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كلمة العدد

�شيد�
�س���يد� لي�س���ت ممر �س���ر �أو جمّرد كرم على درب �أو حمل حلويات وهي 
لي�س���ت جم���ّرد بو�بة للجن���وب �أو مملك���ة عن���د �ملدخل �ل�س���مايل للجهة 
�ل�ساد�سة �أو كتابًا مفتوحًا يف مدر�سة �ملقاومة على مدخل �جلنوب �سيد�. 

هي عا�سمة �جلنوب.

على �لدو�م كانت �س���يد� �لعا�س���مة وبعك�س كل عو��س���م �لعامل كانت يف 
�ملقّدمة.

ن يف �جلبال بل كانت عني �لرب �حلار�سة على �ل�ساطئ. هي مل تتح�سّ

كانت تقف كرمح �أمام عني �ملاء �ملتدحرجة موجًا و�سفنًا غازية.

كانت �س���يد� وهي �س���تبقى كذل���ك عا�س���مة �ملقاومة وعا�س���مة �لأحر�ر 
وعا�سمة �لأ�سرعة و�ل�سيادين.

كانت �س���يد� متّتد �إىل بن���ت جبيل و�ملالكية ومتّت���د �إىل مرج عيون ومرج 
�لزه���ور وهي ل���ن تنقطع عن بعدها �لب�س���ري و�جلغر�يف ول���ن تتقوقع �أو 

تنح�سر يف حلظة جزر �لنتخابات.

كانت �س���يد� متّتد تاريخًا مّت�س���ًا بالرب وعبق زهر �لليمون باأختها �سور 
وهم���ا ي�س���رحان بالأل���و�ن �لز�هية لاأ�س���رعة يف حلظة �مل���د �إىل �لعامل 

�ملجهول يحملون �إليه �حلرف ولغة �حلب و�لأرجو�ن.

�ليوم �س���يد� �س���تنتخب ُحكمًا �لنتماء �إىل �لتاري���خ و�جلغر�فيا و�لعروبة 
و�ملقاوم���ة و�لق�س���يدة و�حلب وه���ي لن تدير ظهره���ا للجنوب و�جلنوب 

�سُيثبت �أنه عا�سق �أبدي لعا�سمته �سيد�.
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... ُنو�سح ملن يريد �أن ي�ستو�سح
٭ ... �إنه �جلي�س �للبناين... جي�س �ل�سرعية

�أيها �ل�س���������������ادة.
جي�س �جلمهورية �للبنانية، جي�س �لعزة و�لكر�مة 

جي�س �ل�س���عب.. كل �ل�س���عب �للبناين، ب���كل فئاته وعائات���ه �لروحية 
�لإ�سامية.. و�مل�سيحية.

هو �ل�س���مان �لقوي �لوحيد.. و�س���ّمام �أمان �جلمي���ع وعنو�ن قوة رمز 
�لوحدة �لوطنية.

.. هو �لرمز.. رمز �لوطن �ل�سامخ كالأرز.
... رمز �لنز�هة و�لكفاءة و�ل�سابة و�ملوقف .

... هو رمز �ل�ساح �لأبي�س لل�سام و�ل�سلم �لأهلي
هو رمز �لعلم "�لأرزة و�ل�ساح" �لأحمر.. للخط �لأحمر

هو رمز.. رموز جنوم �ل�سرف.
�سرف.. ت�سح�ية ... وفاء
٭ �إنه �جلي�س �للبنان�������������ي،

�أيها �ل�س����������������ادة
جي����س لبن���ان �لبا�س���ل، بقادت���ِه وقيادت���ِه و�س���ّباطه ورتبائ���ِه وجنوده 

و�أفر�ده.
... جي�س �لعنفو�ن: �لقومي �لعربي �ملقاوم بت�سحياته... ون�سالته... 
وكفاح���ه بال���دم و�حلديد و�لنار حتى �ل�س���هادة، للدف���اع عن كر�مته، 

وكر�مة �سعبه، ون�سرة عّزة كر�مة وطنه لبن�����ان.
٭ ... �إنه �جلي�س �للبنان���������ي،

�أيها �ل�س��������������ادة
... �س���ورة م�س���رقة... م�سّرفة و��س���حة كعني �ل�سم�س ُت�س���رق نورً� يف 

�سماء لبن����ان
و�سورة عط���اء د�ئم ُت�سيء ذ�كرة �لوطن

٭ ...�إنه �جلي�س �للبنان����������ي
�لأمني... �ملوؤمتن على حماية �لوطن و�ملو�طنني... كل �ملو�طني����ن

���ون �حلرّي���ات... وحف���ظ �لنظام وفر����س هيبة �لقان���ون و�لدولة  و�سَ
و�لو�جب �ملقّد�س و�جب �لدفاع عن �ل�س���رعية وموؤ�س�ساتها �لد�ستورية 

وموؤ�س�ساتها �ملدنية... و�لع�سكرية... و�لأمنية
�إنه �جلي�س �حلار�س �لأمني لل�س���يادة و�ل�ستقال و�ل�ستقر�ر �لعام يف 

�لباد
 لوط�������ن ��س��������������مه لبن������������ان 

٭ ... �إنه �جلي�س �للبنان���������ي
�أيها �ل�س������������ادة،

باخلط �لأحمر �لعري�س
... خ���ط �أحم���ر ل ُيكن �ل�س���ماح لأح���د بتجاوزه و�لعبث فيه بح�س���ب 

�أهو�ء بع�س �لعابثني باأمن �لوطن... و�ملو�طن.
ولبع����س �ملجرمني �لل�س���و�س �له���و�ة... هو�ة �ل���دم �لفارّين من وجه 

�لعد�لة و�ملنبوذين من بيئتهم...
وق���د �أثبت���ت �لأح���د�ث، �أن �جلي�س ق���ادر، على حفظ �لأم���ن وحماية 
و�س���امة �ملو�طنني، وهو على ��س���تعد�د وجهوزية ب�سكٍل د�ئٍم ملكافحة 
�لإرهاب و�لقت�س���ا�س م���ن �لفاّرين من وجه �لعد�ل���ة، لإحقاق �حلق 
و�لعد�ل���ة وفر�س �لقان���ون و�لنظام حلماية �لنا�س وحفظ �ل�س���تقر�ر 

�لعام يف �لباد.
٭... �إنه �جلي�س �للبن�������اين

�أيها �ل�س���ادة
�حلار�س �لأمني �ملنت�سر على �ر�س �لوطن يف �سائر مناطقه وخ�سو�سًا 
جنودن���ا �لبو��س���ل �ل�س���امدين يف وج���ه �لع���دو �لإ�س���ر�ئيلي... قب���ل 

�لندحار... وبعد �لندحار
ون�س���تذكر �س���هد�ءنا �لأبر�ر من مدنيني وع�س���كريني ومقاومني �لذين 
��ست�س���هدو� و�س���قو� وروو� بدمائهم �لزكية تربة �لوطن دمًا طهورً� كي 

يحفظ لنا �هلل لبنان ويبقى لنا وطن �سيدً� حرً� م�ستقًا.
٭... �إنها "�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية"

�جلاهزة و�حلا�سرة د�ئمًا ملو�جهة �لتحديات وكل �ل�سعاب للدفاع عن 
لبنان. �س���َدَق من قال  "�أن ما يبنيه �لأجد�د و�لآباء يتفاعل مع �لزمن 
ويفعل بحيث ي�س���ر حالة مّت�س���لة ومتو��س���لة تتغ���ر ظروفها ويبقى 
جوهره���ا على حاله"، �إن �لعم���اد �لقائد... جان قهوجي قائد �جلي�س 
عفيف �ليد، و�لنف�س و�لل�س���ان �إنه �لإن�س���ان �لذي ي�س���تغل كل مو�هبه، 
وقدر�ته خلدمة وطنه لبنان يعاونه قادة �أوفياء و�سّباط وُرتباء وجنود 

و�أفر�د باإيان و�إخا�س وعزية ووفاء للموؤ�س�سة �لع�سكرية، ولبنان،
لأن �جلي����س �للبن���اين من �ل�س���عب... و�ل�س���عب هو �جلي����س... تر�ثه 
وجم���ده باٍق لن يزول، به عادت �لبت�س���امة �إىل �لوج���ه �ملُثقل باأحز�ن 
�حل���رب، كما عادت �إليه �لطماأنينة حول �مل�س���رة �لوطنية �لتي رفَعت 
مد�ميكها بالعرق و�ل�س���هر و�لتعب و�لت�س���حية و�ل�س���هادة للدفاع عن 

لبنان.... �إنه �جلي�س �للبنان���ي.
�إن حمب���ة �جلي�س... من حمبة �لوطن... وحمبة �لوطن من حمبة �هلل 

وتعاىل" "�سبحانه 
كلن���ا للوط���ن... للُعل���ى.... للَعَل�����م
�إنه �لو�جب �ملقّد�س.
ع�ستم وعا�س لبنان

�جليــ�ش �للبــناين... �شمــانــة �ل�طــن
ه� �لعن��ن: باخلط �الأحمر �لعري�ش

�جلي�ش �للبناين حامي �لد�شت�ر وهيبة �لقان�ن.. 
و�حلرية و�لدميقر�طية.. و�ل�شيادة و�ال�شتقالل

بقلم: غالب بعا�شريي

افتتاحيةالغالف
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اجلي�ـــس اللبنـــاين: امتــــحـــان االنتــخابــــــات ر�صيـــد جديـــد اإىل 
االإجنازات الوطنية

ماذا يقولون يف عيد العمل؟
فنانو لبنان يوّجهون حتية التقدير للعمال يف عيدهم

اأطفال دون هويات الأن االآباء قيد الدر�س

رئي�صـــة جمعيـــة بريوت الـــرتاث ن�صيمة اخلطيـــب: كافة �لأبو�ب 
مفتوحة �أمام �ملر�أة وما عليها �سوى �ملطالبة بحقها عن جد�رة

�لرئي�س نبيه بري يطلق حملته �لإنتخابية من �جلنوب - �مل�سيلح

هيفاء تتزوج يف حفل زفاف �أ�سطوري ومهر 20 مليون دولر

�لغ�سب يرفع �لكولي�سرتول عند �ل�سيد�ت

من هو؟
يقـــول نائـــب حزبـــي يف معر�ـــس و�صـــف العالقـــة بني 
حزبـــه واأحـــد امل�صئولـــني اأنـــه "يكـــذب" علينـــا، ونحـــن 
 " هـــذا  اإزاء  �صـــيء  اأي  فعـــل  ذلـــك وال منلـــك  نعـــرف 

الكذب".

من هي الو�صيلة االإعالمية؟
من غري املعقول اأن تكون اأخبار زيارة مدير عام اإحدى 
الوزارات، الأحد املواقع وبع�س امل�صاريع اأهم من زيارة 
رئي�س وزراء اإىل دولة خارجية، اأو اأن يكون تقّبل تعاٍز 
الأي كان اأهم من اأخبار لقمة العي�س اليومية للنا�س، 
اأو اأن يكـــون تلّقـــي فـــرن بن فـــالن ات�صـــااًل هاتفياً من 
عـــاّلن بـــن عـــاّلن اأهم مـــن مباحثـــات رئي�س مـــع �صيد 

البيت االأبي�س.
ومـــع هذا فـــاإن ن�صرة اأخبـــار هذه الو�صيلـــة االإعالمية 
تعر�ـــس علـــى م�صاهديهـــا اأن يتمّتعـــوا بزيـــارة املديـــر 
العـــام يف اأول االأخبـــار واأن ي�صّبحوا بحمد تقّبل املدير 
العـــام يف م�صتهـــل الن�صـــرة وي�صرتخـــوا لتلّقـــي فـــالن 
ات�صااًل من عاّلن قبل كل اأخبار املوطن والوطن وكل 

العامل املهمة..
هل هذا جهل اأم جتاهل اأم غاب القط العب يا فار!

بدون تعليق؟
ينتظـــر �صـــراً م�صـــوؤول �صيا�صـــي حتديـــد موعديـــن لـــه 
لزيـــارة دولتـــّي قطـــر.. واالإمـــارات العربيـــة املتحـــدة 

بـــني 7 و15  اأيـــار احلـــايل، وبعدها �صيـــزور املغرب بعد 
حتديـــد مواعيد خا�صـــة عائلية قبل عودته اإىل لبنان 

على منت طائرة خا�صة.

�صّري للغاية؟
ثالثـــة ملفات اأو اهتمامـــات ت�صتدعي جهود �صخ�صية 
هامـــة �صيداويـــة للقيـــام بعـــدة م�صاريع يلزمهـــا راأ�س 
مـــال كبـــري يف ظل هـــذه االأزمـــة االقت�صاديـــة العاملية 
اخلـــط  بانتظـــار  متوقفـــة  م�صاريـــع  تنفيـــذ  ملتابعـــة 
ال�صاخـــن "الهاتـــف – اخلا�ـــس " العائـــد لل�صخ�صيـــة 

�صرية خارج البالد.

عالمة ا�صتفهام! اأم ت�صفية ح�صابات؟
اأوقفـــت �صـــركات تاأمـــني حمليـــة عقـــوداً مـــع �صـــركات 
مقـــاوالت كبرية بعـــد اأن توقفت هذه عن دفع اأق�صاط 
م�صتحقة عليهـــا ل�صركات التاأمني اإثر توقف االأموال 

من اخلارج يف ظل التعرث املايل العاملي.

جملتهـــا  اإ�صـــدار  معـــاودة  خا�صـــة"  "�صركـــة  قـــررت 
ال�صهريـــة بعـــد اأن كان مت اإيقافها بقـــرار خارجي قبل 
نحـــو عامني اإىل ذلك اأعطـــى "امل�صرت" املعلم اجلديد 
تعليماتـــه ليبا�صـــر مركـــز الدرا�صات اجلديـــد يف اإدارة 
ال�صركـــة عمله كهيئة بحثية وعلمية وقد مت ا�صتئجار 
مكتـــب لهـــذا املركـــز ومـــن املتوقـــع اأن يبـــداأ عملـــه يف 

االأ�صابيع القليلة املقبلة بعد و�صع هيكليته.
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�لعدد   109  -  �أيار   2009

�جلي�ش �للبناين: ر�ضيد �إ�ضايف 

يف �ضـنـدوق �القتـر�ع

50 األف جنللدي يوؤمنون �سللامة االنتخابات

مفتي �ضيد� و�جلنوب 
�ل�ضيخ �ضليم �ضو�ضان:

دار الفتوى هي اخليمة التي تظلل 
اجلميع وجتمعهم معاً

�أحمد �حلريري:
اآن االأوان لتحويل كرة القدم 

من الهواية اإىل االحرتاف
�أحمد �لبابا:

رعاية امل�سنني واملعاقني 
ج�سدياً هدفنا

50 األف جنللدي يوؤمنون �سللامة االنتخابات

�لرئي�ش نبيه بري 
يطلق حملته �الإنتخابية 
من �جلنوب - �مل�ضيلح

�لنائب ��ضامة �ضعد 
يطلق حملته االإنتخابية

 يف �سيدا

�لرئي�ش فوؤ�د �ل�ضنيورة 
و�لوزيرة بهية �حلريري 

يف �سيدا

30
12

20
404914

والوزيرة بهية احلريري يف �سيداالرئي�س فوؤاد ال�سنيورة 
النائب ا�سامة �سعد 

يطلق حملته الإنتخابية
 يف �سيدا

جانني مي�سال مو�سى 
امراأة من الدرجة الأوىل

التي تظلل اجلميع وجتمعهم معاً�سو�سان: دار الفتوى هي اخليمة مفتي �سيدا واجلنوب ال�سيخ �سليم 

واملعاقني ج�سدياً هدفنااأحمد البابا: رعاية امل�سنني 
من الهواية اإىل الحرتافاآن الأوان لتحويل كرة القدم اأحمد احلريري:

1

8

16

18

26

28

46

48

2

3

4

5

6
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يجد كل فريق نف�س���ه �أمام �متحان �سعب ل �سّيما 
�أن ه���ذه �لنتخابات ُتعترب حمط���ة دقيقة ومهّمة 
للغاية بالن�سبة ل�سابقاتها، على �لرغم من �أنها ل 

تعني نهاية �لدنيا على حّد تعبر مرجع بارز.
و ل تتمّيز �نتخابات 7 حزير�ن عن غرها بطبيعة 
�ملعركة و�لنتائج �لتي �س���ترتّتب عنها فح�س���ب بل 
�أي�س���ًا يف �ل�س���كل، حيث من �ملق���ّرر �أن جتري يف 
يوم و�حد ويف كل �لدو�ئر �لنتخابية، بينما كانت 

جتري يف �لنتخابات �ل�سابقة يف �أكرث من يوم.
ومنذ ف���رتة طويلة يتوىّل �جلي����س �للبناين مهام 
تاأم���ني �س���امة �لنتخاب���ات بالتعاون م���ع �لقوى 
�لأمنية �لأخرى ويف مقّدمها قوى �لأمن �لد�خلي 
�لتي تتوىّل مهام حفظ �سامة �لعملية �لنتخابية 

د�خل مر�كز �لقرت�ع.
�ملوؤ�س�س���ة  �إىل  حزي���ر�ن   7 يف  �لأنظ���ار  وتّتج���ه 
�لع�س���كرية �لأم �لت���ي �س���تكون عل���ى موع���د م���ع 
�متح���ان دقي���ق و�س���عب لتاأم���ني �س���امة �إجر�ء 
�لنتخاب���ات بحّري���ة وديقر�طية يف ي���وم و�حد 

على كل �لأر��سي �للبنانية. 
ويتوّق���ع �أن ي�س���ارك يف هذه �لعملي���ة بني 45 و50 
�أل���ف �س���ابط وجن���دي كما ذك���ر قائ���د �جلي�س 
�لعم���اد ج���ان قهوج���ي يف �أح���د �لأحادي���ث �لتي 
ُن�س���رت موؤخرً�. ويعني ذلك �أن �أكرث من ن�س���ف 
عديد �جلي�س �سينت�س���رون يف �لأق�سية و�لدو�ئر 
�للبناني���ة باجلهوزي���ة �لكامل���ة لتاأم���ني �س���امة 
�لنتخابات يف ظل ظروف دقيقة للغاية، ويف ظل 

�نق�سام حاد ت�سهده �لباد.
وقد تعّر�س �جلي�س لمتحانات عديدة منذ �إعادة 
توحيده يف 13 ت�سرين �لأول عام 1990 يف عملية 
جاءت يف �أعقاب �لنق�س���ام �لذي �سهده يف �لعام 
1988 على �إثر �نتهاء ولية �لرئي�س �أمني �جلمّيل 
وب���روز �حلكومت���ني بع���د �أن تع���ّذر عل���ى جمل�س 
�لنو�ب �آن���ذ�ك �نتخاب رئي�س جديد للجمهورية. 
ورغ���م كل ه���ذه �لمتحانات و�لظروف �ل�س���عبة 
�لتي م���ّرت بتا منذ ذلك �حلني فقد ��س���تطاعت 
�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �أن جتتازها باقتد�ر وحتافظ 

حممد بل�ط
دخلت البالد اإىل دائرة االنتخابات النيابية التي �صتجري يف 7 حزيران املُقبل و�صط انفتاح انق�صام �صيا�صي حاد بني فريقّي 14 اآذار واملعار�صة، 
ومـــع بـــروز امل�صتقلـــني كقّوة �صيا�صية ثالثة حتـــاول من خالل هذا اال�صتحقاق اأن جتد لها مكاناً على اخلارطـــة ال�صيا�صية اللبنانية بعد هذه 

االنتخابات.

�جلي�ش �للبناين: �متــــحان �النتــخابـــات
ر�شيد جديد �إىل �الإجناز�ت �ل�طنية
املوؤ�ص�صة الع�صكرية اخلط االأحمر ل�صمان وحدة البالد

الرئيس ميشال سليمان متوسطًا قائد الجيش العماد جان قهوجي ووزير الدفاع الياس املر

الوالدة
�س���ّكلت �حلكومة �لفرن�س���ية يف �لعام 1926 
لبنانيني  �ل�سرق" �لتي �سّمت جنودً�  "فرقة 
وعرب، ومّت ت�س���كيل �أول فوج من "�لقّنا�س���ة 
�للبناني���ة" و�ل���ذي كان مبثابة �لن���و�ة لولدة 

�جلي�س �للبناين.
وقبي���ل �لإعان عن ��س���تقال لبن���ان يف 22 
ت�سرين �لثاين �ندجمت �لوحد�ت �لع�سكرية 
�ملختلفة لتوؤّلف �للو�ء �خلام�س بقيادة �لعقيد 
ف���وؤ�د �س���هاب. يف يوم �ل�س���تقال مت و�س���ع 
�لثالث" بت�سّرف  �للبنانية  �لقنا�س���ة  "فوج 
�حلكومة �للبنانية وذلك للحفاظ على �لأمن 
�إىل �أن مّت جاء جميع �جليو�س �لفرن�سية يف 

�لأول من �آب عام 1945.
و�عتبارً� من �ل�ساعة �سفر من يوم �لأول من 
�آب ع���ام 1945، �أ�س���بحت �لقو�ت �مل�س���ّلحة 

حتت �سلطة �حلكومة �للبنانية �لوطنية.

جندي لبناني في مارون الراس يراقب الحدود

8 �صيدا�صيدا 9
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عناصر من الجيش اللبناني في مهمة لحفظ األمنعناصر من الجيش اللبناني في مهمة لحفظ األمن

عل���ى وحدتها وعقيدتها �لوطني���ة، فبقيت مفتاح 
�لوحدة و�لأمان بعد �لزلز�ل �لذي �أ�ساب �لباد 
با�ست�س���هاد �لرئي����س �ل�س���هيد رفي���ق �حلري���ري 

وخروج �جلي�س �ل�سوري من لبنان.
ومل تنحاز هذه �ملوؤ�س�سة �لوطنية �إىل �أي فريق من 
فريقّي �ل�سر�ع، بل حافظت على وحدتها ووحدة 
�لوطن، وتعاملت م���ع �لأحد�ث بكل در�ية وخربة 
�أثناء �نتفا�سة فريق 14 �آذ�ر و�عت�سام �ملعار�سة 
يف و�س���ط بروت، ووقفت تد�فع ع���ن �لباد �إىل 
جانب �ملقاومة �س���د �لعدو �لإ�س���ر�ئيلي يف حرب 
�لتحري���ر ع���ام 2000 ويف ع���دو�ن مت���وز �ل���ذي 
�س���ّطرت في���ه �ملقاوم���ة �أروع �لبط���ولت وحقّقت 

�لن�سر على جي�س �لعدو �لإ�سر�ئيلي.
ويف حرب���ه على �لإرهاب متّك���ن �جلي�س �للبناين 
وباإمكانيات متو��س���عة من �لق�س���اء على �لعديد 
م���ن �ل�س���بكات �لإرهابي���ة ويف �س���بط ع���دد من 
�س���بكات �لتج�ّس����س ل�س���الح �إ�س���ر�ئيل، وجاءت 
معرك���ة خميم نهر �لب���ارد لتربهن م���دى قدرته 

و�سابته يف معركته �سد �لإرهاب و�لإرهابيني.
كم���ا ��س���تطاع �جلي����س ب���كل دّقة مو�جه���ة حالة 

�خلارج���ني ع���ن �لقان���ون يف �أك���رث م���ن منطقة 
كان �آخره���ا يف بعلب���ك، حيث جن���ح يف �لتعاطي 
مع هذ� �ملو�س���وع بعناية فائقة فبق���ّي �إىل جانب 
�لنا�س و�ملحافظة على �س���امتهم دون �لتق�سر 
يف �لقت�س���ا�س م���ن �ملجرم���ني و�خلارجني عن 

�لقانون.
و�إذ� كان �جلي�س قد جنح يف كل هذه �لمتحانات 
على مدى �ل�سنو�ت �لع�سرين تقريبًا فاإنه �سّكل يف 
كل �ملر�حل عنو�نًا رئي�سًا لوحدة �لوطن. وهذ� ما 
جعل ويجعل �لرئي�س نبيه بري يكرر يف جمال�س���ه 
�لقول باأن �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية هي �لعنو�ن �لأبرز 
لوح���دة �لب���اد، و�أن حماولة �لعت���د�ء عليها �أو 
�لني���ل منها هي خط �أحم���ر لأن ذلك يعني �لنيل 

من �لوطن ووحدته.
ويف ر�أي م�س���ادر مطلق���ة �أن �جلي�س يذهب على 
�ل�س���تحقاق �لنتخاب���ي مبعنوي���ات عالي���ة وبكل 
ثقة و�قتد�ر، ولذلك فق���د �أبلغت وز�رة �لد�خلية 
�جلهات �ل�سيا�سية و�مل�سئولة �أن معظم �لرتتيبات 
قد �أجُنزت لتاأمني �س���امة �لنتخابات و�إجر�ئها 
يف ي���وم و�ح���د، فالرتتيبات �لإد�ري���ة جتري على 

قدٍم و�س���اق بينما �لتح�س���ر�ت �لأمنية تتم بكل 
ه���دوء ومن دون �س���جيج، بحيث يكون �لنت�س���ار 
�لعملي���ة  يف  �لأمني���ة  و�لق���وى  للجي����س  �لأمن���ي 
�لنتخابية �نت�س���ارً� �س���هًا و�سل�س���ًا ومن دون �أّية 

معّوقات.
وُت�س���ر �مل�س���ادر ��س���تنادً� �إىل جهات ع�س���كرية 
و�أمني���ة معّين���ة �أن �لتح�س���ر�ت �لت���ي يق���وم بتا 
�جلي�س منذ �لآن تاأخذ بعني �لعتبار عدم �إلهائه 
ع���ن مهامه �لع�س���كرية و�لأمني���ة �ليومية، �أو عن 

مهامه يف �جلنوب وعلى �حلدود.
وُت�س���يف ب���اأن �جلي�س �أخ���ذ بعني �لعتب���ار هذ� 
�ملو�س���وع ب�س���كٍل كامل حيث يبقى حو�يل �أربعني 
�ألف �سابط وجندي يف يوم �لنتخابات للمهمات 
�لأخ���رى ويتف���ّرغ �لع���دد �لباق���ي �أي م���ا بني 45 
و50 �إىل �لعملي���ة �لنتخابية. )بل���غ عدد �جلي�س 
�للبناين يف �لعام 2005 حو�يل 82 �ألف ع�س���كري 
ح�س���ب �إح�س���اء�ت غر موؤّك���دة ر�س���ميًا( وُوفق 
�مل�سادر �أي�س���ًا فاإن هذه �لتح�سر�ت من جانب 
قيادة �جلي�س جتعل �متحان �ملوؤ�س�س���ة �لع�سكرية 
يف �ل�ستحقاق �لنتخابي �متحانًا ناجحًا ُي�ساف 

�إىل ر�س���يد هذه �ملوؤ�س�س���ة على �مل�ستوّيني �لأمني 
و�لوطني.

ويف ه���ذ� �ملج���ال ل ُبّد م���ن �لتذكر ب���اأن رئي�س 
�أّك���د يف  �س���ليمان  �لعم���اد مي�س���ال  �جلمهوري���ة 
�لحتف���ال �ل���ذي �أقام���ه قائ���د �جلي����س تكري���ًا 
ووفاًء له يف 6 �س���باط �ملا�سي "�أن �لأمن �أ�سا�سي 
لانتخابات �ملقبلة، و�أن على �ملوؤ�س�س���ات �لأمنية 
كاف���ة و�جلي�س خ�سو�س���ًا �أن ُتثبت م�س���د�قيتها 
�لكامل���ة خال ه���ذه �ملرحلة. فه���ذه �لنتخابات 

�سوف تعطيكم م�سد�قية ل�سنو�ٍت عديدة". 
و�أ�س���اف موّجهًا كامه لقي���ادة �جلي�س " عليكم 
ب���ذل جه���د خا����س لعزل �جلي����س ع���ن �لتعاطي 
�ل�سيا�س���ي. عل���ى �ل�س���ّباط، وحتدي���دً� �س���ّباط 
�ملخابر�ت �لت�س���ّرف ب�س���كٍل مدرو�س للغاية كي 
ي�س���عر �ملو�طن���ون وُيدركو� باأنك���م ل تتعاطون يف 
�لنتخابات، فا ترتكو� لل�سدف �أن ت�سع عليكم 

بع�س �لإ�سكاليات".
وحّدد رئي����س �جلمهوري���ة "ثاثة �أخط���ار ُتهّدد 
لبن���ان �أّوله���ا �خلط���ر �لإ�س���ر�ئيلي �ل���ذي يري���د 
�إ�س���قاط �س���يغة لبن���ان �لنقي�س لإ�س���ر�ئيل �لتي 

ترف����س �لع���رت�ف ب���اأي مب���ادرة لل�س���ام، كما 
ترف�س �إع���ادة �حلقوق لأ�س���حابها، وم���ن بينها 
حق �لعودة لّاجئني �لفل�س���طينيني و�إقامة �لدولة 
�لفل�س���طينية �مل�س���تقلة، وثانيه���ا خط���ر �لتفرقة 
ب���ني �للبناني���ني وتفكي���ك وحدتنا �لوطني���ة �لتي 
ه���ي عن���و�ن �ملقاوم���ة �حلقيقة �س���د �إ�س���ر�ئيل، 
وثالثه���ا "�لإرهاب �لذي حارب���ه �جلي�س �للبناين 

بب�سالة".
وج���ّدد �لتاأكي���د "�أن مقول���ة �نق�س���ام �جلي�س قد 
�س���قطت، و�أن ولء �جلي�س و�س���ّباطه وع�سكرييه 
هو للموؤ�س�سة �لع�سكرية وللوطن"، م�سّددً� على " 
�أن ه���ذ� �لولء لي�س لأي �أحد �آخ���ر ل للرئي�س ول 

لأي زعيٍم �آخر".
بدوره، �س���ّدد قائد �جلي�س �لعم���اد جان قهوجي 
عل���ى "�أن �جلي����س لن يف���ّرط قيد �أمنل���ة بو�جبه 
�ملقّد����س يف �لدف���اع عن لبن���ان �س���د �أي �عتد�ء 
�لإره���اب،  و�سي�س���تمر يف مو�جه���ة  �إ�س���ر�ئيلي، 
و�س���يبقى �س���اهرً� على �س���امة �ملو�طن وكر�مته 
وحريته يف خمتلف �ل�ستحقاقات و�ملنا�سبات ول 

�سّيما منها �لنتخابات �لنيابية �ملقبلة".

