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

غالب بعا�صريي
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الغالف

فخامة الرئي�س مي�شال عون
ُيعيد دور لبنان
�إلى ال�ساحتين ...العربية ،والدولية

بقلم :غالب بعا�صريي

عندما ُتكتب الكلمةُ ،ت�صبح الكلمة ال�صادقة حكاية ،واحلكاية
جُت�س���د حقائق الواقع املُ�ش���رف ،وامل�ش���رق مل�س�ي�رة قائد �إن حكى
ووعد �صدق يف وعده
٭�..إنه
الرئي�س مي�شال عون
رئي�س البالد ..رئي�س الإعتدال ...والوفاق الوطني
املختار بالقرار ...واخليار ...والإختيار ب�إمتياز لبناين وطني.
فكيف ال!
 ..والرئي�س العماد مي�شال عون عفيف اليد ,والنف�س والل�سان,
امل�ؤمن بالوطن الواحد لكل �أبنائه.
...وب�ص���فته �أي�ضا قائد �سابق للجي�ش اللبناين الوطني ..قائد
كبري من �ض���باط امل�ؤ�س�سة الع�س���كرية النزيهة الذين يحملون
�صيدا
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القل���ب ال�ش���جاع يف �ص���دورهم العام���رة بالإميان ال���ذي ينب�ض
مبع���اين ال�ش���رف ...الت�ض���حية ...الوف���اء .وه���ي املع���اين التي
تتمثل فيها وحدة الوطن.
مع���اين قيم���ة هام���ة ال ت�ش���وبها �ش���ائعية يف �أدران التع�ص���ب
الطائفي �أو الأنانية الفردية� ,أو الروح الإنتهازية ,الإنهزامية.
فال�ش���عار ال���ذي ه���و رم���ز “ اجلي����ش اللبناين” ورمز ال�ش���عب
اللبناين هو “ كلنا للوطن للعلى للعلم”.
هك���ذا ن�ش����أ وهك���ذا ترع���رع يف م�س�ي�رة حياته ,وهكذا ق���ام عماد
اجلي����ش اللبن���اين ,الرئي����س مي�ش���ال ع���ون ,عماد الوط���ن بقوة
وعزمية مطلقة لقيادة البالد.
جم�س���داً كل القي���م واملب���ادئ والأخ�ل�اق احلمي���دة املدني���ة
والع�س���كرية ب�إط�ل�اق م�س�ي�رة عه���ده اجلدي���د نح���و �آف���اق

الغالف

امل�س���تقبل الواع���د لدع���م تكري����س ال���دور الوطن���ي ,ودع���م
وحماية توحيد م�س���ار الإجنازات التي تكر�ست على امل�ستوى
الوطن���ي منذ "�إتف���اق الطائف" .والتي لعبت هذه امل�ؤ�س�س���ة
الع�سكرية البا�سلة ,دورا ...رائدا و�أ�سا�سياً وهاماً يف حتقيقها
ب�إمتي���از� ,إن كان على �ص���عيد البنية الوطني���ة اجلامعة التي
�أ�ض���حت مر�آة نا�ص���عة للإن�ص���هار الوطني ال�ش���امل وحامية
الوح���دة الوطني���ة املح�ص���نة املنيعة التي متثل �إرادة ال�ش���عب
اللبناين.
مم���ا �أك�س���ب ه���ذه امل�ؤ�س�س���ة امل�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية وقائده���ا ثقة
ال�ش���عب والتفاف���ه حولها ومكنها من لعب ال���دور املناط بها يف
عملية النهو�ض بالوطن ,بكل فخر و�إعتزاز وثقة كاملة.
و�إ�س���تيعاب الأم���ن والإ�س���تقرار و�س�ل�امة م�س�ي�رة ال�س���لم

الأهل���ي و�إع���ادة البناء والإعمار والأم���ن والأمان ,والإطمئنان
اىل نفو����س املواطن�ي�ن ,و�إع���ادة الثق���ة ب���دور لبن���ان ب�ي�ن لبنان
املغرتب ...ولبنان املقيم والعامل.
بالعودة اىل روح الن�ص ...وامل�ضمون مل�سرية العهد اجلديد
٭�...إنه
الرئي�س مي�شال عون
امل�ؤمن بقد�س���ية دور لبنان املقد�س �أر�ض الر�س���االت ال�س���ماوية
والإن�س���انية ,وامل�ؤم���ن ب����أن لبن���ان ,كان...ومازال ....و�س���يبقى
عرب التاريخ ملتقى احل�ض���ارات عرب التاريخ ,ونقطة التالقي
واحل���وار ب�ي�ن ح�ض���ارات ال�ش���رق والغرب...لتحقي���ق الر�ؤي���ة
والإ�سرتاتيجية نحو �آفاق امل�ستقبل الواعد للبنان.
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كوالي�س

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

� 4سري للغاية:
 1اختبار
�شخ�ص���ية ثرية فاج�أت رواد مطعم على �س���احل جونية
تعت���زم �شخ�ص���ية اقت�ص���ادية فاعل���ة وهام���ة ج�س نب�ض
بح�ض���ورها بدون مواكب���ة وال مرافقة مما �أثار ده�ش���ة
بع����ض الفعالي���ات االقت�ص���ادية االغرتابي���ة اللبناني���ة
بع����ض معارف���ه القاطن�ي�ن بج���وار ق�ص���ره .بع���د ط���ول
يف بالد االنت�ش���ار بخ�ص���و�ص رغبة عق���د لقاء اغرتابي
انتظار تبني فيما بعد �أن هذه ال�شخ�صية مغرمة بفتاة
كبري ي�ؤيد فكرة �إن�ش���اء جمل�س اقت�ص���ادي – اغرتابي
ً
ً
جميلة جدا ولكن مطالبها الكثرية �أجمل.
بهدف �إقامة م�ش���اريع �س���ياحية ك�ب�رى يف لبنان ،نظرا
للخط���وات االيجابي���ة الت���ي يعتمده���ا حاك���م م�ص���رف
 5من هو؟
لبنان.
رج���ل �أعمال مرموق وموثوق و�ص���احب �س���معة مميزة
ي�س���عى جاهداً لتحقي���ق ُحلم حياته ال���ذي راوده كثرياً
 2من هو؟
من خالل معارفه و�ص���داقاته من بع�ض �أثرياء العرب
املهند�س ال�ش���اب ال�ص���يداوي العائد من اخلارج بعد �أن
وبع���د البح���ث والتدقي���ق وتق���دمي خرائ���ط هند�س���ية
قام بعدة جوالت مكوكية قا�ص���داً �أق���رب املقربني �إليه،
لع���دة م�ش���اريع حظ���ي ه���ذا الرج���ل املرموق عل���ى وعد
طلباً للنجدة املالية.
قاطع ب�إقامة م�ش���روعه ال�سياحي منا�صفة بالت�ضامن
 3مل يعد �سراً
والتكافل مع �أحد ه�ؤالء املعارف الأثرياء.
مفاج�أة �س���ارة جليل ال�شباب لتحقيق طموحاته يف بناء
 6مل يعد �سراً
�أ�سرة تليق بهذا اجليل ال�صاعد.
رجل �أعمال كبري ك�شف يف جمال�سه اخلا�صة عن رغبته
تت�أل����ق ام����ر�أة لبنانية يف كافة املنا�س����بات االجتماعية وك�أنه
يف ف���ك �أزمة جيل ال�ش���باب املتعرث الباحث عن م�س���كن
�أمر يوحي للعارفني واملقربني وحفظة الأ�سرار (ال�صندوق
للإق���دام عل���ى خطوة ال���زواج واع���داً �أ�ص���دقائه ب�إقامة
الأ�سود) ب�أن لهذه الإمر�أة م�ستقبل باهر يحمل �صفة تب ّو�أ
م�ش���روع �س���كني كبري يف �ص���يدا دعماً للأ�سر الطاحمة
من�صب هام اجتماعي يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الهامة والفاعلة
يف حتقيق حلم الغد بتم ّلك �شقة بالتق�سيط املريح.
يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.
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نشاطات الرئيس

الموفد الملكي ال�سعودي نقل
�إلى رئي�س الجمهورية تهاني الملك �سلمان
وولي العهد بت�شكيل الحكومة الجديدة

ا�س ��تقبل رئي�س اجلمهورية العماد مي�ش ��ال يف ق�ص ��ر بعبدا ،املوفد امللكي
ال�سعودي امل�ست�ش ��ار يف الديوان امللكي نزار بن �سليمان العلوال ،يف ح�ضور
ال�س ��فري ال�س ��عودي يف بريوت ال�س ��فري ولي ��د عبد اهلل البخ ��اري .وخالل
اللقاء نقل امل�ست�ش ��ار العلوال اىل رئي�س اجلمهورية حتيات خادم احلرمني
ال�ش ��ريفني امللك �س ��لمان ب ��ن عبد العزي ��ز وويل العهد االم�ي�ر حممد بن
�سلمان ،وتهانيهما مبنا�سبة ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،واكد املوفد امللكي
وق ��وف ال�س ��عودية اىل جانب لبنان وم�س ��اعدته يف املج ��االت كافة بهدف

�صيدا

8

تعزيز العالقات االخوية بني البلدين ال�شقيقني.
وح ّم ��ل الرئي�س عون امل�ست�ش ��ار العل ��وال حتياته اىل امللك �س ��لمان بن عبد
العزيز وويل العهد ،م�ؤكدا حر� ��ص لبنان على تعزيز التعاون بني البلدين
يف املج ��االت كافة .ومت خ�ل�ال اللقاء التداول يف �س ��بل تفعي ��ل االتفاقات
الثنائي ��ة بني البلدين بهدف تنمية العالق ��ات بينهما .وتطرق البحث اىل
االقرتاح الرئا�س ��ي اللبناين بان�شاء "اكادميية االن�سان للتالقي واحلوار"
واالت�صاالت التي قطعها لبنان لتوفري الت�أييد العربي والدويل لها.

نشاطات الرئيس

الرئي�س عون تلقى ر�سالة �شفهية من نظيره الإيراني نقلها وزير خارجيته:

نجدد دعوتكم لزيارة �إيران
ونتمنى لكم التوفيق في قيادة لبنان

اع ��رب رئي� ��س اجلمهورية العماد مي�ش ��ال عون عن امتنان ��ه للدعم الذي
يلق ��اه لبن ��ان م ��ن اجلمهوري ��ة اال�س�ل�امية االيراني ��ة يف املج ��االت كافة،
انطالقا من عالقة ال�ص ��داقة التي جتمع بني البلدين .وابلغ الرئي�س عون
وزي ��ر اخلارجية االيرانية الدكتور حممد جواد ظريف الذي ا�س ��تقبله يف
ق�ص ��ر بعبدا مع الوفد املرافق ،ان م�س� ��ألة النازحني ال�س ��وريني يف لبنان
حتتاج اىل معاجلة ت�أخذ يف االعتبار �ض ��رورة عودتهم االمنة اىل املناطق
ال�س ��ورية امل�س ��تقرة ،ال�س ��يما وان تداعيات هذا النزوح كانت كبرية على
االو�ض ��اع االقت�ص ��ادية واالجتماعية واالمنية يف لبنان ،معتربا ان اليران
دورا يف امل�ساعدة على حتقيق هذه العودة.
ولف ��ت الرئي�س عون اىل ان احلكومة اللبنانية اجلديدة �س ��وف تويل ملف
النازح�ي�ن اهمية خا�ص ��ة ال�س ��يما مع تعيني وزي ��ر ملتابعته .و�ش ��كر رئي�س

اجلمهوري ��ة الوزي ��ر ظريف على اال�س ��تعداد الذي ابدته بالده مل�س ��اعدة
لبنان يف املجاالت كافة ،وح ّمله حتياته اىل الرئي�س االيراين ال�شيخ ح�سن
روحاين وتهنئته ملنا�سبة الذكرى االربعني لقيام الثورة االيرانية.
وكان الوزي ��ر ظري ��ف نقل اىل الرئي�س عون ر�س ��الة �ش ��فهية م ��ن الرئي�س
االي ��راين �ض ��منها حتيات ��ه ومتنياته ل ��ه يف التوفي ��ق له يف قيادة م�س�ي�رة
لبنان ،جمددا الدعوة التي كان وجهها اليه لزيارة اجلمهورية اال�سالمية
االيرانية .وا�شاد الوزير ظريف بالعالقات اللبنانية -االيرانية التي ت�صب
يف م�ص ��لحة البلدين وال�شعبني ،منوها بحكمة الرئي�س عون التي ادت اىل
ت�شكيل حكومة جديدة.
واج ��رى الرئي� ��س ع ��ون مع الوزي ��ر ظريف جول ��ة افق تناول ��ت التطورات
الراهنة يف لبنان واملنطقة وموقف طهران منها.
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يتميز الرئي�س نبيه بري ب�شهادة جامعة �أنه "ح ّالل
العقد وامل�ش ��اكل" ,و�صمام الأمان للبلد"  ,و�أف�ضل
من اجرتح احلل ��ول و�أخرج �أرانبها م ��ن �أكمامه..
وه ��و �أع ��رق رئي�س جمل� ��س نياب ��ي و�أكرثهم حنكة
وحكم ��ة يف �آن مع� � ًا  ,لي� ��س يف الع ��امل العربي ,بل
�أي�ضا على م�ستوى الربملانات يف العامل.
هذا الكالم ترجمته مواق ��ف وخربة الرئي�س بري
خالل م�س�ي�رته ال�سيا�سية لعقود ,وال يختلف �إثنان
�أن ��ه رجل الإعت ��دال والدولة يف كل زم ��ان ومكان,
وه ��ذا م ��ا يجعل ��ه ميلك �ش ��بكة توا�ص ��ل وعالقات
وا�سعة رغم �أنه يتم�سك مببادئه ومواقفه ,ويختلف
يف كثري من الأحيان مع م�س�ؤولني و�سيا�سيني ,لكن
بو�صلته تكاد ال تخطئ.
بع ��د تكلي ��ف الرئي� ��س �س ��عد احلري ��ري لت�ش ��كيل
احلكوم ��ة ,كان الرئي� ��س بري �أول من �س ��ارع على
�ض ��خ روح التف ��ا�ؤل لت�س ��ريع الت�أليف�,أمال يف �أن ال
ت�ستغرق �أكرث من �أ�سبوعني �أو ثالثة.
وكان احلري ��ري �أي�ض ��ا متفائال بالوالدة ال�س ��ريعة
لكن ري ��اح التجاذبات ح ��ول احل�ص ���ص الوزارية
واخلدماتي ��ة وغريه ��ا م ��ن الت�ص ��نيف اللبن ��اين
للوزارات ,هب ��ت بقوة ف�أخرت هذه الوالدة ت�س ��عة
�أ�شهر,واحلمدهلل جاءت طبيعية وغري م�شوهة.
ماذا فعل الرئي�س بري للم�س ��اعدة على حل العقد
وت�شكيل احلكومة؟
منذ اللحظ ��ة الأوىل �أبلغ رئي� ��س املجل�س ,الرئي�س
احلري ��ري �أن الثنائ ��ي ال�ش ��يعي "�أم ��ل" و "حزب
اهلل" �س ��يكتفيان بح�ص ��ة وزاري ��ة من �س ��تة وزراء
يف احلكوم ��ة الثالثيني ��ة ,رغ ��م �أن القاع ��دة التي
اعتم ��دت يف عملي ��ة ت�ألي ��ف احلكوم ��ة تعطي لهذا
الثنائ ��ي ثمانية �أو �س ��بعة وزراء على الأقل بن�س ��بة
لعدد نوابهم يف املجل�س.
ويف التجاذب ��ات ح ��ول احلقائب بعد ح�س ��م توزيع
احلقائ ��ب ال�س ��يادية َق ِب ��ل الرئي�س ب ��ري بالتخلي
ع ��ن وعده بوزارة البيئة �إىل جانب املال والزراعة,
با�س ��تبدالها بوزارة الثقافة لت�سهيل وت�سريع والدة

الغالف

احلكومة ,وعدم الإ�س ��تمرار يف امل�سار الإنحداري
للو�ضعني الإقت�صادي واملايل.
يف البداي ��ة اكتفى الرئي�س بري برتك امل�ش ��اورات
التي خا�ض ��ها الرئي�س احلريري ت�أخذ جمراها مع
تقدمي كل ما ي�سهل و�صولها �إىل النتائج الإيجابية,
ولكن ��ه �أب ��دى الحق� � ًا تق ��دمي كل م�س ��اعدة بع ��د
لقاءٍمع الرئي�س احلريري املكلف ,و�س ��اعد يف حل
عقدة التمثي ��ل "الدرزي" وعق ��دة متثيل "القوات
اللبنانية" من خ�ل�ال عالقته اجليدة مع جنبالط
والتوا�صل الذي كان مفتوحا بينه وبني "القوات".
وعندما ن�شبت �أزمة متثيل "اللقاء الت�شاوري" �أو ما
يو�ص ��ف بلقاء نواب �سنة � 8آذار ,كان الرئي�س بري
�أول من و�ض ��ع �إطار ومبادئ احلل الذي اعتمد يف
مرحلة الحقة ,والذي ق�ضى ب�أن ي�سمي نواب اللقاء
ثالثة �أ�ش ��خا�ص ,ويختار رئي�س اجلمهورية واحد ًا
منهم لتوزيره من ح�صته ,وهكذا ح�صل فع ًال بعد
اعتماد هذه الن�سخة من احلل ,التي و�ضع حروفها

الأوىل الرئي�س بري باعرتاف اجلميع.
لق ��د انخ ��رط الرئي� ��س ب ��ري �أك�ث�ر يف امل�س ��اهمة
بت�س ��هيل ت�ألي ��ف احلكومة ,وكان ��ت املبادرات حلل
العق ��د تنطلق م ��ن عنده ,مرة م ��ن جمل�س النواب
ومرتني من عني التينة.
وم ��ا جع ��ل رئي�س املجل�س ي�ش ��مر عن �س ��اعديه يف
اجرتاح احللول ,هو �ش ��عوره بخطورة الو�ضع العام
يف البالد والتداعيات اخلطرية للأزمة احلكومية
على البالد ,حتى �أنه حذر مرار ًا و�أطلق حتذيرات
متتالية من مغبة نتائج غياب احلكومة ,ومل يرتدد
�أب ��د ًا يف عق ��د جل�س ��ات ت�ش ��ريعية يف ظ ��ل حكومة
ت�ص ��ريف الأعم ��ال ,لأنه كان ي ��درك �أهمية �إقرار
عدد م ��ن القوان�ي�ن الت ��ي حتاكي ق ��رارات م�ؤمتر
"�س ��يدر" والتي حت�صن لبنان ونظرة اخلارج له
على ال�صعيد املايل والإقت�صادي.
ت�ص ��رف الرئي� ��س ب ��ري كالع ��ادة عل ��ى �أ�س ��ا�س
"�أم ال�ص ��بي" ,ورغ ��م املناكدات التي اكت�س ��حت

ال�س ��احة ,بقي يدفع باجتاه احل ��ل ,تارة من خالل
رفع ال�ص ��وت وال�ضغط باجتاه الت�أليف ,وطور ًا من
خالل اقرتاح ال�ص ��يغ واحلل ��ول �أو املقاربات التي
تفكفك العقد وت�سهل الوالدة.
وبع ��د الت�ألي ��ف كان الرئي� ��س �أول م ��ن �س ��ارع �إىل
دعم وت�ش ��جيع انطالقة احلكومة ,ف�أكد يف �شباط
املا�ض ��ي �أن جمل� ��س الن ��واب �س ��يواكب احلكوم ��ة
بور�شة عمل وعقد جل�سات رقابية �شهرية وجل�سات
ت�شريعية.
وبالفع ��ل فقد بادر �إىل البدء بهذه الور�ش ��ة مركز ًا
عل ��ى �أولوي ��ة �أ�سا�س ��ية وه ��ي الإ�ص�ل�اح ومكافحة
الف�ساد لكن لي�س على ح�ساب الفقراء وذوي الدخل
املحدود ,ولي�س ب�إعادة �أي بحث يف مو�ضوع �سل�سلة
الرتب والرواتب التي هي حق للنا�س ولأ�صحابها.
فهن ��اك مزاريب كث�ي�رة للهدر يج ��ب وقفها ,على
�س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر ,ال�س ��فريات والإيجارات
وغريها وغريها..
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حكومة �إلى العمل :التحديات والأولويات
حذار الأفخاخ ..وتبقى الوحدة هي ال�ضمانة
ي�س ��ود الإعتق ��اد من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل لت�ألي ��ف
"حكوم ��ة �إىل العم ��ل " وقبل ذلك �أي�ض ��ا �أن هذه
احلكومة هي حكومة طويلة العمر حتى نهاية هذا
العه ��د ,و�أنها �إذا ما جت ��اوزت الأفخاخ واملطبات
الداخلية واخلارجية مر�ش ��حة لتحقيق �إجنازات
مهم ��ة ال�س ��يما عل ��ى ال�ص ��عيدين الإقت�ص ��ادي
والإمنائي.
لكن ا�س ��ئلة كثرية مطروحة وهي بر�سم احلكومة
اجلديدة ,لعل �أبرزها ما �إذا كانت �س ��تتمكن من
العمل م ��ن دون متاري�س داخلية تعيق م�س�ي�رتها
وتعرق ��ل �إجنازاته ��ا املوع ��ودة كم ��ا ح�ص ��ل يف
احلكومة ال�سابقة.
ومما ال �ش ��ك في ��ه �أن التحدي الأ�سا�س ��ي �أمامها
هو النجاح يف معاجلة ملفات ح�سا�س ��ة ال�س ��يما :
الكهرباء والنفط  ,ومكافحة الف�ساد والإ�صالح.
ويق ��ول م�ص ��در وزاري ب ��ارز �أن هناك �إ�ش ��ارات
ميكن و�ضعها يف اخلانة الإيجابية مل�سار وم�سرية
احلكومة املرتقبة� ,أبرزها :
 – 1الإنطالقة القوية لها بعد نيلها ثقة نيابية
�س ��احقة بلغ ��ت � 110أ�ص ��وات مقاب ��ل معار�ض ��ة
هزيل ��ة مل تتج ��اوز ال�س ��تة ن ��واب  – 2امل�ش ��اركة
الوا�س ��عة للكت ��ل النيابية يف احلكوم ��ة التي تكاد
تكون �ص ��ورة طبق الأ�ص ��ل عن املجل� ��س النيابي,
لك ��ن البع�ض يرى يف هذه امل�ش ��اركة �س�ل�اح ًا ذو
حدين ,فهي من جهة متلك غطا ًء �سيا�سي ًا كبريا
يطلق يدها يف العمل ,وهي معر�ض ��ة للإهتزاز يف
�أي وق ��ت �إذا وقع اخلالف بني مكوناتها ال�س ��يما
الأ�سا�سية منها.
ً
 – 3الدع ��م اخلارج ��ي التي حتظى ب ��ه بدءا من
م�ؤمتر "�س ��يدر" الذي قرر منح لبنان قرو�ض� � ًا
على غري �صعيد تبلغ حوايل  17مليار دوالر.
م ��رورا باملواق ��ف الدولي ��ة التي �ص ��درت مرحبة
بت�ش ��كيلها ب ��دء ًا م ��ن الأمم املتح ��دة والهيئ ��ات
الدولي ��ة مرور ًا بالإحتاد الأوروبي وانتها ًء بالدول
العربية والدول ال�صديقة امل�ؤثرة مثل �إيران.
وفيما يتعلق باملوقف الأمريكي ,ف�إن وا�ش ��نطن مل
تعار�ض ت�أليف احلكومة ,لكنها حتاول ممار�س ��ة
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�ض ��غوطات بني احل�ي�ن والآخر لإعاق ��ة تركيبتها
بحج ��ة م�ش ��اركة ح ��زب اهلل فيها  ,الأم ��ر الذي
يعط ��ي �إنطباعا لدى الأو�س ��اط املراقبة ب�أنها لن
تكون م�ؤثرة رغ ��م تلويحها مبتابعة م�س ��ارعملها
وتوجهاتها.

وبر�أي امل�ص ��در الوزاري �أي�ضا �أن الدعم العربي
والإقليم ��ي للحكوم ��ة ,جتل ��ى ب�إ�ش ��ارات عدي ��دة
�أبرزها م�سارعة وزير اخلارجية الإيراين حممد
جواد ظري ��ف لزيارة لبنان و�إع�ل�ان هذا الدعم
 ,ثم جميء املوفد امللكي ال�س ��عودي امل�ست�ش ��ار يف
الدي ��وان امللكي ن ��زار العلوال  ,ال ��ذي �أعلن دعم
اململكة للبن ��ان وحلكومته  ,و�أرفق ذلك بالإعالن
عن رفع احلظر عن �سفر ال�سعوديني �إىل لبنان.

الغالف
ويف �ش� ��أن الأولوي ��ات ت�ؤك ��د الأو�س ��اط احلكومية
�أن الأو�ض ��اع ال�ص ��عبة واملرتدي ��ة الت ��ي و�ص ��لت
�إليه ��ا الب�ل�اد خ�صو�ص ��ا بع ��د الف�ت�رة الطويل ��ة
الت ��ي ا�س ��تغرقتها عملي ��ة الت�ألي ��ف (� 9أ�ش ��هر),
تفر�ض تو�س ��يع دائرة الأولويات لتطال الأو�ض ��اع
الإقت�صادية واملالية والإغاثية والإجتماعية.
�أم ��ا عل ��ى ال�ص ��عيد ال�سيا�س ��ي وطريق ��ة تعاطي
احلكوم ��ة مع امللف ��ات ال�سيا�س ��ية ال�س ��يما ملف
العالق ��ة مع �س ��وريا �أو امللف احل�س ��ا�س واحليوي
�أي ملف النازحني ال�سوريني ,ف�إن امل�ؤ�شرات التي
ظه ��رت قبل وبع ��د الت�أليف تدل بو�ض ��وح على �أن
هناك توافقا" بني القوى الأ�سا�سية على التعامل
معه ��ا بدراي ��ة وعناي ��ة ,وه ��ذه القوى ه ��ي "تيار
امل�س ��تقبل" و"التي ��ار الوطني احل ��ر" و"الثنائي
ال�شيعي".

و�إذا كان الرئي� ��س احلري ��ري قد �أكد يف �أكرث من
منا�س ��بة عل ��ى موقفه بعدم التعاط ��ي مع النظام
ال�س ��وري وحكومت ��ه ,ف� ��إن هن ��اك قن ��اة �أخ ��رى
�أ�سا�س ��ية ومهم ��ة للتعامل ب�ي�ن البلدين على غري
م�س ��توى ,تبد�أ من موقف رئي�س اجلمهورية ومتر
بعدد من الوزارء الذين تربط قياداتهم عالقات
متينة مع دم�شق.
وب ��ر�أي الأو�س ��اط املراقب ��ة �أن الإ�ش ��كالية يف
العالقة مع �س ��وريا ,لن متنع �أن ي�أخذ لبنان دوره
يف امل�س ��تقبل بور�ش ��ة �إعمار �س ��وريا ,و�أن رو�س ��يا
�س ��تلعب دور ًا مهم� � ًا يف هذا املجال ,كما �س ��تفعل
�أي�ض ًا بالن�سبة لق�ضية النازحني وعودتهم الآمنة
�إىل �سوريا.
�أم ��ا بالن�س ��بة ملل ��ف الإ�ص�ل�اح ,ف� ��إن احلكومة
اجلديدة �أمام �إمتحان �صعب و�شائك ,فهي من

ناحية حتر�ص على التقيد ب�ش ��روط "�س ��يدر",
و�أوله ��ا اتخاذ الإج ��راءات الإ�ص�ل�احية املالية
والإداري ��ة الت ��ي تو�ص ��ف بالق ��رارات املوجعة,
وت ��درك م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى خماط ��ر �سيا�س ��ة
الإ�س ��تدانة وقراراتها اجلريئة وخ�صو�ص ��ا �إذا
ما طاولت الفئات الفق�ي�رة وحمدودي الدخل,
لأن مث ��ل ه ��ذه الق ��رارات �إن مل تكن مدرو�س ��ة
رمب ��ا ت� ��ؤدي �إىل �إنفج ��ار �إجتماعي و�ش ��عبي يف
ال�ش ��ارع.
الرئي� ��س احلري ��ري خت ��م كلمت ��ه يف ال ��رد عل ��ى
مداخالت النواب خالل جل�س ��ة الثق ��ة ,بالت�أكيد
على التع ��اون بني �أطراف احلكوم ��ة ,مردد ًا �إىل
ال�شغل� ,إىل ال�شغل� ,إىل ال�شغل.
فهل تنجز حكوم ��ة "�إىل العمل" ما عجزت عنه
احلكومة ال�سابقة ؟
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الغالف

الجي�ش :عنوان حماية الوطن
والحفاظ على الإ�ستقرار وال�سلم الأهلي
بقلم :غالب بعا�صريي

قائد الجيش العماد جوزاف عون.
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ُيجم ��ع اللبناني ��ون عل ��ى الإلتف ��اف ح ��ول اجلي�ش
اللبناين ,الذي �ش� � ّكل وي�ش� � ِّكل العنوان الأ�سا�س ��ي
للإ�ستقرار وال�سلم الأهلي وحماية الوطن.
فاجلي�ش بقيادته و�ض ��باطه ورتبائ ��ه وجنوده ,قام
بواجب ��ه الوطني عل ��ى �أكمل وج ��ه� ,أكان بالوقوف
ب�ص ��مود وع ��زة عن ��د احل ��دود اجلنوبي ��ة يف وجه
الع ��دو الإ�س ��رائيلي� ,أو يف حمارب ��ة الإرهاب على
�س ��فوح احلدود ال�ش ��رقية م ��ع �س ��وريا ,مقدم ًا من
�أبنائه �شهدا ًء �أبرار ,كما فعل �سابق ًا و�سط ملحمة
ال�ش ��رف �أي�ض ��ا يف معركة نهر البارد ,وق�ضى على
املجموعات الإرهابية يف هذا املخيم.
ولعبت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دور ًا فاع ًال وحا�سم ًا يف
مالحقة اخلاليا الإرهابية يف الداخل بالتعاون مع
عال
القوى الأمنية ,وا�ستطاعت �أن حتظى
بتقدير ٍ
ٍ
من اجلهات والدول وبثقة اللبنانيني جميعاً.
و�إىل جان ��ب هذه املهام كلها ,كان اجلي�ش اللبناين
وال ي ��زال �ص ��مام الأم ��ان يف احلفاظ على ال�س ��لم
الأهلي ,والق�ض ��اء على بع�ض التوت ��رات الداخلية
ب�ص ��ورة حا�س ��مة ومبا�ش ��رة ,ومالحق ��ة املخ ّل�ي�ن
بالأمن �أينما كانوا يف الأوكار �أو اجلرود.
وبقيادة العماد جوزاف عون ,لعب اجلي�ش اللبناين
دوره عل ��ى خمتل ��ف اجلبه ��ات واملح ��اور ,باقتدار
وبطولة ا�ستحقت وت�ستحق �أكرب حتية وتقدير.
ون�س ��تعري من العم ��اد عون يف حفل �إزاحة ال�س ��تار
عن الن�ص ��ب التذكاري ال�ستقالل لبنان يف توجهه
للع�سكريني قوله:
"�ش ��عبكم اليوم يتطلع �إليكم بفخ ��ر و�إباء بعدما
دح ��رمت الإره ��اب يف وجه ��ه الع�س ��كري ,ودمرمت
البني ��ة التحتي ��ة خلالياه الأمني ��ة ,يف الوقت الذي
بقيت قبل ��ة �أعينكم ,احلدود اجلنوبية حيث العدو
الأ�سا�سي".
و�أك ��د �أن علين ��ا �أن نحم ��ي املكا�س ��ب و�أن نرتق ��ي
به ��ا ,على ر�أ�س ��ها الدولة مب�ؤ�س�س ��اتها ,باعتبارها
ال�ض ��امن الوحيد ال�س ��تمرارية املجتمع ومتا�سكه,

الغالف

و�أمنه الذي جنحت القوى الع�س ��كرية والأمنية يف
�إر�س ��ائه� ,آمال يف ا�ستثماره يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�ص ��ادية واملالي ��ة ,حفاظ� � ًا عل ��ى م ��ا حتقق
من�إجنازات ومكا�سب.

وال �ش ��ك �أن هذا الدور املحوري والأ�سا�سي للجي�ش
ال ينح�ص ��ر يف املجااللت الع�س ��كرية والأمنية ,بل
ينعك�س على الإقت�ص ��اد �أي�ض ًا ,فالأمن والإ�ستقرار
كما هو معلوم ي�ش ��كل العامل الأ�سا�سي للإ�ستثمار

والنهو�ض.
"جملة �ص���يدا  -عربالتاريخ" كما �أكدت �سابقاً,
ت�ؤك ��د يف هذا الع ��دد على توجيه التحي ��ة والإكبار
للجي�ش اللبناين حامي الوطن واملواطن.
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نشاطات

ظريف زار بري :عالقاتنا المميزة تخدم ال�شعبين
ال�شقيقين االيراني واللبناني وال ترتد �سلبا على �أي طرف

ظري ��ف وبع ��د اللق ��اء ال ��ذي ا�س ��تمر �س ��اعة قال
ظري ��ف" :لقد كان من دواعي �س ��روري واعتزازي
ان اق ��وم �ص ��باح هذا الي ��وم بداية بزي ��ارة فخامة
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رئي� ��س اجلمهورية العماد مي�ش ��ال ع ��ون ،ثم دولة
رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب اال�س ��تاذ نبي ��ه ب ��ري .ان
اجلمهورية اال�س�ل�امية االيرانية تويل اهمية بالغة

لتعزي ��ز العالقات الثنائية مع اجلمهورية اللبنانية
ال�ش ��قيقة ،وتعترب ان الإجن ��از الكبري الذي حتقق
�أخريا بت�ش ��كيل احلكومة اللبنانية اجلديدة مبثابة
�إجن ��از وطن ��ي كبري .وقل ��ت بداية لفخام ��ة رئي�س
اجلمهوري ��ة ،وثانيا لدولة رئي�س جمل�س النواب ان
اجلمهورية اال�س�ل�امية االيرانية لديها اال�ستعداد
الدائ ��م والكامل للتعاون م ��ع اجلمهورية اللبنانية
ال�شقيقة يف كل املجاالت احليوية واملتاحة ،لأن هذا
الأم ��ر من وجه ��ة نظرنا يخدم امل�ص ��لحة الوطنية
للبلدين ال�ش ��قيقني .وهذه العالقات املميزة تخدم
ال�ش ��عبني ال�ش ��قيقني االيراين واللبناين ،وال ترتد
�سلبا على �أي طرف من االطراف".
وا�س ��تقبل ب ��ري بع ��د الظه ��ر الوزي ��ر ال�س ��ابق
حممد ال�ص ��فدي ووزي ��رة الدولة ل�ش� ��ؤون التمكني
االقت�ص ��ادي للن�س ��اء وال�ش ��باب فيولي ��ت خرياهلل
ال�صفدي.
ث ��م التقى �س ��فري هنغاريا الدكتور غي ��زا ميهاليي
وعر�ض معه العالقات بني البلدين.

نشاطات

الرئي�س الحريري ي�ستقبل وزير الخارجية الإيراني
محمد جواد ظريف

ا�س ��تقبل رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء �س ��عد احلريري
يف ال�س ��راي احلكومي وزي ��ر اخلارجي ��ة الإيراين
حمم ��د جواد ظريف ،يرافقه ال�س ��فري الإيراين يف
لبنان حممد جالل فريوزنيا ،يف ح�ضور الوزيرين

ال�س ��ابقني غطا�س خوري وبا�س ��م ال�سبع ،وعر�ض
معه الأو�ض ��اع العامة املحلية والإقليمية والعالقات
الثنائية بني البلدين.
وخ�ل�ال اللقاء ،نقل الوزير ظري ��ف تهنئة الرئي�س

الإي ��راين بت�ش ��كيل احلكومة اللبناني ��ة ،معربا عن
متني ��ات �إي ��ران بنجاحها يف برناجمه ��ا للنهو�ض،
وعن ا�س ��تعداد بالده مل�س ��اعدة لبنان يف املجاالت
التي حتددها احلكومة اللبنانية.
بدوره� ،ش ��كر الرئي� ��س احلريري الوزي ��ر ظريف،
م�ؤكدا �أن احلكومة تنطل ��ق يف برناجمها للنهو�ض
م ��ن م�ص ��لحة ال�ش ��عب اللبن ��اين وم�ص ��الح لبنان
العليا ،الفتا �إىل احرتام لبنان لتعهداته والتزاماته
جتاه املجتمع العربي والدويل.
كما جرى خالل اللقاء جولة �أفق يف �أو�ضاع املنطقة،
ال �س ��يما ما يتعلق بق�ضية النزوح ال�س ��وري ،وال�سبل
الآيلة لتحقيق عودة �آمنة وكرمية للنازحني يف لبنان.
ويف ختام اللقاء ا�ستف�س ��ر الرئي� ��س احلريري عن
جواب احلكومة الإيرانية ب�ش� ��أن مطالبته ب�إطالق
�س ��راح اللبن ��اين ن ��زار زكا امل�س ��جون يف �إي ��ران،
م�ش ��ددا على وج ��وب �إنهاء هذا امللف ،مبا ي�ش ��كل
ب ��ادرة �إيجابية جت ��اه عائلة زكا وال�ش ��عب اللبناين
عموما ،فوعده الوزير ظريف باملتابعة.
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افتتاحية

ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق الحريري في ذكراه الرابعة ع�شر
ر�سالة وفاء وتقدير لإبن �صيدا -البار �شهيداً ...لأجل لبنان
والم�سيرة ما زالت م�ستمرة بعزيمة بقيادة الرئي�س �سعد الحريري
الذي جمع بني املا�ضي واحلا�ضر.
٭ �س � ّ�طر القل ��م جم� �دّد ًا مبنا�س ��بة الذك ��رى الرابعة ع�ش ��ر
بقلم :غالب بعا�صريي
ما�ض م�ش� � ِّرف عريق ...وحا�ضر قويّ متطوِّر حديث
أحرف من ذهب
لإ�ست�ش ��هاد الرئي���س رفيق احلري��ري ب� ٍ
ٍ ...
�أ�س ��مى و�أجم ��ل الكلمات واملع ��اين و�أنبل املواق ��ف ّ
واملحطات يف ح� � ّق تاريخ هذا يف تنمية الب�شر ...و�أ�سطورة الإعمار ...لأجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
الرجل العظيم.
�دق وحم ّب ٍة كما عبرّ عنها كبار القوم والقادّة والأ�سياد وامل�س�ي�رة ...م�س�ي�رة قائد كبري ...وه ّم م�ص�ي�ر وحدة وطن ق�ض ��اها يف خدمة
عبرّ عنها ك ّل النا�س ب�ص � ٍ
ورجال الدين �إىل جانب الر�سميني من احل ّكام العرب ور�ؤ�ساء حكومات حمليني وطنه و�أ ّمته الإ�س�ل�امية والعربية .قائ ٌد ي ّت ُ
�صف بك ّل ال�صفات احلميدة احل�سنة،
�صفات ق َّل �أن جتدها يف غريه.
وعربيني ودوليني.
فكان املوقف والعنوان املعبرّ الواحد املقدّ�س تقدير ًا وتعبري ًا عن كا ّفة �أدوار هذا ٭� ...إنه الرئي�س
الرجل العظيم يف العطاء والتقدير والإحرتام والن�ض ��ال والكفاح حتى ال�ش ��هادة الذي وقف يف وجه الأعا�ص�ي�ر ...وامل�ؤامرات الإ�سرائيلية �ضد لبنان ،قبل تفاهم
ني�سان ( )1996وبعده.
يف �سبيل لبنان.
٭ ...بعد الأحداث اجل�س ��يمةَ ،
حتملك الذكرى الأليم ��ة على النطق واحلديث ،دعم ًا لل�شعب واجلي�ش واملقاومة ولبنان.
ولو �أردت َ
 ...فما اهتزت قناعته الوطنية ...وال �ضعفت �شجاعته ...وال �ضعفت ب�صريته...
لنف�سك ...ال�صمت والت�أ ّمل.
وق ��د بقي طي ��ف الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري ،من ��ذ ا�ست�ش ��هاده ،يخالج وال فرتت مقاومته.
ً
خالج �ض ��مائر كثريين ممن عرفوه ،من خ ��ارج الوطن العربي ،وكان ه ��و الأقدر ...والأقوى ،دائما والأ�ش ��جع يف مواجه ��ة العدو ،وكل امل�ؤامرات
�ض ��مريي ،ولع ّل ُه َ
والأعداء �ضد لبنان.
فكيف بالوطن العربي ك ّله ووطنه ،لبنان.
ً
٭ ...ويح ّف ��زين هذا ال�ش ��عور �إىل الكتابة عنه ،بل �أين �أج ُد ه ��ذا الكالم واجبا ٭� ...إنه الرئي�س
مقدّ�س ًا يفر�ضه الإعجاب بالرجل “كبري القوم” ودَين ًا علينا للأجيال النا�شئة .الذي ا�س ��تطاع ،بحكمته ،وحنكته ،وخربته ،وقدرته ،وعالقاته على التعاطي مع
٭ ...كان ...و�سيبقى الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،منوذج ًا عالي ًا لكل �أعق ��د الأحداث والأزمات ،وفك الألغاز فكان “الر ّبان” الذي قاد �س ��فينة وطنه
�شاب لبناين وعربي يريد �أن يفتح لنف�سه باب امل�ستقبل على م�صراعيه ،لي�صبح لبنان �إىل �شاطئ الأمان ،ب�أمان.
٭� ...إنه الرئي�س
�شيئ ًا مذكورا �أو خالد ًا يف قومه وبالده.
موحد ،ب�ش ��عبه ..وجي�شه ،ومقاومته ،لأنه،
٭ ...فلق ��د ب ��د�أ الرئي���س ال�شهيد ...رفي��ق حياته من نقطة ال�ص ��فر ،كما رئي�س “احللم الكبري” مل�ص�ي�ر وطن ّ
يق ��ال :يف العلم ،يف املال ،يف الأعمال ،ولكنه انتهى ،غدر ًا قمة بني رجال العلم ،الكبري ..كبري ،بالو�صف والتقدير ،لوطن ا�سمه لبنان.
ورجال املال ،والأعمال على النطاق العربي ،و�شخ�صيته املرموقة ذات �ش�أن على اجلرمية النكراء� -ض ّد الإن�سانية.
اهت ّزت لنعيه جنبات الوطن العربي ك ّله!
النطاق العاملي.
ً
ً
ّ
و�شاركت كل الدنيا ...واملحافل الدولية
٭ ...مل يح ّد من ا�ستكمالها �إال موافاة املن ّية وانتهاء الأجل غدرا و�شهيدا.
يف ت�أبين ��ه ...وبك ��ت علي ��ه عي ��ون الأمه ��ات ...والآب ��اء وال�ش ��يوخ ...والأطف ��ال
و�ستبقى ذكراه.
٭ ...كم ��ا كان الرئي���س ال�شهي��د رفي��ق احلري��ري منوذج ًا كام�ل ً�ا ُ
للخلق وال�شباب ...وال�شابات ،والعائلة والأهل والأقارب والأحباء وال�ضعفاء وامل�ساكني
الرفي ��ع والت�ض ��حية ..والوف ��اء ..والوطني ��ة ال�ص ��ادقة ،لأج ��ل وطن ��ه ،و�أ ّمت ��ه ،من �أهل اخلري.
احل�صة الأوفر مع القادة والر�ؤ�ساء العرب والأجانب.
“العربية”والإ�سالمية.
وللزعماء ّ
٭� ...إنه الرئي�س
٭� ...إنه الرئي�س
�س � ّ�طر التاريخ ب�أح ُر ٍف من ذهب يف �س ��جل تاريخ “كبري القوم” القائد ال�ش ��هيد ال�شهيد رفيق احلريري� ،أب الفقراء والوطن� ،صاحب املجد واحلدث اجللل
وامل�صاب الأليم.
رفيق احلريري� ،أجمل املعاين ...و�أنبل و�أ�صدق املواقف!
 ...تاريخ عريق وطني �ص ��ادق وم�ش� � ِّرف ،حافل بالن�ض ��ال والكفاح والت�ضحيات “هو العنوان” عنوان :الأ ّمة وكرامتها وجمدها وعنفوانها ،القومي.
ورمز �شموخها وكربياءها وع ّزتها و�صربها“ ،ور�أ�س حكمتها”
والكفاءة ...واملوقف بالأ�صالة والعطاء والوفاء يف �سبيل دي َنه ووطنه و�أ ّمته.
�إىل ج ّنات اخللد
٭� ...إنه الرئي�س
ً
جديد للبنان يف زمن احلرب ... .يا �شهيد الوطن ...يا رفيق الدرب الطويل ،رحمك اهلل �شهيدا...
ع�صر ٍ
قائ ٌد حكي ٌم �شجاع �أمني� ...أعلنَ ومنح بداية ٍ
لأجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
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كلمة

الرئي�س �سعد الدين الحريري رجل دولة ...ب�إمتياز
�أمين م�ؤتمن على م�سيرة وطنه لبنان
 ...والأبن �سر �أبيه "الرفيق" ال�شهيد رفيق الحريري
بقلم :غالب بعا�صريي

�إن هذا الع�صر ع�صر ...ع�صر الدهاء واحلكمة.
امل�سرية :م�سرية عهد جديد للحكم واحلكومة من �أجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��يخ �سعد ال�س ��ائر بعزمية و�إ�ص ��رار على خطى �أبيه ال�شهيد
الرئي� ��س رفي ��ق احلري ��ري ،الذي ا�س ��تطاع بحكمت ��ه ،وحنكته،
وخربت ��ه ،وقدرت ��ه وعالقات ��ه التعاط ��ي م ��ع �أعق ��د الأح ��داث
والأزمات واملحن ال�ص ��عبة ،وف ��ك الألغاز «فكان ه ��و» «الر ّبان»
الذي قاد �سفينة وطنه لبنان �إىل �شاطئ «الأمان ب�أمان».
٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��يخ �سعد زعيم تيار امل�ستقبل ،وقائد م�سرية «تيار امل�ستقبل»
للغد الأف�ضل.
٭�...إنه الرئي�س
ال�ش ��يخ �سعد الذي جنح يف االمتحان ،امتحان ت�أليف احلكومة،
حكومة الوحدة الوطنية ،حكومة كل لبنــان.
من خالل ت�ض ��امن ودعم احلكم وكل القوى ال�سيا�س ��ية ،و�سائر
العائالت الروحية ،الإ�سالمية ...امل�سيحية ،بوئام تام و�أمان.
٭� ...إنه الرئي�س
املختار
ال�شيخ �سعد،
عفي ��ف الي ��د ،والنف�س والل�س ��ان ،امل�ؤم ��ن بالوط ��ن الواحد لكل
�أبنائ ��ه الطم ��وح ببناء وط ��ن مزدهر متطور يف �ش� �تّى املجاالت
لأجل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��اب امل�ؤمن ،بكل خيارات ��ه الوطنية املقد�س ��ة ،املدافع عنها
ب�صالبة وعزمية حلماية وطنه لبنــان.
٭� ...إنه الرئي�س

�ش ��يخ ال�شباب امل�ؤمن مب�س ��ار نهج �أبيه ال�شهيد الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري ،ذو الر�ؤية الثاقبة للأبعاد واملواقف الوطنية،
�ص ��احب ا ُ
حللم الكبري مل�صري وطن موحد ،بحكمه ،وحكومته..
و�شعبه ..وجي�شه ،ومقاومته.
 ...لأن ��ه «الوط ��ن» الكبري ...الكبري بالو�ص ��ف والتقدير ،لوطن
ا�سمه لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
ال�شاب قائد املواقف اجلريئة والر�صينة يف �آن.
�ش ��يخ ال�ش ��باب ورجل الإمناء والإعمار والدولة الع�ص ��رية ،كما
�س ��عى وعمل وال ��ده ال�ش ��هيد الرئي�س رفيق احلريري يف �س ��بيل
لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
�سعد ال�شاب �ص ��احب الكفاءة والنزاهة واملوقف واليد املمدودة
للغري – والعطاء يف �سبيل لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
�سعد النموذج املت�ألق يف كل مكان وزمان ،كما كان والده ال�شهيد
الرئي�س رفيق احلريري منوذج ًا مت�ألق ًا حر ًا كام ًال ُ
للخلق الرفيع
والن�ضال والت�ضحية والوفاء العظيم ،والوطنية ال�صادقة لأجل
وطنه و�أمته العربية والإ�سالمية.
« لك�أنها عودة»
الرفيق «الأب» �شهيد الوطن ،عودة الوجدان والكيان الوطني.
خط درب الرفيق ،ال�شهيد الرئي�س رفيق احلريري ،جتلى
بالرئي�س «ال�شيخ �سعد» والأبن �سر �أبيه الرفيق رفيق الوطن،
رفيق «اتفاق – الطائف» رفيق حكومة لبنان،
 ...رفيق العطاء ...وامل�صري – رفيق الدرب الطويل.
� ...إنها امل�سرية امل�ستمرة.
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"تيار الم�ستقبل" احيا الذكرى الـ14
ال�ست�شهاد الرئي�س رفيق الحريري ورفاقه

احي ��ا "تيار امل�س ��تقبل" ،الذكرى الرابعة ع�ش ��رة
ال�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري ورفاقه ،حتت
�ش ��عار "البل ��د مكفى ب�ش ��غلك" ،يف "�س ��ي �س ��ايد
ارينا" ،مب�ش ��اركة �ش ��عبية حا�ش ��دة فاق ��ت الـ 12
�ألف ًا ،يف ح�ض ��ور املوفد امللكي ال�سعودي امل�ست�شار
يف الديوان امللكي نزار بن �س ��ليمان العلوال ،ممثل
رئي� ��س اجلمهوري ��ة العماد مي�ش ��ال ع ��ون الوزير
�س ��ليم جري�ص ��اتي ،ممثل رئي�س جمل� ��س النواب
نبي ��ه بري النائب مي�ش ��ال مو�س ��ى ،رئي�س جمل�س
ال ��وزراء �س ��عد احلريري ،ممث ��ل الرئي� ��س �أمني
اجلميل الوزير ال�س ��ابق �سليم ال�ص ��ايغ ،الرئي�س
ف�ؤاد ال�س ��نيورة ،رئي�س حزب "القوات اللبنانية"
�س ��مري جعجع وعقيلت ��ه النائب �س�ت�ريدا جعجع،
رئي�س ��ة كتلة "امل�س ��تقبل" النائب بهية احلريري،
ال�س ��يد �ش ��فيق احلريري و�أفراد العائلة ،عائالت
ال�شهداء.
كم ��ا ح�ض ��ر نائ ��ب رئي�س جمل� ��س الوزراء غ�س ��ان
حا�ص ��باين ،الوزراء :ريا احل�س ��ن ،جمال اجلراح،
يو�س ��ف فنيانو� ��س ،افيدي� ��س كيدني ��ان ،ال�ب�رت
�سرحان ،من�صور بطي�ش ،كميل ابو �سليمان ،ري�شار
قومييجي ��ان ،مي �ش ��دياق ،ح�س ��ن اللقي�س ،حممد
�شقري ،فادي جري�ص ��اتي ،حممد الغريب ،غ�سان
عط ��اهلل ،ندى الب�س ��تاين ،عادل افي ��وين ،انطوان
�ص ��حناوي ممثال الوزي ��ر جربان با�س ��يل ،الوزراء
ال�س ��ابقون :جو �س ��ركي�س ،نهاد امل�ش ��نوق ،غطا�س
خوري ،با�سم ال�سبع� ،أحمد فتفت ،حممد امل�شنوق،
�س ��فراء فرن�س ��ا ،الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة،
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كندا ،ال�ص�ي�ن ،اململكة العربية ال�سعودية ،العراق،
االمارات ،اجلزائر ،املغرب ،قطر و�سلطنة عمان.
وح�ضر �أي�ض ًا النواب� :سمري اجل�سر ،حممد كباره،
هرني �شديد ،ادي ابي اللمع� ،سامي فتفت ،عا�صم
عراجي ،عثمان علم الدين ،بكر احلجريي ،حممد
القرع ��اوي ،حمم ��د �س ��ليمان ،حمم ��د احلج ��ار،
ط ��ارق املرعبي ،وليد البعرين ��ي� ،أنور اخلليل ،رىل
الطب�ش ،م ��روان حماده ،هرني حلو� ،س ��ليم عون،
�س ��يزار معلوف ،فريد هيكل اخل ��ازن ،نزيه جنم،
دميا جمايل ،ندمي اجلميل ،مي�ش ��ال معو�ض ،زياد
ح ��واط ،واليا� ��س حنك�ش ،ن ��واب �س ��ابقون ،الأمني
العام لـ"تيار امل�س ��تقبل" �أحمد احلريري وعدد من
م�ست�ش ��اري رئي�س التي ��ار و�أع�ض ��اء الأمانة العامة
واملكتبني ال�سيا�سي والتنفيذي.
كم ��ا ح�ض ��ر مفت ��ي اجلمهوري ��ة اللبناني ��ة ال�ش ��يخ
عبد اللطي ��ف دريان ،املطران بول� ��س مطر ممث ًال
البطري ��رك املاروين مار ب�ش ��اره بطر� ��س الراعي،
�ش ��يخ عق ��ل ال ��دروز ال�ش ��يخ نعي ��م ح�س ��ن ،املفتي
اجلعف ��ري املمت ��از ال�ش ��يخ �أحمد قب�ل�ان ،املطران
اليا�س كفوري ممثال البطري ��رك يوحنا اليازجي،
رئي� ��س الطائفة القبطية االب روي�س االور�ش ��ليمي،
االر�ش ��مندريت ج ��ورج �ص ��ابوجنيان ممث�ل ً�ا
الكاثوليكو�س ارام االول ،رئي�س املجل�س الد�ستوري
النائب العام التمييزي �سمري حمود ،رئي�س جمل�س
ال�شورى القا�ضي هرني خوري ،قائد اجلي�ش العماد
جوزف عون ،مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء
عماد عثم ��ان ،مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س

ابراهي ��م ،مدي ��ر عام ام ��ن الدولة الل ��واء �أنطوان
�ص ��ليبا ،ام�ي�ن املجل� ��س الأعل ��ى للدفاع �س ��عد اهلل
احلم ��د ،رئي�س الهيئة العلي ��ا للإغاثة اللواء حممد
خري ،املحافظون زياد �شبيب ،حممد مكاوي ،عماد
لبكي ومن�ص ��ور �ض ��و ،ر�ؤ�س ��اء بلديات واحتادات،
نقي ��ب املحررين ج ��وزف ق�ص ��يفي ،نقيب حمامي
ب�ي�روت اندري ��ه �ش ��ديد ،نقي ��ب حمام ��ي طرابل�س
حممد املراد ،رئي�س االحتاد العمايل العام ب�شارة
اال�س ��مر ،رئي�س املجل� ��س االقت�ص ��ادي االجتماعي
�ش ��ارل عربي ��د ،وح�ش ��د كب�ي�ر م ��ن ال�شخ�ص ��يات
الروحي ��ة و ال�سيا�س ��ية واحلزبي ��ة واالجتماعي ��ة
والإعالمية والديبلوما�سية والأمنية.

وقائع االحتفال
بعد الن�ش ��يد الوطني اللبناين ،ودقيقة �ص ��مت عن
روح الرئي�س ال�شهيد ،مت عر�ض كلمة ال�سيدة نازك
رفيق احلريري يف املنا�س ��بة ،ومن ثم اعتلى الفنان
عالء زلزيل امل�س ��رح و�أعاد غن ��اء �أغنية "عالوعد
نكم ��ل درب ��ك" ،قب ��ل �أن ُيهدي الرئي� ��س احلريري
�أغنية جديدة من وحي املنا�سبة ،ويتم عر�ض فيلم
وثائقي عن الرئي�س ال�شهيد.

�إطالق ""mustaqbalweb
ث ��م �أعل ��ن رئي� ��س حتري ��ر "امل�س ��تقبل وي ��ب"
ج ��ورج بكا�س ��يني �إط�ل�اق املن�ص ��ة االلكرتوني ��ة
اجلدي ��دة لـ"امل�س ��تقبل" حت ��ت عن ��وان www.
 ،mustaqbalweb.comقب ��ل �أن يتم عر�ض فيلم
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عن مكونات املن�صة اجلديدة ،من املوقع االخباري
وما يت�ض ��منه من متابعات و�إ�ضاءات� ،إىل الـ"web
 "tvو�ش ��بكة براجمه اال�سبوعية واليومية ،و�صو ًال
�إىل موق ��ع "تي ��ار امل�س ��تقبل" املخت�ص ب ��كل �أخبار
التيار يف لبنان واالغرتاب.
م ��ن بعده ��ا ،قدم ��ت "ك�ش ��افة لبن ��ان امل�س ��تقبل"
م�شهدية تخت�ص ��ر  14اجناز ًا ،من اجنازات رفيق
احلريري ،بال�صوت وال�صورة.

