الت�ص���رفات ،غري عاطفي
ول���ه ا�س���تقالليته .يعم���ل موالي���د برج
الدلو على �أن يكونوا مقتحمني...
�ص���احب خي���ال ،ح�س���ا�س ،عاطف���ي،
لطي���ف ،غري �أن���اين ،ال تهم���ه املاديات،
�ص���احب حد�س وبديه���ة ويتعاطف مع
الآخرين .مثايل و يتهرب من الواقع،
كتوم للأ�سرار وغام�ض� ،إرادته �ضعيفة
و�سهل االنقياد .مواليد احلوت...

يرجى من القراء الكرام
اعتماد العنوان اجلديد ملجلة �صيدا،
عرب �شبكة االنرتنت على ال�شكل التايل:
www.saida-magazine.co
ghaleb@saida-magazine.co
info@saida-magazine.co

كما يرجى من القراء الكرام
اعتماد العنوان اجلديد لتلفزيون �صيدا،
عرب �شبكة االنرتنت على ال�شكل التايل:
www.saidastartv.com
املكتب الرئي�سي �صيدا ـ لبنان  -بناية اجلبيلي  -هاتف 03 - 524385 :
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