توّجه ومهام 
اجلي�س اللبناين 

• مو�جهة �لحتال �لإ�س���ر�ئيلي و�عتد�ء�ته 
و�لبق���اع  �للبن���اين  �ملتك���ررة عل���ى �جلن���وب 
�لغرب���ي ودع���م �س���مود �ملو�طن���ني �للبنانيني 
وذلك للتاأكيد على �لن�س���حاب �لكامل للقو�ت 

�لإ�سر�ئيلية حتى �حلدود �ملعرتف بتا دوليًا.
كل  �س���د  و�ل�س���عب  �لوط���ن  ع���ن  • �لدف���اع 

�لعتد�ء�ت.
• مو�جهة كل �لتهديد�ت �لتي من �سانها �أن 

تعّر�س م�سالح �لبلد �حليوية للخطر.
• �لتن�س���يق مع �جليو�س �لعربية وذلك وفقًا 

للمعاهد�ت و�لتفاقات �ملعقودة.
• �حلفاظ على �لأمن �لد�خلي و�ل�ستقر�ر.
وتنموية �جتماعية  ن�ساطات  يف  • �مل�ساركة 

�لقيام بتقدمي �مل�ساعد�ت وذلك بالتن�سيق مع 
�ملوؤ�س�سات �لعامة و�لإن�سانية �لأخرى.
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مفتي �صيدا واجلنوب ال�صيخ �صليم �صو�صان:
د�ر �لفت�ى هي �خليمة �لتي تظلل �جلميع وجتمعهم معًا

لعبـــت دار الفتـــوى يف �صيـــدا، وال تـــزال، الدور اجلامع، وامللتقى بـــني كافة اأ�صحاب االآراء واالأفكار، واملنتدى احلـــواري لتحقيق التفاعل بني 
خمتلـــف التوّجهـــات، فكانـــت دائماً يف خدمة املدينة واأهلها وقد تواىل على موقع االإفتـــاء فيها رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وما بّدلوا 
تبديـــال، فكانـــوا مو�صـــع تقدير واحرتام عنـــد اأبناء املدينة وفاعلياتهـــا االجتماعية واالقت�صاديـــة والع�صكرية وال�صيا�صيـــة، وا�صتطاعت من 

خالل ذلك كله اأن تبقى يف مو�صع القلب لديهم.
وقـــد تـــوىّل موقـــع االإفتـــاء فيها عام 2007 �صماحة مفتـــي �صيدا واجلنوب ال�صيخ �صليـــم �صو�صان اأثر وفاة املفتي الراحـــل ال�صيخ حممد �صليم 
جـــالل الديـــن رحمـــه اهلل، فعمل على تطوير املوؤ�ص�صة وتقّدمهـــا ي�صاعده يف ذلك اإداريون اأِكّفاء واأهل علـــم خمل�صني و�صخ�صيات اجتماعية 
مـــن اأبنـــاء عا�صمـــة اجلنوب حمقق الكثري من االإجنازات التي �صعينا الإلقاء ال�صوء عليها مـــن خالل هذا اللقاء مع �صماحته يف دار الفتوى 

يف �صيدا كالتايل:

مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان

الشيخ سليم سوسان مع النائب اسامة سعدالشيخ سليم سوسان مع الوزيرة بهية الحريري

�لد�ر للجميع
ما هو دور دار الفتوى يف �صيدا؟

موؤ�س�س���ة د�ر �لفتوى يف لبنان عامة، و�سيد� خا�سة، ر�سم دورها �ملر�سوم رقم 
18 م���ن خال نظامه �لد�خلي و�ملو�د �لتي �س���ّرعها و�أج���از فيها لد�ر �لفتوى 
�لقيام بجملة من �ملهام �لتي ترعى �س���وؤون �مل�س���لمني يف لبنان، وتهتم ل�سوؤون 
�لأوقاف �لإ�سامية و�أماكها وحفظها و�سيانتها وتنميتها ورعاية �مل�سلمني يف 

�سوؤونهم و�سجونهم �لرتبوية و�لثقافية و�لجتماعية.
من هنا كانت د�ر �لفتوى يف �س���يد�، ول ز�ل���ت، ر�عية للجميع، ود�رً� للجميع، 
وعلى م�س���افة و�حدة من �جلميع يف �أد�ئها، ويف تعاطيها مع �ل�س���اأن �لعام ويف 

كل �ل�ستحقاقات �ملحلية و�لوطنية و�لعامة.
ومدينة �سيد� مبا متّثله يف هذ� �لوطن، يف عمقها �جلغر�يف و�لتاريخي �ملقاوم، 
ويف حملها للق�س���ية �لفل�سطينية لوجود �أكرب عدد من �لأخوة �لفل�سطينيني يف 
ح�سنها يف خميم عني �حللوة �لذي ُيعترب من �أكرب �أماكن �لتو�جد �لفل�سطيني 
يف لبن���ان، ومبا قامت به هذه �ملدينة، وبرعاي���ة كاملة من د�ر �لفتوى من نبذ 
للفنت �لطائفية و�ملذهبية، فقد حافظت على تر�ثها �لوطني كعا�سمة للجنوب 

�ل�سامد �ملقاوم.

هيكلية �إد�رية ناجحة
كيف تديرون �صوؤونها يف ظل الظروف ال�صعبة التي تعي�صها البالد؟

نحن ننطلق يف مو�قفنا كافة، من �أن د�ر �لفتوى هي د�ر للجميع، ويف خدمة كل 
�للبنانيني ب�س���ورة عامة و�مل�سلمني ب�سورة خا�سة، تقوم بو�جباتها من خال 
هيكلي���ة �إد�ري���ة ومالية تعمل على �لقي���ام بو�جباتها وتاأدي���ة دورها على �أكمل 
وجه ك�س���ّمام �أمان لكل حركة �ملدينة، وت�سّكل �ل�سورة �ل�سحيحة ل�سمرها 
ووجد�نه���ا حتقيق���ًا لتطلّعاته���ا ولتنميتها و��س���تقر�رها و�أمنها و��س���تقر�رها، 
ونحن نتو��سل مع �ملوؤ�س�سات و�لهيئات و�جلمعيات �لإن�سانية �لعاملة يف �سيد� 
وجو�ره���ا من �أجل خدمة �لإن�س���ان، ُم�س���اعدة بذلك �ملجتم���ع �لأهلي و�ملدين 

للقيام بدوره يف تنمية �لأر�س و�لوطن و�لإن�سانية فيه.

�شندوق �لقر�ش �حل�شن
ماذا عن االإجنازات اجلديدة؟

�حلقيقة �أننا منذ تولّينا �س����وؤون د�ر �لفتوى يف �س����يد� يف �لعام 2007، عملنا 
على مو��س����لة �لدور �لذي كان يقوم به �س����ماحة �ملفتي �لر�حل حممد �س����ليم 
جال �لدين رحمه �هلل وعلى �لدفع بدور �ملوؤ�س�س����ة �إىل �لأمام، ف�س����اركنا يف 

�أكرث من م�س����روع، وعملنا مع �لكثر من �جلمعيات و�لهيئات و�ل�سخ�س����يات 
�لفاعلة يف �ملدينة ملا فيه خرها وم�سلحة �أهلها.

وقد كان من �مل�ساريع �لتي �أطلقناها، وحقّقت وهلل �حلمد �لنجاح و�لتقّدم 
و�لزدهار �إن�س����اء �سندوق �لقر�س �حل�س����ن �ملميز، وقد هدفنا من خاله 
�إىل تفعي����ل �لو�س����ع �لقت�س����ادي و�لجتماعي يف �ملدينة ف�س����اعدنا �لكثر 
من �ل�س����باب على �إطاق م�س����اريعهم وتطوير م�س����احلهم، ويف بناء �أ�سر 
�إ�س����امية مكتفية كما �س����اعدنا بع�س �لعائات لإقامة م�س����اريع يف بيوتها 
ك�س����نع �ملعجن����ات و�لكات����وه و�خلياطة وغره����ا من �أجل �أن يك����ون للمر�أة 
�مل�س����لمة دور �قت�س����ادي �س����من �أ�س����رتها لت�س����اعد يف تعليم �أولدها ودفع 
�لأق�س����اط �ملدر�سية وقد مت متويل هذ� �ل�س����ندوق من خال بع�س �لأخوة 

�ملهتمني بال�ساأن �لعام.

�شندوق �لزكاة
اأي دور ل�صندوق الزكاة يف �صيدا؟

�لو�قع �أن دور �سندوق �لزكاة يف د�ر �لفتوى �لذي ير�أ�س جمل�س �لوقف فيه يف 
مدينة �س���يد� مفتي �سيد� ي�ساعده �أكرث من ع�سرين �سخ�سية من �أبناء �سيد� 
�لربرة، يعمل ب�س���ورة مميزة يف حتقيق عبادة �لزكاة وو�س���عها يف م�سارفها 
�ل�س���حيحة، وهو من �ل�سناديق �لنا�سطة يف لبنان حيث ي�سل حجم خدماته 
�لت���ي يقدمه���ا �إىل ملي���ون دولر يف �لعام، ول بد لنا من �أن نذكر هنا بال�س���كر 
و�لتقدي���ر كل �لأخ���وة �لذين عملو� وما ز�لو� يعملون يف هذ� �ل�س���ندوق بتفاٍن 
و�إخا����س خلدم���ة �مل�س���لمني يف ه���ذه �ملدين���ة، و�أن نوّج���ه �ل�س���كر و�لتقدير 
و�لمتنان �إىل �لذين مل يتوقفو� يومًا عن �مل�س���اهمة يف تغذية هذ� �ل�س���ندوق 

بزكاة �أمو�لهم و�هلل يف عون �لعبد ما د�م �لعبد يف عون �أخيه.
ورمبا يكون من �جليد هنا �أن نذكر �أننا �فتتحنا قبل �أ�سابيع م�سجدً� كبرً� يف 

�لهالية يت�سمن مركزً� للدعوة ون�سر �لعلم وخدمة �لقر�آن �لكرمي.

خم�ش�ن م�شجدً�
ما هو عدد امل�صاجد التي ترعون �صوؤونها؟

د�ر �لفتوى يف �س���يد� تقوم برعاية قر�بة خم�س���ني م�سجدً� يف �سيد� و�جلنوب 
من حيث �س���يانتها وتاأمني م�س���اريفها وتعيني �أئمتها و�لعاملني على خدمتها 
ولدينا ما يقارب �ملائة موظف وقد يزيد عن ذلك �إذ� ما �أ�س���فت �إليهم جهاز 
�لتعلي���م �لديني �لذي يوؤّمن �لتدري�س �لديني يف �ملد�ر�س �لر�س���مية �للبنانية، 
ونح���ن نقوم بذلك كله بتوفيق من �هلل عّز وجل ونحن ننفق من �ملد�خيل �لتي 
تتوّف���ر و�أم���اك �لأوقاف يف �س���يد�، من خ���ال مو�زنة عامة تدف���ع للمجل�س 
�ل�سرعي �لإ�سامي �لأعلى كل عام برئا�سة �سماحة مفتي �جلمهورية �للبنانية 
�ل�س���يخ �لدكتور حممد ر�س���يد ر�غب قباين حيث تتم �مل�س���ادقة عليها ونقوم 

ب�سرفها كما حدّدنا بكل �سفافية بدعم وم�ساندة من �سماحته.

�خليمة تظّلل �جلميع
املعـــروف اأن هنـــاك عّدة جماعات اإ�صالميـــة يف �صيدا واجلنوب، فكيف 

توفقون بينها؟
عندما ت�س���عر �أوًل �أنك للجميع، و�أنك على م�س���افة و�حدة من �جلميع، ول�ست 
فريقًا يف �ملدينة، فاإنك ت�س���تطيع �أن ت�سنع من نف�سك خيمة للجميع يتفاعلون 
يف رحابها ويتعاونون معها على خدمة �ملدينة و�أمنها وتنمية �لإن�سان فيها و�أن 

ذلك كله يبقى فوق �جلميع.
و�أعتق���د �أن �لكل ي�س���تطيع �أن يلم�س يف �ملدينة �أنن���ا منفتحون على كافة �لآر�ء 
مهم���ا تعدّدت، و�أننا ن�س���عى ب�س���دق لتحقيق �لتعاون فيما ب���ني �جلميع ملا فيه 
م�س���لحة �ملدينة و�أهلها با تفرقة �أو متييز وهذ� ما جعل من د�ر �لفتوى كما 

ذكرت �خليمة �لتي ي�ستظّلون جميعها حتتها.

�خليار و�لت�ّجه
كيف حّددت خياراتك يف احلياة لت�صل اإىل موقع االإفتاء؟

لقد حّددت خيار�تي بدعم من �أ�سرتي وبتوفيق من �هلل عّز وجل، فبعد �أن �أنهبت 
در��س���تي �لبتد�ئية يف مد�ر�س �ملقا�سد �لإ�س���امية يف �سيد�، �نتقلت �إىل �أزهر 
لبنان يف بروت وكان ي�سّمى حينها �لكلية �ل�سرعية ومنها �نتقلت ملتابعة در��ستي 
يف م�سر حيث ِحزت على �لإجازة �لعالية من كلية �ل�سريعة فيها وكان من ُدفعتي 
�س���ماحة مفتي �جلمهورية �للبنانية �ل�س���يخ �لدكتور حممد ر�سيد قباين، ومفتي 
�لبقاع �ل�س���يخ خليل �ملي�س، ومفتي حا�س���بيا ومرجعيون �ل�س���يخ م�سطفى غادر 
رحمه �هلل و�مل�ست�س���ار �ل�س���يخ حممد �لبوتاري و�لأ�ستاذ حممد برم، كما �أن من 
بني دفعتي من غّرو� �خت�سا�س���اتهم �لدر��سية ومنهم بع�س �ملر�جع �لعلمية يف 
لبنان �ليوم، ومنهم من دخل يف �ل�س���لك �لع�سكري و�أذكر منهم على �سبيل �ملثال 
�لعميد حممد �لعبدوين �لذي در�س���ت و�إياه على طاولة و�حدة يف كلية �ل�س���ريعة 
يف بروت وعندما �نتقلنا �إىل م�س���ر در�س �إد�رة �لأعمال يف جامعة عني �س���م�س 
و�لتحق باملوؤ�س�س���ة �لع�س���كرية بعد عودته ك�س���ابط �إد�ري وترّقى حتى و�سل �إىل 
رتبة عميد ثم تقاعد، و�حلياة خيار�ت �أ�س���األ �هلل �أن يوفق �جلميع يف خيار�تهم 

ليكونو� يف خدمة جمتمعهم و�أّمتهم حيث ي�ستطيعون.

خربة وعربة
ما هي �صروط النجاح يف احلياة براأيك؟

يف �عتقادي �أن �ل�س���دق �أ�سا�س �لنجاح يف كل �لأعمال، و�أن �لإن�سان �ل�سادق 
ي�ستطيع �أن يحقق، بتوفيق من �هلل، ما يطمح �إليه، و�ملهم �أن يعمل ب�سدق مع 
نف�س���ه �أوًل وم���ع �لنا�س، ول���كٍل دوره يف �حلياة، و�لثبات هو من �أ�س����س �لنجاح 
�أي�س���ًا، فا بد من �أن تعطي عملك من �لقلب، و�أن تقوم مبا عليك كما يجب، 

وتتكل على �هلل.
حاوره: خ. ل
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جانني ميشال موسى

جانني مي�صال مو�صى امراأة من الدرجة االأوىل ال تهتم ملركز نيابي وال لـ »بر�صتيج« معني

هّمنا �الأ�شا�شي م�شاعدة �لنا�ش 
�لذين �أول�نا ثقتهم و�أب��بنا م�شّرعة للجميع...

ح��ر: �شمار �لرتك
�صحيـــح اأن احلـــرب ال تنتج �صـــوى املاآ�صي والنكبات اإال اأنها هذه املّرة حملت يف طياتها ثمرة تفّتحت 
ون�صجـــت لتّتـــوج بعائلـــة ملوؤها احلـــب وال�صعادة والتفاهـــم ولقاوؤنا اليوم هو اأكـــر دليل على ذلك، 
حيث نلتقي �صيدة من الدرجة االأوىل يف االأخالق واللياقة واملوّدة كان لها الن�صيب االأوفر من هذه 
احلـــرب التـــي عك�صت على حياتها رونقاً خا�صاً من خالل ارتباطها برجل اأي�صاً من الدرجة االأوىل 
واجلميـــع ي�صهـــد لـــه بذلك وهو النائـــب الدكتور مي�صـــال مو�صى الـــذي ارتبط ا�صمـــه با�صم زوجته 

جنني اأبو خليل فكانا مثااًل للزوجني املن�صجمني بكل ما للكلمة من معنى.
التقيناها للمرة االأوىل، لكننا �صعرنا وكاأننا نعرفها منذ �صنوات، هي امل�صئولة عن عائلتها بالدرجة 
االأوىل ويف الوقـــت نف�صـــه حتر�ـــس علـــى تخ�صي�ـــس الوقت لدعـــم زوجها دومـــاً واأبـــداً لت�صري بهذه 

ال�صفينة نحو النجاح وبر االأمان.
�صت الوقت لتلبيـــة الن�صاطات  تخّلـــت عـــن العمل، لتتفـــّرغ متاماً لرتبيـــة االأوالد ومن بعدهـــا خ�صّ

االجتماعية يف حماولة منها لتلبية حاجة كل اإن�صان.
جنـــني مو�صـــى امـــراأة متوا�صعـــة للغايـــة ومثّقفـــة للغاية لكنهـــا مل تهتم يومـــاً ال ملركـــز نيابي وال لـ 
»بر�صتيـــج« معـــنّي، فهّمها االأ�صا�صي كهم �صريك العمر النائب الدكتور مي�صال مو�صى خدمة النا�س 
الذيـــن اأولوهمـــا الثقـــة. وهكذا فاإن اأبواب منزلهمـــا تبقى م�صّرعة علـــى م�صراعيها لتقدمي كل ما 

يلزم خلدمة املواطن عموماً.
والكت�صاف املزيد عن هوية هذه ال�صيدة واآرائها، نقّدم اإليكم احلوار االآتي:

شريكا العمر

للحرب ح�شناتها
من هي ال�صيدة جنني مو�صى؟

» �أن���ا من بعبد�، من عائلة �أبو خليل، در�س���ت 
م���ادة �جلغر�فيا �إل �أنني مل �أعم���ل بتا يومًا، 
متزوج���ة م���ن �لدكتور مي�س���ال مو�س���ى ويل 
�أحدهم���ا  �جلامع���ة  يف  �لآن  »هم���ا  ولدي���ن 
����س يف هند�س���ة �لكمبيوتر و�لآخر يف  يتخ�سّ

�إد�رة �لأعمال«.

كيـــف التقيـــِت بالنائـــب الدكتـــور مي�صـــال 
مو�صى؟

للح���رب �س���يئات كثرة، لك���ن بالن�س���بة يل حملت 
ح�سنة وحيدة كانت �س���ببًا يف لقائي ب�مي�سال لأننا 
يومه���ا هربنا �إىل �جلنوب لدى �لأقارب و�س���ادف 
�أن تعرف���ت �إليه هناك خال �س���هرة، وكان �حلب 

من �لنظرة �لأوىل«.

حن�ن جدً�
ماذا عن االأب مي�صال مو�صى؟

» بحك���م عمله كطبيب قبل �أن يبد�أ بالعمل �لنيابي 
مل يك���ن يتو�ج���د كث���رً� يف �ملن���زل، وكن���ت دوم���ًا 
�أح���اول قدر �مل�س���تطاع �أن �أُف�ّس���ر لهما �س���بب هذ� 
�لغي���اب، بعدها �عتاد� على فك���رة وجود �لو�لد يف 

�مل�ست�سفى.
لكنه كان يحر�س على تخ�سي�س �لوقت لهما قدر 
�مل�س���تطاع، فكان كلما �س���محت له �لفر�س���ة بذلك 

ترينه يجال�سهما وياعبهما.
بع���د ذل���ك، عندم���ا دخ���ل �ملع���رتك �لنياب���ي مل 
ن�س���عرهما بذلك وبقيت �لأمور عل���ى حالها، وكانا 
دومًا عندما ي�س���اهد�ن �لنا����س يف �ملنزل يعتقد�ن 
باأنهم مر�س���ى وبحاج���ة لعاج م���ا، وحاولت قدر 

�مل�ستطاع �أن �أدعهما يعي�سان حياة طبيعية.
كما �أنني كنت �أ�س���ّر دومًا على �لهتمام بهما، ومل 
�أدع �لظ���روف حترمن���ي من ذلك، ف���الأولد كانو� 

�لأولوي���ة يف حياتنا معًا، وبالنهاية ك�س���بت �لأولد 
وهما �لآن يف �جلامعة و�أنا فخورة جدً� بذلك«.

ت�سيف جنني: »�لعاقة بني مي�سال و�لأولد خا�سة 
ج���دً�، فه���و �أب حن���ون ويف نف�س �لوقت �ل�س���ديق 
�للذ�ن يلجاآن له دومًا يف كل �س���غرة وكبرة. ويف 
�ملقابل هو �سارم جدً� عندما تدعو �حلاجة لذلك، 
ولكن من خ���ال �حلو�ر و�لنقا�س، فاأنا ل �أذكر �أن 

�رتفع �سوته يومًا على �أحد من �لأولد«.

�أب��بنا م�شّرعة لكل �لنا�ش
هل �صجعته لدخول املعرتك ال�صيا�صي؟

»هناك ظروف يف حياة �لإن�س���ان ت�سّره، وهو منذ 
ممار�س���ته ملهنة �لط���ب لديه عاق���ات عديدة مع 
�ل�س���غر و�لكبر، فكان يار�س �لعمل �لجتماعي 
ب�س���كل غر مبا�س���ر و�أحيان���ًا كثرة كن���ت �أفتقده 
ف���اأر�ه �إما يزور مري�س���ًا معّينًا �أو يطمئن على �أحد 
�مل�س���نني. كذلك كانت �أبو�بنا م�سّرعة لكل �لنا�س، 
وكان يحاول قدر �مل�س���تطاع تقدمي يد �لعون، وكنا 

�آخر ما نفكر به »�ل�سيا�سة« لكن من خال وجودنا 
يف �جلن���وب وعاقاتن���ا �لطيبة مع �لنا����س �رتاأينا 
�أن يدخل مي�س���ال للمجل�س �لنيابي كي نتمكن �أكرث 
وبفاعلية �أكرب م�س���اعدة ه���وؤلء �لنا�س ول �س���يما 

�أنهم و�سعو� ثقتهم بنا«.

ال �أندم على �شيء
هل �صعرت بالندم لدخوله املجال ال�صيا�صي 

يف ظل الظروف االأمنية االأخرية؟
»بالتاأكيد تعّر�س���نا لظروف �س���عبة ج���دً�، لكنني 
بطبعي ل �أندم على �سيء قمت به، ويف �لوقت نف�سه 
�أنا �إن�س���انة موؤمنة جدً�، و�أُدرك �أنه لن ي�سيبنا �إل 
ما كتبه �هلل لنا، لذلك �أنا �أ�س���ّلم �أموري �إىل �لرب 

و�أّتكل عليه دومًا«

هادئ وغري متطّلب
وماذا عن الزوج؟

» مي�سال هادئ جدً� وغر متطّلب، وهو �إن ر�أى �سيئًا 
د�خ���ل �ملنزل ومل يعجبه ترينه يبدي ماحظة بكل 
ذوق، فهو ديقر�طي جدً�، وهذ� �ل�س���يء تلم�سونه 
�أنتم �أي�س���ًا من خال تعامله معكم كاإعاميني. يف 
�ملا�س���ي، كان يهتم ج���دً� مبتابعة �أفام �ل�س���ينما 
كما كان يتّذوق �ملو�س���يقى ب�سكل خا�س لكنه �ليوم 
ب�س���بب �نهماكه يف �لعمل مل يعد ياإمكانه ممار�سة 
هذه �لهو�يات، لكنه ي�س���تعي�س عنها باملطالعة فهو 
ق���ارئ من �لدرج���ة �لأوىل وغالبًا ما جتذبه �لكتب 
�ل�سيا�س���ية عل���ى خمتل���ف �أنو�عها بالإ�س���افة �إىل 

�لكتب �لعلمية و�لطبية بالتاأكيد«.

عليها �أن » تطح�ش » �أكرث
كيـــف تقّيمـــني واقع املـــراأة اللبنانية حالياً، 
هـــي  اأم  دورهـــا  عـــن  را�صيـــة  اأنـــت  وهـــل 

رة؟ مق�صّ
�أنا �أ�سعر باأن �ملر�أة حقّقت �لعديد من �لنجاحات 
لك����ن م����ا ز�ل با�س����تطاعتها �أن تق����وم بالكث����ر، 
لذل����ك عليه����ا �أن »تطح�س« �أكرث لتثب����ت وجودها 
وكفاءتها ب�سكل �أو�سع ول �سّيما �أن �ملر�أة �للبنانية 
ل ينق�س����ها �س����يء، فهن����اك ن�س����اء ي�س����هد له����ّن 
يف خمتل����ف �مليادي����ن. لذل����ك علين����ا �أن ل نكتفي 
بال�س����عار�ت و�خلطابات بل علينا �أن نن�سط فعليًا 
على �لأر�س وبالنهاية عندما ت�س����ّكل �مر�أة معّينة 
قناع����ة لدى �لنا�س من �ل�س����عب �أن ل حتقق فوزً� 

بكل ما للكلمة من معنى«.

هناك ثغر�ت
هـــل تعتريـــن باأن املـــراأة حـــازت على كامل 

حقوقها مع الرجل؟
» بالتاأكيد، ما ي����ز�ل هناك بع�س �لثغر�ت كحق 
�مل����ر�أة يف �إعطاء �جلن�س����ية لزوجه����ا و�أولدها، 
لك����ن هن����اك �أ�س����باب معّين����ة حت����ول دون ذل����ك 
ونعلمها جيدً�، كذلك هناك ق�سية �ملر�ث �لتي 
تتفاوت بني طائفة و�أخرى وغرها من �لق�سايا، 
لكن ب�س����كل عام و�سع �ملر�أة �للبنانية جيد، لكن 
عليها �أن تطالب وتطالب لت�سل للمزيد من هذه 

�حلقوق«.

مرحلة �شعبة
هـــل اأنت را�صيـــة عن اأداء ال�صيـــدات النواب 

داخل قبة املجل�س النيابي؟
» ل ي�س���عنا �أن نن�س���ى �أن هوؤلء �ل�س���يد�ت �أتنَي يف 
مرحلة �س���عبة ودقيقة للغاية، فلم ي�س���عهّن �لقيام 
مبا كّن يتمنونه، فاإن �س���اء �هلل يف �ملرحلة �لقادمة 

يتمكّن من حتقيق ما يرجونه«

هل فكرِت يوماً دخول املعرتك ال�صيا�صي؟
» )ت�س���حك، وجتيب:( �أنا �أكتفي مب�س���اندة زوجي 
ودعمه، بالإ�س���افة �إىل قيامي ببع�س �لن�س���اطات 

�لجتماعي���ة �لت���ي �أ�س���تطيع م���ن خاله���ا تقدمي 
�مل�ساعدة قدر �لإمكان. ويف ما عد� ذلك �أنا �مر�أة 
متفّرغة لعائلتها، وبالنهاية جناح زوجي هو جناح 

يل �أي�سًا ولعائلتي، وهذ� �أكرث مما �أطمح �إليه«.

�لباب مفت�ح للجميع
هل اأنت مع »الكوتا« – الن�صائية؟

�أن���ا ل �أحّب���ذ م�س���األة »�لكوتا«، بل �أف�س���ل �أن يكون 
�لباب مفتوحًا للجميع ومن لديه �جلد�رة فليفر�س 
نف�س���ه، وبالتايل �س���و�ء كان �ملر�ّسح �مر�أة �أم رجل 
فلينجح �لأف�س���ل، خ�سو�سًا و�أن م�س���األة �مل�ساو�ة 
بني �ملر�أة و�لرجل ل �أتقّبلها كثرً� لأن �لرجل رجل 

و�ملر�أة �مر�أة يف �لنهاية و�لإثنني يكّمان بع�سهما 
�لبع�س. وم���ن يريد �أن يدخل �إىل معرتك من هذ� 
�لنوع عليه �أن يعي م�سوؤوليات هذ� �ملن�سب ومهامه 

بكل جتّرد«.

االنتخابـــات  مـــن  تتوقعـــني  مـــاذا  ختامـــاً، 
النيابية املقبلة؟

» �أتوّقع كل خ���ر، كما �أمتنى �أن تكون هذه �ملرحلة 
خطوة ��س���تقر�ر و�طمئنان ت�س���مل كاف���ة �ملناطق 
�للبنانية ليع���ود �ملو�طن �للبناين وينعم بال�س���ام 

و�لأمان يف نختلف ربوع هذ� �لوطن«.
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جولة الكاميراجولة الكاميرا

الزميل خالد اللحام مع املخرج يوسف رقا

الشاعر عبد الحافظ شمصالفنان عمر ميقاتياملوسيقار وجدي شّيا

ماذا يقولون يف عيد العمل؟
فنان� لبنان ي�ّجه�ن حتية �لتقدير للعمال يف عيدهم

الشاعر نزار الحرالفنان جهاد األطرش الشاعر الشعبي رضا جّمولالشاعر مارون كرم

ما ي�شعدهم ي�شعدنا
  الفنان املخرج يو�صف رقا:

كل ما ي�س���عد �لنا����س، ويفرحهم، ويوفر لهم فر�س���ة 
لا�س���رت�حة ول���و لي���وم و�ح���د، م���ن تع���ب �أيامه���م 
ولياليه���م، ي�س���عدنا ونرى فيه عيدً�، خا�س���ة �إذ� كان 
هوؤلء من �لنا�س �لب�س���طاء، �لذين يعطون من �لقلب 
لاآخرين وي�سعون �إىل �أن يكون �لعطاء مفيدً�، و�أعني 

بهم �لعمال.
وعيد �لعمل يف لبنان منا�س���بة يجب �أن ت�سم �جلميع 
عماًل و�أرباب عمل حتت �سقف هّم و�حد، هو �لنهو�س 
بالوط���ن م���ن كبوته، و�لع���ودة به ليكون يف م�س���اف 
�ل���دول �لكربى على �س���عيد رعاية �لإن�س���ان، وتوفر 
�ل�س���مانات �لجتماعية له، من حيث �لتعليم �ملجاين 
و�لرعاية �ل�س���حية، و�لإ�س���كان، وفر�س �لعمل، ويف 
�عتق���ادي �أننا �إذً� ن�س���تحق ذلك ك�س���عب لأننا قدمنا 
كل �سيء للوطن ومن حقنا �أن نحظى جميعًا بالنتائج 

�لتي يتمناها كل �إن�سان �سادق مع نف�سه ومع وطنه.

عيدنا جميعًا
  ال�صاعر ر�صا جمول:

عيد �لُعّمال عيدنا جميعًا، فكلنا يف �لنهاية عّمال، 

مّن���ا م���ن يعمل بك���د يده وع���رق جبين���ه، ومّنا من 
يجهد عقل���ه ليقوم بدوره، ومّنا م���ن يجمع ما بني 
�لثنني، تعب �جل�س���د وتعب �لعق���ل، ولكننا جميعًا 
نعم���ل لأن �لعم���ل هو دور �لإن�س���ان يف �لأر�س �لتي 

��ستخلفه �هلل فيها.
لك���ن عيد �لعمال يفقد رونقه �إذ� مل يكن �لإن�س���ان 
حمقق���ًا �لكفاية لأ�س���رته يف حيات���ه، ويف �عتقادي 
�أنن���ا يف معظمن���ا كلبنانيني، من �أبن���اء هذه �لفئة 
�لعامل���ة، ل نحظى بتلك �لكفاي���ة كما نتمنى، و�إذ� 
كان �لأمر �سهًا علينا يف هذه �ل�سن لوجود �لأبناء 
و�لأحف���اد �إىل جانبن���ا، فاعتقد �أنه لي�س بال�س���هل 

على �ل�سباب �لر�غب يف تكوين �أ�سرة جديدة.

»يعطيهم �لعافية«
  ال�صاعر مارون كرم قال:

�أجمل ما يف �لكون �أن تعطي ذ�تك ب�س���دق فت�سل 
�إىل كلم���ة »يعطي���ك �لعافية« فتكون م���ن �لآخرين 
عربون �س���كر لك على ما قّدمت وبذلت و�أعطيت، 
لك���ن �مل�س���كلة يف �أيامن���ا ه���ذه �أن ه���ذه �لكلمة ل 
ترت�فق مع ما يجب �أن ير�فقها جلهة فر�س �لعمل، 
و�لأجر �جليد، و�ل�سمانات �ل�سحية و�لجتماعية، 
و�ملد�ر�س �ملجانية، و�إمكانية �حل�سول على �لعمل 

�ملنا�سب للتخ�س�س، ولذ� فاإن عيد �لعمل يّر على 
ة ومرت�فقًا مع تطّلع  �لفئات �لعاملة ممزوجًا بغ�سَّ
�إىل �لغد ع�س���ى �أن يحمل لنا هذ� �لغد ما ن�ستحقه 
جميعًا كلبنانيني من هناء و�سعادة لأنه بات يكفينا 

ما حملناه حتى �ليوم مما حّطم ظهور �لكثرين.

�لعطاء �ملنا�شب
  وقال ال�صاعر نزار احلر:

كلمت���ي للعمال يف عي���د �لعمل »يعطيك���م �لعافية« 
ولآمل �أن ُتقّر �لزياد�ت �لتي يرجونها لترت�فق هذه 
�لكلم���ة مع عطاء مادي يوفر لأ�س���رهم �لكفاية يف 
�ل���رزق، فاأنت حيثما تذهب ت�س���مع �ل�س���كوى حتى 
مّلت نفو�س���نا من �ل�سكوى، نحن بحاجة �إىل تغير 
حقيق���ي يف حياة �لنا����س كي يتمكنو� م���ن �لتقاط 
�أنفا�س���هم على �لأقل، فالبع�س بات يعمل ليل نهار 
ليوفر لعائلته ما تريد، ولكني مع ذلك كّله �أقول �أن 
لبنان يبقى �لأحل���ى و�لأغلى على قلوبنا و�أن علينا 
�أن ن�سرب لأن بعد �ل�سرب �لفرج، ونحمد �هلل على 
�أن لبن���ان يع���ود للنهو�س �أثر كل كب���وة، فلو مّر �أي 
بلد يف �لعامل مبا مررنا به لنتهى �جتماعيًا، بينما 
ل يز�ل �لتعاون و�لتما�سك �لجتماعي قائمًا لدينا 

لأن عمالنا يحبون هذ� �لوطن ويعملون له.