كلمة احلريري
ويف اخلت ��ام� ،ألق ��ى رئي� ��س جمل�س الوزراء �س ��عد
احلريري كلمته ،وجاء فيها:
�أت�ش ��رف بداية بالرتحيب بكل الأ�صدقاء واحللفاء
والر�ؤ�س ��اء وممثل ��ي الدول ال�ش ��قيقة وال�ص ��ديقة.
و�أخ� ��ص بالرتحي ��ب ،موف ��د خ ��ادم احلرم�ي�ن
ال�شريفني امللك �س ��لمان بن عبد العزيز ،الأخ نزار
عل ��وال الذي يح�ض ��ر بيننا ذكرى الرئي�س ال�ش ��هيد
رفي ��ق احلريري� ،ش ��هيد لبن ��ان والعروب ��ة وحبيب
لبنان واململكة.
م ��ن منكم ال يذكر يف هذه الأيام الرئي�س ال�ش ��هيد
رفي ��ق احلري ��ري؟ م ��ن ال يق ��ول "رزق اهلل" عل ��ى
�أيام ��ه" ...رزق اهلل" عل ��ى زمن "البلد ما�ش ��ي...
وال�ش ��غل ما�ش ��ي" .و"رزق اهلل" عل ��ى بريوت حني
كانت تغلي حركة ون�شاطا و�سياحا و�شبابا و�شابات
من كل لبنان؟
الي ��وم ،ككل �س ��نة ،جمتمع ��ون بع ��د � ١٤س ��نة على
جرمي ��ة االغتي ��ال ،وبع ��د � ١١س ��نة عل ��ى انطالق
املحكمة الدولية .جمتمع ��ون وحلم رفيق احلريري
ال زال معنا .وم�شروعه للإعمار والنمو واال�ستقرار
على ل�سان كل لبناين يريد �أن يعود العمل �إىل البلد.
بعد ب�ض ��عة �أ�ش ��هر ،تنعقد جل�س ��ة احلكم يف ق�ضية
الرئي�س ال�ش ��هيد ورفاقه .وبتنا ن�ستطيع القول� ،أن
�س ��نة  ٢٠١٩هي �سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف

احلقيقة.
ك�ث�ر يقول ��ون �أن احلقيقة معروف ��ة ،واحلكم ت�أكيد
ل�ش ��يء معلوم .لكن احلقيقة بالن�سبة �إلينا ،ال تكون
حقيقة� ،إن مل ت�ص ��در ب�ش ��كل وا�ض ��ح ور�سمي عن
املحكمة الدولية .وال ن ��رى وال نقبل �أن نرى احلكم
طريقا لالنتق ��ام وردات الفع ��ل .احلكم هو طريق
للعدالة ورف�ض التغطية عل ��ى احلقيقة مهما كانت
قا�سية.
رفيق احلريري مل ي�ست�ش ��هد ليخرب البلد� .شهادة
رفيق احلريري وحدّت اللبنانيني .ولن نعطي �أحدا
�أي فر�ص ��ة ،ليجع ��ل من احلكم عل ��ى املتهمني �أداة
للفتنة بني اللبنانيني.
من قتل رفيق احلري ��ري كان هدفه تخريب لبنان،
ومن ��ع اللبناني�ي�ن من املطالبة برف ��ع اليد عن قرار
البلد .ومن قتلوه يعرف ��ون ،ماذا يعني وقوف رفيق
احلريري ،بحجمه وعالقاته و�إمكانياته و�شعبيته،
بوجه ال�س ��لبطة على الدولة وقرارها .مل تنفع معه
كل حم ��اوالت الرتغي ��ب والرتهيب .خ ّونوه و�ش ��نوا
عليه �أعن ��ف احلم�ل�ات ال�سيا�س ��ية والإعالمية...
لكنها مل تنفع .عطلوا م�ش ��روعه وهددوه بال�س ��جن
والطرد من البلد وبتك�سري بريوت على ر�أ�سه ...ومل
تنفع ....قتلوه.
بعد � ١٤سنة ،ما زال رفيق احلريري ق�ضية حية يف
وجدان ماليني اللبنانيني والعرب.
�أو ًال ...لأن رفي ��ق احلريري� ،شخ�ص ��ية ال ُتن�س ��ى،
و�أنتم عرفتموه و�أحببتموه وع�ش ��تم معه .وثاني ًا لأن
اغتي ��ال رفي ��ق احلري ��ري...كان حماول ��ة الغتيال
حل ��م لبن ��ان .والنتيجة ترونه ��ا من � ١٤س ��نة .من
العام  ٢٠٠٥والبلد مم�س ��وك بالتعطي ��ل والأزمات
واملناكف ��ات وتراج ��ع اخلدم ��ات والنم ��و والعم ��ل
وفر�ص العمل .لهذا ال�س ��بب ،كرث من النا�س ،حني
تري ��د �أن "تف� ��ش خلقها" ت�س� ��أل ...وينك يا رفيق؟
وين احللم؟

رفيق احلريري مل يعد �إىل البلد لي�شارك باحلرب..
وال عاد ليقيم ا�ص ��طفافا مذهبيا وال لتغليب طائفة
على الطوائف الأخرى.
بع ��د اتفاق الطائ ��ف ،عاد رفيق احلري ��ري لتغليب
دور الدولة وامل�ؤ�س�سات وال�شرعية .عاد ومعه خرية
ال�ش ��باب واخل�ب�رات م ��ن كل الطوائف ،لي�ش ��ارك
يف وق ��ف احلرب .ليعم ��ر ،ويبني ،ويفت ��ح مدار�س
وجامعات وطرقات.
عاد ليق ��ول لبن ��ان جمهوري ��ة وم�ؤ�س�س ��ات وقانون
ود�س ��تور ودول ��ة للعي� ��ش امل�ش�ت�رك ،ولي�س �س ��احة
مفتوح ��ة حل ��روب الآخرين ،وال ل�ص ��راع الطوائف
على ال�س ��لطة .و�ضع على ر�أ�س ��ه خوذة العمل ونزل
عل ��ى الأر� ��ض ،لريف ��ع املتاري�س من قل ��ب بريوت،
وليلغي اخلنادق بني �ش ��رقية وغربية ،وليقول نحن
�أبناء وطن واحد ،و"ما يف حدا �أكرب من بلدو".
يف كل تاريخ ��ه وتاريخنا ،لي�س ��ت على �أيدينا نقطة
دم ،لكنن ��ا دفعنا دما من خرية رموزنا و�ش ��بابنا..
مل نتع ��اط بال�س�ل�اح ،وال فتحن ��ا مراك ��ز تدري ��ب
للم�سلحني ،لكن فتحنا الباب لأكرث من �أربعني �ألف
�ش ��اب و�شابة� ،أقاموا �أكرب جي�ش للخريجني من كل
لبنان ومن كل جامعات العامل.
�أمامنا اليوم ور�شة عمل كبرية يف احلكومة وجمل�س
النواب .وجوه اخللل والتق�صري يتحدث فيها النا�س
كل يوم ،من الكهرباء �إىل البيئة واخلدمات والهدر
والتهري ��ب وغريه ��ا .ق�ض ��ينا ع�ش ��ر �س ��نني نربط
م�صري البلد مب�ص�ي�ر حروب املنطقة� ...شد حبال
وخالف ��ات دفعنا ثمنها من ا�س ��تقرارنا ال�سيا�س ��ي
واالقت�صادي واالجتماعي.
الي ��وم نق ��ف عن ��د مف�ت�رق ط ��رق� ...إم ��ا �أن نبقى
غارق�ي�ن بالكالم واخلالف ،و�إم ��ا �أن ن�أخذ القرار
ب�أن نبد�أ جميعا ور�شة العمل.
الوق ��ت لي� ��س لعر� ��ض الع�ض�ل�ات ،وال للنكاي ��ات
وت�ص ��فية احل�س ��ابات ،وال للتنظ�ي�ر عل ��ى النا� ��س
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بكالم ملوا �سماعه .زمن" ...ع ّلي وخود جمهور"،
مل يع ��د ينفع ،وال يبني دولة ،وال يرفع النفايات من
الطرق ��ات .زم ��ن املزايدات لي ��ل نه ��ار ،بالنزاهة
والأخ�ل�اق وتوجي ��ه االتهام ��ات �ص ��عودا ونزوال مل
يعد ينفع ،خ�صو�ص� � ًا بالن�س ��بة �إىل اجليل اجلديد،
الذي يري ��د �أفعاال وعمال وفر�ص عم ��ل و�إجراءات
وقوان�ي�ن حت ��ارب الهدر والف�س ��اد ،ويري ��د �أن يرى
دول ��ة نظيف ��ة ...ولي�س �أ�ش ��باه دوي�ل�ات للأحزاب
والطوائف.
بني �أيدينا برنامج وا�ض ��ح ،له متوي ��ل و�آليات عمل
وا�ضحة الأ�س ��ا�س ،فيها ال�ش ��فافية والإ�صالحات.
وال جمال للهدر وال لل�ص ��و�ص احل�ص ���ص وقنا�صي
الفر� ��ص .برنامج لال�س ��تثمار مب�ش ��اريع وخدمات
يف كل املناط ��ق ،خ�صو�ص� � ًا املناط ��ق املحروم ��ة...
وهذا ال ��كالم موجه �إىل كل اللبناني�ي�ن� ،إىل �أهلنا
يف ع ��كار الذين �أمثلهم �أنا �شخ�ص ��يا يف احلكومة،
�إىل �أهلنا يف املنية وال�ض ��نية وكل ال�ش ��مال .و�أهلنا
يف جبل لبن ��ان وكل البقاع من بعلب ��ك الهرمل �إىل
الغربي والأو�سط ،و�أهلنا يف �صيدا وكل اجلنوب...
و�إىل كل مواط ��ن يف بريوت ينتظ ��ر حلوال للكهرباء
والنفايات و�أزمات ال�سري.
�إذا لي� ��س هناك من منطقة �أو �أحد ي�ش ��عر �أنه غري
ممث ��ل باحلكومة� .أنا �س ��عد احلري ��ري بخدمة كل
املناط ��ق والنا� ��س ...وت�أك ��دوا متام� � ًا� ،أن برنامج
العمل لي�س ��ت له هوية طائفية �أو مناطقية ...هوية
العمل لبنانية بامتياز ،لكل النا�س وكل املناطق.
هذا الربنامج مل يهبط على البلد بالبيان الوزاري،
وال ه ��و خطة يتم تهريبها بغفلة عن �أحد يف جمل�س
الوزراء .هذه خطة تعمل عليها احلكومة منذ �س ��نة
ون�صف ال�سنةُ ،عر�ض ��ت على كل الأحزاب والقوى
ال�سيا�س ��ية يف احلكومة ،و�أتت بعد اجتماعات عمل
مع �أكرث من  ١٦٠٠بلدية يف ال�سراي احلكومي.
الربنامج �ص ��ناعة لبنانية بامتياز ،وم�ؤمتر �س ��يدر
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تبن ��اه� ،ش ��رط �أن تلتزم الدول ��ة قواعد ال�ش ��فافية
والإ�ص�ل�احات ومراقبة اجلهات الدولية املخت�صة
لتنفيذ امل�ش ��اريع .ه ��ذا يعني� ،أن املجتم ��ع العربي
والدويل وقف معنا ،وح ّملنا م�س� ��ؤولية الت�ص ��حيح
والتنفيذ .الكرة اليوم يف ملعبنا ،والتحدي مطروح
�أم ��ام اجلميع ،و�أنا �أراه حتد �شخ�ص ��ي ،للعهد ويل
وللحكومة وملجل�س النواب.
هناك كالم يقال� ،أن البلد �سريهن نف�سه ملزيد من
الدي ��ون ،و�أن الدولة تعر�ض نف�س ��ها للبيع خارجا.
ا�س ��محوا يل �أن �أق ��ول� ،أن هذا ال ��كالم لي�س له �أي
عالقة باالقت�ص ��اد وبرنامج اال�ستثمار .كالم للنق
والتعطي ��ل ي�أت ��ون ب ��ه من كت ��ب قدمي ��ة للعرقلة...
و�شخ�ص ��ي ًا ل ��ن �أ�س ��كت جت ��اه �أي حماول ��ة لتعطيل
العمل وعرقلة برنامج احلكومة.
اجلميع يقول �أن الو�ض ��ع مل يعد يحتمل ...ليتف�ضل
اجلميع وي�ش ��ارك يف ور�ش ��ة �إنق ��اذ الو�ض ��ع .لي�س
هناك جماال للبهورة على ح�س ��اب الدولة والنا�س.
�إذا كن ��ا جميعا يف جمل�س ال ��وزراء وجمل�س النواب
غ�ي�ر قادرين على �أن جند حلوال مل�ش ��اكل البلد ،وال
قادرين �أن ن�سري بالإ�صالحات وت�أمني اخلدمات...

لنذهب �إىل بيوتنا �أف�ضل.
احلكومة الي ��وم تطلب الثقة م ��ن املجل�س النيابي.
وبهذه املنا�سبة �أريد �أن �أتوجه �إليكم ،جمهور رفيق
احلري ��ري ،جمه ��ور تيار امل�س ��تقبل ،لأج ��دد طلب
الثقة منكم .هذه الثقة كب�ي�رة وعزيزة على قلبي،
�س�أحملها و�أنزل بها غدا �إىل جمل�س النواب.
نح ��ن نري ��د ور�ش ��ة عم ��ل� ،إذا كان غرين ��ا يري ��د
ور�ش ��ة مزايدات ،ليتحم ��ل هو امل�س� ��ؤولية .يف هذا
املج ��ال ،نحن نتمنى "�ص ��فر" م�ش ��اكل على طاولة
جمل�س الوزراء ،و�ص ��فر م�ش ��اكل و�سجاالت مع كل
ال�ش ��ركاء بالوطن ...لأن ال �ش ��يء يجب �أن يتقدم،
على ا�ستقرار البلد و�إنهاء مهزلة انقطاع الكهرباء
وم�ش ��اكل النفايات وال�ص ��رف ال�ص ��حي ومزاريب
الهدر والف�ساد.
ال �أقول �أوقفوا النقا�ش حول برنامج احلكومة وحول
ق�ض ��ايا �أ�سا�س ��ية يف البلد .لأنه من غري املعقول �أن
تكون هناك حياة �سيا�سة طبيعية و�سليمة ،من دون
نقا� ��ش وح ��وار ومعار�ض ��ة وتبادل �أف ��كار .لكن من
غ�ي�ر املعقول ،بعد كل اجلهد ال ��ذي ُبذل يف م�ؤمتر
�س ��يدر ومع املجتمع الدويل� ،أن نعود �إىل �سيا�س ��ية
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"دق املي ...مي"� ،أو �أن يعود جمل�س الوزراء �ساحة
للنكايات ال�سيا�سية.
فخامة الرئي�س عون ودولة الرئي�س بري و�أنا� ،أخذنا
قرارا بتحويل جمل�س الوزراء وجمل�س النواب خلية
عمل .هناك فر�ص ��ة من غري امل�س ��موح �أن ت�ض ��يع.
الوج ��ع معروف .والعالج مع ��روف ...القرار بيدنا
والتنفي ��ذ بيدنا .ف�إما �أن نخو� ��ض التحدي ونتعاون
جميع ��ا ،و�أ�ش ��دد على كلم ��ة جميعا ،لن�أخ ��ذ البلد
�إىل فر�ص ��ة �إنقاذ حقيقية ،و�إم ��ا نرتك البلد يغرق
باجلدل البيزنطي حول جن�س احللول.
الأمن االقت�ص ��ادي واالجتماعي ه ��و ب�أهمية الأمن
ال�سيا�س ��ي .لهذا ال�س ��بب� ،أمد يدي للتعاون مع كل
القيادات والأحزاب دون ا�س ��تثناء .و�أعرف �س ��لف ًا
�أن هناك ق�ض ��ايا خالفية لن ت�شطب بجرة قلم من
حياتنا.
البيان الوزاري �أجرى مقاربة لكثري من الق�ض ��ايا،
عل ��ى قاعدة تدوي ��ر الزواي ��ا ،ووجدن ��ا خمارج يف
الن�ص لعناوين خالفية عديدة.
�إمنا يهمني اليوم �أن �أ�ؤكد على � 3أمور :الأمر الأول
اتفاق الطائف .االتفاق هو الد�ستور و�صيغة الوفاق

الوطني ،والقاعدة الأ�س ��ا�س للعي�ش امل�ش�ت�رك بني
اللبنانيني.
وال ��كالم ع ��ن الطائف وا�ض ��ح ومبا�ش ��ر يف البيان
ال ��وزاري ،وغري خا�ض ��ع للت�أوي ��ل والتف�س�ي�ر .و�إذا
�أردن ��ا �أن نكون �ص ��ريحني ،نق ��ول �أن اخلروج على
الطائف كان يتم �أيام الو�صاية ال�سورية ،عن طريق
التدخل بكل �شاردة وواردة ب�ش�ؤون الدولة...
�أم ��ا الي ��وم ،فن�س ��مع كالم ��ا وا�ض ��حا م ��ن فخامة
الرئي�س عن الطائف ،وكالما �صريحا وم�س�ؤوال من
قيادات �أخرى ت�ؤكد التزام الطائف وعدم اخلروج
عن ��ه ،حلدود التخلي عن �آراء كامل�ؤمتر الت�أ�سي�س ��ي
وغريها.
يف كل الأحوال ،لي�س �س ��عد احلريري من ميكن �أن
يتن ��ازل عن الطائ ��ف� ،أو يقبل بخ ��رق الطائف...
نحن حرا�س اتفاق الطائف ،بالأم�س واليوم وغدا!
الأمر الثاين ،مو�ضوع النازحني ال�سوريني .م�صلحة
البل ��د �أن يع ��ود النازح ��ون �إىل �س ��وريا بكرامته ��م
وبال�شروط التي توفر لهم ال�سالمة والأمن.
�أف�ض ��ل �أم ��ر نقدمه للنازح�ي�ن �أن نعم ��ل لنعيدهم
�إىل بالده ��م ...ب�ش ��كل طوعي .و�أ�ش ��دد على كلمة

طوعي .وانفتاحنا على املبادرة الرو�س ��ية ي�صب يف
هذا التوجه ،واملطلوب من املجتمع الدويل خطوات
عملية �إ�ض ��افية ،تنهي م�أ�س ��اة الن ��زوح وتزيل عن
�أكت ��اف الدولة �أعباء اجتماعي ��ة وخدماتية ومالية
يف كل املناطق.
وقناعت ��ي �أن النظام يف �س ��وريا ،يري ��د �أن ينتقم من
النازحني وي�ض ��ع �ش ��روطا على عودتهم .واملو�ضوع ال
يتعلق بنا .انظروا �إىل الأردن ...الدولة على ات�صال مع
النظ ��ام وال نتيجة جدية معه .حتى تركيا التي �أعلنت
ر�سمي ًا عن وجود ات�صال �أمني بينها وبني النظام ،مل
ت�صل �إىل نتيجة معه �أي�ضا .ال يحاولن �أحد �أن يزايد،
لأن تن�س ��يق بع�ض الأجهزة الأمنية يف لبنان قائم مع
اجلانب ال�س ��وري لتفعيل عودة النازحني .لأن هدفنا
بكل ب�س ��اطة عودته ��م �إىل بالدهم و�إنه ��اء الظروف
املعي�ش ��ية القا�سية التي يعي�ش ��ونها .لكننا ال ن�ستطيع
�أن نك ��ون وال نقبل حتت �أي ظرف� ،أن يكون البلد �أداة
لت�سليم النازحني رهائن للنظام.
الأمر الثالث الذي �أود �أن ي�سمعه اجلميع جيدا لأن
في ��ه كالما كثريا ع ��ن املحاور يف املنطق ��ة :لبنان،
�أيه ��ا الأخوة والأخوات ،لي�س دولة تابعة لأي حمور.
ولي�س �ساحة ل�سباق الت�سلح يف املنطقة .لبنان دولة
عربي ��ة م�س ��تقلة ،لها د�س ��تور وقوانني وم�ؤ�س�س ��ات
والتزام ��ات عربية دولية ،دولة �أك ��دت على التزام
الن� ��أي بالنف� ��س .و�أي �أمر �آخر يك ��ون وجهة نظر ال
ُتلزم الدولة وال اللبنانيني.
�أق ��ول ق ��ويل ه ��ذا و�أ�س ��تغفر اهلل .ع�ش ��تم .عا�ش
لبنان...

زيارة ال�ضريح
وبع ��د االحتف ��ال زار رئي� ��س جمل�س الوزراء �س ��عد
احلري ��ري� ،ض ��ريح وال ��ده الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق
احلريري يف و�سط بريوت ،وقر�أ الفاحتة عن روحه
و�أرواح رفاقه ال�شهداء.
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الرئي�س الحريري في زيارة �إلى �ضريح والده
الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري حيث �صادفه عدد من زوار ال�ضريح

بعد الإنتهاء من الإحتفال بالذكرى الرابعة ع�ش ��ر
لإغتيال الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري ,و�إلقائه

كلمته ,زار رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري،
�ض ��ريح والده الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري يف

و�س ��ط بريوت ،وق ��ر�أ الفاحت ��ة عن روح ��ه و�أرواح
رفاقه ال�شهداء.

كتلة نواب الم�ستقبل ا�ستذكرت الدقائق االخيرة قبل ا�ست�شهاد الحريري
التقت كتلة نواب امل�س ��تقبل
النيابي ��ة برئا�س ��ة النائ ��ب
بهي ��ة احلري ��ري يف مقه ��ى
"االيتوال" يف و�سط بريوت،
وا�س ��تذكرت "الدقائ ��ق
واللحظ ��ات االخ�ي�رة الت ��ي
ام�ض ��اها الرئي�س ال�ش ��هيد
رفيق احلريري قبل جرمية
اغتيال ��ه الإرهابي ��ة" ،ث ��م
توجهت الكتلة اىل ال�ضريح
وقر�أت الفاحت ��ة عن روحه
و�أرواح رفاقه ال�شهداء.
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العلوال وبخاري وبهية الحريري زاروا
�ضريح الرئي�س ال�شهيد الحريري

زار موف ��د الديوان امللكي ال�س ��عودي الدكتور نزار
العل ��وال يرافق ��ه �س ��فري ال�س ��عودي يف لبن ��ان وليد

البخ ��اري والنائب ��ة بهية احلري ��ري واالمني العام
لتيار امل�س ��تقبل �أحم ��د احلريري �ض ��ريح الرئي�س

ال�ش ��هيد رفيق احلريري حيث ق ��ر�أوا الفاحتة عن
روحه.
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الحريري في منتدى �إنجازات و�أرقام :الطائف تحول �إلى نموذج
لدول المنطقة التواقة للعودة �إلى ال�سلم االهلي

رعى رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري م�س ��اء
الي ��وم ،يف مرك ��ز "�س ��ي �س ��ايد �أرين ��ا" ،منت ��دى
الطائف حتت عنوان "�إجنازات و�أرقام و�شركاء"،
الذي نظمته "م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية الب�شرية
امل�س ��تدامة" ،بالتعاون مع �س ��فارة اململكة العربية
ال�س ��عودية ملنا�س ��بة الذك ��رى ال� �ـ 14ال�ست�ش ��هاد
الرئي�س رفيق احلريري.
وح�ض ��ر الرئي�س �أم�ي�ن اجلميل ،الرئي�س مي�ش ��ال
�سليمان ،الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة ،الرئي�س جنيب
ميقات ��ي ،املوف ��د امللك ��ي ال�س ��عودي امل�ست�ش ��ار يف
الديوان امللكي نزار العلوال ،الوزراء :مي �ش ��دياق،
ري�شار قيوجميان ،ريا احل�سن ،حممد �شقري ،وائل
�أب ��و فاعور وجمال اجلراح� ،س ��فري اململكة العربية
ال�س ��عودية وليد بخاري ،النواب :عا�ص ��م عراجي،
�س ��مري اجل�س ��ر ،روال الطب� ��ش ج ��ارودي ،حمم ��د
احلجار ،بكر احلجريي ،حممد قا�سم القرعاوي،
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هادي حبي�ش� ،شامل روكز ،بهية احلريري� ،سامي
فتف ��ت ،نزيه جنم ،دميا جم ��ايل ووليد البعريني،
ممث ��ل قائد اجلي� ��ش العماد جوزاف ع ��ون العميد
الرك ��ن خليل يحي ��ى ،ال ��وزراء ال�س ��ابقون� :أحمد
فتفت� ،س ��ليم ال�ص ��ايغ وحممد ال�صفدي ،النواب
ال�س ��ابقون :عمار حوري ،م�صطفى ها�شم ،حممد
الأم�ي�ن عيت ��اين ،ريا� ��ض رح ��ال ،حمم ��د قباين،
�أمني وهبي ،زياد القادري وبا�س ��م ال�س ��بع ،املدير
الع ��ام لقوى الأم ��ن الداخلي اللواء عم ��اد عثمان،
ممث ��ل املدير الع ��ام للأم ��ن العام العمي ��د الركن
علي �أبو �ص ��الح ،ممث ��ل املدير الع ��ام لأمن الدولة
العقي ��د �أمين �س ��نو ،الأمني العام ملجل� ��س الوزراء
ف� ��ؤاد فليف ��ل ،نقي ��ب املحامني يف ال�ش ��مال حممد
امل ��راد ،الأم�ي�ن الع ��ام لتي ��ار "امل�س ��تقبل" �أحم ��د
احلريري و�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي ،رئي�س جمعية
جت ��ار بريوت نقوال �ش ��ما�س ،منى هراوي� ،ش ��فيق

احلري ��ري� ،شخ�ص ��يات �سيا�س ��ية وديبلوما�س ��ية
ونقابية وفكرية و�إعالمية وروحية واجتماعية.

بهية احلريري
بعد الن�شيدين الوطني وال�سعودي� ،ألقت احلريري
كلمة قال ��ت فيها� 30" :أيل ��ول  ..1989قبل ثالثني
عاما ،لبى رج ��االت املجل�س النياب ��ي الكبار دعوة
اململكة العربية ال�سعودية الكرمية �إىل عقد م�ؤمتر
احل ��وار وامل�ص ��احلة الوطني ��ة يف مدين ��ة الطائف
م ��ن �أج ��ل �إنهاء الن ��زاع وع ��ودة االنتظ ��ام ،حيث
عم ��ل الن ��واب اللبناني ��ون لي ��ل نهار بكل �ش ��جاعة
ووطنية و�إخال�ص حتى تو�ص ��لوا �إىل و�ضع ال�صيغة
النهائي ��ة لوثيقة الوف ��اق الوطني  -الطائف يف 22
ت�شرين الأول ،وحتملوا م�س�ؤولية املرحلة االنتقالية
وال�ش ��روع يف رحلة الإنتظام الع ��ام ،وعودة احلياة
�إىل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،مع اقرار وثيقة الوفاق

مناسبات

الوطني يف  5ت�ش ��رين الثاين وانتخ ��اب �أول رئي�س
للجمهورية على �أ�س ��ا�س الطائ ��ف فخامة الرئي�س
ال�شهيد رينيه معو�ض ،ثم انتخاب فخامة الرئي�س
الراحل اليا�س الهراوي ،رحمهما اهلل .وبادروا �إىل
ملء ال�شغور وامل�ستحدث يف املجل�س النيابي و�إنتاج
قان ��ون جدي ��د لالنتخابات و�إج ��راء �أول انتخابات
نيابي ��ة يف ع ��ام  1992بع ��د انقطاع دام ع�ش ��رين
عاما".
�أ�ض ��افت" :بعد االنتخابات النيابية الأوىل ،1992
ج ��رى تكلي ��ف الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري
ت�شكيل احلكومة الأوىل يف  1ت�شرين الثاين .1992
وب ��د�أت مرحل ��ة �ص ��ناعة الإجنازات وال�ش ��راكات
وع ��ودة ثقاف ��ة الأرقام �إىل احلي ��اة الوطنية بدعم
مميز من الأ�ش ��قاء العرب والأ�ص ��دقاء الدوليني،
امت ��دت مرحلة احلكم وامل�س� ��ؤولية بني  1992و14
�ش ��باط  .2005وكانت �س ��نوات مليئ ��ة بالتحديات
والإجنازات والتحوالت االقت�ص ��ادية واالجتماعية
مب�ش ��اركة فاعلة ومميزة من قامات وطنية رفيعة
وقطاع ��ات �إنتاجي ��ة وهيئ ��ات ثقافي ��ة و�إبداعي ��ة
وريا�ض ��ية وطاقات �شبابية طموحة وخالقة ،والتي
�س ��نقدمها الي ��وم يف منت ��دى الطائ ��ف �إجن ��ازات
و�أرقام ��ا و�ش ��ركاء حي ��ث الرقم �أف�ض ��ل م ��ن �ألف
كلمة".
وتابعت" :ال�ساعة  12,55من يوم � 14شباط ،2005
وقع ذلك الزلزال الرهيب ،الذي �أحدث ت�ص ��دعا
يف الواق ��ع ال�سيا�س ��ي والوج ��دان الوطن ��ي ،وقطع
م�س�ي�رة الإرادة الوطنية اجلامعة نحو اال�س ��تقرار
واالنتظ ��ام والتق ��دم واالزده ��ار ،ب�ش ��راكة خالقة

ومميزة مع الأ�ش ��قاء والأ�ص ��دقاء .يوم � 14شباط
كان عمي ��ق الأمل وامل�س� ��ؤولية .يف تل ��ك اللحظ ��ة،
�ش ��اءت الأقدار �أن تر�سم م�سار حياة الرئي�س �سعد
احلريري بتحمل �آالم الفجيعة ،وم�س� ��ؤولية حماية
التما�س ��ك الوطني والإجنازات وال�شركاء ،وكانت
رحلة الرئي�س �س ��عد احلريري طويلة ومريرة على
مدى  13عاما مع الأمل وامل�س�ؤولية ...بني � 14شباط
 2005وم�ؤمتر �سيدر يف باري�س  ،2018وال�سعي من
�أجل �إعادة و�صل ما انقطع مع م�سرية ال�شراكة يف
النهو�ض و�إعادة البناء و�صناعة الإجناز".
و�أردف ��ت" :قبل  40عام ��ا� 15 ،أي ��ار � ،1979أطلق
الرئي� ��س ال�ش ��هيد مرحل ��ة �ص ��ناعة الأم ��ل م ��ع
م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية الب�ش ��رية امل�س ��تدامة،
حي ��ث كان الي�أ� ��س واخل ��وف ،واحل ��زن والقل ��ق،
واجله ��ل والبطالة ،والن ��زوح والتباع ��د ،والتنافر
واخل�ص ��ومة ،تع ��م كل الوط ��ن من دون ا�س ��تثناء.
يومها �أراد الرئي�س ال�شهيد �أن يقدم النموذج الأول
والأمثل يف لبنان واملنطقة والعامل حول امل�س� ��ؤولية
االجتماعية للقطاع اخلا�ص ،حني اعترب كل فتيات
و�ش ��باب لبنان من كل الطوائف واملناطق ك�أبنائه،
معت�ب�را �أن الإنتق ��ال من النزاع �إىل اال�س ��تقرار ال
يكون �إال بوحدة اللبنانيني وبا�س ��تعادة متا�س ��كهم
االجتماع ��ي وجتدي ��د �إميانه ��م بوطنه ��م وثقتهم
بدولتهم".
وقال ��ت 13" :عاما بني  79و 92كانت مع �ص ��ناعة
الأم ��ل وحتدي ��ات رف ��ع �آث ��ار احل ��رب واالحت�ل�ال
وتقدمي الأبحاث والدرا�سات واال�سرتاتيجيات من
�أجل النهو�ض بلبنان .وطوال تلك ال�سنوات ،كانت

اململكة العربية ال�س ��عودية معنا يوما بيوم ،و�ساعة
ب�س ��اعة ،م ��ن رفع �آث ��ار االجتياح اال�س ��رائيلي �إىل
ا�ستيعاب ع�شرات ع�ش ��رات الآالف من املخت�صني
والأي ��دي العامل ��ة يف ال�س ��عودية� ،إىل م�ؤمت ��رات
احل ��وار يف جنيف ولوزان� ،إىل مقررات ومبادرات
م�ؤمترات القمم العربية يف تون�س واملغرب واللجنة
ال�سدا�س ��ية واللجنة امللكية الرئا�سية� ،إىل الدعوة
�إىل م�ؤمتر الطائف وحتوالته واجنازاته و�ش ��ركائه
الوطنيني والعرب والدوليني".
وختم ��ت" :وت�أكي ��دا عل ��ى ال�ش ��راكة العميق ��ة مع
اململك ��ة العربية ال�س ��عودية وعرفانا منا باجلميل،
متنيت على �سعادة �سفري اململكة العربية ال�سعودية
م�شاركة م�ؤ�س�س ��ة احلريري يف الدعوة والتح�ضري
�إىل ه ��ذا املنت ��دى ال ��ذي �أراده الرئي� ��س �س ��عد
احلريري منا�س ��بة تكرميية لل�شخ�صيات الوطنية
الكب�ي�رة ولل�ش ��ركاء الوطني�ي�ن والأ�ش ��قاء العرب
والدول ال�ص ��ديقة واملنظمات وال�صناديق الدولية
والإ�س�ل�امية� .ش ��ركاء النهو�ض و�إعادة البناء بني
عامي  1992و� 14ش ��باط  ،2015م ��ع الت�أكيد على
رغبت ��ه رعاية منت ��دى قريب يك ��رم خالله كل من
وق ��ف م ��ع لبنان يف مرحل ��ة الآالم وامل�س� ��ؤولية بني
 2005و 2018و�شركاء م�ؤمتر �سيدر".

بخاري
و�ألقى ال�س ��فري ال�س ��عودي كلمة قال فيها" :هناك
حي ��ث ال�ش ��علة ،وعلى بع ��د �أمتار من ه ��ذا املكان،
حاول ��وا اغتي ��ال لبنان ،لبن ��ان الر�س ��الة ،الرئي�س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري� .إنها الذك ��رى الرابعة
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ع�شر لإغتياله ،ذكرى م�ش�ؤومة لي�س على اللبنانيني
فح�س ��ب ،ب ��ل عل ��ى العامل �أجم ��ع ،ن�س ��تذكرها مع
ال�ش ��اهد وال�ش ��هيد .ال�ش ��اهد عل ��ى ح ��رب �أهلية
واتفاق �صان جوهر لبنان ووحدته ،وال�شهيد لأجل
لبنان و�سيادته وعروبته.
اغتال ��وه لأنه ��م �أرادوا دفن اتف ��اق الطائف ،لكنه
�أ�ص ��بح ب�إرادة ال�شعب اللبناين د�ستورا للجمهورية
الناه�ض ��ة من الرم ��اد وحقول املوت والأ�س ��ى� .إنه
رفي ��ق احلريري الذي دفع حي ��ا وميتا ثمن ترجمة
تلك الإرادة وحتويل رماد بركان احلرب اىل مادة
من مواد البناء والإن�ش ��اء والنهو�ض والعمران على
طري ��ق �إعادة لبن ��ان مبا يلي ��ق به وب�أهل ��ه الكرام
ومبا يجعله جمددا منارة لل�ش ��رق ومق�صدا للغرب
و�أيقونة للعرب".
�أ�ض ��اف�" :أيها الأحباء ،نحن قوم نذود عن �سيادة
لبنان وا�س ��تقالله ،لأنن ��ا نعترب �أنف�س ��نا من لبنان
ولبن ��ان منا .لعبت ب�ل�ادي ،مهبط الوح ��ي الإلهي
وموئ ��ل البي ��ت العتي ��ق ودار الإ�س�ل�ام وال�س�ل�ام،
دورا حموري ��ا يف م�س ��ار اتف ��اق الطائ ��ف ،لك ��ن
اللبنانيني هم من ارت�ض ��وه واخت ��اروه وجعلوا منه
عنوان �س ��لمهم الأهلي ،وهم امل�ؤمتنون على العمل
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مبوجب ��ه .لذا� ،أود �أن �أوكد لكم �أن اململكة �ض ��نينة
عل ��ى �س�ل�امة لبن ��ان وا�س ��تقراره واملحافظة على
وحدته الوطنية".
وتاب ��ع�" :أيه ��ا الأحب ��ة ،باغتي ��ال رفي ��ق احلريري
اغتال ��وا وطنا ،لكنهم مل يتمكن ��وا من اغتيال �إرثه
الباق ��ي و�إرادت ��ه احلي ��ة امل�ش ��عة و�س�ي�رته النقية
التي �س ��تظل مث ��اال يحتذى به ،وها ه ��و جنله دولة
رئي� ��س احلكوم ��ة �س ��عد رفي ��ق احلري ��ري ي�ش ��كل

امتدادا وحار�س ��ا لهذا النهج وحماي ��ة للبنان .وال
خت ��ام ،م ��ن دون �أن نهنئك ��م على ت�ش ��كيل حكومة
انتظرناه ��ا مثلم ��ا انتظرمتوها متمن�ي�ن �أن تكون
بواب ��ة خ�ي�ر عليك ��م وكلنا م ��لء الثقة والأم ��ل ب�أن
يتاب ��ع لبنان الغايل م�س�ي�رة النهو�ض جمددا بهمة
�أهله وم�س ��اعدة �أ�شقائه و�أ�ص ��دقائه ليعود جمددا
منارة ور�س ��الة وعنوانا لل�س�ل�ام والإبداع والأخوة
الإن�سانية".
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وخت ��م" :دمت ��م مب�ش ��يئة اهلل وحفظ ��ه ،رحم اهلل
�ش ��هيد لبن ��ان والعروب ��ة الرئي�س رفي ��ق احلريري
وحم ��ى ه ��ذا البلد من ال�ش ��ر وال�ض ��يم و�أعز �أهله
بالأمن والرخاء".

الرئي�س احلريري
و�ألق ��ى الرئي� ��س احلري ��ري كلم ��ة باملنا�س ��بة،
قال فيه ��ا�" :أعرب عن �ش ��كري وامتناين خلادم

احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني املل ��ك �س ��لمان ب ��ن عب ��د
العزي ��ز ول�س ��مو ويل العه ��د عل ��ى �إيفادهم ��ا
مع ��ايل امل�ست�ش ��ار يف الدي ��وان امللك ��ي الأخ نزار
العل ��وال ليك ��ون معنا الي ��وم ،ت�أكي ��دا على وقوف
اململكة الدائم ،قيادة و�ش ��عبا� ،إىل جانب لبنان
واللبنانيني .وال�ش ��كر مو�ص ��ول �إىل معايل �سفري
اململك ��ة العربية ال�س ��عودية يف لبن ��ان الأخ وليد
البخاري ،ومل�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية الب�ش ��رية

امل�س ��تدامة على تنظيم هذا اللقاء .وال�شكر لكم
جميعا على ح�ض ��وركم هذا املنتدى الذي يحمل
ا�س ��م الطائف ،الذي بات �أبعد من م�ؤمتر رعته
اململكة العربية ال�س ��عودية ،فو�ض ��ع حدا حلرب
�أهلي ��ة ،ووثيق ��ة وف ��اق وطن ��ي �ش ��كلت د�س ��تورا
جدي ��دا للبنان ،وحت ��ول �إىل من ��وذج لعديد من
دول املنطق ��ة التواقة للعودة �إىل ال�س ��لم الأهلي
والأمان عن طريق الت�سوية ال�سيا�سية".
�أ�ض ��اف�" :أخريا ال�ش ��كر ل ��كل واح ��د وواحدة من
املكرمني اليوم ،ف�أنتم رفاق درب الرئي�س ال�ش ��هيد
رفيق احلري ��ري ،على طريق �إعادة الإعمار ،الذي
يتطلع لبنان �إىل خربتكم وم�س ��اهمتكم يف م�سرية
النهو�ض الثانية التي تنطلق اليوم ب�إذن اهلل".

تكرمي
بع ��د عر� ��ض فيلم ق�ص�ي�ر ت�ض ��من كلم ��ة للرئي�س
ال�ش ��هيد ع ��ن واجب ��ات احلكوم ��ة ،وزع ��ت دروع
تكرميية على عدد من "�شركاء الوطن" اللبنانيني
والعرب والأجانب ،الذين �شاركوا يف �إعادة �إعمار
لبن ��ان وتطوره على كل ال�ص ��عد بني عامي -1992
.2005
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الرئي�س الحريري رعى حفل تكريم بلدية �صيدا لرئي�سة كتلة الم�ستقبل النيابية:

علينا ان نكمل الم�شوار لأن رفيق الحريري �أراد ذلك

رع ��ى رئي�س جمل� ��س ال ��وزراء �س ��عد احلريري يف
قاعة "  "La Salleبالرميلة االحتفال الذي �أقامته
بلدي ��ة �ص ��يدا تكرمي ��ا لرئي�س ��ة كتل ��ة امل�س ��تقبل
النيابي ��ة النائب بهية احلريري ،حتت �ش ��عار "مع
�ص ��يدا� ..أربعون عاما من الوفاء" ،مبنا�سبة نيلها
امليدالية الدولي ��ة للتميز يف القيادة وامل�س ��اهمات
يف التعليم الدويل ،بح�ضور ح�شد كبري من النواب
وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية والر�س ��مية والق�ضائية
والروحي ��ة والأمني ��ة والع�س ��كرية واالقت�ص ��ادية
وممثل�ي�ن ع ��ن ع ��دد م ��ن الف�ص ��ائل والق ��وى
الفل�س ��طينية الوطنية واال�س�ل�امية ،وهيئات �أهلية
و�ص ��حية وتربوية و�ش ��بابية وريا�ض ��ية واجتماعية
وعائلة املحتفى بها.
وكان يف ا�س ��تقبال احل�ض ��ور رئي� ��س بلدية �ص ��يدا
املهند�س حممد ال�سعودي ونائبه ابراهيم الب�ساط
واع�ضاء املجل�س البلدي وا�سرة البلدية.

كلمة ال�سعودي
بع ��د الن�ش ��يد الوطن ��ي اللبن ��اين وعر� ��ض فيل ��م
ق�ص�ي�ر عن م�س�ي�رة املحتفى بها ،حتدث املهند�س
ال�س ��عودي ،فقال" :بداية نقول الف مربوك والدة
احلكومة..وم ��ن الآن ف�ص ��اعدا ا�ص ��بح عندن ��ا
حكوم ��ة .ونق ��ول مربوك م�ب�روك م�ب�روك لوالدة
احلكوم ��ة واهلل يعطي ��ك العافي ��ة دول ��ة الرئي� ��س
والي ��وم نحتف ��ل بعي ��د ميالد اخ ��ت ال�ش ��هيد ..يف
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كانون االول  2008حمل وفد من اللقاء الت�ش ��اوري
ال�ص ��يداوي برئا�س ��ة النائب بهي ��ة احلريري اىل
رئي� ��س جمل�س الوزراء حينها الرئي�س يف ال�س ��رايا
احلكومي �س ��لة جديدة متكاملة من م�شاريع �صيدا
االمنائية �ضمت �آنذاك  38م�شروعا قيد التنفيذ او
اال�ستكمال او املتابعة للتنفيذ �ضمن خطة النهو�ض
والتنمية امل�س ��تدامة املطلوبة ملدينة �ص ��يدا ،وتابع
اللق ��اء ع�ب�ر النائ ��ب بهي ��ة احلريري تنفي ��ذ هذه
اخلط ��ة وا�س ��تكمالها الحق ��ا يف عه ��د حكوم ��ات
الرئي� ��س �س ��عد احلري ��ري بعدم ��ا مت ��ت ا�ض ��افة
ع�ش ��رات امل�ش ��اريع اجلديدة اليها لت�شكل برنامج
عمل نائبي املدينة ال�سنيورة واحلريري الحقا عام

 2009واملجل�س�ي�ن البلدي�ي�ن املتعاقبني بعدها التي
كان يل �ش ��رف تر�ؤ�سهما بتكليف من ابناء مدينتي
بع�ض هذه امل�شاريع اب�ص ��ر النور وابرزها واهمها
بالن�س ��بة يل م�ش ��روع ازالة جب ��ل النفايات واقامة
حديق ��ة مكانه واحلاجز وت�ش ��غيل معم ��ل معاجلة
النفايات وم�ش ��روع ت�أهيل الو�سط التجاري الرتكي
وم�شروع ان�شاء امل�ست�شفى الرتكي الذي نعمل على
و�ضعه على �سكة الت�ش ��غيل قريبا .وبع�ض امل�شاريع
قي ��د االجن ��از اي�ض ��ا و�أهمها بالن�س ��بة يل اي�ض ��ا
م�ش ��روع مرف�أ �ص ��يدا التج ��اري وم�ش ��روع املتحف
التاريخ ��ي ،باال�ض ��افة اىل اجن ��از �س ��ندات بيوت
التعم�ي�ر الت ��ي كان للنائ ��ب بهية احلري ��ري الدور
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اال�سا�س ��ي االول يف اع ��ادة حتري ��ك ومتابع ��ة هذا
امللف وا�ست�ص ��دار القوانني والت�شريعات الالزمة.
وبع� ��ض امل�ش ��اريع ال يزال قي ��د تلزمي الدرا�س ��ات
واهمها م�ش ��روع ال�ض ��م والفرز وم�ش ��روع احلاجز
املائي اجلديد قبالة ال�ش ��اطىء ال�ش ��مايل للمدينة
ونع ��د باملزيد (اهمها الفندق) .وقد �ش ��رعنا منذ
�س ��نوات مببادرة ودع ��م من النائب ال�س ��يدة بهية
احلري ��ري بو�ض ��ع خارط ��ة امنائية ملدينة �ص ��يدا
وجوارها نو�ضح من خاللها م�سرية �صيدا التنموية
ب�ش ��كل متكامل ومدرو�س يحاف ��ظ على االجنازات
و�ص ��يانتها ويحدد االحتياجات القريبة واملتو�سطة
والبعي ��دة لتط ��ال كل �ض ��رورات التط ��ور والتقدم

واال�ستقرار �سعت ال�سيدة بهية احلريري بالتمكني
والتدري ��ب والت�أهيل للكوادر ال�ش ��ابة اىل بناء جيل
يتابع امل�س�ي�رة يف اطار التنمية الب�شرية امل�ستدامة
لتبق ��ى �ص ��يدا رائ ��دة يف امل�س� ��ؤولية االجتماعي ��ة
النه�ض ��وية ويف التما�س ��ك وااللتزام بكل ما يخدم
االن�سان يف �صيدا واجلوار ويف كل لبنان".
وا�ض ��اف" :ثم ب ��د�أت التعرف على الوج ��ه الآخر
لبهية احلريري بد�أت بالتعرف على �ش ��خ�ص لديه
يف كل موق ��ع قدرة كب�ي�رة على العم ��ل وحب كبري
للعطاء ونظرة اىل امل�س ��تقبل ق ��د يفتقدها الكثري
و خا�ص ��ة يف مرحلة التخطيط مل ��ا هو قادم .بد�أت
التع ��رف على بهي ��ة احلريري الت ��ي تذلل العقبات

ام ��ام كل م�ش ��روع وتفت ��ح االب ��واب ام ��ام كل لقاء
ومن ��ذ ت�س ��لمي رئا�س ��ة البلدي ��ة من ��ذ  2010كانت
ه ��ي املفت ��اح يف الكثري من م�ش ��اريع العمل البلدي
ع�ب�ر ربطن ��ا بال ��وزارات املعني ��ة ومتابع ��ة امللفات
العالقة حتى اجنازها بالكامل .ثماين �سنوات من
العم ��ل مع بهية احلريري تعرف ��ت فيها على امر�أة
حديدية يف ال�ش� ��أن الع ��ام ال توفر اي جهد خلدمة
مدينة �ص ��يدا على مدار ال�س ��اعة لهذا دائما ا�صر
عل ��ى و�ص ��فها (بعرف �ص ��رتو كلك ��م حافظينها)
بال� �ـ بلدوزر كل هذه ال�ض ��غوطات يف ال�ش� ��أن العام
والتي فعال ت�س ��تنزف وقت االن�س ��ان مل متنع بهية
احلريري ان تك ��ون االم واالخت والعمة التي تلعب
دورها كامال يف عائلتها ال�صغرية والكبيرية وهذا
بذات ��ه اجن ��از �آخر� .ش ��كرا عل ��ى كل الدعم الذي
وجدن ��اه منه ��ا خالل م�س�ي�رتنا يف العم ��ل البلدي
وحت ��ى اليوم .ونحن بتكرميها عل ��ى نيلها امليدالية
الدولي ��ة للتميز يف القيادة وامل�س ��اهات يف التعليم
ال ��دويل امن ��ا حقيقة نكرم انف�س ��نا ونكرم �ص ��يدا
ونك ��رم لبنان به ��ذا االجناز ،خا�ص ��ة ان لبنان هو
البلد الوحيد الذي داوم على اال�شرتاك يف برنامج
ال� �ـ  MITم ��ن خالل م�ؤ�س�س ��ة احلريري ب�ش ��خ�ص
النائ ��ب بهي ��ة احلريري نف�س ��ها من � 25س ��نة.ان
تكرم �شخ�صا بعد اربعني �سنة من العطاء تعني يف
كث�ي�ر من االحيان انه بلغ �س ��ن التقاعد ...لكن مع
النائب بهية احلري ��ري نكرمها اليوم ونحن نتطلع
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اىل االربعني �س ��نة القادمة لأننا نعرف ان العطاء
عندها ال يعرف احلدود.

ق�صري
وبع ��د عر�ض فيلم عن "معه ��د العلوم البحثية SRI

" التاب ��ع ملرك ��ز التمي ��ز العلم ��ي يف جامعة MIT

ال ��ذي من ��ح النائ ��ب احلري ��ري يف ت�ش ��رين الأول
املا�ض ��ي ميدالي ��ة التميز يف القيادة وامل�س ��اهمات
يف التعلي ��م ال ��دويل ،كان ��ت كلم ��ة لل�ش ��اب حممد
ق�ص�ي�ر من "خريج ��ي معه ��د العل ��وم البحثية يف
جامع ��ة  ،" MITفق ��ال� :أق ��ف الي ��وم �أمامكم بعد
�سبعة �أعوام على جتربتي يف معهد العلوم البحثية
 RSIيف جامع ��ة  MITيف بو�س ��طن .ه ��ي التجرب ��ة
التي بها ا�س ��تلمت �ش ��علة العلم والأبح ��اث العلمية
من ال ��رواد يف كافة املجاالت الذين �س ��طروا ،وما
زال ��وا� ،أح ��دث االكت�ش ��افات واالخرتاع ��ات الت ��ي

�صيدا

34

عليه ��ا نبن ��ي م�س ��تقبال كان يف املا�ض ��ي �أبعد من
اخلي ��ال .هناك �ش ��مرت ع ��ن �س ��اعدي لأعمل يف
خمترب عل ��وم البيولوجيا الذي ما زلت ليومنا هذا
�أعتربه املحطة الأوىل يف م�سريتي الطويلة يف عامل
الطب ،فكنت يف ح�ضرة علماء حملوا على عاتقهم
م�س� ��ؤولية التطوير والتمكني والتعليم ،ويف ح�ضرة
املبدعني ال جمال اال لالبداع ...هي التجربة التي
منحته ��ا يل م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية الب�ش ��رية
امل�س ��تدامة ،وعل ��ى ر�أ�س ��ها مع ��ايل ال�س ��يدة بهية
احلري ��ري ،فا�س ��محوا يل �أن �أجل� ��أ له ��ذه املقاربة
لو�ص ��ف تلك التجربة .منذ �س ��بعة �أعوام� ،سلمتني
امل�ؤ�س�سة احلا�ضنة دلوا �س ��حريا وخريطة ،وقالت
يل �أن �إرحت ��ل �إىل بالد م ��ا وراء املحيطات و�إرتوي
من بئ ��ر العلم والتكنولوجي ��ا يف  ،MITوهي كانت
على دراية ب�أن الورد لن يزدين اال عط�ش ��ا ،فما �أن
مل�س ��ت �ش ��فتاي تلك املياه امل�شبعة بع�ص ��ارة �أفكار

النواب ��غ والعلماء ،حتى �س ��كن قلبي ا�ش ��تياق لذيذ
للمزي ��د واملزي ��د ،فركب ��ت يومها قافلة ت�س�ي�ر بي
م ��ن بئر علم يف جمال الطب خ�صي�ص ��ا �إىل �آخر،
�أ�س ��تقي و�أكت�س ��ب ،و�أخطط لليوم الذي �أحفر فيه
بئ ��ري يف هذا املجال ،لي�س ��تقي منه م ��ن بعدي...
�سيدة بهية ال يت�سع الوقت للتغني بكل ما يف �سجلك
من �إجنازات ومبادرات لدعم ال�ش ��باب ،ولعل من
�أجم ��ل ما فيه حر�ص ��ك عل ��ى اغناء �س ��جالت كل
ال�شباب وال�ش ��ابات من حولك ..و�ص ��ناعة �أحالم
وطموحات فيا�ض ��ة تك�سر كل ال�سدود لتو�سيع �آفاق
ال�ش ��باب وبناء قيادات يف ميادين العمل وال�ش� ��أن
الع ��ام ..نتعلم منك �أن ن�س ��افر ونحلم لأبعد حدود
لكن نعود �إىل �صيدا و�أر�ض الوطن لن�سقي جمتمعنا
بخرباتن ��ا وجتاربنا .ويف يوم امل ��ر�أة العربية ،يليق
به ��ذا الي ��وم �أن نخل ��ده بتكرمي ��ك من ��وذج للمر�أة
التي تقود م�س�ي�رة متكني املر�أة اللبنانية والعربية،
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وتخط ��و خط ��وات ثابتة لقي ��ادة جمتمعه ��ا بالعلم
والأمل ..ف�شكرا يا �أ�ستاذتنا وحا�ضنتنا ومربيتنا،
�شكرا على كل الدعم والتمكني والتحفيز لنعمل يف
حا�ض ��رنا من �أجل �ص ��ناعة م�س ��تقبلنا ..ثم جرت
تالوة ر�س ��الة خريج ��ي معهد العل ��وم البحثية من
�أجيال متعددة..

الرئي�س احلريري
ث ��م �ألقى الرئي�س احلريري كلمة قال فيها" :اليوم
�ص ��يدا تكرمك وجمل�س بلدية �صيدا يكرمك وانت
ت�س ��تحقني كل تك ��رمي كل ي ��وم .لأن العم ��ل ال ��ذي
تقومني به كنائب عن �ص ��يدا وكعمة وك�أم وك�أخت،
ت�س ��تحقني ان نكرم ��ك لأن ��ك ام ��راة عظيمة بكل
معنى الكلمة .هذا التكرمي يرفع الواحد ر�أ�س ��ه به
لأنك ربيتيني� .ش ��عار املنا�س ��بة اليوم � 40سنة من
الوفاء ،وانا عندي � 48س ��نة من الوفاء لك .واليوم

عي ��د ميالدك فكل �س ��نة وانت �س ��املة ي ��ا ام نادر.
ي ��ا امن ��ا وام �ص ��يدا وام اجلميع .بهي ��ة احلريري
لي�س ��ت ام ��ر�أة عادي ��ة ا�ش ��تغلت وتعب ��ت ومل متنن
احدا وا�ش ��تغلت هي وكانت تربي اوالدها وتربيني
واكملت امل�ش ��وار بكل معنى الكلم ��ة بدون ان تقول
تقول "تعبت" وهذا امل�شوار اكملته مع اوالدها ومع
�شقيقها الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري و�شقيقها
�ش ��فيق احلريري.نحن عائلة �صغرية �آل احلريري
وعائلة رفيق احلري ��ري ولكن مفعولنا كبري قليال.
و"غايظني" بع�ض النا�س فعلينا ان نكمل امل�ش ��وار
ي ��ا �أم ن ��ادر لأن رفيق احلري ��ري اراد ذلك ،فالف
مربوك وان �ش ��اء اهلل نكون جميع ��ا بجانبك وانت
على را�سنا".

درع تكرميية
بعد ذلك ،كان عر�ض لفيلم ق�ص�ي�ر عن الأو�س ��مة

الت ��ي نالتها املحتف ��ى بها النائ ��ب احلريري ،قام
بعدها رئي� ��س البلدية املهند�س حممد ال�س ��عودي
بت�سليمها الدرع التكرميية مب�شاركة الرئي�س �سعد
احلريري.

كلمة النائب احلريري
ويف اخلت ��ام ،حتدث ��ت النائب احلري ��ري فقالت:
�إنه ��ا امل ��رة الأوىل الت ��ي �أق ��ف يف ه ��ذه املدين ��ة
الكرمية و�أنا �أ�شعر باخلوف ال�شديد وعدم القدرة
عل ��ى قول ما يجب قوله وكنت �أمتنى وبكل �ص ��دق
�أن �أك ��ون يف موق ��ع م ��ن يكرم ولي� ��س يف موقع من
يك ��رم وكنت �أمتنى لو �أنني �إ�س ��تطعت تفادي هذه
املنا�س ��بة العزيزة واملفعمة بالأحا�سي�س ال�صادقة
وال�ش ��عور بال ��ود والأمان والوف ��اء �إال �أنني عجزت
ع ��ن الهروب من هذه اللحظة لأن عطاء الكرمي ال
يرد �شكرا للأخت وال�صديقة جدا عرب كل�ش على

35

�صيدا

مناسبات

�صداقتها وكرمها مع هذه املدينة و�أهلها ..و�شكرا
للأخ ��ت العزي ��زة ج ��دا وف ��اء وهبي �ش ��عيب على
كرمها وحبها ملدينتها ،و�شكرا للأخ العزيز حممد
قرب�ص ��لي على كرمه املميز وم�س�ي�رته الطويلة يف
خدمة �أهله ومدينته ،و�أ�ش ��كر �أي�ض ��ا الدكتور عبد
اهلل كنع ��ان على كرمه ومودته و�س ��عيه الدائم �إىل
مل �ش ��مل الأ�س ��رة ال�ص ��يداوية وخدمتها ،و�شكرا
ل�ل��أخ العزي ��ز نزار احل�ل�اق على كرم ��ه وتطوعه
يف خدمة مدينته ،و�ش ��كرا �أي�ض ��ا للأخ ال�ص ��ديق
الأ�س ��تاذ مط ��اع املج ��ذوب عل ��ى مودت ��ه و�إميانه
با�س ��تقرار وتق ��دم ه ��ذه املدينة ،و�ش ��كرا �أي�ض ��ا
للأخ ال�ص ��ديق مي�ش ��ال جورج طعم ��ة على تفانيه
وكرمه مع مدينته ،و�أ�ش ��كر �أي�ض ��ا الأخ ال�ص ��ديق
الدكتور حممد ح�س ��يب الب ��زري على كرم عطائه
مهنيا وبلديا مع �أهله ومدينته ،و�أ�ش ��كر ال�ص ��ديق
حمم ��د منذر �أبو ظهر على كرم مودته و�ص ��داقته
وال�شكر مو�صول �أي�ضا للأخ ال�صديق ح�سن حممد
ال�ش ��ما�س عل ��ى ك ��رم عطائ ��ه والتزامه بق�ض ��ايا
املدين ��ة ،وال�ش ��كر �أي�ض ��ا لرفي ��ق ال ��درب الطويل
الدكت ��ور نا�ص ��ر حم ��ود ،و�ش ��كرا للأخ ال�ص ��ديق
حممد ح�س ��ن الباب ��ا على ك ��رم حمبت ��ه وعطائه
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لأهل ��ه ومدينت ��ه ،وال�ش ��كر �أي�ض ��ا للأخ ال�ص ��ديق
حممود �شريتح على كرم �أخوته و�صداقته وتعاونه
مل ��ا فيه خري هذه املدينة ،و�ش ��كرا للأخ ال�ص ��ديق
الدكتور ح ��ازم بديع على ك ��رم عطاءاته املتنوعه
واملتعددة م ��ن �أجل مدينته احلبيبة ،وكل ال�ش ��كر
والتقدي ��ر ل�ل��أخ ال�ص ��ديق كامل كزب ��ر على كرم
تعاونه وجهده الد�ؤوب يف خدمة مدينته ،وال�ش ��كر
�أي�ض ��ا ل�ل��أخ ال�ص ��ديق م�ص ��طفى حج ��ازي على
كرمه وح�س ��ن متابعته لق�ض ��ايا مدينته ،وال�ش ��كر
�أي�ض ��ا للأخ ال�ص ��ديق �إبراهيم الراعي على كرم
�إلتزامه ومثابرته ملا فيه خري هذه املدينة ،و�أ�شكر
ال�شاب الواعد �إبراهيم احلريري على كرم تفانيه
يف متابعة ق�ض ��ايا املدينة ،ومن خالله �أ�ش ��كر كل
�ش ��ابات و�شباب �ص ��يدا الذين ي�سخرون معرفتهم
وعلومه ��م وتقنيتهم يف خدمة �أهله ��م ومدينتهم،
و�أ�ش ��كر الأخ وال�صديق علي دايل بلطة على كرمه
وحر�ص ��ه على العمل والإجناز ،وال�ش ��كر �إىل الأخ
وال�ص ��ديق العزيز واملميز �إبراهيم الب�س ��اط على
كرم �صدقه وت�ض ��حياته من �أجل مدينته ،و�صدق
حتمل ��ه امل�س� ��ؤولية ب ��كل �أمان ��ة وجدي ��ة والت ��زام
ووفاء".

وا�ضافت" :ب�إ�سمي وا�س ��م كل �أهايل مدينة �صيدا
�أ�ش ��كر الأخ ال�ص ��ديق العزيز جدا الأ�ستاذ حممد
ال�س ��عودي� ،ص ��احب امل�س�ي�رة الطويل ��ة بالك ��رم
والعط ��اء والنجاح ،ال ��ذي مل يبخل يوما على مدى
عق ��ود طوال ب�أن ي�ش ��ارك هذه املدين ��ة و�أهلها كل
جناحات ��ه و�إجنازات ��ه ،وه ��و م ��ن ق ��دم م�ص ��لحة
املدينة و�أهلها وتقدمهم وا�ستقرارهم على راحته،
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ليحي ��ي يف وجدان هذه املدينة ،كل تلك العطاءات
الكب�ي�رة لروادها ،الذين �آثروا ا�س ��تقرار وازدهار
�ص ��يدا على راحتهم ومنفعتهم ،وما �أكرثهم ،على
مدى ع�شرات ال�سنني ،و�أ�شكر كل الأخوات والأخوة
على كرمهم بح�ضور هذا اللقاء الأ�سري احلميم،
و�أ�ش ��كر كل الذي ��ن يتكرم ��ون عل ��ي يف كل ي ��وم
بالتوا�ص ��ل واحلث على القيام مب�س�ؤولياتي و�أ�شكر

�أي�ض ��ا كل الذين ينتقدونني على تق�صريي يف �أداء
هذه امل�س�ؤولية ،لأن العتب على قدر املحبة".
وقال ��ت�" :إن الأمان ��ة حتت ��م عل ��ي �أن �أ�ض ��ع هذا
التكرمي ل�ص ��احب احلق يف التك ��رمي ،والذي لوال
كرم ��ه وعطاءاته ملا كنت هنا الي ��وم ،والذي �أعاد
عل ��ى م�س ��معنا على م ��دى طول �س�ي�رته حني كان
يق ��ول :عندما �أكرمني اهلل�،أردت �أن �أت�ش ��ارك مع
�أهل ��ي ومدينت ��ي ووطني ه ��ذا الكرم " �إن ��ه رفيق
احلري ��ري ال ��ذي �ش ��رب م ��ن ك ��رم ه ��ذه املدينة
وعط ��اءات �أهله ��ا وكان وفي ��ا جل ��ذوره و�أهل ��ه يف
�ص ��يدا وت�ش ��ارك معهم كرم اهلل عليه وا�س ��تطعنا
معه �أن نتج ��اوز تراكمات طويلة من القهر والغنب
والإهم ��ال و�أدرك بعمق و�إميان ب�أن كرم اهلل عليه
يحتم عليه التوا�ض ��ع واملحب ��ة والعطاء دون متييز
�أو تخ�ص ��ي�ص بني فئة و�أخرى �أو �شخ�ص و�آخر �أو
منطقة و�أخرى".
وختم م�سريته ب�أن قدم حياته فداء لوطنه احلبيب
لبنان ،و�أ�شكر �أي�ضا كرم �أ�سرتي ال�صغرية زوجي
وبنات ��ي و�أبنائ ��ي واحفادي ،و�ش ��قيقي اب ��و فادي
والعزيزة مهى وا�س ��رتهم كما حتية للعزيزة نازك
وا�سرتها فردا فردا ،ا�شكرهم جميعا على كرمهم

يف حتمل اعباء هذه الأمانة وحبهم العميق ل�صيدا
و�أهلها و�إميانهم مب�س� ��ؤوليتهم عن ر�سالة الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري".
وتابع ��ت احلريري " :ومن كرم اهلل علينا �أن تكون
هذه املنا�س ��بة ع�ش ��ية ع ��ودة لبن ��ان �إىل الإنتظام
والإ�س ��تقرار بقي ��ادة دول ��ة الرئي� ��س �س ��عد رفيق
احلري ��ري والذي ق ��دم �أمثوالت عظ ��ام يف الكرم
والت�ض ��حية من �أجل كل لبنان ،ه ��ذا الكرم الذي
�ش ��كل العديد من احلكومات ،وه ��ذا الكرم وكرم
الي ��د املمدودة عن ��د الرئي�س �س ��عد احلريري منع
الكث�ي�ر م ��ن الإنق�س ��ام الوطني والفراغ وال�ش ��غور
احلكومي والرئا�س ��ي ،وحتمل الكثري من ال�ضغوط
والإتهامات ،وفهم التنازالت والت�س ��ويات كرم من
�أجل الوطن ،ومن �أجل كرامة الإن�س ��ان يف لبنان،
وكان كرميا يف عطاءاته و�إعادة بناء ج�سور احلقد
والدم ��ار بني �ص ��يدا واجلنوب وكل لبن ��ان ت�أكيدا
على م�سرية والده الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
ال ��ذي ق ��ال  " :ما حدا �أك�ب�ر من بلدو "�ش ��كرا يا
دول ��ة الرئي�س ،و�إننا نعتز بكرمك وحر�ص ��ك على
وحدة و�إ�س ��تقرار وازدهار لبنان �شكرا لكم جميعا
وع�شتم وعا�ش لبنان.
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محمد بن را�شد ومحمد بن زايد ي�ستقبالن
بابا الكني�سة الكاثوليكية في ق�صر الرئا�سة

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكت ��وم نائب رئي�س الدولة رئي� ��س جمل�س الوزراء
حاكم دبي و�ص ��احب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهي ��ان ويل عه ��د �أبوظبي نائ ��ب القائد الأعلى
للق ��وات امل�س ��لحة ..قدا�س ��ة البابا فرن�س ��ي�س بابا
الكني�سة الكاثوليكية الذي قام بزيارة ر�سمية �إىل
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وج ��رت للباب ��ا فرن�س ��ي�س ـ� �ـ لدى و�ص ��وله ق�ص ��ر
الرئا�سة يف العا�ص ��مة �أبوظبي ــ مرا�سم ا�ستقبال
ر�سمية حيث رافق موكب ال�ضيف ثلة من الفر�سان
على اخليول العربية الأ�ص ��يلة يف �س ��احة الق�ص ��ر
و�أطلقت املدفعية  / 21 /طلقة حتية ل�ضيف البالد
بعدها عزف ال�س�ل�ام البابوي للفاتيكان وال�سالم
الوطني لدول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة ..فيما
حلقت طائرات الفر�سان يف �سماء ق�صر الرئا�سة
م�شكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة.
ورحب �س ��موهما ــ خالل املرا�س ��م ــ بزيارة �ضيف
البالد الكبري البابا فرن�سي�س �إىل الدولة ..معربني
ع ��ن �س ��عادتهما به ��ذه الزي ��ارة التاريخي ��ة لرجل
ال�س�ل�ام واملحبة ..م�ؤكدين ثقتهما ب�أنها �ست�س ��هم
يف تر�سيخ قيم احلوار والت�آخي الإن�ساين والتعاي�ش
والتعاون واالحرتام بني جميع الب�شر بجانب العمل
على تعزيز ال�سالم والأمان ل�شعوب العامل.
و�ص ��افح قدا�س ��ة البابا فرن�س ��ي�س بابا الكني�س ��ة
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الكاثوليكية كبار م�س ��تقبليه من ال�ش ��يوخ والوزراء
فيما �صافح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم و�صاحب ال�س ��مو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان..الوف ��د الر�س ��مي املرافق لقدا�س ��ة بابا
الكني�سة الكاثوليكية.
كما كان يف اال�س ��تقبال� ..س ��مو ال�شيخ حمدان بن
زاي ��د �آل نهيان ممثل احلاك ��م يف منطقة الظفرة
والدكتورة �أمل عبداهلل القبي�س ��ي رئي�س ��ة املجل�س
الوطني االحتادي و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد
�آل نهي ��ان ممث ��ل احلاكم يف منطقة العني و�س ��مو
ال�ش ��يخ �س ��رور بن حممد �آل نهيان و�س ��مو ال�شيخ
ه ��زاع ب ��ن زاي ��د �آل نهيان نائ ��ب رئي� ��س املجل�س
التنفي ��ذي لإمارة �أبوظبي والفريق �س ��مو ال�ش ��يخ
�س ��يف ب ��ن زاي ��د �آل نهي ��ان نائ ��ب رئي� ��س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية و�س ��مو ال�ش ��يخ طحنون بن
زاي ��د �آل نهي ��ان م�ست�ش ��ار الأم ��ن الوطني و�س ��مو
ال�ش ��يخ من�ص ��ور بن زاي ��د �آل نهيان نائ ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش� ��ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ
حام ��د بن زاي ��د �آل نهيان رئي�س دي ��وان ويل عهد
�أبوظبي و�س ��مو ال�ش ��يخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزي ��ر اخلارجي ��ة والتعاون الدويل و�س ��مو ال�ش ��يخ
عمر بن زايد �آل نهي ��ان نائب رئي�س جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�س ��ة زاي ��د ب ��ن �س ��لطان �آل نهي ��ان للأعمال
اخلريية والإن�س ��انية و�سمو ال�ش ��يخ خالد بن زايد

�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�س ��ة زايد العليا
للرعاي ��ة الإن�س ��انية وذوي الإحتياجات اخلا�ص ��ة
و�سمو ال�ش ��يخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان
م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ
خال ��د بن حممد بن زايد �آل نهيان و�س ��مو ال�ش ��يخ
ذياب بن حمم ��د بن زايد �آل نهي ��ان رئي�س دائرة
النقل يف �أبوظبي.
ويراف ��ق قدا�س ��ة الباب ��ا فرن�س ��ي�س بابا الكني�س ��ة
الكاثوليكية وفد ي�ضم ..الكاردينال بياتروبارولني
�أمني �س ��ر دول ��ة الفاتيكان و الكاردين ��ال ليوناردو
�س ��اندري عمي ��د جمم ��ع الكنائ� ��س ال�ش ��رقية
والكاردينال فرناندو فيلوين عميد جممع تب�ش�ي�ر
ال�ش ��عوب ورئي�س الأ�س ��اقفة �إدغار بينا بارا رئي�س
�س ��كرتاريا الدولة ورئي�س الأ�س ��اقفة فران�شي�سكو
مونتي�س ��يلو باديل�ل�ا ال�س ��فري الباب ��وي والأ�س ��قف
ميغيل �أ� .أيوزوغوك�سوت �أمني �سر املجل�س البابوي
للحوار بني الأديان و الأ�سقف بول هندر الكبو�شي
النائ ��ب الر�س ��ويل جلن ��وب اجلزي ��رة العربي ��ة
واملون�سينيور جانلوكا بيزويل م�س�ؤول يف �أمانة �سر
الدولة و الأب �س ��يمون بيرت لوكيامونزي �س ��كرتري
ال�س ��فري البابوي والأب مايكل �أو�س ��وليفان املن�سق
املحلي للزي ��ارة البابوية والأب �أنطونيو �س ��بادارو
الي�سوعي مدير جملة �ش ��يفيلتا كاتوليكا والدكتور
باولو روفيني عميد جممع التوا�صل.

زيارة

الفاتيكان والأزهر يوقعان وثيقة تاريخية

وقع بابا الكني�س ��ة الكاثوليكية ،البابا فرن�س ��ي�س،
و�ش ��يخ الأزه ��ر ،الإم ��ام الأك�ب�ر �أحم ��د الطي ��ب،
وثيقة "الأخوة الإن�س ��انية" يف العا�صمة الإماراتية
�أبوظب ��ي ،خالل فعالي ��ات لقاء الأخوة الإن�س ��انية
الذي احت�ضنه "�صرح زايد امل�ؤ�س�س".
وقال �ش ��يخ الأزه ��ر ،يف كلمة �أمام احل�ض ��ور� ،إن
العامل كله ي�ش ��هد �إطالق وثيقة الأخوة الإن�س ��انية
وم ��ا تت�ض ��منه م ��ن دع ��وة لن�ش ��ر ثقافة ال�س�ل�ام
واحرتام الغري وحتقيق الرفاهية بديال عن ثقافة
الكراهية والظلم والعنف.
ُ
وتاب ��ع �أن الوثيق ��ة ،الت ��ي �أطل ��ق عليه ��ا �إع�ل�ان
�أبوظبي ،تطالب قادة العامل و�ص ��ناع ال�سيا�س ��ات
وم ��ن ب�أيديهم م�ص�ي�ر ال�ش ��عوب بالتدخل الفوري
لوقف نزيف الدماء و�إزهاق الأرواح وو�ض ��ع نهاية
فوري ��ة مل ��ا ت�ش ��هده من �ص ��راعات وف�ت�ن وحروب
عبثية.
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زيارة

لبنان :مواقف ت�شيد بزيارة البابا وتوقيع "االخوة االن�سانية"
الراعي :الإمارات ت�ستحق �شرف �أر�ض التالقي واالخوة

�أث ��ارت زي ��ارة الباب ��ا فرن�س ��ي�س اىل العا�ص ��مة
االماراتي ��ة �أبوظبي ردود فعل ايجابي ��ة �أثنت على
الزيارة التي اختتمه ��ا اليوم لأبو ظبي وعلى توقيع
وثيقة "االخوة االن�س ��انية" بينه وبني �ش ��يخ الأزهر
الإمام الأكرب �أحمد الطيب.
واعل ��ن البطري ��رك امل ��اروين ب�ش ��ارة الراعي من
مدين ��ة ال�ش ��يخ زايد الريا�ض ��ية يف �أب ��و ظبي على
هام� ��ش م�ش ��اركته يف القدا� ��س التاريخ ��ي ال ��ذي
احتفل به البابا فرن�س ��ي�س" ،ان االمارات ت�ستحق
هذا ال�شرف النها تعي�ش مع ًا من اجله اليوم وتفرح
وتبتهج ،وت ّوج بالأم�س من خالل الإعالن الذي وقع
بني قدا�س ��ة البابا فرن�س ��ي�س و�ش ��يخ الأزهر با�سم
امل�سيحيني وامل�سلمني على ار�ض الإمارات ما يعني
انها ار�ض التالقي والأخوة".
واعت�ب�ر"ان القدا�س الي ��وم يف مدين ��ة زايد يعني
ان ه ��ذا الأمر لي� ��س بدخيل على الإم ��ارات و�إمنا
من �ص ��ميم حياتها وهي تتوج م�سريتها وانفتاحها
بهذين االحتفالني الكبريين بالإ�ضافة �إىل امل�ؤمتر
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الدويل حول الأخوة الإن�سانية".
ولف ��ت اىل "ان له ��ذا احل ��دث اهمي ��ة عظيم ��ة،
فالي ��وم ينظ ��ر �إىل منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط على
انه ��ا منطقة حروب وار�ض نزاعات وحروب دينية
�إ�سالمية�-إ�س�ل�امية و�إ�سالمية-م�س ��يحية .اليوم
تقدم الإمارات �شهادة للعامل كله وتقول نحن اخوة
يف العامل والديانات هي م�ص ��در الأخوة والتالقي
واحل ��روب ال ت�أتي من الدين و�إمنا ممن ي�س ��تغلون
الدين من اجل حروبهم".
ا�ض ��اف البطري ��رك "ه ��ذه الكلم ��ة موجه ��ة بنوع
خا� ��ص اىل ابن ��اء هذه املنطقة ال�ش ��رق او�س ��طية
م�س ��لمني وم�س ��يحيني لكي يحافظوا على الر�سالة
العظيم ��ة املوكلة اليه ��م من اهلل وان يعي�ش ��وا مع ًا
ويبن ��وا ح�ض ��ارة وثقاف ��ة مع ًا وان يظهر امل�س ��يحي
وجه الإ�س�ل�ام احلقيقي يف العامل امل�سيحي وبدوره
يظهر امل�س ��لم الوجه امل�س ��يحي احلقيقي يف العامل
الإ�س�ل�امي .هذه كلمتنا الي ��وم اىل كل الدول التي
تري ��د احلروب نق ��ول لها كف ��ى حروب ��ا ونزاعات

النا� ��س بحاج ��ة للعي� ��ش ب�س�ل�ام وطمانين ��ة وهذا
حقهم املدين".
وخت ��م موجها كلم ��ة اىل "�ض ��مائر كل الإرهابيني
واملنظمات الإرهابية واحلركات الأ�ص ��ولية :نقول
لهم ملاذا تعي�شون يف الغي عودوا اىل �إن�سانيتكم".

دريــان ُيث ّمن الوثيقة التاريخية
وا�ش ��اد مفت ��ي اجلمهوري ��ة اللبناني ��ة ال�ش ��يخ عبد
اللطيف دريان بـ"الوثيقة التاريخية ،التي و ّقعت يف
دولة الإمارات العربية املتحدة بني البابا فرن�سي�س
و�ش ��يخ الأزهر احمد الطيب ،يف تعزيز ن�شر ثقافة
احلوار بني الأديان وتوطيد العالقات امل�س ��يحية-
الإ�س�ل�امية" ،م�ؤك ��د ًا "ان الأي ��ادي الإماراتي ��ة
البي�ض ��اء التي رع ��ت هذا احلدث الكب�ي�ر واملهم،
له ��ا منا كل ال�ش ��كر والتقدير يف عمله ��ا الرائد يف
�إجن ��از وتدعي ��م وثيقة الإخوة الإن�س ��انية التي من
�ش�أنها ان ت�ش ّكل خريطة الطريق لتحقيق التعارف
وال�س�ل�ام والت�س ��امح والرحمة واملحب ��ة بني جميع

زيارة
الب�ش ��ر يف خمتلف م�شاربهم والتي ت�ؤ�س�س لل�سالم
ب�ي�ن جمي ��ع دول الع ��امل وا�س ��تبدال م ��ا ينفق على
ال�س�ل�اح يف �سبيل �س ��د عوز الدول الفقرية وتعليم
ابنائها لينه�ض ��وا بها اىل م�صاف الدول املتقدمة،
وبه ��ذا حتقق الوثيقة معنى الإخوة الإن�س ��انية على
اكمل وجه".

ال�شيخ ح�سن :التالقي
قمة العمل االن�ساين
و�ش ��دد �ش ��يخ عقل طائفة املوحدين ال ��دروز نعيم
ح�س ��ن على "الأهمية التاريخية التي متثلها القمة
الروحية التي انعقدت يف الإمارات العربية املتحدة
لناحي ��ة ال�ش ��كل وامل�ض ��مون ،حي ��ث ت�ؤك ��د يف كل
�أبعادها �أن احلوار والتقارب بني الأديان وال�شعوب
هو ال�س ��بيل الوحي ��د لتحقيق التقدم واال�س ��تقرار
لبن ��ي الب�ش ��ر يف مواجهة التط ��رف والغلو والعنف
على اختالف م�شاربه" .و�أكد "�ضرورة العمل على
حت�ص�ي�ن كل مقومات التالقي والتوا�صل الدائم"،
منوه ��ا مبا ت�ض ��منه كالم البابا فرن�س ��ي�س و�ش ��يخ
الأزه ��ر �أحم ��د الطي ��ب يف ه ��ذا ال�س ��ياق ،موجها
التحي ��ة اىل قيادة دولة الإم ��ارات العربية املتحدة
"عل ��ى م ��ا تبذله م ��ن جهود مق ��درة يف خمتلف
املجاالت �إذ تثبت با�ست�ض ��افتها لهذا اللقاء الكبري
�أن ثقافة اجلمع �أقوى من كل �أنواع التفرقة".
وكان ح�س ��ن �أوف ��د اىل االم ��ارات العربية املتحدة
ع�ض ��و املجل�س املذهبي لطائف ��ة املوحدين الدروز
القا�ض ��ي ال�ش ��يخ غاندي م ��كارم لتمثي ��ل الطائفة
يف هذا احلدث ،وكان له عدد من اللقاءات �ش ��دد
فيها عل ��ى �أن "طائفة املوحدين الدروز التي ت�ؤمن
بالأخوة الإن�س ��انية ووحداني ��ة اخلالق ترى يف هذا
التالق ��ي قم ��ة يف العمل االن�س ��اين اجلامع املحفز
على الت�ص ��الح م ��ع الذات وم ��ع الآخر لك ��ي نبني
�أوا�صر التعاون واملحبة واحلوار والتفاهم ملجابهة
كل التحديات".

جنبالط :لفتة مقدرة لالمارات
�أم ��ا رئي�س"احل ��زب التقدم ��ي اال�ش�ت�راكي ولي ��د
جنب�ل�اط فغرد قائال�" :إن زيارة البابا فرن�س ��ي�س
لالم ��ارات العربي ��ة ه ��ي ر�س ��الة �س�ل�ام وحمب ��ة
وت�آخ للع ��امل العربي و�س ��ط دوامة العن ��ف والقمع
والظ�ل�ام ،ور�س ��الة �أم ��ل للع ��امل ال ��ذي يدخل يف
املجهول بعد خ ��روج الواليات املتحدة من معاهدة
احلد من اال�سلحة النووية .ان هذه الدعوة واللقاء
مع ال�شيخ الطيب لفتة مقدرة لالمارات العربية".

جعجع يتبنّى كالم الع ّالمة الأمني
عن "الوثيقة"
وغ ّرد رئي�س حزب "القوات اللبنانية" �سمري جعجع
عرب "تويرت" قائ�ل ً�ا "اتبنى كليا م ��ا قاله العالمة
ال�س ��يد علي الأمني ع ��ن "وثيقة الأخوة الإن�س ��انية
من اجل ال�سالم العاملي والعي�ش امل�شرتك" ،لذلك
اورده كامال كما جاء" :ان وثيقة الأخوة الإن�سانية
التي �صدرت من ابو ظبي بتوقيع من قدا�سة البابا
فرن�س ��ي�س بابا ال�سالم ومن �ش ��يخ الأزهر الدكتور
احم ��د الطيب �إم ��ام االعتدال ،هي مبثابة د�س ��تور
عاملي ير�س ��م للب�ش ��رية �ص ��ورة التعاي� ��ش الأخوي
ب�سالم واحرتام بني الأفراد وال�شعوب واجلماعات
والأمم ،وه ��ذه الوثيق ��ة التاريخية ه ��ي دعوة لكل
ال ��دول والقي ��ادات يف الع ��امل لنب ��ذ ال�ص ��راعات
والعم ��ل بقي ��م احلرية واملحب ��ة وال�س�ل�ام ،وبهذه
التعاليم املوجودة يف الوثيقة يتجنب العامل �ش ��رور
احلروب وم�آ�س ��يها ويعمل على م�س ��اعدة الفقراء
وج�س ��ر الهوة بينهم وبني الأغنياء ،وبذلك ي�ضمن
العامل ا�ستمرار التقدم والإزدهار يف امن وامان".
وا�ض ��اف" :من هذا املنطلق �س�أختار كل يوم جملة
�أ�سا�سية من اجلمل الواردة يف الوثيقة ،رغبة مني
يف �إ�شاعة �أجواء ومناخات هذه الوثيقة على �أو�سع
نط ��اق ممك ��ن�" :إنه ��ا �إعالن م�ش�ت�رك ع ��ن نوايا
�ص ��احلة و�ص ��ادقة من �أجل دع ��وة كل من يحملون
يف قلوبه ��م �إميانا باهلل و�إميانا بالأخوة الإن�س ��انية
�أن يتوح ��دوا ويعملوا معا من �أجل �أن ت�ص ��بح هذه
الوثيق ��ة دلي�ل�ا للأجي ��ال القادم ��ة ،ي�أخذهم �إىل
ثقافة االحرتام املتبادل ،يف جو من �إدراك النعمة
الإلهي ��ة الك�ب�رى الت ��ي جعل ��ت من اخلل ��ق جميعا
�إخوة".
عبيد م�شيدا� :سيذكره التاريخ يف �أ�سمى �صفحاته
و�أكد النائ ��ب جان عبيد ان "زيارة قدا�س ��ة البابا
فرن�س ��ي�س لالمارات هي يف م�س ��توى تاريخي كبري
وه ��ي به ��ذا املعنى فت ��ح روح ��ي وفك ��ري وامياين
واخالق ��ي و�س ��لمي وح ��واري رفي ��ع ان الع ��امل من
اق�صاه اىل اق�صاه ينظر اليها على هذا امل�ستوى".
وقال" :املهم العمل على ابقاء هذه الروح وتعميمها
فكرا وقوال و�سلوكا حتى تظل مناخا دائما ومتمددا
ال حدث ��ا عاب ��را وااله ��م ان ت�س ��تمر ه ��ذه الزيارة
حم ��ركا الويل االمر والر�أي ومنوذجا للتعاطي بني
قادة ال ��دول والر�أي ليجعلوا منها قدوة و�ص ��راطا
م�ض ��يئا ال يخبو بانتهائها .لقد ادى فر�ض احادية
الر�أي والعقيدة والدي ��ن بالقوة يف العامل اىل فقر

مبني ال بد من ان يخلي ال�س ��احة للتنوع يف ال�سلوك
والوحدة يف االميان .ونحن يف لبنان اول واوىل من
يدرك مدى اهمية وقيمة هذه الدعوة وجت�س ��يدها
على الدوام".
كما ابرق عبيد اىل البابا باالتي� :صاحب القدا�سة
الباب ��ا فرن�س ��ي�س املوق ��ر :احلدث ال ��ذي رعيتموه
وقدمت ��وه يف الع ��امل يع�ب�ر ع ��ن نف�س ��كم وخلقكم
واميانك ��م وروحكم ال�س ��امية .وقد ع ��ززمت االمل
والعم ��ل واالمي ��ان بني بني االن�س ��ان وعباد اهلل يف
الدنيا�.س ��يذكر لك ��م التاريخ واحل ��ق املبني دائما
جت�س ��يدكم لالمي ��ان احلقيق ��ي الذي ه ��و النعمة
اال�س ��مى هلل تعاىل وتب ��ارك .بارككم اهلل بر�ض ��اه
ونعمه اىل ابد الدهور من اجل اهلل واالن�سان".
كذلك ابرق اىل ويل عهد االمارات حممد بن زايد
باالتي�" :ص ��احب ال�سمو االمري حممد بن زايد ال
نهيان اعزكم اهلل و�ص ��انكم� ،إن احت�ض ��انكم هذه
الزي ��ارة التاريخي ��ة التي ق ��ام بها قدا�س ��ة احلرب
االعظم يعرب خري تعبري وا�س ��مى معنى عن الروح
الرفيع ��ة التي تعبق وتعطر نهج االم ��ارات العربية
املتح ��دة يف ظلكم منذ اطلق هذه الروح ون�ش ��رها
�ص ��احب ال�س ��مو الراح ��ل والدكم ال�ش ��يخ زايد ال
نهيان .اننا نهنئكم على هذا االجناز اال�س ��تثنائي
العايل الذي �س ��يذكره التاريخ يف ا�سمى �صفحاته.
وفقكم اهلل وحماكم دائما ج�س ��را و�ض ��امنا لروح
الرفعة واخللق االن�س ��اين الالئق واجلدير برعاية
اهلل وبركات ��ه .لك ��م تهانين ��ا من القلب وال�ض ��مري
والعقل .وحماكم اهلل ورعاكم على الدوام".

عازار وجمايل:
نفحة �سالم و�صفحة جميدة
وغ ��رد النائب روجيه عازار قائ�ل ً�ا" :قدا�س البابا
فرن�س ��ي�س بعد توقيعه وثيقة االخوة االن�س ��انية مع
�إمام االزهر� ،أتى ليتمم حدث ًا تاريخي ًا يف اجلزيرة
العربية ،ولي�ضيف نفحة �سالم وقدا�سة يف منطقة
�أنهكته ��ا احل ��روب وكواه ��ا التط ��رف واالرهاب.
ع�ساها تكون مقدمة النتهاء احلروب يف �أر�ضنا".
ام ��ا النائب دمي ��ا جمايل فقالت" :تتحد �أ�ص ��وات
الكنائ�س مع امل�ساجد خالل زيارة البابا فرن�سي�س
اىل االم ��ارات وخ�ل�ال توقيع ��ه وثيق ��ة االخ ��وة
االن�س ��انية م ��ع �إم ��ام الأزه ��ر .ع�س ��ى ان ت�ش ��رع
هذه املب ��ادرة االن�س ��انية �أبواب االنفت ��اح واحلوار
والت�آلف ،لنملأ العامل حب ًا و�س�ل�ام ًا ،وتكون فر�صة
تفتح �ص ��فحة جديدة وجمي ��دة يف تاريخ العالقات
بني الأديان".
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مناسبات

الرئي�س �سعد الحريري يلتقي نائب رئي�س دولة الإمارات
حاكم دبي ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم

التق ��ى الرئي� ��س احلري ��ري نائ ��ب رئي� ��س دول ��ة
الإمارات ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ال�شيخ
حممد بن را�ش ��د �آل مكتوم ،يف ح�ض ��ور :ويل عهد
دبي ال�ش ��يخ حمدان بن حمد ،وزير الدولة لل�ش�ؤون
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اخلارجي ��ة �أن ��ور قرقا� ��ش ،وزي ��ر الدولة ل�ش� ��ؤون
جمل�س الوزراء وامل�س ��تقبل حممد القرقاوي ،وزير
االقت�ص ��اد �س ��لطان املن�ص ��وري ورئي�س هيئة دبي
للطريان املدين-الرئي�س الأعلى لطريان الإمارات

ال�ش ��يخ �أحم ��د ب ��ن �س ��عيد �آل مكتوم .كما ح�ض ��ر
االجتماع �أع�ض ��اء الوفد اللبن ��اين املرافق ،وجرى
خالله عر�ض �آخر امل�س ��تجدات الإقليمية والعربية
والدولية والعالقات الثنائية.

مناسبات

الرئي�س �سعد الحريري التقى ولي عهد �أبو ظبي -
نائب القائد الأعلى للقوات الم�سلحة ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان

ا�س ��تهل رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء �س ��عد احلريري
لقاءات ��ه على هام� ��ش م�ش ��اركته يف م�ؤمتر "القمة
العاملية للحكومات" يف دبي باجتماع عقده مع ويل
عهد �أبو ظبي-نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

ال�ش ��يخ حممد بن زاي ��د �آل نهيان يف مق ��ر �إقامته
بفن ��دق "الن�س ��يم" .وح�ض ��ر اللقاء وزي ��ر الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي الدكتور �أنور قرقا�ش
ووكيل دي ��وان ويل العهد حممد مب ��ارك املزروعي

والوزي ��ر ال�س ��ابق غطا�س خوري و�س ��فري لبنان يف
الإم ��ارات ف�ؤاد دندن .ثم عقدت خلوة بني الرئي�س
احلري ��ري وويل عه ��د �أبو ظب ��ي تناول ��ت خمتلف
الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية.
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الرئي�س �سعد الحريري خالل ندوة حوارية مع الإعالمي عماد الدين �أديب بدبي:

الحكومة و�ضعت برنامج ًا �صريح ًا ووا�ضح ًا للإ�صالحات

�أكد رئي�س جمل�س الوزراء �س���عد احلريري �أن احلكومة و�ض���عت برناجما �ص���ريحا ووا�ض���حا للإ�ص�ل�احات التي يجب علينا القيام
به���ا ،لك���ي ن�ش���جع امل�س���تثمر العرب���ي والأجنبي لي�س���تثمر يف لبنان ،الفت���ا �إىل �أن حماربة الف�س���اد �س���تكون من �أ�ص���عب الأمور التي
�س���نواجهها يف لبن���ان ،ولكن وجود الإجماع ال�سيا�س���ي �سي�س���هل الأمر علين���ا .كالم الرئي�س احلريري جاء خ�ل�ال ندوة حوارية مع
الإعالمي عماد الدين �أديب ،يف �إطار فعاليات "القمة العاملية للحكومات" بدبي ،ح�ض���رها حاكم دبي ال�ش���يخ حممد بن را�ش���د �آل
مكتوم وحوايل �أربعة �آالف �شخ�صية ت�شارك يف فعاليات القمة .ويف ما يلي ن�ص احلوار:
¶ ت�س���عة �أ�ش���هر و�أ�س���بوع ل���والدة ه���ذه
احلكوم���ة ،م���اذا يعن���ي للم�س���تثمرين وكل
من يهتم بلبنان �أن هناك حكومة جديدة؟
وم���ا ال���ذي يجعل ه���ذه احلكوم���ة خمتلفة
عن غريها؟
�أ�ش ��كرك و�أ�شكر ال�ش ��يخ حممد على وجودي هنا،
لأن ه ��ذا امل�ؤمت ��ر يهمن ��ا بالفع ��ل ،ويهم ال�ش ��باب
العربي ب�شكل كبري جدا.
�أنت ��م تعرفون �أن لبنان خرج م ��ن انتخابات نيابية
قبل ت�س ��عة �أ�ش ��هر ،ولكن هذه االنتخابات ت�أخرت
�أ�ص�ل�ا ع�شر �س ��نوات لكي جتري .فكان هناك �شد
حبال من �أجل ت�شكيل احلكومة ،ولكن الآن و�صلنا
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�إىل هذا الت�ش ��كيل� .أهم �أمر بالن�سبة �إيل يف ذلك
�أنن ��ا و�ض ��عنا يف ه ��ذه احلكومة برناجما وا�ض ��حا
و�صريحا بالإ�ص�ل�احات التي علينا القيام بها لكي
ن�ش ��جع امل�س ��تثمر العربي والأجنبي �أن ي�ستثمر يف
لبنان.
نح ��ن يف لبنان نع ��اين من الف�س ��اد والهدر ونف�ص
الكهرب ��اء ،قوانينن ��ا و�ض ��عت يف خم�س ��ينيات
و�س ��تينيات القرن املا�ض ��ي ومل نطورها حتى الآن.
ونحن حني ذهبنا �إىل م�ؤمتر �س ��يدر ،ف�إن فرن�س ��ا
و�ص ��ندوق النقد الدويل والبنك الدويل �س ��اعدونا
بو�ض ��ع الربنام ��ج والأم ��ور الأ�سا�س ��ية الت ��ي تعمل
على تطوير اقت�صادنا و�إ�صالح قوانيننا ،وكل هذا

�سيكون يف البيان الوزاري الذي �سي�شجع امل�ستثمر
�أن ي�أت ��ي �إىل لبنان .فعلى �س ��بيل املث ��ال ،علينا �أن
نخف� ��ض  %1من العجز على مدى خم�س �س ��نوات،
وهذه كانت ن�ص ��يحة لنا من �ص ��ندوق النقد .كما
عملن ��ا مع البنك ال ��دويل على و�ض ��ع كل القوانني
التي ت�س ��اهم يف �إر�ساء ال�شفافية وحماربة الف�ساد
واحل�ص ��ول عل ��ى املعلومة من قب ��ل املجتمع املدين
وكل �ش ��خ�ص يري ��د �أن يدخل �إىل لبنان وي�س ��تثمر
فيه.
وبعد م�ؤمتر "�سيدر" م ّررنا ت�سعة قوانني من �أ�صل
خم�س ��ة ع�ش ��ر قانونا موجودة يف جمل� ��س النواب،
منها �أقر والبقية موجود يف البيان.

مناسبات

¶ م���ا ال���ذي يجع���ل الثالث�ي�ن وزي���را
املوجودي���ن حاليا خمتلفني عن غريهم يف
تنفيذ مقررات "�سيدر"؟
الإ�ص�ل�احات والقوان�ي�ن .هناك قوان�ي�ن يجب �أن
تو�ض ��ع لك ��ي تطب ��ق .م�ش ��كلتنا يف القوان�ي�ن التي
كانت لدينا منذ خم�سني و�ستني �سنة ،ونحن اليوم
نطورها وعلينا �أن ننفذها .هذه احلكومة و�ض ��عت
يف بيانه ��ا الوزاري كل القوان�ي�ن التي يجب �أن تقر
يف جمل�س الن ��واب .الفارق اليوم �أننا �أخذنا قرارا
بالإجم ��اع م ��ن كل القوى ال�سيا�س ��ي ب� ��أن هذا هو
الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان .اليوم يف لبنان لي�س
لدينا وقت للرتف يف ال�سيا�س ��ة ،لأن اقت�صادنا قد
يتعر� ��ض النهي ��ار .لذل ��ك ال بد من �أن نق ��وم بهذه
العملي ��ة اجلراحية ب�ش ��كل �س ��ريع وب�إجم ��اع ،و�أنا
�أقول �أن هناك �إجماعا �سيا�س ��يا يف لبنان على كل
الإ�صالحات التي وردت يف "�سيدر" وعلى حماربة
الف�ساد.
وحماربة الف�س ��اد �ستكون من �أ�ص ��عب الأمور التي
�س ��نواجهها يف لبن ��ان ،لكن مبا �أن هن ��اك �إجماعا

�سيا�سيا ف�إن ذلك �سي�سهل الأمر على اللبنانيني.
م ��ا الذي يري ��ده امل�س ��تثمر اليوم لو�ض ��ع �أموال يف
لبن ��ان؟ �أوال ما هي امل�ش ��اريع؟ يف ال�س ��ابق مل يكن
هناك و�ض ��وح حول �أي ��ن ميكن �أن ي�س ��تثمر املرء.
مل يكن لدينا قانون �ش ��راكة ب�ي�ن القطاعني العام
واخلا� ��ص ،وه ��ذا القان ��ون �أق ��ر الي ��وم .كم ��ا �أن
احل�ص ��ول عل ��ى املعلومات ب�ش ��كل تلقائ ��ي مل يكن
متاح ��ا ،والي ��وم ب ��ات ه ��ذا القانون موج ��ودا .كل
ه ��ذه الأم ��ور التي ته ��م امل�س ��تثمر بات ��ت متوفرة.
امل�س ��تثمر يريد ا�ستقرارا �سيا�سيا ،والإجماع الذي
حققناه فيه اليوم بهذه احلكومة يوفر اال�س ��تقرار
ال�سيا�سي .كذلك يريد امل�س ��تثمر ا�ستقرارا �أمنيا
وكل اخلدم ��ات الأخ ��رى الت ��ي تق ��دَ م ،وه ��ذا هو
الربنام ��ج ال ��ذي و�ض ��عناه لأنف�س ��نا يف لبنان بكل
املجاالت والقطاعات ،ون�ش ��جع كل امل�ستثمرين من
كل العامل �أن ي�أتوا لي�ستثمروا يف برنامج "�سيدر".
�س ��ئل :ما الذي يجعلني كم�س ��تثمر �أ�ضع �أموايل يف
لبن ��ان ،وهو دولة حتاول �أن تنمو وحتل م�ش ��اكلها،
وال �أذهب �إىل دولة جاهزة بكل بنيتها؟

�أجاب� :ص ��حيح �أن هناك خل�ل�ا يف البنى التحتية،
ويج ��ب علين ��ا �أن ن�ص ��ححه ون�س ��تثمر في ��ه .ففي
قطاع الكهرباء مثال ،لدينا خلل كبري .واليوم �أنت
كم�س ��تثمر تريد �أن ت�ض ��ع �أموال ��ك يف قطاع ينتج.
�إذا �أعطيتن ��ا �أموالك ف�أن ��ت تنتظر �أن يكون لديك
عائد .يف ال�س ��ابق ،مل يكن لدينا قانون �شراكة بني
القطاعني اخلا�ص والعام� .أنت كم�ستثمر �ستبحث
عن العائد الأعلى ال�س ��تثمارك .كما �أنك �س ��تت�أكد
م ��ن الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي يف البلد ،ب�أن ��ك لن تدخل
با�ستثمار ما ويتعطل بعد �أ�شهر.
ولأكن �ص ��ريحا يف هذا املجال .لبنان ،بعد اغتيال
الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري انق�س ��م البلد
عامودي ��ا ،ومل يع ��د �أح ��د يتحدث م ��ع الآخر .قبل
عامني ،انتخبنا الرئي�س مي�ش ��ال ع ��ون ،الذي ك ّنا
مع ��ه يف مكانني خمتلفني بال�سيا�س ��ة .ه ��ذا الأمر
جعل كل الأوراق تختلط جمددا ،و�أخذنا قرارا بني
كل ال�سيا�س ��يني يف لبنان ،ب�أنه �ص ��حيح �أن الو�ضع
الإقليمي مت�ش ��نج وي�ؤثر علينا باالنق�سامات ،لكننا
قررنا �أن هذا الو�ض ��ع الإقليمي يجب �أال ي�ؤثر على
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الو�ضع االقت�ص ��ادي يف البلد ،بل علينا �أن ن�ستثمر
ب�ش ��باب و�ش ��ابات لبن ��ان .يف ال�س ��ابق كان هناك
خالف �سيا�س ��ي ،فعلى �س ��بيل املثال� ،إذا �أتى تيار
م ��ا مناه�ض لتيار امل�س ��تقبل مب�ش ��روع ،ف� ��إن تيار
امل�ستقبل ي�سري �ض ��ده� .أما اليوم ،فقد تو�صلنا �إىل
قناعة من قبل كل ال�سيا�س ��يني ب�أن هذا الأمر غري
جمد للبنان.
¶ ه���ذا يعن���ي �أنك مع ف�ص���ل الطائفية عن
ال�سيا�س���ة وف�ص���ل ال�ص���راع ال�سيا�س���ي ع���ن
االقت�صاد؟
�ص ��حيح ،وم ��ن هنا انته ��ج لبن ��ان �سيا�س ��ة الن�أي
بالنف� ��س ،ب�أن ال يتدخل يف بع� ��ض الأماكن .وحتى
لو �أراد بع�ض اللبنانيني التدخل ،ف�إننا لن نتدخل.
بالت�أكيد هناك اليوم �أحزاب ت�شارك يف ما يح�صل
ب�سوريا ،ونحن ل�سنا را�ضني عن ذلك ،لكن هل �إذا
�شاركوا ب�س ��وريا �س� ��أوقف �أنا االقت�صاد اللبناين؟
ه ��ل �س� ��أجعل املواط ��ن اللبناين يدف ��ع ثمن ذلك؟
كال .بالن�س ��بة �إيل ،ه ��ذا التوافق ال�سيا�س ��ي الذي
متكنا من احل�ص ��ول عليه على م�ش ��روع "�س ��يدر"
وكل الإ�صالحات هو ما يجعل البلد ي�سري قدما.
حني ذهبن ��ا �إىل م�ؤمتر "�س ��يدر" يف باري�س ،قلنا
�أمرا �أ�سا�س ��يا :الإ�ص�ل�احات ثم الإ�صالحات .و�إن
مل �أقم بهذه الإ�ص�ل�احات ،ال ت�أت �إلينا كم�ستثمر،
�أم ��ا �إذا قمت به ��ا ف�أت ب�أموالك ،لأنه �س ��يكون لها
مردود عال جدا يف امل�ستقبل �إن �شاء اهلل.
¶ بعد يومني هناك جل�س���ة ثقة للحكومة،
والبع����ض يتح���دث ع���ن ن�س���بة مريح���ة
�ستح�صل عليها هذه احلكومة ،قد تتعدى
الـ� 110أ�صوات .هل هذا ما تعتقدونه �أنتم؟
�إن �شاء اهلل .نحن �سنقوم بعملنا ،وللنواب احلرية
ب�أن ي�ص ��وتوا كما ي�شا�ؤون .فاحلكومة ت�ضم معظم
الأحزاب ال�سيا�س ��ية ،وهي توافقية ،ف�إذا احت�سبت
فق ��ط الأح ��زاب املمثل ��ة باحلكوم ��ة� ،س ��تجد �أن
احلكومة �ستنال ثقة بـ� 100صوت على الأقل.
¶ ملاذا دفاعك عن متكني املر�أة؟
امل ��ر�أة متث ��ل  %54م ��ن املجتم ��ع اللبن ��اين ،وعدم
توظيفها باملجتمع والأعمال وال�سيا�س ��ة هو خ�سارة
للناجت املحلي لدينا .ف�إذا بقيت املر�أة يف بيتها دون
عمل ،ف�إن هذا خ�س ��ارة لناجتنا املحلي .و�أنا �أ�ؤمن
�أن امل ��ر�أة يف عاملن ��ا العرب ��ي ،ويف لبنان خا�ص ��ة،
ت�س ��تطيع �أن تقوم بالأعمال بطريقة �أف�ض ��ل بكثري
من الرجل .فبالن�س ��بة �إيل� ،أن ت�ستلم الوزيرة ريا
احل�س ��ن وزارة الداخلية �أمر مهم .ومبعرفتي بها،
ف�إنها امر�أة �إ�ص�ل�احية ،ونح ��ن يف وزارة الداخلية
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بحاجة �إىل الإ�صالح .علينا �أن منكنن كل الوزارة،
ويج ��ب �أن يك ��ون هن ��اك �إ�ص�ل�اح حقيق ��ي .وعلى
اللبناني�ي�ن �أن يعت ��ادوا عل ��ى �أن امل ��ر�أة ميكنها �أن
تت�س ��لم وظائف كربى يف الدولة ،تو�صال لأن تكون
رئي�س ��ة وزراء �أو رئي�سة جمهورية �أو رئي�سة جمل�س
الن ��واب .فما الذي ينق� ��ص املر�أة؟ �أن ��ا �أنظر �إىل
ع ��دة حكومات �س ��ابقة فيها العديد م ��ن الوزراء،
و�أقارنه ��م مع ن�س ��اء ناجح ��ات �أعرفه ��ن على كل
امل�س ��تويات� ،أجد �أن هناك بالفع ��ل تقدما للمر�أة،
و�أنها قادرة �أن تقدم الكثري للمجتمع اللبناين.
�أن ��ا �أرى �أن املر�أة ت�س ��تطيع �أن تق ��وم بعملها ،رمبا
ب�ش ��كل �أف�ض ��ل يف العديد من الأماكن� ،أ�ضف �إىل
�أن  %54م ��ن جمتمعنا من الن�س ��اء .ف� ��إن مل من ّكن
امل ��ر�أة م ��ن العم ��ل يف كل القطاع ��ات ،بالدولة �أو
القطاع اخلا�ص ،ف�إن ذلك �سيكون خ�سارة لناجتنا
القوم ��ي .علينا �أن نحث ال�ش ��باب وال�ش ��ابات ،وال
�سيما الن�س ��اء منهم� ،أن يكونوا جزءا ال يتجز�أ من
االقت�صاد الوطني اللبناين.
¶ هناك رغبة لل�ش���باب وال�شابات بالهجرة
خ���ارج الع���امل العربي .الآن بع���د احلكومة
اجلدي���دة و"�س���يدر" ،م���اذا تق���ول ل�ش���اب
يفكر بالهجرة؟
ال�ش ��يخ حممد بن را�شد يف كتابه قال �أنه حني كان
يذهب �إىل لبنانُ ،ذهل ملا كان يراه وكيف كان هذا
البلد ،ف�أراد لدبي �أن ت�ص ��بح يف امل�ستقبل كلبنان.
و�أنا اليوم ،حني �أتيت �إىل دبي ور�أيت ال�شيخ حممد
بن را�شد� ،أقول� :أريد �أن �أجعل لبنان مثل دبي.
املر�ض الذي نعي�شه يف لبنان واملنطقة هو الطائفية
واملذهبي ��ة ،الت ��ي ي�س ��تخدمها البع� ��ض ل�ش� ��ؤون
�سيا�سية� .أنا �أ�ؤمن �أن كل من يخرجون وي�صرخون
ع�ب�ر التلفزيونات ويتحدثون بالدي ��ن ،ثالثة �أرباع
من يتبعونهم� ،إن كانوا م�س ��لمني �أو م�س ��يحيني ،ال
يعرف ��ون ،ال امل�س ��جد وال والكني�س ��ة .يعرفون كيف
يتحدثون عن امل�س ��جد �أو عن الكني�سة ،لكن ما هي
بالفعل الأديان؟ هي �أديان ال�سالم والت�سامح� .أما
�أن تق ��ول �أين �إذا كنت �س ��نيا �أو �ش ��يعيا �أو مارونيا
فعلي �أن �أعط ��ي حقوقا لأهل طائفتي؟ احلق يجب
�أن يك ��ون للمواطن اللبن ��اين� .إذا كن ��ت �أنا رئي�س
وزراء �س ��نيا ،فعلي �أن �أخدم �أ�صغر و�أكرب م�سيحي
و�شيعي و�سني ودرزي ،وهذا هو واجبي و�أنا موظف
لديهم.
¶ وج���ود نازح�ي�ن �س���وريني وقبله���م
الالجئني الفل�س���طينيني ،مبا ي�ش���كل %30
من ن�س���بة ال�ش���عب اللبن���اين ،ه���ذه الأزمة

وتفجره���ا �إىل �ش���رق البح���ر املتو�س���ط
و�أوروب���ا �أو �أن ي�ص���بح لبن���ان م���كان تفج���ر
للإرهاب التكفريي� ،ألي�س ذلك من جملة
الأ�س���باب الت���ي جتع���ل فك���رة اال�س���تثمار
�صعبة يف لبنان؟
رمبا ج ��زء من هذا الكالم �ص ��حيح ،لك ��ن �إن كنا
كلبناني�ي�ن �س ��نح ّمل كل م�ش ��اكلنا للنازحني نكون
نكذب على �أنف�سنا .يجب علينا �أن نغري يف �أنف�سنا.
قوانينن ��ا هي الت ��ي يج ��ب �أن تتغري ،فه ��ي التي ال
ت�سمح لنا ب�أن نقوم بالتجارة ،كما �أنه لي�ست لدينا
�شفافية .النازحون ي�شكلون بالت�أكيد حتد ،لكن يف
كل حت ��د ميكنن ��ا �أن نرى اجلان ��ب الإيجابي الذي
ميكننا من �أن ن�ستثمر فيه.
نح ��ن يف لبن ��ان بالعام�ي�ن  1996و ،1997يف زخم
ور�شة الإعمار ،كان لدينا � 800ألف �سوريا يعملون
يف كل م�ش ��اريع البنى التحتية .فلماذا ال ن�ستخدم
الطاق ��ات املوج ��ودة لدين ��ا والنازحني لك ��ي نقوم
بامل�شاريع اال�ستثمارية التي علينا القيام بها .يجب
�أال ننظر �إىل الن�ص ��ف الفارغ من الكوب ،علينا �أن
ننظر �إىل الن�ص ��ف امللآن ونفكر كي ��ف ميكننا �أن
منلأ الباقي.
نحن يف لبنان ننظر دائما �إىل ال�سلبي وال ننظر �إىل

مناسبات

الإيجابي .علي اليوم �أن �أكمل مب�ش ��روع "�س ��يدر"
و�أ�س ��تثمر ب ��كل الإيجابيات� .أن ��ا �أرى �أن النازحني
�س ��يعودون يف نهاية املطاف �إىل بلدهم ،وهذا �أهم
ما �سيح�ص ��ل يف امل�ستقبل ،ولكن حتى حينه ،ماذا
نفعل؟ هل جنل�س ونقول �أننا كلبنانيني لدينا مليون
ون�صف املليون نازح ،وال نفعل �شيئا؟ كال .علينا �أن
نغري �أنف�سنا وقوانيننا ،ونحدّث �أنف�سنا تو�صال �إىل
احلكومة الإلكرتونية.
هل يعق ��ل �أن اللبناني�ي�ن املوجودي ��ن يف كل �أنحاء
الع ��امل ،وبينهم �أه ��م الأطباء واملحام�ي�ن وعلماء
التكنولوجي ��ا ،غ�ي�ر قادرين على حتدي ��ث لبنان؟
�أنا ل�س ��ت مقتنعا به ��ذا الكالم ،ب ��ل �أرى �أنه علينا
�أن نبق ��ي اللبناني�ي�ن يف بلدهم ،وعلين ��ا كعرب �أن
ندخ ��ل يف مناف�س ��ة يف م ��ا بيننا ،ولك ��ن يف الوقت
نف�س ��ه علينا �أن نك ّمل اقت�صاداتنا يف ما بيننا .فما
الذي يح�ص ��ل ب�أوروبا؟ على �س ��بيل املثال ،هولندا
تنتج احلليب واجل�ب�ن و�إيطاليا تنتج �أمورا �أخرى،
ويعملون يف ما بينهم بالأم ��ور الزراعية� .أما نحن
فل ��م نطور الزراع ��ة لدينا بعد .علين ��ا �أن نطورها
تكنولوجي ��ا يف لبنان والعامل العرب ��ي ،بدال من �أن
نبقى نزرع بالطرق القدمية.
�إمي ��اين �أن م�ش ��كلتنا الأ�سا�س ��ية يف لبن ��ان هي يف

�أنف�س ��نا� .إن مل نغري تفكرينا ب�أن ��ه علينا �أن نتطور
تكنولوجي ��ا وباجت ��اه اقت�ص ��اد املعرف ��ة وندخل يف
التحول الرقمي ون�ضع كل املن�صات التي يحتاجها
ال�ش ��باب وال�شابات لكي ينه�ض ��وا هم باالقت�صاد،
ف�إنن ��ا لن ننجح .فما هو واجب الدولة؟ واجبها �أن
ت�ؤمن كل هذه املن�صات.
¶ لك���ن هناك م���ن لديه م�ص���لحة بالإبقاء
عل���ى الف�س���اد .فكي���ف لدي���ك ه���ذه الطاقة
الإيجابية؟
عندها �ستح�ص ��ل مواجهة .هناك حكومة وهناك
�إجماع �سيا�سي على كل الربنامج الذي و�ضعناه يف
كل املجاالت� ،سواء يف ما يتعلق مبعاجلة النفايات
والكهرباء وحماربة الف�س ��اد والهدر .ولو �س� ��ألتني
قبل خم�س �س ��نوات هل ميكن ��ك �أن تقوم بكل ذلك
كنت �س� ��أقول ل ��ك كال� .أما اليوم ف�أق ��ول لك :نعم
ن�س ��تطيع ،لأن هن ��اك بالفع ��ل �إرادة م ��ن قب ��ل كل
الأحزاب ال�سيا�س ��ية ،التي باتت جميعها تدرك �أن
هذه هي فر�ص ��تنا الأخرية ،ف�إم ��ا �أن نقوم باملهمة
�أو نرتكه ��ا .وبالن�س ��بة �إيل ،نح ��ن لدين ��ا فر�ص ��ة،
نعم ،قادرون عل ��ى �أن ننفذها ،نعم ،هناك �إجماع
�سيا�س ��ي ،نعم ،وكل الإ�صالحات يجب �أن حت�صل،
وعلنيا �أن نبد�أ بالإ�صالحات ولي�س بامل�شاريع .فقد

نبد�أ مب�ش ��روع ويكون فيه هدر .من هناك علينا �أن
نقوم بالإ�صالح ونتكل على اهلل �سبحانه وتعاىل.
¶ معن���ى ذل���ك �أن���ه لإح���داث نقل���ة نوعي���ة
باالقت�ص���اد والإ�ص�ل�احات ،ال ب���د من ثورة
ت�ش���ريعية ،فهل ي�س���مح الربمل���ان برتكيبته
احلالية بذلك؟
البي ��ان ال ��وزاري يت�ض ��من كل هذه الإ�ص�ل�احات،
وكل الأح ��زاب موج ��ودة يف احلكوم ��ة ،مبن فيهم
حرك ��ة �أمل وغريها ،ووافق ��ت جميعها على البيان
الوزاري ،من هنا لي�ست لدي م�شكلة بالإ�صالحات.
¶ ال�س���ياحة يف لبن���ان ت�ؤث���ر يف دخ���ل واحد
من كل �ستة �أ�شخا�ص ،فما هو نوع اخلدمة
الت���ي ميكن لل�ش���عب اللبناين امل�ض���ياف �أن
يوفرها من �أجل �سياحة �أف�ضل؟
�أنت ��م تعرف ��ون لبن ��ان ،والعديد منكم زاره .ال �ش ��ك
�أن اخلالف ��ات الإقليمي ��ة �أث ��رت عل ��ى كل الو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي باملنطق ��ة ،وهذا الأمر �أث ��ر على لبنان
ب�ش ��كل كب�ي�ر جدا .كذل ��ك �أثرت احلرب يف �س ��وريا
وم ��ا ي�س ��مى "الربي ��ع العرب ��ي" ،نح ��ن يف لبن ��ان
ت�أثرن ��ا بالت�أكيد م ��ن كل هذه الأو�ض ��اع ،وخالفاتنا
ال�سيا�س ��ية كان له ��ا دور �أي�ض ��ا يف ذل ��ك ،لك ��ن هل
اخلدمة ال تزال موجودة؟ بالت�أكيد ال تزال موجودة.
ه ��ل ميك ��ن للم ��رء �أن ي�س ��تمتع يف لبن ��ان كم ��ا يف
ال�س ��ابق؟ �أنا �أ�ؤكد لكم �إن �شاء اهلل �أننا بعد �أن نقوم
ب ��كل الإ�ص�ل�احات املطلوبة ،لبنان �س ��يتعافى خالل
عام�ي�ن ،ون�أمل �أن تتعافى املنطق ��ة ككل ،لأننا ندفع
جميعا ثمن خالفات ال طائل منها .من هنا علينا �أن
نعمل من �أجل �أن ننتهي من هذه اخلالفات.
¶ م���اذا تق���ول جلمهور رفي���ق احلريري يف
ذكرى � 14شباط؟
رفيق احلريري متكن من انت�ش ��ال لبنان من حرب
�أهلي ��ة ،كان فيها مدمرا .نح ��ن لدينا بنية حتتية،
ولي� ��س علينا �س ��وى �أن نعمل ونكمل م�س�ي�رة رفيق
احلريري .هو و�ض ��ع كل الأمور على ال�سكة ،ونحن
بانق�ساماتنا ك�سرنا هذه ال�سكة .اليوم �أ�صلحناها.
االنق�س ��امات مل تع ��د موجودة ،واحلل ��م الذي كان
يحل ��م به رفي ��ق احلريري ،وهو نف�س حلم ال�ش ��يخ
حممد بن را�شد ،علينا �أن نكمله .و�شباب و�شابات
لبنان ،كما �ش ��باب الإمارات وكل ال ��دول العربية،
نح�سن و�ضعنا
علينا �أن نكمل هذا امل�شوار معا لكي ّ
االقت�ص ��ادي .رفيق احلريري خ�س ��ارة كبرية جدا
للبنان ويل �شخ�ص ��يا ،لكنني متفائل ب�أن ال�ش ��باب
اللبناين قادر على �أن ينه�ض ببلده ،كما كان يريده
رفيق احلريري.
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الرئي�س الحريري خالل لقائه �أبناء الجالية اللبنانية في الإمارات:
من يعمل على ايقاف م�سيرة اال�صالح �سيكون امام م�شكلة معي

ر�أى رئي�س جمل�س الوزراء �سعد احلريري �أن لبنان
اليوم �أمام فر�صة ذهبية ،علينا �أن ن�ستغلها ب�شكل
�ص ��حيح ونتابعها يومي ��ا ،وقال�" :أنا �س� ��أعمل ليل
نهار لكي �أنفذ هذه الفر�صة ،وكل من �سيعمل على
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�إيقاف هذه امل�س�ي�رة ل�س ��بب �سيا�سي ،ف�إنه �سيكون
�أمام م�شكل مع �سعد احلريري".
و�أ�ض ��اف" :نحن م�ص ��رون على �أن الإ�ص�ل�احات
التي �أقررناها يف "�س ��يدر" يجب �أن حت�صل .ف�أي

عمل ب�أي م�ش ��روع من دون �إ�ص�ل�احات يوقع لبنان
يف دين �أكرب ،لأن الإ�ص�ل�احات هي التي �ستح�سن
الو�ضع االقت�صادي والعمل يف لبنان".
كالم الرئي� ��س احلري ��ري جاء يف كلم ��ة له خالل
حفل ا�س ��تقبال �أقامته قن�صلية لبنان يف دبي على
�شرفه لأبناء اجلالية اللبناين يف الإمارات العربية
املتحدة ،ملنا�س ��بة زيارته لدبي ،بدعوة من �س ��فري
لبنان بالأمارات ف�ؤاد دندن وقن�ص ��ل لبنان يف دبي
والإمارات ال�ش ��مالية ع�س ��اف �ض ��ومط يف ح�ضور
عدد من ال�سفراء والقنا�صل العرب.
وتطرق الرئي�س احلريري اىل دور املر�أة يف العمل
ال�سيا�س ��ي ،وق ��ال" :كن ��ا دائم ��ا نتح ��دث عن دور
املر�أة ،لكن الأمور ال حت�ص ��ل فقط بالكالم ،ال بد
من اتخاذ قرارات ،وهذه القرارات اتخذت ،وهذه
احلكومة فيها �أربع ن�س ��اء ،ون�أمل �أن نرى املر�أة يف
امل�س ��تقبل تت�سلم رئا�سة اجلمهورية ورئي�س جمل�س
النواب ورئا�سة احلكومة".