�شكرً� لهم
  �لفنان �ملمثل و�ملخرج عمر ميقاتي قال:

كلن���ا ُعّم���ال، و�إن �ختلف���ت م�س���وؤولياتنا ومهامن���ا 
و�أدو�رن���ا يف �حلي���اة، وكلن���ا بالتايل ن�س���ّر لوجود 
عي���د �لعم���ال �أو عيد �لعمل �أو ما �س���ئت ت�س���ميته، 
فاملهم عندنا �أن ثمة من يقول لهذه �لفئة من فئات 

�ملجتمع �لت���ي تعطي من 
�أن  دون  ورمب���ا  �لقل���ب، 
حتظى مبا ي���و�زي تعبها 
مدخوًل، �س���كرً�، فالعيد 
هو منا�س���بة ل�س���كرهم، 
ل�س���رت�حتهم،  وف���رتة 
له���م  �أم���ل  وف�س���حة 
لينظ���رو� �إىل �لغد بعني 
�لثق���ة بامل�س���تقبل �لآتي، 
و�أن���ا على ثق���ة تامة باأن 
�لعم���ال �لذين هم عماد 
وركيزته،  �لوط���ن  ه���ذ� 
م���ن  �لكث���ر  يتحمل���ون 
�أجله، ورمب���ا �أكرث بكثر 
من �سو�هم ليبقى لبنان 

عزيزً� كريًا.

ال يحّي�ن بال�شكر بل باالأجر �ملنا�شب!
  املو�صيقار الفنان وجدي �صّيا قال:

�لحتف���ال بعي���د �لعمال تاأكيد عل���ى �أهمية دورهم 
يف �ملجتمع بحيث �خت�سهم هذ� �ملجتمع بالتكرمي 
و�لحرت�م و�لتقدير و�ختار لهم يوم عيد ل�سكرهم 

على ما يقدمونه طو�ل �لعام.
ويف �عتق���ادي �أن �لعي���د �حلقيقي ه���و يوم يحظى 
ه���وؤلء �لعم���ال بالأج���ور �لت���ي ت���و�زي �حلاجات، 
وبالرعاي���ة �لتي تتنا�س���ب مع حج���م �لعطاء، فهم 

يقدمون �أكرث من �س���و�هم ويح�س���لون على �لأقل، 
وه���ذ� �أمر ل يغني عن �ل�س���عور ب���ه �أي �حتفال لأن 
�لإن�س���ان �ملتعب يريد من يقف �إىل جانبه وي�سانده 
ويتحم���ل معه �لأعباء �لت���ي يتحّملها ولي�س �إىل من 
يقول له �س���كرً� فق���ط. فلي�س بال�س���كر وحده يحيا 
�لإن�سان بل هو يحتاج �إىل جانبه ر�تبًا يوّفر لأ�سرته 

�لأمان يف يومهم وغدهم.

�جلن�د �ملجه�ل�ن
  �أما �ملمثل جهاد �لأطر�س فقال:

ي�س����عدنا يف كل ع����ام �أن نحتف����ل بعي����د �لعمل يف 
�لأول م����ن �أي����ار، لأنن����ا ن�س����عر �أننا ن�س����اهم برّد 
�جلميل �إىل هوؤلء �لذين يار�س����ون دور �جلنود 
�ملجهول����ني يف خدم����ة �لوطن، فيعمل����ون، كل يف 
جمال����ه، ل للح�س����ول على �لدخل فق����ط، فهذ� 
�لدخ����ل يكن �حل�س����ول عليه يف لبن����ان كما يف 
�خلارج عندما تعمل، ولكن يعملون لا�س����تمر�ر 

و�ل�س����مود يف �أر�س����هم ووطنهم، رغم �ملد�خيل 
وتكالي����ف  �ملرتفع����ة،  و�مل�س����اريف  �ملنخف�س����ة 
�حلياة �لباهظة، على �أمل �أن ياأتي يوم على هذ� 

�لوطن يكون �أف�سل من ما �سبق من �لأيام.
حتية للعمال يف عيدهم، وحتية لأرباب �لعمل، 
ولكل �س����امد يعطي من قلب����ه للبنان لأن لبنان 
ي�س����تحق مّن����ا �أن نعطي����ه من �لقل����ب، وهذ� ما 

يفعله �لعمال.

عيد �الأمان
عب���د  �ل�س���اعر  وق���ال   

�حلافظ �سم�س:

عي����د  �لعم����ال،  عي����د 
�لعام����ل  لأن  �لأم����ان، 
�ل�ستقر�ر  �أ�س����ا�س  هو 
�أي وطن، فبجهوده  يف 
تنه�����س �لأمم، وبعرق 
جبين����ه ُتبنى �لأوطان، 
و�أن نحتفي بهذ� �لعيد 
يعني �أننا �س����عب يقّدر 
قيم����ة �لعم����ل، فكي����ف 
بن����ا ونح����ن يف لبن����ان 
ُن�س����مي هذ� �لعيد بعيد �لعمل بعك�س كل �لدول 

�لأخرى؟
�إنه �إق����ر�ر بالرتب����اط �لذي ُبني على �أ�سا�س����ه 
لبن����ان، �رتباط م����ا بني �لعم����ال و�أرباب �لعمل 
عل����ى �لعطاء م����ن �أجل لبنان، وهذ� ما ن�س����عى 

�إليه دومًا لتحقيق �لأمان للم�ستقبل.
فتحي����ة للعم����ال يف عيده����م وكل ع����ام ولبنان 

وعّماله و�أرباب �لعمل فيه باألف خر.
حاورهم: خالد �للحام
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تحقيقتحقيق

اأطفال دون هويات الأن االآباء قيد الدر�س
مطالبة باإعطاء �ملر�أة حق �جلن�شية الأطفالها 

ك�نها جزء ال يتجز�أ من �ملجتمع �للبناين
حتقيق: مري�

اإن حجـــم املاأ�صـــاة التي تعانيها املـــراأة العربية عموماً واللبنانية خ�صو�صـــاً املتزوجة من اأجنبي 
�صعبـــة للغايـــة كونهـــا لغاية اللحظة ال تتمكن من اإعطاء اجلن�صيـــة الأبنائها، مما يخلق لديها 

�صعوراً بالغنب. كيف ال؟!
وهـــي ت�صعـــر بعـــدم االأمـــان واال�صتقرار، و�صبـــب ذلك القوانـــني املدنية يف البـــالد العربية التي 
حتـــرم هـــذه الفئة من االأبناء حق التعليم يف املدار�س واجلامعات احلكومية باالإ�صافة اإىل حق 
العمـــل ممـــا مينعهم مـــن احللم بغٍد اأف�صل، االأمـــر الذي يجعل الدنيـــا يف اأعينهم �صوداء فاإىل 
متـــى هـــذا اال�صتهتار، علمـــاً اأن معظم الدول العربيـــة وّقعت على اتفاقيـــة الق�صاء على جميع 
اأ�صـــكال التمييـــز �صد املراأة، ورغـــم التزامها باالإعالن العاملي حلقـــوق االإن�صان والعهد اخلا�س 
باحلقـــوق املدنيـــة وال�صيا�صيـــة ال تـــزال املـــراأة العربيـــة يف معظم هـــذه البلدان تعـــاين التمييز 

العن�صري بكل اأ�صكاله.
وبالرغــــم مــــن اأن دواًل عديــــدة مثــــل تون�ــــس واجلزائــــر وم�صر اأعطــــت املــــراأة املتزوجة من 
اأجنبــــي حــــق منح اأبنائهــــا احل�صول على اجلن�صيــــة اإال اأن هذه امل�صكلة تبقــــى قائمة يف دول 

عّدة ومنها لبنان.

دوغان: �ملر�أة مهدورة �حلق
رئي�سة »ر�بطة �ملر�أة �لعاملة يف لبنان« �ملحامية 
�إقبال دوغان حتدثت ل� »�سيد� عرب �لتاريخ« عن 
هذه �مل�س����كلة – �لأزمة، تقول: »نحن نعمل منذ 
6 �س����نو�ت لإق����ر�ر ح����ق �مل����ر�أة �للبنانية يف منح 
جن�س����يتها لطفله����ا من و�ل����د �أجنب����ي، �ملر�أة يف 
قانون �جلن�س����ية مهدورة �حلق رغم �ملطالبة به 
منذ �أكرث من 20 �س����نة ومل حت�س����ل عليه ب�سبب 
�ل�سيا�س����ية و�أهلها وعدم تعديل قانون �جلن�سية 
�لذي ينكر حقًا مكّر�سًا يف �لد�ستور �لذي يعامل 
�ملو�طنني �سو��س����ية، عليه����م كل �لو�جبات ولهم 
كل �حلق����وق. نحن �لن�س����اء ن����وؤّدي كل �لو�جبات 

لكننا ل نح�سل على �أب�سط �حلقوق«.
ت�س����يف: »هن����اك معان����اة حقيقي����ة، فالأمهات 
�للبنانيات �ملتزوجات من غر لبناين ل ُيعرتف 
بوج����ود �أولدهّن ول �أزو�جه����ّن �لذين يو�جهون 
�س����عابًا يف �حل�س����ول عل����ى �لإقام����ة و�إجاز�ت 
�لعم����ل لذل����ك نعت����رب قانون �جلن�س����ية خمالف 

للد�ستور.

فهـــل ُيعقـــل اأن يعطـــي الرجـــل عـــن طريق 
رابط الدم اجلن�صية الأوالده واالأم ال؟!

هل املراأة بال دم؟! هل قيمة املراأة اللبنانية 
املواطنة حتفظ اإذا تزوجت من لبناين اأما 
اإذا تزوجت من اأجنبي فهذا كفيل بطردها 

من بلدها هي وعائلتها؟!
اأال ُتعتـــر املـــراأة اأهـــاًل الإعطـــاء اجلن�صيـــة 

واحلقوق؟
ه���ي �إن�س���انة ومو�طن���ة كالرجل، كم���ا �أن �لأم هي 
م���ن تعطي وتزرع يف �لطفل حمبة �لوطن �أكرث من 
�لأب، �لطفل ينتمي �إىل عائلة �لأم �أكرث من �أ�س���رة 

�لأب وهذ� توؤكده �لطبيعة �لب�سرية:.
وتق���ول دوغ���ان: »�أتعّجب عندما �أرى بلدً� كم�س���ر 
مكتظًا بال�س���كّان �أعطى �ملر�أة حق منح جن�س���يتها 
لأولده���ا كذل���ك �جلز�ئر و�ملغرب �لل���ذ�ن �أعطيا 
ه���ذ� �حل���ق للطف���ل و�لأب مع���ًا، ملاذ� ه���ذ� �حلق 
غائب يف بلٍد ح�ساري ينادي بامل�ساو�ة كلبنان؟ ما 

يح�سل هو خمالف لتفاقية حقوق �لإن�سان«.
دوغ���ان ت�س���اءلت: »هل ُيعقل �أنه ل ي���ز�ل يف لبنان 
�أطف���ال دون هوي���ات لأن �لآباء قي���د �لدر�س وغر 
حا�س���لني على �أية جن�س���ية ول وجود قانوين لهم، 

ل يلك���ون �أور�ق���ًا ثبوتي���ة. هذه �مل�س���كلة هي �أكرث 
تعقيدً� من ملف �جلن�سية لذلك �أطلب من �ملعنيني 

تاأمني حياة طبيعية لهوؤلء �لأطفال«.
ولت�س���ليط �ل�س���وء �أكرث على هذه �لق�س���ية �رتاأينا 
لق���اء عدد من �ل�س���يد�ت ل�س���تطاع �آر�ئهّن حول 

هذ� �ملو�سوع، فكانت �للقاء�ت �لتالية:

م�شاألة غري مقب�لة
�سعاد �سام �عتربت �أن ما تتعّر�س له �ملر�أة �للبنانية 
من �نتقا�س من حقوقها وحقوق �أولدها م�س���األة غر 
مقبول���ة عل���ى �لإط���اق، تق���ول: » من حق �مل���ر�أة �أن 
تعطي �جلن�س���ية لزوجها ولأولدها ب�سكل تلقائي ومل 
يعد مقبوًل �أن ُتعاين ما ُتعانيه من �سعوبات يف �إدخال 
�أولدها �إىل �ملدر�سة �أو �جلامعة... كما مل يعد مقبوًل 
�أن ُينظ���ر �إىل ه���وؤلء �لأطف���ال وكاأنهم نك���رة ملجّرد 
�رتب���اط �لو�لدة بزوٍج �أجنبي. ه���ذه �ملهزلة يجب �أن 
تنتهي ول ُبد من و�س���ع �مل�سائل يف ن�سابها �حلقيقي، 
فكما �لرجل لدى زو�جه من �أجنبية يعطيها �جلن�سية 
كذلك يج���ب �أن يكون ح���ال �ملر�أة، فكفانا �س���عار�ت 
نطلقها من هنا وهناك لنوؤّكد على �أن �ملر�أة ت�س���اوت 

فعليًا بالرجل، ولنطّبق �لأمور فعليًا، وم�س���األة �إعطاء 
�جلن�سية خر برهان على ذلك فلي�سارع �ملعنيني بهذه 
�لق�س���ية ويتخذو� �لإجر�ء�ت �ملطلوبة كي تعي�س هذه 

�لعائات ب�سام و�طمئنان على �مل�ستقبل �لقريب«.

�أين نحن من �مل�شاو�ة
بدورها، ريا بدر �لدين �أّكدت على �س���رورة �إعطاء 
�ملر�أة �جلن�س���ية لأطفالها، تق���ول: »من �ملعيب ونحن 
يف ع�س���رنا هذ� �أننا مل نتمكن لغاية �لآن من �إعطاء 
�ملر�أة حقها يف جن�سية �أولدها وزوجها وكاأنها ت�سّكل 
وب���اًء معينًا، علمًا �أن دول عربي���ة جماورة لنا �أعطت 
هذ� �حلق منذ مدة، فاأين نحن من �مل�ساو�ة و�حلرية 
�لت���ي نتغّن���ى بتا دوم���ًا �أم �أن �مل�س���األة جم���ّرد كلمات 
و�نتهينا؟ �لق�س���ية �أخطر بكث���ر، ويف �أحياٍن عديدة 

هذه �مل�س���األة ُتبعد �لأم ع���ن �أولدها حني ُيقّرر �لزوج 
�لع���ودة �إىل بل���ده �لأم لتاأمني م�س���تقبل �أولده بعد �أن 
تك���ون جمي���ع �ملحاولت ق���د ب���اءت بالف�س���ل وبذلك 
نكون قد �س���عينا باأنف�س���نا �إىل تفكك �أُ�س���ري وماأ�ساة 
�جتماعية نحن بغنى عنها ول �سيما �أن لبنان معروف 

بتكاتفه �لأُ�سري ل تفّككه.
فاإن �س���اء �هلل يق���ّر قانون �جلن�س���ية قريبًا لننتهي 

من هذه �مل�ساألة نهائيًا.

كفانا ��شتهتارً� حلق�ق �ملر�أة
كذلك �عتربت دينا متيم م�ساألة �إعطاء �لأم �جلن�سية 
لأولده���ا �س���رورة ل جم���ال �لبح���ث فيها، تق���ول: »ل 
ي�س���عني كامر�أة �أن �أر�سى لنف�س���ي ما ل �أر�ساه لغري 
فكم���ا �أن �أم �أمتّتع بكافة حقوقي وحقوق �أولدي �أمتنى 

�أن حتظ���ى كل �أم بنف�س �لر�ح���ة و�لطماأنينة لأن هذ� 
�أب�س���ط حق م���ن حقوقها، لذلك عل���ى �لدولة �أن تقّدم 
للم���ر�أة ما تقّدمه للرجل خ�سو�س���ًا �أنن���ا بلغنا مرحلة 
متقدم���ة وكب���رة م���ن �مل�س���او�ة م���ع �لرج���ل، فكفانا 
��س���تهتارً� ب���ني ح���نٍي و�آخ���ر بحق���وق �مل���ر�أة حتديدً�. 
�نطاق���ًا من �لو�ق���ع علينا �أن ُن�س���ارع لتحقيق و�إقر�ر 
قانون �جلن�س���ية لنعطي �مل���ر�أة �للبنانية �ملتزوجة من 
�أجنبي حقها يف �إعطائه �جلن�سية مع �لأولد خ�سو�سًا 
و�أنه���ا لدى �رتباطها به تقّدم له حياتها فهل �س���تبخل 
علي���ه باإعطائ���ه �جلن�س���ية؟! �مل�س���األة بات���ت مدع���اة 
لل�سخرية لذلك علينا �أن ُن�سارع لإقر�ر �لقانون لتعي�س 
هذه �لعائات با�س���تقر�ر وكفاهم ما عانوه حتى �ليوم 
من �س���عوبات �س���و�ًء من خال حماول���ة دخولهم �إىل 

�ملد�ر�س �أو �إجر�ء �لعديد من �ملعامات �لر�سمية«.

كفانا مز�يدة
غادة جلبي ر�أيها مل يكن مغايرً� ملن �س���بقنها فهي 
�أي�س���ًا �أثنت على �س���رورة �إعطاء �ملر�أة �جلن�س���ية 
لزوجه���ا و�أولدها، تق���ول: »�أمتنى م���ن قلبي على 
كل مو�طن لبناين �أن يت�س���امن مع �ملر�أة �للبنانية 
وحقه���ا يف �إعط���اء �جلن�س���ية لزوجه���ا و�أولده���ا 
خ�سو�س���ًا و�أن �للبنانية �ملتزوج���ة من �أجنبي هي 

جزء ل يتجز�أ من هذ� �ملجتمع �للبناين«.
ت�سيف جلبي: » هوؤلء �لأطفال تكّونو� يف �أح�ساء �أُم 
لبنانية وكل من ُيعار�س هذ� �حلق، عليه �أن يتوّقع 
�أن هناك �حتمال �أن تتزوج �بنته �أو �أخته من رجٍل 
�أجنبي فكفانا مز�يدة ولنعِط �ملر�أة حقها ول �سيما 

�أنه من غر �مل�س���موح نهائيًا �إق�س���اءها وهي �لتي 
باتت ت�س���غل �ليوم �أهم �ملنا�سب و�ملر�كز �سو�ء يف 
�لدولة �أو خارجها، كذلك ل ن�ستطيع �أن نن�سى �أنها 

�لأم و�لزوجة و�لطبيبة و�ملحامية وغرها...
فكي����ف با�س����تطاعتنا �أن ن�س����تاأمنها عل����ى حياتنا 
ول ن�س����تطيع باملقابل �أن نق����ّدم لها ولو جزءً� مّما 

تقدمه يف هذ� �ملجتمع«.
ونحن بدورنا، ل ي�سعنا �سوى �أن نتمنى �إقر�ر قانون 
�جلن�س���ية باأ�س���رع وقت ك���ي تتمّك���ن كل �مر�أة من 
�إعطاء �جلن�س���ية لزوجها و�أولدها ب�سكٍل تلقائّي، 
فاإن �س���اء �هلل مبجهود وزير �لد�خلي���ة و�لبلديات 
زي���اد بارود وتعاون �لهيئات �لن�س���ائية مع بع�س���ها 

�لبع�س، ن�سل يف �لقريب �إىل مبتغانا.

إقبال دوغان

غادة جلبي

سعاد سالم

ريما بدر الدين

دينا تميم
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ح��ر: غالب بعا�شريي و خالد �للحام
تقع م�صت�صفـــى دار ال�صالم لرعاية امل�صنني على تلة 
عالية تطل على مدينة �صيدا، حيث الهواء الطلق، 
واملنـــاخ اجلميل، الـــذي يوّفر ال�صكينـــة واالأمان اإىل 
جانـــب الرعاية ال�صحيـــة  واالأ�صريـــة للم�صنني من 
اأبناء املدينة وجوارها، واإىل جانبها واحة دار ال�صالم 
وهـــي منتزه ومطعم يوفر للم�صت�صفى اإطاللة على 
املجتمـــع ونافذة الإطاللة اأبنـــاء �صيدا وزوارها على 
اأعمـــال جمعية جلنة جامع البحـــر اخلريية بحيث 
يعرفونها عن كثب فيتقدمون لها بترعاتهم التي 
ت�صاعـــد علـــى ا�صتمراريتهـــا ون�صاطهـــا واإىل جانبها 
اأي�صـــاً م�صجـــد رائـــع الهند�صـــة يوفـــر للعاملني كما 

للزوار اإمكانية اأداء �صالتهم يف رحابه.
وملزيـــد مـــن االإطالع علـــى دور اجلمعيـــة امل�صت�صفى 
كانـــت لنا حمطـــة لقاء مع رئي�ـــس اجلمعية احلايل 
احلـــاج اأحمـــد البابا يف حـــوار �صئناه الإعطـــاء �صورة 
عن الن�صاطات التي تقوم بها موؤ�ص�صة خريية فاعلة 

من موؤ�ص�صات املدينة.

جمعياتجمعيات

رئي�س جمعية جلنة جامع البحر اخلريية اأحمد البابا:
رعاية �مل�شنني و�ملعاقني ج�شديًا هدفنا

و�لدعم ياأتي من �أهل �خلري

رئيس الجمعية الحاج أحمد البابا

املرحوم الحاج محمد خير الدين عزام

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني واملرحوم املفتي محمد سليم جالل الدين في إفطار رمضاني

زيارة الشهيد دولة الرئيس رفيق الحريري )افطار رمضان 1994( املرحوم أحمد الشامي )أبو ابراهيم الشامي( املرحوم الشيخ عمر الحالق مؤسس الجمعية

�لن�شاأة و�لفكرة
ويقول رئي�س���ها �حل���اج �أحمد �لباب���ا حول ظروف 

�لن�ساأة:
ُولدت �لفكرة عندما تاقى عدد من �أهل �خلر يف 
�سيد�، يقيمون قرب جامع �لبحر ويوؤدون �ل�ساة 
في���ه، على مناق�س���ة فك���رة كيفية مو�جه���ة �زدياد 
بع�س مظاهر �لت�س���ول يف �سيد� مطلع �ل�ستينيات، 
ممن كان���و� يف���ّدون �إليها من �لعا�س���مة و�ملناطق 
�لفقرة �ملحيطة بها، وعلى �سرورة �إيجاد �حللول 
�لازم���ة �لتي توفر لهوؤلء �لرعاية �لجتماعية �إذ� 
ما كانو� من �أبناء منطقة �سيد�، �أو كلفة ترحيلهم 
عنها �إذ� كانو� من �لو�فدين �إليها �أما لغاية �لت�سول 

و�أما لنقطاع �ل�سبل بهم.
كان �جلام���ع بني ه���ذه �ملجموع���ة  �لطيبة هو روح 
�لتاآخ���ي و�ملحب���ة بينهم و�س���عورهم �مل�س���رتك مبا 
حوله���م، وهكذ� �تفقو� على �إن�س���اء جمعية خرية 
هّمها مكافحة �لت�سّول، وكان لأحد �أع�سائها �ل�سيد 

�أحمد �ل�س���امي جتربة يف جمال �لعمل �لجتماعي 
يف بروت، ووجد عند �ل�سيخ عمر �حلاق وهو من 
علم���اء �ملدينة �ملعروفني، �لتجاوب وتاقي �لثنان 
مع �ملجموعة �ملوؤ�س�س���ة فكانت جمعية جامع �لبحر 
�لتي �نطلقت عام 1963، وح�س���لت على �لرخ�سة 
�لر�س���مية عام 1964 با�س���م »جلنة جام���ع �لبحر 
�خلري���ة« بعلم وخ���رب رق���م 522/ �أ د تاريخ 21/ 
ل برقم 20/ �أ د بتاريخ 26/  10/ 1964 و�لذي ُعدِّ

1/ 2004 فيما بعد، ومركزها �سيد�.
وهكذ� �نطلقت �جلمعية بهدف منع �لت�س���ول �أوًل، 
وكان خمططه���ا ه���و توفر �لدخل مل���ن تريد منعه 
م���ن �لت�س���ول �إذ� كان من منطقة �س���يد�، وترحيل 
�ملت�س���ول عن �ملدينة مع توفر بدل �لنتقال له �إذ� 
كان من خارجها وقد �س���اعدتنا يف ذلك �ل�سلطات 
�لأمنية �لتي كانت حُتّذر �ملت�سّول �لذي يتم ترحيله 
م���ن �لع���ودة �إىل �ملدين���ة حت���ت طائل���ة �لتوقي���ف 
و�ملحا�س���بة، وقد �كت�س���فت �جلمعية وجود �لكثر 
من ذوي �لأو�ساع  �ل�س���عبة بني �ملت�سولني، فتوّلت 

مستشفى 
دار السالم تضم حاليًا

60 مسنًا واخلدمات
إىل توّسع
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ولدينا حاليًا حو�يل 60 م�سنًا، ونحن نرف�س فقط 
ح���الت �لأمر�����س �ملُعدي���ة و�ملري����س �لعقلي من 
�حلالت �ل�س���عبة لأن �مل�ست�س���فى فر مهياأ لذلك 
ولدينا طابق �آخر يكننا من ��ستيعاب حو�يل 160 
مري�س���ًا يف �ملح�س���لة �لنهائي���ة �إذ� تو�ف���ر �لدعم 
�لازم لذلك، ولذ� نقف عند �حلد �حلايل حتى ل 
نقع يف عجز كبر يحول دون ��ستمر�رية �ملوؤ�س�سة.

�مل�شاند�ت و�لدعم
كـــم يكّلـــف رعايـــة امل�صـــّن لديكـــم؟ وما هي 

الر�صوم املتوّجبة على االأهل؟
بد�يًة �أ�سر �إىل �أن 8 باملائة من �لنزلء فقط تتوىل 
�أ�س���رهم دف���ع �لر�س���وم �لازم���ة لرعايتهم، وهي 
مليون ومائة �ألف �س���هريًا ملر�س���ى �لدرجة �لثالثة 
�س���هريًا وملي���ون وت�س���عمائة �ألف ملر�س���ى �لدرجة 
�لثاني���ة ومليون���ان وثاثمائ���ة �أل���ف لرة ملر�س���ى 
�لدرجة �لأوىل، وهذه �لر�س���وم كما ذكرت يدفعها 

�لأهل عن ثمانية باملائة من �ملر�سى.
�أما �لبقية فرنعاها بدعم من وز�رة �ل�س���حة �لتي 
تقدم �لدعم لع�س���رين �س���ريرً� ونح���ن نتمنى على 
مع���ايل �لوزير باملنا�س���بة رف���ع �لع���دد �إىل �أربعني 
�سريرً� كي ت�ستفيد من خدماتنا �سريحة �أو�سع من 
�أبناء جمتمعنا، �إذ ل د�ر للم�سنني غر د�ر �ل�سام 

من �لأّويل حتى �لناقورة.
ونح���ن نقّدم للم�س���ن و�ملع���اق ج�س���ديًا �خلدمات 
�لفندقية من طعام و�س���ر�ب ورعاية �سحية ولدينا 
طبيب ي�س���رف على �س���حة �ملر�س���ى يوميًا ويقوم 
بجول���ة عليهم فردً� فردً� هو �لدكتور حممد لطفي 
بالإ�س���افة �إىل �إ�س���ر�ف طب���ي من رئي�س���ة ق�س���م 

جم���ع �لتربع���ات و�ل���زكاة و�ل�س���دقات له���م من 
�سخ�س���يات �ملدينة وجتارها من �أهل �خلر فيها، 
و�أعدت لو�ئح تتم على �أ�سا�س���ها �لتوزيعات، �سو�ء 

كانت مو�د عينية �أو م�ساعد�ت مالية.

تطّ�ر �لعمل
وكيف تطّور العمل؟

بد�أن���ا �أوًل كم���ا ذك���رت بجمع �لتربع���ات وتقدمي 
�مل�س���اعد�ت للمت�س���ولني، و�نتقلن���ا م���ع �لوقت �إىل 
�إقام���ة حف���ات �لإفط���ار خ���ال �س���هر رم�س���ان 
�ملبارك، ومتابعة �أو�س���اع �لعائ���ات �ملحتاجة من 
�لفق���ر�ء و�مل�س���اكني �ملتعفف���ني ع���ن �ل�س���وؤ�ل ومد 
�ليد، و��س���تطعنا مع �لوقت وبتع���اون �ملدعي �لعام 
و�لأجه���زة �لأمني���ة �أن نغّيب ظاهرة �لت�س���ّول عن 

عا�سمة �جلنوب.
يف هذه �ملرحلة بد�أت تختمر فكرة �إقامة م�ست�سفى 
لرعاية �لعجزة و�ملعاقني وو�س���عنا حجر �لتاأ�سي�س 
ل� »د�ر �ل�سام« عام 1976 وجاءت ظروف �حلرب 
مب���ا فيها لتوؤّخر �إجن���از �لد�ر حت���ى �لعام 1989، 
وخال هذه �ملرحلة كان �لعمل جاٍر على �إقامة د�ر 
�ل�س���ام من جه���ة، وعلى مكافح���ة �لفقر و�جلهل 
من جه���ة �أخرى، فكنا نق���وم بجباية �مل�س���اعد�ت 
و�لتربع���ات و�ل���زكاة ثم نوزعها عل���ى �ملحتاجني، 
وذل���ك طبعًا قبل �إن�س���اء �س���ندوق �ل���زكاة يف د�ر 
�لفت���وى، وهكذ� دخل �أول م�س���ّن �إىل د�ر �ل�س���ام 
ع���ام 1989 ويف �س���هر حزي���ر�ن بال���ذ�ت، ونح���ن 
حاليًا نعمل ونعد حلفل ��ستقبال يف حزير�ن �ملقبل 
ملنا�س���بة مرور ع�س���رين عام���ًا عل���ى �نطاقة د�ر 

�ل�سام.

ترتيبات �لدخ�ل
اأي  ال�صـــالم،  دار  اإىل  الدخـــول  يتـــم  كيـــف 

اإدخال امل�صنني واملر�صى اإليها؟ 
لدين���ا جلن���ة �جتماعية، وق���د �أُعّدت له���ذه �لغاية 
طلبات و��س���تمار�ت يتم ملوؤها باملعلومات �لازمة 
من ِقب���ل �ملتقدمني �إىل �لد�ر، وه���ذه �للجنة تقوم 
مبتابعة �لطلب ودر��س���ة و�س���ع �مل�س���ن يف �أ�سرته، 
و�إمكاني���ة رعايته يف �أ�س���رته، و�إمكاني���ات �لدفع، 
فاإذ� كان هناك من ي�س���تطيع خدمته و�سط �أ�سرته 
ل يقب���ل �لطل���ب �إل �إذ� كان �لزوج���ان يعمان ول 
يوجد من يرعاه يف غيابهما، و�إذ� ما مّتت �ملو�فقة 
على �إدخاله �إىل د�ر �ل�س���ام نتمنى على �لأهل �أن 
يتو��س���لو� معه با�س���تمر�ر بزيارته���م للد�ر حتى ل 

زيارة السيدة نازك الحريري للجمعية في احدى املناسباتيتم �إهد�ر قيمته كاإن�سان و�لتخلي عنه. الوزيرة بهية الحريري تلقي كلمة في احياء ذكرى رئيس الجمعية السابق املرحوم محمد خير الدين عزام )2008(

معالي الوزير د. خالد قباني وسماحة مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان في حفل افطار رمضان 2008

�أ�شماء �أع�شاء �لهيئة �الإد�رية 
�لتاأ�شي�شية جلمعية جامع �لبحر 

�خلريية يف �شيد�:

احلالق اهلل  عبد  عمر  • ال�صيخ 
املجذوب ال�صالم  عبد  • م�صطفى 

امري�س م�صطفى  • ابراهيم 
البني ابراهيم  • اأحمد 

قر�صلي يون�س  املطلب  • عبد 
عزام احلليم  عبد  الدين  خري   • حممد 

الظريف خ�صر  �صفيق  • حممد 
ال�صامي ابراهيم  • اأحمد 

دولة الرئيس فؤاد السنيورة يلقي كلمة في إفطار رمضان 2005
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لق���د �أطلق���ت جمعي���ة جام���ع �لبح���ر متعاون���ة مع 
�جلمعي���ة �لإ�س���امية لاإر�س���اد �لعم���ل �خل���ري 
»ر�بطة جلان �مل�س���اجد يف �سيد� �س���ابقًا« م�سروع 
رعاية �مل�س���ن �ملحت���اج يف بيته و�ل���ذي يهدف �إىل 
تق���دمي �لرعاية �ل�س���حية و�لجتماعية �لنف�س���ية 
و�لرعوي���ة لهوؤلء، وق���د بلغ عدد �مل�س���تفيدين من 
ذلك 525 م�س���نًا يف �لعام �ملا�س���ي وهذ� �مل�س���روع 

جماين وله ميز�نية خا�سة.
 هل ت�سمل رعايتكم من هّم ِمن غر �أبناء �سيد�؟

- هناك 15% من �ملر�سى من خارج �سيد�.