مناسبات

�سل�سلة لقاءات للرئي�س �سعد الحريري على هام�ش م�شاركته
في م�ؤتمر "القمة العالمية للحكومات" في دبي

اجتمع رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري بوزير ال�ص ��ناعة واملالية الفرن�س ��ي
برونو لومري يف ح�ضور اع�ض ��اء الوفد اللبناين املرافق وعدد من م�ساعدي الوزير
الفرن�سي ومت خالل اللقاء البحث يف �آفاق التعاون االقت�صادي بني البلدين و�سبل
تنفيذ قرارات م�ؤمتر "�سيدر".
بعد اللقاء حتدث لومري فقال :لقد ناق�شنا �سبل تطبيق الإ�صالحات يف لبنان ،وقد

اردت ان ا�ؤكد للرئي�س احلريري دعم فرن�س ��ا الكامل لتطبيق هذه الإ�ص�ل�احات،
ولإنفاق ما مت االتفاق عليه خالل مومتر "�سيدر" الذي �ش ّكل جناحا كبريا ُر�صدت
خالله مبالغ كبرية من امل�ساعدات للبنان .وفرن�سا هنا اليوم للت�أكد من ان لبنان
�سي�ستفيد ب�شكل جيد من هذه امل�ساعدة ،ومن انه �سيعتمد الإ�صالحات التي كان قد
التزم بها .وقد كان هذا اللقاء كالعادة دافئا ووديا وبناءً للغاية.
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الآالف يلب ُون نداء الوفاء لل�شهيد معروف �سعد

احت�ش ��د الآالف م ��ن املواطن�ي�ن يف حمل ��ة البوابة
الفوقا يف �صيدا وانطلقوا يف م�سرية الوفاء لل�شهيد
معروف �سعد ت�أكيد ًا على التم�سك بنهجه العروبي
والوطني والتقدمي وال�شعبي.
م�س�ي�رة الوفاء التي دع ��ا �إليها التنظيم ال�ش ��عبي
النا�صري وجلنة �إحياء الذكرى والقوى والأحزاب
الوطنية اللبنانية والف�ص ��ائل الفل�سطينية ملنا�سبة
الذكرى  44ال�ست�ش ��هاد املنا�ض ��ل ال�شهيد معروف
�س ��عد �ش ��ارك فيها الآالف من �أبناء مدينة �ص ��يدا
واجلنوب و�إقليم اخلروب واملخيمات الفل�س ��طينية
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ومن خمتلف املناطق اللبنانية .وانطلقت من قرب
الن�ص ��ب التذكاري لل�ش ��هيد عند البواب ��ة الفوقا،
وجابت �ش ��ارع ريا�ض ال�ص ��لح و�ص ��و ًال �إىل �س ��احة
النجمة "ميدان جمال عبد النا�ص ��ر" بالقرب من
املكان الذي �أ�ص ��ابت فيه ر�صا�صات الغدر ال�شهيد
يف � 26شباط  ،1975و�صوال اىل �شارع الأوقاف.
رفعت يف التظاهرة الأعالم اللبنانية والفل�سطينية
ورايات التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري� ،إ�ض ��افة �إىل
�ص ��ور ال�ش ��هيد معروف �س ��عد .كما رفعت يافطات
ت�ؤكد امل�ضي على نهج ال�شهيد معروف �سعد الوطني

العروب ��ي العاب ��ر للطوائ ��ف .كما ردد امل�ش ��اركون
الهتافات التي ت�شيد بن�ضاالت ال�شهيد ،وت�ؤكد على
النهج العروبي املدافع عن ق�ضايا النا�س.
�إىل جانب �أمني عام التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري
الدكتور �أ�سامة �سعد تقدم امل�سرية:
النائ ��ب ابراهيم ع ��ازار على ر�أ�س وف ��د من �أبناء
منطقة جزين ،النائب ب�ل�ال عبد اهلل على ر�أ�س 
وفد من احلزب التقدمي اال�شرتاكي ،رئي�س جمعية
جتار �ص ��يدا عل ��ي ال�ش ��ريف ممث ًال النائ ��ب بهية
احلريري ،الأمني العام للحزب ال�شيوعي اللبناين

ذكرى

حن ��ا غريب عل ��ى ر�أ�س وف ��د من احل ��زب ،الأمني
الع ��ام للح ��زب الدميقراطي ال�ش ��عبي نزيه حمزة
على ر�أ� ��س وفد من احلزب ،الدكتور علي �ض ��اهر
ممث�ل ً�ا ح ��زب اهلل على ر�أ� ��س وفد ،ب�س ��ام كجك
ممث�ل ً�ا حرك ��ة �أمل عل ��ى ر�أ�س وفد ،خلي ��ل بعجور
ممث ًال احلزب ال�سوري القومي االجتماعي ،ب�سام
حمود على ر�أ�س وفد اجلماعة اال�س�ل�امية ،وجيه
غري ��ب ممث ًال � أم�ي�ن عام رابط ��ة ال�ش ��غيلة زاهر
اخلطيب� ،أحمد �ش ��عيب ممث ُال رئي�س بلدية �صيدا
املهند�س حممد ال�س ��عودي ،وحمم ��د القطب على
ر�أ�س وفد من جمعية جتار �ص ��يدا ،والعميد �س ��عد
الدين ال�ش ��ريف ممث ُال حرك ��ة املرابطون ،و�أحمد
مرع ��ي ممث ��ل حزب االحت ��اد ،ناجي �ص ��فا ممثل
الدكتور ع�ص ��ام نعمان واحلرك ��ة الوطنية للتغيري
الدميقراطي ،عا�صف الغ�ضبان وف�ؤاد بكدا�ش عن
االحتاد اال�شرتاكي العربي – التنظيم النا�صري،
الدكت ��ور هاين �س ��ليمان وخليل ب ��ركات على ر�أ�س
وف ��د م ��ن جتم ��ع اللج ��ان والرواب ��ط ال�ش ��عبية،
كا�س�ت�رو عبد اهلل رئي�س االحت ��اد الوطني للعمال
وامل�س ��تخدمني ،وفد بلجيكي مت�ضامن مع املنا�ضل
ج ��ورج عب ��د اهلل ،ال�ش ��يخ حمم ��د موع ��د ممث�ل ً�ا
جمل� ��س علماء فل�س ��طني ،ال�ش ��يخ �ص ��هيب حبلي،

ال�ش ��يخ ح�س ��ام العيالين ،ووفد من غرفة التجارة
وال�ص ��ناعة ،ووفد م ��ن جمعية امل�ش ��اريع اخلريية
الإ�س�ل�امية ،ووفد من ر�ؤ�س ��اء بلديات �شرق �صيدا
والزهراين ،ووفد من خماتري �ص ��يدا والزهراين.
وغريهم من الفاعليات وقادة الأحزاب يف �ص ��يدا
واجلنوب و�إقليم اخلروب وبقية املناطق اللبنانية،
�إ�ض ��افة اىل وفود من اجلمعيات الأهلية يف �صيدا
واجلوار .كما �ش ��ارك يف امل�س�ي�رة احتاد ال�ش ��باب
الدميقراطي ،وال�شباب القومي العربي ،واحلركة
ال�شبابية للتغيري ،والهيئة الن�سائية ال�شعبية.
كما �س ��ار يف مقدمة امل�س�ي�رة قن�ص ��ل فل�سطني يف
لبنان رمزي من�ص ��ور ممث ًال ال�س ��فري الفل�سطيني
�أ�ش ��رف دب ��ور ،و�أمني �س ��ر حرك ��ة فت ��ح ومنظمة
التحرير الفل�سطينية يف لبنان فتحي �أبو العردات،
والعمي ��د حمم ��ود عي�س ��ى "اللينو" �أمني �س ��ر تيار
الإ�ص�ل�اح الدميقراط ��ي يف حركة فت ��ح ،وممثلون
عن ف�ص ��ائل منظمة التحرير الفل�سطينية :حركة
فت ��ح ،اجلبهة ال�ش ��عبية ،واجلبه ��ة الدميقراطية،
وجبه ��ة التحري ��ر الفل�س ��طينية ،وجبه ��ة التحرير
العربية ،وجبهة الن�ضال ال�شعبي ،اجلبهة العربية
الفل�سطينية ،وحزب ال�شعب الفل�سطيني ،وممثلون
عن ف�ص ��ائل التحالف الوطني الفل�سطيني :حركة

حما� ��س ،وحرك ��ة اجله ��اد الإ�س�ل�امي و"اجلبهة
ال�ش ��عبية" القي ��ادة العام ��ة" ،ال�ص ��اعقة ،جبه ��ة
التحرير الفل�سطينية ،جبهة الن�ضال الفل�سطيني.
واحتاد نقابات عمال فل�سطني ،ووحدة املتقاعدين
يف منظمة التحرير ،ووفد من حركة �أن�صار اهلل.
�إ�ض ��افة �إىل وفود من القوى الوطنية والإ�س�ل�امية
اللبنانية والف�ص ��ائل الفل�س ��طينية ،و�شخ�ص ��يات
اجتماعي ��ة ونقابية واقت�ص ��ادية وتربوية ون�س ��ائية
و�شبابية ،ورجال دين م�سلمني وم�سيحيني.
وم�ش ��ى يف الطليع ��ة االنقاذ ال�ش ��عبي يف م�ؤ�س�س ��ة
ال�شهيد معروف �سعد والفرق الك�شفية التي �ضمت:
الك�ش ��اف العرب ��ي ،ك�ش ��افة الر�س ��الة ،ك�ش ��اف
املهدي،ك�ش ��اف اجلراح ،ك�ش ��اف امل�س ��لم ،ك�ش ��اف
امل�شاريع  ،ك�شافة الغد ،وجمعية الك�شافة واملر�شدات
الفل�سطينية (فتح) ،الك�ش ��اف الوطني الفل�سطيني
(بيت �أطفال ال�صمود) ،و�شبيبة اجلبهة ال�شعبية.
وقد �ش ��اركت �أي�ض� � ًا وفود من الأحياء ال�شعبية يف
�ص ��يدا ومن املناط ��ق ووفود م ��ن الق ��وى الوطنية
وفروع وقطاعات التنظيم ال�شعبي النا�صري.
وكانت كلم ��ة لعريف احلفل ط�ل�ال �أرقة دان �أكد
فيها ال�س�ي�ر على نهج ال�شهيد معروف �سعد ،ومما
جاء فيها:
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معروف �سعد �أيقونة عز تعلق على �صدور ال�شرفاء
 ...مع ��روف �س ��عد من ��ارة ال�ص ��يادين اىل ميناء
الوط ��ن ...قبل ��ة الزارع�ي�ن �إىل حي ��ث جمده ��م
وعزه ��م وكرامته ��م ...مع ��روف �س ��عد بو�ص ��لة
املقاوم�ي�ن اىل اجلن ��وب  ..واىل جن ��وب اجلن ��وب
حيث فل�سطني التي نا�ضلت كي تعود كاملة دون �أي
انتقا�ص  ...من النهر �إىل النهر..
مع ��روف �س ��عد ترك ��ت بيننا م�ص ��طفى وا�س ��امة
ورحل ��ت �ش ��هيد ًا � ...أو�ص ��يتهم بحف ��ظ �أمان ��ة
الأر� ��ض وطهرها من �أي غا�ص ��ب حمت ��ل وبحفظ
تع ��ب الفقراء والكادح�ي�ن من �س ��ارقي قوتهم ...
م�صطفى حفظ الو�صية وطبقها بكل اقتدار فكان
مثلك �ش ��هيدا دفاعا عن الأر� ��ض وقائدا للمقاومة
الت ��ي �ص ��نعت املج ��د بالتحري ��ر � ..أ�س ��امة حم ��ل
�أمان ��ة الدم ،دمك ودم م�ص ��طفى وها هو يخو�ض
معمودية تطهري الوطن من الف�س ��اد وا�سقاط دولة
املزرعة وبن ��اء دولة العدال ��ة والكرامة واحلرية..
الدولة الدميقراطية العادلة...
وكان للأم�ي�ن العام للتنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري
النائب الدكتور �أ�سامة �سعد كلمة ،جاء فيها:
ال�سالم عليكم،
وكل ال�شكر والتقدير لكم �أيها امل�شاركون يف م�سرية
الوفاء لل�ش ��هيد معروف �س ��عد � ...أيه ��ا القادمون
من �ص ��يدا ومن كل لبن ��ان  ..من �أحياء املدن ومن
القرى والبلدات واملخيمات � ..أيها ال�سائرون على
نهج معروف �س ��عد  ..والأوفياء لت�ضحيات معروف
�س ��عد رمز احلركة ال�ش ��عبية ،ورمز العمل الوطني
التوحي ��دي الراف� ��ض للطائفي ��ة ...معروف �س ��عد
املنا�ض ��ل من �أج ��ل التغيري وبن ��اء الدول ��ة املدنية
الع�ص ��رية ...دولة اال�س ��تقالل احلقيق ��ي ورف�ض
التبعية ...دولة االقت�ص ��اد الوطني املنتج والعدالة
االجتماعي ��ة ...دولة العروب ��ة التقدمية ومواجهة
اال�ستعمار وال�صهيونية.

�صيدا
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لأن مع ��روف �س ��عد كان كل ذل ��ك ...اغتالت ��ه ي ��د
ال�س ��لطة الغ ��ادرة ...اغتال ��ه نظ ��ام الطائفي ��ة
واال�ستغالل.
ً
�أربعة و�أربعون عاما والق�ض ��اء يجايف احلقيقة ،وال
يح ّرك لل�شهيد ق�ضية ،وال يك�شف امل�ستور.
�أربع ��ة و�أربعون عام� � ًا والنظام يعلن ع ��داءه لنهج
معروف �سعد.
ً
�أربعة و�أربعون عام� �ا � ...أ ّما �أنتم فتعلنون وفاءكم
لنهج معروف �سعد.
نظام عادى معروف �س ��عد واغتاله ...نظام يعادي
الأجيال ويغتال حقوقها و�آمالها.
يف الذكرى الرابعة والأربعني �صوت معروف ي�صدح
يف الآفاق ...منادي ًا ال�شباب والن�ساء والرجال من
كل املناطق والطوائف والفئات االجتماعية ..
منادي� � ًا العمال واملوظف�ي�ن واحلرفيني واملزارعني
والتجار والطالب واملعلمني و�أ�صحاب املهن احلرة
واملتعطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل  ..هلم ��وا �إىل �إدان ��ة هذا
النظام ...
هلموا �إىل م�ساءلة �أربابه وحما�سبتهم ..
هلموا �إىل �إطالق حركة �شعبية وطنية ..

هلموا �إىل ن�ضال جدي من �أجل العدالة االجتماعية
والكرامة الإن�سانية...
هلم ��وا �إىل انت ��زاع حق ��وق النا� ��س يف الرعاي ��ة
ال�ص ��حية والتعليم وامل�سكن وفر�ص العمل و�ضمان
ال�ش ��يخوخة والإدارة ال�ش ��فافة والكهرب ��اء وامل ��اء
والبيئة ال�سليمة ..
هلم ��وا �إىل �إ�س ��قاط دول ��ة امل ��زارع الطائفي ��ة
واملحا�س ��يب والأزالم  ،دول ��ة ال�س ��رقة والنه ��ب
والف�ساد ..
هلموا �إىل التغي�ي�ر� ،إىل دولة املواطنة� ،إىل الدولة
املدنية احلديثة العادلة.
�إن ��ه ن ��داء معروف �س ��عد يف ذكرى ا�ست�ش ��هاده ..
وحتم ًا �سنلبي النداء.
�أيها الإخوة والأخوات
الأو�ض ��اع املزري ��ة عل ��ى كل ال�ص ��عد ال�سيا�س ��ية
واالقت�ص ��ادية واملالي ��ة واالجتماعي ��ة واخلدماتية
تز ّك ��ي الغ�ض ��ب واالحتج ��اج ومطل ��ب التغيري ...
تغي�ي�ر مي ��زان القوى مل�ص ��لحة الغالبية م ��ن �أبناء
الوطن بعد ط ��ول معاناة  ...املحبط ��ون يقولون ال
�أمل ..
�ش ��هادة مع ��روف �س ��عد والأجيال اجلدي ��دة تقول
امل�س ��تقبل لنا� ...س ��نبني دولتن ��ا الوطنية احلديثة
العادل ��ة وف ��ق �إرادتن ��ا وتطلعاتن ��ا ،و�ست�س ��قط
دولتكم ...دولة الأزمان الغابرة.
 4مليون �س ��كان لبنان على م�ساحة �صغرية ،عليهم
 100مليار دي ��ن ،ون�ص املوازنة فواي ��د الدين ،ما
يف رعاية �ص ��حية ،التعليم املجاين م�ش متوفر لكل
الط�ل�اب ،بطالة وهجرة �ش ��باب ،ما يف �ض ��مانات
اجتماعية �شاملة وال �ض ��مان �شيخوخة ،ال�صناعة
تعبانة ،الزراعة بالويل ،الأو�ضاع املعي�شية مزرية،
الكهرب ��ا وامل ��ي بتعرفوا ق�ص ��تهم ،الإدارة ر�ش ��وة
وف�ساد ،النفايات لعبة املافيات ،والطرقات والبنية
التحتية و�سدود مكلفة وخاوية لعبة �إمناء مزعوم.

ذكرى

من يجر�ؤ من كل من يف ال�س ��لطة �أن يقول ل�ش ��عب
لبن ��ان املنك ��وب كي ��ف �ص ��رفت امللي ��ارات و�أي ��ن
ذهبت؟؟
والآن يف زم ��ن احلكوم ��ة اجلدي ��دة حت ��ت رعاي ��ة
�س ��يدر والبنك الدويل ،زمن حتجيم القطاع العام
وتقلي� ��ص �أدواره وخ�صخ�ص ��ة م�ؤ�س�س ��ات الدولة،
زم ��ن ال�ش ��ركات املحظي ��ة والتنقي ��ب ع ��ن النفط
والغاز ،و�أبواب جديدة لل�سرقة والنهب،
زم ��ن الني ��ل م ��ن مكت�س ��بات ال�ش ��عب اللبناين يف
�أجوره وحقه يف العمل و�صناديقه ال�ضامنة.
زم ��ن انع ��دام العدال ��ة ال�ض ��ريبية ،والتوجه نحو
م�ض ��اعفة الفواتري والر�سوم وتخفي�ض التقدميات
ال�صحية واالجتماعية وغريها.
زمن يطالب فيه النا�س ب�ش ��د الأحزمة والتق�ش ��ف
ف ��وق تق�ش ��ف ...ويح ّمل ��ون تبعات �أزمة من �ص ��نع
احلكومات املتعاقبة.
زم ��ن يق ��ول �إن �أ�ص ��حاب ال�ث�روات الك�ب�رى خط
�أحمر...
زمن دك ��ة رخوة يف اال�س ��تدانة والإنفاق و�ص ��رف
الأموال كما ال ت�صرف الدول العظمى.
ّ
يوظ ��ف الآالف م ��ن دون �أية معايري ،م�ست�ش ��ارون
ومرافق ��ون وحما�س ��يب وتنفيع ��ات ،و�إنف ��اق وبذخ
ع�ش ��وائي ومواكب امرباطورية ،و�س ��فرات مط ّرزة
بحا�شية لزوم ما ال يلزم.
طي ��ب ّ
تق�ش ��فوا �ش ��وي ...و�أعطوا هال�ش ��عب املعترّ
ر�سالة �إيجابية.
�أيها الإخوة والأخوات
من �صيدا انطلق معروف �سعد ،ومن �أجل ا�ستقرار
�ص ��يدا وازدهارها وتوفري احلياة الكرمية لأبنائها
ب ��ذل كل اجله ��ود ،و�أجنز م ��ا ال ي�س ��تهان به مما
يعرفه اجلميع .ومن غري املقبول �أن تتعر�ض �صيدا
اليوم ملا تتعر�ض له من �إهمال.
م�شاكل املدينة وملفاتها املهمة عديدة..

روائ ��ح النفاي ��ات وتلوي ��ث ال�ش ��اطئ والبح ��ر
باملجارير..
رك ��ود يف حرك ��ة الأ�س ��واق التجاري ��ة وامل ��دن
ال�صناعية..
امل�ست�ش ��فى احلكوم ��ي حالته مزرية ،وامل�ست�ش ��فى
الرتكي مقفل منذ �سنوات..
البطالة و�سط �شباب �صيدا من الأعلى يف لبنان..
ال�سياحة معدومة ..
حفر وفو�ضى و�إهمال يف معظم ال�شوارع ..
تقن�ي�ن جمح ��ف للكهرب ��اء ومماطل ��ة يف تركي ��ب
العدادات ..
ت�ض ��اف �إليه ��ا ملفات الواجه ��ة البحري ��ة وامليناء
وال�ضم والفرز والأر�ض املردومة والفندق وغريها
..
طيب نحنا ع ّنا ر�أي ،وع ّنا حلول لكل هذه الق�ضايا،
لكن وين امل�شكلة؟ وليه و�ضع �صيدا هيك؟
وا�ضح �أن هناك من يعترب �أن مقاليد احلل والربط
ب�إيدو ،و�إنو كل الأمور الزم مت�شي ح�سب ر�أيو ..
طيب الف�شل وا�ضح بدليل واقع املدينة املرتاجع ..
احلل �أن تفتح امللفات ،ويبدد ال�ضباب من حولها،

و�أن تو�ض ��ع فوق الطاولة للتباحث فيها والو�ص ��ول
�إىل حلول ،واحللول ممكنة ..
�إن وجدن ��ا جتاوب� � ًا �أو مل جند ،ف� ��إن دورنا يف رفع
ال�ص ��وت يف جمل�س النواب ويف ال�شارع �سيتوا�صل،
بل �سرنفعه �أعلى و�أكرث.
�أيها الإخوة واالخوات
يف ذك ��رى ال�ش ��هيد مع ��روف �س ��عد املق ��اوم �ض ��د
ال�ص ��هاينة على �أر�ض فل�س ��طني منذ �سنة ،1936
م ��رور ًا مبعرك ��ة املالكي ��ة �س ��نة  ،1948و�ص ��و ًال
�إىل العم ��ل املق ��اوم يف لبن ��ان �ض ��د االعت ��داءات
والغزوات ال�ص ��هيونية ،وبا�س ��م كل �س ��كان �صيدا
مدين ��ة املقاوم ��ة ،وبا�س ��م لبن ��ان االنت�ص ��ار على
نوجه حتية الت�ضامن
جي�ش االحتالل ال�ص ��هيوينّ ،
وال�ش ��راكة �إىل �أهلنا يف فل�سطني املحتلة ،و�إىل كل
املقاومني واملنتف�ضني.
ون�ؤك ��د لأهلن ��ا ال�ص ��امدين �أن ��ه رغ ��م احل�ص ��ار
والقم ��ع واملج ��ازر ،ورغ ��م املهرول�ي�ن �إىل التطبيع
مع �إ�س ��رائيل م ��ن الأنظمة العربي ��ة ،ورغم ًا عن "
ترامب" و"نتنياهو" فل�سطني ال بد �ستنت�صر..
كم ��ا ن�ؤك ��د لإخوتن ��ا الفل�س ��طينيني يف لبن ��ان �أننا
�س ��نبقى �ص ��وتهم املد ّوي من �أجل احل�ص ��ول على
احلقوق الإن�س ��انية واالجتماعية ،ومن �أجل تعزيز
الن�ض ��ال و�ص ��و ًال �إىل التحرير والع ��ودة �إىل �أر�ض
فل�سطني.
ختام ًا
جن� �دّد العه ��د ل ��روح املنا�ض ��ل ال�ش ��هيد مع ��روف
�س ��عد ...عهد موا�صلة ا�ستلهام نهجه وال�سري على
خط ��اه  ..عهد اال�س ��تمرار يف الن�ض ��ال دفاع ًا عن
لبنان وحقوق ال�ش ��عب اللبن ��اين ،ومن �أجل حترير
فل�سطني ،ون�صرة ق�ضايا الأمة العربية.
حتية الإجالل والإكبار ل�ش ��هداء املقاومة الوطنية
و�ش ��هداء املقاومة الإ�س�ل�امية يف لبنان وفل�سطني،
ولكل ال�شهداء.
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النبطية ببلديتها وجمعياتها تكرم المنا�ضل معروف �سعد
بح�ضور النائب �أ�سامة �سعد

نظم ��ت بلدي ��ة النبطي ��ة وجمعية بيت امل�ص ��ور يف
لبنان وجمعي ��ة تقدم امل ��ر�أة يف النبطية واملجل�س
الثق ��ايف للبن ��ان اجلنوب ��ي وجمعي ��ة التنمي ��ة
لالن�س ��ان والبيئة مبنا�س ��بة الذكرى ال�س ��نوية ال
 44ال�ست�ش ��هاد املنا�ض ��ل معروف �س ��عد لقاء يف
قاع ��ة االحتفاالت يف منتجع توتانغو – ال�ش ��قيف
النبطي ��ة حت ��ت عن ��وان ” حتي ��ة اىل املنا�ض ��ل
ال�شهيد معروف �سعد  44عاما من الغياب – ماذا
تغري “� ،ش ��ارك فيه النائب الدكتور ا�س ��امة �سعد
واالعالم ��ي �أمني قموري ��ة واداره م�س� ��ؤول املكتب
ال�ص ��حفي حلزب اهلل يف املنطق ��ة الثانية احلاج
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عماد عوا�ض ��ة وح�ض ��رها ممث ��ل النائب يا�س�ي�ن
جاب ��ر املحامي جه ��اد جابر  ،رئي� ��س بلدية مدينة
النبطية الدكتور �أحمد كحيل  ،مدير ثانوية ح�سن
كامل ال�ص ��باح الر�سمية عبا�س �شمي�ساين  ،رئي�س
ن ��ادي ال�ش ��قيف يف النبطية الدكتور علي �س ��لوم ،
م�س� ��ؤول العمل البلدي يف ح ��زب اهلل يف اجلنوب
احلاج حامت حرب  ،ع�ضو اللجنة املركزية للحزب
ال�ش ��يوعي اللبناين ح ��امت غربي�س  ،رئي�س احلزب
الدميقراط ��ي ال�ش ��عبي عفي ��ف �س ��ليمان  ،رئي� ��س
جمعية التنمية لالن�سان والبيئة ف�ضل اهلل ح�سونة
وفاعليات .

افتتاح ��ا الن�ش ��يد الوطني اللبن ��اين وترحيب من
الزمي ��ل كام ��ل جاب ��ر ال ��ذي اعت�ب�ر ان ال�ش ��هيد
مع ��روف �س ��عد �أ�ش ��عل نب� ��ض املقاومة  ،ث ��م فيلم
وثائقي عن حياة ون�ض ��ال معروف �سعد  ،وحتدث
با�س ��م بلدية النبطية ع�ض ��و البلدية احلاج �صادق
ا�سماعيل فقال ان النبطية تفخر باحياء الذكرى
ال  44ال�ست�ش ��هاد املنا�ضل معروف �سعد وهذا ان
دل عل ��ى �ش ��يء امنا ي ��دل على وفاء ه ��ذه االر�ض
البو املقاومني والفقراء واملحرومني وال�ص ��يادين
 ،وحت ��دث عوا�ض ��ة فق ��ال  44عام ��ا والبحر يحيا
موج ��ا من جنيع الدماء  44 ،عاما والزمن يرتبع
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على ار�صفة ال�شهداء ودمك ال ي�شبه اال  الوطن ،
وحتدث االعالمي قمورية فقال ان اغتيال معروف
�س ��عد مل يكن االغتيال ال�سيا�سي االول وال االخري
 ،منذ احلرب االهلية يتوا�صل هذا امل�سل�سل وطال
كم ��ال جنبالط ور�ش ��يد كرام ��ي وريني ��ه معو�ض
ورفيق احلريري  ،لكن اغتيال �سعد اغتال القيم .
وقال من يتواج ��دون يف املجل�س النيابي ويتكلمون
عن الفقراء ال يتجاوز ا�صابع اليد الواحدة وبات
ال�ص ��وت لرجال االعمال وفل�س ��طني �ص ��ارت يف
خ�ب�ر كان  ،ومن ادعى �أبوتها يح�ض ��رون جنازتها
 ،ومعروف �سعد رف�ض امل�ساومة على عروبة لبنان
وهي التي ا�ست�شهدت يوم ا�ست�شهاده  ،وهذا النظام
يولد االزمات وكل ع�ش ��ر �سنوات ي�أخذنا اىل حرب
اهلية  ،وهذه احلكومة تعي�ش باالئتالف  3ا�شهر .
وحتدث االمني العام للتنظيم ال�ش ��عبي النا�صري

النائب الدكتور ا�س ��امة �س ��عد عن ان ��دالع احلرب
االهلي ��ة واغتي ��ال والده معروف �س ��عد  ،وقال ان
نظام املحا�ص�صة الطائفية الذي يحكم لبنان منذ
اتف ��اق الطائف حتى اليوم مل يقدم للبنانيني اال 
املازق واالزمات على كل �صعيد واالخطر االنهيار
ال�ش ��امل  ،وال�ص ��راعات ب�ي�ن قوى ال�س ��لطة على
احل�ص�ص واملغامن حت�صل على ح�ساب اال�ستقرار
وجت ��د ترجمته ��ا يف اال�س ��تنفارات والتوت ��رات
الطائفي ��ة  ،ام ��ا التفاهم ��ات ب�ي�ن ق ��وى ال�س ��لطة
فال حت�ص ��ل اال  على ح�س ��اب النا�س  ال�سيا�س ��ات
االقت�ص ��ادية واالجتماعية قد او�ص ��لت لبنان اىل
م�أزق خطري وو�ضعته على حافة االنهيار � ،سيا�سة
اال�س ��تدانة ثم اال�س ��تدانة رفعت الدين العام اىل
ما يق ��رب من مئة مليار دوالر  ،وا�ص ��بحت فوائد
الدين ال�سنوية ت�س ��تهلك ن�صف موازنة الدولة ،

االقت�ص ��اد يف ركود وقطاعات االنت ��اج الزراعية
وال�ص ��ناعية واحلرفية تنهار ،اما الف�ساد فحدث
وال ح ��رج  ،والبطالة فهي تدفع غالبية ال�ش ��باب
اىل الهج ��رة  ،وفوق ذلك مقررات م�ؤمتر �س ��يدر
حتمل الفقراء ومتو�س ��طي احلال تبع ��ات االزمة
وتعفي ا�صحاب الرثوات من هذه التبعات .
واعل ��ن �س ��عد ان احل ��راك ال�ش ��عبي يتج ��ه اىل
تطوير برناجمه االنق ��اذي واالنفتاح على فئات
اجتماعي ��ة جديدة وبناء اط ��ره التنظيمية وذلك
عل ��ى طريق بن ��اء احلركة ال�ش ��عبية اجلماهريية
العاب ��رة للطوائ ��ف واملناط ��ق  ،جم ��ددا العه ��د
للمنا�ض ��ل ال�شهيد معروف �س ��عد با�ستلهام نهجه
وال�س�ي�ر على خطاه يف مقاومة العدو ال�صهيوين
وبن ��اء الدول ��ة املدني ��ة الدميقراطي ��ة الع�ص ��رية
العادلة .
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�سعد في ذكرى تحرير �صيدا ومنطقتها :تحرير الوطن من االحتالل
يكتمل عند تحرير المواطن من الظلم واال�ستغالل

�أحيت "جبهة املقاومة الوطنية" و"التظيم ال�شعبي
النا�صري" و"القوى الوطنية والتقدمية" يف مدينة
�ص ��يدا ،الذكرى الرابعة والثالثني لتحرير �ص ��يدا
ومنطقته ��ا م ��ن االحتالل الإ�س ��رائيلي ،ب�إ�ض ��اءة
�شعلة التحرير يف �ساحة ال�شهداء يف املدينة.

�سعد
و�ألقى رئي�س "التنظيم ال�شعبي النا�صري" النائب
�أ�س ��امة �س ��عد ،كلمة وجه يف م�س ��تهلها "التحية يف
الذكرى ال 34لتحرير مدينة �صيدا ومنطقتها من
االحتالل ال�صهيوين ،ذكرى انت�صار املقاومة على
جي� ��ش االحتالل يف � 16ش ��باط � ،1985إىل �ص ��ناع
التحرير و�ص ��ناع االنت�ص ��ار" .وق ��ال�" :ألف حتية
�إىل �ش ��هداء املقاوم ��ة ،و�إىل اجلرح ��ى املقاومني،
والأ�س ��رى الأحرار الذين حطموا �أ�سوار املعتقالت
يف �أن�صار وعتليت و�س ��ائر املعتقالت .وقبل ذلك،
وبع ��د ذل ��ك ،التحي ��ة كل التحي ��ة له ��ذا ال�ش ��عب
املعطاء ،لأبناء �ص ��يدا واجلنوب وكل لبنان ،لأبناء
خمي ��م ع�ي�ن احلل ��وة وكل املخيم ��ات ،وللمقاومني
البوا�س ��ل يف جبه ��ة املقاوم ��ة الوطني ��ة اللبنانية،
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واملقاومة الإ�سالمية ،واملقاومة الفل�سطينية".
�أ�ض ��اف" :يف مواجهة االجتياح ال�ص ��هيوين �س ��نة
 ،1982يف مواجه ��ة جحاف ��ل جي� ��ش االحت�ل�ال،
ويف مواجه ��ة ال�س ��لطة اللبناني ��ة املتخاذل ��ة الت ��ي
تعاون ��ت مع قوات االحت�ل�ال ،ويف مواجهة حمالت
التيئي� ��س ودع ��وات اال�ست�س�ل�ام ،انطلق ��ت طالئع
املقاوم ��ة� ،آمن ��ت بال�ش ��عب وطاق ��ات ال�ش ��عب،
رف�ض ��ت اال�ست�س�ل�ام والي�أ� ��س ،حمل ��ت البندقي ��ة
وت�س ��لحت بالوطنية والوعي ال�سيا�س ��ي ،ومت�سكت
بالع ��زم والإ�ص ��رار واملثابرة وط ��ول النف�س ،فكان
ن ��داء املقاوم ��ة يف � 16أيل ��ول  ،1982وكان حترير
بريوت ،ثم حترير اجلبل �سنة  .1983قوة املقاومة
تعاظمت واكت�س ��بت الدعم واالحت�ض ��ان ال�شعبي،
وجنحت يف حترير �ص ��يدا ومنطقتها �س ��نة 1985
ثم �ص ��ور والنبطية ،و�ص ��وال �إىل حترير ال�ش ��ريط
احل ��دودي �س ��نة  ،2000وي ��د املقاوم ��ة باقية على
الزناد حتى ا�س ��تكمال حترير مزارع �ش ��بعا وتالل
كفر�شوبا".
واعت�ب�ر ان "حترير الوطن م ��ن االحتالل ،يكتمل
عن ��د حتري ��ر املواطن م ��ن الظل ��م واال�س ��تغالل.

ال�ش ��عب اللبناين ق ��دم الت�ض ��حيات لتحرير لبنان
لكي ينع ��م باحلري ��ة والكرامة ،ولك ��ي ينعم بثمار
ك ��ده وتعب ��ه ،ال لك ��ي ت�س ��تمر املعاناة حت ��ت حكم
نظام الطائفية واال�ستغالل والف�ساد ،نظام �أو�صل
لبنان �إىل حافة االنهيار االقت�ص ��ادي واملايل ،بعد
�أن �ألقى به يف م�س ��تنقع الأزمات واملخاطر ،و�ألقى
باللبناني�ي�ن يف جحي ��م البطالة والفق ��ر ،و�أزمات
الكهرباء واملياه و�سائر الأزمات".
�أ�ض ��اف" :والي ��وم ت�أتي احلكوم ��ة اجلديدة لتزيد
معان ��اة اللبناني�ي�ن ،من خ�ل�ال فر� ��ض املزيد من
الر�س ��وم وال�ض ��رائب عل ��ى الفق ��راء ومتو�س ��طي
احل ��ال� .أما املليارات اجلديدة من الديون املقررة
يف م�ؤمت ��ر "�س ��يدر" ف�س ��تذهب مث ��ل امللي ��ارات
ال�سابقة �إىل جيوب جماعات ال�سلطة ،و�إىل جيوب
املحتكري ��ن وامل�ض ��اربني و�أ�ص ��حاب امل�ص ��ارف.
ول ��ن ين ��ال �أبن ��اء ال�ش ��عب �إال املزيد م ��ن الأعباء
وال�ضرائب ،و�إال املزيد من تردي م�ستوى املعي�شة،
و�إال تخفي� ��ض الروات ��ب واملداخي ��ل ومعا�ش ��ات
التقاعد.
ولذل ��ك قلن ��ا بالأم�س يف جمل� ��س الن ��واب :ال ثقة
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لهذه احلكومة .كما �س ��نقول غ ��دا يف املظاهرة يف
ب�ي�روت :ال ثقة لهذه احلكوم ��ة ونقول دائما :نظام
املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة و�ص ��ل �إىل درج ��ة التعفن
وااله�ت�راء .ولقد �آن �أوان التغي�ي�ر� ،آن �أوان العمل
لبن ��اء الدول ��ة املدني ��ة الدميقراطي ��ة العادل ��ة.
االحت ��كارات وامل�ض ��اربات وامل�ص ��ارف ال تق ��دم
لل�ش ��عب اللبناين �إال امل�ص ��ائب والأزمات وخماطر
االنهي ��ار ،لذل ��ك ب ��ات التغيري هو مطلب ال�ش ��عب
اللبناين".
وتاب ��ع" :احل ��راك ال�ش ��عبي انطلق يف ال�س ��احات
وال�ش ��وارع ،يف العا�ص ��مة ويف كل لبن ��ان حتت راية
الإنقاذ� ،إنقاذ لبنان وال�شعب اللبناين ،من تبعات
الأزمات وامل� ��آزق واملخاطر .وحت ��ت راية التغيري،
تغيري ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية واالجتماعية

الظاملة والفا�شلة ،وجتاوز النظام الطائفي العاجز
والفا�سد.
احل ��راك ال�ش ��عبي انطل ��ق م ��ع طالئع م ��ن القوى
ال�سيا�س ��ية والنقابي ��ة واملدني ��ة ،وم ��ع طالئ ��ع من
املنا�ض ��لني يقوده ��م الإمي ��ان بال�ش ��عب وطاقاته،
ويقودهم العزم والت�صميم والنف�س الطويل".
ور�أى �أنه "كما تعاظمت املقاومة بعد �س ��نة ،1982
واكت�س ��بت االحت�ض ��ان ال�ش ��عبي ،ف� ��إن احل ��راك
ال�ش ��عبي �سيكرب ويتو�سع يف كل الأو�ساط واملناطق،
و�س ��يتحول �إىل تيار ج ��ارف ،و�س ��ينجح يف �إجناز
التغيري ،كما جنحت املقاومة يف �إجناز التحرير".
وقال" :يف ذكرى حترير �ص ��يدا نتطلع �إىل �إخوتنا
يف فل�سطني الذين يواجهون االحتالل ال�صهيوين.
نتطل ��ع �إىل ال�ش ��عب الفل�س ��طيني املعط ��اء الذي ال

يزال ،وعلى امتداد ح ��وايل مئة عام ،يقدم قوافل
ال�ش ��هداء و�ش�ل�االت الدم ��اء ،م ��ن دون ي�أ� ��س وال
�إحب ��اط وال ا�ست�س�ل�ام ،عل ��ى الرغم من �شرا�س ��ة
العدو ،وعل ��ى الرغم من الت�آمر ال ��دويل والتواط�ؤ
الر�س ��مي العربي ،ال�ش ��عب الفل�سطيني �سينجح يف
�إ�سقاط �ص ��فقة القرن ،وال�شعوب العربية �ستنجح
يف �إف�ش ��ال م�س�ي�رة التطبي ��ع ،ول ��ن ينج ��ح م�ؤمتر
"وار�س ��و" وال غ�ي�ر م�ؤمت ��ر "وار�س ��و" يف فر�ض
التطبي ��ع� ،أو يف مترير �ص ��فقة القرن ،على الرغم
م ��ن جربوت الوالي ��ات املتحدة ،وعل ��ى الرغم من
عنجهية رئي�س ��ها ترامب .ف�ش ��عوبنا العربية قادرة
على �إف�ش ��ال املخططات الأمريكية ،من فل�س ��طني
�إىل �سوريا والعراق و�إىل �سائر الأقطار".
وتط ��رق �إىل مو�ض ��وع فنزويال ،فق ��ال�" :إننا على
ثق ��ة بقدرة �ش ��عب فنزوي�ل�ا ،ونظامه ��ا التقدمي،
عل ��ى مواجهة التهديدات الأمريكي ��ة ،وعلى �إنزال
الهزمي ��ة ب�أي اعت ��داء على هذه الدولة ال�ص ��ديقة
الداعم ��ة للق�ض ��ية الفل�س ��طينية ول�س ��ائر ق�ض ��ايا
التحرر يف العامل .ويف ذكرى حترير �ص ��يدا نوجه
�إىل �ش ��عب فنزوي�ل�ا ال�ص ��ديق حتي ��ة الت�ض ��امن
الن�ض ��ايل يف الكف ��اح امل�ش�ت�رك �ض ��د اال�س ��تعمار
الأمريكي .كما نوجه حتية الت�ض ��امن �إىل الرئي�س
م ��ادورو ،حام ��ل �ش ��علة التح ��رر م ��ن اال�س ��تعمار
الأمريكي ،على خط الرئي�س الراحل ت�شافيز".
وختم �سعد بتوجيه "التحية �إىل كل ال�شهداء الذين
قدموا حياتهم يف مواجهة العدو ال�ص ��هيوين� ،ألف
حتية لكل املقاومني اللبنانيني والفل�س ��طينني� ،ألف
حتي ��ة لكل املنا�ض ��لني م ��ن �أجل ال�ش ��عب والوطن،
�أل ��ف حتية لكل املكافحني �ض ��د الهيمنة الأمريكية
واال�ستعمارية".
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في ذكرى تحرير �صيدا "وقفة عز ووفاء" من "الم�ستقبل  -الجنوب"
تحية ل�شهداء المدينة وللمنا�ضل محي الدين جويدي

حنان نداف
�أحيا تيار امل�س ��تقبل يف �ص ��يدا واجلن ��وب الذكرى
ال� �ـ 34لتحري ��ر �ص ��يدا م ��ن رج� ��س االحت�ل�ال
اال�س ��رائيلي بـ"وقفة عز ووفاء " حتية وفاء واكبار
ل�ش ��هداء املدين ��ة الذي ��ن �س ��قطوا اب ��ان االجتياح
اال�س ��رائيلي له ��ا وحتي ��ة وف ��اء واخال� ��ص ل ��روح
املنا�ضل واال�س�ي�ر املحرر امل�س�ؤول التنظيمي للتيار
يف اجلن ��وب املرحوم املحامي حمي الدين جويدي
"ابو عزو " وذلك امام الن�صب التذكاري ل�شهداء
جمزرة م�ست�ش ��فى �ص ��يدا احلكوم ��ي يف احلديقة
اخللفية للم�ست�شفى.

�أمام ن�صب ال�شهداء
وا�س ��تهلت الوقف ��ة بو�ض ��ع اكليل من الزه ��ر �أمام
ن�ص ��ب ال�ش ��هداء الذي ��ن دفن ��وا يف املكان نف�س ��ه
وق ��ر�أوا الفاحت ��ة لأرواحه ��م ولروح املرح ��وم "ابو
عزو " م�س ��تذكرين تاريخه امل�ش ��رف ون�ضاالته يف
مواجهة العدوان اال�س ��رائيلي ابان احتالله ملدينة
�صيدا.
وتقدم امل�ش ��اركني يف الوقفة :م�س�ؤول دائرة �صيدا
يف تيار امل�س ��تقبل الأ�س ��تاذ امني احلريري ممث ًال
رئي�س ��ة كتلة امل�ستقبل النيابية النائب ال�سيدة بهية
احلريري ومن�س ��ق عام التيار يف اجلنوب الدكتور
نا�ص ��ر حمود ،ممثل رئي�س بلدية �ص ��يدا املهند�س
حمم ��د ال�س ��عودي ع�ض ��و املجل�س البل ��دي حممد
قرب�ص ��لي ،ال�س ��فري عب ��د امل ��وىل ال�ص ��لح ،رئي�س
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احت ��اد نقاب ��ات العم ��ال وامل�س ��تخدمني يف �ص ��يدا
واجلنوب عب ��د اللطيف الرتياق ��ي ،رئي�س جمل�س
ادارة م�ست�ش ��فى �ص ��يدا احلكوم ��ي الدكتور احمد
ال�ص ��مدي ،اع�ض ��اء اللجنة اللبنانية الفل�سطينية
للح ��وار والتنمية " ابو وائل كليب وعمار حوران "،
من�سق عام ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار نبيل
بواب واع�ض ��اء مكاتب وجلان احياء تيار امل�ستقبل
يف �ص ��يدا وجن ��ل املرحوم �أب ��و عزو "ع ��ز الدين"
وافراد من العائلة وعدد من ا�صدقائه وحمبيه.

د .م�صطفى متبويل
بع ��د ذلك جتمع امل�ش ��اركون يف الباح ��ة اخلارجية
للم�ست�ش ��فى احلكوم ��ي حيث وقفوا دقيقة �ص ��مت
حتية ل ��روح املرحوم اجلوي ��دي ،والقى "م�س� ��ؤول
الدرا�س ��ات واالبح ��اث حول فكر الرئي�س ال�ش ��هيد
رفيق احلريري " الدكتور م�ص ��طفى متبويل كلمة
باملنا�سبة توجه فيها بالتحية الرواح �شهداء املدينة
وم�س ��تذكرا املنا�ضل االن�س ��ان املرحوم "ابو عزو "
وقال :
ان ذك ��رى حترير �ص ��يدا هي حمطة ا�سا�س ��ية يف
تاري ��خ لبنان املق ��اوم للإحتالل اال�س ��رائيلي .لقد
اعلن ��ت �ص ��يدا ثورته ��ا ال�ش ��عبية عل ��ى االحت�ل�ال
اال�س ��رائيلي ...واعتم ��دت املقاوم ��ة ال�ش ��عبية
وامل�س ��لحة نهج� � ًا وطريق ًا من اج ��ل حترير الأر�ض
وللت�ص ��دي للطاغ ��وت اال�س ��رائيلي اجلاث ��م على
�ص ��دور ال�ص ��يداويني .ومل تنجح ممار�سات العدو
ال�ص ��هيوين القمعي ��ة والهمجي ��ة باخماد ا�ص ��وات

ال�ص ��يداويني املن ��ددة باالحت�ل�ال و ب ��و�أد ارادة
املقاومة امل�سلحة ال�صيداوية �ضده.
وا�ض ��اف :وكان مقاومو �صيدا الذين �سلكوا طريق
اجلهاد امل�س ��لح و الت�ض ��حية بالنف�س �ش ��عاع الأمل
الذي �أن ��ار لنا الطري ��ق يف عتمة لي ��ايل االحتالل
الإ�سرائيلي البغي�ض .و ر�س ��م ن�ضالهم وا�ست�شهاد
كوكبة منهم و اعتقال عدد من ال�ش ��باب املنا�ضلني
ال�ص ��يداويني و نذك ��ر منه ��م املنا�ض ��ل الإن�س ��ان
حمي الدين اجلويدي ابو عزو .ويف هذه املنا�س ��بة
نوج ��ه حتية �إجالل و�إكبار اىل ال�ش ��هداء
الوطنية ّ
املقاومني ال�ص ��يداويني الذين وهب ��وا حياتهم من
اجل حترير �ص ��يدا العربي ��ة .لقد روت دماء ه�ؤالء
ال�ش ��هداء ار�ض �صيدا الوطنية وب�ساتينها ف�أثمرت
انت�ص ��ار ًا عل ��ى ا�س ��رائيل رم ��ز ال�ش ��ر والع ��دوان
وهزمية جلي�شها املحتل.
وقال :ويف هذه املنا�س ��بة الوطنية ن�س ��تذكر اي�ض� �اً
الأخ املنا�ض ��ل االن�س ��ان "اب ��و عزو" ال ��ذي كان يف
حياته مثا ًال للطيبة ال�صيداوية و لل�شهامة الوطنية
و ال ��ذي غادرن ��ا اىل احلي ��اة الأخرى .م ��ع غيابه
الأليم لنا جميع ًا وال�ش ��عور بالغربة و الوح�ش ��ة بعد
فراق ��ه اال ان اعماله �س ��وف تبقى حي ��ة يف خوابي
ذاك ��رة حمبي ��ه و عارفيه...ولك ��ن عندم ��ا نتكلم
ع ��ن ابو عزو يظهر فج�أة ال�س� ��ؤال عن اي ابو عزو
نتح ��دث ...ع ��ن ابو ع ��زو الإن�س ��ان ...او ابو عزو
ن�ص�ي�ر الثقافة و العل ��م والرتبية ام ع ��ن ابو عزو
املنا�ضل ال�سيا�سي املتنور ....واحلقيقة الوا�ضحة
هي ان �شخ�صية ابو عزو جمعت كل هذه ال�صفات

ذكرى

الت ��ي تفاعلت فيم ��ا بينها وان�ص ��هرت يف �س ��لوك
حياتي واحد �شعر به القريب والبعيد.
اب ��و ع ��زو الإن�س ��ان كان منح ��از ًا لآالم الفق ��راء و
الكادحني و املظلومني و كان يقف معهم و �صوت ًا لهم
و �س ��اعي ًا من دون كلل او ملل مل�س ��اعدتهم و ايجاد
حلول لق�ض ��اياهم .كان قليل ال ��كالم كثري الأفعال
والأعم ��ال التي مل يعرفها اال قلة من ا�ص ��دقائه...
كان ال�ص ��مت يف بع� ��ض االحي ��ان رفي ��ق اب ��و عزو
ال�س ��ري و لكن كنا نعلم بان ��ه كان مثل االر�ض التي
تكون �ص ��امتة ولكن يف جوفها ال ��ف بركان و لذلك
كان يث ��ور و يغ�ض ��ب عندما ي ��رى الفق ��ر والظلم و
البطالة و �سواها من امل�شكالت الإجتماعية.
وتاب ��ع  :ام ��ا ابو عزو ن�ص�ي�ر الثقاف ��ة فقد ظهرت
بت�أ�سي�س ��ه م ��ع ع ��دد من ا�ص ��دقائه "ندوة �ص ��يدا
" الت ��ي ا�ص ��بحت منرب ًا حواري ًا يف �ص ��يدا الذي
ا�س ��تقطب عدد ًا كب�ي�ر ًا من املفكري ��ن اللبنانيني و
ملتقى لل�ص ��يداويني جميع ًا لتبادل االفكار بحرية.
بالإ�ض ��افة اىل ان�ش ��اء" منرب �ص ��يدا" يف من�سقية
تيار امل�س ��تقبل يف �صيدا واجلنوب الذي ا�ست�ضاف
عدد ًا كبري ًا م ��ن املفكرين والأ�س ��اتذة اجلامعيني
والإقت�ص ��اديني والنقابيني .اما اب ��و عزو الرتبوي
فقد و�ض ��ع نف�س ��ه ملدة  18عام� � ًا يف خدمة جمعية
املقا�ص ��د الإ�س�ل�امية كع�ض ��و يف الهيئ ��ة العامة و
كرئي� ��س ملجل�س ��ها الإداري و�س ��اهم بفعالي ��ة يف
تطويرها ونهو�ضها التعليمي.
وقال  :اما ابو عزو املنا�ضل ال�سيا�سي فقد كان من
املنا�ض ��لني الفعليني الذين عا�ش ��وا الن�ضال ر�سالة
وق�ض ��ية و مل يكن ابد ًا منا�ض ًال ثرثار ًا او منا�ض ًال
يف املقاه ��ي وال�ص ��الونات املخملي ��ة ...الن�ض ��ال
ال�سيا�س ��ي ه ��و فكر و عم ��ل وافعال ولي� ��س تنظري
و تكف�ي�ر و اقتنا� ��ص الفر� ��ص من اجل احل�ص ��ول
على من�ص ��ب �سيا�س ��ي زائ ��ل او مكت�س ��بات مالية
م�ش ��بوهة .وبعد رحلة طويلة يف الن�ضال ال�سيا�سي

�آمن ابو عزو عن قناعة بالفكر ال�سيا�س ��ي الوطني
والعروبي للرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري املقاوم
اللبن ��اين العرب ��ي ال ��ذي كان ل ��ه دور كب�ي�ر يف
دعم �ص ��مود مدينة �ص ��يدا يف مواجه ��ة االحتالل
اال�س ��رائيلي الغا�شم وم�س ��اعدة مقاومتها البطلة
على حتريرها...و�ص ��يدا العربية لن تن�س ��ى رفيق
احلري ��ري الذي وقف معها �ض ��د االحت�ل�ال وكان
معها اوقات ال�شدائد واملقاومة والن�ضال.
وا�ض ��اف :كان ابو ع ��زو يعترب بان تيار امل�س ��تقبل
العابر للطوائف واملذاهب ميثل ر�ؤيته ال�سيا�سية...
و هو الذي عا�ش ونا�ض ��ل م ��ع رفاق له من خمتلف
املذاهب من اجل �سيادة وا�ستقالل لبنان ...لبنان
العربي الهوية والإنتماء لبنان د�ستور الطائف .ويف
ذكرى حترير �صيدا اليوم ت�ؤكد �صيدا العربية بان
م�س�ي�رة التحرير لن تتوقف لأن ا�س ��تمرار احتالل
العدو اال�س ��رائيلي ملزارع �ش ��بعا وتالل كفر�ش ��وبا
والق�س ��م اللبن ��اين من قري ��ة الغج ��ر يفر�ض على
الدول ��ة اللبنانية العمل على حتري ��ر كامل الرتاب
اللبن ��اين من رج� ��س العدو ال�ص ��هيوين .و�ص ��يدا
اللبنانية العربية ت�ؤكد اليوم على ت�ضامنها الأبدي
مع ال�شعب الفل�سطيني ال�ش ��قيق ون�ضاله البطويل
�ض ��د العدو الإ�س ��رائيلي الغا�ص ��ب من اجل اقامة
دولته امل�ستقلة وعا�ص ��متها القد�س ال�شريف وعلى
حق العودة لل�ش ��عب الفل�سطيني اىل وطنه.واخري ًا
ان ذك ��رى حتري ��ر �ص ��يدا هي يوم وف ��اء لرجاالت
�ص ��يدا الكبار الذي ��ن كتبوا بدمائه ��م ومبواقفهم
تاريخ �ص ��يدا املقاوم و ر�س ��موا لنا دروب التحرير
و احلرية والعنف ��وان والكرامة.....وذكرى حترير
�ص ��يدا ه ��ي اي�ض� � ًا منا�س ��بة لإ�س ��تذكار ن�ض ��االت
وت�ض ��حيات وبط ��والت ال�ش ��هداء واملقاومني �ض ��د
العدو الإ�س ��رائيلي والأ�س ��رى مثل فقيدنا املنا�ضل
ابو عزو ال ��ذي كان يف حياته و �س ��يبقى بعد وفاته
رم ��ز ًا م ��ن رم ��وز املقاوم ��ة الوطني ��ة و�شخ�ص ��ية

ان�س ��انية و فكرية متنورة حتررت م ��ن قيود الفكر
الظالم ��ي و ابحرت يف عوامل احلري ��ة والإنفتاح و
الت�سامح الديني....

امني احلريري
م ��ن جهت ��ه قال ممث ��ل النائ ��ب احلريري من�س ��ق
امل�س ��تقبل يف �ص ��يدا ام�ي�ن احلريري يف ت�ص ��ريح
له باملنا�س ��بة خ�ل�ال الوقف ��ة التكرميية لل�ش ��هداء
وللمرحوم اجلويدي :
كلمة حق تقال ان الف�ض ��ل يف احياء ذكرى حترير
�ص ��يدا كل عام يعود لال�ستاذ حمي الدين جويدي
رحم ��ه اهلل ،هو �ص ��احب الفكرة اراده ��ا ان تكون
وقفة ع ��ز للمدينة ووفاء ل�ش ��هدائها وو�ص ��مة عار
عل ��ى جب�ي�ن الع ��دو اال�س ��رائيلي ،تك�ش ��ف احقاده
واطماعه وجمازره.
وا�ض ��اف :ونح ��ن اردناه ��ا ان تك ��ون الي ��وم حتية
لروحه ووفاء ل�س�ي�رته ومواقف ��ه ومبادئه واخالقه
وهو املنا�ض ��ل واال�س�ي�ر املحرر من معتقل ان�ص ��ار
الذي عاي�ش تلك املرحلة بكل م�آ�س ��يها وعذاباتها.
ولأب ��و ع ��زو نقول...لن تغيب عن بالنا بل �س ��تبقى
حا�ض ��را عند كل حمطة وعن ��د كل حدث وحديث
ولقاء واجتماع.ال الكلمات وال امل�شاعر ت�ستطيع ان
حقك�...سنحنّ دوما اىل الزمان الذي كان
توفيك
ِ
يجمعن ��ا...اىل تلك اللحظ ��ات التي ال تقدر بثمن.
رحمة اهلل عليك يا حبيب القلب..

�أمام �ضريح "ابو عزو"
بع ��د ذلك توجه اجلميع اىل ج ّبانة �س�ي�روب حيث
قام ��وا بو�ض ��ع اكالي ��ل م ��ن الزه ��ر عل ��ى �ض ��ريح
املرح ��وم اجلويدي وقر�أوا الفاحتة لروحه ومن ثم
توجهوا اىل منزله وقدموا التعازي لزوجته وافراد
العائل ��ة �س ��ائلني اهلل تع ��اىل ان يتغم ��ده برحمت ��ه
وي�سكنه ف�سيح جنانه ويلهمهم ال�صرب وال�سلوان..
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الكفاءة ...والموقف والثوابت الوطنية ُتعيد �إختيار
ال�شيخ �أحمد الحريري مجدد ًا �أمين عام "تيار الم�ستقبل "
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

62

لبلوغ الهدف املن�ش ��ود وح�س ��ن النوايا،واجلهاد
�أحمد احلريري
والكف ��اح لتحقيق الف ��وز يف حياة رغي ��دة ت�ؤ ّمن
رائد م�سرية �شباب امل�ستقبل
ال�صحيح ل�ضمان
رجل م�ؤمن بق�ض ��ية الوطن قدّم نف�س ��ه،وعلمه له �إ�س ��تقراره ولعائلته امل�س ��ار ّ
وخدمات ��ه ،ملدينت ��ه ودين ��ه ..ووطن ��ه ،ج ّند كل م�س ��تقبله وم�س ��تقبل عائلت ��ه،ودوره الإجتماعي
طاقاته خلدمة النا�س والإن�س ��ان ّية جمعاء ،من وال�سيا�سي ب�أمان بهدف خدمة وطنه.
خ�ل�ال دوره ال ّرائ ��د املم ّي ��ز يف �ش� �تّى املجاالت
وامليادين املتقدّمة ،للم�س ��اهمة قدر امل�س ��تطاع �أحمد احلريري
بالإرتقاء بهذا املجتمع �إىل �أ�سمى �آية من �آيات رائد م�سرية �شباب امل�ستقبل الواعد
التقدّم والإزدهار يف �سبيل بناء جمتمع قوي .لإنه الرجل املقدام وامل�ستقيم يف م�سرية حياته
رج ��ل �ص ��ادق ب ��كل م ��ا للكلم ��ة م ��ن معنى من بع ��د �أن ول ��ج العم ��ل ال�سيا�س ��ي،والإجتماعي،
الرج ��ال ...الرج ��ال ,رج ��ال �ص ��يدا الأوفي ��اء وال ّريا�ض ��ي باكر ًا �إ�س ��تطاع �أن ي�س � ّ�جل لنف�س ��ه
وال�شرفاء املخل�صني.
املوقع املتقدّم ب�س ��رعة ت ّذكرك ب�إنطالقة خاله
"ال ّرئي� ��س ّ
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري" فالنهج
�إنه..
واحد،وامل�س ��ار نف� ��س امل�س ��ار ،والق ��درة عل ��ى
ال�شيخ �أحمد احلريري
ً حتقيق ال ّذات،لأ ّنه �ص ��ادق و�صريح ويدافع عن
رجل عاهد نف�س ��ه وجمتمعه ب�أن يكون �ص ��ادقا
كلمة احل ��ق.لأنّ �أحم ��د احلريري �إعت ��اد �أن ال
ووفياً لدينه ,ومدينته ,ووطنه.
رجال �ص ��دقوا ما عاه ��دوا اهلل عليه وما بدلوا يقف �ص ��امت ًا �أمام املخاط ��ر ال بد من �أن ينطق
باحلقيقة.
تبديال.
ورث من خاله ال ّرئي�س ّ
ال�شهيد رفيق احلريري
ّ
الطلة املح ّببة والقدرة على العطاء و�أ�سر القلب
�إنه..
وكل القلوب واملح ّبني.
�أحمد احلريري
وكي ��ف ال و�أنّ احمد احلريري ق ��د ولد وترعرع
�...إبن �صيدا البار
هو ال ّرجل امل�ؤمن املحق العارف حق املعرفة�،أنّ ون�ش� ��أ يف كن ��ف �أ ّم ��ه و�أبي ��ه م ��ع �إخوت ��ه عل ��ى
لطريق الكفاح يف احلياة عدّة دروب وق�ص ���ص املح ّب ��ة والعط ��اء والت�ض ��حية يف �س ��بيل النا�س
وخا�ص ��ة �أنّ النائ ��ب
وحكاي ��ات حلوة..وم ّرة.ول ��كل م�س�ي�رة درب وخدم ��ة مدين ��ة �ص ��يداّ ،
حمطة �ش ��كل ولون وم�س�ؤول ّية تقع به ّية احلريري �ص ��احبة الب ��اع الطويل يف هذا
حمطة،ولكل ّ
ّ
املجال واخلدمات والعطاء والت�ضحية يف �شتّى
على عاتق كل �إن�سان منذ نعومة �أظافره.
املجاالت وامليادين �سواء على امل�ستوى الرتبوي،
والثقايف،والإجتماعي واخلدم ��ات الإجتماع ّية
�أحمد احلريري
�إن�س ��ان م�ؤم ��ن ب ��اهلل والوط ��ن ،م ��درك حقيقة والإ�ست�شفائ ّية وال�صح ّية دون كلل �أو ملل.
حقائق احلياة والب ّد من �أن ي�صل الإن�سان وينجح لأنّ ال�س� � ّيدة به ّي ��ة احلريري رائ ��دة املبادرات
وتنجلي حقائق كا ّفة الأمور �إن كان هذا الإن�سان املم ّيزة منذ �إنطالقاتها الأوىل.
قد و�ض ��ع ن�ص ��ب عينيه طريق �ص ��ائب م�ستقيم �أحم ��د احلري ��ري و�إخوت ��ه على الدرب نف�س ��ه

شخصية
الإجتماع ّية وال�سيا�س ّية بكفاءة وموقف و�إعتدال
ك�إن�س ��ان مرم ��وق �ص ��ادق نزي ��ه نظي ��ف الكف
والل�سان مع نف�س ��ه ومع ال ّنا�س وجمتمعه حمل ّي ًا
وعرب ّي ًا ،ودول ّي ًا.
�...إنّه
�أمني عام تيار امل�ستقبل
ال�شيخ �أحمد احلريري
الرج ��ل احلائ ��ز عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن �ش ��هادات
الإحرتام ...والتقدير ،وحظي �أي�ض� � ًا على عدّة
�أو�س ��مة ،ونال الكثري م ��ن امليدال ّي ��ات الذهب ّية
كو�س ��ام �ش ��رف ل�ص ��يدا املدين ��ة ووطن ��ه نظر ًا
ملواقفه النبيلة ال�صادقة دفاع ًا عن حقوق املر�أة
واحلر ّي ��ة والدميقراط ّية وال�س ��يادة والإن�س ��ان
والإن�س ��ان ّية جمع ��اء كتعب�ي�ر �ص ��ارخ دفاع ًا عن
حقوق �أبناء الوطن.
�إىل جان ��ب مواقفه ال�ش ��جاعة 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،لبنان بجناحيه الإ�سالمي  -امل�سيحي.
م�ؤ ّكد ًا يف مواقفه الدائمة دعم اجلي�ش ا ّللبناين
عنده خط �أحمر� ،إىل جانب �س ��ائر امل� ّؤ�س�س ��ات
ال�شرع ّية الع�سكر ّية والأمن ّية ا ّللبنان ّية.
"�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�س ��تقراره ،ومن ��ع الفتن ��ة املذهب ّي ��ة التي تلهب
املنطق ��ة العرب ّي ��ة من خالل جوالته على �س ��ائر
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�س ��ائر الأجه ��زة الأمن ّي ��ة والع�س ��كر ّية واج ��ب
مق ّد� ��س لأ ّنه ��ا تق ��ف �س� � ّد ًا منيع� � ًا يف مكافح ��ة
الإره ��اب ،ومواجهة كل �إعتداء �إ�س ��رائيلي على
الأرا�ض ��ي ال�ش ��رع ّية ال ّلبنان ّي ��ة به ��دف حماي ��ة
الوطن واملواطن.
فكانت له الن�شاطات الكثرية �أهم ما جاء فيها:
و�أبرز ّ
�س ��ائرون وعلى خطى �أ ّمه و�أبي ��ه وخاله ال ّرئي�س �أحمد احلريري
املحطات التي واكبها وح�ض ��رها و�أقامها
ّ
ال�ش ��هيد"رفيق احلريري"ملتابع ��ة م�س�ي�رتهم ال�شخ�ص� � ّية املرموق ��ة املت�أ ّلق ��ة ب ��كل زم ��ان �أمني عام ت ّيار امل�س ��تقبل �أحمد احلريري لدعم
الوطن ّية.
ومكان،لأ ّن ��ه �إن�س ��ان �إ�س ��تطاع �أن يثبت جدارته م�سرية الوطن.
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�أحمد الحريري للبابا فرن�سي�س :لبنان يحتاج �إلى بركتك

�ش ��ارك الأمني العام لـ"تيار امل�ستقبل" �أحمد احلريري
وعقيلته ملى ،يف اال�س ��تقبال الذي �أقامه قدا�س ��ة البابا
فرن�س ��ي�س ،للوفد اللبن ��اين ،الذي ي ��زور روما ،بدعوة
من امل�ؤ�س�سة املارونية لالنت�شار ،يف ح�ضور البطريرك
املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي.
وق ��ال �أحم ��د احلري ��ري للباب ��ا فرن�س ��ي�س خ�ل�ال
م�ص ��افحته" :نتطلع �إىل ر�ؤيت ��ك يف لبنان الذي يحتاج
�إىل بركتك ودعواتك ملواجهة ال�صعاب".
كما �ش ��ارك �أحمد احلريري يف لقاء الوفد اللبناين مع
وزير خارجية الفاتيكان بول غاالغر ،وركز يف مداخلته
على الأعباء التي يتحملها لبنان جراء ا�س ��تمرار �أزمة
النازح�ي�ن ال�س ��وريني ،يف ظ ��ل الأو�ض ��اع االجتماعي ��ة
واالقت�صادية ال�صعبة التي يعي�ش ��ها ،م�شدد ًا على "�أن
اجلميع يتعاط ��ى مع �أعباء النزوح ال�س ��وري �إىل لبنان
على �أنها �أزمة وطنية و�إن�سانية ولي�س طائفية".
وقال ":الأمم املتحدة وكل العامل ي�ش ��كرون لبنان على
ا�ست�ض ��افة النازحني ،لكن لبنان ال يريد ال�ش ��كر بقدر
ما يريد �أن يق ��وم املجتمع الدويل مب�س� ��ؤولياته لإيجاد
حل للأزمة ال�سورية ي�ؤمن عودة النازحني �إىل �أر�ضهم
ب�أمان و�سالم".
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مناسبات

�أحمد الحريري من البقاع:
الرئي�س الحريري مفتاح الثقة وفر�صة النهو�ض بالبلد

ج ��ال الأم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار امل�س ��تقبل" �أحم ��د
احلري ��ري ،يف البق ��اع �أم� ��س ،م�س ��ته ًال جولت ��ه
بزي ��ارة النائب حمم ��د القرع ��اوي ،يف دارته يف
�ش ��توراما ،حيث لبى دعوته �إىل فطور �ص ��باحي،
يف ح�ض ��ور النائ ��ب عا�ص ��م عراج ��ي ،م�ست�ش ��ار
الرئي�س �س ��عد احلريري ل�ش� ��ؤون البق ��اع الغربي
ورا�شيا علي احلاج ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي را�شد
فاي ��د ،م�س ��اعد الأمني العام لل�ش� ��ؤون التنظيمية
و�س ��ام �ش ��بلي وامل�ست�ش ��ار يف مكتبه �أحمد رباح،
من�سقي البقاعني الأو�سط والغربي ورا�شيا �سعيد
يا�سني وعلي �صفية ،وعدد من كوادر
التيار.
ث ��م انتقل �إىل مك�س ��ة ،حي ��ث زار ع�ض ��و املجل�س
ال�شرعي الأعلى القا�ضي عبد الرحمن �شرقية يف
دارته ،قبل �أن ينتقل مع �ش ��رقية والوفد املرافق،
�إىل �أزهر البقاع ،حيث كان يف ا�س ��تقبالهم مفتي
زحل ��ة والبقاع ال�ش ��يخ خلي ��ل املي�س ،يف ح�ض ��ور
مفتي بعلبك – الهرمل ال�شيخ خالد �صلح ورئي�س
دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف البقاع ال�شيخ حممد
عبد الرحمن ،وعدد من امل�شايخ وال�شخ�صيات.