و�حة د�ر �ل�شالم
وهــــو  ال�صــــالم  دار  واحــــة  م�صــــروع  ملــــاذا 
املطعــــم القائــــم اإىل جانــــب الــــدار وكيــــف 

تديرونه؟
لي����س �لهدف من هذ� �مل�س���روع �لرب���ح، فكما ترى 
فاإن د�ر �ل�س���ام لي�س���ت يف قلب �ملدينة بل هي يف 
منطقة جميلة �سياحيًا و�سحيًا من مناطقها، ولكن 
�لهدف من ��س���تقطاب �لنا�س للمجيء �إىل �لو�حة 
لتن���اول �لطع���ام و�س���رب �لنارجيلة م���ع عائاتهم 
لكي يرو� �ملوؤ�س�س���ة و�مل�س���جد عن ق���رب فيتعّرفون 
�إىل د�ر �ل�س���ام وخدماتها فه���ي نافذة تطل منها 
على �ملجتمع ويطل �ملجتمع من خالها على �أعمال 
�جلمعية فيتقدمون بتربعاتهم لها عندما يعرفونها 
عن كثب، وقد كنا نديرها بال�سمان ولكننا �رتاأينا 
�أن نديرها حاليًا باأنف�سنا لنوفر من خالها فر�س 

عمل جديدة لأبناء �ملدينة.

�إد�ر�ت تتجّدد
من ي�صرف على اجلمعية حالياً؟

�أت����وىل حالي����ًا م�س����وؤولية رئي�����س �جلمعي����ة بعد 
وفاة رئي�س����ها رحمه �هلل، وموقع نائب �لرئي�س 
�ل����ذي كنت �أتوّله �س����اغر بانتظ����ار �لنتخابات 
�جلدي����دة، ولبيب �لقط����ب �أمني �ل�س����ّر، وفوؤ�د 
لطف����ي �أم����ني �ل�س����ندوق وحممد ط����ه �لقطب 
حما�س����بًا وهناك �لأع�س����اء م�س����طفى عّز�م، 
خلي����ل  �س����فدية،  ح�س����ن  �ل�س����امي،  �إبر�هي����م 
�أمربي�����س. وقد ت����و�ىل عل����ى رئا�س����ة �جلمعية 
منذ �نطاقتها: �ل�س����يخ عمر �حل����اق، �أحمد 
�إبر�هيم �ل�سامي، �أحمد ن�سب، �أحمد �ل�سامي، 
حمم����د خر �لدين عز�م، وحاليًا �أحمد �لبابا، 
فهي لذلك يف ن�ساط م�ستمر ولدينا هيئة عامة 
ت�سم �سبابًا يتهياأون مع �لوقت للقيام بدورهم 

يف �إد�رة �جلمعية.

�ملمر�س���ات وم���ن يتعاون���ون معه���ا جله���ة �إعطاء 
�لأدوي���ة يف مو�عيده���ا، كم���ا ن�س���رف كاإد�رة على 
نوعي���ة �لطعام و�إذ� ما �أ�س���اب مري�س �أي عار�س 
�س���حي يحتاج �إىل �لدخول للم�ست�سفى ننقله �إليها 

ويجري له �لازم على ح�ساب �أ�سرته.

تكاليف وم�شاعد�ت
 ماذا عن مكافحة الفقر والت�صّول؟

�جلمعية تقّدم �مل�س���اعد�ت �ملالية و�لعينية لهوؤلء، 
ب�س���ورة �س���هرية، ويف  �ملنا�سبات ك�س���هر رم�سان 
�لك���رمي و�لأعياد و�لكلف���ة �لإجمالية �لتي حتّملتها 
�جلمعية يف هذ� �ل�س���ياق ع���ام 2008 بلغت قر�بة 
163.516.060 ل���رة لبناني���ة وفق���ًا ل�س���جاتنا 
و��س���تفاد منها 3817 �سخ�س���ًا يف حني بلغت كلفة 
رعاية �مل�سننني يف م�ست�س���فى د�ر �ل�سام للرعاية 
�لجتماعية يف نف�س �لع���ام 961.514.154 لرة 
ث���م حت�س���يل 350.653.173 ل���رة منه���ا م���ن 
�أهل �ملقيم���ني و 114.784.800 ل���رة من وز�رة 
�ل�س���وؤون  وز�رة  م���ن   4.775.202 و  �ل�س���حة، 
�لجتماعي���ة و 20.600.000 ل���رة من �س���ندوق 
�ل���زكاة فتك���ون �لكلف���ة �لإجمالي���ة �لت���ي حتّملتها 

�جلمعية 470.700.979 لرة.

م�شاريع ودور
ماذا عن امل�صاريع االأخرى؟

�جلمعي���ة  يف  �لإ�س���امية  �لدع���وة  هيئ���ة  قام���ت 
مب�س���اهمة مع جمعية رعاية �ليتيم و�ملركز �لثقايف 
�لإ�س���امي �خلري، وبرعاية �سماحة مفتي �سيد� 
و�جلنوب �ل�سيخ �سليم �سو�سان باإقامة دورة �لتعليم 
�لديني �ل�سنوية �ل�سيفية حلو�يل 320 طالبًا مببلغ 

وقدره �أربعة مايني لرة لبنانية.
كما �أننا نوزع كنزة �ل�س���تاء عل���ى �لطالب �ملحتاج 
يف �ملد�ر����س �ملجانية على 1418 طالبًا عام 2008 
وبلغ���ت �لكلف���ة �لإجمالية �لتي حتّملته���ا �جلمعية 

15.598.000 لرة.
ونح���ن نق���وم �أي�س���ًا باإع���ارة مع���د�ت طبي���ة �إىل 
م���ن يحتاج لق���اء تاأمني رم���زي ُي�س���رتد حني تعاد 
�ملعد�ت، وقد ��ستفاد من �مل�سروع يف �لعام �ملا�سي 
�لكثرين حي���ث مّتت �إعارة 66 �س���رير طبي، و52 
كر�س���ي متحرك، و36 م�س���اعدً� على �مل�س���ي، و33 

عكازً� خ�سبيًا. 

�لرعاية يف �أ�شرته
ماذا عن رعاية امل�صن يف اأ�صرته؟

معالي الوزير د. خالد قباني والسيد أحمد الحريري وشخصيات في حفل افطار رمضان 2008

خالل افتتاح مستشفى دار السالم للرعاية االجتماعية عام 1989 برعاية املرحوم املفتي محمد سليم جالل الدين وبحضور املرحوم الوزير د. نزيه البزري

اعادة تأهيل تراس الواحة برعاية معالي الوزيرة السيدة ليلى الصلح حمادة في 2008

�أ�شماء �أع�شاء �لهيئة �الإد�رية �حلالية جلمعية جامع �لبحر �خلريية يف �شيد�:
رئي�صاً البابا   • اأحمد 

لل�صر اأميناً  القطب   • لبيب 
لل�صندوق اأميناً  لطفي   • فوؤاد 

حما�صباً القطب  طه  • حممد 
وال�صادة االأع�صاء:

م�صطفى عزام، ابراهيم ال�صامي، ح�صن �صفدية، خليل امري�س.

�أ�شماء �أع�شاء �لهيئة �لعامة جلمعية جامع �لبحر �خلريية يف �شيد�:
1- �سماحة �ملفتي �ل�سيخ �سليم �سو�سان

2- �ل�ستاذ �أحمد �ل�سكاكيني
3- �ل�ستاذ عبد �لكرمي كزبر

4- �ل�سيد عبد �حلميد زويا
5- �ل�سيد دروي�س �لبني

6- �ل�ستاذ ح�سن �سفدية
7- �ل�سيد م�سطفى �سكاكيني

8- �ل�ستاذ �سعيد جمعة
9- �ملهند�س عبد �لو�حد �سهاب

10- �ملهند�س ندمي �ملجذوب
11- �لدكتور نزيه نور �لدين �لبزري

12- �ل�سيد حبيب �ل�سامي
13- �لدكتور عبد �لرحمن �أرقه د�ن

14- �لأ�ستاذ وليد حميي �لدين �ل�سبع �أعني
15- �ل�سيد م�سطفى عز�م

16- �ل�ستاذ حمي �لدين �لقطب
17- �ل�سيد عبد �لبا�سط نا�سر

18- �ل�سيد �أحمد �لبابا
19- �ل�ستاذ حممد طه �لقطب
20- �ل�سيد �ساح �لدين �ملهتار

21- �ل�ستاذ لبيب �لقطب
22- �ل�ستاذ فوؤ�د لطفي

23- �حلاج حممد خر �لدين عز�م
24- �ل�سيد يحيى �لبابا

25- �ل�ستاذ خليل �أمربي�س
26- �ل�سيد �بر�هيم �أحمد �ل�سامي

27- �ملهند�س فادي حجازي
28- �ل�ستاذ عبد �لغني �لقطب

29- �ل�ستاذ ه�سام قرب�سلي
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جمعياتجمعيات

رئي�صة جمعية بريوت الرتاث ن�صيمة اخلطيب لـ �صيدا عر التاريخ:
كافة �الأب��ب مفت�حة �أمام �ملر�أة 

وما عليها �ش�ى �ملطالبة بحقها عن جد�رة
ح��ر: �شمار �لرتك

بعد �أن و�سعت �حلرب يف لبنان �أوز�رها وتك�ّسف للماأ حجم �ل�سرر �لهائل �لذي �أ�ساب �لعا�سمة بروت خ�سو�سًا ولبنان عمومًا �سو�ًء على �ل�سعيد �ملادي �أو �ملعنوي.
و�إيانًا من �لكثرين، �لذين مل يكن لهم يد يف �إيقاد �لفتنة تنادى جمع ٌ من �حلري�سني على ��ستعادة �لوجه �حل�ساري لبروت.وبعث �حلياة �لعلمية و�لفكرية 

فيها و�إعادة كتابة �ل�سفحات �مل�سرقة يف تاريخها. فكانت جمعية بروت �لرت�ث.
وهكذ�، �أُن�س���اأت �جلمعية يف �أو��س���ط �لعام 1991 �س���من طليعة من �ملثقفني و�لعاملني يف �حلياة �لعامة فاحتة ذر�عيها وقلبها لكل حري�س على وحدة �لوطن 

لإحياء تر�ثه وم�سح ُغبار �لنكبات عن �أ�سالته �ملتمثلة بالقَيم و�لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف، و�ملرمزة مبا خّلفته لنا �لأجيال من �آثار ومعامل ح�سارية.
ومبا �أن ور�ء كل عمل عظيم �مر�أة، �ُس���ّكلت �جلمعية، وبد�أت عملها برئا�س���ة �ل�سيدة ن�سيمة �خلطيب زوجة �لوزير �ل�سابق �سامي �خلطيب �لتي �إن ُعرفت ب�سيء 

فهي ُتعرف بعطاء�تها �لتي ل تن�سب حبًا للوطن و�لعا�سمة.
كيف ل وهي �لآتية من منزل ذوّ�ق للجمال و�لأدب و�لفن؟

و�أنت �إن غبت عنها تعود لرت�ها بنف�س �لهّمة، وبنف�س �لتو��سع، وهي �حلري�سة دومًا على متابعة كل �سغرة وكبرة يف منزلها.
�لتقيناه���ا بعفويتها �ملعهودة، لنتعّرف �أكرث على �جلانب �لجتماعي لهذه �ل�س���يدة �لتي رغم تعبها ب�س���بب �ملجهود �لذي تق���وم به يف هذه �لآونة نتيجة �لظروف 
�لجتماعي���ة، ��ست�س���افتنا بكل مودة وترحاب متحّدثة بكل �س���ر�حة و�إ�س���هاب، وهّمها �لأول و�لأخر �لنهو�س بهذه �لعا�س���مة و�ملحافظ���ة على تر�ثها، وبالتايل 

�ملحافظة على كل جزء من لبنان، فكان �حلو�ر �لآتي:

السيدة نسيمة متوسطة رفيق العمر سامي الخطيب والسيدة منى الهراوي السيدة نسيمة الخطيب ووزير الثقافة تمام سالم

ن�شيمة �خلطيب يف �شط�ر
 من هي ال�صيدة ن�صيمة اخلطيب؟

» �إن�سانة عا�ست �سمن عائلة متو��سعة تع�سق �لعلم 
و�لأدب، و�ملطالعة، �لو�لد كان موظفًا، مدير بريد 
يف طر�بل����س، �أما �لو�لدة فكان���ت �أديبة ور�ئدة يف 
ع�س���رها و��س���مها جيهان غز�وي ع���وين، وكانت 
�ساحبة �أول �سالون �أدبي يف لبنان، وكانو� يطلقون 

عليها لقب �أديبة  »�لفيحاء«.
وهكذ�، تريَنني �أع�سق �لفن و�جلمال. وقد خطبت 
بعمر �خلام�س���ة ع�س���رة من �للو�ء �سامي �خلطيب 
فتوقفت عن �لدر��سة، لكن بعد �أن تزوجت �سعرت 
باأنني �أخطاأت خطًا كبرً�، فعدت وتابعت �لدر��سة 
بعد ثم���اين �س���نو�ت وتوّجهت �إىل م�س���ر و�أخذت 
�لتوجيهي���ة ومتكن���ت من معادلته���ا. بعدها دخلت 
�س���ت يف جم���ال  �إىل �جلامع���ة �للبناني���ة وتخ�سّ
�لتاري���خ ويومه���ا كنت ق���د ُرزقت بولدي���ن، كذلك 

�أثناء �لدر��سة ُرزقت �أي�سًا بولدين �آخرين«.
تقول: »مل �أتعاَط �ل�س���اأن �لجتماعي نهائيًا �إل عندما 
ت�س���ّلم �س���امي وز�رة �لد�خلي���ة لأنن���ي كن���ت �أكّر����س 
كام���ل �لوقت لبيت���ي و�أولدي و�جتماعياتي �خلا�س���ة 
ودر��س���تي، وكنت �أكتب بني �حلني و�لآخر وقد ن�سرت 

يل �لعديد من �لكتابات يف جمات خمتلفة.

لك���ن لدى دخ���ول �س���امي وز�رة �لد�خلية �س���عرت 
باأنني �أ�ستطيع بدوري �أن �أخدم �لنا�س، ويف �لبد�ية 
�نفتحت على �ملجتمع �لبقاعي وبعدها على جمتمع 
ما بع���د �حلرب، فكان���ت �نطاق���ة جمعية بروت 

�لرت�ث«.

�لفكرة
 كيف ن�صاأت فكرة جمعية »بريوت الرتاث«؟

» من خال معرفتي �لكاملة لتاريخ بروت �س���عرت 
باأنه من و�جب هذه �ملدينة علينا �أن نذكر تاريخها 
من خال عمليات �لتنقيب، كونها مهددة خ�سو�سًا 

و�أن هناك طبقات مرت�كمة من �حل�سار�ت.
يومها طلبنا من �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري 
رحم����ه �هلل، �أن يتنّبهو� لأعمال �حلفريات ولتتم 
به����دوء وروّية ك����ي نتمك����ن من �كت�س����اف معامل 
�ملدين����ة، و�أذك����ر �أن����ه طل����ب م����ن »�لأوني�س����كو« 
�لهتمام بامل�س����األة وقّدم له����م كدفعة �أوىل مبلغ 
ملي����ون دولر. ويف �لع����ام 1992 عندم����ا ب����د�أت 
�حلفري����ات كنا �جلمعي����ة �لوحي����دة �لتي تابعت 
�حلفريات على �لأر�س، وكان معي جمموعة من 
�ملفكرين و�لرت�ثيني و�أ�ساتذة �جلامعة �للبنانية، 
و�لأمركي����ة و�لعربي����ة �لذين كان����و� يعملون يدً� 

و�حدة مل�سلحة بروت«.

�الأهد�ف
 ما هي اأبرز االأهداف؟

» لق���د تاأ�ّس�س���ت جمعية ب���روت �لرت�ث وو�س���عت 
ن�سب �أعني �أع�سائها حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

�أوًل: �ملحافظة على تر�ث بروت مبا يف ذلك �لآثار 
و�ملع���امل �لتاريخي���ة و�لأبني���ة �لقدي���ة و�لعاد�ت 

و�لتقاليد �لعريقة.
ثاني���ًا: �لعم���ل عل���ى تاأكي���د هوي���ة ب���روت و�إبر�ز 
دوره���ا �حل�س���اري عل���ى خمتل���ف �لع�س���ور ) ول 
�س���يما يف �ملجالت �لثقافية و�لفكرية و�لجتماعية 

و�لئتمانية و�لعمر�نية(.
وحاجاته���ا  ب���روت  بق�س���ايا  �لهتم���ام  ثالث���ًا: 
�لأ�سا�س���ية ول �س���يما �خلدماتي���ة وتعمي���ق وع���ي 
�ملو�طن���ني بت���ا ودعم �جلهود �لآيل���ة لتعزيز مركز 

بروت �لعا�سمة.
ر�بع���ًا: �مل�س���اركة و�لتع���اون م���ع �لهيئ���ات �ملحلية 
و�لإقليمية و�لدولية �لتي تتعاطى �ل�سوؤون و�ملجالت 

�لتي حتقق �أهد�ف �جلمعية.
خام�س���ًا: �إقام���ة �ملوؤمت���ر�ت و�ملعار����س و�لندو�ت 
و�إ�س���د�ر �لن�س���ر�ت وغرها من �لن�س���اطات �لتي 

تخدم �أهد�ف �جلمعية«.

 أمتنى على اجمللس 
النيابي اجلديد مكافحة 

الفساد واحملاصصة لتكون 
مصلحة لبنان أواًل

�الإجناز�ت
 وماذا عن االإجنازات؟

» �أقمن���ا �لعديد من �ملعار����س �لرت�ثية، و�لندو�ت 
�لت���ي تتعّلق بتاريخ بروت. كذلك مب�س���اعدة دولة 
�لرئي����س ع�س���ام فار����س �أقمن���ا �ملكتب���ة �لرت�ثية 
جلمعي���ة ب���روت �ل���رت�ث، وهي حتت���وي على كتب 
���لة عن  تاريخي���ة، �أثري���ة، �أدبي���ة ودر��س���ات مف�سّ
�أعام فكر لبنانيني. كذلك، �فتتحنا قاعة ع�سام 
فار����س يف مرك���ز �جلمعي���ة وحتتوي عل���ى �أحدث 

�لأجهزة �لتقنية للمرئي و�مل�سموع.
كم���ا تنّظم �جلمعية جائزة ع�س���ام فار�س للبحث 
�لتاريخي وذلك ت�س���جيعًا لطاب �لدر��سات �لعليا 

يف �جلامعة �للبنانية«.
ويف هذ� �لإطار �أي�س���ًا، عقدنا �ملوؤمتر�ت �لتي �س���ارك 
فيه���ا �لعديد من �ل�سخ�س���يات و�لعلماء و�ملفكرين من 
خمتلف دول �لعامل بدءً� من �ل�سني �نتهاًء باملك�سيك.

وحاليًا ن�س���ارك من خال »�جلمعية« يف �لن�س���اط 
�ملخ�س�س ل� بروت عا�سمة عاملية للكتاب باإقامة 
مهرجان بروتي يف »�لأوني�س���كو«، و�س���يكون خال 
�س���هر �س���باط �ملقبل. و�حلمد هلل، �أن دورة �حلياة 
�لثقافي���ة ع���ادت �إىل ب���روت لأننا ل ن�س���تطيع �أن 

نعّطل عجلة �لفكر �أكرث من ذلك«.

�لطم�ح
 اإىل ماذا تطمحني؟

» �أطم���ح �لإبقاء عل���ى ديومة �حلرك���ة �لثقافية، 
لنق���دم �ل�س���ورة �لثقافي���ة للبلد �ل���ذي كان دومًا 

منربً� للثقافة وحرية �لكلمة«.

 بعيـــداً عن اجلمعية، كيف ترين واقع املراأة 
اللبنانية اليوم، وهل اأنت را�صية عن دورها؟

بالتاأكيد، �ملر�أة �للبنانية با�س���تطاعتها �أن ت�س���ل �إىل 
�أعلى �ملر�كز فهي ل ينق�س���ها �سيء، فاإذ� ��ستطاعت 
هي���اري كلينت���ون �أن ترت�ّس���ح لرئا�س���ة �جلمهوري���ة 
يف �أم���ركا فمعن���ى ذل���ك �أن �أي �م���ر�أة يف �لع���امل 

با�ستطاعتها �أن ترت�ّسح �أي�سًا لهذ� �ملن�سب.
طبعًا، �أنا ل �أطمح �أن ن�سل �إىل هذ� �مل�ستوى، لكن 
ما �أق�س���ده باأن كافة �لأب���و�ب مفتوحة �أمام �ملر�أة 
�للبنانية وما عليها �سوى �أن تطالب بحقها وتكافح 

من �أجله لت�سل �إىل ما ت�سبو �إليه.
يف �ملقابل للم���ر�أة �للبنانية حقوق كمو�طن لبناين 
ولي����س كمو�طن���ة، علين���ا �أن نن�س���فها، وذلك من 

خال قانون عادل و�سامل.
ورغ���م كل م���ا يعرت�س���ها، �إل �أنن���ي متاأك���دة �أن���ه 
با�س���تطاعتها تذليل كافة �لعقبات ودخول �ملعرتك 

�ل�سيا�سي بجد�رة«.

 هل اأنت مع م�صاألة »الكوتا« الن�صائية؟
» لنفر�����س �أنن����ا طالبنا »بكوتا ن�س����ائية« �ل 28 
نائب����ة يف �ملجل�س �لنياب����ي �للبناين، ومل تتمكن 

م����ن �إيج����اد ه����وؤلء �ل 28 نائب����ة ملاذ� نح�س����ر 
�أنف�سنا بهذ� �لعدد؟

لن����رتك �ملجال مفتوحًا �أم����ام �ملر�أة، ومن تثبت 
�جل����د�رة و�لكف����اءة لتتقدم وتخو�����س �ملعركة، 
دون �حلاج����ة �إىل »�لكوت����ا«. و�لأه����م �أن تتمّتع 
�ملر�أة بروح �حلما�س وروح �لقيادة لتكون مقنعة 
ملن حولها لتتمّكن من �لو�سول. بعد ذلك �أد�ئها 

�لذي �سي�سمح لها بال�ستمر�ر«.

دخ�ل �ملعرتك �ل�شيا�شي
املعـــرتك  بدخـــول  يومـــاً  فكـــرِت  هـــل   

ال�صيا�صي؟ اأو بدخول اأحد االأوالد؟
» نح���ن جميعًا م�سّي�س���ون« د�خل �لعائل���ة، وعندما كان 
�سامي ع�س���كريًا كنا جميعًا »ع�س���كر«، وبالتايل ل �أحد 
من���ا يفكر بدخول �ملع���رتك �ل�سيا�س���ي �إل عندما يقول 
�سامي بنف�سه �أنا �أريد �أن �أ�سّلم هذه �ملهمة ل� بديع مثًا 
)�ب���ن �لوزير �س���امي �خلطي���ب(، و�س���دقيني جميعنا 
جاهزون ون�س���تطيع �أن نكون د�خل �ملعرتك �ل�سيا�س���ي 

لكن بوجود رّبان �ل�سفينة ل وجود لرّبان �آخر«.

مكافحة �لف�شاد
مـــن  كمواطنـــة  تتمنـــي  مـــاذا  ختامـــاً،   

االنتخابات النيابية املقبلة؟
» �أمتن���ى م���ن �ملجل����س �لنيابي �جلدي���د �أن يكافح 
�لف�ساد و�ملحا�س�س���ة، ولتكون م�سلحة لبنان �أوًل 
هي �لأ�سا�س. كذلك �أمتنى على �لناخب �أن ينتخب 
ع���ن قناعة لنتمكن من �لو�س���ول �إىل �حلد �لأدنى 

من �حلياة �لكرية و�لديقر�طية«.

26 �صيدا�صيدا 27



مناسباتمناسبات

الرئي�س نبيه بري يطلق حملته االإنتخابية من اجلنوب - امل�صيلح
هذه �لالئحة �شتك�ن �الآن ويف �مل�شتقبل

خيار كل �للبنانيني نح� �الأف�شل 

�أ�شماء �ملر�شحني 
�أعل���ن �لرئي�س بري �أ�س���ماء �ملر�س���حني "بدء� من 
�جلنوب ومن ق�س���اء �لنبطية: �لخ �ل�ستاذ �حلاج 
حمم���د رعد رئي����س كتلة �لوف���اء للمقاومة، معايل 
�ل�س���تاذ عب���د �للطي���ف �لزي���ن، معايل �ل�س���تاذ 

يا�سني جابر. 
ق�س���اء �س���ور: معايل �ل�س���تاذ حممد فني�س، �لخ 
�حل���اج عل���ي خري����س، �لخ �ل�س���تاذ عب���د �ملجيد 

�سالح، �لخ �ل�ستاذ نو�ف �ملو�سوي. 
ق�س���اء بنت جبي���ل: معايل �لخ �ي���وب حميد، �لخ 
�لدكتور ح�سن ف�سل �هلل، �لخ �ل�ستاذ علي بزي. 
ق�س���اء مرجعيون: معايل �ل�س���تاذ ��سعد حرد�ن، 
مع���ايل �ل�س���تاذ �ن���ور �خللي���ل، مع���ايل �لخ علي 
ح�سن خليل، �لدمتور قا�س���م ها�سم، �لدكتور على 

فيا�س. 
ق�س���اء �لزهر�ين: معايل �ل�س���تاذ علي ع�سر�ن، 

معايل �لدكتور مي�سال مو�سى، ونبيه بري. 
مر�س���ح كتلة �لتنمي���ة و�لتحري���ر يف �لبقاع �لغربي 

�ل�ستاذ نا�سر ن�سر�هلل. 
مر�س���ح كتلة �لتنمية و�لتحري���ر يف بعلبك �لهرمل 

معايل �ل�ستاذ غازي زعيرت. 
مر�س���ح د�ئرة ب���روت �لثانية �نطاق���ا من تو�فق 

�لدوحة �ل�ستاذ هاين قبي�سي". 
وقال بري قي �ملوؤمتر �ل�سحايف،  "يا �أهلنا، نتوجه 
�إليكم با�س���م لئحة �لتنمية و�لتحرير �لتي كان لها 
�س���رف متثيلك���م يف �لن���دوة �لربملانية من���ذ �لعام 
1992 وحتى �ليوم، وكنتم جتددون ثقتكم بها عند 
كل ��س���تحقاق �نتخابي كما يف �أعو�م 1996 و2000 
و2005 لأنه���ا �أثبتت �نها م�س���وؤولة �مامكم ل عنكم 
يف �لتز�مه���ا وعودها وبر�جمها �ملعلنة �لو��س���حة، 
وكذلك مبو�جه���ة �لحتال �ل�س���ر�ئيلي وجر�ئمه 
�س���د �لن�س���انية و�س���ول �ىل دحره���ا �لحتال يف 

�ي���ار من �لع���ام 2000 عن معظم �ر�س���نا �حلبيبة 
با�س���تثناء: مز�رع �س���بعا وتال كفر�س���وبا و�لق�سم 
�للبن���اين من قرية �لغجر، و�أي�س���ا خ���ال مر�حل 
�لت�س���دي للعدو�نية �ل�س���ر�ئيلية �لتي مثلت ذروة 
�رهاب �لدولة خال �حلرب �ل�سر�ئيلية على لبنان 
�س���يف ع���ام 2006، و�لتي توجت بالن�س���ر �ملظفر 
نتيج���ة �ملقاومة �ل�س���طورية �لتي �س���طرها �بناوؤنا 
�ملجاهدين ولتما�س���ك عنا�س���ر �جلبه���ة �لد�خلية 

و�ول ود�ئما قدرتكم على �ل�سمود و�لتحمل...".

ح��ر 
و�س���ئل �لرئي����س ب���ري عم���ا �ذ� كان مت �لتطرق يف 
�للقاء مع �ل�س���يد ح�س���ن ن�س���ر �هلل �ىل مو�س���وع 
رئا�سة �ملجل�س �لنيابي و�ىل طبيعة معركة جزين، 
ويف م���ا �ذ� كان هن���اك ني���ة عن���د �جل���رن�ل عون 

لتق�سر ولية رئا�سة �جلمهورية؟ 

�أج���اب: "�ول، �وؤكد كل �لذي ق���د �تفقنا عليه قبل 
�لجتماع عند �لخ �س���ماحة �ل�س���يد ح�س���ن ن�س���ر 
�هلل، حت���ى �ن ن����س �لتفاق كان متفق���ا عليه قبل 
�لجتم���اع، و�لخوي���ن �حلاج ح�س���ني خلي���ل وعلي 
ح�س���ن خليل يجولن على �لفرقاء و�لجتماع كان 

لتتويج هذ� �لتفاق. 
وهنا �أقول �ن �لتفاق كان حا�س���ا قبل �للقاء و�ل 
كي���ف كان للج���رن�ل ع���ون �ن يعلن لئح���ة بعبد�، 
وكيف نحن �أطلقنا ماكينتنا �لنتخابية على طريق 
�ملطار يف ح�سور رئي�س �لكتلة و�ل�سادة �ملر�سحني. 
�ذ� �للقاء كان لتاأكيد �لهدوء و�ن تكون �لنتخابات 
على ��سا�س حبي ولعان �لمر من خال �جتماع 
يجمعنا و�سورة جتمعنا. �ما يف خ�سو�س �نتخابات 
رئا�س���ة �ملجل�س فلم يوؤت على ذكرها، ل من قريب 
ول م���ن بعيد، وهذ� �ملو�س���وع للمعار�س���ة وحدها، 
وه���ذ� يع���ود للمجل����س �لنياب���ي بع���د �ن ينتخ���ب، 
وبالتايل �س���وف ��س���تعمل �ملثل �لذي ��ستعمله دولة 
نائب رئي�س �حلكومة: "عندما ن�س���ل �ليها ن�سلي 
عليها"، �و "قبل �ن ناأتي بالدب ل يكن �ن ن�س���لخ 

جلده". 
وح���ول م���ا ي�س���اع ع���ن كام ح���ول ني���ة لتق�س���ر 
ولي���ة رئي����س �جلمهورية من قبل �جل���رن�ل عون، 
ق���ال �لرئي�س ب���ري: "�بد� هذ� لي����س و�رد� ل عند 

�جلرن�ل عون ول عند �أحد". 
وح���ول مو�س���وع �لهتم���ام �لكبر من قب���ل �لدول 
بالنتخاب���ات �لنيابي���ة �للبنانية، ويف م���ا �ذ� كان 
هناك خلفيات حول هذ� �لهتمام وحول مو�س���وع 
�لتدخ���ل �لجنبي ول �س���يما �لمرك���ي من خال 

بع�س �لت�سريحات؟ 
�أجاب: "لن �أدور و�أب���رم حول �لجابة مع ترحيبنا 
�لد�ئم بهذ� �لهتمام وبجهات تتمتع بامل�سد�قية، 
�ن ه���ذ� �لهتم���ام ه���و ل�س���بب وحيد هو مو�س���وع 
�ملقاوم���ة، ولول وج���ود �ملقاومة يف لبن���ان ملا �هتم 
�أحد، و�أود �ن �أ�سر �ىل �أمر وحيد، وهو �أمر خطر 
ج���د� و�أخطر من كل ما �س���معناه، ويل �حلق يف �ن 
�أتخ���وف، لق���د �هتم���و� يف �ل�س���ابق يف �لنتخابات 
�لفل�سطينية و�سجعو� على �إجر�ئها وعندما ح�سلت 
�لنتخابات و�سهدو� على عد�لتها ونظافتها وجمرد 
�ن فريق���ا قد جن���ح ومل يك���ن مل�س���لحة �أهد�فهم 
�نظ���رو� م���ا �ل���ذي ح�س���ل، �نن���ي �أنب���ه �لآن: يف 
لبنان �ملعار�س���ة حري�س���ة على لبنان وعلى �إنقاذه 
وحري�س���ة على �تفاق �لطائ���ف، ول �أريد �ن �أقول 
�نه���ا حري�س���ة �أكرث م���ن �ملو�لة ولكنها حري�س���ة 
مثلها و�أكرث "وحبة م�س���ك"، و�ملعار�س���ة حري�سة 

ج���د� وه���ي �ملقاومة وتع���رف �ن �لوح���دة �لوطنية 
وبقاء لبن���ان �حد �أهم عو�مل �إجن���اح �ملقاومة، ل 
�أحد يفكر �ن ما ح�س���ل يف فل�س���طني �سوف يطبق 
يف لبن���ان، و�ذ� كان���و� من خ���ال �ملر�قبة يريدون 
�ن ياأخ���ذو� ماحظة من هنا وماحظة من هناك 
�س���د مو�س���وع �ملقاومة ونتائجها ويتخوفون من �ن 
قوى 8�آذ�ر �س���وف ترب���ح �لنتخاب���ات "فليخيطو� 

بغر هذه �مل�سلة". 
وحول �لتدخل �لمركي �أجاب: "�ذ� تنف�س �حد يف 
�قا�سي �لدنيا بكلمة د�عمة مل�سلحة 8 �آذ�ر يقولون 
�نظ���رو� �ىل �لتدخل، �ما �ذ� جاء مندوب �مركي 
يديل بت�س���ريحات �أم����س وقبله هذ� �أمر ب�س���يط، 
هذ� لي�س تدخا؟ �لذي ل يريد �أي تدخل يف لبنان 

عليه �ن يبد�أ بنف�سه، وهذ� جو�ب لامركيني". 
وح���ول �نتخابات جزي���ن و�إمكانية ح�س���ول خرق 
للو�ئ���ح م���ن قب���ل م�س���تقلني �أج���اب ب���ري قائا: 
"�أمل" من د�ئرة بعبد�  "�ن�س���حاب مر�سح حركة 
كان نتيج���ة �تف���اق ب���ني �حلركة و�لخ���وة يف كتلة 
"�لوفاء للمقاومة" ومل يكن نتيجة مطلب �و عدم 
رغب���ة من قب���ل �جلرن�ل ع���ون، فلنطل���ع من هذه 
�لق�س���ة، و�عتقد �نه يف باق���ي �ملناطق كان هناك 
ت�س���اور و�ن�سجام بني كل قوى �ملعار�سة حول بع�س 
�ملر�س���حني. �ما عن تخوفات، هذ� �سحيح، لذلك 
كام���ي �لي���وم وكام �جلرن�ل عون وكام �س���مر 
عاز�ر كله يف �سبيل تايف مثل هذه �لرتد�د�ت". 

وع���ن قان���ون �لنتخاب���ات �لقائ���م عل���ى �لن�س���بية 
و�لتعوي�س���ات على �ملعوقني و�ملت�سررين من جر�ء 

عدو�ن متوز؟ 
�أجاب �لرئي�س بري: "نعم وعلى ر�أ�س �ل�سطح كتلة 
�س���تبذل كل جهدها  "�لتحرير و�لتنمية" �لنيابية 
م���ن �جل قان���ون �نتخاب���ي على ��س���ا�س �لن�س���بية 
وه���ذ� كان موقفنا قبل �لنتخاب���ات عام 2005 يف 
حما�سرة يف جامعة �حلكمة، ملاذ�، لننا جربنا �ن 
لبن���ان حتى يكن حفظه وحف���ظ وحدته يف كتاب 
تاري���خ موحد وتربي���ة موحدة ويف قان���ون �نتخابي 

ي�سعر فيه �ملو�طن �نه بحاجة لاآخر. 
وحول مو�س���وع حكومة �لوح���دة �لوطنية و�إمكانية 
�مل�ساركة بعد �لنتخابات يف ما لو حتولت �لكرثية 
�ىل �أقلية ويف ما لو مت �لتطرق �ىل مو�س���وع رئا�سة 
�حلكوم���ة يف �للقاء مع �ل�س���يد ح�س���ن ن�س���ر �هلل 

و�جلرن�ل عون؟ 
�ج���اب �لرئي����س ب���ري: "مل نتطرق خ���ال �للقاء 
للبح���ث يف مو�س���وع �ملجل����س �لنياب���ي �و رئا�س���ة 
�حلكوم���ة، كل���ه كام �عامي ونحن م���ع �لعام 

�سو�ء كان ظاملا �و مظلوما. 
وبالن�سبة ملو�سوع حكومة �لوحدة �لوطنية بالتاأكيد 
نعم لن �ملعار�س���ة تريد وحدة لبنان ومنعته وتريد 
�للتفاف حول �ملقاوم���ة و�جلي�س وحماية لبنان ل 
ب���د م���ن �ن يكون هن���اك حكومة وح���دة وطنية مع 

�لخوة يف �ملو�لة �ذ� نحن فزنا". 
وح���ول معرك���ة �س���يد� وموق���ف ح���زب �هلل م���ن 

�نتخابات جزين؟ 
�أج���اب: "ح���زب �هلل هم �خ���وة ولديه���م قيادتهم 
و�لم���ر عائد لهم حول ماذ� �س���وف يق���ررون. �ما 
يف ما يتعلق يف مدينة �س���يد� كتل���ة "�لتحرير" لها 
ذ�ت �ملوق���ف �لذي كان عام 1992 و�لذي كان عام 
1996 و2000 وعام 2005، نحن مع وحدة �س���يد� 
ومع �لتو�فق وهذ� �لكام �أبلغناه للجميع قبل فرتة 
وقبل �ن يحدث �ي �س���يء يف مو�س���وع �لرت�سيحات 
قلت هذ� �لكام قبل �أربعة �أ�سهر للرئي�س �ل�سنيورة 

ويف ح�سور �لنائب بهية �حلريري". 
بع���د  �جلدي���دة  �ل�س���طفافات  مو�س���وع  وح���ول 

�لنتخابات �لنيابية وموقف �لرئي�س بري منها؟ 
�أج���اب �لرئي����س ب���ري: "�ملعار�س���ة �لآن ولي�س �نا 
فقط هي و�ل�س���تاذ وليد جنباط، يف �سف و�حد 
عندما نتحدث عن �لو�س���طية نح���ن مند يدنا �ىل 
�جلمي���ع كي نك���ون يف حكوم���ة وحدة وطني���ة، �ذ� 
كان هذ� �ملعني بالمر فنحن كلنا و�س���طيون ل�سنا 
متطرفني. يحاولون �لآن، �لق�سة كلها لي�ست هنا، 
�لق�س���ة كلها عن���د �ملمانع���ة، عند �خل���ط �لقائم 
حاليا يف �ملمانعة لي�س على �مل�ستوى �للبناين، نحن 

يف لبنان و�سطيون جميعا". 
و�س���ئل عن �س���بكات �لتج�س�س �ل�س���ر�ئيلية، وعن 

�لتق�سر �لر�سمي حيال �ملو�سوع؟ 
�أجاب �لرئي�س بري: "�أ�س���كرك على هذ� �ل�س���وؤ�ل 
لنن���ي تكلمت مع �أكرث من م�س���وؤول وز�ئر بان هذ� 
�لمر يعترب خرقا للقر�ر 1701، ولكن مع �ل�س���ف 
�ل�س���ديد، �لم���ور يف لبن���ان، د�ئما يوؤخ���ذ �لقر�ر 
ولك���ن يحت���اج �ىل متابعة، ه���ذ� �ملو�س���وع خطر 
جد� خ�سو�س���ا بعد �ن ن�س���رت جري���دة "�حلياة" 
عل���ى �س���فحتها �لوىل من���ذ �ي���ام كام���ا لرئي�س 
"�ملو�س���اد" يعرتف ويقر �سر�حة �ن لبنان هدف 
لل�س���بكات �ل�س���ر�ئيلية، ل بل �أخ�سى ما �أخ�ساه �ن 
هذ� �لنت�س���ار وه���ذ� �لعمل �ل���دوؤوب و�ملخططات 
�ل�س���ر�ئيلية لعملي���ات و�عت���د�ء�ت و�غتيالت يف 
حماول���ة لتخريب �لو�س���ع �للبناين وحتى �لو�س���ع 
�لنتخاب���ي، لذل���ك يجب �ن نك���ون متنبهني يف كل 

�ملجالت".

اأعلن رئي�س جمل�س النواب الرئي�س نبيه بري، يف موؤمتر �صحايف عقده يف دارته يف امل�صيلح، الرنامج االنتخابي لكتلة التنمية والتحرير، 
و�صمـــى مر�صحـــي املقاومـــة والتنمية والتحرير يف اجلنوب، ا�صافـــة اىل مر�صحي حركة "اأمل" يف بريوت الثانيـــة وبعلبك - الهرمل والبقاع 
الغربـــي، وذلـــك يف ح�صـــور النـــواب واملر�صحني، وبينهـــم النائب انطوان خوري واملر�صـــح كميل �صرحان، ا�صافة اىل ح�صـــد من ممثلي و�صائل 

االعالم وهيئة الرئا�صة يف حركة "اأمل" واللجنة املركزية للماكينة االنتخابية للحركة ولكتلة التنمية والتحرير.

صورة تذكارية للرئيس نبيه بري مع املرشحني الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد
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مناسباتمناسبات �أج��ء �شيد� �النتخابية

لقائات الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة والوزيرة بهية احلريري يف �صيدالقائات الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة والوزيرة بهية احلريري يف �صيدا

... ل�صيدا املدينة... كل احلب والوفاء،
... �صيدا عا�صمة اجلنوب،

�صيدا مدينة زهرة الليمون واملرفاأ واالأ�صرعة وكل 
االألـــوان، كانـــت و�صتبقـــى مدينـــة التنـــوع اجلامعة 
لـــكل العائـــالت الروحيـــة، االإ�صالميـــة وامل�صيحية، 
اإنهـــا مدينـــة العي�ـــس امل�صـــرتك وامل�صـــري الوطنـــي 
الواحـــد. �صتبقـــى �صامـــدة يف وجـــه كل االأعا�صـــري 

والتحديات.

�أكد رئي�س جمل�س �لوزر�ء فوؤ�د �ل�سنيورة �ن �حلكومة 
ملتزمة باأن تكون �لإنتخابات حرة ونزيهة ومعربة عن 
ر�ي �للبناني���ني، دون �ي تدخ���ل، و�ن �لق���وى �لأمنية 
و�لع�سكرية �س���وف تكون جاهزة وعادلة ومن�سفة مع 
�جلمي���ع دون �أي حتيز. وقال: نح���ن نريد لهذه �لقوى 
�أن تق���وم بدورها، بينما يحاول �لبع�س بني وقت و�خر 
�أن ين���ال من هذه �لقوى �لأمنية و�لع�س���كرية  بطريقة 

�أو باأخرى . 
وق���ال �ل�س���نيورة خ���ال لقائ���ه ووزيرة �لرتبي���ة بهية 
�حلريري مع ماكينتهم���ا �لنتخابية ور�بطة �آل حبلي 
يف جمدلي���ون: نحن نحمل م�س���روع رفي���ق �حلريري، 
م�س���روع رفيق �حلري���ري �لعربي، وم�س���روعه للدولة، 
وم�س���روعه فيم���ا يخت�س بفهمن���ا �حلقيق���ي للبنان، 

وملدينة  �سيد� . و�ن من حق �سيد� �أن تعرب عن ر�أيها، 
ل �أن ي�س���ادر هذ� �لر�أي وياأتي من �خلارج من يقول: 
هذ� يرت�س���ح وهذ� ل يرت�سح !.. �هل �سيد� هم �لذين 
يقولون ر�أيهم، ويوم 7 حزير�ن هو �ليوم �لذي يعربون 
فيه عن حقهم وعن و�جبهم يف �ملمار�سة �لديقر�طية 
ب���اأن يقولو� من يريدون �ن يثل �ملدينة يف ق�س���اياها 

�لقومية �و �لوطنية �أو �ملطلبية �أو �لتنموية .
كم���ا تاب���ع �لرئي����س ف���وؤ�د �ل�س���نيورة و�لوزي���رة بهية 
�حلري���ري لقاء�تهم���ا يف � ملكت���ب �لنتخاب���ي يف حي 
�ل�س���باغ يف مدين���ة �س���يد� وكان لق���اء م���ع وفود من 
عائ���ات : �لنقوزي، عن���رت، �لنو�م، �لربك���ة، �ليمن، 

طالب، ح�سي�سو، �لبابا. 
كم���ا �أكد �لرئي�س فوؤ�د �ل�س���نيورة �أن يوم �ل�س���ابع من 
�أيار �ملا�س���ي يف بروت و�لتا�سع منه يف �سيد�، �أحدثا 
�سعور� كبر� بعدم �للتز�م مبا تعاهد عليه �للبنانيون 
ب���اأن يكون �ل�س���اح موجها �س���د �لعدو �لإ�س���ر�ئيلي. 
ولذل���ك كرث يف بروت و�س���يد� وغرهما �س���عرو� باأن 
بلدتهم �أو مدينتهم قد ��س���تبيحت ونحن نرف�س ذلك 
ونوؤك���د عل���ى �أن �ل�س���اح يجب �أن يظ���ل موجها فقط 
�سد �لعدو �لإ�س���ر�ئيلي، م�س���دد� على �أن "م�سروعنا 
هو م�س���روع �لدولة �لت���ي يجب �أن تكون هي �س���احبة 
�ل�س���لطة �لوحيدة على كل �لأر��سي �للبنانية"، وقال: 
" م�س���روعنا هو م�سروع عودة �لدولة �للبنانية �لذي 
يوؤم���ن لن���ا �لطريق �ل�س���حيح نحو �مل�س���تقبل، وعودة 
بلدن���ا بل���د� جاذب���ا لا�س���تثمار، �أكان ذلك بالن�س���بة 

للبنان ككل �أو بالن�سبة ملدينة �سيد�".
و�أ�س���اف: " �حلكوم���ة �للبنانية حري�س���ة على نز�هة 
�لأمني���ة  �ملوؤ�س�س���ات  تق���وم  �أن  وعل���ى  �لنتخاب���ات 
و�لع�س���كرية بو�جبها وحتمي حرية �لنا�س يف �إدلئهم 

بر�أيهم بعيد� عن �لتهويل وحماولة خلق �ل�سائعات".
�م���ا �لوزي���رة بهية �حلري���ري فقد �علن���ت :  �ن فوؤ�د 
�ل�س���نيورة يث���ل خطا ونهج���ًا وق�س���ية حملناها معًا،  
نحن �لذين م�سينا مع رفيق �حلريري ونحمل لو�ء كل 
�ملعاين �لتي ثبتها رفيق �حلريري من بناء �لدولة �ىل 

�حلفاظ على كر�مة �لنا�س ".
و�أعلن رئي�س جمل�س �لوزر�ء فوؤ�د �ل�سنيورة �أن مدينة 
�س���يد�  ه���ي �لتي تخت���ار وهذ� حقه���ا  ولي�س  من حق 
�أي �أح���د �أن يتدخ���ل ويق���ول نح���ن ل نر�س���ى بف���ان 
ول نر�س���ى بع���ان، هذ� ح���ق �ملدينة، �ملدين���ة يوم 7 
حزي���ر�ن متار�س حقه���ا يف �لختي���ار  وقر�رها �حلر 

دون �أماء�ت من �أي �حد .

وقال : �أن �لنتخابات هي فر�سة من �جل �أن يقف كل 
�للبنانيني ويفكرو� وير�جعو� ويقيمو� ماذ� جرى، وما 
هي �آف���اق �ملرحلة �جلديدة، وملن نحن �س���نعطي هذه 
�لوكالة  وهي م�س���وؤولية تعطى ملن ي�س���تطيع ويفرت�س 

�أنه ي�ستطيع �أن يتحمل هذه �مل�سوؤولية. 
و�أعلن : �إن �جلي�س هو �سياج �لوطن، و�لأجهزة �لأمنية 
�أي�سا حامية للوطن، ونرى ما حتقق وماذ� يتحقق من 
�جناز�ت لهذه �لأجهزة �لأمنية و�لع�س���كرية، بالرغم 
من كل �ملحاولت �لتي تبذل من هنا وهناك وبطريقة 
وباأخ���رى من �ج���ل حماولة جل���م ه���ذه �لأجهزة عن 

�لقيام بدورها .
كم���ا قال رئي�س جمل�س �لوزر�ء  فوؤ�د �ل�س���نيورة:  �ننا 
ر��س���ون باأي قر�ر ي�س���در عن �ملحكم���ة ذ�ت �لطابع 
�لدويل عندما ت�ستكمل كل �لتحقيقات وعندما ت�سبح 
�مل�س���األة بني يديها جاهزة �مام �لق�ساة �ملعنيني للبت 

بهذ� �ل�ساأن .
و�عل���ن �لرئي�س �ل�س���نيورة �ن قر�ر �طاق �ل�س���باط 
�لأربع���ة نقط���ة حت���ول يجتم���ع عليه���ا �للبناني���ون ول 
يتفرق���و�، و�ن م���ا حدث �م�س �لأول ج���اء ليدح�س ما 
كان لدى �لبع�س من �قاويل وت�سكيك بنز�هة �ملحكمة 
وحياديته���ا ومو�س���وعيتها وعدم تاأثره���ا باي مو�قف 

�سيا�سية من هنا �أو من هناك .

الرئيس فؤاد السنيورة مخاطبًا الجماهيرتحية للجماهير من الرئيس السنيورة والوزيرة بهية الحريري

الرئيس فؤاد السنيورة خالل زيارته للمراجع الروحية املسيحية تحية للجماهير

الرئيس فؤاد السنيورة  في لقاء مع عائالت صيدا الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة بهية الحريري والسيد شفيق الحريري  خالل حفل استقبال العائالت
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مناسبات مناسبات

لقائات الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة والوزيرة بهية احلريري يف �صيدا

لقاء الرئيس السنيورة مع رجال الدين وشخصيات في دار االفتاء في صيدا

الرئيس السنيورة يقبل طفل خالل جولته في شارع فخر الدين في صيدا

الرئيس السنيورة مصافحًا الجماهير

الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة بهية الحريري في صورة تذكارية مع إعالميي صيدا

الرئيس فؤاد السنيورة  في لقاء مع عائالت صيدا

الرئيس فؤاد السنيورة متوسطًا الوزيرة بهية الحريري ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

قبلة محبة من الوزيرة بهية الحريري لطفلة صيداوية تحت انظار الرئيس السنيورة

مصافحًا أحد املواطنني

ملنا�سبة عيد �سهد�ء �ل�سحافة �للبنانية وجريا على عادتها يف كل �سنة، �قامت 
وزي����رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري لقاء تكرييا لإعاميي مدينة 

�سيد� يف د�رة �لعائلة يف جمدليون �سارك فيه �لرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة.
��س����تهلت �حلري����ري �للقاء بكلمة ترحيب باجل�س����م �لإعام����ي وبتنويه بدور 
�عامي����ي �ملدين����ة يف مو�كب����ة كل �ملحطات و�ل�س����تحقاقات �لت����ي مرت بها 
مب�س����وؤولية عالية ، ونقلهم ل�س����جون وق�س����ايا �ملو�طن و�ي�س����الهم �سوته �ىل 

�مل�سوؤولني .. 
وتناول����ت �حلري����ري �ل�س����اأن �لنتخابي و�لو�س����ع يف مدينة �س����يد� من خال 
�جابته����ا على �أ�س����ئلة و��ستي�س����احات �لإعاميني حول �لعديد من �لق�س����ايا 
�لتي تت�سل بهذ� �ل�ساأن.  و�أكدت �حلريري �أن �سعار �حلملة �لنتخابية �لذي 
على ��سا�س����ه �س����تخو�س �لنتخابات �ىل جانب �لرئي�س �ل�سنيورة هو"�سيد� 
تقرر ونحن نلتزم"، و��س����عة �ل�س����حافيني يف �أجو�ء �حلركة �لت�ساورية �لتي 
تقوم بها مع �لقطاعات �ل�س����يد�وية من �أجل ��س����ر�كهم يف و�س����ع �لربنامج 

�لنتخابي .. 
و��س����تكمل �للق����اء على مائدة غ����د�ء �أقامتها �حلريري تكري����ا لاإعاميني  
بح�س����ور �لرئي�س �ل�س����نيورة ومن�س����ق ع����ام تيار �مل�س����تقبل يف جن����وب لبنان 
�ملهند�����س يو�س����ف �لنقيب ونائب����ه �ملحامي حمي����ي �لدين �جلوي����دي ورئي�س 
جمعية جتار �سيد� و�سو�حيها علي �ل�سريف ومدير مركز �سيد� �لثقايف نز�ر 
�لرو��س، فحر�س �لرئي�س �ل�سنيورة كما �حلريري على جمال�سة �لعاميني 
و�لتحادث معهم مطول يف �س����وؤون تهم �ملدينة و�ل�ساأن �لعام .. و�لجابة على 
ت�س����اوؤلتهم �لكثرة حول مو�س����وع تر�سحه يف �س����يد� و�حلمات �لنتخابية 
�لتي تت�س����اعد وترتها يف �سيد� و�لنتقاد�ت �لتي توجه �ليه و�لعناوين �لتي 
على ��سا�س����ها قرر خو�س �ملعركة �لنتخابي����ة �ىل جانب �لوزيرة �حلريري ، 

ول �سيما يف �ل�سق �لمنائي و�لبيئي و�ملعي�سي . 
ويف خت����ام �للقاء وزعت �حلريري على �لعاميني ورقة حددت فيها �لهدف 

م����ن ��س����ر�ك �لنا�س يف و�س����ع �لربنامج �لنتخاب����ي و�آلية �لت�س����اور �ملعتمدة 
وحمل����ت عنو�ن" عهد �س����يد�- مل����اذ� �لربنام����ج �لنتخابي؟"، وج����اء فيها: 
�أردن����ا من هذه �لعملية �لنتخابية �أن تكون فر�س����ًة ملر�جعة �أهلنا يف �س����يد� 
لأولوياته����م وتطلعاتهم، �لقريبة و�لبعيدة وحماية �جناز�تهم على �مل�س����توى 
�حلكومي �أو على م�س����توى �لقطاع �خلا�����س و�ملجتمع �لأهلي و�لقوى �لعاملة. 
و�لتعبر عن �إر�دتهم يف �مل�ساركة من خال برنامٍج �نتخابيٍّ وطنيٍّ �جتماعيٍّ 
�سيا�س����يٍّ �قت�سادي، ي�س����اهمون يف و�سعه ومناق�س����ته وينتخبون مر�سحيهم 
على �أ�سا�س����ه ليكون مبثابة عقد وطنّي �جتماعي �سيا�سي �قت�سادي، ت�سارك 
في����ه كل �لقطاعات �حلي����ة و�ملنتجة و�لر�عية و�ملكونة للمجتمع  �ل�س����يد�وي 
ليوؤكد من خاله �أبناء �س����يد� على ريادتهم �لوطنية وعلى وعيهم �ل�سيا�س����ي 
للمرحل����ة �لقادم����ة، وتطلعاته����م لبن����اء �لدولة �لق����ادرة و�لعادل����ة، وحتقيقًا 
لنه�سة �قت�سادية �جتماعية �إمنائية ي�ساركون يف �لتخطيط لها ويف �أحد�ثها 
ومر�حلها ليوؤكدو� على ما كانو� عليه د�ئمًا يف �ملفا�سل �لوطنية �لكربى، من 
��ستقال لبنان �إىل م�س����رة �لنهو�س و�لبناء و�لتحرير، �إىل �مل�ستقبل �لآمن 
و�مل�ستقّر و�ملزدهر. هذ� �مل�ستقبل ل يكن �أن يتحقق �إل من خال نه�سة كل 
�للبنانيني وحتملهم مل�س����وؤولياتهم جتاه وطنهم وجمتمعه����م، كلٌّ من موقعه. 
وو�س����ع �لتمثيل �لنيابي يف مو�س����عه �لطبيعي و�حلقيقي كممّثل لأبناء �لوطن 
يف جمل�س �لنو�ب �لذي هو " �ل�س����لطة �لت�س����ريعية، يار�س �لرقابة �ل�ساملة 
على �سيا�س����ة �حلكومة و�أعماله����ا "، ولي�س بديًا للقوى �حلّية �لقت�س����ادية 
و�لجتماعية. وهو �سريٌك لها يوؤّمن م�ستلزمات �سامتها وتطّورها، ت�سريعّيًا 
با�س����تحد�ث �لقو�نني و�لت�سريعات �لتي ت�ساعد على تّطور �ملجتمع و�إنتاجيته 
وتقّدم����ه، وير�ق����ب �أعم����ال �حلكوم����ة وم�س����اريعها يف تاأمني �لبني����ة �لتحتية 
�لتي ت�س����اعد عل����ى تطّور �لإنتاج وتوؤّمن �س����امة �ملو�طن و��س����تقر�ر وحماية 
��س����تثمار�ته وعاقات����ه وحقوقه من خ����ال �س����لطاتها �ل�سيا�س����ية و�لإد�رية 

و�لعلمية و�لق�سائية و�لمنية.

�حلريري تكرم �عالميي �شيد� 
بح�ش�ر �لرئي�ش �ل�شني�رة وتطلق }عهد �شيد�{
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مناسبات

ملنا�س���بة �لأول م���ن �أي���ار عي���د �لعم���ال ، قامت 
وزي���رة �لرتبية و�لتعليم �لع���ايل بهية �حلريري 
ممثل���ة �لرئي����س ف���وؤ�د �ل�س���نيورة بزي���ارة ملقر 
�حتاد نقابات �لعمال و�مل�س���تخدمني يف �س���يد� 
و�جلن���وب حي���ث �س���اركت يف حفل �ل�س���تقبال 
�لذي �أقامه �لحتاد باملنا�س���بة، ير�فقها من�سق 
عام تيار �مل�س���تقبل يف �جلنوب �ملهند�س يو�سف 
�لنقيب ومن�س���ق قطاع �ل�س���باب يف �لتيار �أحمد 
�حلريري، وبح�س���ور ح�س���د من �ل�سخ�س���يات 
�ل�سيا�س���ية و�لروحي���ة و�لقت�س���ادية و�لنقابية 
و�لأهلي���ة وممثل���ون ع���ن �لحت���اد�ت �للبنانية 

و�لفل�سطينية .
ويف كلمة لها باملنا�سبة هناأت �حلريري �لعمال 
بعيده����م ونقل����ت �ىل عم����ال �س����يد� و�جلنوب 
�ل�س����نيورة   ف����وؤ�د  �لرئي�����س  ومعاي����دة  حتي����ات 
وتهنئت����ه لهم بعيدهم. وقالت: �أنتم ��س����ا�س يف 
ه����ذ� �لبلد لأنكم �ليد �لعاملة �لتي هي ��س����ا�س 
كل نهو�����س وكل �عم����ار، ونح����ن عم����ال �بن����اء 
عم����ال ، وطموحنا �أن تتمكنو� �ن �س����اء �هلل من 
تعلي����م �أولدك����م ، و�ن يبقى �أولدك����م يحلمون 
بالو�س����ول ، وهذه �ملدينة لها كث����ر من �لرو�د 

�لذين خرجو� من بينكم و�لذين ��ستطاعو� �ن 
يثلوها ورفعو� ��س����مها عالي����ا . يف هذ� �لنهار 
نتذك����ر دولة �لرئي�س �ل�س����هيد رفيق �حلريري، 
�ل����ذي يوما مل ين�����س عمال �ملدين����ة ورجالتها 
و�أهله����ا .. يف هذ� �لي����وم ل يكننا �ل �أن نبعث 
�لأم����ل لأنه يف �لنهاية �أكيد هن����اك �أمور كثرة 
ور�ءنا ، ولكن هناك ��س����ياء يجب �أن ن�س����تغلها 
مع بع�س����نا �لبع�س لننه�س بهذه �ملدينة وحتى 
�أولدنا يعي�س����و� كم����ا �أولد كل �لنا�س يعي�س����ون 
با�س����تقر�ر و�م����ان ، يتعلم����و� بالدرج����ة �لأوىل 
ويجدو� �أنف�سهم وي�سلو� ويكون لهم مر�كز يف 

�سيد� ويف كل لبنان .
م����ن جهته �أك����د رئي�س �حت����اد نقاب����ات �لعمال 
�للطي����ف  عب����د  �جلن����وب  يف  و�مل�س����تخدمني 
�لرتياق����ي، مو��س����لة �لعم����ل من �ج����ل �ن ينال 
�لعمال كامل حقوقه����م ، منوهًا بدعم �لوزيرة 
�حلريري �لد�ئ����م للطبقة �لعامل����ة و�لكادحة، 
وحت�س����ني  مطالبه����م  جان����ب  �ىل  ووقوفه����ا 

�أو�ساعهم.
وكان ز�ر �حت���اد �جلنوب مهنئًا : ممثل �لنائب 
عل���ي ع�س���ر�ن ر�مز ع�س���ر�ن ، ممث���ل مفتي 

�سديا،�ق�س���يتها �ل�سيخ �س���ليم �سو�سان �ل�سيخ 
م�س���طفى حبلي ممثل رئي�س بلدية �سيد� عبد 
�لرحمن �لبزري ع�س���و �ملجل����س �لبلدي عفيف 
ح�سي�س���و ، وفد م���ن �لحتاد �لعم���ايل �لعام يف 
لبنان تقدمه رئي�س �لحتاد غ�سان غ�سن، و�سم 
�س���عد �لدين حميدي �س���قر وبطر�س �س���عادة، 
ونائب �لرئي�س ح�س���ن فقيه ، ، �أمني عام جبهة 
�لتحرر �لعمايل ع�سمت عبد �ل�سمد ، وفد من 
�لحت���اد �لعام لعمال فل�س���طني برئا�سة�س���اح 
�لع���دوي، رئي�س ر�بط���ة �طباء �س���يد� �لدكتور 
ه�س���ام قدورة،  رئي����س ر�بطة خماتر �س���يد� 
حمم���د �لنعماين على ر��س وفد م���ن �لر�بطة، 
رئي����س جمعي���ة جت���ار �س���يد� و�س���و�حيها علي 
�ل�سريف، نائب رئي�س غرفة �لتجارة و�ل�سناعة 
و�لزر�ع���ة يف �س���يد� و�جلنوب منر �لب�س���اط، 
رئي�س د�ئرة �لعم���ل يف �جلنوب حممد �للقي�س 
، وم�سوؤول د�ئرة �ل�سجل �لعديل جال �لنقيب، 
وعدد من روؤ�ساء �لنقابات �لعمالية يف �جلنوب 
وح�س���د م���ن �لنقابي���ني. وكان يف ��س���تقبالهم 
رئي�س �حت���اد �جلنوب عبد �للطي���ف �لرتياقي 

و�ع�ساء �ملجل�س �لتنفيذي لاإحتاد.