وبع ��د �أن ق ��ام بزي ��ارة م�ست�ش ��ار الرئي� ��س �س ��عد
احلري ��ري لل�ش� ��ؤون الإ�س�ل�امية عل ��ي اجلناين يف
دارت ��ه يف الرفيد ،وم ��ن ثم دارة ال�ش ��يخ عبد اهلل
الع�سكر يف الر�ش ��يدية ،لبى �أحمد احلريري دعوة
رئي� ��س احت ��اد الع�ش ��ائر العربية يف لبنان ال�ش ��يخ
جا�س ��م الع�س ��كر� ،إىل غ ��ذاء �أقام ��ه يف دارت ��ه يف
القادرية ،عن روح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري،
مبنا�س ��بة الذكرى الرابعة ع�ش ��رة ال�ست�شهاده ،يف
ح�ض ��ور املفت�ي�ن املي�س و�ص ��لح ،النائ ��ب عراجي،
الوزير ال�سابق حممد رحال ،النائب ال�سابق جمال
ا�س ��ماعيل ،امني عام املجل�س االعلى للدفاع اللواء
�س ��عد اهلل احلمد ،وح�ش ��د من م�ش ��ايخ الع�ش ��ائر
العربية وفعاليات البقاع وكوادر"امل�ستقبل".

الوطني ��ة والقومي ��ة ،وم�ؤك ��د ًا �أن "االحت ��اد م�ؤمن
بنهج الرئي�س ال�ش ��هيد ،ومل يعمل يوم ًا �ض ��د "تيار
امل�س ��تقبل" ،وملتزم بالوق ��وف �إىل جانب الرئي�س
�سعد احلريري ،لأنه الأمني وامل�ؤمتن على ا�سرتداد
البل ��د والتم�س ��ك بوحدت ��ه ،مت�أكدي ��ن م ��ن دفع ��ه
الفاتورة االثمن يف �س ��بيل بق ��اء الدولة من حلظة
ا�ست�شهاد والده".
و�إذ �أ�ش ��ار �إىل "�أن التي ��ار ورئي�س ��ه مل يق�ص ��را
يف اخلدم ��ات ملعظ ��م مناط ��ق الع�ش ��ائر ،وقام ��ا
ب�إن�ص ��افنا يف ال�ش ��مال بو�ص ��ول النائ ��ب حمم ��د
�س ��ليمان �إىل الندوة الربملانية ممث ًال لنا" ،طالب
التي ��ار "بعق ��د م�ؤمت ��ر عاجل لرف ��ع احلرمان عن
ابن ��اء الع�ش ��ائر العربية" ،متوقف ًا عند ما و�ص ��فه
بـ"التمييز العن�صري" بحق �أبناء الع�شائر العربية
يف الدولة".

الع�سكر

�أحمد احلريري

�ش ��دد ال�ش ��يخ الع�س ��كر عل ��ى �أنه "بعد � 14س ��نة ال
تزال كرامة رفيق احلريري مت�أ�ص ��لة فينا ،وذكراه
تكرب" ،متحدث ًا عن ثوابت احتاد الع�ش ��ائر العربية

وبع ��د كلمة مقت�ض ��بة ملفت ��ي زحلة والبقاع ال�ش ��يخ
خلي ��ل املي�س� ،ألقى �أحمد احلريري كلمة ا�س ��تهلها
برث ��اء النائ ��ب ال�س ��ابق روب�ي�ر غ ��امن ال ��ذي تويف

الع�شائر العربية
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بالأم� ��س ،م�ؤك ��د ًا �أن "لبن ��ان خ�س ��ر قيم ��ة وطنية
وت�شريعية كبرية ال تعو�ض".
ثم �أكد "�أن ال �أحد با�س ��تطاعته الدخول بني "تيار
امل�ستقبل" والع�شائر العربية ،لأن �أحد ًا ال ي�ستطيع
الدخ ��ول ب�ي�ن الوف ��اء والوف ��اء ،وبني عائل ��ة رفيق
احلريري الكبرية يف �أمور �ص ��غرية" ،م�ش�ي�را �إىل
�أن "هذه امل�س�ي�رة التي بد�أت م ��ع رفيق احلريري،
م�س ��تمرة م ��ع دول ��ة الرئي�س �س ��عد احلريري ،ويف
كتابها �صفحات من ذهب جمبولة بـالعز ،الكرامة،
الأ�ص ��الة ،النخ ��وة ،الرجول ��ة ،االنتم ��اء للبن ��ان،
وللعروب ��ة الت ��ي هي خيمتن ��ا ،وال تاريخ �أو حا�ض ��ر
�أو م�س ��تقبل لنا من دونها ،حتت �س ��قف االعتدال،
وراية اململكة العربية ال�سعودية وكل دول االعتدال
العربي ،التي متثل كرامتنا العربية".
و�إذ خاط ��ب �أبن ��اء الع�ش ��ائر بالق ��ول "قوتن ��ا يف
وحدتنا" ،لف ��ت �أن "هذه القوة جعلتنا نرى عباءة
الع�ش ��ائر ،يف جمل�س النواب ،م ��ع النائب �أبو عبد
اهلل �سليمان ،حتت راية "تيار امل�ستقبل" والرئي�س
�سعد احلريري الأمني عـلى حقوقكم".
و�شدد �أحمد احلريري على �أن "الرئي�س احلريري
من موقعه كرئي�س للحكومة ميثل الع�شائر العربية،
كم ��ا ميث ��ل البق ��اع وال�ش ��مال واجلن ��وب وب�ي�روت
واالقلي ��م ،وم ��ن لدي ��ه �س ��عد احلري ��ري ،ال ميكن
لأح ��د �أن مي�ل��أ مكانه ،ال وزي ��ر ،وال حتى وزيرين،
وال حكوم ��ة ب�إمها و�أبيها" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "�أن "تيار
امل�ستقبل" يعمل يف كل لبنان ،ولديه من �أيام رفيق
احلري ��ري ،ن ��واب يف كل املناط ��ق ،وكتلة �ص ��افية
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كانت وال تزال من �أكرب الكتل يف املجل�س النيابي".
و�أك ��د "ان اجلمي ��ع يثق بق ��درة الرئي�س احلريري
عل ��ى �إنقاذ البلد ،وال ينق�ص ��ه �إال ثقة نا�س ��ه ،التي
هي �أ�سا�س قوته ،لال�ستمرار يف موقعه كرقم �صعب
يف املعادلة الوطنية ،كما نعرفه ،ولي�س جمرد رقم
ي�س ��تجدي مقعد وزاري هنا وهناك" ،الفت ًا �إىل �أن
"اجلميع ر�أى حكمة و�صالبة الرئي�س احلريري يف
ت�أليف احلكومة ،و�س�ي�رى نف�س احلكمة وال�صالبة
بع ��د الت�أليف ،حر�ص� � ًا عل ��ى "د�س ��تور الطائف"،
ال�صالحيات الد�ستورية لرئي�س احلكومة ،والأهم
حر�ص ًا على النا�س ،الذين �سيبذل كل اجلهود من
�أجل م�ستقبلهم".
و�أو�ض ��ح �أحم ��د احلري ��ري �أن "البلد الي ��وم �أمام
فر�ص ��ة حقيقي ��ة للنهو� ��ض ،والرئي� ��س احلري ��ري

ه ��و مفتاح هـذه الفر�ص ��ة اجلدية ،بع ��د �أن اجتمع
مع زعم ��اء العامل مب�ؤمتر "�س ��يدر" ،و�أمن للبنان
م�شاريع و�إ�ص�ل�احات هو ب�أم�س احلاجة �إلها ،و�إن
�ش ��اء اهلل ،ور�ش ��ة العم ��ل املنتظرة� ،س ��تعيد عجلة
البل ��د �إىل ما كانت عليه ،و�إىل �أيام العز ،كما كان
يف �أيام الرئي�س ال�شهيد".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "�إحي ��اء الذك ��رى ال� �ـ  14الغتي ��ال
الرئي�س ال�ش ��هيد ،ه ��و لتجديد الوع ��د والعهد مع
ال�شيخ �سعد ،ب�إكمال امل�س�ي�رة عـلى احللوة واملرة،
وب�أن ال �ش ��يء يفرقنا عن بع�ضنا �إال املوت " .وختم
بالت�أكي ��د على "�أن "تيار امل�س ��تقبل" �س ��يدعو �إىل
م�ؤمتر عام للع�ش ��ائر العربية ،لو�ضع جدول �أعمال
للأولوي ��ات املطلوب ��ة ،وتوحي ��د اجلهود م ��ن �أجل
حت�صيل كل احلقوق".

مناسبات

زيارات
بعد الغ ��ذاء ،زار �أحم ��د احلريري منزول ال�ش ��يخ
اليف الع�س ��كر (ابو عل ��ي) يف القادرية الغربية ،ثم
ق ��دم واج ��ب العزاء بوال ��دة رئي�س احت ��اد بلديات
ال�س ��هل حممد املج ��ذوب يف غ ��زة ،قب ��ل �أن يزور
املن�سق ال�سابق لــ"تيار امل�ستقبل" يف البقاع الغربي
ورا�شيا حممد حمود يف دارته يف كامد اللوز.

لقاء الفاعليات يف كامد اللوز
ثم �ش ��ارك �أحم ��د احلري ��ري يف لقاء ح ��واري مع
فاعليات البقاع الغربي ورا�ش ��يا ،نظمته املن�س ��قية
يف قاعة الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري يف نادي
كامد اللوز ،يف ح�ضور حا�شد.

ا�ستهل اللقاء بكلمة للمن�سق العام علي �صفية �شدد
فيه ��ا على "فتح �ص ��فحة جديدة للتي ��ار يف البقاع
الغربي ورا�ش ��يا� ،أ�سا�سها التعاون بني اجلميع ،من
�أج ��ل خدمة �أبناء املنطقة" ،واعد ًا ب�أنه "�س ��يكون
يف ت�ص ��رف اجلمي ��ع وخدمته ��م م ��ع فري ��ق عمل
املن�س ��قية" ،داعي ًا �إىل "ر�ص ال�ص ��فوف والوحدة
والثق ��ة بقي ��ادة الرئي�س �س ��عد احلري ��ري والفخر
مبوقعه يف املعادل ��ة الوطنية على ر�أ�س حكومة �إىل
العمل".
�أما �أحمد احلريري ف�شرح للح�ضور ظروف ت�أليف
احلكومة ،و"الءات" الرئي�س �س ��عد احلريري التي
مل يرتاجع عنها طوال الأ�ش ��هر الت�س ��عة ،ومت�سكه
بـ"د�س ��تور الطائف" وما ن�ص عليه من �صالحيات
د�س ��تورية ،متحدث� � ًا عن �إجن ��از ت�ألي ��ف احلكومة

ال ��ذي ال يجب �أن ي�ش ��و�ش عليه �أح ��د ،وعن البيان
ال ��وزاري والفر�ص ��ة احلقيق ��ة التي تنتظ ��ر لبنان
للنهو� ��ض االقت�ص ��ادي ،وم�ش ��اريع "�س ��يدر" التي
�س ��يكون للبقاع ح�ص ��ة كبرية منها ،وال �سيما على
�صعيد تنظيف نهر الليطاين.
ويف اخلت ��ام� ،أج ��اب عل ��ى ا�س ��ئلة امل�ش ��اركني يف
اللقاء ،على �صعيد م�سار عمل "تيار امل�ستقبل" يف
البقاع الغربي ورا�ش ��يا ،وال �سيما بعد تعيني املن�سق
اجلديد ،وعن مطالب املنطقة.

لقاء "اجلماعة اال�سالمية"
ث ��م زار احمد احلريري ال�ش ��يخ �س ��امي اللوي�س
يف دي ��وان الع�ش ��ائر العربية يف بل ��دة املرج ،قبل
�أن ينتق ��ل �إىل مق ��ر اجلماع ��ة اال�س�ل�امية يف
براليا�س ،حيث عقد لقا ًء مع امل�س� ��ؤول ال�سيا�سي
للجماعة الإ�س�ل�امية يف البقاع علي �أبو يا�س�ي�ن،
كان منا�س ��بة للت�ش ��اور يف �آخر امل�س ��تجدات بعد
ت�شكيل احلكومة ،وكذلك للتداول ب�ش�ؤون منطقة
البق ��اع.

ع�شاء تكرميي
واختت ��م الأم�ي�ن العام لـ"تي ��ار امل�س ��تقبل" جولته
بتلبية دعوة ال�سيد خالد �صالح� ،إىل ع�شاء تكرميي
�أقام ��ه عل ��ى �ش ��رفه ،يف مطعم ��ه " "food 66يف
الكا�سكادا مول ،يف ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات.
وكان �أحم ��د احلريري قام ب�سل�س ��لة زيارات تعزية
يف القرعون ،كفريا.
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�أحمد الحريري ين�ضم �إلى ع�ضوية م�ؤ�س�سة يا�سر عرفات :الم�شروع الإيراني
ال ي�شبه المنطقة العربية ..هل ن�سينا البندقية اذا َي ِب َ�س غ�صن الزيتون؟

لب ��ى الأم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار امل�س ��تقبل" �أحم ��د
احلريري ،دعوة م�ؤ�س�سة يا�سر عرفات ،للم�شاركة
يف االجتم ��اع الث ��اين ع�ش ��ر ملجل� ��س �أمنائها الذي
انعقد� ،أم� ��س ،يف مقر �أمانة جامعة الدول العربية
يف القاه ��رة ،وتخلله الإعالن عن ان�ض ��مام �أحمد
احلري ��ري �إىل ع�ض ��وية املجل� ��س ،خلف� � ًا لرئي�س ��ة
كتل ��ة "امل�س ��تقبل" النائب بهية احلري ��ري ،وذلك
يف ح�ض ��ور الأم�ي�ن الع ��ام جلامعة ال ��دول العربية
�أحم ��د �أب ��و الغي ��ظ ،رئي� ��س ال ��وزراء االيط ��ايل
الأ�س ��بق ما�س ��يمو داليم ��ا ،مان ��دال مانديال حفيد
الزعي ��م نيل�س ��ون مانديال ،رئي�س جمل� ��س الأمناء
عم ��رو مو�س ��ى ،رئي� ��س جمل� ��س �إدارة امل�ؤ�س�س ��ة
نا�ص ��ر القدوة ،وكوكبة من ال�شخ�ص ��يات العربية
والقيادات الفل�سطينية.
وبعد ان�ضمامه �إىل ع�ضوية جمل�س الأمناء� ،شارك
�أحم ��د احلري ��ري ،يف "ملتقى احل ��وار اخلام�س"
ال ��ذي نظمت ��ه امل�ؤ�س�س ��ة يف فن ��دق �س ��مريامي�س،
حتت عنوان "نحو �إجابات حمددة على التحديات
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القائمة" ،وقدم مداخلة تطرق فيها �إىل تداعيات
التط ��ورات الدولي ��ة واالقليمي ��ة عل ��ى الق�ض ��ية
الفل�س ��طينية ،وم ��ا تواجهه من حتدي ��ات ،يف ظل
االنق�س ��ام الفل�س ��طيني الداخلي ،وغياب امل�شروع
العربي ،وا�س ��تمرار العدو اال�سرائيلي يف �سيا�ساته
اال�ستيطانية الهادفة �إىل ت�صفية الق�ضية ،و�ضرب
احلقوق امل�ش ��روعة لل�شعب الفل�س ��طيني يف �إقامته
دولته امل�ستقلة.
و�ش ��دد يف مداخلته على �أن "امل�ش ��روع االيراين ال
ي�ش ��به املنطقة العربية طاملا انه ين�ش ��ر الفو�ض ��ى
فيها ،ولكن جمابهة هذا امل�ش ��روع ال تكون بو�ض ��ع
الي ��د مع العدو اال�س ��رائيلي ،ال م ��ن قريب وال من
بعيد" .وت�س ��اءل ":اذا كان غ�صن الزيتون ا�صابه
اليبا�س فهل ن�س ��ينا البندقية؟ اين حمور املقاومة
املدني ��ة احلقيقي ��ة الفل�س ��طينية الت ��ي بد�أه ��ا ابو
عم ��ار من جن ��وب لبنان؟ اذا �س� ��ألنا مل ��اذا �أخذت
�إي ��ران و"حزب اهلل" هذه املقاوم ��ة يكون اجلواب
لأننا تخلين ��ا عنها ،وبات هن ��اك مقاومة مرتبطة

مب�ش ��اريع ال ت�شبه الق�ضية الفل�س ��طينية ،وال ت�شبه
كل التاريخ الذي نا�ض ��لنا من اجل ��ه ،واملالمة تقع
علين ��ا كع ��رب ،وال يج ��ب �أن نرميه ��ا عل ��ى العدو
اال�سرائيلي �أو �إيران �أو غريهما".
�أ�ض ��اف ":اغتنم الفر�ص ��ة لأحتدث ك�ص ��يداوي،
على متا�س مع الأخوة الفل�سطينيني يف خميم عني
احلل ��وة� ،أكرب خميم يف لبنان ،نحن و�إياهم نعي�ش
مع� � ًا تداعيات ما يح�ص ��ل ،وعند اغتي ��ال الرئي�س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري كان املخط ��ط يق�ض ��ي
ب�ضرب "تيار امل�ستقبل" ب�إخوته الفل�سطينيني عرب
فيل ��م "�أبو عد�س" االنتح ��اري ،ومتكنا �أن نتخطى
ه ��ذه املرحلة بعمل جبار قمنا به مع كل الف�ص ��ائل
الفل�س ��طينية و�س ��فارة دول ��ة فل�س ��طني ملن ��ع ه ��ذه
الفتنة".
وختم بالقول ":املرحلة التي منر بها �ص ��عبة جد ًا،
ولكن الق�ض ��ية الفل�س ��طينية بكل الن�ض ��االت التي
قدمته ��ا من �ش ��انها ان تعيد الع ��امل العربي ليقف
على قدميه ب�أنظمة تنموية ال �أمنية".

مناسبات

م�ؤ�س�سة "يا�سر عرفات" تعقد ملتقى الحوار الخام�س بعنوان
"نحو �إجابات محددة على التحديات القائمة" في القاهرة

عقدت م�ؤ�س�س ��ة يا�س ��ر عرفات بالتعاون مع �سفارة
دولة فل�س� �ــطني بالقاهرة ،ملتق ��ى احلوار اخلام�س
حتت عنوان "نحو اجاب ��ات حمددة على التحديات
القائم ��ة" ،برئا�س ��ة رئي�س جمل�س الأمن ��اء �أ.عمرو
مو�س ��ى ،ورئي�س جمل� ��س الإدارة د.نا�ص ��ر القدوة،
وذل ��ك بالتزام ��ن مع انعق ��اد الدورة الثانية ع�ش ��ر
ملجل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة.
و�أدار احل ��وار ال ��ذي حمل عن ��وان" :نح ��و �إجابات
حم ��ددة على التحدي ��ات القائم ��ة" ،رئي�س جمل�س
�أمناء امل�ؤ�س�س ��ة عمرو مو�س ��ى ،وحتدث فيه كل من
رئي�س ال ��وزراء الإيطايل الأ�س ��بق ما�س ��يمو دليما،
وحفي ��د الزعيم الراحل نيل�س ��ون ماندي�ل�ا الدكتور
ماندي�ل�ا ،وع�ض ��و اللجنت�ي�ن التنفيذي ��ة ملنظم ��ة
التحري ��ر واملركزية حلركة "فت ��ح" عزام الأحمد،
والأم�ي�ن العام امل�س ��اعد باجلامعة العربية ح�س ��ام
زكي ،ورئي�س جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية
داخل الأرا�ض ��ي املحتلة حممد بركة ،بالإ�ضافة اىل
عدد من �أع�ضاء جمل�س الأمناء.
وتلخ�صت املداخالت ب�ضرورة �إيالء القمة العربية
املقبلة واملقرر عقدها يف تون�س ال�شهر املقبل موقفا
موحدا ووا�ضحا نحو الإدارة الأمريكية لتحرتم حل
الدولتني ،وللجم اال�ستيطان الإ�ستعماري ،واحرتام
احلقوق الوطنية الفل�سطينية.
ورك ��ز املتحدث ��ون عل ��ى التغي�ي�رات الكب�ي�رة الت ��ي
حدثت يف املوقف الإ�س ��رائيلي ،وال�س ��باق مع الزمن
لفر�ض الأمر الواقع ،من خالل تو�س ��يع اال�س ��تيطان
الإ�ستعماري والتعجيل واال�ستمرار يف تهويد القد�س.

وتن ��اول املتحدثون �أهمية حتقي ��ق الوحدة الوطنية،
و�إع ��ادة الوح ��دة ال�سيا�س ��ية واجلغرافي ��ة للنظ ��ام
ال�سيا�س ��ي الفل�س ��طيني على �أ�س ��ا�س �إنهاء �سيطرة
حما�س على قطاع غزة ،وتوفري ال�شراكة ال�سيا�سية
الكامل ��ة لكل الق ��وى والف�ص ��ائل الفل�س ��طينية ،مع
االتف ��اق على برنامج �سيا�س ��ي موح ��د ،على قاعدة
منظم ��ة التحري ��ر الفل�س ��طينية املمث ��ل ال�ش ��رعي
والوحيد ل�شعبنا وبراجمها والتزاماتها.
كما دعا متحدثون �إىل �ض ��رورة ا�س ��تعادة فل�سطني
ملكانتها العربية والدولية ،و�إعادة و�ض ��عها كق�ض ��ية
الع ��رب الأوىل ،والتعام ��ل م ��ع الع ��امل عل ��ى ه ��ذا
الأ�سا�س.
وطالب ��وا بدعم �ص ��مود ال�ش ��عب الفل�س ��طيني على
�أر�ض ��ه يف مواجهة االحتالل و�سيا�ساته و�إجراءاته،
ونادوا ب�ض ��رورة التم�سك مببادرة ال�سالم العربية،
ورف� ��ض حم ��اوالت االلتف ��اف عليه ��ا ع�ب�ر حماولة
فر� ��ض التطبيع واحللول الإقليمية مبعزل عن احلل
العادل لفل�سطني.
كم ��ا �ش ��ددوا عل ��ى �أن م ��ن يق ��ول �إن التطبي ��ع م ��ع
�إ�س ��رائيل يخدم فل�س ��طني فهذا كالم مردود عليه،
لأن التطبي ��ع م ��ع �س ��لطة االحت�ل�ال ميثل بالن�س ��بة
للق�ض ��ية طعن ��ة يف الظه ��ر وا�س ��تباحة يف ال ��دم
الفل�سطيني ،ومكاف�أة ل�سلطة االحتالل التي تمُ ار�س
ا ٍالره ��اب بكاف ��ة �أنواعه بحق �ش ��عبنا� ،إ�ض ��افة اىل
االعدام ��ات امليداني ��ة واال�س ��تيطان اال�س ��تعماري
واالعتقاالت والإغالق.
و�أك ��د املتحدث ��ون عل ��ى �أن �إ�س ��رائيل ق ��د نف ��ذت

الكث�ي�ر من الإجراءات �أحادي ��ة اجلانب مبا يتنافى
وتفاهمات "�أو�س ��لو" ،ابتداء ب�إع ��ادة احتالل املدن
واملناطق امل�ص ��نفة(�أ)� ،أو القيام ب�ض ��م الأرا�ض ��ي
وتو�س ��يع امل�س ��توطنات الإ�س ��تعمارية� ،أو اال�ستمرار
يف اقتح ��ام املناط ��ق الواقع ��ة �ض ��من ال�س ��يطرة
الفل�س ��طينية الكامل ��ة وتنفي ��ذ عملي ��ات القت ��ل
واالعتقاالت ،وغريها.
كم ��ا �أع ��رب املتحدث ��ون ع ��ن تعازيه ��م احل ��ارة
ب�ض ��حايا احلريق ،الذي �ش ��ب يف حمطة القطارات
الرئي�سية بالعا�صمة امل�ص ��رية القاهرة اليوم و�أدى
�إىل م�ص ��رع و�إ�ص ��ابة الع�ش ��رات من �أبناء ال�ش ��عب
امل�صري ال�شقيق ،متمنيني مل�صر و�شعبها كل اخلري
واال�ستقرار وال�سالم.
وح�ض� �ــر االحتفالي ��ة :رئي� ��س ال ��وزراء الإيط ��ايل
الأ�سبق ما�س ��يمو داليما ،وع�ض ��و النواب يف جنوب
�إفريقيا وحفي ��د الرئي�س نيل�س ��ون مانديال "ماندال
ماندي�ل�ا ،والأمني الع ��ام للجامعة العربية الأ�س ��بق
نبي ��ل العرب ��ي ،والأم�ي�ن الع ��ام امل�س ��اعد ل�ش� ��ؤون
فل�س ��طني واالرا�ض ��ي العربية املحتلة ال�سفري �سعيد
�أبو علي ،و�سفري دولة فل�سطني لدى م�صر ومندوبها
الدائم باجلامعة العربية دياب اللوح ،وكما ح�ض ��ر
�أمني عام تيار امل�س ��تقبل �أحمد احلريري الذي كان
عنوان م�ش ��اركته يف اجلل�س ��ة " امل�شروع االيراين ال
ي�ش ��به املنطق ��ة العربية ..ه ��ل ن�س ��ينا البندقية اذا
يَبِ�سَ غ�صن الزيتون؟ "
بالإ�ضافة اىل عدد من ال�شخ�صيات العربية والدولية،
و�أع�ضاء جمل�س �أمناء م�ؤ�س�ســة يا�سر عرفات.
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الأمين العام لتيار الم�ستقبل �أحمد الحريري جال في طرابل�س

ق ��ام الأم�ي�ن الع ��ام لـ"تي ��ار امل�س ��تقبل" �أحم ��د
احلري ��ري ،بجولة يف عا�ص ��مة ال�ش ��مال طرابل�س،
ا�س ��تهلها بلق ��اء مع �آل حج ��ازي و�سل�س ��لة لقاءات
عقده ��ا يف مق ��ر من�س ��قية طرابل� ��س ،يف ح�ض ��ور
من�س ��قها العام نا�ص ��ر عدرة ،قبل �أن ي�ؤدي �صالة
اجلمع ��ة يف جامع الظاف ��ر ،ويلتقي �إمامه ال�ش ��يخ
يو�سف الديك.
ث ��م لب ��ى دع ��وة مدي ��ر معهد  CISعب ��د الرحم ��ن
بكدا� ��ش� ،إىل م�أدبة عذاء تكرميية يف مطعم بيتنا،
يف ح�ض ��ور املر�ش ��حة عن املقعد ال�سني ال�شاغر يف
طرابل�س دميا جمايل ،نقيب املحامني يف ال�ش ��مال
حممد املراد ،نقيب املهند�س�ي�ن يف ال�ش ��مال ب�سام
زيادة ،القا�ضي ال�شيخ خلدون عرميط ،رئي�س ق�سم
حمافظ ��ة لبنان ال�ش ��مايل لقمان الك ��ردي ،رئي�س
بلدي ��ة طرابل� ��س �أحمد قم ��ر الدين ،رئي� ��س بلدية
البداوي ح�س ��ن غم ��راوي� ،أحمد ال�ص ��فدي ،عدد
من �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي يف "تيار امل�ستقبل" يف
ال�ش ��مال هيثم مبي�ض ،عامر حلواين ،عبد ال�ستار
الأيوبي وحممد ال�صالح وح�شد من ال�شخ�صيات.
بع ��د الغ ��ذاء� ،ش ��ارك �أحم ��د احلري ��ري يف حفل
معهد  CISالختت ��ام دورات تدري ��ب لأكرث من 400
�شاب و�صبية يف اخت�صا�صات مهنية ،حتت عنوان
"بع ��دك للعلم رفيق" ،وال ��ذي تخلله تقدمي لعبد
ال ��رزاق ا�س ��ماعيل ،وكلم ��ة الح ��دى اخلريجات،
وملدير املعهد عبد الرحم ��ن بكدا�ش ،الذي حتدث
عن الهدف من هذه الدورات يف م�ساعدة الطالب
يف �ش ��ق طريقه ��م نحو امل�س ��تقبل ،منوه� � ًا ب�أهمية
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التعلي ��م املهني ،الفت ًا اىل حر� ��ص رئي�س احلكومة
�سعد احلريري على �شباب طرابل�س وم�ستقبلهم.
�أم ��ا �أحمد احلريري ف�ش ��كر لبكدا� ��ش مبادرته يف
دورات التدري ��ب التي ت ��دل على الوف ��اء واالميان
بخط رفي ��ق احلريري ،داعي� � ًا �إىل تعميمها يف كل
املناطق اللبنانية.
وقال  ":كثريون ي�س� ��ألون اليوم عما ميكن �أن نقوم
ب ��ه لإكم ��ال امل�س�ي�رة واالنتق ��ام من قتل ��ة الرئي�س
ال�ش ��هيد ،وجوابن ��ا دائم ًا �أننا نق ��ر�أ يف كتاب رفيق
احلري ��ري وثقافته وقيمه و�أخالق ��ه ،و�أن االنتقام
من الذين قتلوه هو �أن نكمل م�سريته م�سرية العلم
والإعمار و�إعادة االعتبار للطبقة الو�سطى".
و�إذ دعا �إىل عدم التقليل من �أهمية �إجناز ت�شكيل
احلكومة ،اعترب تعليق ًا على حملة "حزب اهلل" يف
مو�ض ��وع الف�ساد "ان "تيار امل�ستقبل" �أول من قدم
م�ش ��روع قانون ملكافحة الف�س ��اد مل ��اذا مل يقروه"،
ما�ض
م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "الرئي�س �س ��عد احلريري ٍ
ب�أولويات البيان الوزاري على �أ�س ��ا�س �إ�ص�ل�احات
م�ؤمت ��ر "�س ��يدر" لأنها الفر�ص ��ة الأخرية مل�س�ي�رة
النهو� ��ض الثاني ��ة" ،داعي� � ُا �إىل "االلتف ��اف حول
الرئي�س احلريري ،والثقة به لإكمال امل�سرية".
ثم ق ��ام �أحمد احلري ��ري وجمايل بتق ��دمي واجب
التعازي �إىل �آل عدرة يف جامع الوفاء.
واختتم �أحم ��د احلريري جولته الطرابل�س ��ية ب�إلقاء
حما�ض ��رة �سيا�س ��ية يف �صالون ف�ض ��يلة فتال ،حتت
عنوان "لبنان  ..وم�سرية النهو�ض الثانية" ،مب�شاركة
عدد كبري من فعاليات املجتمع الطرابل�سي.

وقال ��ت فت ��ال يف كلمته ��ا الرتحيبي ��ة "�إنن ��ا يف
ال�صالون االدبي مع ال�شيخ �أحمد لن�صدقه القول،
وهو ال�ش ��اب الواعد الذي �ص ��دق فيه القول امل�أثور
كادت امل ��ر�أة �أن تل ��د �أباها �أو �أخاه ��ا" ،داعية �إىل
"و�ضع اليد على اجلرح ،وحتديد موا�ضع ال�ضعف
فين ��ا� ،إن يف �أخالقياتنا ال�سيا�س ��ية �أو يف اخللل يف
عاداتنا والنق�ص يف كياننا".
اما �أحمد احلريري فا�س ��تهل حما�ض ��رته بو�صف
"�ص ��الون فتال الأدبي باملن ��ارة اللبنانية يف زمن
الظالم الفكري والثقايف واالعالمي الذي نعي�شه،
ولي�س فقط باملنارة الطرابل�سية وال�شمالية".
ثم توقف عند ما و�ص ��فه بـ"جنون ال�ش ��عبوية الذي
ي�ض ��رب الع ��امل" ،وتداعياته على الع ��امل العربي
ال ��ذي يواجه منذ �س ��قوط الع ��راق يف العام 2003
"امل�ش ��روع الإي ��راين" ال ��ذي تزامن م ��ع "جنون
التط ��رف" ال ��ذي ب ��د�أ م ��ع "القاع ��دة" ،ومن ثم
"داع� ��ش" و"الن�ص ��رة" و�أخواتهما ،وما تاله من
ا�س ��تباحة لـ"الربي ��ع العربي" الذي ام�س ��ى خريف ًا
عربي� � ًا ،وميدان� � ًا لإراقة الدم ��اء العربية ،وتهجري
ال�شعوب العربية يف �أكرث من بلد ،بدليل ما يح�صل
يف �سوريا والعراق.
وق ��ال ":م ��ا كان يعنين ��ا يف لبنان ،وم ��ا زال� ،أن ال
ي�صل هذا اجلنون �إلينا ،رغم �أننا كنا من �أهدافه
املبا�ش ��رة ،بع ��د اغتي ��ال الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق
احلري ��ري يف � 14ش ��باط  ،2005التاري ��خ الذي مت
فيه اغتيال م�سرية النهو�ض الأوىل".
�أ�ض ��اف  14":عام ًا ،وزم ��ن النهو�ض توقف يف 14
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�ش ��باط  ،2005وها ه ��و يعود اليوم يف � 14ش ��باط
 ،2019مع "م�س�ي�رة النهو� ��ض الثانية" التي �أعلن
عنه الرئي�س �س ��عد احلريري ،بعد �أن �شكل حكومة
"�إىل العم ��ل" ،بع ��د خما�ض ع�س�ي�ر مل ُ
يخل من
اجلنون ،الذي بد�أ يف االنتخابات النيابية ،وا�ستمر
� 9أ�شهر من بعدها".
و�إذ �س� ��أل ":كي ��ف و�ص ��لنا �إىل هنا بع ��د  14عاما؟ً
وم ��اذا فع ��ل الرئي� ��س �س ��عد احلري ��ري؟" ،اعت�ب�ر
�أحم ��د احلري ��ري "�أن املزاي ��دات علي ��ه بات ��ت من
اخلبز ال�سيا�س ��ي اليومي لبع�ض الذين يبحثون عن
م�صالح �سيا�سية �ضيقة ،يف الوقت الذي يبحث فيه
�سعد احلريري عن م�ص ��لحة لبنان و�أهله ،ويتحمل
يف �س ��بيلها كل املزاي ��دات واالف�ت�راءات وحماوالت
االغتي ��ال ال�سيا�س ��ي" .وتاب ��ع ":رغ ��م كل جن ��ون
التطرف ،ال يزال "تيار امل�ستقبل" الذي يقوده �سعد
احلري ��ري زهرة االعت ��دال يف هذا ال�ش ��رق ،ورغم
كل جنون ال�ش ��عبوية ،مل ننجر �إىل ال�ش ��عبوية يوم ًا،
وخ�سرنا من جراء ذلك جزء ًا من ر�صيدنا ال�شعبي،
لأن ق ��رار الرئي� ��س احلريري كان حازم ًا وحا�س ��م ًا
بع ��دم تقلي ��د الآخري ��ن يف موبقاته ��م و�أخطائهم،
مهما كانت املغريات ال�سيا�سية وال�شعبية".
�أ�ض ��اف ":رغم كل م ��ا يقوم به امل�ش ��روع االيراين
يف لبن ��ان ،ما زلنا ن�ص ��ر على مواجهت ��ه باملقاومة
ال�س ��لمية املدنية وال�سيا�س ��ية ،ولي�س بال�سالح ،لأن
�أي �س�ل�اح م�ض ��اد يعني الع ��ودة بلبن ��ان �إىل زمن
احلرب الأهلية ،ونح ��ن تيار رفيق احلريري الذي
�أوقف احل ��رب ،وقرارنا حا�س ��م وح ��ازم باننا لن
نك ��ون يف �أي ي ��وم من الأي ��ام ط ��رف يف �أي حرب
�أهلي ��ة ال �س ��مح اهلل ،كي ال ن�س ��مح باغتي ��ال رفيق
احلريري مرة ثانية".
وخاط ��ب احل�ض ��ور بالق ��ول ":تعال ��وا نتب�ص ��ر يف
حا�ضر بع�ض البلدان العربية اليوم ،فل�سطني �أر�ض
عربية� ،س ��وريا ار�ض عربية ،العراق ار�ض عربية،
اليمن ار�ض عربية .لكن �أين الق�ضية الفل�سطينية
الي ��وم؟ تتم ت�ص ��فيتها من قبل العدو اال�س ��رائيلي
يف ظ ��ل عجز عرب ��ي ع ��ن املواجهة ،وع ��ن القيام
بلوب ��ي فاعل ل�ص ��ون احلقوق امل�ش ��روعة لل�ش ��عب
الفل�س ��طيني يف �إقامته دولته امل�ستقلة ،وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية� .أين �سوريا اليوم؟ �سوريا يف زمن
االنت ��داب الرو�س ��ي ،و�أكلتها امليلي�ش ��يات االيرانية
والأ�سدية ،وقتلت �ش ��عبها ب�أب�شع الطرق ،وهجرته
وجعلت ��ه مي ��وت يف البح ��ار واملخيمات�.أين العراق
اليوم؟ �أمل نر ما �أ�ص ��اب �ش ��عبه م ��ن ويالت حكم
�أزالم طهران� .أين م�س ��يحيي العراق؟ �إيران تعترب

�أنها ا�س ��قطت  3ع�ص ��ور �سنية مع �س ��قوط بغداد،
الع�ص ��ر االموي والع�صر العبا�س ��ي ،ومن وراءهم
الع�صر العثماين".
وخل� ��ص �أحم ��د احلريري �إىل القول �":أن ن�ص ��مد
يف وج ��ه كل ه ��ذه الن ��ار ،وكل هذا اجلن ��ون ،فهذا
انت�ص ��ار لنا كلنا وانت�صار للرئي�س �سعد احلريري
ال ��ذي مل ي ��رم لبن ��ان يف الن ��ار ،يف وق ��ت كان ��ت
بيئته م�س ��تهدفة يف زم ��ن "داع�ش" و"الن�ص ��رة"
و�أخواتهم ��ا ،لكن ��ه حماه ��ا وجنبه ��ا وي�ل�ات م ��ا
�أ�ص ��ابها يف دول اجل ��وار ،وال �س ��يما يف �س ��وريا
والع ��راق .وكذل ��ك مل نخ ��رج عن عمقن ��ا العربي،
وما زلن ��ا ندافع عنه يف �أوج احلم�ل�ات التي كانت
ت�س ��تهدف م ��ن ميثله ويق ��وده" .وتاب ��ع ":مل ننجر
�إىل الث� ��أر واالنتق ��ام .طالبن ��ا باحلقيق ��ة .وحملنا
دم رفي ��ق احلريري ،من �أر�ض اجلرمية �إىل �أر�ض
العدال ��ة ،الت ��ي �س ��يكون الع ��ام  2019عامه ��ا ،مع
انعقاد جل�س ��ة احلكم ملعرفة احلقيق ��ة .وحافظنا
على "د�س ��تور الطائف" الذي ب ��ات اليوم منوذج ًا
لو�ض ��ع حد لأزمات املنطقة ،وال �سيما �إبان ت�شكيل
الرئي�س احلريري حكومته الأخرية".
واعت�ب�ر ان "كل م ��ا �س ��بق ذك ��ره �أو�ص ��لنا �إىل ما
نح ��ن علي ��ه اليوم ،بع ��د  14عام� � ًا م ��ن التعطيل.
�أو�ص ��لنا لأن نق ��ول �أنن ��ا ام ��ام "م�س�ي�رة النهو�ض
الثاني ��ة" مع �س ��عد احلريري ،ونحن ما�ض ��ون بها
ع�ب�ر خارط ��ة الطري ��ق الت ��ي حدده ��ا يف م�ؤمت ��ر
"�سيدر" من اجل االنقاذ االقت�صادي والإ�صالح.
والبيان الوزاري يت�ضمن خارطة طريق لـ"ت�سييل"

م�ش ��اريع "�س ��يدر" والإ�ص�ل�احات املطلوبة يف كل
القطاع ��ات ،ولطرابل�س وال�ش ��مال ح�ص ��ة كبرية
منه ومن م�ش ��اريعه التي تق ��در قيمتها بـ  17مليار
دوالر ت�س ��تثمر على مدى � 10س ��نني" ،م�شري ًا �إىل
"�أن برنامج "�س ��يدر" �ص ��ناعة لبناني ��ة بامتياز،
بعد اجتماعات عم ��ل مع �أكرث من  1600بلدية يف
ال�سراي احلكومي يف احلكومة املا�ضية".
و�إذ �ش ��دد عل ��ى �أن "عناوي ��ن املرحلة اقت�ص ��ادية
بامتي ��از ،والبل ��د يحت ��اج �إىل �إجن ��ازات ولي� ��س
مناكف ��ات"� ،أك ��د �أحم ��د احلري ��ري �أن "من يتهم
"تي ��ار امل�س ��تقبل" بالف�س ��اد اليوم ،حت ��ت عنوان
"ال�سيا�س ��ات االقت�ص ��ادية منذ العام  "1993هو
�آخ ��ر من يحق له احلديث يف هذا الأمر ،وقد تبني
م ��ن الرد املفن ��د للرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة �أن حملة
"حزب اهلل" هي للت�ض ��ليل والتحري�ض واالفرتاء
وحماولة قلب احلقائق ،وال �أ�سا�س لها بلغة االرقام
واحلقيقة وامل�ستندات".
ور�أى "�أن "ح ��زب اهلل" يح ��اول الي ��وم تعدي ��ل
البو�ص ��لة االقت�ص ��ادية ،يحا�ض ��ر باالقت�صاد وهو
باال�ص ��ل ال ميلك م�شروع ًا اقت�ص ��ادي ًا� ،أ�ضف �إىل
�أن م�آث ��ره يف الف�س ��اد كثرية ،من "يحي ��ى تلكوم"
اىل املراف ��ئ احلدودي ��ة  ..وما بينهما م ��ن م�آثر،
وبالتايل من االج ��در بـ"حزب اهلل" الذي يتحدث
عن مكافحة الف�ساد �أن يبد�أ بنف�سه ،بدل االفرتاء
على االخرين ،و�أن ي�س�أل عن كلفة الهدر الذي كان
�ش ��ريك ًا فيه ،وعن كلفة تعطيل الدولة وامل�ؤ�س�سات
يف ال�سنوات املا�ضية ،ف�ض ًال عن االكالف الباهظة
للحروب واملعارك املتنقلة يف الداخل واخلارج".
واعترب �أن "ما يجري اليوم ،يف حملة "حزب اهلل"
وغريه ،هو حماولة للق�ض ��اء من جديد على فر�صة
النهو�ض بالبلد اقت�ص ��اديا وتنمويا وخدماتي ًا� ،أي
حماولة ل�ض ��رب "م�س�ي�رة النهو� ��ض الثانية" التي
نتح ��دث عنها اليوم ،وهذا ما لن ن�س ��مح به ،مهما
كلف الأمر".
وخت ��م بالتوق ��ف عن ��د االنتخاب ��ات الفرعي ��ة يف
طرابل� ��س ،وق ��ال ":طرابل� ��س عل ��ى موع ��د م ��ع
انتخاب ��ات فرعي ��ة ،ونح ��ن يف "تي ��ار امل�س ��تقبل"
نعد الع ��دة لها ،دعم ًا ملر�ش ��حتنا دميا جمايل ،مع
�أهلنا ونا�س ��نا ،وبالتعاون والتن�س ��يق مع مرجعيات
املدينة التي نلتقي واياها اليوم على م�صلحة البلد
وم�صلحة طرابل�س وال�شمال".
ثم قام االمني العام بزيارة اىل كو�س ��با يف منطقة
الكورة على ر�أ�س وفد من امل�ستقبل ،للتعزية برجل
االعمال اليا�س �أيوب.
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مناسبات

وفد الحزب ال�شيوعي ال�صيني يزور تيار الم�ستقبل:
�إ�شادة بدور الحريري في حماية لبنان والنهو�ض به

ا�س ��تقبل الأمني الع ��ام لـ"تي ��ار امل�س ��تقبل" �أحمد
احلري ��ري ،يف ق�ص ��ر القنط ��اري ،وف ��د دائ ��رة
العالق ��ات اخلارجية يف اللجن ��ة املركزية للحزب
ال�ش ��يوعي ال�ص ��يني ،الذي ي ��زور لبنان ،برئا�س ��ة
نائ ��ب مدير �إدارة غرب �أ�س ��يا و�ش ��مال �أفريقيا يو
وي.
وج ��رى ،بعد اال�س ��تقبال ،عقد لقاء م�ش�ت�رك ،يف
ح�ض ��ور ع�ض ��و كتل ��ة "امل�س ��تقبل" النائ ��ب طارق
املرعب ��ي و�س ��فري جمهوري ��ة ال�ص�ي�ن ال�ش ��عبية يف
لبن ��ان وان ��غ كيجي ��ان� ،ش ��ارك في ��ه ع ��ن احلزب
ال�ش ��يوعي ال�صيني ك ًال من رئي�س ق�سم الدرا�سات
والبحوث يف �إدارة غرب �أ�سيا و�شمال �أفريقيا ت�شو
يوه ،ال�س ��كرترية الأوىل �شن هويت�شن ،نائب رئي�س
ق�س ��م ال�ش ��رق الأو�س ��ط بنغ جيندونغ ،وعن "تيار
امل�س ��تقبل" ك ًال من م�ست�ش ��ار الأمني العام خمتار
حيدر ،من�س ��ق ع ��ام �ش� ��ؤون العالق ��ات اخلارجية
�أحمد ر�ش ��واين ،من�س ��ق عام الإعالم عبد ال�سالم
مو�سى وع�ضو هيئة الإ�شراف والرقابة ع�صام عبد
القادر.
نائب مدير �إدارة غرب �أ�سيا و�شمال �أفريقيا
وبع ��د اللقاء ،ق ��ال نائب مدي ��ر �إدارة غرب �أ�س ��يا
و�ش ��مال �أفريقي ��ا يو وي" :انا م�س ��رور جد ًا لزيارة
لبنان ،واللقاء ب�أ�صدقائنا يف ـ"تيار امل�ستقبل" ،من
�ض ��من جهودنا لتعزيز العالقات ما بني احلزبني،
يف �إط ��ار تعزي ��ز العالقات ال�ص ��ينية – اللبنانية،
الت ��ي ن�ش ��هد عل ��ى تطوره ��ا وازدهاره ��ا� ،إن على
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�ص ��عيد العالقات ال�سيا�سية� ،أو على �صعيد تزخيم
التعاون يف �ش ��تى املج ��االت .ونحن نق ��در حر�ص
اجلان ��ب اللبناين على �إقامة �أف�ض ��ل العالقات مع
جمهورية ال�صني ال�ش ��عبية ،بقدر ما ندعم جهود
لبنان يف حماية �سيادة الدولة و�سالمة ارا�ضيها".
و�ش ��دد على "حمورية العالقة مع "تيار امل�ستقبل"
الذي ي� ��ؤدي دور ًا مهم ًا يف املعادل ��ة اللبنانية ،ويف
حماي ��ة لبن ��ان وال�س ��عي للنهو� ��ض به ع�ب�ر الدور
الكب�ي�ر ال ��ذي يلعبه رئي� ��س جمل�س الوزراء �س ��عد
احلريري حتت �س ��قف امل�صلحة اللبنانية ،وكذلك
يف تطوير العالقات بني لبنان وال�صني ،وما يهمنا

الي ��وم تعزيز الثقة املتبادل ��ة وتزخيم �أطر التعاون
يف �إط ��ار تبادل اخلربات والتجارب والتن�س ��يق يف
الق�ض ��ايا ذات االهتم ��ام امل�ش�ت�رك ،وفت ��ح االفاق
�أمام توطيد العالقات على كافة ال�ص ��عد ال�شبابية
واالعالمية والتجارية".
�أحمد احلريري
�أما �أحمد احلريري ف�أكد "اعتزاز "تيار امل�ستقبل"
بالعالقة التي تربطه باحلزب ال�شيوعي ال�صيني،
والت ��ي نع ��ول عليه ��ا كث�ي�ر ًا يف تزخي ��م التعاون يف
�ش ��تى املجاالت ال�سيا�س ��ية والثقافية واالجتماعية
واحلزبية" .و�أو�ضح "�أن اللقاء تركز على الأو�ضاع
التي متر بها منطقة ال�ش ��رق االو�سط والتحديات
ال�ص ��عبة التي تواجهها ال ��دول العربية ،يف ظل ما
ي�سود الو�ض ��ع العاملي من توتر ،يف موازاة الرتكيز
عل ��ى كيفية تطوير العالقة ما بني احلزبني والعمل
عل ��ى تنفي ��ذ وثيقة التفاه ��م الت ��ي مت توقيعها بني
احلزبني".
وتوق ��ف "عن ��د دع ��م جمهورية ال�ص�ي�ن ال�ش ��عبية
للق�ض ��ايا العربي ��ة ،وعل ��ى ر�أ�س ��ها الق�ض ��ية
الفل�سطينية ،يف ظل موقفها الثابت بدعم ال�سالم
ال�شامل والعادل ،على �أ�سا�س قيام الدولتني ،ونحن
نطلب �أن ي�ستمر هذا الدعم للق�ضايا العربية ،و�أن
يتعزز".
وختم ب�ش ��كر وفد دائ ��رة العالق ��ات اخلارجية يف
اللجنة املركزية للحزب ال�ش ��يوعي ال�ص ��يني على
زيارته لـ"تيار امل�ستقبل".

مناسبات

�أحمد الحريري يلبي دعوة ال�سفير ال�صيني

لبى احمد احلريري دعوة ال�سفري ال�صيني وانغ كيجيان على ر�أ�س وفد من تيار امل�ستقبل
�ضم ع�ضوي املكتب ال�سيا�سي �سامر حدارة وو�سام �شبلي ومن�سق عام التثقيف خمتار

حيدر وع�ضو هيئة الإ�شراف والرقابة ع�صام عبد القادر بح�ضور امللحق ال�سيا�سي �شي
يويف وناق�ش املجتمعون الأو�ضاع ال�سيا�سية و االقت�صادية للبلدين.