قالت وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري 
�ن مدينة �س���يد� �س���تقدم منوذج���ًا يف �لنتخابات 
�ملقبلة، ي�س���ارك في���ه جميع �أهلها �س���و�ء كانو� يف 
خطن���ا �أو ب���اأي ر�أي �آخر . و من حق كل �ن�س���ان يف 
�ملدينة �أن يفكر ويبادر ويتقدم مب�ساريع ، لأننا قوة 
�سيد� هي باأبنائها وبقطاعاتها.. و�أكدت �حلر�س 
على �أن تبقى �س���يد� هادئة وم�س���تقرة من دون �ي 

نوع من �لحتقانات و�لت�سادم حتت �ي عنو�ن . 
و��س���لت �لوزيرة �حلريري يف جمدليون �للقاء�ت 
�لت�س���اورية �لت���ي جتريه���ا مع خمتل���ف �لقطاعات 
يف �س���يد� لإ�س���ر�كها يف كتاب���ة وو�س���ع �لربنام���ج 
�لنتخاب���ي �لذي �س���تخو�س �لنتخابات �ىل جانب 

�لرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة على �أ�سا�سه . 
�لإط���ار �لقطاع���ني  و�لتق���ت �حلري���ري يف ه���ذ� 
�ل�س���بابي و�لن�س���ائي يف �س���يد�، ومتي���ز �للق���اء�ن 
مب�س���اركة لفت���ة ومتنوع���ة عل���ى �س���عيد �لهيئات 

�ل�سبابية و�لن�سائية يف �ملدينة.
وقال���ت �حلريري خ���ال �للقاءي���ن : لقاوؤن���ا �ليوم 
ت�س���اوري لت�س���اركو� وتقولو� مباذ� حتلمون وتبادرو� 
وتكتبو� كي���ف تري���دون مدينتكم، وكيف تر�س���مون 
�لطريق لن�س���تطيع تنفيذ هذه �لأف���كار تنفذ . نحن 

على �أبو�ب ��س���تحقاق، و�سيد� �ستكون منوذجًا فيه 
لأنه �س���يعك�س تطلعاتكم و�أر�ئكم و�أفكاركم ..وهذه 
�ملدين���ة كان و�س���يبقى عنو�نه���ا �لعي����س �مل�س���رتك 
و�ل�س���لم �لأهل���ي و�حلا�س���ن ل���كل �أبنائه���ا �لذي���ن 
ق�سدوها وعا�سو� فيها و�حبوها وهي تبادلهم �ملحبة 
. و�ن هذه �ملدينة �س���تقدم منوذجًا يف �لنتخابات ، 
منوذجا جديا ي�س���ارك فيه كل �أهلها �سو�ء كانو� يف 
خطن���ا �أو باأي ر�أي ثاين ، لأن �لنائب عندما ينتخب 
يكون م�س���وؤوًل عن كل �ملدينة ولي�س فقط عن �لذين 
�نتخب���وه �أو عن �لذين يريدونه . وهذ� يعلمنا �ن كل 
�ن�س���ان موجود يف �ملدينة من حق���ه �أن يفكر ويبادر 
ويتقدم مب�ساريع .. هكذ� نرى �ملدينة قوتها باأبنائها 
وببناته���ا، ب�س���بابها وفتياته���ا، بن�س���ائها وبرجالها 
وبقطاعاتها وبتاميذها وبكل �ملوجودين فيها �أنتم 
�لقوة �لأ�سا�س���ية .. لي�س مطلوبًا �أن ن�ستخدم �لعنف 
ل �لكامي ول �ليدوي ، كلنا يلك عقا يفكر ويقنع 
من حوله لأنه بهذه �لطريقة ت�سعر �ملدينة كلها �أنها 
يف حمطة ��سا�س���ية لإختيار م���ن يثلها . حقكم �أن 
تنتخبو� وحقكم �أن تفر�س���و� م�سروعكم على �لذي 
�ستنتخبوه . �لنتخاب حق ، ولي�س و�جب ، حقكم �أن 
تقررو� كيف تريدون �س���ورة مدينتكم وملن ت�سلمون 

هذه �لأمانة .
و��س���افت �حلري���ري: �لتو��س���ل هو �لنم���ط �لذي 
�تبعناه منذ 4 �س���نو�ت و�عتقد �نه �لنمط �لأجدى 
للمدينة، �أقله �نه �بعد عنها �س���بح كل ما له عاقة 
بالفو�س���ى ومن �لطبيعي �ن نكم���ل بهذه �لطريقة 
ومن �لطبيعي �ن ننتقل من �لتو��سل و�لت�ساور �ىل 
�ل�سر�كة �لتي تتبلور بنمط وطريقة ما، و�سول �ىل 
م�ساهمة كل قطاع بو�سع وطرح هو�ج�سه وم�ساكله 
وكيف يرتقي بتطوير كل قطاع .. نحن حري�س���ون 
�ن تبق���ى �ملدينة هادئة وم�س���تقرة من دون �ي نوع 
من �لحتقانات و�لت�س���ادم حت���ت �ي عنو�ن وهذ� 
�مر �أ�سا�سي ويف نف�س �لوقت �مل�ساركة ��سا�سية ... 
يجب �ن نكون على تو��س���ل حتى ن�سل �ىل �سر�كة 
حقيقي���ة يف �ملدينة ن�س���تطيع �ن نخلق بها منوذجًا 

يف �ل�ستقر�ر و�لتنمية.
وكان���ت �حلريري رع���ت �فتتاح �ملعر�س �ل�س���نوي 
ثانوي���ة  لطالب���ات  و�لر�س���وم  �ليدوي���ة  لاأ�س���غال 
�س���يد� �لر�س���مية �لأوىل للبن���ات و�ل���ذي �قي���م يف 
قاعة �لثانوية يف �ملدينة بح�س���ور فاعليات تربوية 
وم���در�ء مد�ر����س و�أع�س���اء جلنة �لأه���ل وطاب 

و�سخ�سيات.

زيارة �ل�زيرة �حلريري ملقر �حتاد نقابات �لعمال
 يف �شيد� و�جلن�ب ملنا�شبة عيد �لعمال

�ل�زيرة بهية �حلريري تلتقي
 �لقطاعني �ل�شبابي و�لن�شائي يف �شيد�

الوزيرة بهية الحريري خالل اللقاءالوزيرة بهية الحريري تستقبل املهنئني بعيد العمال وإلى جانبها رئيس اتحاد نقابات العمال واملستخدمني في الجنوب عبد اللطيف الترياقي

مناسبات
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مناسباتمناسبات

�أكدت وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري 
�حلر�س على �أن متر �لنتخابات �لنيابية يف مدينة 
�س���يد� بهدوء وعدم �لجنر�ر �ىل �أية م�س���كلة قد 
تنعك����س �س���لبا عل���ى �س���امة و��س���تقر�ر �لنا�س . 
وقالت: عنو�ننا هو �لن�س���ان يف ه���ذه �ملدينة  و�آن 
�لأو�ن يف هذه �ملحطة �لتي تعترب حمطة ��ستثنائية 
يف مرحل���ة ��س���تثنائية للمدين���ة �ن تاأخ���ذ �ملدينة 
زم���ام �أمورها بنف�س���ها وحتاول �ن ت�س���يغ روؤيتها 
للم�س���تقبل �س���من �ملمكن وتفر�سه على �ملر�سحني 

وتتابع تطبيقه بعد �ل�سابع من حزير�ن.. 
كام �حلري���ري جاء خ���ال لقائه���ا يف جمدليون 
قط���اع �ملهند�س���ني يف �س���يد� و�جل���و�ر يف �ط���ار 
�للقاء�ت �لت�س���اورية �لتي جتريها م���ع �لقطاعات 
�ل�س���د�وية لإ�سر�كها يف و�سع �لربنامج �لنتخابي 
�لذي تخو�س على ��سا�سه �لنتخابات �لنيابية �ىل 

جانب �لرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة .
��س���تهلت �حلري���ري �للق���اء بالتنوي���ه ب���دور قطاع 
�ملهند�س���ني يف م�س���يةر �لنهو����س مبدينة �س���يد�، 
وقال�ت: �رتاأينا �أن يكون لقاوؤنا مع �ول قطاع للمهن 
�حل���رة هو قطاع �ملهند�س���ني على �أ�س���ا�س �أن هذ� 
�لقط���اع حي ومنتج وتعامل م���ع �ملهنة �حلرة وكان 
�أ�سا�سا يف تكوين �لقطاع �خلا�س �ل�سيد�وي �لذي 
�أعطى �ملدينة �سفة معينة يف �لنمو و�لزدهار رغم 

كل �لظروف �ل�سعبة �لتي مررنا بها .
و��س���افت: �جلميع يتوق �ىل قانون ع�سري حديث 
لاإنتخابات، ي�س���تطيع جميع �للبنانيني من خاله 
�أن يع���ربو� ع���ن ر�أيهم .. طبعا كلن���ا نعرف ظروف 
قانون �ل�س���تني .. �ذ� عدن���ا �ىل هذ� �لقانون ، نرى 
�أن �سيد� كانت د�ئرة لوحدها وكان قر�رها يتخذه 
�هله���ا من دون تدخ���ات من �ية جه���ة .. و�نا من 
�لأ�س���خا�س �لذي���ن ��س���تغلت كث���ر� حتى ي�س���اهم 
�ل�س���يد�ويون يف �نتخاب ممثلني ل يعرفوهم �أو ل 
يعرفو� معظمهم.. لدرجة �أنه يف �لعام 2005 كانت 
�لنتخابات يف �سيد� تزكية ، لكن ��سر �ل�سيد�ويون 
على �مل�ساركة يف �لنتخابات ، لأن ��سر�ر �سيد� على 
�ل�س���ر�كة كان عنو�نا دفعهم لانتخاب ، وهذه قمة 
يف �لديقر�طي���ة متثلت يف هذه �ملدينة . و�ليوم يف 
�نتخابات �لعام 2009 هناك فر�سة لنقدم منوذجا 
لكل لبنان ، �أنه لي�س فقط �سنختار ممثلني عنا ، بل 

�ل�زيرة بهية �حلريري تلتقي
قطاع �ملهند�شني يف د�رة �لعائلة جمدلي�ن - �شيد�

الوزيرة بهية الحريري خالل اللقاء مع قطاع املهندسني

�سن�سارك ككل �لقطاعات يف عملية و�سع �لربنامج 
�لنتخابي. �لرب�مج تكتب ول تو�سع بالت�ساور ، لكن 
يف هذه �ملدينة �أخذنا على �أنف�س���نا طريقة �لت�ساور 
. .�لآن �س���ننتقل من �لت�س���اور �ىل �ل�سر�كة ن هذه 
�ل�س���ر�كة هي �ي�س���ًا حمط �أنظ���ار كل لبنان . و�ن 
عملي���ة �ليحاء �ن���ه �ذ� جرت �نتخابات يف �س���يد� 
تخت���ار فيها �س���يد� مر�س���حيها فانن���ا ذ�هبون �ىل 
�حل���رب ، ل .. نح���ن ذ�هبون �ىل ممار�س���ة �حلق 
لكل �س���يد�وي باأن يختار ممثليه وينتخب وي�سارك 
.. �ل�سر�كة لي�س فقط بالنتخابات بل �ي�سا بانتاج 
برنام���ج يخ�س كل �لقطاعات ، وهذ� �لربنامج هو 
م���د�ر بحثنا �ليوم كيف يكن �أن ن�س���ل �ىل و�س���ع 
برنام���ج لقط���اع �ملهند�س���ني .. هذ� �لقط���اع جزء 
من���ه مرتبط بالدولة بعملية �ملعامات ، وجزء منه 
��سا�س���ي مرتب���ط بعملي���ة �لتنظيم �ملدين وب�س���كل 
�ملدينة �لذي ي�سفيه من وقت لآخر �سمن �مل�ساريع 
�لعماق���ة �لت���ي تق���وم يف �ملدينة و�لت���ي هي حمط 
�أنظار �ي�سًا كونها جتتذب �ل�ستثمار و�مل�ستثمرين.
�لقط���اع �خلا����س يف ه���ذه �ملدين���ة ��س���ا�س و�نتم 
مدماك ��سا�س���ي فيه ، و�ملجتمع �لأهلي ��س���ا�س يف 
ه���ذه �ملدينة �ي�س���ا لأن���ه جمتمع نا�س���ط مل يرتك 
كبرة ول �س���غرة �ل وت�س���دى لها، بالرعاية بكل 
مفرد�تها ، �س���و�ء �ملتعلقة بالطفول���ة �أو بالأيتام �و 
بذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، بالتعليم وبال�س���حة 
.. ن�س���اأ لدين���ا قط���اع خا����س يف �ل�س���حة �س���نف 
�س���يد� �ملدينة �ل�س���حية �لثانية يف لبنان. عنو�ننا 

هو�لن�س���ان يف ه���ذه �ملدين���ة  و�آن �لأو�ن يف ه���ذه 
�ملحط���ة �لت���ي تعترب حمط���ة ��س���تثنائية يف مرحلة 
��س���تثنائية للمدينة �ن تاأخذ زمام �أمورها بنف�سها 
وحتاول �ن ت�س���يغ روؤيتها للم�س���تقبل �سمن �ملمكن 
وتفر�سه على �ملر�سحني وتتابع تطبيقه بعد �ل�سابع 
من حزير�ن.. ومهما كانت �لنتيجة ، �سيبد�أ �لعمل 
بع���د 7 حزير�ن عل���ى �ملتابعة لتحقي���ق �لروؤية �لتي 
�ست�س���اهمو� يف جزء منها له عاق���ة بقطاع حيوي 
�أ�سا�س���ه �لقط���اع �خلا�س .نحن نطم���ح لأن ننتهي 
من �لظروف �ل�س���تثنائية، لأنه �تعبتنا و�أتعبت كل 
�لنا�س ، ولنا �حلق يف �أن نعي�س با�س���تقر�ر. �لدولة 
عليها م�س���وؤولية تاأمني �لبنية �لتحتية وتاأمني �لأمن 
و�سامة �ملو�طنني ، و�ل�سهر على تنفيذ �لقو�نني.. 
��س���افة �ىل ع���ودة �ملوؤ�س�س���ات �لد�س���تورية للقيام 
بو�جباتها ، لأن �لنائب مهمته �ملر�قبة و�ملحا�سبة، 
ومهمة �لنا�س �أن تر�قب وحتا�س���ب �لنائب يف نف�س 
�لوق���ت ، و�حلكومة عليها م�س���وؤولية �د�رة �س���وؤون 
�لنا����س، �ن لبنان لن يكون �ل بلدً� حرً�، �قت�س���اده 
حر، ونظامه قام على �حلرية و�لتنوع وقبول �لر�أي 
و�ل���ر�أي �لآخ���ر، وه���ذ� كله موج���ود على م�س���احة 
مدينتن���ا.. ول يوم كان هناك حماولة لأخذ �ملدينة 
غ�س���با ع���ن �ر�دة �أهلها ، �أو �أن تك���ون لونا و�حد�، 
ومل نفك���ر يوما �أن �ملدينة يجب �أن تكون ر�أيا و�حد� 
، لأن���ه ل يع���د هن���اك �س���حة يف عاقتنا ببع�س���نا 
�لبع����س، �لخت���اف مطل���وب، لك���ن على �س���وؤون 

�ملدينة �ملفرو�س �أن نكون جميعا يد� و�حدة .

قال���ت وزيرة �لرتبية و�لتعلي���م �لعايل بهية �حلريري 
�ن �س���يد� تت�سع للجميع، وهي تت�س���ع لاإختاف كما 
تت�س���ع للتو�ف���ق، و�ن �ي عمل ل ي�س���تقيم �ذ� مل تكن 
هناك معار�سة ت�سوبه  على �أن تكون  معار�سة بناءة 

فاإذ� رف�ست م�سروعًا يجب �أن تقدم �لبديل له..
كام �لوزي���رة �حلري���ري ج���اء خ���ال �إطاقه���ا يف 
جمدلي���ون �سل�س���لة لق���اء�ت ت�س���اورية م���ع خمتل���ف 
�لقطاعات �ل�سيد�وية لإ�س���ر�كها يف و�سع �لربنامج 
�لنتخابي �لذي على ��سا�س���ه �س���تخو�س �لنتخابات 
يف �ملدين���ة �ىل جانب �لرئي�س فوؤ�د �ل�س���نيورة ، حيث 
��ستهلت �حلريري هذه �للقاء�ت باإجتماعني مو�سعني 

مع �لقطاعني �لرتبوي و�لتجاري يف �ملدينة . 
�سارك يف �للقاء مع �لقطاع �لرتبوي، خمتلف مكونات 
�جل�س���م �لرتب���وي يف �ملدين���ة م���ن م���در�ء مد�ر����س 
وجامعات و��س���اتذة ومعلمون وطاب وجلان �أهل يف 

خمتلف مر�حل �لتعليم �لعام و�ملهني و�جلامعي . 
فيما �سارك يف �للقاء مع �لقطاع �لتجاري و�لقت�سادي 
رئي�س جمعية جتار �س���يد� و�س���و�حيها علي �ل�سريف 
وممثل���ون عن خمتلف �لقطاع���ات �لتجارية و�ملر�فق 

�لنتاجية و�لت�سغيلية و�لنقابية �لعاملة يف �سيد� .
�لوزيرة �حلريري �أعلنت �ن �لربنامج �لنتخابي يجب 
�أن ينطلق من �لنا�س ومن �لقطاعات حتى يكون ملبيًا 

لطموحاتهم ولإحتياجات �ملدينة .
وقال���ت : نحن نه�س���نا باملدين���ة وقمنا مب�س���وؤولياتنا 
وو�جباتن���ا يف كل �ملحطات �لتي مرت بها ، ويف نف�س 
�لوقت عندما جاء �لرئي�س رفيق �حلريري �ىل �حلكم 

ح���اول �أن ي�س���تلحق �لغنب �لتاريخي �ل���ذي كان يلحق 
باملدين���ة.. لي�س من �يام �لر�حل نزيه �لبزري ول من 
�يام �ل�سهيد معروف �سعد ، فهما �جنز� ما ��ستطاعا 
�لقي���ام به . كما �أجن���ز �لرئي�س ريا�س �ل�س���لح عدة 
م�ساريع عماقة يف �ملدينة .. لكن �لأحد�ث و�ملحطات 
�جل�س���ام و�لجتياحات �ل�س���ر�ئيلية �لتي مرت على 
ه���ذ� �لوطن مل تكن بال�س���هلة . وعندما جاء �لرئي�س 
�حلريري حتمل م�س���وؤولياته جت���اه مدينته وحاول �أن 
يح�س���ن بقاء �لنا�س فيها مع تنفيذ �مل�ساريع باتلعاون 
مع بلدية �سيد� �آنذ�ك ثم لحقًا من خال �حلكومات 

�لتي تولها .. 
و�أ�س���افت : نحن كمدينة ما ح�سلنا عليه من �لدولة 
يف فرتة ق�س���رة لي����س قليًا،  لك���ن �أكيد غر كايف، 
لأن���ك ل  كث���رة..  و�لحتياج���ات  �أك���رث،  و�ملطل���وب 
ت�ستطيع يف ع�سر �سنو�ت �أن ت�ستلحق غنب �ستني �سنة 
، حتى لو كان �ولد �ملدينة ينجزون .. فاذ� وفقنا �هلل 
و�ملدينة �أعطتنا ثقتها �نا وفوؤ�د �ل�سنيورة �سناأتي بعد 
�لنتخاب���ات حاملني �لربنامج �لذي �نتم �ست�س���عونه 
قبل �لنتخاب���ات . لذلك نحن موجودي���ن هنا لنقول 
�ن هذه �لقطاعات هي �لع�س���ب �لأ�سا�سي يف �ملدينة 
، ويج���ب �أن نتع���اون و�ياك���م لتكونو� مرتك���ز� لكتابة 
برناجمن���ا �لنتخابي �لذي يت�س���من كل �لهموم �لتي 

تعانون منها وتعاين منها �ملدينة . 
وتابع���ت �حلريري : ه���ذه �ملدينة لنا كلنا وتت�س���ع لنا 
جميعًا وتت�س���ع لاإختاف كما تت�س���ع للتو�فق، ونحن 
مل ن���اأت لنق���ول �ن كل �ملدين���ة يج���ب �أن تك���ون هوى 

و�ح���دً�. ف���ا ي�س���تقيم �أي عم���ل ��سا�س���ا �ذ� مل يكن 
هناك معار�س���ة ومو�لة ، �ملعار�سة هي �لتي ت�سوب 
عم���ل �ملو�لة �ذ� قامت بدوره���ا كما يجب و�ذ� كانت 
معار�س���ة بناءة ، وعندم���ا يرف�س �لو�حد م�س���روعًا 
يج���ب �ن يقول م���ا �لبديل له... حر�س���نا خال هذه 
�ل�س���نو�ت �لأرب���ع �ملا�س���ية �أن نقدم �س���يد� منوذجًا 
خمتلفًا مغايرً� بالت�س���اور و�لتو��سل �أحببنا �أن نعك�س 
هذ� �ل�س���يء بال�سر�كة ، �ل�سر�كة لي�س فقط �ن تقوم 
بو�جب���ك ، ب���ل �ن تقوم بو�جبك وتكتب م�س���روعك ، 

و�ذ� كتبت م�سروعك نحن �سنتبناه.
و�أعلن���ت �حلري���ري �أن ه���ذه �للق���اء�ت �ملو�س���عة مع 
�لقطاعات �س���تليها حلقات نقا�س خا�س���ة بكل قطاع 
على �أن ُينتدب ممثلون عن �لقطاعات للم�س���اركة يف 
هذه �حللقات �لنقا�سية و�أعلنت �حلريري �ن �لرئي�س 
فوؤ�د �ل�س���نيورة �سي�سارك يف مناق�س���ة كل ورقة عمل 
يتق���دم بها كل م���ن �لقطاعات �لتي �س���تلتقيها وحتى 

موعد �لإعان عن �لربنامج �لنتخابي . 
من جهته قدم رئي�س جمعية جتار �س���يد� و�سو�حيها 
علي �ل�س���ريف خال �للقاء روؤية جمعية �لتجار حول 
كيفية تطوير �لو�س���ع �لقت�س���ادي يف �ملدينة معتربً� 
�أن هذ� �لنهو�س يجب �أن يتم بال�س���ر�كة بني �جلميع 
، ومتناوًل �برز �مل�س���اريع و�ملر�فق و�لحتياجات �لتي 
تتطلبها خطة �لنهو�س هذه . وكانت مد�خات لعدد 

من �لتجار �مل�ساركني.

ح��ر مفت�ح للقطاعني �لتجاري و�لرتب�ي
مع �ل�زيرة بهية �حلريري يف �شيد�

الوزيرة بهية الحريري خالل اللقاء مع القطاعني التجاري والتربوي
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مناسباتمناسبات

�س����اركت جمعي����ة ك�س����افة لبنان �مل�س����تقبل 
ممثلة مبفو�س �لإعام و�لن�س����ر م�سطفى 
لاع����ام  �لثاني����ة  "�لدبلوم����ا  يف  حبل����ي 
" و�لت����ي  �لك�س����في  و�لت�س����ويق  و�لإت�س����ال 
نظمتها �ملنظمة �لك�سفية �لعربية بالتعاون 
م����ع معه����د �لأه����ر�م �لقليم����ي لل�س����حافة 
ARPI يف �لعا�س����مة �مل�س����رية �لقاه����رة 
مب�ساركة 40 م�سوؤوًل �عاميا من جمعيات 

ك�سفية يف 13 دولة عربية .
و�فتتح �للقاء بكلمة ترحيب من م�ست�س����ارة 
لل�س����حافة  �لقليم����ي  �لأه����ر�م  معه����د 
�لدكت����ورة هوي����د� م�س����طفى و�م����ني ع����ام 
�ملنظمة �لك�س����فية �لعربية �لدكتور عاطف 
عب����د �ملجيد �للذي����ن تناوًل �ملح����اور وور�س 
�لعمل �لتي تت�س����منها �لدورة و�لتي ت�ساعد 
�لك�س����في  �لعام����ي  �لد�ء  تطوي����ر  يف 
ومنها:�لع����ام وط����رق تطوي����ره يف خدمة 
�ملجتم����ع �لخ����ر�ج �لعام����ي للمطبوعات 
با�س����كالها �ملختلفة �نتاج �مل����و�د �لعامية 
مو�كبة للتطور�ت �لتكنولوجية و�ل�س����اليب 
�حلديث����ة يف �لطباع����ة �خاقي����ات �لعم����ل 
�ل�س����حايف �لتخطي����ط لت�س����ميم وتنفي����ذ 
�حلم����ات �لعامي����ة مب����ا يخ����دم �س����ورة 
�حلركة �لك�س����فية،�همية �خلرب و�لتحقيق 
�ل�س����حفي و��س����كال كتابت����ه كيفي����ة �نت����اج 
�لبح����ث  مه����ار�ت  �لخباري����ة  �لق�س�����س 
�ملتقدم على �سبكة �لنرتنت ، طرق ��ستفتاء 
�ل����ر�ي �لع����ام ودورة يف �تخ����اذ �لق����ر�ر�ت 
وتطوير �ل�س����رت�تيجيات، جل�س����ات وور�س 
عمل تطبيقية ت�س����اعد عل����ى تطوير وتنمية 
�مله����ار�ت و�لق����در�ت �لب�س����رية م����ن خال 
�ع����د�د �لرب�مج �لذ�عي����ة و�لتلفزيونية يف 

��ستديوهات مدينة �لنتاج �لعامي .
و�ختتم����ت �لدورة بح�س����ور رئي�����س حترير 
جريدة �لأهر�م �مل�س����رية �أ�س����امة �س����ر�يا 
�ل����ذي �ألق����ى كلمة �ثن����ى فيها  عل����ى جهود 
�ملنظم����ة  يف  و�لع����ام  �لعاق����ات  �مان����ة 

مد�ر�س �سيد� �لر�سمية و�خلا�سة فتحت �بو�بها �م�س 
للمجتم���ع �ملدين يف �طار �ليوم �لرتبوي �ملفتوح �لذي 
نظمته �ل�سبكة �ملدر�سية ل�س���يد� و�جلو�ر جريًا على 
عادتها من كل عام، وعر�س���ت فيه �ملد�ر�س ح�س���اد 
عامها �لدر��س���ي من �بد�عات ومو�هب تامذتها يف 
خمتلف �ملجالت �لعلمية و�لثقافية و�لرت�ثية و�لفنية 

و�لبيئية. 
وق���د رع���ت وزي���رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م �لع���ايل بهي���ة 
�حلري���ري ه���ذه �لحتفالي���ة �لرتبوي���ة عل���ى �س���عيد 
مد�ر����س �س���يد� و�فتتحتها بلقاء مع م���در�ء مد�ر�س 
�ل�س���بكة يف جمم���ع �حلري���ري �لرتبوي �س���اركت فيه 
رئي����س �ملركز �لرتبوي للبح���وث و�لمناء ليلى فيا�س 
وم�ست�س���ار �لوزي���رة �حلري���ري و�ئ���ل �لتن���ر ومدير 
موؤ�س�س���ة �حلريري يف �س���يد� حميي �لدي���ن �لقطب 
ومن�سقي �ل�سبكات �ملدر�سية �لتي مت تاأ�سي�سها حديثًا 
يف بع�س �ملناطق وممثلون عن هيئات جمتمع مدين. 
��ستهل �للقاء بالن�سيد �لوطني �للبناين فكلمة ترحيب 
من �مل�ست�سارة �لرتبوية لل�سبكة نيكول عيد �بي حيدر 
، ث���م حتدثت �لوزيرة �حلريري فاأكدت �أن هذ� �ليوم 
هو يوم �لعلم يف �س���يد� و�جلو�ر، وقالت: �ردناه يومًا 
للتعلي���م ولتفاع���ل �ملدر�س���ة م���ع �ملجتمع ، ب���اأن يكون 
كل �ملجتم���ع �ل�س���يد�وي على تو��س���ل مع �ملدر�س���ة ، 
ويكون �لأهل مطلعني عن قرب على كل �لأعمال �لتي 
يق���وم بها �أولدهم ويفخرو� به���ا ، �آملة �أن يعمم هذ� 
�لنموذج على م�س���توى �لأر�س �للبنانية كلها. و�أكدت 
�لعمل على ما�س�س���ة عمل �ل�س���بكات �ملدر�سية يف كل 
لبنان و�لف�س���اح يف �ملج���ال �أمام �ملد�ر�س �خلا�س���ة 
و�لر�س���مية على �ل�سو�ء للم�ساركة بفعالية فيها لأن ل 
فرق بني ر�س���مي وخا�س ولأن وز�رة �لرتبية م�س���وؤولة 
عن كل طاب لبنان يف �ي مكان وجدو� فيه. معتربة 
�أن �ف�سل طريقة للتو��سل ورفع �حلو�جز بني �لطاب 

هوي  �لت�سبيك.
ث���م قام���ت �حلري���ري بجول���ة عل���ى بع����س �ملد�ر�س 
ير�فقها عدد من �مل�سوؤولني �لرتبويني و�ملدر�ء، حيث 
�طلع���ت على بع�س ما �س���هده �لي���وم �لرتبوي �لطويل 
م���ن بر�م���ج منوعة ق���دم خال���ه �لط���اب نتاجهم 
طو�ل �ل�س���نة �لدر��سية مب�ساركة �أهاليهم، من خال 
�أعمال فنية وم�س���رحية ولوحات فولكلورية ومعار�س 

وم�سابقات فكرية وريا�سية وترفيهية . 

م�شاركة جمعية ك�شافة لبنان �مل�شتقبل
ومعهد �الأهر�م �القليمي لل�شحافة يف �لقاهرة

وزيرة �لرتبية بهية �حلريري
يف زيارة ملد�ر�ش �شيد� �لر�شمية و�خلا�شة

وفد كشافة لبنان املستقبل في القاهرة

خالل لقائها باطفال في أحد املدارس

عروض فنية قدمها اطفال املدارس

عروض فنية قدمها اطفال املدارس

�لعربية بالتعاون م����ع معهد �لأهر�م منوهًا 
بامل�ستوى �لك�سفي �لعامي �مل�سارك .

وق����ال مفو�س �لإعام و�لن�س����ر يف ك�س����افة 
لبنان �مل�س����تقبل وع�س����و �للجنة �لعامية 
لحت����اد ك�س����اف لبن����ان م�س����طفى حلب����ي 
�ن ه����ذه "�لدبلوم����ا" متي����زت بربناجمه����ا 
�ملتنوع و�جلامع لكافة �ملجالت �لتي تهمنا 
ول �س����يما يف جمالن����ا �لعامي �لك�س����في. 
ومب�ساركة لفتة من ��ساتذة ومتخ�س�سني 
جامعي����ني م����ا ي�س����اعد كث����ر� يف �ي�س����ال 
�ملعلومة ب�س����ورتها �حلقيقي����ة وكلنا نعرف 
يج����ب  وممي����ز�ت  �س����فات  لل�س����حايف  �ن 
�ن يتبعه����ا يف كتابات����ه م����ن خال �ي�س����ال 
�حلقيقة للمجتمع وهذ� ما مت �ملناق�سة فيه 
يف �لعديد من �ملو��سيع ، مع �حرت�م �لر�أي 
و�ل����ر�أي �لآخر و��س����تعمال �لألفاظ �لائقة 
وعدم �خللط بني �لإعان و�لإعام وتطوير 

مهار�ت �لت�سال �لفعالة.
وتوج����ه حبل����ي بال�س����كر �ىل رئي�����س �حتاد 
له����ذه �لن�س����طة  لبن����ان ملو�كبت����ه  ك�س����اف 
�لعام����ة للمنظم����ة  �لهادف����ة و�ىل �لمان����ة 
�لك�س����فية �لعربية ب�س����خ�س �مينه����ا �لعام 
�لدكت����ور عاط����ف عبد �ملجي����د �لذي يطمح 
د�ئم����ا �ىل تطوي����ر �د�ء �حلركة �لك�س����فية 
�لعربية كما نوه بجه����ود مديرة �لعام يف 

�ملنظمة ليلى علم �لدين .
و��س����ار حبل����ي �ىل �أن م�س����اركة �جلمعي����ة 
يف مث����ل ه����ذه �ملنتدي����ات �لعربي����ة �لهام����ة 
هي بتوجيه����ات د�ئمة من رئي�س����تها وزيرة 
�لرتبي����ة و�لتعلي����م �لع����ايل بهي����ة �حلريري 
ومتابع����ة و��س����ر�ف �لقيمني عل����ى �جلمعية  
وقال: �ننا  نفتخر باعد�د هذه �لدبلوما مع 
�ملنظمة �لك�س����فية �لعربية و��س����عني جميع 

خرب�تنا يف تطوير عملنا �لك�سفي .
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�س���ديدة �لتناف����س، و�س���يكون ه���ذ� �لوف���اق �أك���رث 
تاأكيدً� بعد �أن ينت�سر �لتحالف �لوطني ويعيد �لأخ 
و�ل�س���ديق نائب �س���يد� �لدكتور ��س���امة معروف 

�سعد �ىل �لندوة �لربملانية.
تقول بع�س و�س���ائل �لعام �لتابعة لقوى 14 �آذ�ر 
�أن مر�س���حيها �لثن���ني يف �س���يد� هما م���ن �لعيار 
�لثقي���ل ونح���ن نو�فقه���م عل���ى ذل���ك لأن وطاأتهم 
عل���ى �ملدينة و�أبنائها هي وطاأة ثقيلة ونحن نرّحب 
بثقلهم لأن �سقوطهم �سيكون مدويًا وعظيمًا. نحن 
و�ثقون من �لنتيجة لأنن���ا نثق بكم، ونعتمد عليكم 
وعلى وفائكم و�خا�س���كم.فاأنتم ل�ستم خمل�سني 
لأ�س���خا�س، ب���ل ملتزم���ني بنه���ج، وموؤمتن���ني على 
�س���امة �ملدينة و�لوطن. لذ� فا خ���وف عليكم �أو 
منكم، فاأنتم ل تخ�س���ونهم، لكّن فر�ئ�س���هم ترتعد 
منكم ومن ثباتكم.�أنتم ديقر�طيون يف �ل�س���ميم 
�إذ� مل  �لديقر�طي���ة  نتيج���ة  يحتمل���ون  ل  وه���م 
تو�فقه���م. لقد �أثبتو� مقد�ر نرج�س���يتهم فقاطعو� 
ولو على ح�ساب م�سلحة �ملدينة، ومتنعو� ولو على 
ح�س���اب �أهل هذه �ملدينة وخرهم. وختم �لبزري 
كلمت���ه بالق���ول �س���يد� ل���كل �أبنائها، و�س���يد� لكل 
�جلنوب، و�س���يد� لكل �لوطن. ولكي تبقى �س���يد� 
هكذ� علينا �لعم���ل بجٍد و�ندفاع ودون �نقطاع من 
�أجل �نتخاب مر�س���ح �لتحال���ف �لوطني يف مدينة 

�سيد� �لدكتور ��سامة معروف �سعد. 
بدوره �لنائب �س���عد قال يف كلمت���ه �أحيي �لتحالف 
�لوطني �لإ�س���امي �ملقاوم يف �سيد� �لذي �سرفني 
بتاأييد تر�س���يحي يف �سيد� وي�س���رنا �أن نرحب بكم 
جميع���ًا يف هذ� �للقاء �ملخ�س����س لإطاق �حلملة 

�لنتخابية و�إعان �لربنامج �لنتخابي.
ويغمرنا �ل�سعور بالفخر و�لعتز�ز للعمل معًا حتت 
ر�ية �ملبادىء و�لتوجهات �لوطنية و�لديقر�طية.

م���ن �س���يد� �لنط���اق و�لبد�ي���ة حماي���ًة ملوقعه���ا 
وحفاظ���ًا على دورها...�س���يد� �لوطني���ة و�لعروبة 
و�ملقاومة...�س���يد� قلب �جلنوب وعا�سمته، ولي�س 
بو�بت���ه فقط...�س���يد� �لندم���اج م���ع حميطها يف 
�جلنوب و�ل�سرق و�ل�سمال...�سيد� �لتنوع �ل�سيا�سي 
و�لديني و�ملذهبي...و�س���يد� �لتي حتت�سن خميم 

عني �حللوة عا�سمة �ل�ستات �لفل�سطني.
�سيد� هذ� �ملوقع �ل�ستثنائي، هذ� �ملوقع �لعبقري، 
�لعروبي���ون  �لوطني���ون  �ملنا�س���لون  من���ه  �نطل���ق 
و�لتقدميون ليجعلو� له���ذه �ملدينة دورً� ر�ئدً� على 
م�س���توى لبن���ان و�لع���امل �لعرب���ي �أك���رب بكثر من 

حجمها �جلغر�يف و�ل�سكاين.
م���ن معركة �ل�س���تقال ع���ن �لنتد�ب �لفرن�س���ي 

�لت���ي قامت خالها �س���يد� بدور ب���ارز مميز، �إىل 
�لنخر�ط يف �لكفاح من �أجل فل�س���طني و�حت�سان 
�ملقاومة �لفل�سطينية، �إىل خو�س معارك �لت�سدي 

لاأحاف �ل�ستعمارية و�لهيمنة �لأمركية.
�لوطني���ة  �نط���اق �ملقاوم���ة  و�س���يد� ه���ي مه���د 
و�لإ�س���امية �س���د �لحتال �لإ�س���ر�ئيلي وحاملة 

ر�ية �لتحرير.
و�سيد� هي �أي�س���ًا �لر�ئدة يف �لن�سال �لجتماعي 
و�لديقر�طي مع �لفئات �ل�سعبية ومن �أجل �خلبز 
و�حلرية.  وفوق كل ذلك تبقى �سيد� مدينة �حلو�ر 

و�لديقر�طية و�لنفتاح.
ه���ذه �خل�س���ائ�س �ملميزة ل�س���يد� موقع���ًا ودورً� 
هي �لت���ي حمت �ملدين���ة، وحافظت على م�س���الح 
�أبنائه���ا يف خمتل���ف �ملج���الت . غر �أنه لاأ�س���ف 
�ل�س���ديد هناك من يدعو �ليوم، يف �ل�س���ر و�لعلن ، 
�إىل جتاه���ل ميز�ت هذ� �ملوقع  و�لتنكر لهذ� �لدور 
�ملمي���ز، �س���ائرً� عك�س ما تفر�س���ه وقائ���ع �لتاريخ 
و�جلغر�في���ا.  ول يخفى على �أحد �أن هذ� �ملوقع ل 
يكن  قيادته  وفق �سيا�س���ة غبية وق�سرة �لنظر. 
كم���ا ل يخفى �أن ل م�س���لحة ل�س���يد� يف �لنعز�ل 
ع���ن حميطها �أو �لتنافر معه، ول يف �إحد�ث �لتوتر 
د�خلها �أو مع هذ� �ملحيط. كما ل م�س���لحة للبنان 
�أو ل�س���يد� يف �لتخل���ي عن �ملقاومة �س���د �لأخطار 

و�ملطامع �ل�سهيونية .
ونح���ن عل���ى ث�ق����ة  تام���ة  بوع���ي �أبن���اء �ملدين���ة، 
وبقدرته���م عل���ى �إحب���اط �مل�س���اعي �لهادف���ة  �إىل 
تقزمي دور �س���يد� ودفعه���ا �إىل �لنغاق و�لتقوقع،  
و�لوقوف �سدً� منيعًا يف مو�جهة دعو�ت �لتحري�س 

�ملذهبي و�لطائفي.
ونحن و�إياكم ، ومعنا �أبناء �سيد� ، �سنخو�س هذه 
�ملعركة �لنتخابية دفاعًا عن موقع �ملدينة ودورها، 

و�سنفوز فيها باإذن �هلل.
و�أ�ساف �لنائب �سعد على �متد�د �أكرث من 15 �سنة 
��ستلمو� خالها رئا�سة �حلكومة ووز�رة �ملالية،  مل 
يبادرو� �إىل تنفيذ �أي م�سروع حيوي لت�نمية �سيد� .  
وبقيت �ملدينة تعاين من �لإهمال و�لتهمي�س،  ومن 
ركود �حلركة �لقت�سادية و�لتجارية، ومن �رتفاع 

معدلت �لبطالة و�ت�ساع رقعة �لفقر و�حلاجة.
لتربي���ر ذلك يكررون  با�س���تمر�ر ذريعة  ل ت�نطلي 
عل���ى �أحد. فيقول���ون �إن �لختاف �ل�سيا�س���ي بني 
نائبي �ملدينة هو �لذي حال دون تنفيذ م�ساريعها.  
ونحن نقول له���م �إن �لختاف �ل�سيا�س���ي موجود 
يف كل �ل���دول �لديقر�طية ، فهل منع ذلك �إقامة 
�مل�س���اريع �لتنموي���ة فيها؟  ل���و كان �لأمر كذلك ملا 

�س���هدنا �أي تنمي���ة يف �أي دولة ديقر�طية من دول 
�لعامل.

�لأمر يف �حلقيقة على �لعك�س مما يدعون،  فتعدد 
�لآر�ء و�لجتهاد�ت هو �لذي ي�ساعد على ت�سويب 

�مل�ساريع وتطويرها وحت�سينها.
و�ليوم يف مو�سم �لنتخابات نر�هم ي�سارعون  �إىل 
�إطاق �لوعود بتنفيذ �مل�ساريع. وقد جندهم خال 
�لأيام �لقادمة ي�س���عون حجر �أ�سا�س هنا،  وحجرً� 
�آخ���ر هن���اك.  وتبقى �لوع���ود  كام���ًا ، و�لأحجار 
�أحجارً�،  كما ح�سل يف �ل�سابق. يريدون م�سادرة 
�لقر�ر �ل�سيا�سي للمدينة مقابل وعود �لتنمية، ويف 

هذ� �بتز�ز للنا�س وتعد على �حلريات �ل�سيا�سية.
�إنن���ا نقول لهم بل�س���ان كل و�حد م���ن �أبناء �ملدينة 
:  �س���ح �لن���وم !!! �س���كرً�... و�س���لنا م���ن خ���ر�ت 
حكوماتكم �لكث���ر !!! و�لآن تاأتون على نبع �لعطاء 

و�خلر لتخربوه .
هناك م���ن يدع���ي زورً� �أن���ه يريد �لدول���ة ، وبناء 
�لدول���ة،  و�س���يادة �لدول���ة، ويجعل �لدولة �س���عارً� 

حلملته �لنتخابية.
ونحن نقول لهم :

من �س���يطر على �لدولة  ل�س���نو�ت طويلة،  وجعلها 
مزرعة لأقاربه و�أزلمه ،  و�س���ركة م�سّخرة خلدمة 
م�ساحله �ل�سخ�سية، ل يحق له �حلديث عن بناء 

�لدولة.
من �أوقع �لدولة يف م�س���تنقع �لدين �لهائل ، ون�س���ر 
ث�قافة �لف�س���اد ،وعمم ممار�س���ة �لهدر، ليحق له 

�حلديث عن بناء �لدولة.
من ي�س���تقوي بالطائفية و�ملذهبية ، وي�س���عها فوق 
م�س���الح �لدول���ة ، ل يحق له �حلدي���ث عن �لدولة 

وبنائها.
�أما نحن �ملو�طنون ، نحن من يريد �لدولة فعًا  ل  
ق���وًل  فقط. نحن من يدفع �ل�س���ر�ئب، ونحن من 
يخ�س���ع لاأنظمة و�لقو�نني. ويف �لوقت ذ�ته نحن 
ننا�س���ل بالو�س���ائل �لديقر�طية م���ن �أجل تطوير 
�لدول���ة لك���ي ت�س���بح دول���ة �لرعاي���ة �لجتماعية 
و�لعد�لة ، ل دولة �ملزرعة و�ل�س���ركة، ولكي ت�سبح 
�أي�سًا دولة قوية متلك ��سرت�تيجية حقيقية للدفاع 

عن �لوطن يف مو�جهة �خلطر �ل�سهيوين.
و�أنتم �يها �ملنا�سلون ، �أيها �ملقاومون و�ملجاهدون، 
�أنت���م م���ن ط���رد �ملحت���ل �لإ�س���ر�ئيلي، و��س���تعاد 
��س���تقال �لوطن و�سيادة �لدولة، يف حني �أن بع�س 
من ينادي �ليوم زورً� ب�س���يادة �لدولة كان يعمل يف 
خدم���ة جي����س �لحتال. وه���و مل يب���ادر حتى �إىل 

�لعتذ�ر عما قام به.

�أطل���ق رئي�س �لتنظيم �ل�س���عبي �لنا�س���ري �لنائب 
��س���امة �س���عد حملة �لتي���ار �لوطن���ي �لديقر�طي 
�لإنتخابي���ة يف �س���يد� يف �حتفال م�س���اء �خلمي�س 
�أع�س���اء �ملاكين���ة �لإنتخابي���ة وممثل���ون  ح�س���ره 
ع���ن �لأح���ز�ب �لوطنية و�لإ�س���امية وح�س���د من 
�ملنا�س���رين غ�س���ت بهم قاع���ات وباح���ات مركز 
مع���روف �س���عد �لثقايف. حي���ث دخل �لنائب �س���عد 
ومع���ه حليف���ه رئي����س بلدية �س���يد� عب���د �لرحمن 
�لب���زري م�س���افحًا �حل�س���ور على وق���ع �لزغاريد 

وهتافات �لتاأييد و�لأغاين �لوطنية و�حلما�سية
عرف �لإحتفال ع�سو �للقاء �لوطني وليد ح�سي�سو 
ث���م �ألق���ى �لب���زري كلم���ة ق���ال فيه���ا نهناأكم من 
�س���ميم قلبنا ونهنئ �لتحال���ف �لوطني يف �ملدينة، 
ومر�سحه نائب �س���يد� حا�سرً� وم�ستقبًا �لدكتور 
��س���امة معروف �سعد تهنئًة كبرة، �أوتدرون ملاذ�؟ 
لأنن���ا متكنا �أخرً� من �إعادة �لدولة و�حلكومة �ىل 

مدينة �سيد�. 
�أخرً� ج���اءت �لدولة �إلينا بعد طول غياب وفر�ق، 
جاءت بعد �أن غّيبت نف�س���ها بقر�ٍر منها ول�سنو�ٍت 
طويل���ة، وها هي �ليوم تاأتي �ىل هذه �ملدينة بقدها 
وقديدها، وهي �لتي كانت غائبة ب�سكل �سبه كامل 
�إمنائي���اً، وخدماتيًا، و�جتماعيًا، و�ن�س���انيًا لدرجة 
حتول���ت فيها �ملدين���ة �ىل ثاين �أك���رث بقعة فقٍر يف 
لبنان، جاءت هذه �لدولة حتت مظلة م�س���روع 14 
�آذ�ر لتمث���ل �أهاٍل ومو�طن���ني �أهملتهم ومل يلحظو� 
وجودها �إّل من خال �ل�س���ر�ئب و�لقيمة �مل�سافة 

و�لغر�مات و�أ�سعار �ملحروقات و�لتقنني �لكهربائي 
.فاأهًا و�سهًا بها، فلطاملا متنينا عودتها وطالبنا 
بها ومل نعمل على �إلغائها �أو م�سادرتها �أو حتويلها 

تابعًا ملوؤ�س�سة خا�سة. 
لق���د �عتقد �لبع����س �أنه يلك كل �س���يئ لذ� حاول 
�لهيمن���ة و�إلغ���اء �لآخري���ن ل م���ن خ���ال عملي���ة 
ديقر�طي���ة، و�إمنا من خال م�س���روٍع �إ�س���تئثاري 
لغيًا �ملوؤ�س�س���ات ومربمًا �ل�سفقات فامتلك قر�ر 
�لدولة �إّل �أنه مل يتلك قلوب �لنا�س و�س���مائرهم، 

ومل يلغي كر�متهم �أو ي�سادر قر�رهم �حلر. 
�ست�سهد �س���يد� يف �لأيام و�ل�س���ابيع �ملقبلة حركة 
غر معهودة ل�سخ�س���يات وم�سوؤولني مل نتعود على 
روؤيته���م يف �ملدينة. �س���ياأتي �لبع�س لو�س���ع حجر 
�أ�س���ا�س �أو �فتت���اح م�س���روع حم���اوًل �لتعوي����س يف 
�أ�س���ابيع قليلة عن تق�سر نهٍج حكم �لباد وحتكم 

بخر�تها ل�سنو�ت طويلة.
و�أ�ساف �لبزري �ننا �ليوم �أمام �نتخابات مف�سلية، 
ودقيق���ة نعيد فيها �لتاأكيد �أننا يف �س���يد� مو�طنني 
ول�س���نا رعايا، و�أننا �أبناء لهذ� �لوطن ول�سنا �سلعة 
للت���د�ول، و�أنن���ا �أعطين���ا �لوط���ن من �لت�س���حيات 

و�لرجالت ومل نتكل عليه، بل �عتمد علينا. 
وثو�بته���ا  لتاريخه���ا  تتنك���ر  �أن  يك���ن  ل  �س���يد� 
وعا�س���مة  �جلن���وب  عا�س���مة  وو�قعها...ه���ي 
�ملقاومة...هي مدينة �لتعاي�س و�لعي�س �مل�سرتك...
هي مدينة �لتنوع و�لت�س���امح...هي مدينة �ل�ستات 
�لفل�س���طيني حت���ى تاأم���ني ح���ق �لعودة...هي لكل 

�أبنائها ولكل �لوطن. 
 و�س���يد� �لي���وم مقدمة عل���ى تناف����س ديقر�طي 
حامي �لوطي�س، ل نريده ول نقبله �إّل ديقر�طيًا. 
فكل تهوي���ل باأحد�ث �أمنية �أو حديٍث عن تعزيز�ٍت 
للقوى �لأمنية �إمنا ير�د به �لإ�ساءة للمدينة و�أهلها 
وت�س���ويرهم عل���ى �أنه���م عاجزين ع���ن �لتناف�س 

�لديقر�طي. 
�لأم���ن كما �لعد�لة هما م�س���وؤولية �لدولة، وعندما 
تختل �لعد�لة ي�س���طرب �لأمن. ولي�س �أخطر على 
�أمن �ملو�طنني و�لوطن من �مل�س���روع �ملذهبي �لذي 
ح���اول �لبع�س �أن يدخل �للبنانيني يف �آتون نر�نه، 
�أو م���ن غي���اب �لعد�لة وع���دم �لت���و�زن يف �لإمناء 

و�حلقوق و�لذي مار�سه �لبع�س ل�سنو�ٍت عديدة.
لكنن���ا نطمئنه���م �ن �لتحالف �لوطن���ي يف �ملدينة 
هو مع �ل�س���تقر�ر و�لأمن، و�لتناف�س �لديقر�طي 
بعي���دً� عن �أي �س���فقة �أو مر�عاة حل�س���ابات خارج 
�ملدينة. وقادرون على �لنت�سار، ولقد حققنا �أوىل 
�نت�س���ار�تنا باأن ��س���طرت �لدولة لكي تاأتي �إلينا 
بع���د �أن �أهملتنا وتنا�س���تنا ومل تتكرم علينا مبا هو 

حقنا. 
و�أ�سار�لبزري �إىل �أن بعد 7 ني�سان ل لزوم للحديث 
عن تو�فٍق ووف���اٍق �نتخابي يف �ملدينة �أو عن تزكيٍة 
�ىل م���ا غره���ا من �ل�س���يغ �لت���ي ح���اول �لبع�س 
م�س���كورً� �أن يعممها �أو يعمل عليها. فوفاق �ملدينة 
على �س���امتها و�س���امة �أهلها م�س���مون وهو غر 
قابٍل للنقا����س حتى يف ظل �نتخاب���اٍت ديقر�طية 

�لنائب ��شامة �شعد يطلق حملة
�لتيار �ل�طني �لدميقر�طي �الإنتخابية يف �شيد�
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�أكد رئي�����س �لتنظيم �ل�س����عبي �لنا�س����ري �لنائب 
�أ�س����امة �س����عد حر�س����ه عل����ى �أن تت����م �لإتنخابات 
�لنيابية يف �سيد� يف �أجو�ء مريحة وهادئة، و�أن ل 
تتاأثر مبا يثره �لبع�س من نعر�ت مذهبية، د�عيًا 
لأن جتري �ملعركة �لإنتخابية على قاعدة �لتناف�س 
�ل�سيا�سي من دون تو�سل �إثارة �لع�سبيات و�لفنت 

يف �لبلد.
و�تهم �سعد �إثر زيارته �إمام م�سجد �لقد�س �ل�سيخ 
ماهر حمود تيار �مل�س����تقبل با�ستغال �حتياجات 
�لفق����ر�ء وذوي �لدخل �ملتدين للرعاية �ل�س����حية 
و�لتعليمية و�ل�سمانات �لإجتماعية وفر�س �لعمل 
لل�س����باب كاأد�ة �بت����ز�ز للتاأث����ر عل����ى خيار�ته����م 
�ل�سيا�سية يف �لإنتخابات �لنيابية. وقال �إن تاأمني 
ه����ذه �لحتياج����ات هو م����ن و�جب����ات �لدولة �لتي 
تتقاع�����س وت����رتك �ملو�طن فري�س����ة يف ف����م �لقوى 

�لتي متتلك �لقدر�ت �ملالية و�لتوظيفية.
ورد�أ على �تهامه باإعاقة م�ساريع �سيد� �لإمنائية، 
ق����ال �لنائ����ب �س����عد �إن ه����ذ� �لتهام هو لت�س����ليل 
�لر�أي �لعام �ل�س����يد�وي، ولك�س����ب �لأ�س����و�ت يف 
�لإنتخابات. و�أ�س����اف �إن ما يعطل بر�مج �لإمناء 
يف �س����يد� هو ع����دم وجود خط����ة �إمنائية حكومية 
تر�ع����ي �لإمناء �ملتو�زن بني �ملناطق و�لقطاعات. 
و�تهم �س����عد �ل�س����نيورة ب�س����فته وزيرً� للمالية ثم 
رئي�س����ًا للحكوم����ة بحجب �مل�س����اريع �لإمنائية عن 

مدينته �س����يد�، وق����ال �إن �ل�س����نيورة ياأت����ي �ليوم 
يف �ملو��س����م �لإنتخابي����ة لإغد�ق �لوع����ود ولبتز�ز 
�ل�س����يد�ويني باأن �نتخبوين �أن����ا وبهية �حلريري 
يف مقابل �لإفر�ج عن م�س����اريع �س����يد� �لإمنائية. 
و�أ�س����اف ل يج����وز لأح����د �أن يحاول �س����ر�ء �لولء 
�ل�سيا�س����ي للنا�س يف مقابل �لإفر�ج عن م�ساريع، 

هي حقه طبيعي لهم.
ونوه �س����عد مبو�قف �ل�س����يخ حمود �مل�س����وؤولة معلنًا 
تطابق وجهات �لنظر معه يف كل �لق�سايا �لوطنية 

و�لقومية و�لإ�سامية وق�سايا �ملدينة �حليوية.
�ل�س����يخ ماه����ر حمود م����ن جهت����ه ��س����تنكر حملة 
�لأكاذيب �خلبيثة �لتي ت�س����ن على �لنائب �س����عد، 
ل على وع����ي �ل�س����يد�ويني، وعلى  وق����ال �إننا نع����وِّ
�س����دق �لنظ����رة �لتي يتوج����ه بها �لدكتور �أ�س����امة 
�س����عد، وعلى موقفه �لتغيري �جلريء ووقوفه يف 
مو�جهة �لف�س����اد. وذّكر حمود �لرئي�س �ل�سنيورة 
مبوقف����ه �ملوؤ�س����ف عندم����ا طال����ب ب�س����طب كلم����ة 
�ملقاوم����ة من �لبيان �خلتام����ي يف قمة �خلرطوم، 
ون�س����ح تيار �مل�س����تقبل باأل ُيكرث مر�سحوه �لكام 
ع����ن �أحد�ث 7 و9 �أيار حت����ى ل ُتفتح ملفاتهم، �إذ 

عندها �سيكون موقفهم �سديد �حلرج.
كما ز�ر �سعد قا�س����ي �ل�سرع �ل�سيخ �أحمد �لزين، 
و�أكد بعد �للقاء على �أن �سيد� كانت نقطة �رتكاز 
�أ�سا�سية لنطاقة �ملقاومة �لوطنية و�لإ�سامية، 

ويج����ب �أن تبق����ى كذل����ك. وق����ال �إن �ملقاومة هي 
ج����زء من ثقافة �س����يد� وتاريخه����ا، نحن نحر�س 
علي����ه كما نحر�س على �أن يبقى �لتنوع �ل�سيا�س����ي 
قائمًا يف �ملدينة لأنها عا�س����مة �جلنوب. ول يجوز 
�أن تكون �س����يد� بلون �سيا�س����ي و�حد، م�س����يفًا �أن 
�لتفرد �سيكون موؤذيًا ل�سيد� ولتاريخها ومل�سالح 

�أهلها �أي�سًا. 
و�أ�س����اد �س����عد برجاح����ة ر�أي �ل�س����يخ �أحمد �لزين 
�لذي ن�سرت�سد باإخا�سه و�سدقه يف �لتو��سل مع 
خمتلف �لأطر�ف يف �ملدينة على ��س����ا�س ثو�بتها. 
ويف مقدم����ة ه����ذه �لثو�ب����ت �ملقاوم����ة �لت����ي ترفع 

�ملدينة ر�يتها منذ �لعام 1936.
م����ن جهته �ل�س����يخ �أحمد �لزين ق����ال: �إن من حق 
فوؤ�د �ل�س����نيورة �أن يرت�س����ح، ويز�حم �ملتناف�س����ني 
يف �س����يد�، ولك����ن على �أ�س����ا�س ثو�بته����ا �لوطنية. 
و�إذ� م����ا �أر�د �لرئي�����س �ل�س����نيورة و�ل�س����يخ �س����عد 
�حلري����ري و�لوزيرة بهي����ة �حلريري �لإ�س����تمر�ر 
يف �ملعرك����ة �لإنتخابي����ة فعليه����م �أن يعلن����و� بالفم 
�ملاآن م�س����اندتهم للمقاومة �لوطنية و�لإ�سامية 
�س����د �لعدو �ل�س����هيوين، متام����ًا كم����ا �أعلن ذلك 
معلمه����م �ل�س����هيد رفي����ق �حلريري. ه����ذه �لأمور 
هي م����ن ثو�بت �س����يد�، ول����ن نتن����ازل عنها ل يف 
�لإنتخابات، ول قبلها، ول بعدها، فليعلم �جلميع 

هذ� �ملوقف.

�لنائب �شعد �أكد حر�شه على �أن تتم �الإنتخابات 
�لنيابية يف �شيد� يف �أج��ء مريحة وهادئة

دعا رئي����س �لتنظيم �ل�س���عبي �لنا�س���ري �لنائ���ب �لدكتور 
�أ�س���امة �سعد عمال �س���يد� ولبنان �إىل حجب �أ�سو�تهم عن 
�أبي �ل�س���ر�ئب وفريقه �مل�سوؤول عن �ي�سال �لو�سع �ملعي�سي 

للنا�س �ىل حد �لإختناق. 
�س���عد جال على �ملدينة �ل�س���ناعية �لقدية يف �سيد� وهناأ 
عمالها ملنا�س���بة عيد �لعم���ال �لعاملي. وقد �أ�س���تقبل بتوزيع 
�حللوى ونحر �خلر�ف،وق���ال يف كلمة له: �إننا مقبلون على 
�إنتخابات نيابية، و�أدعوكم �أن ل تعطو� �أ�سو�تكم ملن يدعم 
�لحت���كار، وين���ع مر�قبة �لأ�س���عار. و�أ�س���اف متوجهًا �إىل 
عمال �سيد� بالقول: ل تعطو� �أ�سو�تكم �إىل "�أبي �ل�سر�ئب 
" فوؤ�د �ل�سنيورة �لذي ياأخذ �ملال من �أفو�ه �أطفالكم ومن 
�حتياجات �أ�سركم ليعطيها للم�سارف، كفو�ئد عن �لديون 

�لتي ر�كمها على �أجيالنا. 
و�لجتماعي���ة  �لقت�س���ادية  �ل�سيا�س���ات  �س���عد  وهاج���م 
للحكوم���ة، وق���ال: �إنه���م يغط���ون �لنق�س���امات �ل�سيا�س���ية 
�حل���ادة يف �لبلد بالتوتر�ت �لطائفي���ة و�ملذهبية مما يعيق 
ن�س���ال �حلركة �ل�س���عبية من �أجل �نت���ز�ع حقوقها من هذه 
�ل�س���لطة. وحّم���ل �حلكوم���ة م�س���وؤولية تز�ي���د �لحتكار�ت 
و�لغاء و�ل�سر�ئب و�لر�سوم و�لبطالة، وفقد�ن �ل�سمانات 
�جلتماعية للطبقة �لعاملة، و�رتفاع �أ�سعار �ملو�د �لأ�سا�سية 
و�ملحروقات. وقال: �إن كل هذه �لأكاف تفوق طاقة �أ�س���رنا 
على �لحتمال، د�عيًا �لعمال للن�س���ال �سويًا من �أجل تعزيز 

�حلركة �لعمالية، وحتقيق �لعد�لة �لجتماعية . 
ويف ق�س���ية �إط���اق �س���ر�ح �ل�س���باط �لأربعة توج���ه �إليهم 
بالتهنئة، و�تهم �أطر�فًا �سيا�سية لبنانية مبمار�سة �ل�سغوط 
على �لق�س���اء �للبناين، مبديًا �أفه لكون هذ� �لق�ساء ر�سخ 
لتلك �ل�س���غوط، و�سجن �ل�س���باط ما يقارب 4 �سنو�ت دون 
حماكمتهم �أو توجيه �أي �تهام �إليهم. ونّبه �إىل �أن �لق�س���اء 
يف لبن���ان هو خط �لدفاع �لأخ���ر عن حقوق �لنا�س، قائًا: 
ل يجوز ممار�سة �ل�سغوط على �لق�ساء وحّذر من �لتاعب 

به. 
و�عترب ردً�على �س���وؤ�له �أنه �سيكون لرتك �ل�سباط تد�عيات 
�سيا�س���ية لأن �لبع����س بن���ى عل���ى ه���ذه �لق�س���ية مو�ق���ف 
�سيا�س���ية. وج���دد �د�نت���ه جلري���ة �غتي���ال �ل�س���هيد رفيق 
�حلريري مطالبًا بالك�س���ف عن �ملجرم���ني �لذين �تكبوها. 
ودعا �لق�س���اء �أي�سًا �إىل �عتقال من �لرتكب جرية �غتيال 
�ل�س���هيد معروف �س���عد، وحماول���ة �غتيال �لنائ���ب �لر�حل 
م�سطفى �س���عد، وكل من مار�س �لغتيال �ل�سيا�سي مكررً� 

حتذيره من �لت�سيي�س.  

�لنائب ��شامة �شعد هناأ �ل�شباط �الأربعة بحريتهم:
 �أطر�ف لبنانية �شغطت على �لق�شاء

سعد خالل لقائه املطران الياس حداد

... ومع فضيلة القاضي الشيخ أحمد الزينلقاء تشاوري للنائب سعد مع فضيلة الشيخ ماهر حمود

سعد خالل جولته على املدينة الصناعية

سعد خالل جولته على املدينة الصناعية
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مناسباتمناسبات

�إتهم رئي�س �لتنظيم �ل�سعبي �لنا�سري �لنائب �أ�سامة �سعد رئي�س �حلكومة فوؤ�د 
�ل�س���نيورة باإثارة �لنعر�ت �ملذهبية وت�س���ميم �أجو�ء مدينة �سيد� ل�ستح�ساره 
�أحد�ث 7 �أيار يف خطاباته �لإنتخابية، وقال �إننا ن�س���تنكر ون�س���تهجن �أن يعيد 

�ل�سنيورة فتح هذ� �مللف من �أجل �لك�سب �لإنتخابي.
�س���عد وخال جولة �س���عبية له يف �أحياء �س���يد� �لقدية حيث ��س���تقبل �سعبيًا 
بنحر �خلر�ف وتناول �لفول، حمل على �ل�سنيورة وقال �إن كامه عن ما جرى 
يف 7 و9 �أيار يف �س���يد� �إمنا يوؤدي �ىل ت�سعر �لفتنة �ملذهبية وت�سميم �لأجو�ء 
يف �ملدينة، و�أ�س���اف �أن �لكل يع���رف �أن هذه �لأحد�ث ت�س���ببت بها �لقر�ر�ت 
�حلمقاء حلكومة �ل�س���نيورة، وهي �أح���د�ث مت جتاوزها يف �تفاق �لدوحة، ويف 
�للقاء�ت �لتي جرت بعده بني خمتلف �لطر�ف، وذّكر �سعد �لرئي�س �ل�سنيورة 
باأن���ه )�أي �س���عد( كان �إتخ���ذ موقف���ا و��س���حًا ومعروفًا من تل���ك �لأحد�ث يف 

حينه.
وقّي���م �س���عد "�إيجابًا" كام �ل�س���نيورة عن �س���رورة �أن يبقى �س���اح �ملقاومة 
موجهًا �س���د �لعدو �لإ�سر�ئيلي، لكنه �س���األه هل ير�سى �أ�سدقاوؤك يف 14 �آذ�ر 
بهذ� �لكام �أم �أنك �س���ربت حليب �ل�س���باع يف مو�س���م �لإنتخاب���ات؟، وهل ما 
كان حمظور عليك �أ�س���بح مباحًا يف حملتك �لإنتخابي���ة؟، و�إّل ملاذ� �إذن هذ� 
�لتلك���وء يف �إقر�ر �لإ�س���رت�تيجية �لدفاعية؟، ور�أى �س���عد �أن �لوقائع و�ملو�قف 

�ملعلنة و�مل�سمرة لل�سنيورة تدح�س كامه.
و�أ�س���ار �لنائب �سعد �ىل �أن �لرئي�س �ل�سنيورة م�س���اب بو�سو��س فح�س �لدم 
يف �لوطنية، فاأكد �أن �أحدً� مل يطالبه بفح�س دمه ول باإثبات هويته، وقال �إن 
�لوطني �لأ�س���يل هو من ينظر �ىل �حتياجات �لنا�س وق�ساياهم ول يدفع بهم 

نحو �لعوز �أو �لفتنة.
وق���ال �س���عد �إنه���م �لي���وم يتحدث���ون ع���ن ع���ودة �لدول���ة لتلميع �س���ورتهم يف 
�لإنتخابات، وهم يف �ل�س���لطة يقو�س���ون ركائ���ز �لدولة، و�س���األهم ماذ� فعلتم 
لبناء �لدولة؟ م�س���يفًا نحن �لذين لنا م�س���لحة يف بناء �لدولة �لعادلة ل دولة 

�ملحا�س�سة و�ملزرعة. 
وعن حاجات �سيد� �لإمنائية قال �سعد �إن �لبع�س ين�سى وهو يف موقع �ل�سلطة 
و�لق���ر�ر منذ �س���نو�ت طويلة �حتياج���ات مدينته ول يتذكرها �إل يف �ملو��س���م 
�لإنتخابية، و�أكد �أن �ل�سو�هد يف �سيد� عديدة على تر�جع �لو�ساع �لقت�سادية 
و�خلدماتية و�لجتماعية و�لمنائية، هذه �لأو�ساع كلها تفاقمت يف ظل توليهم 
�ل�س���لطة، ل بل �إنهم يتهموننا نحن يف �ملعار�س���ة ويف �لتيار �لوطني يف �ملدينة 
باأننا نعطل �مل�ساريع، مع �أن �لرئي�س �ل�سنيورة ومنذ توليه وز�رة �ملالية ومن ثم 

رئا�سة �حلكومة مل يقدم �أي �سيء من �حتياجات �ملدينة.
وردً� على ت�س���ريحات كلينتون وزيارتها �ىل بروت قال �س���عد �إن ت�سريحاتها 
�لتي �س���ددت فيها عل���ى تعزيز �لقي���ادة �حلكومية �حلالية يف لبن���ان، معتربً� 
ذلك تدخًا �أمركيًا �س���افرً� يف �لإنتخابات �لنيابية يف لبنان، وهو ما يدح�س 
�دعاء�ت ق���وى 14 �آذ�ر بعدم وجود تدخل خارج���ي �أمركي وغربي ومن قوى 
عربية يف �لإنتخابات مل�س���اعدة هذ� �لفريق على �لإحتفاظ بالأكرثية �لنيابية 
لأجل تنفيذ �سيا�سات �ملحور �لأمركي يف لبنان، موؤكدً�: هذ� �ملحور �سنت�سدى 

له يف �لنتخابات وبعد �لنتخابات.
و�أبدى �س���عد حر�سه على �أن تكون �لعاقة مع �لأخوة يف �جلماعة �لإ�سامية، 
على �أح�س���ن ما يكون، كونها تنتمي �ىل ثقافة �ملقاومة يف مو�جهة �أعد�ء �لأمة 

�أمركا و"�إ�سر�ئيل". 
وكان �لنائب �س���عد ��س���تهل جولته بزيارة ملرتوبوليت �س���يد� و�سور وتو�بعهما 

للروم �لأرثوذوك�س يف كني�سة �سيد� مهنئًا بالأعياد.
كما عر�س �سعد يف مكتبه مع وفد من مركز كارتر ملر�قبة �لإنتخابات �لنيابية 
�س���م يوهان مترمن وتريز� �أنكرينا و�سارة جبيلي، حيث �طلع منه على �لدور 

�لذي يقوم به �ملركز.