73

�صيدا

حوار

الرئي�س بري ا�ستقبل مجل�س نقابة ال�صحافة
ق ��ال رئي� ��س جمل�س الن ��واب نبيه ب ��ري "على هذه
احلكومة ان تنجح وهي م�ض ��طرة الن تنجح ولي�س
عنده ��ا ب ��اب اخر غ�ي�ر النج ��اح " .لكنه ا�ض ��اف
"ل�س ��ت خائف� � ًا عل ��ى احلكومة اال م ��ن احلكومة
نف�س ��ها ،وال نري ��د ان يكون كل وزي ��ر فيها حكومة
م�ستقلة ".
وجدد الت�أكيد على تطبيق القانون ملكافحة الف�ساد
قائ ًال "ان البلد التي ال تخ�ضع للقانون تكون مرتع ًا
للف�ساد او غري الف�ساد وللفو�ضى ولالفال�س".
وعن الو�ض ��ع يف املنطقة قال" ال �ش ��ك انه ح�ص ��ل
تط ��ورات ايجابي ��ة كث�ي�رة يف املنطق ��ة وبراي ��ي ال
ت ��زال املنطقة على خط الزالزل طاملا ال يوجد حل
�سيا�سي يف �سوريا واليمن".
ج ��اء ذلك خالل ا�س ��تقبال الرئي�س بري بعد ظهر
اليوم يف جمل�س نقابة ال�ص ��حافة برئا�سة النقيب
عوين الكعكي الذي قال يف م�س ��تهل اللقاء� :شرف
كب�ي�ر دول ��ة الرئي�س ان تخ�ص ��نا دائم� � ًا مبثل هذا
اللق ��اء ،ولقد كنت وما زلت �ص ��مام االم ��ان للبلد
بحكمتك و�ص�ب�رك يف حتم ��ل كل هذه العوا�ص ��ف
الت ��ي هبت عل ��ى البلد.ونح ��ن على ثقة ب ��ان يعود
البل ��د اىل النهو� ��ض م ��رة اخ ��رى .هناك ا�س ��ئلة
كث�ي�رة مطروح ��ة ح ��ول الف�س ��اد الذي تكل ��م عنه
اجلميع وح ��ول ملفات عديدة ومنه ��ا ملف النفط
والكهرباء.وباملنا�سبة نهنئكم باحلكومة اجلديدة
التي انتظرها اللبنانيون وولدت بعد � 9أ�شهر.
ثم رحب الرئي� ��س بري بالنقيب واع�ض ��اء جمل�س
النقابة وقال :احلكومة م�ضطرة ب�أن تنجح ولي�س 
عندها باب �آخر غري النجاح .قبل ت�أليف احلكومة
كنت اقول الت�أليف �ض ��روري ولكن وحده غري كاف
ونحتاج للت�آلف .ل�س ��ت خائف� � ًا على احلكومة ،فكل
ال�شعب اللبناين هن�أ نف�سه ملو�ضوع احلكومة ،وكما
�شاهدمت و�س ��معتم فقد تكلم يف املجل�س  54نائب ًا،
ونالت احلكومة الثقة ب�شبه اجماع .ولكن انا ل�ست
خائف� ��أً على احلكومة اال من احلكومة نف�س ��ها .وال
نري ��د ان يك ��ون كل وزير حكومة م�س ��تقلة داخلها،
هذا االمر اخ�شى منه.
ً
ا�ضاف :الف�س ��اد ،نتكلم كثريا عن الف�ساد يف هذا
املكان او ذاك .الف�س ��اد حقيقة يخت�ص ��ر بكلمتني:
تطبي ��ق القانون.عندم ��ا نع ��رف ان الدول ��ة لديها
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 39قان ��ون مل تطبق.عندما اقول الدولة ال اق�ص ��د
العه ��د احل ��ايل ،اق�ص ��د عل ��ى م ��ر عهود.هن ��اك
قوانني مل تطبق منذ � 15س ��نة وع�ش ��ر �س ��نوات و8
�س ��نوات ومن �س ��نة،لذلك اقول الدولة 39.قانون ًا
�ص ��درت من جمل�س النواب ووقعت ون�شرها رئي�س
اجلمهوري ��ة كله ��ا مل تطبق .ا�ض ��طررت يف الفرتة
املا�ض ��ية ان ا�ؤل ��ف جلنة من كل الكت ��ل يف املجل�س
برئا�س ��ة النائب يا�س�ي�ن جابر وان يكون مقرر ًا لها
للقاء الر�ؤ�س ��اء والوزراء من اجل تطبيق القوانني،
ملاذا؟ النه مبج ��رد تطبيق القانون يف وزارة معينة
عندها ال يبقى ف�س ��اد فيها .وهذه القوانني لي�س ��ت
جمرد قوانني لتغيري ا�سم قرية او �شخ�ص ،بل هذه
قوانني من  %90مما ن�ش ��كوا منه مبو�ضوع الف�ساد
وهي ال تطبق.
ً
العط ��ي مث ��الأ ح ��ول الكهرب ��اء وما ينطب ��ق على
الكهرباء ينطبق على غريها من الوزارات .هناك
قان ��ون يق�ض ��ي ب� ��أن تعن ��ي وزارة الطاق ��ة جمل�س
ادارة والهيئ ��ة الناظم ��ة للكهرباء .ل ��و كان هناك
جمل�س ادارة وهيئة ناظمة ملا �شاهدمت بواخر واذا
�شاهدمت البواخر �سرتونهم ملرة واحدة وال ترونهم
عل ��ى طريق ��ة "ج� �دّدت حب ��ك لي ��ه " اي دائم� � ًا.
وبالنهاي ��ة يف كل �س ��نة ندف ��ع للكهرب ��اء ملي ��اري
دوالر ،علم� � ًا اننا نحتاج مللياري ��ن مرة واحدة لكي
ن�ؤمن الكهرباء للبنان من االن على االقل من دون
مبالغ ��ة اىل العام  2045او العام  .2050كل �س ��نة
ندف ��ع ملي ��اري دوالر نتيجة الدي ��ون وغريها ،هذا

عدا عما يدفعه املواطن للمولدات.
مل ��اذا؟ النه حت ��ى البارحة كان ان ��ه اذا كنت تريد
ان حتا�س ��ب وزير ًا ك�أنك حتا�س ��ب طائفة ويح�صل
امل�ش ��كل .بينما ال يح�ص ��ل م�ش ��كل بهذا القدر اذا
حا�س ��بت جمل� ��س ادارة .ام ��ا االن ال،االن املجل�س
النياب ��ي وان ��ا اتكل ��م با�س ��مه وبع ��د ان ا�س ��تمعت
للمجل�س كما ا�ستمع غريي ،ال خيمة على احد على
االطالق و�سيكون هناك كل �شهر على االقل جل�سة
للرقاب ��ة ام ��ا حما�س ��بة او ا�س ��ئلة واجوب ��ة وام ��ا
ا�ستجواب او مناق�ش ��ة عامة ،لكي نتابع اخلطوات
بالن�سبة لهذا املو�ض ��وع .وبالن�سبة ملو�ضوع الف�ساد
"طلعت ريحتن ��ا" للخارج .فبع� ��ض البلدان التي
ترغب مب�ساعدتنا �سواء عرب م�ؤمتر �سيدر وم�ؤمتر
روم ��ا 2-او.او ,مل تع ��د تقب ��ل تقدمي امل�س ��اعدة او
التعر�ض اال وفق ًا ل�ش ��روط معينة �أولها ال�ش ��فافية.
ملاذا ن�ض ��طر له ��ذا االمر؟ لذلك ه ��ذا املثل الذي
اعطيته عن الكهرباء ينطبق على وزارات اخرى.
مث ًال املطار اي�ض� � ًا ،اي ��ن الهيئة الناظم ��ة للمطار
منذ  14او � 15س ��نة �ص ��در قان ��ون الهيئة الناظمة
مل ��اذا مل يطبق .عندم ��ا دعا فخام ��ة الرئي�س اىل
احل ��وار ذهب ��ت احم ��ل  36قانون� � ًا يومه ��ا مل تكن
مطبق ��ة ،وقلت هذا ال ��كالم على طاول ��ة احلوار،
قلت ��ه لفخام ��ة الرئي� ��س ولدول ��ة الرئي� ��س وزادت
القوانني غري املطبقة وا�ص ��بحت  39قانون ًا .نتعب
وندر�س القوانني ونناق�ش ��ها ون�ص ��درها لي�س لكي
تبقى حرب ًا على ورق .البلد التي ال تخ�ضع للقانون

حوار

تكون مرتع ًا للف�ساد وغري الف�ساد ،ومرتع ًا للفو�ضى
ولالفال� ��س .لذلك عل ��ى هذه احلكوم ��ة ان تنجح
وان �ش ��اءاهلل �س ��تنجح ،وان ت�س ��عى للرقاب ��ة اكرث
من املجل�س النيابي الذي �س ��يقوم بالرقابة .ملاذا؟
النها مر�آة املجل�س.يقولون كيف يحا�س ��ب املجل�س
مر�آت ��ه؟ املجل�س �سيحا�س ��ب احلكوم ��ة ،واريد ان
اتكل ��م عن نف�س ��ي لنفرت�ض اين تدخل ��ت بتوظيف
�ش ��خ�ص م ��ا اذا "ب ّي�ض وجهي :افتخ ��ر به ،واذا "
�س� � ّود وجهي " اتخلى عنه .وقد قمت بذلك �سابق ًا
بحق وزراء ونواب .عندها يكون ال�شخ�ص يحا�سب
نف�س ��ه.بجميع احلاالت الذي ال يريد ان يحا�س ��ب
نف�سه فان االخرين �سيحا�سبونه.
¶ رداً عل���ى �س����ؤال ح���ول امكاني���ة مالحقة
الفا�س���دين م���ن الهيئات الرقابي���ة وديوان
املحا�سبة قال الرئي�س بري:
بالن�س ��بة ملا قاله اال�س ��تاذ علي ابراهي ��م لك فانه
اذا طل ��ب رئي�س دي ��وان املحا�س ��بة ان يات ��ي اليه
وزي ��ر قد ال ي�أتي.مل ��اذا؟ النه يق ��ال عنه جمرد ان
يذهب وزير اىل التحقيق ي�ص ��بح مو�ض ��ع �ش ��بهة.
ويف حال ��ة اخ ��رى اذا طلب من وزير مدي ��ر ًا عام ًا
او رئي�س م�ص ��لحة للتحقيق فه ��ذا يحتاج اىل اذن
م ��ن الوزير فاذا مل يعطه انا ال ي�س ��تطيع ان يحقق
معه.ال ��ذي �سيح�ص ��ل االن ان ��ه يف امل ��كان ال ��ذي
يح�صل الرف�ض منه �س ��تكون املحا�سبة ،مبعنى ان
وزير ًا معينا طلب منه االذن باملحا�سبة مع موظف
معني فاذا مل يعط اذنا �سيحا�س ��ب الوزير.ا�سا�س

وام الرقاب ��ة هي املجل� ��س النياب ��ي فعندما يحمي
املجل�س الهيئات الرقابية التفتي�ش املركزي وديوان
املحا�س ��بة والق�ض ��اء ،كل االجه ��زة الرقابية،فاذا
جرى االحتكام اىل القانون ال يعود هناك م�ش ��كلة
على االطالق .واذا ا�ض ��طر االمر لتغيري او تعديل
قوانني ف�سيح�ص ��ل ذلك .لن يرتك البلد بعد اليوم
بهذا ال�شكل على االطالق.
¶ و�س���ئل عن تعي�ي�ن خم�س���ة االف موظف
كم���ا قي���ل عل���ى ل�س���ان الن���واب يف اجلل�س���ة
فاجاب:
�ص ��حيح ،هذا ال ��كالم اكرث من �ص ��حيح.الن هذا
العدد هو يف الوظائف املدنية فقط من دون القوى
االمني ��ة .م ��ا زلن ��ا نتحدث ع ��ن تطبي ��ق القانون،
قان ��ون املوازنة يقول بوقف كل �ش ��يء يتعلق بتعاقد
او بتعي�ي�ن او بتوظي ��ف قب ��ل ان نقوم بك�ش ��ف على
الوظائف.
ميزاني ��ة الدول ��ة مليزاني ��ة املن ��زل ه ��ذا بحاج ��ة
لأمري ��ن :اما ان تنتج اكرث لت�ص ��رف اكرث او توفر
من م�ص ��روفك لكي يكفي املعا� ��ش ،على طريقه "
مد ب�س ��اطك ق ��د جريك" م ��ن جملة االم ��ور التي
يجب ان تقوم بها لي�س ان تنتج من النفط وغريها
فح�س ��ب ب ��ل ان نوق ��ف اله ��در الذي يح�ص ��ل ،ان
نوقف من كل �ش ��يء من ال�سفرات ومن االيجارات
وغريه ��ا ومن اجلمل ��ة التوظي ��ف .منذ ان �ص ��در
القان ��ون املوازن ��ة حتى االن جرى توظيف خم�س ��ة
االف يف الوظائ ��ف املدني ��ة وعدد �ش ��به ممائل يف

الوظائ ��ف االمنية واجلي�ش ،وه ��ذا كله يحتاج اىل
ام ��وال .لذلك غد ًا لدي لق ��اء مع رئي�س جلنة املال
واملوازنة و�س ��يكون هن ��اك ا�س ��تدعاءات من جلنة
املال واملوازنة لكل اجلهات التي وظفت وامل�س ��اءلة
عل ��ى اي ا�س ��ا�س مت التوظي ��ف .نحن ال نق ��ول اننا
�سنحا�س ��ب بل نقول لقد بد�أنا من تاريخ اجلل�س ��ة
والثقة الن الثقة منحت على هذا اال�سا�س ،والبيان
الوزاري كان وا�ض ��ح ًا يف هذا املو�ض ��وع .وتكلم 54
نائب ًا وكلهم ذكروا الف�س ��اد وكلهم كانوا متحم�سني
ملكافحة الف�س ��اد.هذا املو�ض ��وع كان ال ��كالم عنه
اك�ث�ر م ��ن اي مو�ض ��وع �آخ ��ر لدرج ��ة انه و�ص ��ف
باالحتالل من قبل احد النواب ،وهذا ال�صحيح.
¶ وحت���دث النقي���ب الكعك���ي ع���ن مل���ف
ال�ص���حافة واالع�ل�ام ومعان���اة ال�ص���حافة
ً
قائ�ل�ا ان هناك كثرياً م���ن القوانني ولكن
اذا مل يح�ص���ل دعم للم�ؤ�س�سات االعالمية
ل���ن تبق���ى جري���دة واح���دة قائم���ة وه���ذا
املو�ض���وع لي����س مو�ض���وع ال�ص���حف ب���ل كل
م���ن يتعاط���ى باالع�ل�ام وعندم���ا تتوق���ف
م�ؤ�س�س���ة فان ذلك يعن���ي امل�س بحياة املئات
م���ن العائالت.املو�ض���وع ح�س���ب اقرتاحن���ا
نح���ن يف النقاب���ة يكل���ف خم�س���ة مالي�ي�ن
دوالر .وانت���م يا دولة الرئي�س يع ّول عليكم
بحماية ال�صحافة.
ً
ور ّد الرئي� ��س ب ��ري :لنق� � ّر ونع�ت�رف اوال ان ه ��ذه
امل�س� ��ؤولية لي�س ��ت على الدول ��ة اللبناني ��ة بقدر ما
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هي حقيقة مرتبطة بالتطور الذي ح�ص ��ل لو�سائل
التوا�ص ��ل ،وبالتايل التلفزيونات بد�أت تعاين اكرث
فاكرث ،ودور ال�س ��ينما يف حالة تراجع .هذا ما اثر
كثري ًا على ال�صحف وبالتايل االعالنات التي كانت
ت�أتي اليها توزعت بني التلفزيونات .وهناك �صحف
وجم�ل�ات عاملية اقفلت نتيجة هذا التطور.وهناك
ام ��ور وقطاع ��ات اخ ��رى ا�ص ��بحت االن معر�ض ��ة
للخطر م ��ن جراء التط ��ور العلم ��ي والتقني،حتى
يف قطاع ��ات النق ��ل وغريها .نحن �ش ��هدنا اقفال
�ص ��حف عديدة جدي ��رة باالحرتام ج ��د ًا يف لبنان
والباقي يعاين .واريد ان ا�ش ��به و�ض ��ع ال�ص ��حافة
بالريا�ض ��ة ولعبة كرة القدم ف ��اذا مل يكن هناك
مم ��ول لن ��ا ومع�ي�ن ال ي�س ��تطيع ان يتحرك.لذلك
يجب ان يكون هن ��اك رعاية وعناية من احلكومة،
من الدولة لتحمل اعباء هذا االنفاق لي�س من اجل
اعطاء �شيء لالغراء واالغواء.
وا�ض ��اف الرئي�س الرئي�س بري :نريد ال�ص ��حافة
اال تكت ��ب لغريه ��ا بل ان تكتب مل ��ا تفكربه النه مع
اال�س ��ف م ��ا زلنا عل ��ى زل ��زال يف املنطق ��ة وعلى
�ش ��فى هاوي ��ة بالتعبري الق ��ر�آين .ال ن�س ��تطيع ان
ن�أخ ��ذ كل �ش ��يء ن�س ��معه م ��ن الع ��امل العربي مع
اال�سف ال�ش ��ديد ،بالعك�س يجب ان يبقى االعالم
اللبناين منارة للهداية ومنارة للحرية بالرغم من
الظالم ��ات التي تطالنا كلن ��ا ،ولكن يوم لك ويوم
عليك،يف ال�س ��ابق قلت انا مع ال�ص ��حافة ظاملة او
مظلومة.
¶ دولة الرئي�س كنت االول وما زلت املهتم
واملتابع مللف النفط ،فماذا نقول عنه؟
ت�ص ��فق ،يد واحد "بت�س ��فق" .يعني ال
يد واحدة ال ّ
يكفي ال  يدي وال يد �شخ�ص �آخر او ثالثة او اربعة
�أي ��ادي .ه ��ذا امللف هو االق ��ل املرجتى لكي ن�س ��د
ديوننا.تعلم ��ون انه ج ��رى تلزمي بل ��وكات ،والعمل
بهذه البل ��وكات يفرت�ض ان يب ��د�أ يف العام ،2019
وهناك حماول ��ة لت�أجيلها للع ��ام  2020ومن حقي
ان ا�ش ��ك بان وراءه ��ا خطر وم�ؤامرة .ال�ش ��ك ان
ال �أحد من ال�ش ��ركات الدول العامل ��ة التي التزمت
تقبل بااللتزام �إال اذا كان هناك خمزون هائل من
النف ��ط والغاز.عند تلزمي البلوكات طلبت ان يكون
يف البل ��وكات التي مت تلزميها ان يكون احدها من
البلوكات الثالثة املحاذية للجنوب وهذه البلوكات
 8و 9و .10وقل ��ت ب ��كل تلزمي يج ��ب ان يكون احد
البل ��وكات من اجلنوب ،ملاذا ؟ طبع ًا هذا لي�س من
منطل ��ق مناطقي بل لكي ال اترك جم ��ا ًال طاملا ان
اال�س ��رائيلي يدعي الخذ من عندنا  850كيلومرت ًا
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بحري ًا .لذلك ال ا�ستطيع ان اترك اجلنوب وك�أنني
اق ��ول له انه معه حق بذلك� .س ��يما انه اخذ جزء ًا
ب�س ��يط ًا من البلوك  9ولكن جزء ًا اكرث من البلوك
.8ال ��ذي ل ��زم االن (يف اجلن ��وب) ه ��و البلوك ،9
وهناك تلزمي �آخر و�سيح�ص ��ل و�سيكون منه تلزمي
لبلوك �آخر يف اجلنوب .ما ح�ص ��ل م�ؤخر ًا وجعلني
ابحث هذا املو�ض ��وع اكت�ش ��فنا ان هناك "بي�سني"
م�ش�ت�رك بني احلياة اللبنانية واملياه يف فل�س ��طني
املحتل ��ة .وقد اخت ��ارت ال�ش ��ركات الت ��ي لزمناها
حفر االبار على م�سافة  25كيلومرت ًا داخل احلدود
مع فل�س ��طني املحتلة ،وكانت ا�سرائيل قد اختارت
احلف ��ر على م�س ��افة  15كيلوم�ت�را داخل احلدود.
وم�ؤخر ًا علمنا ان ا�س ��رائيل لزمت �شركة امريكية
"نوب ��ل" واخرى ا�س ��رائيلية حلفر بئر يف منطقة
حماذية للحدود واعطتهما فر�ص ��ة لني�سان 2020

فاذا مل ت�شتغلوا تلغى املناق�صة .لذلك قلت ان على
ال�ش ��ركات ىامللتزمة مع لبنان ان حتفر اي�ض� � ًا يف
منطقة اقرب ونبقى بعيدي ��ن حوايل  20كيلومرت ًا
م ��ن احلدود.مل ��اذا؟ عندما ي�س ��تخرجوا هم نكون
نح ��ن اي�ض� � ًا ن�س ��تخرج م ��ن خمزونن ��ا ،وبالتايل
نح ��ول دون ان ي�س ��رقوا خمزونن ��ا ونح ��ن نتفرج.
هذا امل�ش ��روع تكلم ��ت عنه يف املجل� ��س وحتى االن
مل تتبناه حت ��ى االن وزارة الطاقة .ملاذا اقول هذا
ال ��كالم؟ هذا " البي�س�ي�ن" امل�ش�ت�رك موجود على
غراره مث ًال بني قطر وايران وبني البلدان العربية.
هذا " البي�س�ي�ن" حوايل  20ترلي ��ون "قدم مكعب
" من الغاز .فاذا اخذت ا�سرائيل ب�شفطه وانا مل
ابادر اىل �ش ��يء فماذا �سيح�ص ��ل ؟ هذا املو�ضوع
�سادفع به يف اول لقاء مع وزيرة الطاقة اجلديدة،
وان يتبن ��ى لبن ��ان هذا املو�ض ��وع .وق ��د بحثت مع
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رئي� ��س وزراء ايطالي ��ا يف زيارت ��ه م�ؤخ ��ر ًا للبنان
هذا املو�ض ��وع واطلعته على اخلرائط وقلت له ان
على �ش ��ركة "�أين" ان تقرتب باحلف ��ر اكرث فقدر
االمر وكان مرتاح ًا .كذلك �س ��ابحث هذا املو�ضوع
خالل زيارتي لفرن�سا مع الرئي�س  ماكرون و�شركة
"توتال".هذا املو�ضوع ال ب ّد منه قبل كل �شيء النه
من دونه فاننا نخ�سر خ�سارة كبرية.
¶ كان االمريكي���ون يبحث���ون معك���م يف
احلدود االمريكية؟
ان ��ا اريد اتفاق ًا �ش ��ام ًال هناك ق�س ��م م ��ن البحر
قرب " م�س ��كاف عام" كما ي�س ��ميها اال�سرائيليون
يري ��دون ان يبنوا اجل ��دار يف االر�ض اللبنانية وان
يعطونا مقابل هذه االر�ض ار�ض اكرب منها ،ولكن
عل ��ى طريقة "ان ادف ��ع من جيب وا�ض ��ع يف جيب
اخرى " .منهم ال يقولون لنا �س ��نعيد مزارع �ش ��بعا

او تالل كفر�ش ��وبا ،هم يريدون ان يعطوا يف نف�س
االر� ��ض .ومع هذا كله النه ح�ص ��ل تباين يف الر�أي
بين ��ي وبني م�س� ��ؤولني يف لبنان ،قل ��ت ميكن در�س
املو�ض ��وع ولكن فلنتفق يف البحر .فمثلما ر�س ��منا
خط ��ا ارزق يف البح ��ر مفرن�س ��م خط ��ا ابي�ض يف
البح ��ر االزرق .وننته ��ي من االثنني مع ��ا فال مانع
ل ��دي وقد اجتم ��ع جمل�س الدفاع االعل ��ى يف لبنان
مرت�ي�ن واخذ بهذا الر�أي ب� ��أن اجلدار لن يبنى اال
اذا كان هذا االمر قائم ،اي االتفاق الكامل.
¶ هل ميكن اللجوء اىل التحكيم الدويل؟
بالتحكيم الدويل ما بيم�شي احلال ،النه او ًال لي�س
بامل�س ��تطاع فر�ض التحكيم على ا�س ��رائيل بالقوة،
ثاني ًا هم غري م�ؤمنني بكل هذه الق�ص ��ة ،وثالث ًا هم
اقوى منا يف اخلارج بالن�سبة للتحكيم الدويل.
لقد تلقين ��ا تهديدات عديدة وم ��ن االمريكيني مع
العلم اننا �أدخلنا االمريكي الن يكون احد اجلهات
لي�ش ��رف معنا حتت علم االمم املتحدة يف اجتماع
ال�ض ��باط الثالثي،وم ��ع اال�س ��ف ع�ي�ن �س ��فريات
امريكي ��ات خلم� ��س �س ��نوات وه ��ي ق�ص ��ة طويل ��ة
عري�ضة وما زلنا فيها.وجاء م�ؤخر ًا �ساترفيلد وقال
لنا بالن�سبة لهذا املو�ضوع "خذها او اتركها"فقلت
ل ��ه كي ��ف اتركها،لي� ��س وارد ًا ان نتن ��ازل .ال850
كيلوم�ت�را من املياه البحري ��ة اللبنانية هي حق من
حقوقن ��ا ولن نتن ��ازل عنه متام ًا قب ��ل االر�ض مثل
االر�ض واكرث ،وهناك مو�ضوع النفط.
ورد ًا على �س�ؤال قال :اول مرة بني جدار عام 1937
يف التاريخ كان هناك كولونيل امريكي"ملبتون" يف
ال�صفقة .ان اول من اعرب عن خ�شيته من التو�سع
اال�سرائيلي كان �ش ��ارل مالك ،خائف من املطامع
واملطامح اال�سرائيلية.
وعندم ��ا قلن ��ا نري ��د م�س ��اعدة االمريكي�ي�ن يف
املو�ضوع عني ال�س ��فري االمريكي هوف بناء لطلبنا
فاعطانا  530كيلومرتا ثم اعطانا احلق اي�ض� � ًا ب
 110وتقل� ��ص الف ��رق ولكن بعد تبخ ��ر هوف واتوا
ب�آخر ا�س ��مه �آمو�س �سانك�ش ��تاين ف�صار ياتي مرة
ويغيب ع�شرة ا�شهر او احد ع�شر �شهر ًا ،ويف املرة
االخ�ي�رة التي اتى فيه ��ا قبل بالعمل على تر�س ��يم
احلدود ،واتفقنا وكانت ال�سيدة كاغ من�سقة االمم
املتحدة يف لبنان وقبلت ان ترت�أ�س واتفقنا ان نبد�أ
بالعملي ��ة خالل �ش ��هر ،فذهب وبقي � 11ش ��هر ًا مل
ي�أت ،وجاء الرئي�س ترامب فار�س ��لوا يل �ساترفيلد
وقد كان �س ��فري ًا يف لبنان �س ��ابق ًا.جاء �س ��اترفيلد
وعر�ض ��ت عليه ما ج ��رى مع امو� ��س واطلعته على
نتائ ��ج ما جرى مع ال�س ��فري ه ��وف قبله ،فقال يل

�س ��اترفيلد "خذه ��ا او اتركها".فقلت هذا الكالم
ال ي�ستقيم معي.
¶ طرح���ت وزي���رة الداخلي���ة اجلدي���دة
مو�ضوع الزواج املدين؟
يف ال�سيا�س ��ة عليك ان تعرف ما هو ال�ش ��يء الذي
ميك ��ن ان حت�ص ��ل علي ��ه ال�سيا�س ��ة ف ��ن املمكن.
ال ��زواج امل ��دين مل يكن يوم� � ًا من االيام مو�ض ��وع
البح ��ث يف بلنان ،فال امل�س ��يحي يقبل به يف العمق
وال امل�س ��لم يقبل به يف العمق .الزواج املدين الذي
كان مو�ض ��وع البحث هو الوزاج املدين االختياري،
وه ��ذا البح ��ث ح�ص ��ل يف زم ��ن الرئي� ��س اليا� ��س
اله ��راوي ومل ينف ��ذ .الي ��وم هذه احلمل ��ة القائمة
على وزيرة الداخلية،الوزيرة مل تقل �ش ��يئ ًا ،قالت
انني �ساحاول القيام مب�شاورات يف مو�ضوع الزواج
املدين وه ��ذا لي� ��س كفر ًا.انا ال اداف ��ع عنها ولكن
ما قالته انها �س ��تجري م�ش ��اورات حول املو�ض ��وع.
واعتقد انه ال �ض ��رورة االن لهذه احلملة وان نتلهى
به ��ذه الق�ص ��ة االن ،فلي� ��س م�ش ��كلتنا االن الزواج
املدين.
¶ و�سئل عن الو�ضع يف املنطقة فقال:
ال �ش ��ك ان ح�ص ��لت تط ��ورات ايجابي ��ة كث�ي�رة يف
املنطق ��ة ،وبر�أي ��ي ال ت ��زال املنطق ��ة عل ��ى خ ��ط
الزل ��زال طامل ��ا ال يوج ��د حل �سيا�س ��ي يف �س ��وريا
واليمن ،وان�ش ��اءاهلل يتطور اتفاق احلديدة .ولكن
طاملا ال يوجد حل يف �س ��وريا اعتق ��د اننا كلنا على
خط الزالزل.
و�س ��ئل عن �سل�س ��لة الرتب والروات ��ب وت�أمني املال
لها فاج ��اب :من قال ان الدولة ال ت�س ��تطيع ت�أمني
اموال ال�سل�س ��لة لقد امناه ��ا.او ًال هذا حق للنا�س،
قلت ان بالءنا كله هو من عدم تطبيق القانون .فلو
زادت احلكومات املتتالية غالء املعي�ش ��ة امل�س ��تحق
على مدى ع�ش ��ر �س ��نوات لكان املبلغ هو ما اعطي
بال�سل�سلة.
كان على املجل�س النيابي ان يقر هذه ال�سل�سلة وانا
ل�ست نادما على ذلك  النه حق للنا�س.غالء املعي�شة
كان املفرو�ض ان يزاد كل �سنة او يبقى ،وكان يدفع
 800مليار لرية من دون دفع غالء معي�شة من دون
اي ايراد مقابل .الو�ضع االقت�صادي مل يكن نتيجة
ال�سل�س ��لة الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي الذي و�ص ��لنا اليه
ه ��و نتيجة هو ا�س ��تغراق عملي ��ة ت�أليف احلكومة 9
ا�ش ��هر ،ومو�ضوع الف�س ��اد ،وعلى االقل ثلث الدين
هو من الكهرباء  35مليار دوالر.حتى ال تكون دولة
ب�ي�ن االغني ��اء ال يج ��وز ان يكون معا� ��ش الفقري ال
يكفي الكهرباء واملولدات.
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زيارة لرئي�س الجمهورية الى مقر الرئا�سة العامة
للرهبانية المارونية "ر�سالة حياة" Mission de vie

"اهلل حمبة ،واذا كانت لدينا ارادة تعرب عن هذه
املحبة ،نكون مب�شرين يف هذه امل�ؤ�س�سة الرهبانية
املقد�سة ،حفظكم اهلل".
به ��ذه الكلمات خاط ��ب رئي�س اجلمهوري ��ة العماد
مي�شال عون اع�ض ��اء اجلماعة الرهبان ّية املارون ّية
"ر�س ��الة حياة "  Mission de Vieلدى زيارته مقر
الرئا�س ��ة العامة يف انطليا�س �ص ��باح اليوم بدعوة
م ��ن م�ؤ�س�س ��ها واالب الع ��ام و�س ��ام معل ��وف حيث
اطل ��ع عن كث ��ب على م ��ا تق ��وم به من ن�ش ��اطات
ان�س ��انية وخريية ،وهي ت�ض � ّ�م �آباء و�إخوة و�أخوات
يك ّر�سون حياتهم هلل بنذور الطاعة والعفة والفقر،
وي�شهدون ملحبته من خالل �إعالن كلمة احلياة يف
قلب العالـم ال �س� � ّيما لل�ش ��بيبة ،ومن خالل خدمة
م ��ن هم الأفق ��ر بني الفقراء ،م ��ن دون � ّأي متييز.
وتخلل الزي ��ارة جول ��ة يف الدير التاب ��ع للجماعة،
كما رفعت ال�ص�ل�اة خاللها والقيت كلمات با�س ��م
ال�شبيبة وامل�سنني الذين عربوا عن االرتياح الكبري
به ��ا ،كم ��ا ع ��ن متنياته ��م القلبي ��ة للرئي� ��س عون
بدوام العطاء وبقائه عنوان االلتزام بالر�س ��التني
االن�سانية والوطنية.
وكان رئي� ��س اجلمهورية و�ص ��ل اىل مقر الرئا�س ��ة
العامة عند التا�س ��عة �صباحا وا�ستقبله االب العام
وجمل� ��س �ش ��ورته ،والنائب �ش ��امل روك ��ز وزوجته
امل�ست�ش ��ارة اخلا�ص ��ة لرئي�س اجلمهورية ال�س ��يدة
كلودي ��ن عون روكز ورئي�س بلدية انطليا�س ال�س ��يد
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ايل ��ي اب ��و ج ��ودة ،وجمه ��ور م ��ن االب ��اء واالخ ��وة
واالخ ��وات واملتطوع�ي�ن ،وذل ��ك عن ��د املدخ ��ل
اخلارج ��ي حي ��ث قدم ��ت اىل رئي� ��س اجلمهوري ��ة
باق ��ة ورد ورفعت يافط ��ة ترحيبية كت ��ب عليها":
بزيارتك ��م الغالية ،يا فخام ��ة الرئي�س ،حفرمت يف
قلوبن ��ا حبا ال يفن ��ى ،وزرعتم زخما ي�ش ��جعنا كي
نكمل بقوة ر�سالة احلب وال�سالم".
ثم انتقل الرئي�س عون واحل�ضور اىل �صالون الدير
عل ��ى وقع اغنية "طل ��وا حبابنا طل ��وا" حيث القى
االب العام معلوف كلمة بح�ضور عدد من الرهبان
وح ��وايل  50م�س ��نا وجمه ��ور م ��ن االب ��اء واالخوة
واالخوات واملتطوعني ،جاء فيها:
"فخامة رئي�س اجلمهور ّية اللبنان ّية العماد مي�شال
عون املحرتم،
�إخوتي و�أخواتي �أح ّبائي جميع ًا،
أرح � َ�ب �أ�ش� � َّد الرتحي � ِ�ب
ُي�س ��عدُين و ُي�ش� � ّر ُفني �أن � ّ
بزيار ِتك ��م يا فخام َة الرئي�س �إىل الرئا�س� � ِة العا ّمة
للجماع� � ِة الرهبان ّي� � ِة املارون ّي ��ة ر�س ��الة حي ��اة.
َف ِب ِـ�إ�س� �ـمي وب�إ�س � ِ�م الآبا ِء والإخ ��و ِة والأخواتِّ ،
وكل
املتط ّوع َني واملتط ّوعات يف لبنانَ والعا َلـم� ،أعبرّ ُ عن
بقدومكم لزيار ِتنا .فه ��ذه الزيار ُة
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ِ
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�إ ّنن ��ا ن�س ��عى ،بق َّو ِة اهلل ،م ��ن ِ
جبل لبنان وال�ش ��مال والبقاع وبريوت
اجلماعة يف ِ
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نطال �أكرب عدد ممكن من
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زيارة
أجل ال�س�ل�ام
نر ّك� � ُز يف ر�س ��ال ِتنا على العم � ِ�ل من � ِ
َ
مبادرات عمل ّية .ويف هذا ال�سياق
خالل
وذلك ِمنْ
ٍ
ِ
الريا�ضي
املثال ال احل�صر اللقا َء
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ّ
والذي جم َع �شخ�ص ّي ٍات �سيا�س ّية من كاف ِة الت ّيارات
حتت عن ��وان "�إلع ��ب للحياة �إلعب لل�س�ل�ام"َ ،كما
لل�سالم واحلوار،
ونذك ُر القري َة النموذج ّي َة الأوىل
ِ
�نفتتحها يف �ص ��يف ال  2019والتي ت�ض� � ُّم
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�اغل يدوي ٍة للم�س ��نني ومكتب� � ٍة عا ّم ٍة
َ
للمطالع ��ة وغ ِريه ��ا م ��ن الأم ��ور .ونـختت � ُ�م ه ��ذه
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بثِّ هذه الثقاف ِة وتثبي ِتها يف ُذهن ِّي ِة �ش ��ع ِبنا و�أه ِلنا.
يفرحنا يا فخام َة الرئي� ��س هو �أنّ َّ
كل
�إنّ �أك�ث َ�ر م ��ا ُ
هذه الن�ش ��اطات تَلتَقي مع مبادر ِت ُكم الق ّيمة ،التي
أجل حتقي ِقها ،وهي جع ُل لبنانَ "
ُن�ص ّلي معكم من � ِ
إن�سان للتالقي َواحلوار".
�أكادمي ّي َة ال ِ
َ
َ
ُ
�إنّ ن�ضا َل ُكم يا فخامة الرئي�س منذ �أكرث من ثالث َني
عاما ،يع ّل ُمنا َمعنى املثابر ِة والإ�ص ��را ِر والتَّ�صميم
ً
أهداف الكبري ِة وال�صغرية من
�بيل
حتقيق ال ِ
يف �س � ِ
ِ
وطن َيـحتَ�ضنُ
� ِ
وطن �أك َرث حر ّي ًة و�أك َرث ً
�سالماٍ ،
أجل ٍ
ّ
َ
َ
جمي� � َع �أبنا ِئ� � ِه .يعل ُمنا كيف �أنَّ ال خ ��وف يف املح ّبة
دام
وكي � َ�ف �أنَّ احلقَّ ينت�ص� � ُر ،و َل ��و بعدَ ح�ي ٍ�ن ،ما َ
َ
هناك �أبطا ٌل على مثا ِلكم َي�س ��هرونَ على تَـحقي ِقه.
َ
�ال
ـموذج ال ِّن�ض � ِ
كيف ال يا فخام� � َة الرئي�س و�أنتم َن ُ
أنتم ق ��د قلتُم يف ر�س ��ال ِتكمُ
َ
َ
اف والق � ّ
ال�ش� � ّف ِ
�وي؟ ف� ْ
ملنا�سب ِة ِّ
إ�ستقالل
وال�سبعني على �
ِ
الذكرى اخلام�س ِة َّ
يجب �أن تكونَ على الوطن بل
لبنان" :اخلالفاتُ ال ُ
ِّ
والتيارات
اليوم لكل امل�س�ؤول َني
ِ
يف ال�سيا�سة ودعوتي َ
ُ
واملذاهب �أن َن َ
َ
ح�س امل�س� ��ؤولي ِة
ِ
نبذ خالفا ِتنا ونربز َّ
َّ
َّ
اكرتاث
�دم
�
ع
ل
م
�ذي
�
ل
ا
�ي
�
ـ
ن
اللبنا
�عب
�
ال�ش
ِتـج ��ا َه
ِ
ِ
َ
ِّ
أحالم ِه املك�سورة ِومن
�حاب القرار مبخاو ِفه و� ِ
�أ�ص � ِ
َ
العمل
واج ِبنا �أن ُنطمئ َن� � ُه �إىل َغ ِد ِه و�أنْ َنن َك َّب على ِ
ِ
إنقاذ وط ِننا �إقت�ص ��اد ًّيا و�إجتماع ًّي ��ا و�أخالق ًّيا".
ل ِ
ُ
ّ
َ
تعزيز
�ل
�
ج
�
أ
من
الرئي�س
ة
�
�
م
فخا
يا
م
ك
مع
ي
ل
ن�ص� �
ِ
ِ
�ام واحلوار يف لبن ��انَ ،كما تط َمحون،
ثقاف ِة ال�س�ل ِ
�اهم يف �إظه ��ا ِر ِكبرَ ِ ِه على َح َ�س � ِ�ب
ف َه ��ذا م ��ا �س ُي�س � ُ
قو ِل ُك ��م " :هذا اللبنانُ الذي ن�ؤك� � ُد اليوم� ،أنه كانَ
وما َ
أر�ض� � ِه ،وال
زال َو َ�س ��يبقى كب ًريا ،ال ِبـ َم�س ��اح ِة � ِ
بالقيم
ِبتَعدا ِد �أبنا ِئ ِه �أو ُ�س� � ّكا ِنه� ،إ ّن ��ه لبنانُ الكب ُري
ِ
الت ��ي َيـحم ُلها ،الكبري بالر�س ��ال ِة التي ّ
يب�ش� � ُر بـها،

أجل ق َيمِ ِه
وبالت�ض � ِ
�حيات التي ُت َق َّد ُم من �أج ِل ِه ومن � ِ
ور�سا َل ِت ِه ،ويف طليع ِة هذ ِه القيم :احلقيقة".
يف النهاية� ،إ�س� �ـ َمحوا لـ ��ي يا فخام� � َة ال َّرئي�س �أن
�أ�ش ��ك َركم من جدي ��د ،ب�إ�س ��مي وب�إ�س ��م ِّ
كل الآبا ِء
والإخ ��و ِة والأخ ��وات عل ��ى زيار ِت ُك ��م الغالي ��ة جدًّا
هي بالن�س ��ب ِة َلنا �أك َرث من زيارة،
على قلو ِبنا والتي َ
�إ ّنـه ��ا ر�س ��ال ُة حي ��ا ٍة َو َمـح َّب ��ة� .إنَّ خطو َت ُك ��م ه ��ذه
�ان
أجل الإن�س � ِ
�ال من � ِ
تَزي ُدن ��ا �إ�ص ��را ًرا على الن�ض � ِ
ُ
يف لبن ��ان ويف ِّ
كل مكانٍ ُير�س� � ُلنا اهلل �إليه ،وتَزيدُنا
�إميا ًن ��ا بلبنان
وبالقيم التي تُـم ّيزُه يف هَ ذا ال�ش ��رقِ
ِ
الـ ُمل َتهِ بَ ،فيبقى م�س ��اح ًة حيو ّي ًة للحوا ِر والتَّالقي
ب َني �أبنا ِئ� � ِه ِمن ِّ
كل
فنج�س ��دَ
ِ
الطوائف والدياناتّ ،
القي � َ�م التي ن�ؤمنُ ِبـها وننا�ض� � ُل من �أَج ِلها ،ك ٌّل ِمن
َمو ِق ِع ِهِ .ع�شتُم َ
وعا�ش لبنان ".
ويف خت ��ام الكلم ��ة ،قدم االب العام با�س ��م االباء
االخوة واالخوات اىل الرئي�س عون لوحة الع�ش ��اء
ال�سري ،كما القى �شاب يقيم يف الدير منذ طفولته
كلمة قال فيها " :با�س ��م الأوالد وال�شبيبة وامل�سنني
وامل�س� � ّنات نقدّم لكم يا فخامة الرئي�س هذه الأرزة
امل�ص ��نوعة من �ش ��ظايا احل ��رب اللبنان ّية .عربون
قيام ��ة لبن ��ان و�ش ��موخه ونتذ ّك ��ر مع ًا ب� ��أنّ الكلمة
الأخ�ي�رة ه ��ي لل�س�ل�ام واحل ��وار واحلي ��اة .وهذا
ما �أك� �دّمت عليه ي ��ا فخامة الرئي�س طوال م�س�ي�رة
ن�ض ��الكم ف�أنتم من قلتم" :طريق اخلال�ص هي يف
التالقي واحلوار ونبذ لغة العنف وتطبيق العدالة.
وا�س ��محوا يل �أن �أ�شكركم على الدور الرائد الذي
لعبتم ��وه ،وعلى �أب ّوتكم التي عبرّ مت عنها من خالل
ابنتك ��م ال�س� � ّيدة كلودين والتي بح � ّ�ب كبري تابعت
�أن �أح�ص ��ل �أن ��ا و�أخي عل ��ى جواز �س ��فر من بلدي
الكونغو ،بعد م�سار دام �أكرث من ثمانية ع�شر عام ًا
وهذا ما �سي�ساهم يف انطالقنا يف احلياة معبرّ ين
عن هو ّيتنا بفخر واعتزاز".

جولة يف الدير وكلمات ترحيبية
ث ��م انتق ��ل رئي� ��س اجلمهوري ��ة واالب معل ��وف
واحل�ض ��ور اىل حديقة الدير على وقع اغان وطنية
ومن ثم اىل املغارة مرورا بقاعة ن�شاطات االوالد،
و�صوال اىل �ساحة املدرج و�ساحة ال�سالم باال�ضافة
اىل قاع ��ة در� ��س ال�ش ��بيبة الذين رفعوا ر�س ��ومات
ل�صور الرئي�س عون.
بع ��د ذل ��ك ،انتق ��ل الرئي� ��س ع ��ون واالب معلوف
واحل�ض ��ور اىل �ص ��الون االوالد الذي ��ن ان�ش ��دوا
الن�ش ��يد الوطني ،ليتوجهوا بعد ذلك اىل �ص ��الون
امل�سنني وامل�سنات الذين رحبوا برئي�س اجلمهورية

واطلع ��وه على او�ض ��اعهم ،معربين ع ��ن فرحتهم
الكبرية بزيارته لهم.

�صالة مبنا�سبة الزيارة
ث ��م انتق ��ل الرئي�س ع ��ون اىل كني�س ��ة الدير حيث
رفعت ال�ص�ل�اة على نية لبنان ورئي�س اجلمهورية
وجاء فيها:
�أ ّيها الآب ال�س ��ماوي يا من خلقتنا من في�ض ح ّبك
املجا ّ
ين لنا ،ويف ملء الزمن �أر�س ��لت ابنك الوحيد
فتج�سد من �أجل خال�صنا .ن�س�ألك �أن حتفظ لبنان
ّ
ليبقى منارة هذا ال�ش ��رق ي�شهد �أمام العامل �أجمع
�أنّ ال�س�ل�ام �أقوى من ك ّل عنف و�ش� � ّر .كما ون�ص ّلي
م ��ن �أج ��ل رئي�س بالدن ��ا لتم� �دّه بالق� � ّوة واحلكمة
فيتم ّك ��ن م ��ن حتقي ��ق �أ�س ���س ال�س�ل�ام واحل ��وار
والتالقي يف لبنان .ي ��ا الهنا احلبيب ،نلتقي اليوم
يف هذا ال�ص ��باح املب ��ارك ،لنعلن ع ��ن عهدنا ب�أن
يلت ��زم ك ٌّل م َّن ��ا يف تعالي ��م الإجني ��ل الت ��ي تدفعنا
لنلتق ��ي مع الآخ ��ر على �أ�س ���س املح ّب ��ة والغفران.
رب� ،أنتَ دعوتنا لعي�ش م ��لء احلياة ،ق ّونا
نعم ي ��ا ّ
لنجتهد يف احلفاظ عل ��ى وطننا الغايل من خالل
عي�ش وتكري�س ثقافة ال�س�ل�ام والالعنف� .ساعدنا
لنهتم ب�ش� ��ؤون النا�س وق�ض ��اياهم املح ّقة فينا�ضل
ّ
ك ٌّل م ّنا من موقعه من �أجل تر�س ��يخ الأخ ّوة ومتتني
انتمائن ��ا ووالئن ��ا لوطنن ��ا الغ ��ايل ،فيبقى ا�س ��مه
�رب لك املج ��د �إىل الأبد
�ش ��اخم ًا ك�ش ��موخ �أرز ال � ّ
�آمني .

كلمة يف ال�سجل الذهبي
ثم دون الرئي�س عون كلمة يف ال�سجل الذهبي ،هنا
ن�صها:
"يف هذا املكان ي�ض ��وع عطر االن�سانية واخلدمة
وحمبة االخرين ،كل االخرين.
ا�ش ��عر ب ��روح التوا�ض ��ع عل ��ى وج ��وه اف ��راد ه ��ذه
اجلماعة امل�س ��يحية ،التي باركتها الكني�س ��ة لتكون
ذراع ��ا للعط ��اء ،يف خدم ��ة الفق ��راء ،واملر�ض ��ى،
واملهم�شني.
فليك ��ن دربكم م�ض ��اء على الدوام بانوار امل�س ��يح،
الذي منه ت�س ��تمدون القوة عل ��ى الرجاء ،واالمل،
ولتظ ��ل جماعتك ��م ،عالمة خري يف ع ��امل تتنازعه
االنانيات ،واالطماع الدنيوية".
ويف خت ��ام الزي ��ارة ،التقطت ال�ص ��ورة التذكارية
للرئي�س عون م ��ع االب معلوف وعدد من الرهبان
ام ��ام املذب ��ح قب ��ل ان يغ ��ادر الكني�س ��ة عائدا اىل
الق�صر اجلمهوري.
79
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زيارة
با�سيل ممثال عون خالل توقيع تفاهم حول المعالم الدينية بين جامعة الك�سليك وجمعية :LFE

لتظهير مدى جمال لبنان واال�ضاءة على �أماكنه المقد�سة

نظم ��ت جامعة ال ��روح القد�س  -الك�س ��ليك وجمعية
طاق ��ة الإمي ��ان اللبن ��اين " "LFEاحتف ��اال بتوقي ��ع
مذك ��رة تفاهم حول "املحافظة عل ��ى ذاكرة املعامل
الأثري ��ة الديني ��ة املقد�س ��ة" ،يف ح�ض ��ور رئي� ��س
اجلمهوري ��ة العم ��اد مي�ش ��ال ع ��ون ممث�ل�ا بوزي ��ر
اخلارجية واملغرتبني جربان با�س ��يل ،وزيري العدل
�ألبري �س ��رحان وال�سياحة �أوادي�س كيدانيان ،النائب
نعم ��ة افرام ،النائب ال�س ��ابق نعمة اهلل �أبي ن�ص ��ر،
�س ��فري هنغاريا جي ��زا ميهالي ��ي ممث�ل�ا بالدكتورة
ريتا هرينك�س ��ار ،الرئي�س العام للرهبانية اللبنانية
املارونية الرئي�س الأعل ��ى للجامعة االباتي نعمة اهلل
الها�ش ��م ،راعي �أبر�ش ��ية البرتون املارونية املطران
من�ي�ر خ�ي�راهلل ،رئي�س اجلامع ��ة الأب الربوف�س ��ور
جورج حبيق ��ة ،رئي�س اجلمعية املحامي لوران عون،
والآب ��اء املدبري ��ن العامني يف الرهباني ��ة وفاعليات
ق�ض ��ائية ودبلوما�س ��ية ونقابي ��ة وحزبية وع�س ��كرية
ودينية وامنية و�سيا�س ��ية وجامعية وبلدية واختيارية
ومدنية واقت�صادية وممثلني عنهم و�أع�ضاء جمل�س
اجلامعة.

رئي�س اجلمعية
بع ��د الن�ش ��يد الوطني وكلم ��ة لعريفة احلف ��ل �إليان
بري ��دي ،حت ��دث رئي� ��س اجلمعي ��ة املحام ��ي لوران
ع ��ون ،ف�أ�ش ��ار �إىل �أن "م ��ن خالل مذك ��رة التعاون
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هذه �س ��تطلق �أن�ش ��طة روحية وثقافي ��ة لتعزيز البعد
الإمي ��اين يف حي ��اة ال�ش ��باب وتنمي ��ة ثقاف ��ة قب ��ول
الآخر وت�ش ��جيعهم عل ��ى املحافظة عل ��ى دور لبنان
ور�س ��الته� ،إ�ض ��افة اىل نف� ��ض الغب ��ار ع ��ن تاريخنا
الدين ��ي والإمياين ،من خ�ل�ال �إعادة ترميم مقرات
دينية اثرية وتاريخية والعمل على و�ض ��ع لبنان على
اخلريطة ال�سياحية الدينية العاملية".
و�أكد �أن "اول ن�ش ��اط م�ش�ت�رك اجلامعة واجلمعية،
�س ��يتمثل يف ترميم و�إعادة ت�أهيل  33كني�س ��ة ومعبد
ذات طاب ��ع ارث ��ي عل ��ى كام ��ل الأرا�ض ��ي اللبنانية،
بف�ض ��ل هبة من الدولة الهنغارية م�ش ��كورة وبف�ضل
متابع ��ة وزير اخلارجية جربان با�س ��يل ،وهو ع�ض ��و
وم�ؤ�س ���س يف جمعي ��ة " "LFEكما هو داعم ا�سا�س ��ي
لن�شاطاتها".
و�شكر عون "قد�س االباتي الها�شم ورئي�س اجلامعة
الربوف�س ��ور ج ��ورج حبيق ��ة عل ��ى الرعاي ��ة واللفتة
املميزة يف دعم م�ش ��اريعنا االميانية امل�ش�ت�ركة ،كما
ن�شكر كلية الفنون اجلميلة يف جامعة الروح القد�س
 الك�سليك على جهودها واحلا�ضر الدائم الدكتورخالد نخلة".
و�أو�ض ��ح �أن "هدف اجلمعية لن يكون فقط برتميم
مق ��رات ديني ��ة تاريخي ��ة ،بل �ست�س ��اهم يف درا�س ��ة
وتطوي ��ر البن ��ى التحتي ��ة املحيطة بها املق ��رات كي
ت�ص ��بح عن�ص ��ر جذب لل�س ��ياحة الدينية ،ويف هذا

االطار �س ��نتعاون مع رابطة �أ�ص ��دقاء وادي قنوبني،
كما �سنقوم مب�شاريع م�شرتكة معا ،كما بد�أنا بتنفيذ
م�سار "درب رفقا" مع جمعية �أ�صدقاء وادي حربا،
وهو م�س ��ار حج ديني مير من وادي املدفون �ص ��عودا
اىل دي ��ر القدي�س ��ة رفق ��ا ،و�س ��نطلق م�س ��ارات حج
ديني �أخرى ،مثل درب القدي�س�ي�ن يف حردين ودرب
القدي�س �ش ��ربل .ولن نن�س ��ى مطلب �أهلنا يف بعلبك
باملبا�ش ��رة مب�ش ��روع ترميم دير مار م ��ارون بعلبك
الذي �سكن فيه القدي�س مارون".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "ال�س ��ياحة الدينية ميك ��ن ان تكون
داعما �أ�سا�س ��يا لالقت�ص ��اد اللبن ��اين ،اذ يبلغ عدد
ال�س ��ياح االمياني�ي�ن (او الديني�ي�ن) ح�س ��ب منظمة
ال�س ��ياحة العاملي ��ة ما بني  300و 350مليون �س ��ائحا
�س ��نويا ،والباب مفتوح امام لبنان ،لي�صبح مق�صدا
�أ�سا�سيا لل�سياحة الدينية ،خ�صو�صا مع و�ضع لبنان
م ��ن قب ��ل الفاتي ��كان على القائم ��ة الر�س ��مية لدول
احل ��ج ،كما نلم� ��س اهتمام ��ا كبريا من قب ��ل الدول
الأوروبية .ويف هذا اخل�صو�ص ،بلغتنا احدى وكاالت
ال�سفر الفرن�سية املتخ�ص�صة بتنظيم رحالت للحج
االمياين اثن ��اء اجتماعنا بها ،انه بعدما �أعلنت عن
تنظي ��م برنامج لزيارة لبنان وح ��ددوا اربع زيارات
ل�س ��نة  ،2019ولكن ام ��ام االقبال الغ�ي�ر متوقع من
الفرن�س ��يني ،مت رف ��ع ع ��دد الرح�ل�ات اىل  ،8وهذه
فر�ص ��ة لنا ليتعرف الع ��امل على هذا البل ��د الفريد

زيارة
بتنوع ��ه الدين ��ي وبنظ ��ام حكم ��ه ،وكي ��ف يختل ��ف
م�س ��يحيي لبنان عن كل م�س ��يحيي العامل لأنه جزء
م ��ن ثقافته ��م وتقاليدهم م ��ا هو م�س ��لم ،وكيف �أن
امل�سلمني يف لبنان يختلفون �أي�ضا عن باقي الإ�سالم
لأنه جزء منهم ما هو م�سيحي ،ويتعرفوا كيف ميكن
العي� ��ش ب�س�ل�ام وحمبة بني مكونات متع ��ددة ،فهذا
التنوع امانة و�ض ��عها م�ؤ�س�س ��و الفكرة اللبنانية بني
�أيدين ��ا ومن واجبنا احلفاظ علي ��ه ،ونحن على ثقة
انه بحكمة وقي ��ادة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون� ،سن�ش ��هد على جتديد امياين بر�سولية
لبنان ،و�ستتثبت �أكرث مفاهيم التوازن البناء وثقافة
قبول الآخر وال�ش ��راكة احلقيقة ،بعيدا عن ال�ش ��عور
بالغ�ب�ن م ��ن �أي ط ��رف �سيا�س ��ي �أو ح ��زب �أو عائلة
روحية".

الأب حبيقة
ث ��م حتدث رئي� ��س اجلامعة الأب الربوف�س ��ور جورج
حبيق ��ة ،فقال" :ما يجمعنا اليوم يف حرم جامعتنا،
حتت راية "املحافظة على ذاكرة املعامل املقد�سة"،
�إمنا هو املا�ض ��ي برتاثاته املاورائي ��ة والروحية ،من
�أجل حا�ضر ي�ستمد طاقته من �سالف الأيام املجيدة
وينح ��و �إىل �أفق م�س ��تقبلية �أكرث روحانية و�إن�س ��انية
و�سالمية ،زاهرة ومت�ألقة".
واك ��د �أن "ظاهرة الدين وجتاوز عامل املح�سو�س ��ات
وتذه ��ن وجود �آخر هو يف �أ�ص ��ل عاملنا ويف م�ص ��به،
جميع ه ��ذه املعطيات واكبت الإن�س ��ان من ��ذ البدء.
و�أعظم املعامل الأثرية من الأزمنة الغابرة واحلالية
تع ��ود يف �أكرثيتها ال�س ��احقة �إىل البع ��د املاورائي -
الإمياين يف وعي الإن�س ��ان ل�س ��ر حياته و�صريورتها
ع�ب�ر ا�س ��تحقاق امل ��وت .ها نح ��ن الي ��وم جمتمعون
يف ح ��رم جامعة ال ��روح القد�س الك�س ��ليك ،جامعة
التفوق العلمي والبحث ��ي والتجذر الروحي ،املرتبعة
على من�ص ��ة اجلامع ��ات الرائدة يف العامل بح�س ��ب
ت�ص ��نيف "،"2018 QS world university ranking
مع جمعية طاقة الإميان اللبناين ،التي ت�ض ��م خرية
�ش ��بابنا املثقف وامل�ؤمن واملندفع وامللتزم بر�س ��ولية
الكيان اللبناين .ال �أغايل البتة �إن قلت ،هذه الطاقة
ال�شبابية التي ت�س ��تمد قوتها التغيريية من الذي هو
فوق الزمن والتاريخ ،هي وحدها قادرة على ترميم
هامة هذا ال�شرق املتجعدة بالباليا وامل�صائب".
ا�ضاف" :يا �شبابنا الأحباء ،يا �شباب طاقة الإميان
اللبن ��اين ،افرح ��وا باحلي ��اة كما ه ��ي ،فتتحول �إىل
ال�ص ��ورة التي ترغبونها فيها .ال تدعوا �أنبياء الويل
يت�سللون �إىل مربع �أحالمكم وانتظاراتكم .ال تدعوا

التاريخ وم�آ�س ��يه وخيباته يقتحم حا�ضركم ويحطم
اندفاعاتك ��م نح ��و م�س ��تقبل زاهر .ال تنوح ��وا على
�أطالل املا�ضي ،بل قولوا على الدوام ،اليوم الأجمل
هو الآتي .افرحوا ببلدكم لبنان الع�ص ��ي على املوت
و�ص ��ديق احلياة واملذك ��و ِر يف الكت ��اب املقد�س �أكرث
من �س ��بعني مرة رم ��زا للجربوت واخلل ��ود واحلياة
والفرح .افرح ��وا ببلدكم لبنان الذي و�ض ��عه البابا
القدي� ��س يوحنا بول�س الثاين على من�ص ��ة املرجعية
العاملي ��ة لل ��دول املتع ��ددة دينيا وثقافيا وح�ض ��اريا.
افرح ��وا بلبن ��ان ،بلدك ��م ووطنكم ،م�س ��احة فريدة
لب�ش ��رية تت�ص ��الح على ال ��دوام مع ذاته ��ا يف ت�آلف
االخت�ل�اف .افرح ��وا بلبن ��ان ،موط ��ن التناق�ض ��ات
اجلميلة ،ومنيت الأزمات املتنا�س ��لة �أبدا من ذاتها،
الت ��ي جتعل من بلدكم �أجنع و�س ��يلة ملعاجلة الرتابة
وال�ض ��جر وال�س� ��أم .افرحوا بالآخ ��ر املختلف الذي
تتقا�س ��مون معه العي�ش امل�ش�ت�رك ،فهو الطريق �إىل
ذاتك ��م ،وهو يرثي وجودكم ،ويعقل ��ن ردات فعلكم،
وين ��زل معك ��م التعددي ��ة الفرح ��ة �إىل ال�س ��احات
العامة ،لتزرعوها حري ��ة ،واحرتاما ،وحبا ،وكالما
�صريحا ،م�صلحا مبلح املودة واللطف ،خدمة للخري
واحلق واجلمال".
وتابع" :افرحوا حت ��ى يف الآالم التي قد تواجهونها،
فهي متح�ص ��كم يف �أتونها لكي ت�ستحقوا العبور �إىل
القيام ��ة .افرح ��وا يف التجرب ��ة مهم ��ا ق�س ��ت ،فهي
امتحان ل�صدق خياراتكم .ازدادوا فرحا يف ال�ضيق،
وحولوه �إىل خما� ��ض الوالدة اجلدي ��دة .افرحوا �إن
�أنتم �ضعفاء ،فتتعلمون �أن عظمة االن�سان تقيم �أبدا
يف اله�شا�شة".
وختم" :يف خال�صة الكالم ،دعوين �أهنئكم برئي�س
جمعيتك ��م ال�ص ��ديق العزي ��ز املحامي ل ��وران عون،
ال ��ذي يجم ��ع العل ��م والثقاف ��ة �إىل الإمي ��ان العميق
ودماثة الأخالق واللطف الإن�س ��اين الأخاذ .حتما ال
غرو �إن قلت �إن طاقته ي�س ��تمدها من حركية معايل
الأ�س ��تاذ ج�ب�ران با�س ��يل املذهلة ،التي ال ت�س ��تكني
�إال يف انطالق ��ات جدي ��دة ال تع ��رف �إىل اله ��وادة
وال�س ��كون �س ��بيال .ونح ��ن �أي�ض ��ا بدورن ��ا ،كجامعة
الروح القد�س الك�سليك� ،شريكتكم يف هذا التزخيم
الإمياين و�إنعا�ش �ش ��علة الروح وجتذير فرح الوجود
يف يومياتن ��ا القا�س ��ية وتعزيز اندفاع ��ة الرجاء يف
ن�ض ��االتنا الإن�س ��انية واملجتمعية والوطنية ،ن�س ��تمد
حما�سنا امل�ؤ�س�س ��اتي من رئي�سنا الأعلى قد�س الأب
العام نعم ��ة اهلل الها�ش ��م ،الذي ي�ؤال ��ف يف تعددية
مواهبه بني العل ��م والثقافة والروحاني ��ة الرهبانية
والكهنوتية والفطنة والتمييز والر�ؤى اال�سرتاتيجية.

تعالوا ن�شبك �أيادينا بع�ضها ببع�ض ،ون�صعد مرمنني
ج ��ذاىل مزامري املراقي �ص ��وب املدين ��ة اجلديدة،
مدين ��ة التالق ��ي يف اهلل م�ص ��در الوج ��ود وم�ص ��به
مدينة التحاب على �إيقاع الزمن الآتي".

با�سيل
وبع ��د تق ��دمي درع ل�س ��فري هنغاري ��ا� ،ألق ��ى الوزي ��ر
با�س ��يل كلم ��ة ،فقال" :انق ��ل اليكم حتي ��ات فخامة
الرئي� ��س العم ��اد مي�ش ��ال ع ��ون ،ال ��ذي يك ��ن لهذا
ال�ص ��رح اجلامعي حمبة خا�ص ��ة ويتمن ��ى �أن يكون
توقي ��ع االتفاقية بني اجلامعة وجمعية طاقة االميان
اللبناين بداية م�سار حلماية الإرث والرتاث اللذين
يتمت ��ع بهم ��ا لبن ��ان يف م ��ا يخ� ��ص املع ��امل الدينية
املتنوعة".
ولف ��ت اىل ان "لبنان هو ملتقى ح�ض ��ارات وثقافات
وادي ��ان ،وهذا واقع ميت ��د يف التاري ��خ .لبنان ار�ض
عب ��ادات و�آلهة ومقامات منذ زم ��ن الكنعانيني وهو
ار�ض قدا�سة منذ انت�شار الديانات ال�سماوية .لبنان
الذي ورد ذكره يف العهد القدمي انت�ش ��رت يف ربوعه
الديانة اليهودي ��ة ،فتوزعت معابدها من جنوبه اىل
�شماله ،وال يزال بع�ض ��ها قائما حتى الآن يف بريوت
و�صيدا ودير القمر".
ا�ض ��اف" :مع جميء ال�س ��يد امل�س ��يح ،كان ��ت ار�ض
لبنان مركزا النت�ش ��ار تعاليمه .فب�ش ��ر هو يف �صيدا
و�صور و�صنع العجائب فيهما .خليفته �سمعان املدعو
بطر�س له مقام يف بلدة �ش ��مع اجلنوبية و�ش ��مع هي
حتريف ال�س ��م �ش ��معون اي �س ��معان" ،الفتا اىل انه
"على امتداد اجلغرافيا اللبنانية انت�ش ��رت الكنائ�س
واالدي ��رة واملنا�س ��ك منذ انطالقة التب�ش�ي�ر بالعهد
اجلدي ��د .وجت ��ذرت امل�س ��يحية يف ه ��ذه الأر� ��ض،
فحملت القرى ا�س ��ماء تدل على املعامل الدينية وبلغ
االم ��ر بامل�س ��يحيني اىل حد من ��اداة الع ��ذراء ب�أرزة
لبنان".
وتابع" :من طربجا تقول الرواية ان بول�س انطلق يف
رحلة التب�ش�ي�ر نحو اليون ��ان .ومن على قمة حرمون
اي جبل ال�ش ��يخ جتلى ال�س ��يد امل�سيح لتالميذه .وقد
انع ��م اهلل على لبن ��ان بكوكبة من ال�ش ��هداء االبرار
والقدي�سني العظام بالن�سبة ل�شعبه ال�صغري ،فكانت
القدي�س ��ة مارين ��ا والقدي�س �ش ��ربل اب ��ن الرهبانية
اللبناني ��ة املارونية والقدي�س نعم ��ة اهلل احلرديني،
والقدي�س ��ة رفق ��ا والطوب ��اوي االخ ا�س ��طفان نعم ��ة
والطوب ��اوي يعق ��وب الكبو�ش ��ي .وهذه نعم ��ة كبرية
اعطيت لهذا ال�شعب ال�صغري ان يخرج منه يف هذه
االيام اعظم القدي�سني".
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زيارة
وا�ش ��ار اىل انه "يف موازاة امل�س ��يحية دخل اال�سالم
ار� ��ض لبنان يف عهد اخلليفة عمر واخلليفة عثمان،
فانت�ش ��رت على م ��دى الع�ص ��ور اماك ��ن العبادة يف
ال�س ��احل كما يف الداخل .وقد و�ص ��ف بع�ض مفكري
اال�س�ل�ام لبن ��ان بان ��ه اح ��د جب ��ال اجلن ��ة وان من
حجارت ��ه بني ��ت ا�س ���س البيت احلرام .ه ��ذا اجلبل
ال ��ذي تغزل املتنبي بثلوجه الكثيفة �ص ��يفا و�ش ��تاء.
ومن ��ذ الق ��رن الثام ��ن املي�ل�ادي �ص ��ار جب ��ل لبنان
مق�صدا للمت�صوفني والزهاد امل�سلمني الذين دخلوا
يف حوارات دينية مع الرهبان والن�ساك امل�سيحيني".
واردف" :تنت�ش ��ر مع ��امل العب ��ادة اال�س�ل�امية يف
بعلبك زمن االمويني ،ويف طرابل�س زمن الفاطميني
واملمالي ��ك والعثمانيني ،ومئات امل�س ��اجد واملدار�س
والزواي ��ا والتكاي ��ا ال�ص ��وفية على امتداد ال�س ��احل
اللبن ��اين .ويق ��ال ان طرابل�س كانت ت�ض ��م يف العام
 1700اك�ث�ر م ��ن  360م�س ��جدا ومدر�س ��ة ديني ��ة ال
يزال بع�ض ��ها قائم ��ا حتى اليوم ويزي ��د عددها عن
اخلم�س�ي�ن ويتميز كل واحد منها بهند�س ��ته وجمال
عمارت ��ه .ع ��ن ه ��ذا االرث الديني املتن ��وع نتحدث
الي ��وم عندم ��ا نعل ��ن ان لبن ��ان جدي ��ر ب� ��أن يك ��ون
مرك ��زا حلوار الأديان .ومن ه ��ذا الرتاث ننطلق يف
الرتويج لل�سياحة الدينية .ففي لبنان �آالف املزارات
واملقام ��ات ويكف ��ي ان نذك ��ر ب�أن مق ��ام العذراء يف
حري�صا وحمب�سة القدي�س �شربل يف عنايا يزورهما
ماليني النا�س �س ��نويا .وعن طريق القدي�سني الذي
يربط  4قدي�س�ي�ن :رفقا و�ش ��ربل واحلرديني ونعمة
يف م�س ��افة تقل ع ��ن  20كلم والذي �س ��تنطلق قريبا
مرحلت ��ه الثانية" ،معتربا ان "ه ��ذا الطريق يجري
اعداده وجتهيزه لي�سلكه ماليني النا�س بني البرتون
وجبي ��ل .وكل امل�ؤ�ش ��رات تدل على ان ه ��ذه االماكن
ت�س ��تطيع ان تناف� ��س يف ال�س ��ياحة الديني ��ة ل ��ورد
الفرن�س ��ية ومديغوري يف البو�س ��نة .وكلما تنقلنا يف
لبن ��ان عندما نزور ه ��ذه الأماكن الدينية املقد�س ��ة
ميكنن ��ا ان نلتق ��ي بن�س ��اك موارن ��ة او ارثوذك�س او
كاثولي ��ك او �س ��ريان او ارمن او اقب ��اط او كلدان او
بروت�ستانت ،وب�إمكاننا �أن نرافقهم لل�صالة يف �أحد
معابدهم يف جبالنا وقرانا".
و�أكد الوزير با�س ��يل ،ان "هذا هو لبنان "قلب اهلل"
الآت ��ي م ��ن ا�س ��م كلم ��ة لبنان" :ل ��ب" وتعن ��ي قلب
و"نون" وهو ا�س ��م اهلل .في�ص ��بح ا�س ��م لبنان ،قلب
اهلل .وهو اي�ضا يعني اجلبل االبي�ض .ان ا�سم لبنان
ي�ت�ردد  71مرة يف الكتاب املقد� ��س .وكل مرة يتكلم
الكتاب املقد� ��س عن جمال اهلل ي�ش ��بهه بجمال ارز
لبن ��ان ،وهذا االرز هو ارز ال ��رب .لبنان املقد�س هو
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م�صدر جذب �سياحي ومايل واقت�صادي .فلن تبقى
ال�س ��ياحة الديني ��ة يف لبن ��ان من�س ��ية ومهمل ��ة فهي
م�ص ��در ث ��روة حقيقية وم�ص ��در تنمية م�س ��تدامة.
انه ��ا عالق ��ة �آالف ال�س ��نني ب�ي�ن االر�ض وال�س ��ماء،
لبنان هو مقد�س ب�أنهاره وجباله ووديانه وقدي�س ��يه.
بعلبك و�أفقا ونهر ابراهيم و�صيدا هي مدن دخلتها
االديان ال�س ��ماوية بعد بروزها يف العهود الرومانية
والفينيقية .مقام النبي ايوب يف نيحا و�ضريح خولة
ابنة احل�س�ي�ن بن عل ��ي يف بعلبك ومق ��ام النبي نوح
يف الك ��رك والنبي �ش ��يت واالمام االوزاعي وال�س ��ت
�ش ��عوانة وامل�س ��جد املن�ص ��وري الكبري يف طرابل�س.
ه ��ذه االماكن ه ��ي خارطة طريق لل�س ��ياحة الدينية
يف لبن ��ان .لبن ��ان ال ��ذي انطلقت من ��ه للمرة االوىل
احتف ��االت م�س ��يحية ا�س�ل�امية م�ش�ت�ركة يف ذكرى
ب�شارة املالك جربائيل ملرمي".
و�ش ��دد على ان "لبنان الذي نحب هو ار�ض حوار ال
�ص ��دام .انه ار�ض عي�ش واحد وحياة م�شرتكة .لي�س
قلي�ل�ا ان يحدد الفاتي ��كان لبنان كوجهة لل�س ��ياحة
الديني ��ة ل�س ��نة  .2019هذا اعالن ي�س ��تحق التوقف
عن ��ده وان نعاي ��ن ما �س ��يحمله الينا ه ��ذا العام من
اخبار مفرحة للبنان .تخيلوا معي �آالف �أو ع�ش ��رات
الآالف او مئ ��ات الآالف او ماليني ال�س ��ياح الأجانب
واللبنانيني الذين ينت�ش ��رون على الأرا�ضي اللبنانية
لزي ��ارة �آالف الأماك ��ن املقد�س ��ة م ��ن اجلنوب اىل
ال�شمال من ال�ساحل اىل اجلبل والبقاع".
واك ��د ان "ه ��ذا لي� ��س حلما م�س ��تحيال ،ه ��ذا واقع
قري ��ب ان يتحقق ولكن علينا ان ن�س ��اهم جميعا يف
حتقيق ��ه ،وعل ��ى الدول ��ة اللبنانية ان تهت ��م بالبنى
التحتي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا ا�س ��تقبال ه�ؤالء ال�س ��ياح
م ��ن طرق ��ات وخط ��وط ات�ص ��االت وفنادق و�س ��ائر
اخلدم ��ات .فال�س ��ياحة الديني ��ة الت ��ي نع ��ول عليها
تقت�ض ��ي �أوال تق ��دمي هذه اخلدم ��ات واحلفاظ على
املعامل وترميمها والتعريف بها واحياءها من خالل
امل�شاريع والربامج".
ودعا با�س ��يل رجال الدين امل�س ��يحيني وامل�سلمني يف
لبن ��ان ويف العامل اىل "ت�ش ��جيع اللبنانيني يف بلدان
االنت�ش ��ار كما يف الداخل على زيارة املعامل الدينية،
ليتعرفوا اىل كنوز بالدهم ولكي يتبادلوا املعرفة يف
ما بينهم ويعززوا اكت�شافهم لذاتهم ولرثوة بالدهم
احل�ض ��ارية" ،واالعالم اللبن ��اين اىل "تظهري هذه
ال�ث�روة الوطني ��ة واعط ��اء العامل �ص ��ورة ع ��ن هذه
احلقيقة املغم ��ورة يف لبنان ،بدال من تناقل الأخبار
الب�ش ��عة عنه ،لإظه ��ار مدى جماله واال�ض ��اءة على
الأماكن املقد�س ��ة فيه .ولبنان الذي ينا�ض ��ل �ش ��عبه

لبن ��اء الدولة ميتل ��ك الكثري من مقوم ��ات الطبيعة
والتاريخ واالن�س ��ان م ��ا يجعله قادرا عل ��ى النهو�ض
والتميز يف حميطه ويف العامل".
ووجه الوزير با�س ��يل نداء خا�صا لل�شباب من جذور
لبنانية ،الذين مل يزوروا لبنان بعد ،والذين يعرفون
القليل عن تاريخه ،قائال" :تعالوا وا�ش ��بعوا رغبتكم
يف التع ��رف اكرث على ار�ض اجدادكم ال�ش ��جعان...
ه� ��ؤالء هم رواد الهجرة اللبنانية الذين و�ص ��لوا اىل
جهات االر�ض االربعة وتفوقوا يف حياتهم وكانوا وال
زالوا م�ص ��در فخر ل�ش ��عبهم .تعال ��وا واتبعوا خطى
امل�س ��يح ،تعال ��وا وحجوا وج ��ددوا اميانك ��م يف هذه
االماكن املقد�سة وخذوا معكم حفنة اميان من هذه
االر� ��ض املقد�س ��ة .الع ��امل كله بحاج ��ة اىل االميان
ويبقى لبنان منبع االميان".
كم ��ا دعا اىل "ور�ش ��ة وطني ��ة الكت�ش ��اف لبنان من
خالل ثروته الدينية مبعناها االن�ساين واحل�ضاري.
لبنان ال�س ��ياحة الدينية هو لبن ��ان التنوع واالنفتاح
والتالق ��ي يف مقاب ��ل لبن ��ان املري� ��ض بالطائفي ��ة
والتقوقع والف�ساد .لبنان ال�سياحة الدينية وامل�ساحة
احلواري ��ة ه ��و الذي �سينت�ص ��ر ويبق ��ى ،"...م�ؤكدا
"انها م�س�ؤوليتنا جميعا كمجتمع متنوع بغ�ض النظر
ع ��ن الفوارق يف االميان الديني .ال بل ان هذا التنوع
هو الذي ي�ب�رر لفخامة الرئي�س الدعوة اىل ان�ش ��اء
اكادميية احلوار بني االديان والثقافات واحل�ضارات
ويك ��ون مركزها معتمد من الأمم املتحدة يف لبنان.
كثريون يح�س ��دوننا على ما منل ��ك و�آخرون يتباهون
بالقليل ال ��ذي ميلكونه مقارنة مع م ��ا منتلكه نحن.
يف حني اننا نحن غري مكتفني مبا منلك ،لذلك حان
الوق ��ت لننظر �إىل بالدن ��ا ب�إيجابية كبرية ،لأن اهلل
زرع فيه ��ا الكث�ي�ر من اخل�ي�ر وعلين ��ا ان نظهر هذا
اخلري ،لن�ستحق اهلل ون�ستحق لبنان".
وخت ��م" :انه التح ��دي املطروح علين ��ا اليوم ،ونحن
ق ��د ان�ش� ��أنا جمعية طاق ��ة االميان اللبن ��اين لنظهر
ك ��م يعط ��ي االميان طاق ��ة لالن�س ��ان .ونح ��ن �أبناء
الديان ��ة الت ��ي تق ��ول" :باميانكم تنقل ��ون اجلبال".
و�أقله �أنه ب�إمياننا نبقى يف لبنان ون�ص ��مد ونحافظ
على وجودنا ودورن ��ا وحريتنا .وهذا االميان يجعلنا
نحافظ على الأر�ض التي احت�ض ��نته وعلى مكوناتها
االميانية ومنها الكني�سة واملعبد واملزار والدير .وكل
ه ��ذه الأماك ��ن التي تع�ش ��ع�ش فيها القدا�س ��ة ،وهذا
م ��ا يجعلنا نرممها ون�ش ��يدها ونحييها الحياء معها
امياننا بلبنان".
ثم وقع الأب حبيق ��ة واملحامي عون مذكرة التفاهم
و�أقيم حفل ا�ستقبال باملنا�سبة.
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ما بين "التكنولوجيا" و�صحة الطفل النف�سية؟
حوار :مريا
بال ّرغ ��م م ��ن انت�ش ��ار التّحذي ��رات م ��ن خط ��ورة
الألع ��اب الإلكرتون ّي ��ة ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي املختلفة ،وال �س ��يما �أنّ تل ��ك الألعاب
حتمل العديد من الأ�ضرار الناجمة عن الإنغما�س
أوقات طويل ٍة للغاي ��ة الأمر الذي يمُ كنُ
يف اللع ��ب ل ٍ
ً
�أنْ ي� ��ؤدّي �إىل عواق ��ب وخيمة ،خا�ص� �ة و� َّأن غالبية
وحرب
قتل ٍ
ألعاب ٍ
الألعاب اجلديدة هي عبار ٌة عن � ِ
وما �شابه ذلك.
�أم ��ا �أه ��م الآثار خط ��ورة فتتمثل يف زي ��ادة عنف
الأطف ��ال ،وان�س ��حابهم م ��ن احلي ��اة االجتماعية
الواقعي ��ة ،مقاب ��ل االنغما�س �أك�ث�ر ف�أكرث يف عامل
الألع ��اب العني ��ف .وتُ�ش�ي�ر الإح�ص ��اءات �إىل �أنّ
هناك عالقة بني التح�ص ��يل الدّرا�س ��ي وممار�سة
�كل ُمفرط ،كما �ش ��هدت العديد
�ألع ��اب العنف ب�ش � ٍ
ثبتت �صلتها بالإدمان
وقتل
عنف
من الدّول
جرائم ٍ ٍ ْ
َ
على الألعاب الإلكرتونية.
ويف املقابل هناك  ،الأ�ض ��رار ال�صحية التي َتتَم ّثل
اجللو�س
يف �آالم ال ّرقب ��ة والظه ��ر؛ وذل ��ك ب�س ��بب
ِ
أمام �أجهز ِة التلفاز �أو الكمبيوتر...
ٍ
ل�ساعات طويل ٍة � َ
�لب على
واجلدير ذكره�،أن تلك �ألألعاب ُت�ؤ ّثر بال�س � ِ
م�شاكل العظام والع�ضالت
نظر الطفل� ،إىل جانب
ِ
ِ
�اعات طويل ٍة وعدم
ب�س ��بب اجللو� ��س يف املنزل ل�س � ٍ
ممار�س ��ة ال ّن�ش ��اط الب ��دين� ،أو التع ّر� ��ض لأ�ش ��عة
ال�شم�س.

بلوط
لت�س ��ليط ال�ض� ��ؤ على ه ��ذا الواق ��ع واملخاطر التي
ممك ��ن �أن تت�س ��بب به ��ا وال �س ��يما عل ��ى ال�ص ��حة
النف�س ��ية للطف ��ل �أو املراه ��ق التقت "�ص ��يدا عرب
التاري ��خ" الأخ�ص ��ائية يف عل ��م النف� ��س العي ��ادي
�س ��يلفا بل ��وط الت ��ي حتدثت ب�إ�س ��هاب ح ��ول هذا
املو�ضوع،فكان احلوار الآتي:
< قب���ل الدخ���ول يف الإنعكا�س���ات ال�س���لبية
للألع���اب التكنولوج ّي���ة عل���ى نف�س��� ّية
الطفل،ماذا عن الإيجابيات؟
"مما ال �ش ��ك فيه �أن الألعاب التكنولوج ّية تنمي
القدرة لدى الطفل �أو املراهق على ح ّل امل�ش ��كالت
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أخصائية علم النفس العيادي سيلفا بلوط

الت ��ي تواجهه ��م والتعام ��ل م ��ع املواق ��ف الت ��ي قد
تفاجئهم وت�س ّبب لهم �أزمات مع ّينة.
ويتج ّل ��ى اجلان ��ب الإيجاب � ّ�ي له ��ذه الألع ��اب يف
تعزي ��ز التفاعل مع الآخرين نظ ��ر ًا ملا تتط ّلبه من
بن ��اء فريق كامل من �أفراد فعليني ،ومن �إ�ص ��رار
للو�ص ��ول �إىل النهاية املرج ّوة .وال يجب �أن نن�سى
دور الألع ��اب التكنولوج ّي ��ة يف تنمي ��ة امله ��ارات.
املالحظ �أن ممار�س ��ة بع� ��ض الهوايات
كم ��ا م ��ن َ
الريا�ض� � ّية ع�ب�ر ه ��ذه الألع ��اب ،كالتن� ��س �أوكرة
الق ��دم �أوالبولين ��غ على �س ��بيل ،ي� ��ؤ ّدي فع ًال �إىل

زيادة الكفاءة يف ممار�س ��تها عل ��ى �أر�ض الواقع.
إيجابي للألعاب التكنولوج ّية
وهناك جان ��ب �آخر � ّ
يتم ّث ��ل يف تعزي ��ز عملي ��ة التثاقف ،ب�إعتب ��ار �أنها
ت�س ��مح للأفراد بالتع ّرف على �آخرين من ثقافات
خمتلفة".

�أمرا�ض يف اجلهاز الع�صبي
< ماذا عن الإنعكا�سات ال�سلبية؟
"�إذا �أردن ��ا تن ��اول الإنعكا�س ��ات ال�س ��لب ّية له ��ذه
الألع ��اب ،لوجدنا �أن ك ّفة امليزان� ،إن جاز التعبري،
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أأللعاب التكنولوجية ظاهرة العصر

ترجح بق ّوة ب�إتجّ اهها� ،إىل درجة �أنها قد تلغي �إىل
ح ّد ما الإيجابيات التي �أوردناها.
�أم ��ا �أبرز �أ�ض ��رارها فتتجل ��ى يف م�س ��تويات حياة
الأطف ��ال واملراهقني كاف ��ة ،فتنعك�س بال�ض ��رورة
�سلب ّي ًا على �صحتّهم النف�س ّية.
�دي ،ت�س� � ّبب الألع ��اب
وعل ��ى امل�س ��توى اجل�س � ّ
�بي نتيجة
التكنولوج ّية �أمرا�ض� � ًا يف اجلهاز الع�ص � ّ
تك ��رار احل ��ركات نف�س ��ها و�س ��رعتها الكب�ي�رة،
بالإ�ضافة �إىل �ضعف النظر ب�سبب التع ّر�ض ب�شكل
م�س ��تم ّر للأ�ش ��عة الكهرومغناطي�س� � ّية ،ف�ض ًال عن
�آالم الرقبة و�أ�سفل الظهر.
ّ
ال�سلوكي ،يتولد ال�سلوك العنيف من
على امل�ستوى
ّ
ج ّراء ممار�س ��ة بع�ض الألع ��اب التكنولوج ّية لأنها
ترتك ��ز عل ��ى الإ�س ��تمتاع بالإعتداء عل ��ى الآخرين
وقتلهمِ � ،أ�ض ��ف �إىل تدمري ممتلكاته ��م .كما تع ّلم
الأطف ��ال واملراهق�ي�ن ،عل ��ى ح� � ّد �س ��واء ،كيف ّي ��ة
ومما ال ّ
�شك فيه
التخطيط بغية �إرتكاب اجلرائمّ .
�أن هذه الألعاب ت�س ّبب ،عموم ًا ،الر�سوب املدر�سي
نتيجة التل ّهي عن الدر�س ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تدفع
مما
م ��ن يمُ ار�س ��ها �إىل ال�س ��هر ل�س ��اعات طويل ��ة ّ
ي�ضعف الرتكيز يف ال�صف.
كم ��ا ُيالح ��ظ �أن هن ��اك تالمي ��ذ يعزف ��ون ع ��ن

الذهاب �إىل املدر�س ��ة ويق�ض ��ون يوم درا�ستهم يف
مقاه ��ي "الأنرتن ��ت" للعب .ك ّل هذه الإنعكا�س ��ات
املذكورة تلقي بثقلها على ال�صحة النف�س ّية للطفل
�أواملراه ��ق ال ّذي ميار�س ��ها على ال ��دوام .ويتج ّلى
مما
�أبرزها يف الإدمان على الألعاب التكنولوج ّيةّ ،
ينعك�س �س ��لب ًا عل ��ى عالقاته الإجتماع ّي ��ة ،وي�ؤدي
الواقعي،
بالتايل �إىل �ص ��عوبة الت�أقلم م ��ع حميطه
ّ
لأن ال�شخ�ص� � ّية الإفرتا�ض� � ّية تن ّمي الإنف�صال عن
ه ��ذا املحيط .ويتح� � ّول بالت ��ايل ممار�س ��وها من
الأطف ��ال واملراهق�ي�ن �إىل �أفراد غ�ي�ر �إجتماع ّيني
لأنه ��م يفق ��دون مه ��ارات التوا�ص ��ل والتعام ��ل مع
الآخرين .كما يعزّز ق�ضاء �ساعات طويلة ملمار�سة
هذه الألعاب الإبتعاد عن الأ�سرة".

�ضعف يف املهارات اللغوية
< ه���ل �ص���حيح �أن �إ�س���تعمالها املتزاي���د قد
بالتوحد؟
يت�س ّبب ب�إنطواء الفرد و�إ�صابته
ّ
"مم ��ا ال �ش � ّ�ك فيه �أنّ ق�ض ��اء الطف ��ل �أواملراهق
ّ
�أم ��ام �شا�ش ��ة "الكمبيوتر"�،أو"الآيباد"� ،أوالهاتف
الذك � ّ�ي ل�س ��اعات طويلة ي� ��ؤدّي �إىل �إدمان ��ه عليها
نتيج ��ة ال�س ��عي وراء املتع ��ة الت ��ي ت ��ز ّوده بها هذه
الألع ��اب .فيدخ ��ل يف حال ��ة �إنط ��واء ،وين�س ��حب

بالت ��ايل ،تدريج ّي� � ًا ،م ��ن العامل اخلارج � ّ�ي نتيجة
�إفتقاده ملهارات التوا�ص ��ل والتعامل مع املحيطني،
بالإ�ضافة �إىل �إقامة ال�صداقات.
وي� ��ؤدي �إنط ��واء الطفل ،خ�صو�ص� � ًا� ،إىل �ض ��عف
مهارات ��ه اللغو ّية ال ّذي ينعك�س �س ��لب ًا على وظائف
دماغه ،لأن ��ه وكما هو معلوم ،يعزّز النمو ال�س ��ليم
للغة قدرة دماغ الطف ��ل على التفكري اللفظي ،كما
ي� ��ؤدّي دور ًا مه ّم� � ًا يف تط ّوره املع ��ر ّيف .و�إذا ما كان
جيني
لدى ه ��ذا الطفل �إ�س ��تعداد ع�ض ��وي �أوخلل ّ
التوحد ،قد يقع �ض ��حية ل ��ه .ويظهر ذلك
ملر� ��ض ّ
من خ�ل�ال عدوان ّيت ��ه التي تظهر ب�ش ��كل مفاجئ،
و�إنطوائهِ � ،أ�ض ��ف �إىل �صعوبة وا�ضحة يف التوا�صل
الكالمي .وال يجب �أن نن�سى �أن
اللغوي وخ�صو�ص ًا
ّ
العالقة بني الطفل وجهازه (�آيباد ،مث ًال) ت�ص ��بح
وثيق ��ة ،فتح� � ّل حم ��ل العالقة م ��ع �أفراد �أ�س ��رته،
و�أ�ص ��دقائه ،وجريانه .وي�ص ��بح ه ��ذا اجلهاز وك ّل
ما يو ّلده من متع ��ة عامله اخلا�ص والوحيد �إىل ح ّد
ما".

�ألإ�صابة بداء ال�صرع
< هناك مقولة ت�ش�ي�ر �إىل �أن هذه الألعاب
ميكن �أن ت�ؤدّي �إىل الإ�ص���ابة بداء ال�ص���رع،
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تحقيق
بالإيح ��اء ،ويتح ّول بالت ��ايل �إىل "روبوت" ين ّفذ ما
يطلب ��ه مالك ��ه حتى لو طل ��ب منه القف ��ز من على
ال�سطح �أوطعن نف�سه ب�سكني �أو �إيذاء الآخرين.
هذا عدا عن �أنّ هذه الألعاب تق�ضي على امل�شاعر
الطبيع ّية كال�ش ��عور بالذنب والندم عند تنفيذ �أية
من املهام املطلوبة".

تعزيز التوا�صل واحلوار

السلوك العنيف يتولد ّ
ّ
التكنولوجية
جراء ممارسة بعض األلعاب

بالإ�ض���افة �إىل �أمرا�ض نف�س��� ّية �أخرى� ،إىل
�أي مدى يع ّد ذلك �صحيحاً؟
"�أ�ص ��بح معلوم� � ًا �أن ال�ص ��ور املتوهّ ج ��ة املوجودة
على ال�شا�ش ��ات ق ��د ت�ؤ ّثر عل ��ى الطف ��ل �أواملراهق
املع ّر�ض للإ�ص ��ابة بداء ال�ص ��رع ب�سبب ح�سا�س ّيته
جتاهها ،وخ�صو�ص� � ًا ال�ص ��ور الثابتة.وقد ك�ش ��فت
بع�ض الدرا�س ��ات احلديثة �أن هناك عالقة �سبب ّية
بني ممار�سة الألعاب التكنولوج ّية ل�ساعتني �أو�أكرث
وبني الإ�صابة بداء ال�صرع .ويعود ال�سبب �إىل ظهور
م ��ا يعرف مبوجات "غاما" يف الدماغ تط ِلق نوبات
ال�ص ��رع ،وحتديد ًا يف منطقة الق�ش ��رة الب�ص ��ر ّية
حيث ت�ؤ ّثر بقوة على املح ّفزات الب�صر ّية.
مما ال�ش � ّ�ك فيه �أنّ ممار�س ��ة الألع ��اب التكنولوج ّية
ّ
ً
ل�س ��اعات طويل ��ة ت�ؤ ّث ��ر �س ��لبا ،كم ��ا �أ�س ��لفنا� ،إىل
�إ�ض ��طراب النف�س� � ّية كالعدوان ّي ��ة ،والإنط ��واء،
والتوحد....ويرتب ��ط ذل ��ك مبدى �إ�س ��تعداد الطفل
ّ
�أواملراهق لهذه الإ�ضطرابات �أوالأمرا�ض النف�س ّية".

�إنتهاك خ�صو�صية الطفل
< ظه���رت م� ّؤخراً �ألعاب خطرية مثل لعبة
"مرمي" و"احلوت الأزرق" اللتان تع ّززان
مي���ول العن���ف والعدوان ّية ل���دى الأطفال،
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فم���ا ه���و تعليق���ك ،وال�س���يما �أنن���ا ن�ش���هد
حوادث عدّة ومنها حاالت �إنتحار؟
"قبل تناول خماطر هاتني اللعبتني على امل�ستوى
النف�س � ّ�ي ،ال ب ّد التط� � ّرق �إىل خطرهما العام ال ّذي
يتج ّل ��ى يف قدرتهما على خرق خ�صو�ص� � ّية الطفل
مم ��ا
و�إنتهاكه ��ا ،والدخ ��ول �إىل ملف ��ات هاتف ��هّ ،
يع ّر�ضه �إىل الإ�ستغالل.
يف البدء تو ّفر اللعبتان للطفل �أو املراهق ،كغريهما
م ��ن الألع ��اب التكنولوج ّية اخلطرية ،الإح�س ��ا�س
بالإ�ستمتاع ،ومتدّانه بال�شعور بالت�شويق ،م�ستغ ّلتني
بذلك عدم قدرتهما على التفكري العقال ّ
ين ،وعدم
ن�ض ��جهما النف�س � ّ�ي .وم ��ع م ��رور الوق ��ت ،ي ��زداد
الت�ش ��ويق والإ�س ��تمتاع ،ومع ق�ضاء �س ��اعات طويلة
�أم ��ام ال�شا�ش ��ة للإجابة عل ��ى الأ�س ��ئلة املطروحة
ولإمت ��ام امله ّمات التي تتزاي ��د خطورتها تدريج ّي ًا،
ين�ص ��هر اخليال ال� � ّذي تطلقه مثل ه ��ذه الألعاب،
في�ص ��بح التمييز بني م ��ا هو حقيق � ّ�ي وما هو غري
حقيق � ّ�ي �ض ��عيف ًا كثري ًا ،وي�ص ��بح ك ّل ما يف احلياة
وهم ّي� � ًا �إىل ح ّد كب�ي�ر .ويرتافق ذلك م ��ع م�ؤ ّثرات
�ص ��وت ّية يتع ّر�ض لها الطفل �أو املراهق كمو�س ��يقى
مع ّين ��ة ت�ش ��عره ب�إكتئ ��اب �أوبحما�س كب�ي�ر .وك�أنمّ ا
هناك نوع ًا من التنومي املغناطي�س � ّ�ي نتيجة الت�أ ّثر

تتوجهني بها
< ختاما،م���ا الن�ص���يحة التي ّ
�إىل الأه���ل ،وبالت���ايل م���ا هو الوق���ت ال ّذي
يج���ب �أن ي�س���مح به ملمار�س���ة ه���ذه الألعاب
الإكرتون ّية؟
والعقلي ال�سليم للأطفال
"يتط ّلب النمو النف�س � ّ�ي
ّ
مما ال
فر�ص� � ًا لتحقي ��ق عالق ��ات �أ�س ��ر ّية �س ��و ّيةّ .
�ش � ّ�ك فيه �أنه ك ّلما تعزّز التوا�ص ��ل ال�سليم واحلوار
�وي ب�ي�ن الوالدي ��ن والطف ��ل �أواملراه ��ق حول
ال�س � ّ
ّ
ّ
موا�ضيع ته ّمه ،ووفر ذلك الثقة ،كلما وجد الطفل
�أواملراه ��ق متعة يف ق�ض ��اء وقته مع �أفراد �أ�س ��رته
الذكي .)...كما
�أكرث من جهازه (الآيباد ،الهاتف ّ
يتوجب على الوالدين ت�ش ��جيع طفلهما على قراءة
ّ
الق�ص ���ص املتنا�س ��بة مع عم ��ره لأنه ��ا تدفعه �إىل
�سلبي ما يراه
التحليل .فبدل من �أن ي�ستقبل ب�شكل ّ
على ال�شا�ش ��ة ويدخل يف عاملها وي�ص ��ل �إىل درجة
م ��ن التب ّلد� ،س ��تتعزّز لدي ��ه القدرة عل ��ى التفكري
املنطقي لأحداث الق�صة ،على
ال�س ��ليم عرب ربطه
ّ
�سبيل املثال ،والتن ّب�ؤ بنهايتها.
�دي� ،إن ج ��از
ويتب� �دّى �أي�ض� � ًا دور اللع ��ب التقلي � ّ
التعبري ،مع الأ�صدقاء و�أطفال اجلريان ،و�أهم ّيته
يف كونه يع ّد جمموعة من ال�س ��لوك ّيات التي ت�ش� � ّكل
�أ�س�س� � ًا يف النم ��و الإجتماع � ّ�ي والإنفع ��ا ّ
يل للطفل.
هذا،بالإ�ض ��افة �إىل �أنه يتيح له ممار�س ��ة مهارات
التن�س ��يق ،خ�صو�ص� � ًا ،عرب احلركات اليدو ّية التي
يتط ّلبه ��ا .وهن ��ا ،يج ��ب الإ�ش ��ارة �إىل �أن التن ّب ��ه
اليدوي
العقلي يتح ّقق ب�شكل �أف�ضل مع تع ّلم الأداء
ّ
ّ
واللم�سي والفعل.
ّ
�أم ��ا فيم ��ا يتع ّل ��ق بع ��دد ال�س ��اعات التي يج ��ب �أن
يح� �دّده الأهل ،فال يجب �أن يتعدّى ال�س ��اعة يوم ّي ًا
الدرا�سيّ ،
يف�ضل
يف العطلة ال�صيف ّية ،ويف الف�صل
ّ
�أن تك ��ون يف عطلة نهاية الأ�س ��بوع فقط .ويجب �أن
يو ّف ��ر الوالدان بدي�ل ً�ا عن هذه الألع ��اب ،كقراءة
الق�ص�ص وم�ش ��اركة طفلهما يف م�شاهدة الر�سوم
املتح ّركة والأفالم املنا�س ��بة لعمره ،بالإ�ضافة �إىل
تنمية هوايته الريا�ض ّية ،و�إ�صطحابه خارج املنزل
يف النزهات وغريها."...

تحقيق

هل دفن الكتاب �إلى غير رجعة؟
اق ��ر�أ ه ��ي �أول كلمة نزلت من ال�س ��ماء م ��ن ديننا
ال ��ذي ختم اهلل به ��ا الر�س ��االت ال�س ��ماوية ،فلوال
الأهمي ��ة التي حتملها هذه الكلم ��ة ملا كانت �أول ما
انزل من الق ��ر�آن على هذه االر� ��ض .انطالقا من
ذل ��ك ال بد م ��ن �أن ننظر قلي�ل ً�ا يف واقعنا لنطرح
ال�س� ��ؤال الآتي :كم متث ��ل الق ��راءة يف حياتنا على
م�ستوى الفرد والأ�سرة واملجتمع؟
هذه امل�س ��تويات الثالثة مرتبطة ببع�ض ��ها ارتباط ًا
قوي ًا ،ف�ل�ا ميكن �أن تكون الأ�س ��رة قارئة واملجتمع
قارئ� � ًا ما مل يكن الفرد يف الأ�ص ��ل قارئ� � ًا ،لأنه هو
نقطة االرتكاز يف هذا املو�ضوع ،وال ميكن �أن يكون
الفرد قارئ ًا وحمب ًا للق ��راءة ولديه املهارة الكافية
يف االط�ل�اع والقراءة م ��ا مل يكن ق ��د تعلمها منذ
مرحل ��ة الطفولة املبك ��رة  .فما حج ��م القرءاة يف
حياتن ��ا ب�ش ��كل عام؟ وك ��م هو الوقت املخ�ص ���ص
ل ��كل فرد يف الأ�س ��رة ليطالع كتاب ��ا �أو جملة؟ وكم
هي امليزانية املخ�ص�صة لدى الأ�سرة ل�شراء الكتب
واملج�ل�ات النافعة؟ وه ��ل ما زال يحر� ��ص كل �أب

حتقيق�:سمار الرتك
وكل �أم على توفري جمالت للأطفال مليئة بالألوان
وال�ص ��ور ال�ش ��يقة لأطفالهم؟ وهل منازلنا حتتوي
عل ��ى مكتبات ت�ض ��م يف جنباته ��ا الكتب واملجالت
التي تنا�سب كل �أفراد الأ�سرة؟
�أ�س ��ئلة يف ظن ��ي �أن ��ه ينبغ ��ي عل ��ى كل �أب و�أم �أن
ي�س� ��ألها لنف�س ��ه ليعرف مدى اهتمامنا بالقراءة،
�أم ��ا على م�س ��توى املجتمع ف�أظن ��ه ال يقل حا ًال عن
م�ستوى الأ�سرة والفرد يف عدم االهتمام بالقراءة
والكت ��اب خ�صو�ص ��ا بع ��د �أن غ ��زا "الأنرتن ��ت"
جمتمعاتن ��ا ،وبالت ��ايل �إن نظرنا يف ملحة �س ��ريعة
للق ��اءات والفعالي ��ات الت ��ي تعتم ��د عل ��ى القرءاة
والكتاب ف�س ��وف جنده ��ا يف حكم املع ��دوم �إال ما
ندر.
وامللف ��ت � ،أن ��ه بينم ��ا ترتاج ��ع ن�س ��بة املطالعة يف
بالدنا �إال �أن امل�ش ��اهد لل ��دول املتقدمة ماديا يرى

�أن الكتاب مازال يحتل ال�ص ��دارة يف حياة الأفراد
لديه ��م ب ��ل يحتل الكت ��اب املكان ��ة العظيم ��ة على
امل�س ��توى الر�س ��مي والأهلي ،وما ت�ص ��دره املطابع
�سنويا من الكتب اجلديدة والتي تعد بالآالف خري
�شاهد على ذلك.
باخت�ص ��ار الكتاب هو النافذة الت ��ي نطل بها على
الع ��امل حيث م ��ن خالله ن�س ��تطيع �أن ن ��رى جميع
ثقافات ال�شعوب و�إجنازاتهم وجتاربهم.
انطالقا من هذا الواقع ال بد من �أن ن�س� ��أل �أنف�سنا
ما هي ن�سبة املطالعة يف �صفوف �شبابنا اليوم ومن
هي الفئة العمرية التي ما تزال ت�ستهويها املطالعة
،للإجاب ��ة على هذه الأ�س ��ئلة �أجرت "�ص ��يدا عرب
التاريخ" اللقاءات التالية:

جولة على املكتبات؟
املدير امل�س� ��ؤول عن �إح ��دى املكتب ��ات املعروفة يف
�ش ��ارع احلمرا ج ��وزف رزوق �أكد ب�أن ��ه دون �أدنى
�ش ��ك ف� ��إن ن�س ��بة املطالع ��ة تراجعت عن ال�س ��ابق
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وال �س ��يما بعد انت�ش ��ار ظاه ��رة "الأنرتنت" يف كل
زمان ومكان،يقول" :مع الأ�س ��ف ف�إن الإقبال على
القراءة باللغة العربية بات معدوما ومل يعد هناك
�س ��وى قلة قليل ��ة تقبل على القراءة و�ش ��راء الكتب
التي يف غالبيتها تكون باللغة الأجنبية .يف ال�سابق
كنا نبيع العديد من الكتب باللغة العربية خ�صو�صا
لدى جميء ال�س ��ياح اخلليجي�ي�ن لكن اليوم يف ظل
الأو�ض ��اع الغري م�س ��تقرة التي نعي�ش ��ها باتت هذه
امل�س�ألة معدومة مثل انعدام ه�ؤالء ال�سياح.
وطبعا �س ��نة بعد �سنة ف�إن ن�س ��بة املطالعة تت�ضاءل
�أكرث ف�أكرث وكل ما نخ�شاه �أن ت�صبح معدومة ،لكن
ما يجعلنا نتفاءل هو �إ�ص ��رار بع�ض العائالت على
�ش ��راء كتب املطالع ��ة لأوالده ��ا و�إن كانت جميعها
باللغة الأجنبية .مع الأ�س ��ف اللغة العربية باتت ب
"خرب كان" وت�أكيدا على هذه امل�س�ألة فقد �أتاين
الأ�س ��بوع الفائت ط�ل�اب جامعة ال يعلم ��ون كيفية
�إ�ستخدام القامو�س العربي.
باخت�ص ��ار نحن نت ��كل فقط عل ��ى الأجانب الذين
ما زالوا حتى ال�س ��اعة يدركون قيمة �شراء الكتاب
و�أهميت ��ه ،والالفت �أنهم ي�ش�ت�رون كتب ��ا حمورها
منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط واملوا�ض ��يع الإ�س�ل�امية
�،ألأجنبي يقر�أ كثريا ويخ�ص ���ص ميزانية خا�ص ��ة
لهذه امل�س�ألة فيا ليتنا نتعلم منه هذه ال�صفة.
العديد من اللبنانيني باتوا ي�ستعينون "بالأنرتنت"
عو�ض ��ا ع ��ن الكت ��اب العتقاده ��م ب�أنه ��م يوفرون
بذلك املال والوقت فبدال من قراءة الكتاب يكتفي
بقراءة امللخ�ص ال�ص ��ادر عن ��ه دون �أن يدرك ب�أنه
بهذا الأ�س ��لوب �سوف ي�صاب �شيئا ف�شيئا باخلمول
والك�س ��ل بينما الكت ��اب ينع�ش له الذاك ��رة ويطلق
العنان خلياله".
كذلك،التقين ��ا جميل �س ��لهب امل�س� ��ؤول ع ��ن مبيع
الكت ��ب يف �إحدى �أعرق املكتبات يف �ش ��ارع احلمرا
والت ��ي مل تقف ��ل �أبوابها يوما حت ��ى خالل احلرب
الأهلي ��ة ،يقول":طبع ��ا "الأنرتن ��ت" �أث ��ر ب�ش ��كل
ملح ��وظ على ن�س ��بة املطالعة و�ش ��راء الكتب ،لكن
رغم ذلك ما يزال هناك فئة معينة تف�ضل الكتاب
على �أي �شيء �آخر لأنه يتميز مبتعة خا�صة .وطبعا
كل كت ��اب ل ��ه حمبيه فمث�ل�ا ال�ش ��باب يقبلون على
�ش ��راء الرواي ��ات الرومان�س ��ية،بينما هن ��اك كتب
�سيا�سية ملن هم �أكرب �سنا .
ومما ال �ش ��ك فيه �أن الو�ض ��ع الإقت�ص ��ادي القائم
ب ��ات يحول دون �ش ��راء الكت ��اب �أو الرواية لأن رب
الأ�س ��رة بات يف�ضل �ش ��راء احتياجاته الأولية لأنه
�أ�ص ��بح يعت�ب�ر م�س� ��ألة �ش ��راء الكتاب م ��ن الأمور
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الت ��ي من املمكن الإ�س ��تغناء عنها يف ظل الظروف
الإقت�صادية ال�صعبة.
لذل ��ك ،ف� ��إن غالبي ��ة الزبائ ��ن ه ��م م ��ن الأجانب
وال�س ��ياح اخلليجي�ي�ن .لك ��ن رغم ذلك �أن ��ا �أعرف
العديد م ��ن العائالت الت ��ي بالرغم من الأو�ض ��اع
ال�ص ��عبة الت ��ي �س ��بق �أن حتدثن ��ا عنه ��ا �إال �أنه ��م
يحر�صون على تخ�صي�ص ميزانية لأوالدهم ل�شراء
الكت ��ب خ�صو�ص ��ا يف مرحلة الطفول ��ة حيث يكون
الطفل ب�أم�س احلاجة كي ي�ستمع �إىل الروايات التي
اعتدنا �سماعها جميعنا يف طفولتنا .وهنا �أحب ان
�أطمئن من يرغب يف القراءة �إىل �أنه با�س ��تطاعته
�ش ��راء كتاب ب�س ��عر معقول فلي�س هناك من �شرط
للمطالعة يق�ضي ب�شراء كتاب باهظ الثمن.
ويف هذا املجال� ،أمتنى على ع�ش ��اق "الأنرتنت"�أن

ي�س ��تخدموه كو�س ��يلة للتعرف عل ��ى الكتاب بهدف
�ش ��رائه ال �أن تكون امل�س� ��ألة جمرد ت�ص ��فح ومرور
الك ��رام لأخ ��ذ املعلوم ��ات املطلوب ��ة للدرا�س ��ة
فق ��ط لأنه ��م بذل ��ك ي�أخ ��ذون املعلوم ��ات ب�ش ��كل
جمتز�أ،باخت�ص ��ار لي�ستعملوا"الأنرتنت"ب�ش ��كل
�إيجابي ال �سلبي".

ماذا يقول املواطنون؟
وال�س� ��ؤال الأ�سا�س ��ي هل م ��ا زال املواطن يف لبنان
يخ�ص ���ص ميزانية خا�ص ��ة ل�ش ��راء الكتاب بهدف
تكري�س حب املطالعة �أم �أن الأو�ض ��اع الإقت�صادية
ال�ص ��عبة باتت حت ��ول دون ذل ��ك ،بالإ�ض ��افة �إىل
انت�ش ��ار ظاهرة "الأنرتنت"التي ق�ض ��ت ب�ش ��كل �أو
ب�آخر على املطالعة عموما ؟

تحقيق
من �أن �أ�س ��عار هذه الروايات باهظ ��ة نوعا ما ،وال
�س ��يما �أنها باللغ ��ة الأجنبية �إال �أنن ��ي �أحر�ص على
تخ�ص ��ي�ص ميزانية خا�صة لهذه امل�س�ألة �.أما فيما
يخ� ��ص "الأنرتنت"فهو بر�أي ��ي ال ي�ؤثر نهائيا على
الكتاب لأنك بب�ساطة لن حتمل "الالب ـ توب" كل
م�ساء لتقرئي منه البنتك قبل النوم فللكتاب نكهة
خا�صة وبر�أيي �أنه ال�صديق يف كل زمان ومكان ".

عن �أي كتاب تتحدثني؟!
¶ من��ى ال�سب��ع �أم لأربعة �أوالد �ض ��حكت ب�س ��خرية
ل ��دى �س� ��ؤالنا ع ��ن هذااملو�ض ��وع،تقول":عن �أي
كت ��اب و�أي ميزاني ��ة تتحدث�ي�ن نحن بال ��كاد ن�ؤمن
احتياجاتن ��ا اليومي ��ة يف هذا البلد ب ��دءا من لقمة
العي�ش مرورا بالق�س ��ط املدر�سي انتهاء مبتطلبات
الأوالد الأ�سا�س ��ية �أما م�س� ��ألة الكتاب فقد ن�سيتها
متاما وهي اليوم باتت تقت�ص ��ر على �ش ��راء الكتب
املدر�س ��ية فق ��ط ال غ�ي�ر و�إن �أرادوا املطالعة حول
�أم ��ر مع�ي�ن ب�إمكانه ��م ان يبحث ��وا يف "الأنرتن ��ت
"الذي �أتكبد عناء دفع فاتورته �شهريا التي ت�صل
�أحيانا �إىل ما يقارب ال 100دوالر .رمبا ت�ستغربني
هذا املوقف لكن لل�ضرورة �أحكام خ�صو�صا عندما
يكون لديك  4اوالد".

زمن "�ألأنرتنت"

�أكتفي بت�صفح الكتب
¶ نبيل بريم التقيناه وهو يت�صفح الكتب يف �إحدى
املكتبات ،يقول�":أ�ص ��بحت �آتي �أ�س ��بوعيا لت�صفح
الكت ��ب كم ��ا ترين لأن ��ه مل يعد مبقدوري �ش ��رائها
نظ ��را الرتف ��اع �أ�س ��عارها ،بالإ�ض ��افة �إىل �أنه بات
هن ��اك �أولوي ��ات تتحكم بن ��ا نتيجة م ��ا نواجه من
ظروف �إقت�صادية �صعبة .
وكما يق ��ول املثل "الأقربون �أوىل باملعروف "لذلك
حولت امليزانية التي كنت �أخ�ص�صها ل�شراء الكتب
�إىل ما يحتاجه املنزل من م�ص ��اريف �أكل و�ش ��رب
واكتفيت بت�ص ��فح الكتب بني وق ��ت �آخر ورمبا �إىل
�ش ��راء كتاب كل �ش ��هرين مرة لأنني كنت وما �أزال
من ع�ش ��اق الكتاب لك ��ن ما باليد حيل ��ة �.أما فيما

يخ� ��ص الأوالد فاحلم ��د ل اهلل �أنني ا�س ��تطعت ان
�أ�ؤم ��ن له ��م مكتب ��ة خا�ص ��ة يف املنزل هي ر�ص ��يد
�س ��نوات ال�ش ��باب حيث كنت فيما م�ض ��ى �أ�ش�ت�ري
العديد من الكتب ويف خمتلف املجاالت".

للكتاب نكهة خا�صة
¶ ليل��ى فرح��ات �أم لفتات�ي�ن حتر� ��ص على �ش ��راء
كتب الأطفال لهما رغم كل الظروف الإقت�ص ��ادية
ال�ص ��عبة ،تقول�":أن ��ا من ��ذ �ص ��غري تربي ��ت على
املطالعة و�أذكر �أن والدتي كانت تقر�أ يل الق�ص�ص
يومي ��ا قب ��ل �أن �أن ��ام .لذل ��ك بقي ��ت ه ��ذه الفكرة
يف ر�أ�س ��ي  ،بالإ�ض ��افة �إىل �أنن ��ي ن�ش� ��أت على حب
املطالع ��ة .وها �أن ��ا اليوم �أح ��اول �أن �أترجم جمال
هذه التجرب ��ة لأنقلها ب ��دوري �إىل �أوالدي بالرغم

¶ ح�سن �شقور �ش ��اب يف الع�ش ��رين م ��ن عمره وهو
ال يهت ��م ب�ش ��راء �أي كتاب �س ��وى الكت ��اب املطلوب
للدرا�سة يف اجلامعة ،يقول ":نحن اليوم �أ�صبحنا
يف زم ��ن "الأنرتنت"و"ه ��وي الق�ص ��ة كله ��ا" �أي
معلومة تريدينها با�س ��تطاعتك �أن تقرئي عنها يف
"الأنرتن ��ت"� ،أي كتاب �أي درا�س ��ة على اختالف
مو�ض ��وعاتها وه ��ي تق ��دم باملجان ،فلم ��اذا �أتكبد
عن ��اء الذه ��اب �إىل املكتبة و�ش ��راء الكتاب ب�س ��عر
وقدره...؟
زمن الكتاب وىل ليحل حمله "الأنرتنت"هذا واقع
ال بد من الت�أقلم معه".
ختام ��ا ،ال ب ��د م ��ن �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن "تكنولوجي ��ا
الأنرتن ��ت" �س�ل�اح ذو حدي ��ن وه ��ي �إن مل تنف ��ع
بالت�أكيد �ست�ض ��ر،بينماالتقلب بني �صفحات الكتب
له لذة خا�ص ��ة جتعل الفرد يعي� ��ش يف مطالعته وال
مي ��ل حديث الكتب عك�س ما يحدث خالل املطالعة
عل ��ى "الن ��ت" والتي قد تبع ��ث على امللل ال�س ��ريع
والك�س ��ل واخلم ��ول حيث يقت�ص ��ر عل ��ى �أخذ قدر
احلاجة فقط ومينع الإ�ستزادة يف الر�صيد الثقايف
الوا�سع .
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ما بين الحجاب ال�شرعي والمو�ضة...
الحجاب يتعدى �شكله التقليدي ودوره الديني
حتقيق:منى �شهاب

القاضي حسن الحاج شحادة

خليل الحلبي

محمود شاهني

فتيات ترتدين احلجاب ولكن غري حمجبات ،هذا
ما ن�ستطيع �أن نطلق عليه ت�سمية "حجاب املو�ضة.
لبا�س ��هن ال�ض ��يق ملف ��ت للنظ ��ر وم�ب�رز ملفات ��ن
�أج�س ��ادهن� ،أ�ص ��ابعهن متتل ��ئ بالزين ��ة امللفت ��ة
و�أل ��وان طالء الأظافر� .أم ��ا موديالت الغطاء على
الر�أ�س واللبا�س ،فـ"حدث وال حرج" ،واحد كعرف
الدي ��ك يرتف ��ع مرتي ��ن اىل الأعلى� ،أو على �ش ��كل
قبعة ع�ص ��رية ال يغطي الرقبة والوجه فقط �ساتر
لل�شعر.
ه ��ذه الظواه ��ر كيفم ��ا جتولن ��ا يف طرقاتن ��ا يف
جامعاتنا جند منهن الكثري ...واذا �س� ��ألتهن عن
حجابهن يقلن �أنه مما�شاة للع�صر ،ولالبتعاد عن
احلجاب التقليدي الذي يربز الفتاة بعمر �أكرب من
عمرها.
باخت�ص ��ار ،وللأ�سف ال�ش ��ديد �أن احلجاب �سقط
بحجج واهية وغري مقنعة.

¶ م��دى طلي���س طالبة جامعية ت�ؤيد ب�ش ��دة حجاب
املو�ض ��ة املنت�ش ��ر حاليا ،وه ��ي حت ��ب �أن تتقيد به
لأنه يجعلها �أكرث �ش ��ياكة واناقة ،تقول�":إنه و�سيلة
للتما�شي مع روح الع�صر والظهور يف مظهر الفتاة
املعا�صرة.هذا النوع من احلجاب ي�سهل اندماجي
يف املجتمع مع التقيد فقط بتغطية ال�شعر.
فاحلج ��اب يج ��ب �أن يك ��ون حري ��ة �شخ�ص ��ية ال
جمرد خ�ض ��وع لل�ض ��غوط وقوانني .املهم عندي �أن
ا�ش ��عر بالراحة يف لبا�سي ،ف�أنا ال �أهتم ماذا يريد
النا�س".
¶ فات��ن �صق��ر �س ��يدة ملتزمة باحلجاب ال�ش ��رعي
التزام ًا كامال ترف�ض رف�ضا قاطعا حجاب املو�ضة
لأنه ح�س ��ب ر�أيها يتناق�ض مع ال�ضوابط ال�شرعية،
تقول� ":أنا �أت�س ��اءل �أي حجاب ه ��ذا الذي ترتديه
الفتاة ويكون كا�ش ��ف ملفاتن ج�س ��دها ويكون �أكرث
�إثارة و�إغراء من مالب�س املتربجات؟!
والأغ ��رب من ذل ��ك� ،أ�س ��اليب التف�ن�ن يف طريقة
احلجاب واختيار �ألوانه و�أ�شكاله التي تتما�شى مع
املالب�س امللفتة التي ترتديها الفتاة.
بر�أيي عل ��ى الفتيات �أن تتخلى ع ��ن هذا احلجاب
باعتبار �أنه ي�سيئ �إليه بكل �أ�شكاله".

¶ حممود �شاهني،بدوره يرف�ض احلجاب الع�صري
لأنه �أ�ص ��بح �أ�ض ��حوكة يف هذا الع�ص ��ر،يقول�":أي
حج ��اب ه ��ذا ال ��ذي ترتدي ��ه الفتيات وه ��ي تلب�س
"البنطل ��ون اجلين ��ز" ال�ض ��يق الكا�ش ��ف ملفات ��ن
اجل�سد والقمي�ص الال�صق على اجل�سم.
عدا ذلك ،م�س ��احيق التجميل التي ت�ض ��عنها على
وجوههن.
ه� ��ؤالء الفتي ��ات تلف�ت�ن انظ ��ار ال�ش ��باب �أكرث من
غريه ��ن" ¶ .ال�شاب خليل احللبي بائع �ألب�س ��ة ،ال
ميانع �أن يكون حجاب الفتاة ال يتنافى مع املو�ضة،
يق ��ول ":ال ب�أ� ��س �إذا ا�ش�ت�رت الفت ��اة ثيابه ��ا على
املو�ض ��ة،لكن احرتاما حلجابها على ر�أ�س ��ها يجب
�أن تخت ��ار املالب�س التي ت�س�ت�ر مفاتنها،وذلك كي
ال تك ��ون مثرية لغرائز ال�ش ��باب يف ال�ش ��وارع �أو يف
اجلامعات".

�آراء متعددة؟
ملعرفة �آراء الفتيات وال�ش ��باب حول هذا املو�ض ��وع
التق ��ت "�ص ��يدا ع�ب�ر التاريخ" ع ��ددا منهم فكان
الآتي:
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ماذا يقول ال�شرع؟
وكم ��ا نلحظ ،ف� ��إن الآراء ووجه ��ات النظر يف هذا
النوع تتعدد فهناك من ي�ؤيد حجاب املو�ض ��ة كونه
ي�س ��مح بنوع من احلرية ال�شخ�صية،بينما يرف�ضه
�آخرون...

تحقيق
القا�ضي �شحادة
لذل ��ك ،ولتبي ��ان حقيقة الأم ��ر من ناحية ال�ش ��رع

كان ال ب ��د من التحدث مع ف�ضيل��ة القا�ضي ال�شيخ
ح�س��ن احل��اج �شح��ادة ال ��ذي حتدث بكل �إ�س ��هاب

ع ��ن هذا املو�ض ��وع ،يق ��ول" :احلج ��اب فر�ض من
فرو� ��ض الدين واحلكمة منه احلف ��اظ على الفتاة
وحمايته ��ا .فالإ�س�ل�ام ك ��رم الفتاة لتك ��ون معززة
مكرمة ،والأ�س ��ا�س �أن يكون زي املر�أة متما�شيا مع
�شروط احلجاب .كما امره اهلل �سبحانه وتعاىل ال
�أن يكون خمالفا له.
فاللبا� ��س ال�ش ��رعي يجم ��ع العديد من االو�ص ��اف
�أبرزها �أن يغطي �أجزاء اجل�س ��م ،عدا ما ا�ستثناه
القر�آن الكرمي يف قوله "�إال ما ظهر منها" .و�أرجح
الأقوال يف تف�س�ي�ر ذلك �أنه الوجه والكفني ،و�أن ال
يكون يف نف�س ��ه زين ��ة لأن الغاية م ��ن احلجاب هو
حت�صيل ال�سرت والعفاف.
ف� ��إذا كان احلجاب فيه زينة مث�ي�رة ،فقد تعطلت
الغاية منه .لذلك نهى اهلل عز وجل عن ذلك فقال
"وال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها".
ي�ض ��يف" :مع الأ�س ��ف ،ك�ث�رت يف الآون ��ة االخرية

مدى طليس

�أنواع احلجاب املزين ب�أنواع من الزينة،بالإ�ضافة
اىل ذل ��ك يج ��ب اال يح ��دد �أجزاء اجل�س ��م ويربز
مفاتنه وي�صف ما حتته.
وق ��د �أخرب النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم" :ان من
اهل النار ن�س ��اء كا�سيات عاريات ال يدخلن اجلنة
وال يج ��دن ريحها" .فان الثياب الت ��ي نراها اليوم

قد تكون غري �ش ��فافة ولكنها حتدد �أجزاء اجل�سم
ومفاتن ��ه في�ص ��بح كل ج ��زء م ��ن �أجزاء اجل�س ��م
حمددا بطريقة مثرية لغرائز الدنيا .وهذا اي�ض ��ا
�شيء حمظور وممنوع".
وح ��ول ر�أيه يف حجاب املو�ض ��ة الع�ص ��ري ،يقول:
"�إن ه� ��ؤالء الفتي ��ات �أ�س ��قطن احلجاب،فمعظم
الفتيات تلب�س ��ن احلجاب للزينة ولي�س ملا فر�ض ��ه
اهلل �س ��بحانه وتعاىل علين ��ا .والبع�ض من الفتيات
تنظ ��رن اىل مو�ض ��ة احلج ��اب اجلديد عل ��ى �أنها
جتم ��ع ب�ي�ن االلت ��زام ال�ش ��رعي باحلج ��اب وب�ي�ن
�أناقتهن وانفتاحهن على الع�صر .فاحلجاب حاليا
�أ�صبح و�سيلة من و�س ��ائل اكتمال �أناقة املر�أة .كما
�أن ��ه تعدى �ش ��كله التقلي ��دي ودوره الديني ،فطرق
ارت ��داء احلجاب يف الوقت احل ��ايل هي �أقرب لأن
تكون ظاهرة �إجتماعية ولي�س ظاهرة دينية.
وه�ؤالء ينطبق عليهن قول ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل
عليه و�س ��لم "�س ��يكون يف �آخر �أمتي ن�ساء كا�سيات
عاريات مائالت مميالت ر�ؤو�سهن ك�أ�سمنة البخت
املائل ��ة ال تدخل ��ن اجلن ��ة وال يج ��دن ريحه ��ا"�،أي
ر�ؤو�س ��هن ك�س ��نام اجلم ��ل حيث ت�ض ��عن احلجاب
على الر�أ�س لكن يرفعون ال�ش ��عر حتته كموديل من
"موديالت ال�صرعة".
�إن بع�ض املحجبات ت�س ��ئن اىل احلجاب من خالل
ت�ص ��رفاتهن .وما يحدث اليوم م ��ن ارتداء جديد
للمحجبات ب�صور خمتلفة مرتبطة بلبا�س احلجاب
"املودرن" وال�سروال ال�ضيق والأك�س�سوارات التي
ت�سلخ عيون ال�شباب ملفاتنها وحتب�س �أنفا�سهم من
خالل رائحة عطرها النفاذة ،وغريها.
والإ�ص ��رار على ارت ��داء غطاء الر�أ� ��س عليه يعني
ع ��دم الإلتزام بالزي اال�س�ل�امي  ،وهذه الطريقة
تتناق�ض وجوهر احلجاب الذي فر�ض ��ه اهلل تعاىل
�سرتا وعفة وطهارة.
فاملر�أة امل�سلمة هي التي ترتدي احلجاب بالطريقة
ال�ص ��حيحة وهي حجاب الر�أ�س مع حجاب القلب
وحج ��اب اجل ��وارح والت ��ي طبق ��ت تعالي ��م دينها
ال�صحيح وجعلت نف�سها �صورة جميلة ملن �أحب �أن
يتجمل بالإ�سالم.
هي �ص ��ورة مثالية يف جذب الإن�س ��ان الغري متدين
اىل الإميان.
�أما ما نراه اليوم يف �ش ��وارعنا فهو �أ�س ��و�أ ال�ص ��ور
التي ميك ��ن �أن تنتقل من خالل مدعيات احلجاب
ومدعيات الإتزام بال�شرع احلنيف.
للأ�سف �أن احلجاب �سقط حني انحرفت الأمة عن
عقيدتها".
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الحريري تنال جائزة الإمتياز في التعليم
من والية بو�سطن

نال ��ت النائب بهي ��ة احلريري
ميدالية "االمتياز يف التعليم"
م ��ن مرك ��ز "Excellence
 "in Educationيف والي ��ة
بو�س ��طن الأمريكي ��ة ،وذل ��ك
تكرمي ��ا مل�س�ي�رتها العريقة يف
املجال التعليمي  -الأكادميي.
"�أل ��ف م�ب�روك" للنائ ��ب
احلريري� ،أ�س ��رة جملة �صيدا
تتمن ��ى لها مزيدا من الإمتياز
والتقدم.
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مجتمع

بيان الجل�سة الدورية
للمجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى

عق ��د املجل� ��س ال�ش ��رعي الإ�س�ل�امي الأعل ��ى جل�س ��ته الدورية برئا�س ��ة مفتي
اجلمهوري ��ة اللبناني ��ة ال�ش ��يخ عب ��د اللطيف دري ��ان يف دار الفت ��وى وبحث يف
ال�ش� ��ؤون الإ�س�ل�امية والوقفية والإداري ��ة والوطنية وا�ص ��در املجل�س بيانا تاله
ع�ضو املجل�س ب�سام رمالوي االتي ن�صه:
توقف املجل�س ال�شرعي �أمام ذكرى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
رحمه اهلل التي توافق يف الرابع ع�ش ��ر من �ش ��هر �ش ��باط اجلاري ،وا�س ��تذكر
املجل� ��س املواق ��ف والإجنازات الت ��ي قدمها الرئي�س ال�ش ��هيد م ��ن اجل وطنه
وامته والتي ال تزال ب�صماته �شاهدة على الأ�س�س ال�سليمة التي عمل عليها يف
حر�ص ��ه على وحدة لبنان و�ش ��عبه وعروبته ،و�أن ابلغ تعبري عن الوفاء للرئي�س
ال�ش ��هيد رفيق احلريري اليوم هو ا�ستكمال امل�س�ي�رة والنهج الوطني والت�أكيد
على دور لبنان العربي واحل�ضاري يف هذا ال�شرق.
اكد املجل�س ال�ش ��رعي على ان والدة احلكومة ب�أغلبية املكونات ال�سيا�س ��ية يف
البل ��د انعك� ��س ارتياحا على املواط ��ن والوطن وانقذ البلد م ��ن االنهيار ،ودعا
املجل�س ال�شرعي ال�سادة النواب اىل مناق�شة البيان الوزاري بال�سرعة املمكنة
التي ت�ص ��ب يف م�صلحة البلد لنيل احلكومة الثقة والبدء بالعمل على ال�صعد
كافة التي ينتظرها الوطن واملواطن من �إ�ص�ل�احات وتفعيل عمل امل�ؤ�س�س ��ات
الر�سمية ومكافحة الف�ساد.
و�شدد املجل�س على �أهمية انعقاد القمة العربية االقت�صادية يف لبنان والنتائج

الإيجابي ��ة التي �أ�س ��فرت يف ختامها ،مم ��ا ي�ؤكد �إن لبن ��ان كان وال يزال يقوم
بدوره العربي يف التعاون والت�ض ��امن مع الأ�ش ��قاء العرب واخذ القرارات التي
تهم لبنان واملنطقة العربية يف �شتى امليادين.
�أ�ش ��اد املجل�س ال�ش ��رعي بوثيقة الإخوة الإن�سانية التي وقعت بني الإمام الأكرب
�ش ��يخ الأزهر احمد الطيب ورا�س الكني�س ��ة الكاثوليكية البابا فرن�سي�س يف �أبو
ظبي عا�ص ��مة دولة الإمارات العربية املتحدة التي رعت م�شكورة هذا احلدث
التاريخي يف العالقة امل�ش ��رقة بني الإ�س�ل�ام وامل�سيحية ،ويرى املجل�س يف هذه
الوثيقة �إعالنا عامليا ي�ؤ�س ���س ملرحلة متقدمة يف تعزيز مفهوم الرحمة واملحبة
والتعاون والتالقي والتوا�ص ��ل والعدل وال�س�ل�ام بني الأمم وال�شعوب يف خدمة
الب�شرية جمعاء.
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بلدية �صيدا تفتح �صدرها لمناق�شة م�شاريعها

�أكدت رئي�س ��ة كتلة امل�س ��تقبل النيابية النائب بهية
احلري ��ري �أن " �ص ��يدا القدمية هي ث ��روة حقيقية
للمدينة وجواره ��ا ولكل لبن ��ان " .ور�أت احلريري
ان" الأ�س ��ا�س يف اي م�ش ��روع يق ��وم يف �ص ��يدا ه ��و
وظيفة ودور املدينة"  .معتربة ان �صيدا اليوم امام
فر�ص ��ة للإ�ستفادة من مو�ضوع التنقيب عن النفط
والغ ��از ك ��ون البلوك  7يق ��ع مقابل املرف� ��أ اجلديد
للمدين ��ة والذي ميكنه ��ا من تلعب دور امل�س ��تقطب
لل�ش ��ركات التي �س ��تواكب اعم ��ال التنقيب يف هذه
املنطقة ب�شكل ت�ستفيد املدينة من هذا املو�ضوع ".
كالم احلري ��ري جاء خالل لقاء ح ��واري يف بلدية
�ص ��يدا حول م�ش ��روع املخطط التوجيهي  للواجهة
البحري ��ة اجلنوبي ��ة للمدين ��ة نظمه "جتم ��ع ع ّلي
�ص ��وتك" ومتيز بتنوع ح�ض ��وره �س ��واء على �صعيد
فاعلي ��ات �سيا�س ��ية او اقت�ص ��ادية او قطاع ��ات
هند�س ��ية �أو �أهلية  .والقى انفتاح البلدية ورئي�سها
املهند� ��س حممد ال�س ��عودي على اال�س ��تماع اىل كل
الأف ��كار واملقرتحات واملالحظات التي طرحت فيه
ارتياح ًا وتنويها من قبل املنظمني وامل�شاركني كونه
ي�ش ��كل ترجمة فعلي ��ة حلر�ص املهند�س ال�س ��عودي
على �إ�شراك كافة املكونات ال�صيداوية يف مناق�شة
م�ش ��اريع املدينة وا�ست�شراف �آفاق جديدة لتنميتها
على �شتى ال�صعد .
و�ش ��ارك يف اللقاء اىل جانب احلريري وال�سعودي
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 :ممثل النائب ا�س ��امة �س ��عد عقيلته اميان ومن�سق
تي ��ار امل�س ��تقبل يف اجلنوب الدكتور نا�ص ��ر حمود،
ال�س ��فري عبدامل ��وىل ال�ص ��لح ،ممثل رئي� ��س غرفة
التجارة وال�ص ��ناعة والزراعة يف �ص ��يدا واجلنوب
حممد �ص ��الح نائب ��ه عمر دند�ش ��لي نائ ��ب رئي�س
جمعي ��ة جت ��ار �ص ��يدا و�ض ��واحيها علي ال�ش ��ريف
حمم ��د القط ��ب ،رئي�س رابط ��ة الأطباء يف �ص ��يدا
الدكتور نزيه البزري ،رئي�س رابطة �أطباء الأ�سنان
يف �ص ��يدا واجلنوب الدكتور جودت الددا ،ومن�سق
جتم ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الأهلي ��ة يف �ص ��يدا ماجد حمتو
وجم ��ع م ��ن ال�شخ�ص ��يات والفاعليات الهند�س ��ية
والأهلية واالجتماعية .

دند�شلي
ا�س ��تهل اللقاء بكلمة ترحيب م ��ن املهند�س حممد
املجذوب  ،ثم كلمة منظمي اللقاء القاها املهند�س
حممد دند�ش ��لي الذي ا�ستعر�ض بداية واقع املدينة
يف مواجه ��ة التح ��والت االقت�ص ��ادية ،وتوقف عند
م�ش ��روع ت�أهيل الواجهة البحري ��ة اجلنوبية ملدينة
�ص ��يدا وانعكا�س ��اته االقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة
والبيئية .انطالقا من املر�س ��وم رق ��م  3093تاريخ
 31/5/2018القا�ض ��ي الرتخي�ص با�شغال امالك
عام ��ة بحري ��ة يف منطق ��ة الدكرم ��ان العقارية –
ق�ض ��اء �ص ��يدا – حمافظة لبن ��ان اجلنوبي وعطف ًا

على القانون رقم  18ال�صادر يف  5/9/2008حول
ان�ش ��اء املنطقة االقت�صادية اخلا�ص ��ة يف طرابل�س
فا�س ��تعر�ض بداي ��ة احلي ��ز اجلغرايف املخ�ص ���ص
للمنطقة مو�ض ��وع املر�س ��وم وهي م�ساحة من املياه
( 505االف م�ت�ر مرب ��ع تقريبا) بحاج ��ة اىل ردم
وا�ست�ص�ل�اح ولإج ��راء م�ش ��روع اف ��راز للأرا�ض ��ي
الناجت ��ة عن ال ��ردم ،واخليارات املتاحة بالن�س ��بة
للمرف�أ والتحوالت يف الوظيفة والدور ومنها :ان�شاء
منطقة جتارية حرة ،ان�ش ��اء منطقة تخزين للنفط
والغاز وان�ش ��اء منطقة اقت�ص ��ادية خا�ص ��ة ،مزارع
لال�س ��ماك – �أو مناطق �س ��ياحية .واجرى مقارنة
ب�ي�ن عدد من اخليارات املطروح ��ة وركز على احد
هذه اخليارات وهو ان�شاء منطقة اقت�صادية خا�صة
معتربا انها ميكن �أن تكون من �أكرث امل�شاريع �أهمية
وفعالية يف تغيري بنية �إقت�ص ��اد �صيدا واجلنوب يف
حال اعتمادها .و�أنه ميكن ان يكون لها �إنعكا�س ��ات
�إيجابية على هذه املنطقة .وت�ساعد على �إ�ستقطاب
اال�س ��تثمارات  /رج ��ال �أعمال  /تدري ��ب كفاات /
فر�ص عم ��ل  ،وحتفز عل ��ى � إقامة م�ص ��انع لإنتاج
ال�س ��لع .ور�أى ان امل�ش ��روع يتطل ��ب امل�ش ��روع دعم ًا
�سيا�س ��ي ًا كي يب�ص ��ر الن ��ور.واذ اثن ��ى على حر�ص
النائ ��ب بهية احلريري على املدين وحبها ل�ص ��يدا
القدمي ��ة وم ��ا قدمته لها " مم ��ا مل يقدمه احد يف
�ص ��يدا " اب ��دى دند�ش ��لي بع�ض املالحظ ��ات على

إنماء

م�ش ��روع مرف� ��أ �ص ��يدا اجلدي ��د وما اعت�ب�ره انه "
ميك ��ن ان ي�ؤثر على املدينة القدمي ��ة"  .وقال " ان
م ��ا يعنينا كابناء املدينة هو ا�س ��تفادة �ص ��يدا من
اي م�ش ��روع يخدم الوط ��ن " .ولفت اىل ان الهدف
اال�سا�س من اللقاء هو البحث يف �سبل امناء املدينة
وتن�ش ��يط احلياة االقت�ص ��ادية فيها لتط ��ال جميع
النا�س  ،وم�شددا على اهمية عقد م�ؤمتر اقت�صادي
تخ�ص�صي للبحث يف خمتلف ق�ضايا املدينة .

ال�سعودي
وبعد مداخالت لعدد من امل�شاركني تناولت م�شروع
املرف�أ التجاري وبع�ض امل�شاريع احليوية الأخرى يف
املدينة  ،حتدث املهند�س ال�س ��عودي فنوه بعقد مثل
هذه اللقاءات احلوارية حول ق�ض ��ايا املدينة مبدي ًا
انفتاح البلدية على النقا�ش واحلوار والتفاعل حول
م�ش ��اريع املدينة وعلى اية مالحظات او مقرتحات
ب�ش�أنها ،ومتوقفا عند م�شروع املرف�أ التجاري الذي
قال انه �سي�ؤمن نحو 2000فر�صة عمل هامة وينع�ش
املنطقة .كما اجاب على بع�ض الأ�سئلة واملداخالت
حول م�شاريع وق�ضايا اخرى تهم املدينة .

احلريري
وداخل ��ت النائ ��ب احلريري فاعت�ب�رت �أن" املدينة
القدمية ه ��ي ال�ث�روة احلقيقية ل�ص ��يدا وجوارها

ولكل لبن ��ان  ،وقيمتها تكمن يف انه ��ا مدينة تعي�ش
ب�أهلها وبالن�س ��يج املوجود فيه ��ا والذي كل املجتمع
املدين يف املدينة يهتم بالنا�س املوجودة فيها �سواء
من ناحية الرعاية او من ناحية تطوير القدرات ".
وح ��ول ما اثري يف اللقاء عن املرف�أ اجلديد طرحت
احلريري �س� ��ؤا ًال " هل ي�س ��تطيع �أو يجر�ؤ �أحد على
�أن يلغ ��ي مرف�أ �ص ��يدا التجاري؟! وه ��ل يجر�ؤ �أحد
على  حتم ��ل م�س� ��ؤولية �إلغائ ��ه !" .وقال ��ت �" :أمام
حاجة القطاعات العاملة يف البحر وخا�صة املالحة
 ،كنا ام ��ام �أحد خيارين �إما تو�س ��يع املرف�أ القدمي
وهذا كان �سي�شكل كارثة على املدينة القدمية لأننا
لو " ط ّولنا " ال�سن�سول وو�صل اىل اجلزيرة وحجب
القلعة ال يعد بالإمكان ت�صنيف املدينة �سياحية ويف
الوق ��ت نف�س ��ه ال يحل امل�ش ��كلة  ،لأن العمق املوجود
يف املرف� ��أ القدمي �س ��تة امتار ون�ص ��ف املرت وهو ال
يكفي لإ�س ��تقبال البواخر الكبرية  ،بينما يف املرف�أ
اجلدي ��د العمق  10امت ��ار ويف بع�ض الأماكن ميكن
ان ي�ص ��ل اىل عم ��ق  12م�ت�را .لذل ��ك كان اخليار
الث ��اين بنق ��ل املرف� ��أ اىل حي ��ث ين�ش� ��أ الآن امليناء
اجلدي ��د  وكان همنا ان نحافظ عل ��ى وجود املرف�أ
ويف نف� ��س الوقت نطور مرفا ال�ص ��يادين ور�ص ��يف
النزهة من خالل م�ش ��روع متكمل وتوجد درا�سة له
بالتعاون مع بر�شلونة".
وا�ض ��افت  ":يحكى مبو�ض ��وع النفط والغاز ونحن

لدينا البلوك  7مقابل املرف� ��أ اجلديد الذي �ألهمنا
اهلل لإن�ش ��ائه يف تلك املنطقة لأن املدينة اذا كانت
تريد �أن ت�ستفيد من �أعمال التنقيب ومن ال�شركات
التي �ستقوم بها و�شركات اخلدمات التي �ستواكبها
 ،ف�أ�ص ��بح ل ��دى املدين ��ة مرف� ��أ جاه ��ز ميكنها من
�أن تلعب دور امل�س ��تقطب لل�ش ��ركات التي �س ��تواكب
اعم ��ال التنقي ��ب يف هذه املنطقة ب�ش ��كل ت�س ��تفيد
املدينة من هذا املو�ضوع ".
وقالت"�أم ��ا النقا� ��ش حول م ��ا هو اف�ض ��ل للمدينة
 ،منطق ��ة اقت�ص ��ادية او منطق ��ة ح ��رة او غريهما
 ،فه ��ذه الأف ��كار كلها �س ��تحال اىل اخت�صا�ص ��يني
لو�ض ��ع ج ��دوى اقت�ص ��ادية وحتدي ��د القواعد التي
يجب العمل على ا�سا�س ��ها ومن املفيد طرح املزيد
من الأفكار بهذا اخل�صو�ص ".
ور�أت احلريري ان" الأ�س ��ا�س يف اي م�ش ��روع يقوم
يف �ص ��يدا هو وظيفة ودور املدينة وقالت":النقا�ش
يف وقت ��ه وحمله وانا من الأ�ش ��خا�ص تهمني وظيفة
املدين ��ة و�س ��عيدة ب� ��أن تخ ��رج منك ��م اف ��كار حول
ماذا تري ��دون �أن تكون وظيفة املدينة �س ��ياحية او
خدماتية ".
واثن ��ت احلري ��ري عل ��ى عق ��د ه ��ذا اللق ��اء وح ّيت
القيم�ي�ن علي ��ه  ،وا�ص ��فة اي ��اه باحلي ��وي واملفي ��د
و�شددت على اهمية ا�ستكماله بلقاءات مماثلة �آملة
يف اخلروج ب�أفكار ونتائج ت�صب مل�صلحة املدينة .
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الحريري كرمت الم�شاركات في
م�ؤتمر المر�أة العربية المنعقد في بيروت
كرمت رئي�سة كتلة امل�س ��تقبل النيابية النائب بهية
احلري ��ري امل�ش ��اركات يف م�ؤمتر " �أث ��ر التغريات
ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة على واقع
امل ��ر�أة العربي ��ة " والذي ينظمه املجل�س الن�س ��ائي
اللبناين بال�ش ��راكة مع هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
ومنظم ��ة املر�أة العربية برعاي ��ة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�ش ��ال عون يف بريوت وذلك بحفل ع�شاء
اقامت ��ه على �ش ��رفهن يف دارة جمدليون و�ش ��ارك
فيه "ع�ض ��و كتل ��ة امل�س ��تقبل النائب ال�س ��يدة روال
الطب�ش  ،ورئي�س ��ة الهيئ ��ة الوطنية ل�ش� ��ؤون املر�أة
ال�س ��يدة كلودي ��ن روكز ع ��ون � ،أمني ع ��ام االحتاد
الن�س ��ائي العربي الدكتورة هدى ب ��دران  ،املديرة
العامة ملنظمة املر�أة العربية ال�س ��يدة فاديا كيوان
وع ��دد م ��ن املديرات العام ��ات  ،ورئي�س ��ة املجل�س
الن�س ��ائي ال�س ��يدة اقبال مراد دوغان وال�س ��يدات
اع�ضاء املجل�س ورئي�سات الوفود الن�سائية العربية
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امل�شاركة يف امل�ؤمتر وجمع من املدعوات.
ورحب ��ت احلريري بال�س ��يدات منوهة بانعقاد هذا
امل�ؤمتر ومبا ي�شكله من تظاهرة ن�سائية عربية على
ار�ض لبنان لدعم ق�ضايا املر�أة العربية
من جهتها اعتربت ال�س ��يدة كلودين روكز عون ان
"هذا امل�ؤمتر لي�س فقط ي�ضيف اىل لبنان وامنا هو
يتن ��اول الدور الذي تلعبه املر�أة العربية يف البلدان
العربي ��ة التي مرت يف ظروف �ص ��عبة وخ�صو�ص ��ا
احلروب ،وان ذلك ي�شكل حتديا للمر�أة التي لعبت
دور ال�س ��لم و�ضحت " .م�ش ��ددة على اهمية "دعم
االبداع الن�س ��ائي العربي وتب ��ادل اخلربات بينهن
على �ص ��عيد البل ��دان العربي ��ة" .واعتربت ان هذا
اللق ��اء يف جمدليون بدعوة من ال�س ��يدة احلريري
"هو لقاء عائلي يتوج هذا النهار الطويل يف امل�ؤمتر
الذي جنتمع فيه بالفرح واملحبة حمبة وطننا وكل
االوطان العربية من حولنا ".

بدوره ��ا قالت رئي�س ��ة املجل�س الن�س ��ائي اللبناين
ال�سيدة اقبال مراد دوغان "ان امل�ؤمتر كان ناجحا
ج ��دا خ�صو�ص ��ا ان الهيئات الن�س ��ائية العربية مل
جتتم ��ع منذ ف�ت�رة طويلة وان هذه ه ��ي اول خطوة
نق ��وم به ��ا ولن تك ��ون االخ�ي�رة وعلينا ان ن�س ��تمر
بالعمل على مو�ض ��وع امل ��ر�أة العربية " .وا�ض ��افت
"يف الأماك ��ن التي تكون فيه ��ا متقدمة نعمل كي
ن�صبح متقدمات مثلها وعندما تكون مت�أخرة نقف
ونق ��ول ال  ،عليه ��ن العودة  ،خ�صو�ص ��ا يف املناطق
التي عانت وال تزال تعاين من نزاعات".
و�ش ��كرت ام�ي�ن ع ��ام االحت ��اد الن�س ��ائي العرب ��ي
الدكت ��ورة ه ��دى ب ��دران النائ ��ب احلري ��ري على
دعوتها نقالة اليها حتيات املر�أة العربية وامل�صرية
خ�صو�ص� � ًا  ،ومعرب ��ة ع ��ن اعتزازها به ��ا وبالدور
الذي قامت به على �ص ��عيد دعم ق�ض ��ايا املر�أة يف
العامل العربي .
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�صيدا عا�صمة الجنوب ت�ستقبل الرئي�س النم�ساوي
في مطعم  ZAWAT RESTAUTRANTال�سياحي في �صيدا
بكل رحابة �ص ��در وفخر واعتزاز وتقدير وحفاوة
بالغة � ,إ�س ��تقبل �ص ��احب مطعم  Zawatال�س ��يد
م�ص ��طفى �إدلبي فخامة رئي�س جمهورية النم�سا
ال�س ��يد  Alexander Van Der Bellenوقرينت ��ه
ال�س ��يدة  Doris Schmindauerعل ��ى ر�أ� ��س وف ��د
ر�س ��مي كب�ي�ر يف زيارت ��ه اخلا�ص ��ة �إىل لبن ��ان
وبح�ض ��ور �س ��فري النم�س ��ا يف لبن ��ان MARIAN
.WRBA
حي ��ث �أقيم على �ش ��رفه حفل ع�ش ��اء مميز وفاخر
مكنته من تذوق �أ�ش ��هى و�أفخر امل�أكوالت اللبنانية
ال�ش ��هرية حي ��ث رح ��ب ال�س ��يد م�ص ��طفى �إدلبي
�صاحب مطعم ذوات بالرئي�س وجاء يف كلمته :
" �سيدي الرئي�س نرحب بح�ضرتكم ترحيب مميز
يليق مبكانتكم ومقامكم الك ��رمي يف بلدكم الثاين

لبنان  ,وقد �ش ��رح يف كلمته ان هذا البناء الرتاثي
يع ��ود يف تاريخه م ��ا يقارب  400ع ��ام تقريبا وما
مييزه انه مواجها للقلعة البحرية الأثرية و�ش ��اطئ
�صيدا ال�ساحر.
م�ش�ي�را يف كلمت ��ه ان �أول �س ��ينما (روك�س ��ي ) يف
�ص ��يدا كان متواجد يف هذا البناء الرتاثي العريق
والذي يعرف اليوم مبطعم ذوات � -صيدا.
يعتربهذا البناء القدمي الرتاثي العريق ال�س ��ياحي
يف �ص ��يدا مق�ص ��دا لكبار ال�شخ�ص ��يات اللبنانية
والعربية والدولية وكافة �أطياف املجتمع.
حي ��ث ج ��دد ال�س ��يد م�ص ��طفى يف �س ��ياق كلمت ��ه
الرتحيب بالرئي�س النم�ساوي قائال � " :إنه ل�شرف
عظيم يل �أن �أ�ست�ض ��يف �ضيف مميز مثلكم  ,ولنا
الفخر والإعتزاز بوجودكم بيننا فخامة الرئي�س.

كلم ��ة الرئي� ��س النم�س ��اوي Alexander Van Der

 Bellenجاء فيها ب�إعجاب وتقدير :
" يف زيارتي الر�س ��مية �إىل لبنان ق�ض ��يت ام�س ��ية
رائع ��ة يف مطعم ذوات ن�أمل يوما ما �أن تقوم بفتح
مطعم مماثل ملطعم ذوات يف فيينا.
ويف اخلتام � :ش ��كر �ص ��احب مطعم ذوات الرئي�س
النم�س ��اوي على اختياره للمطعم  ,مثني ًا على هذا
االختيار
ومتمنيا له ووللوفد املرافق دوام ال�صحة والعافية.
بتغطي ��ة خا�ص ��ة من �أ�س ��رة جمل ��ة �ص ��يدا لزيارة
الرئي�س النم�ساوي ملدينة �صيدا
مع حتيات �أ�سرة جملة �صيدا
WWW.SAIDA-MAGAZINE.CO
WWW.SAIDASTARTV.COM
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دريان ا�ستقبل اللواء عثمان
م�شيد ًا بانجازات قوى االمن

ا�س ��تقبل مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�ش ��يخ عبد اللطيف دريان يف دار الفتوى
املدي ��ر العام لقوى الأم ��ن الداخلي اللواء عماد عثمان وعر�ض معه الأو�ض ��اع
العامة .و�أ�ش ��اد املفتي دريان ب"اجلهود التي يقوم بها اللواء عثمان يف حفظ
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الأمن واال�س ��تقرار يف لبنان ،ونوه بالإجنازات التي تق ��وم بها املديرية العامة
لق ��وى الأم ��ن الداخلي حلماية ال�س ��لم الأهلي ون�ش ��ر االطمئن ��ان والأمان بني
اللبنانيني.

مجتمع

الأمن اللبناني يوقف عمي ًال للمو�ساد
على عالقة بمحاولة اغتيال حمدان في �صيدا
وجهه ��ا الأم ��ن اللبن ��اين اىل جهاز
�ض ��ربة جدي ��دة ّ
املو�س ��اد الذي يعترب القوة اال�س ��رائيلية ال�ض ��اربة يف
الع ��امل والت ��ي متكن ��ت بوا�س ��طته من تطوي ��ع �أنظمة
ودول ،منذ �أن �أن�ش�أت دولتها على �أر�ض فل�سطني.
فاحلرب الناعمة بني �أجهزة اال�س ��تخبارات اللبنانية
وتل ��ك اال�س ��رائيلية تن�ش ��ط منذ فرتة نتيج ��ة ّ
التطور
الأمني ال�س ��ريع الذي �شهده لبنان يف خالل ال�سنوات
الأخرية.
�أ�س ��فرت عملية �س ��ر ّية ملديرية املخابرات يف اجلي�ش
اللبن ��اين ع ��ن الق ��اء القب� ��ض عل ��ى �أح ��د العم�ل�اء
املج ّندي ��ن للمو�س ��اد على الأرا�ض ��ي اللبنانية ويدعى
"ح�س�ي�ن بتو" ،وذلك يف مدينة �ص ��يدا ،وقد �ض ��بط
لديه عدد كب�ي�ر من الأجهزة االلكرتون ّي ��ة التي ز ّوده
بها جهاز املو�ساد.
بت ��و هو �أحد النا�ش ��طني م ��ع جهاز خماب ��رات العد ّو
منذ �س ��نة  .2014بد�أت خماب ��رات اجلي�ش اللبناين
بعملية ر�ص ��ده بعد حماولة االغتيال الفا�شلة للقيادي
يف حركة حما�س حممد حمدان التي ن ّفذها املو�س ��اد
اال�س ��رائيلي يف �ص ��يدا من ��ذ ح ��وايل ال�س ��نة بتاريخ
 21كان ��ون الث ��اين ( 2018ال�ص ��ورة) .يومها ف�ش ��ل
اال�س ��رائيليون يف قتل حمدان الذي انفجرت �سيارته
قب ��ل �أن يدخل اليها .ويف فرتة زمنية �س ��ريعة مت ّكنت
�ش ��عبة املعلوم ��ات م ��ن الق ��اء القب�ض عل ��ى العميلني
اللبنان ّيني الع�ض ��وين يف اخللية املن ّفذة ،وهما حممد
احلج ��ار وحممد بيتية .ومت ّكنت ال�ش ��عبة من حتديد
ّ
هوي ��ة "�ض ��ابطني" م ��ن جه ��از املو�س ��اد كان ��ا دخال
االرا�ض ��ي اللبناني ��ة ولكنهم ��ا غ ��ادرا ف ��ور ح�ص ��ول
التفجري وقبل انك�شاف �أمرهما.
يومه ��ا كان هن ��اك م ��ن ق ��ام بعملي ��ات اال�س ��تطالع
وال ّر�ص ��د حلم ��دان قب ��ل تكلي ��ف �ض � َ
�ابطي املو�س ��اد
ومعاونيهم ��ا م ��ن اللبناني�ي�ن بتنفي ��ذ العملي ��ة .ه ��ذا
ال�ش ��خ�ص كان ح�سني بتو الذي عمل مع املو�ساد ب�شكل
منف ��رد من دون �أن يكون له ارتب ��اط باخللية املنفذة،
وهذا اال�س ��لوب اال�س ��تخباراتي لطاملا اعتمده املو�ساد
يف تنفيذ العمليات ،حيث ين�شط العمالء ب�شكل منفرد
منف�صلني عن بع�ضهم و�أحيان ًا من دون معرفة الهدف
اال�سا�سي الذي يكمن خلف املهمات املكلفني بها.
ا�س ��تم ّرت خماب ��رات اجلي�ش يف ر�ص ��د الهدف الذي
مهّد ملحاولة ت�ص ��فية حم ��دان اىل �أن حددّت هويته.

فالرج ��ل �أخف ��ى �أي دلي ��ل كان م ��ن املمك ��ن �أن يقود
املخابرات اليه بعد حماولة االغتيال الفا�شلة .ولكنه،
كما �ض ّباط املو�س ��اد ،غادر لبنان يف تاريخ  23كانون
الثاين  2018بعد �أن �أمره م�ش� � ّغلوه بذلك .فغاب مدّة
ثالثة �أ�شهر وعاد اىل لبنان بنا ًء على طلبهم.
يف الأ�س ��ا�س كان ح�س�ي�ن بت ��و ه ��و من ك ّل ��ف بتجميع
املعلومات عن حمدان منذ �صيف  ،2017فحدّد مكان
اقامته ور�ص ��د جميع حتركات ��ه والأماكن التي يرتدد
اليها وال�س ��يارات التي ي�ستعملها ونقلها اىل م�ش ّغليه.
م ��ع العلم ب�أن حممد بيتية ،ال ��ذي �ألقي القب�ض عليه
بعي ��د حماولة اغتيال حم ��دان ،كان اعرتف ب�أ ّنه من
اوكل مبراقب ��ة حم ��دان وا�س ��ت�أجر م�س ��تودع ًا قريب� � ًا
من منزله يف �ص ��يدا �آن ��ذاك لرياقبه عن كثب .ولكنّ
بعميل واحد ،وهذا ما يت ّبني
املو�س ��اد كما يبدو ال يثق ٍ
بع ��د �أن اعرتف عند املخابرات ب�أنه هو من �أوكلت له
ه ��ذه املهمة من دون �أن يك ��ون له علم مبن هو حممد
حجار او ما هي املهمة املك ّلف بها .
�أهمية ح�س�ي�ن بتو �أنه ا�شرتك بتنفيذ عملية تعترب يف
غاية الأهمية بالن�س ��بة اىل املو�ساد .فمحمد حمدان
الفل�سطيني الذي يعترب من �أهم كوادر حركة حما�س
كان ن�شاطه �س ��ري ًا حتى بالن�سبة اىل �أع�ضاء احلركة
يف لبن ��ان ،فالرجل كان يعم ��ل مع �آخرين على تطوير
�ص ��واريخ تر�س ��ل اىل داخل قطاع غزة الطالقها على
امل�س ��توطنات اال�س ��رائيلية يف فل�س ��طني املحت ّلة .وقد
اعترب املو�س ��اد حمدان ورفاقه من الأهداف احليو ّية
ثان يف
فتم اغتيال �أحدهم يف الفيلي ّبني وخطف ٍ
لهمّ ،
فرن�سا وحاولوا قتل حمدان يف لبنان.
يف�سر ح�ضور �ضابطني من املو�ساد �شخ�صي ًا
وهذا ما ّ
ّ
اىل لبنان لتنفيذ العملية� .أما فيما يتعلق بح�سني بتو،
فيبدو �أن ثقة املو�س ��اد املطلقة به كانت كفيلة بتكليفه
بهكذا مه ّمة.
هنا تنتهي ف�ص ��ول دور بتو مب�ش ��اركته يف التح�ض�ي�ر
الغتي ��ال حمم ��د حم ��دان .اال �أن اعرتاف ��ات الرجل
التج�س ���س كما تظهر اخلرق
تظهر مدى خطورته يف ّ
الكب�ي�ر ال ��ذي حت ّققه اجه ��زة ا�س ��تخبارات العد ّو يف
لبنان .فح�س�ي�ن بتو حائز على ماجي�ستري يف هند�سة
االت�صاالت وكان قد مت ّكن من العمل ل�صالح �شركات
االت�ص ��االت الث�ل�اث يف لبن ��ان� :ش ��ركة "�أوج�ي�رو"
باال�ض ��افة اىل �ش ��ركتي اخلل ��وي  touchو .alfaويف

�س ��نة ّ 2014مت جتنيده عرب �صفحة على "فاي�سبوك"
تعلن عن نف�س ��ها انها منظمة تعمل ملكافحة االرهاب
يف ال�ش ��رق الأو�سط .فتوا�صلوا معه بعد �أن ر�صدوا له
كتابات تندّد بحزب اهلل وتظهر كرهه له.
ّمت التوا�ص ��ل مع ��ه ،يف البداي ��ة ،ع�ب�ر "فاي�س ��بوك"
ثم طلبوا من ��ه مالقاتهم خارج البالد .ف�س ��افر عرب
جواز �س ��فره الرتك ��ي اىل جورجيا والتقى باملو�س ��اد
هن ��اك� .أبلغه اجلهاز اال�س ��رائيلي ب�أ ّن ��ه جهاز امني
يعمل ل�صالح حلف �شمال الأطل�سي ويريده �أن يتعاون
فتم تكليفه باخرتاق �سنرتاالت
معه �ض� � ّد حزب اهللّ .
اوجريو وا�س ��تلم منهم مبلغ� � ًا مال ّي ًا يبل ��غ نحو ٧٥٠٠
يورو وملف ًا لت�صوير طرقات ور�صد �أبنية وت�صويرها.
ثم عاد والتقى مب�شغليه يف ا�سطنبول و ّمت تدريبه على
ا�س ��تعمال الأجهزة الإلكرتونية الت ��ي ز ّودوه بها .بعد
فرتة على جتنيده قام ب�إر�سال خرائط تتعلق ب�شبكات
االت�ص ��االت اللبنانية ال ّثابتة واخلليوية .وهذا ان ّ
دل
على �شيء فانمّ ا على ه�شا�شة قطاع االت�صاالت الذي
يبدو معر�ض ًا ملختلف انواع اخلروقات الأمنية.
م ��ن املهمات الت ��ي كلف به ��ا يف بريوت كانت ر�ص ��د
وت�صوير ح�سينية يف زقاق البالط ومكتبة لبيع الكتب
والقرطا�س ��ية يف منطق ��ة قريط ��م .ثم ع ��اد والتقى
م�ش ��غليه يف العا�صمة ال�ص ��رب ّية "بلغراد" وقدّم لهم
مف�صلة ع ّما طلب منه .وبعدها عاد اىل لبنان
تقارير ّ
بعد �أن ّمت تدريبه على تقنيات ر�صد وت�صوير متقدمة
لت�صوير مواكب امنية تابعة حلزب اهلل.
كم ��ا نفذ عمليات ر�ص ��د وت�ص ��وير من ��ذ العام ٢٠١٤
لنق ��اط تفتي� ��ش تابع ��ة للجي�ش اللبن ��اين وقوى االمن
ومبان ر�سمية و�أمنية.
الداخلي وقوات اليونيفيل ٍ
ومن املهام التي ّمت تكليفه بها كانت �سحب املعلومات
املتعلق ��ة مبلف ��ات تابع ��ة ملكتب ��ة مقاب ��ل م�ست�ش ��فى
"ال�سانت تريز" الذي انتقلت ملك ّيته اىل حزب اهلل.
ه ��ذه املهمات ك ّله ��ا كان يتقا�ض ��ى بد ًال عنه ��ا مبالغ
مالي ��ة عرب تقن ّي ��ة الربيد امليت ،وهي تعن ��ي �أن يتّفق
معه على م ��كان يجد فيه الأم ��وال وي�أخذها من دون
�أن يلتق ��ي بحامله ��ا ومن غري �أن يع ��رف هويته .وهي
تقنية ا�س ��تعملها هو نف�سه عندما كان يريد �أن يرتك
�ش ��يئ ًا لهم ،فكان ي�ض ��عه يف مكان حمدّد م�س ��بق ًا من
قبل م�شغليه من دون �أن يعرف ال�سبب �أو من �سي�ستلم
هذا ال�شيء.
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�ضو كرم الرئي�س ال�سابق لمكتب المخابرات في �صيدا:
رجل دولة بامتياز �أر�سى الأمن لجميع المواطنين

كرم حمافظ اجلنوب من�ص ��ور �ض ��و ،ظهر اليوم،
الرئي�س ال�سابق ملكتب خمابرات اجلي�ش يف �صيدا
العمي ��د مم ��دوح �ص ��عب ،لبلوغ ��ه �س ��ن التقاعد،
يف حف ��ل �أقي ��م يف قاع ��ة الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق
احلري ��ري يف �س ��رايا �ص ��يدا احلكومية ،بح�ض ��ور
قادة الأجهزة الأمنية يف �ص ��يدا واجلنوب ور�ؤ�ساء
الوح ��دات الإدارية العامل ��ة يف حمافظة اجلنوب،
وق ��دم ل ��ه درع ��ا تقديري ��ة عرب ��ون �ش ��كر وتقدير
لعطاءاته وجهوده يف حفظ الأمن.
�ضو
افتتح �ض ��و احلف ��ل بكلم ��ة منوها "بجهود �ص ��عب
ودقة ت�أديته ملهامه الأمنية رغم كل ال�صعاب".
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وق ��ال" :جنتمع اليوم لن�ش ��كر العميد �ص ��عب لأنه
كان رج ��ل دولة بامتياز �أر�س ��ى ب� ��أداء دوره الأمن
واال�س ��تقرار جلميع املواطنني يف �صيدا وجوارها،
�ش� ��أنه �ش� ��أن كل الق ��وى الأمنية املوج ��ودة معنا ،ال
ي�شغلها اال طم�أنتنا وا�س ��تتباب �أو�ضاعنا واحوالنا
الأمنية على الدوام".
وختم �ض ��و خماطبا �صعب" :ح�ضورنا اليوم لنعرب
لك عن مدى �ش ��كرنا وامتنانن ��ا لي�س فقط لكونك
رج ��ل �أم ��ن بل النك كنت و�س ��تبقى �ص ��ديقا دائما
معنا واىل جانبنا".
�صعب
ثم �ألقى �ص ��عب كلمة "�ش ��كر فيها املحافظ �ض ��و،

واحل�ض ��ور عل ��ى لفتتهم الكرمية ،وق ��ال" :مهمتي
االمني ��ة الت ��ي كلفت بها م ��ن قبل اجلي�ش رئي�س ��ا
ملكتب املخابرات يف �ص ��يدا الي ��وم �أنهيتها لبلوغي
�س ��ن التقاعد ،ولك ��ن املهمة �س ��يتابعها من تختاره
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية يف مديرية املخابرات ملوا�صلة
الدور يف حفظ امن املواطنني و�أمانهم".
وختم�" :ش ��كرا لتعاونكم معنا جميعا اثناء ت�أديتنا
واجبنا االمني" ،الفتا اىل اننا "و�ض ��عنا االمن يف
خدمة النا�س كما هي احلال يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
للجي�ش اللبناين التي وجدت خلدمة املواطن".
وقدم �ضو يف اخلتام درعا تقديرية ل�صعب عربون
�شكر وتقدير لعطاءاته وجهوده يف حفظ الأمن.
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عر�س جماعي لـ 400عري�س وعرو�س
من مختلف المخيمات الفل�سطينية في لبنان

حتت رعاية رئي�س دولة فل�سطني حممود عبا�س� ،شهدت مدينة �صيدا اللبنانية
م�س ��اء اليوم ال�س ��بت ،اقامة العر�س الوطني اجلماعي لـ  400عري�س وعرو�س
م ��ن خمتلف املخيمات الفل�س ��طينية يف لبنان ومناط ��ق لبنانية ،والذي نظمته
الرئا�س ��ة الفل�س ��طين ّية ومنظمة التحرير الفل�س ��طينية ،ب�إ�ش ��راف مبا�شر من
ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س.
وي�أت ��ي هذا العر�س �ض ��من �أربع ��ة �أعرا�س جماعية ،بعد عر�س�ي�ن مماثلني يف
ال�ض ّفة وغزة ،ورابع يجري التح�ضري له يف �سوريا.
وح�ض ��ر العر�س رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل ،الذي كان قد و�ص ��ل ع�ص ��ر
اليوم اىل لبنان للم�شاركة يف الق ّمة العرب ّية االقت�صاد ّية واالجتماع ّية ،والوزير
ح�س ��ن منيمنة ممث�ل ً�ا لرئي�س الوزراء اللبناين ،وع�ض ��و اللجنت�ي�ن التنفيذية
ملنظم ��ة التحرير واملركزية حلرك ��ة "فتح" عزام االحمد ،ووزيرة االقت�ص ��اد
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الوطني عبري عودة ،وال�س ��فري ا�ش ��رف دبور ،والنائبان اللبنانيان ا�سامة �سعد
وممثل النائب بهية احلريري ال�س ��يد �أمني احلريري ،وامني �سر حركة "فتح"
وف�ص ��ائل املنظمة فتحي ابو العردات ،وع�ضو املجل�س الثوري حلركة فتح �آمنة
جربيل ،ورئي�س بلدية �ص ��يدا ال�س ��ابق عبد الرحمن البزري ،ور�ؤ�س ��اء بلديات
وخمات�ي�ر منطقة �ص ��يدا يف جن ��وب لبنان ،وقي ��ادة وكوادر حرك ��ة "فتح" يف
لبنان ،وممثلو الف�ص ��ائل الفل�س ��طينية واالحزاب اللبنانية ،وح�ش ��د غفري من
ابناء �شعبنا من كافة املخيمات.
ي�ش ��ار اىل ان الرئا�سة الفل�س ��طينية ومنظمة التحرير حر�ص ��تا على م�شاركة
 50عري�س ��ا وعرو�س ��ا لبنانيا يف هذا العر�س اجلماع ��ي ،يف �إطار الت�أكيد على
العالقات االخو ّية والتاريخ ّية الثابتة وامل�شرتكة بني اجلانبني.
�أ�سرة جملة �صيدا تتقدم للعر�سان بخال�ص التهنئة واملباركة.
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وفد من نقابة المحررين زار الجنوب والتقى �إعالمييه

زار نقيب املحررين جوزيف ق�صيفي مدينة �صيدا،
يف اطار التوا�ص ��ل مع االعالمي�ي�ن يف املناطق بعد
انتخاب ��ه ،يرافق ��ه وفد م ��ن جمل�س النقابة �ض ��م
نائ ��ب النقي ��ب ناف ��ذ قوا� ��ص و�أمني ال�س ��ر جورج
�شاهني وم�س� ��ؤول االعالم وا�ص ��ف عوا�ضة وع�ضو
جمل�س النقابة مينى �ش ��كر غري ��ب .وعقد لقاء يف
منزل ممث ��ل النقابة يف اجلنوب امل�ست�ش ��ار احمد
الغربي ،تناول �أو�ض ��اع ال�ص ��حافيني و�آلية تنظيم
عملهم عرب تو�سيع الإطار النقابي لي�شمل العاملني
يف خمتلف و�س ��ائل االعالم واملواق ��ع االلكرتونية،
�ضمن �ش ��روط حمددة والعمل على �إن�شاء �صندوق
التقاعد لل�صحافيني.
ا�س ��تهل الغربي اللقاء بكلمة رحب فيها بق�ص ��يفي
والوف ��د ،وق ��ال" :عملن ��ا �س ��ويا يف النقاب ��ة من ��ذ
� 38س ��نة ،وللنقي ��ب ب ��اع طوي ��ل وب�ص ��مات بي�ض
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يف نقاب ��ة املحررين واحت ��اد ال�ص ��حافيني العرب
ويف امل�ؤمت ��رات الدولي ��ة ،دفاعا ع ��ن حرية الكلمة
وال�ص ��حافة ،وه ��و رفي ��ق درب النقي ��ب الراح ��ل
ملحم كرم ،وق�ض ��ية اجلنوب وق�ضايا االعالميني
حا�ض ��رة يف وجدان ��ه� .إعالمي ��و اجلن ��وب بجانب
النقيب واع�ض ��اء جمل�س النقابة يدا بيد للنهو�ض
بعم ��ل النقاب ��ة ملواجهة ما تتعر�ض له ال�ص ��حافة،
انطالقا من القول "رب همة �أحيت �أمة".
ورد ق�ص ��يفي بكلم ��ة �ش ��كر فيه ��ا للغرب ��ي "جهوده
املتوا�ص ��لة يف مواكبة �ش�ؤون و�شجون االعالميني يف
منطقة اجلنوب" ،وقال" :انا �س ��عيد جدا بوجودي
يف عا�ص ��مة اجلنوب .ه ��ذا اجلنوب املق ��اوم الذي
يخت ��زن ثقاف ��ة احلي ��اة الواح ��دة والغن ��ي بتنوعه،
والتن ��وع يف الوحدة والوح ��دة يف التنوع ،ويعني هذا
تكام�ل�ا يج�س ��د ويعك�س �ص ��ورة التكامل االن�س ��اين

واحليات ��ي بني مكونات ه ��ذه املنطق ��ة التي �أعطت
درو�س ��ا بليغة لل�شعوب العربية ،كيف �أن �شعبا اعزل
اال م ��ن اميانه ينقل اجلبال من موا�ض ��عها� .ش ��عب
لي�س مت�سلحا اال بامكانات �ضئيلة ا�ستطاع ان يطرد
ويهزم اكرب قوة عاتية يف ال�ش ��رق االو�س ��ط ،بحفنة
من ت ��راب وقطع قليلة من ال�س�ل�اح ،ولك ��ن ب�إميان
ي ��وازي اجلبال ا�س ��تطاع دحر الغ ��زاة وان يرفرف
عل ��م الكرام ��ة ف ��وق كل رب ��وع اجلنوب .ه ��ذا فخر
وامثول ��ة لن ��ا ولكل ال ��دول املجاورة لن ��ا .نقدم لهم
حتية اكبار واجالل وننحني خ�ش ��وعا امام �ش ��هداء
ال�ص ��حافة من ابناء اجلنوب وال�شهداء اجلنوبيني
الذين �سقطوا من اجل ان يثبتوا كرامة وطنهم".
واعت�ب�ر ان "و�ض ��ع ال�ص ��حافة يف لبن ��ان بائ�س"،
وق ��ال" :لك ��ي ال ني�أ� ��س م ��ن تغي�ي�ر ه ��ذا الواقع،
ي�س ��توجب توافر �ش ��روط �أ�سا�س ��ية �أوله ��ا حتركنا
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جميعا يدا واحدة و�ص ��وتا واحدا وحزمة واحدة يف
�س ��بيل حقنا ،لأننا اليوم قوة كب�ي�رة لو فعلت تغري
جم ��رى الأحداث يف لبن ��ان .قوة ال�ص ��حافة التي
تخدم ال�سيا�س ��ي  365يوم ��ا يف العام ،تفر�ض على
هذا ال�صحايف ان يتحد ولو ليوم يف ال�سنة ليفر�ض
ايقاعه على ال�سيا�س ��ي ملدة �ساعة ،لينزل فيها اىل
جمل�س النواب ويقر له م�شاريع واقرتاحات قوانني
تطمئن ��ه اىل غ ��ده وم�س ��تقبله .لدين ��ا طموح ��ات
و�أفكار كثرية وم�س ��تعدون لتلقي مزيد من االفكار
والآراء رغم اننا بتن ��ا نعرف معظمها ،ولكن نحن
اليوم بحاجة لأمري ��ن ،الأول �إرادة القرار والثاين
�إرادة التنفيذ ،املبد�أ الأول موجود اما توافر الثاين
فيعتمد على �س ��واعدكم لنكون جميعنا يدا واحدة
لنحقق �إرادة التنفيذ وهي �أ�سا�س ��ية الرادة العمل،
وتت�ص ��ل بطرفني نحن والدول ��ة والهيئات الأخرى
املعنية .لنكن فاعلني ون�ص ��بح قوة �ضاغطة ،علينا
توحيد �صفوفنا با�ستعداد كل الزمالء امل�سجلني يف
اجلدول النقابي وغري امل�س ��جلني االن�ض ��مام �إلينا
يدا واحدة لنفر� ��ض �إيقاعنا وتنفيذ ما نطمح اليه
عندئذ ن�صل لنتائج �سريعة".

وقال�" :س ��نعقد خل ��وة قريبة للنقاب ��ة نطرح فيها
برنام ��ج عملن ��ا وحتركن ��ا و�س ��يكون مق�س ��ما اىل
ق�سمني ،اخلطوط والعناوين العري�ضة التي تت�صل
ب�صلب املهنة وا�ستمراريتها وطم�أنة ال�صحايف اىل
غ ��ده ،وما يتعلق باملكا�س ��ب الثانوية وما ن�س ��تطيع
ان نح�ص ��ل لل�ش ��باب من امور وح�س ��ومات ت�س ��هل
له ��م حياتهم يف بع�ض املجاالت .عملنا اال�سا�س ��ي
�س ��يكون مع الدولة ،ومن بدون ال�ض ��غط عليها لن
ن�ص ��ل اىل نتيجة� .أما الق�س ��م الث ��اين فمع الدولة
والقط ��اع اخلا� ��ص ،لذل ��ك نطل ��ب منك ��م ت�أييدنا
وم�ؤازرتن ��ا ،ف�إمكاناتن ��ا املعنوي ��ة والذاتي ��ة ،اذا
احتدنا ،اكرث بكثري من �إمكاناتنا املادية".
و�ش ��دد على �أن "النقابة بابه ��ا مفتوح للجميع ولن
نوفر و�سيلة لن�ساعد �ضمن االمكانات".

عوا�ضة
ب ��دوره ا�س ��تعر�ض عوا�ض ��ة جت ��ارب القط ��اع
الإعالمي يف الدول العربية و�س ��بل م�ساندة الدولة
له ��ذا القط ��اع ع�ب�ر ت�أم�ي�ن البدائل ل�ض ��مان حق
ال�ص ��حافيني يف العي� ��ش الالئ ��ق .وق ��ال" :الدولة

بالن�سبة �إلينا هي البديل ،ومعركتنا �ستكون كبرية
لإن�شاء �ص ��ندوق التقاعد لل�صحافيني وهو املطلب
الأ�سا�س ��ي ،واملدخل لتحقيق هذا املطلب يكمن يف
تو�س ��يع الإط ��ار النقاب ��ي ،عرب �ض ��م كل املحررين
ال�ص ��حافيني العاملني يف الو�سائل االعالمية ومن
�ض ��منها املواق ��ع االلكرتوني ��ة عرب و�ض ��ع �ش ��روط
حمددة".
ولف ��ت اىل �أن "الدول ��ة يج ��ب ان ت�س ��هم يف ه ��ذا
ال�ص ��ندوق� ،إما من خالل ر�س ��وم حمددة تفر�ض
لل�ص ��حافيني او تقتط ��ع ،وكن ��ا اقرتحن ��ا يف ه ��ذا
اخل�ص ��و�ص و�ض ��ع ر�س ��م  100لرية على �ص ��فيحة
البنزي ��ن بحي ��ث ال ت�ؤث ��ر عل ��ى احد ،ولك ��ن يبقى
ال�س� ��ؤال كيف ال�س ��بيل لنحقق هذا امل�ش ��روع كي ال
ي�ص ��ل حالنا اىل م ��ا �آل اليه بع�ض كب ��ار الزمالء
ال�صحافيني املتقاعدين؟"
ور�أى �أن "�ص ��ندوق التقاعد ه ��و البديل ومعركتنا
اال�سا�سية اىل جانب �ص ��ندوق التعا�ضد ال�صحي،
يليه الت�أمني ال�ص ��حي من خالل ال�ضمان .وهذان
امل�شروعان علينا الرتكيز عليهما" .وحتدث عن �أن
"حتقيق م�شروع قانون �ضمان ال�شيخوخة �سيكون
�إجنازا عظيما".

�صور
ويف �ص ��ور ،التق ��ى ق�ص ��يفي والوف ��د ع ��ددا م ��ن
اعالمي ��ي املدين ��ة ،منوه ��ا ب ��دور االعالمي�ي�ن يف
املنطقة "وخ�صو�ص ��ا خ�ل�ال عدوان مت ��وز 2006
ونقل �ص ��ورة اجلرائم واملجازر التي ارتكبها العدو
اال�س ��رائيلي بحق اللبنانيني يف اجلنوب اىل الر�أي
الع ��ام ال ��دويل واملواكب ��ة اليومي ��ة لق�ض ��ايا �أبناء
اجلنوب".
ورح ��ب الزمي ��ل حي ��در حوي�ل�ا بق�ص ��يفي والوف ��د
املرافق .وبدورها �أ�س ��رة جملة �ص ��يدا �ش ��اركت يف
هذا اللقاء ب�شخ�ص مديرها العام غالب بعا�صريي.
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عزاء الفقيد المحامي محي الدين عزالدين الجويدي والفقيد الحاج
ح�سن محمود العا�صي في قاعة م�سجد بهاء الدين الحريري � -صيدا

�أ�س ��رة جملة �ص ��يدا تتق ��دم بخال� ��ص العزاء واملوا�س ��اة من عائل ��ة الفقيدين
املحام ��ي حمي الدي ��ن عزالدي ��ن اجلويدي واحلاج ح�س ��ن حممود العا�ص ��ي

�صيدا

108

ون�س�أل اهلل �أن يتغمد الفقيدين بوا�سع الرحمة واملغفرة ويلهم �أهلهما وذويهما
ال�صرب وال�سلوان� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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غيب الموت ج�سد الدكتورة فيروز حمزة
ولكن رنين �ضحكاتها ما زالت خالدة في �أروقة الم�ست�شفى

الدكت ��ورة فريوز �أحبها زمالئه ��ا يف العمل  ,تاركة
وراءها �سرية عطرة وذكرى طيبة .
كانت قدوة يف الت�س ��امح والرق ��ي يف املعاملة� ,إنها
�صاحبة الإبت�سامة اجلميلة التي ال تفارق وجهها .
كان ��ت مثا ًال للعط ��اء يحتذى به يف ت�أدية ر�س ��التها
الإن�سانية .
ً
ع�ش ��رون عاما عملت يف جمالها الطبي � ,أح ّبها
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كل النا� ��س وكل من عرفها م ��ن زمالئها  ,ووقفت
�إىل جان ��ب الكثريين م ��ن مر�ض ��اها وتركت الأثر
الطيب فيهم .
حال كل من عرفها يقول :
مهال فريوز تعجلتي  ..احلال اليوم هو �أفظع ..
يف الأم� ��س كن ��ت لنا �أم ��ل  ..وكنت لن ��ا يف كل �أمر
مرجع .

�ضحكتها الفريوزية �ستبقى �إىل الأبد ..
وداعــ ًا فيــروز  ...رح ��م اهلل الفقيدة و�ألهم �أهلها
وذويها ال�صرب وال�سلوان
وبدوره ��ا �أ�س ��رة جمل ��ة �ص ��يدا تتقدم من �أ�س ��رة
الفقي ��دة وم ��ن الدكت ��ور غ�س ��ان حم ��ود والطاقم
الطبي ب�أحر التعازي واملوا�ساة .
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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رياضه

�أحمد الحريري واللجنة التكريمية الريا�ضية
كرمت بطل العالم بالقوة البدنية وابن مدينة �صيدا ربيع ال�سقا
�أحمد احلريري واللجنة التكرميية الريا�ضية كرمت بطل العامل بالقوة البدنية
وابن مدينة �ص ��يدا ربيع ال�سقا برعاية رئي�س ��ها امني عام تيار امل�ستقبل �أحمد
احلريري كرمت اللجنة التكرميية الريا�ضية يف اجلنوب البطل اللبناين العاملي
وابن مدينة �ص ��يدا ربيع ال�س ��قا ملنا�س ��بة احرازه ذهبية بطولة العامل يف القوة
البدنية  powerliftingالت ��ي اقيمت يف مدينة بطر�س�ب�رغ يف رو�س ��يا مب�ش ��اركة
 ٣٥دولة واكرث من  ١١٠٠ريا�ض ��ي من خمتلف انحاء العامل ،حيث حقق ال�سقا
ارقاما قيا�س ��ية من خالل رفعه "ال�س ��كوات ٤١٢،٥ :كيلو "و"ال�صدر٢٨٧،٥ :
" و"الديدليف ��ت ،" ٣١٧،٥ :حم ��رزا املرك ��ز االول يف كل منه ��ا ،وم�س ��ج ًال يف
املجموع العام " " ١٠١٧،٥وهو اعلى ت�سجيل يف البطولة مت�صدر ًا بذلك مواقع
الت�صنيف العاملية والفت ًا الأنظار يف اول م�شاركة دولية له.
وج ��رى التكرمي خالل لقاء اقيم يف دارة جمدليون بح�ض ��ور من�س ��ق عام تيار
امل�س ��تقبل يف اجلن ��وب ورئي�س جمعية �ص ��يدا انرتنا�ش ��يونال ماراثون الدكتور
نا�ص ��ر حمود ،رئي�س رابطة �آل ال�سقا ب�ش�ي�ر ال�سقا وعدد من اع�ضاء الرابطة
وعائلة املحتفى به ،كما ح�ض ��ر ال�س ��يد يحيى الناتوت وال�ش ��يهان هيثم �ضحى
وام�ي�ن �س ��ر الن ��ادي الأهلي �ص ��يدا خالد بدي ��ع واع�ض ��اء اللجن ��ة التكرميية
الريا�ضية وجمع من الريا�ضيني.
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ا�س ��تهل اللقاء بكلمة ترحيب من امني �س ��ر اللجنة التكرميية الريا�ضية البطل
الدويل احمد امل�صري اعترب فيها ان تكرمي البطل ربيع ال�سقا اليوم هو تكرمي
للحركة الريا�ض ��ية يف لبنان .وقال  :نرح ��ب بكم يف بيت عرف العطاء والكرم
والت�ض ��حية ولي�س غريبا عليه وال على اب ��ن هذا البيت رئي�س اللجنة التكرميية
الريا�ض ��ية امني عام تيار امل�س ��تقبل الأ�س ��تاذ احمد احلري ��ري تكرمي الأبطال
واملتفوق�ي�ن .و كم ��ا درجت اللجن ��ة التكرميية الريا�ض ��ية على مدى � 13س ��نة
و�س ��نبقى داعمني وراعني للأبطال الذين يرفعون ا�سم لبنان .متوجها بالتحية
اىل " راعي ��ة النه�ض ��ة الريا�ض ��ية يف لبن ��ان النائ ��ب بهية احلري ��ري "وواعدا
باقامة حفل تكرميي للأبطال الذين ح�صدوا ميداليات للبنان �ستقيمه اللجنة
التكرميية الريا�ضية يف �شباط املقبل مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الرابعة ع�شرة
لإ�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري.
ال�سقا
بعد ذلك قدم �أحمد احلريري مب�ش ��اركة امل�صري درع التكرمي و�شهادة تقدير
ب�إ�س ��م اللجنة التكرميية الريا�ض ��ية اىل البطل ربيع ال�س ��قا ال ��ذي القى كلمة
�ش ��كر فيها احلريري واللجنة التكرميية الريا�ض ��ية على مبادرتهم بتكرميه،
واع ��دا بتحقيق املزيد من البطوالت الدولية وبرفع ا�س ��م مدينته ووطنه عاليا

رياضه
يف كافة املحافل الريا�ض ��ية العاملية ،ومتمنيا التوفيق للجميع ولكل الريا�ضيني
اللبنانيني.
احلريري
وكان ��ت كلم ��ة للحريري هن�أ فيها البطل ال�س ��قا على االجناز الريا�ض ��ي الذي
حققه والذي قال انه فخر للبنان ول�ص ��يدا .وقال:اهال و�س ��هال بكم جميعا يف
بيتكم .نحن نعتز ب�أن يكون لدينا بطل من امثال ربيع ال�س ��قا ،بطل من مدينة
�صيدا .وواجبنا جميعا ان ندعمه ونقف اىل جانبه ك�أهل ومدينة و�أقرباء لأنه
رفع ا�سم املدينة وا�سم لبنان عاليا.
وتوجه اىل البطل ال�س ��قا بالقول  :نحن اللجنة التكرميية يف �صيدا وكل لبنان

�س ��نبقى اىل جانب ��ك واىل جانب اي �ش ��خ�ص يرفع ا�س ��م ور�أ� ��س لبنان ولديه
الطاقة ان يك�س ��ر االرقام القيا�س ��ية و"يبي�ض" وجه لبنان ووجه مدينة �صيدا
حتديدا.
وا�ضاف :نعرف وحتدثنا عن ال�صعوبات التي تواجهها يف لبنان ونحن لن ن�سكت
عنها و�س ��وف نثريها يف الإعالم.واالحتاد يجب ان يكون م�س�ؤو ًال عن كل �أبنائه،
ال ان يك ��ون هناك متييز بني ريا�ض ��ي و�آخر .لأن من اهم اال�ش ��ياء التي تعلمنا
اياه ��ا الريا�ض ��ة ان الكف ��اءة يجب ان تاخ ��ذ جمراها ولي� ��س الطائفية وغريها
للأ�س ��ف .ونحن �سنبقى اىل جانبك وب�إذن اهلل ن�أمل يف املرة املقبلة ان يرافقك
جمهور ونذهب معك جميعا لن�شجعك من اجل ان نك�سر االرقام القيا�سية.
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أبراج

� 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 العتم���اد
علي���ه ،عمل���ي ،جمته���د ،ذك���ي وميي���ل �إىل
التحلي���ل� .س���ريع االنزع���اج ،كث�ي�ر القل���ق،
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 ،ق���وي ،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
للتمل���ك ،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 ال�ل�ازم
وجام���د .موالي���د ب���رج اجل���دي �أنا����س
طموح���ون ،جمته���دون عل���ى �ص���عيد
العمل وال تغي���ب �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 ،غ�ي�ر �أن���اين ،ال تهم���ه املاديات،
�ص���احب حد����س وبديه���ة ويتعاطف مع
الآخرين .مث���ايل و يتهرب من الواقع،
كتوم للأ�سرار وغام�ض� ،إرادته �ضعيفة
و�سهل االنقياد .مواليد احلوت...