�إ�ستقبل �حلرفيون و�لعمال يف �ملدينة �ل�سناعية 
�جلدي���دة يف �س���يد� رئي����س �لتنظي���م �ل�س���عبي 
�لنا�س���ري �لنائب �لدكتور �أ�س���امة �سعد بحفاوة 
كبرة، ولق���وه بالهتافات، ونح���رو� له �خلر�ف 

ترحيبًا وتاأييدً�. 
�س����عد �لذي جال على �ملدينة �ل�سناعية و�سافح 
و�س����ائر  و�حلرفي����ني  للعم����ال  �أن  �أك����د  �جلمي����ع 
ومزمن����ة  حمق����ة  مطال����ب  �لنتج����ة  �لقطاع����ات 
جتاهلتها �حلكوم����ات �ملتعاقب����ة ومل تلتفت �إليها 
بتاتًا، و�لآن �س����يلجاأ مر�س����حو �ل�سلطة �ىل �دعاء 
�إ�سر�ك �لنا�س و�سوؤ�لها عن مطالبها �لإجتماعية 
و�حتياج����ات قطاعاته����ا وكاأنه����م ل يعرفون هذه 
�ملطالب ول يتحملون م�س����وؤولية �لأو�ساع �لكارثية 
�لتي �أو�سلو� �لنا�س و�لباد �إليها. علمًا باأنهم قد 
رف�سو� �لتجاوب على �متد�د 17 �سنة مع �ملطالب 
�ملحقة للعمال و�حلرفيني وذوي �لدخل �ملحدود.

وقال �إنه ي�س���عى كي تت�س���الح �س���يد� مع نف�سها 
وم���ع جو�ره���ا �جلنوبي و�ل�س���رقي و�ل�س���مايل، 
حتى تبقى �سيد� �لعا�سمة �لتي ترعى وحتت�سن 

�أطر�فها، وحتى تبق���ى منوذجًا للوحدة �لوطنية 
وحامية للثو�ب���ت �لوطنية �للبناني���ة. لذلك قرر 
�لتحال���ف �لوطن���ي �لعري����س �ل���ذي ي�س���م تيار 
�لدكت���ور عبد �لرحمن �لب���زري و�لقوى �لوطنية 
و�لديقر�طية و�لإ�سامية �ملقاومة يف �سيد� �أن 
يكون له مر�س���ح و�حد يف �ملدينة. وقال �س���نكون 
باإذن �هلل على قدر ه���ذه �لثقة وقدر هذه �ملحبة 

من �أجل مدينة �سيد�.
�أ�س���اف عندما قررنا �أن يكون تر�س���يحًا منفردً� 
كنا بذلك نحرتم �لر�أي �لآخر وقو�عده �ل�سعبية 
و�س���نبقى نح���رتم �ل���ر�أي �لآخ���ر وكل �لقو�ع���د 
�ل�س���عبية لكل �لأطر�ف �ل�سيا�س���ية لأننا ن�س���عى 
لتحقي���ق �لت���و�زن يف �س���يد� ونوؤم���ن بالوح���دة 
�لوطني���ة وباأن ع���دو لبنان عدو و�ح���د هو �لعدو 

�ل�سهيوين �لذي يهدد �أمنه.
و�س���دد على �أنه بالتو�زن ن�ستطيع جتنيب �ملدينة 
�ملخاط���ر �ملحدقة، حت���ى تبقى �س���يد� �لركيزة 
�لأ�سا�س���ية لقوى �ملقاومة يف لبنان وفل�سطني ويف 

كل مكان.

وردً� على �س���وؤ�ل نفى �س���عد وجود �أي �إت�س���الت 
بيننا وبني �لأخوة يف �جلماعة �لإ�س���امية، وقال 
�إن تيار �مل�س���تقبل وبناء لن�س���ائح من �أ�سدقائه 
يف �لعامل و�ملنطقة �لعربية ل يريد �أن ي�س���ل �إىل 
تفاهم���ات �إنتخابية مع �جلماعة ب�س���بب موقفها 

وثقافتها �لتي ت�ستند �إىل خيار �ملقاومة.
ودعا �ىل حت�س���ني �ل�س���احة �لوطنية لأن �أو�ساع 
لبن���ان و�ملنطق���ة ل ز�لت غر م�س���تقرة، فها هو 
�لع���دو �ل�س���هيوين يح���اول �أن ي�س���تعيد تو�زن���ه 
بعدم���ا هزمته �ملقاومة  يف لبنان ويف فل�س���طني، 
ولك���ن قوى �ملقاومة تقف له باملر�س���اد، و�أكد �أن 
�لره���ان على �لوليات �ملتح���دة �لأمركية وعلى 
�أنظم���ة �لعت���د�ل �لعرب���ي �ملرتهنة له���ا و�لقوى 
�مللتحق���ة به���ا يف لبن���ان، ه���ذه �لرهان���ات ق���د 
�س���قطت ومل جتد نفع���ًا ومل حت���رر ل �لأر�س ول 
�أ�س���رى، �إمنا �لذي ح���رر �لأر�س و�لأ�س���رى هي 
ق���وى �ملقاومة �لتي تد�فع ع���ن لبنان يف مو�جهة 
�خلطر �ل�س���هيوين وتد�فع عن فل�سطني وكر�مة 

�سعبها ومقد�ساتها. 

�شعد يف ج�لة �شعبية يف �شيد� �لقدمية
تناول �لف�ل ونحرت له �خلر�ف

عمال �ملدينة �ل�شناعية
ي�شتقبل�ن �أ�شامة �شعد بنحر �خلر�ف
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لتقلهما طائرة خا�سة �إىل �إحدى �لدول �لأوروبية قد 
تكون �إيطاليا لتم�سية �سهر �لع�سل.

كان �حلف���ل لفت���ا، خ�سو�س���ا ديك���ور �لقاع���ة 
بالأ�س���و�ء و�ل�س���تائر �حلم���ر�ء و�لنو�ف���ذ �لت���ي 
�س���كلت لوح���ات فني���ة جميل���ة ومتاثيل و�س���عت 
�سمن �إطار�ت حتت �س���ماء نيلية مليئة بالنجوم 
و�لكو�كب مع �لرثيات �لكبرة و�لأر�س �ملفرو�سة 

بال�سجاد �لفخم.
و�سوهد على باب قاعة �حلفل، ويف حميطها عديد 
م���ن رج���ال �لأم���ن �خلا�س بلبا�س �أ�س���ود ر�س���مي 

�لذي���ن دقق���و� يف �أ�س���ماء �ملدعوي���ن منعا حلدوث 
�أي �س���غب �أو دخول �أي ف�س���ويل من معجبي هيفاء 
�لك���رث. بالإ�س���افة �إىل �لتدقي���ق ح���ول �لكامر�ت 
منع���ا للت�س���وير؛ حيث كان قد كت���ب على بطاقات 

.»no camera« لدعوة�
ومع هذ� فقد �س���ادر رجال �لأم���ن �خلا�س �أكرث من 
كامر� ت�س���وير �س���رعان ما �أعادوها �إىل �أ�سحابها 

بعد �نتهاء �حلفل.
وت�سربت معلومات �سبه موؤكدة باأن كا من �لنجمتني 
�لأمريكيتني تقا�س���ت مع كامل فرقتها �لفنية حو�يل 
ن�سف مليون دولر �أمريكي، بينما ت�ساربت �ملعلومات 
حول �ملبلغ �لذي تقا�س���اه �لفن���ان ر�غب عامة لقاء 
زفة �لعرو�س���ني، فبينما �أكدت بع�س���ها �أنه تقا�س���ي 
مبلغ مئة �ألف دولر �أمريكي، نفت م�سادر �أخرى �أن 
يكون قد تقا�سى �أي مبلغ لقاء زفة �لعرو�سني، بحكم 

�ل�سد�قة �لعميقة �لتي تربطه بهيفاء.
�جلدير ذكره �أن هيفاء منعت �أي م�سور من �لدخول 
لت�س���وير حفل زفافها، با�ستثناء م�سورها �خلا�س؛ 
لأن حق���وق عر����س �حلف���ل بيعت لإح���دى �ملحطات 
�لف�س���ائية مببالغ طائل���ة. وكانت هيف���اء قد عقدت 

قر�نه���ا عل���ى �أحم���د �أبوه�س���يمة يف منزله���ا �لو�قع 
مبنطق���ة ف���رد�ن– بروت قب���ل �أيام عل���ى �لطريقة 

�ل�سنية، رغم �أنها �سيعية من جنوب لبنان.
وكانت قد ت�س���ربت �أنب���اء تفيد باأن �أبوه�س���يمة قدم 
مه���ًر� لعرو�س���ه بل���غ 20 ملي���ون دولر و�س���عف �ملبلغ 
كموؤخر �س���د�ق، بح�سب �س���حيفتي �ل�سروق و�خلرب 

�جلز�ئريتني.
وق����درت �مل�س����ادر تكلفة حفل زف����اف هيفاء على 
رجل �لأعمال �مل�س����ري �أحمد �أبوه�س����يمة بنحو 9 

مايني دولر.

فنفن

�سهدت �لعا�س���مة �للبنانية بروت م�ساء 
�جلمع���ة 24 �إبري���ل �جل���اري حف���ل زفاف 

�أ�سطوري للنجمة �للبنانية هيفاء وهبي 
على رجل �لأعمال �مل�س���ري �أحمد 
تكاليفه  بلغ���ت  و�لذي  �أبوه�س���يمة، 

�أكرث من ت�سعة مايني دولر �أمريكي.
وذكرت م�سادر قريبة من هيفاء ملر��سلة 
يف ب���روت �أن �ملطرب���ة �للبناني���ة تعت���زم 

�لتربع بف�ستان زفافها ملوؤ�س�سة خرية تديرها جنمة 
�لبوب �لعاملية مادونا، ليعود ريعه لأحد �مل�سروعات 

�خلرية يف �إحدى دول �إفريقيا �لفقرة.
و�س���هد منت�سف ليلة �ل�س���بت �حت�س���اد �لقاعة �لتي 
�س���هدت حفل �لزف���اف بو�س���ط ب���روت باملدعوين، 
وعلى وقع �أغنية فروز )بيلبقلك �سك �لأملا�س( �لتي 
�أدته���ا �إحدى �لفرق �لفنية �ملوجودة، تاألقت �لعرو�س 

�إجلي�س���يا�س. �إنريك���ي  �لإ�س���باين  �ملغن���ي  غي���اب 
وح�س���ر �حلف���ل عديد م���ن �لوجوه �ل�سيا�س���ية 
و�لجتماعي���ة و�لإعامي���ة و�لفني���ة؛ حي���ث 
ح�سرت لوؤلوؤة �خلليج �أحام وزوجها وجنوى 
ك���رم ون���و�ل �لزغبي و�س���رين عب���د �لوهاب 

و�آخرون.
وكان م���ن �أب���رز �لغائب���ني �ملطربة 
�للبنانية �إلي�س���ا، رول �س���عد، ن�سال 
�لأحمدية. كما غابت عن �لعر�س �أ�سالة 
ب�سبب �رتباطها باإحياء حفل زفاف 
يف �ل�س���عودية يف نف����س �لليل���ة، كما 
غ���اب �لفنان عم���رو دياب رغم �ل�س���د�قة 
�لقوية �لتي جتمع���ه بالعري�س ومل تعرف 

�لأ�سباب.
ح�سرت �حلفل بالإ�سافة �إىل �أهل �لعري�س كم���ا 

و�أقربائه و�أ�س���دقائه و�لدة �لعرو�س �مل�سرية �لأ�سل 
وزوجه���ا و�س���قيقاتها و�أبرزهن رول، و�لتي �أ�س���رفت 
بنف�س���ها على كل �ساردة وو�ردة يف �حلفل �لذي �متد 
حتى �ل�ساعات �لفجر �لأوىل لينتقل �لعرو�سان بعدها 
ب�سيارة مزينة باأنو�ع �لزهر �إىل مطار بروت �لدويل 

بف�ستان �أبي�س طويل مر�سع باملا�س يف ن�سفه �لأعلى 
ومل���يء بالك�س���اك�س يف ن�س���فه �لأ�س���فل، مع طرحة 

بي�ساء طويلة �أي�سا، فوق �سعر مرفوع )�سينيون(.
وبدت هيف���اء يف ف�س���تانها �لأبي�س يف غاي���ة �لأناقة 
وكاأنه���ا حوري���ة م���ن ع���امل �لأ�س���اطر؛ حي���ث غلب 
على �لف�س���تان �لأني���ق �لطابع �للبن���اين، ما جعل كل 
�حل�س���ور يجمع���ون على �أنه من ت�س���ميم �مل�س���مم 
�للبناين �لعاملي �ل�س���هر �إيلي �سعب ولي�س غره من 
بني �مل�س���ممني. م���ع �أن هيف���اء كانت قد �أح�س���رت 
ف�س���تانا �آخر من �أوروبا �رتدته قبل يومني يف منزلها 

خال عقد قر�نها.
وزف �ملطرب �للبناين ر�غب عامة �لعرو�سني باأكرث 
من �أغنية و�سط �لت�سفيق �حلار و�لأ�سو�ء �ل�ساخبة 

و�ل�سموع �مل�ساءة وباقات �لزهر �مللونة.
�للوح���ات  و�س���ط  بعده���ا  �لعرو�س���ان  رق����س  ث���م 
�ل�ستعر��س���ية �لر�ق�س���ة �لتي �أدتها �لف���رق �لفنية 
�ملوجودة، قبل �أن يجل�سا و�سط �ل�سيوف �إىل طاولت 

�لع�ساء �لفاخر.
�أم���ا مفاج���اأة �ل�س���هرة، فكان���ت ح�س���ور �لنجمت���ني 
�لت���ي  �ألك���رت�  وكارم���ن  �أن�س���تازيا  �لأمريكت���ني 
�أغني���ات  م���ع  �لفني���ة  عرو�س���هما  متازج���ت 
بع���د  وذل���ك  عام���ة،  ر�غ���ب  �س���تار  �ل�س���وبر 

»�أ�س���عر كاأنن���ي �أعي�س حل���م جميل �نتظ���ره طو�ل 
حيات���ي.. مل �أك���ن �أتوق���ع �أن يكون �أحلي �إح�س���ا�س 
ينتاب قلبي.. �نتظر �س���هر مايو بفارغ �ل�س���رب كي 

��ستقبل حبيبي ونور عيني«
كلم���ات ممزوج���ة بال�س���عادة و�لفرح���ة خرج���ت 
م���ن �س���فاه �لفنانة �أمل حجازي وه���ي تتحدث عن 
جنينها �ل���ذي تتمنى �ن يرى �لن���ور قريبا، و�لذي 

تنوي �أمل �أن تطلق عليه ��سم »كرمي« . 
�أم���ل حج���ازي قام���ت بتجهي���ز غرفته وماب�س���ه 
و�ألعابه، وحت�سب �ل�س���اعات وتعد �لأيام ل�ستقبال 

�أجمل فرحة يف حياتها. 
وتق���ول �أم���ل عن حملها » �نه �أجمل �س���عور ع�س���ته 
وعرفت���ه يف حيات���ي و�أمتن���ى �أّل حت���رم �أي �م���ر�أة 
من���ه، حمل���ي غرَّ �أم���ورً� كث���رة يف حيات���ي ولكن 
نحو �لأف�س���ل، ويف �لوقت نف�س���ه حّملني م�سئولية 

كب���رة.. �لأمومة خطوة �أ�سا�س���ية يف حي���اة �ملر�أة 
ولكن يج���ب �أن تكون مقتنعة به���ا قناعة تامة قبل 
�لإق���د�م علي���ه لأن م���ن تق���رر �لإجن���اب يجب �أن 
تدرك �أن هنا م�س���وؤوليات وو�جب���ات عليها �لقيام 
بها جتاه �أولدها، �لأمومة بالن�س���بة يل هي �حللم 

�لذي طاملا متنيت حتقيقه طو�ل حياتي«.
وت�س���يف »�لعائل���ة و�لأولد �أه���م �س���يء يف �حلياة 
وهما �ل�س���يء �لوحيد �ل���ذي يبقى، �أم���ا �لفن فهو 
غّد�ر وعندما تتقدم �لفنانة قليا يف �ل�س���ن وتقّل 
قدرتها على �لعطاء بال�س���كل �ملطلوب �س���رعان ما 

ل عليها �لنا�س فنانة �أخرى. يف�سِّ
يذكر �أن �أحدث �أُغنيات �أمل حجازي »قلبي ناد�ك« 
يحكي ق�س���ة �م���ر�أة حامل تنتظ���ر مولودها بفارغ 
�ل�س���رب، وتغني له ولذلك خرجت كل تعبر�تها يف 

�لت�سوير حقيقية دون متثيل.

هيفاء تتزوج يف حفل زفاف �أ�شط�ري 
ومهر 20 ملي�ن دوالر 

�أمـل حجازي: 
�الأم�مة �أحلى حاجة يف �لدنيا !
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طب

حذر  فقد   
يف  �لباحث���ون 
جامع���ة مريان���د �لأمريكية 
و�لغ�س���ب  �لع�س���بي  �مل���ز�ج  �أن  م���ن 
و�لعدو�نية ت�س���يء �إىل �س���حة �لقلب وتزيد 
م�س���تويات �لكولي�سرتول عند �ل�س���يد�ت وخا�سة 

من �لبدينات �أو من يعانني من وزن مفرط.
ولح���ظ ه���وؤلء بع���د متابع���ة 103 �س���يد�ت م���ن 

�لأ�س���حاء يف منت�س���ف �لعم���ر 
يف  كب���ر  �نخفا����س  وج���ود   ،
لأق���ل  �لكولي�س���رتول  م�س���تويات 
م���ن �حلدود �لطبيعية ، عند �لاتي 
تعر�س���ن لثور�ن عاطفي وحالت غ�سب 
�س���ديدة مقارن���ة م���ع نظر�ته���ن �لأه���د�أ و�لأكرث 
حتمًا ، و�أ�سارو� �إىل �أن  �ل�سيد�ت �لاتي تعر�سن 
لنوبات غ�سب ، ولكنهن نحيفات ويتمتعن باللياقة 
ور�س���اقة بدنية عالية ، مل يظهرن مثل هذه �لآثار.

www.tartoos.com
 وح�س����ب �لباحث����ني، يبدو �أن����ه لي�س����ت كل �أنو�ع 
�لغ�س����ب مرتبط����ة بانخفا�����س �لكولي�س����رتول، 
فالغ�س����ب �لع�س����بي وهو �مليل لإظهار �سلوكيات 
وتفاعات عدو�ني����ة للنقد �أو �لتهم �ملوجهة ، ل 
ي�س����بب �رتفاع م�س����تويات �لكولي�س����رتول �ل�سيء 
) LDL( �أو �نخفا�س م�س����تويات �لكولي�سرتول 
�جليد )HDL(، بينما �ملز�ج �لنّز�ع للغ�س����ب، 

�لذي ل ي�س����تطيع في����ه �لفرد متالك �أع�س����ابه، 
م����ن  عالي����ة  م�س����تويات  وج����ود  م����ن  يعان����ون 
�لكولي�سرتول �لكلي و�لكولي�سرتول �ل�سيء، وعند 
در��س����ة هذه �لعاقة ب�سكل �أعمق تبنّي للباحثني 
يف �لدر��سة �لتي ن�سرتها جملة » �لطب �ل�سلوكي 
» �أنه����ا �س����حيحة على �لن�س����اء �لبدينات �أو غر 
�لر�س����يقات فقط، ب�س����رف �لنظر ع����ن عو�مل 
�ل�س����ن �أو كتلة �جل�س����م �أو ع����اد�ت �لتدخني ومل 
تت�سح �لأ�سباب �لدقيقة للتاأثر �ل�سلبي ل�سعف 
�لتحك����م يف نوب����ات �لغ�س����ب عل����ى  م�س����تويات 
�لكولي�س����رتول، ولك����ن يعتقد �لباحث����ون �أن هذه 
�ل�س����مة ق����د ترتب����ط بالإف����ر�ط يف �ل�س����تجابة 
لهرمونات �لتوتر مثل �لأدرينالني، �لتي ت�ساهم 
بدورها يف زيادة ن�س����بة �لكولي�س����رتول موؤكدين 
�أن ممار�س����ة �لريا�س����ة بانتظ����ام حتم����ي �لقلب 
حتى عند �لأ�س����خا�س �لع�سبيني �لأكرث عر�سة 

لنوبات �لغ�سب .

بينم���ا ت�س���اعد �لريا�س���ة ب�س���كل عام يف حت�س���ني 
م�س���تويات �لكولي�س���رتول يف �لدم ، �أثبتت ريا�س���ة 
» �س���تب�س » �أو �لدر�جات �لهو�ئي���ة بالذ�ت قدرتها 
على زيادة ن�س���بة �لكولي�سرتول �جليد �لذي يحمي 
م���ن �أمر��س �لقلب .. هذ� م���ا  �أثبته �لباحثون يف 
تركيا من خال �أبح���اث جديدة �أجروها موؤخر� . 
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وق���ال �لباح���ث يف �لدر��س���ة �لت���ي ن�س���رتها جملة 
» �لط���ب �لريا�س���ي و�للياقة �لبدني���ة » �إن كًا من 
�لريا�س���ة �لهو�ئي���ة ومتاري���ن »�س���تب�س » حت�ّس���ن 
م�س���توى �لكولي�س���رتول �لكل���ي يف �ل���دم ، �إل �أن���ه 
لوحظ وجود زيادة يف ن�س���بة �لكولي�س���رتول �جليد 
عند �لذين يار�سون متارين �ل�ستب�س بوجه خا�س 
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وقام �لباحثون يف جامعة با�سكنت باأنقرة، مبتابعة 
حالت 45 �سيدة من كثر�ت �جللو�س ملدة 8�أ�سابيع 
، بحي���ث مار�س���ت 15 منه���ن مترينات » �س���تب�س » 

و 15 �أخري���ات متارين �لرق����س �لتقليدي حلو�يل 
45 دقيق���ة يومي���ًا لثاثة �أيام �أ�س���بوعيا ، بينما مل 
www. . متار����س �لباقيات �أي نوع من �لريا�س���ة
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 و�أو�س���ح ه���وؤلء �أن مترين���ات �لرق����س �لتقليدي 
ت�س���مل حركات م�س���تمرة م�س���ممة لزيادة معدل 
�س���ربات �لقلب ، ومتارين �ستب�س تتبع نف�س �ملبد�أ 
ولكن �حلركات توؤدي با�ستخد�م قاعدة ترتفع عن 
�لأر�س مبقد�ر درجة و�حدة من �لدرجات �لعادية 
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وبع���د مرور ثمانية �أ�س���ابيع ، �س���جلت �ملجموعتان 
كب���رً� يف  �نخفا�س���ًا  �لريا�س���ة  مار�س���تا  �للت���ان 
م�س���توى �لكولي�س���رتول �لكلي، مقارن���ة باملجموعة 
�لتي مل متار�س���ها ، ولكن �لاتي مار�سن مترينات 
زي���ادة ملحوظ���ة يف  �س���هدن  فق���ط،   « �س���تب�س   «
www. . م�س���توى �لكولي�سرتول �جليد يف دمائهن
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وت�س���ر �لنتائ���ج �إىل �أن مترينات �س���تب�س �لهو�ئية 
متثل �أ�س���لوبًا فعاًل لتعديل م�ستويات �لكولي�سرتول 
عن���د �ل�س���يد�ت بالرغم م���ن �أن �أ�س���باب ذلك مل 

تت�سح بعد.

رياضه

حاوره: غالب بعا�شريي و خالد �للحام
اأكـــّد رئي�ـــس النـــادي االأهلي لكرة القـــدم يف �صيدا اإن علـــى روؤ�صاء االأندية اجللو�ـــس معاً لدرا�صة 
كيفيـــة حتويـــل اللعبـــة مـــن الهواية اإىل االحـــرتاف عر ا�صـــرتاك القطاع اخلا�ـــس واالحتاد يف 

و�صع خطة ا�صرتاتيجية لتطوير اللعبة.
وراأى االأ�صتـــاذ اأحمـــد احلريـــري اأن علينا اأن نغلق االأندية الريا�صيـــة اإذا مل ن�صتطع و�صع خطة 
لتطويـــر اللعبـــة فالطاقات اجليدة موجودة ويجب اأن توؤّهـــل للم�صاركة يف كاأ�س العامل معتراً 

اأنه لوال وجود االأ�صتاذ رهيف عالمة ملا كانت هناك كرة قدم يف لبنان.
وذكـــر احلريـــري اأن النـــادي ي�صعـــى مـــن خالل انتخاباتـــه املقبلـــة يف حزيران اإىل تعزيـــز النادي 
بكفـــاءات اإداريـــة �صابـــة لتحقيق طموحاته لتاأ�صي�ـــس �صبكة اأهالوية عربية جتمـــع اأندية االأهلي 

املوجودة يف الدول العربية.
ه: جاء ذلك خالل حوارنا معه يف دارت النائب بهية احلريري يف جمدليون، وفيما يلي ن�صّ

الغ�صب يرفع الكولي�صرتول عند ال�صيدات
�إياك �أن تغ�شب زوجتك

�لريا�شة تزيد م�شت�يات �لك�لي�شرتول �جليد يف �لدم

�أين �ملالعب؟!
بـــات يف اجلنـــوب اليـــوم اأربعـــة اأنديـــة مـــن 

الدرجة االأول، فهل تكفي املالعب؟
�حلقيقة �أن هموم لعبة كرة �لقدم، كلعبة �س���عبية، 
كث���رة، وهي تر�ودن���ا جميعًا كم�س���وؤولني عن هذه 
�للعبة، ف�س���قل �ملو�هب �ل�س���بابية �ملوجودة لدينا 
يحت���اج �إىل �إمكان���ات مادية، وق���در�ت، وماعب، 
ونح���ن كناٍد لدينا لعبني من كل �لأعمار و�لفئات، 
م���ن �لرب�عم �إىل �لأ�س���بال، و�لنا�س���ئني، و�لآمال، 
و�لفري���ق �لأول، وهوؤلء جميعًا يتدربون على ملعب 
و�ح���د، ولاأ�س���ف فنح���ن ل ن�س���تطيع �أن ن�س���تعني 
بامللع���ب �لبلدي ملدينة �س���يد� �أي مدين���ة �لرئي�س 
رفي���ق �حلريري �لريا�س���ية، �ل�س���رح �لريا�س���ي 
ملدينة �س���يد�، لأ�س���باب تقنية و�سيا�س���ية، مع �أننا 
من دعاة عدم �إدخال �ل�سيا�سة يف �لعمل �لريا�سي 
لأنها تت�س���بب بتخريبه، و�أنا �سخ�س���يًا من �أن�سار 
�إبعاد �لريا�س���ة عن �ل�سيا�سة و�آفاتها و�لأمور �لتي 
ح�س���لت يف �لبلد، خا�س���ًة خال �ل�سنو�ت �لأربعة 
�لأخرة مل�س���لحة �لريا�س���ة وتقدمه���ا فكلما توىّل 
�لقطاع �خلا�س م�س���وؤولية �لريا�س���ة ب�سورة �أكرب 
فهي �س���تتقدم ب�س���كل �أف�س���ل ولكي �أُحّدد �ملفارقة 
�حلا�س���لة ففي �لعام 1992 لعبن���ا كوريا �جلنوبية 
يف لبنان وتعادلنا 1- 1 ويف �لعام 2002 ��ستطاعت 
كوري���ا �جلنوبية �لو�س���ول �إىل �لرتتي���ب �لر�بع يف 
لبنان، فاأي���ن نحن منهم �ليوم؟ لاأ�س���ف ل توجد 
خط���ة لدينا، لأننا تاأخرنا باإن�س���اء وز�رة لل�س���باب 

و�لريا�س���ة فق���د كان���ت ملحق���ة ب���وز�رة �لرتبية، 
ولأن �لقيم���ني �للذي���ن �أ�س���رفو� عليه���ا مل يكون���و� 
م���ن �لخت�سا�س���يني بالعم���ل �ل�س���بابي ب���ل كانت 
حقائ���ب �سيا�س���ية يف �لغالب، فلم تتم �ل�س���تفادة 
منها بال�س���ورة �ملطلوبة جله���ة �لقو�نني �جلديدة 
لاحت���اد�ت ول م���ن ناحي���ة متابعة �لتط���ور �لذي 
ح�س���ل يف �لعامل، ول م���ن ناحية ن�س���ج �لعاقات 
و�حل�س���ول عل���ى �مل�س���اعد�ت �لت���ي ُت�س���رف يف 

جمالت ل فائدة منها يف �لبلد.
ويف �عتق���ادي �آن �لأو�ن �أن جنل����س مع���ًا كروؤ�س���اء 

�أندية، ون�س���ع ذيول �ملا�س���ي جانبًا ونبد�أ بالتفكر 
يف م�س���تقبل هذه �للعبة، وكيف �سنو��سل م�سرتنا 
لأن �مل���ال �ل���ذي ُينفق �س���نويًا ل يوؤدي بن���ا �إىل �أي 
نتيج���ة، ورمب���ا كان بالإم���كان �أن تطل���ق به���ا لعبة 
فردية �أخرى، فت�س���قل بط���ًا وتدفعه �إىل �لعاملية 
كلعبة كرة �مل�سرب، هنا يجب �أن نتحّمل م�سوؤوليتنا 
�إذ� مل يعد باإمكاننا �لعمل فرديًا بل ل بد من �لعمل 
ب�س���ورة جماعية، كي نتجاوز �سنو�ت �ل�سياع �لتي 

مل ننجز فيها �سيئًا ُيذكر.

م�قع �لتدريب
ملـــاذا مل تطلبوا املدينة الريا�صية يف �صيدا 

لتكون موقعاً للتدريب؟
لقد طلبناه، وح�سلنا على يوم �أ�سبوعيًا للتدريب، 
بالإ�سافة �إىل �أيام �ملباريات �لر�سمية، ولكن قبل 
�أن نفّكر بذلك، وبو�س����ع �لإمكانيات �لتي يكن 
�حل�س����ول عليها بعّدة طرق، ل بّد من �أن ن�س����األ 
�أنف�س����نا: م����اذ� يكن له����ذه �لريا�س����ة �أن تقّدم 
م����ن جدوى مل����ن نطلب من����ه �أن ي�س����تثمر �أمو�له 
يف ك����رة �لق����دم معنوي����ًا وماديا، فاأنت����م تعرفون 
�أن �أندية كرة �لقدم �أ�س����حت عمًا ذ�ت مردود 
ودخل يف �لعامل، و�إذ� ��س����تطعنا �إدخال �لقطاع 
�خلا�����س معن����ا يك����ن �أن حتقق هذه �لريا�س����ة 
دخ����ًا، ففي كوري����ا مثًا ف����اإن �لأندي����ة �لكورية 
��س����تلمتها �ل�س����ركات �خلا�س����ة كلها، مع طفرة 
�لقت�س����اد �لتي ح�س����لت هناك طبعا ولي�س مع 
عدم �لنمو �حلا�سل عندنا، لكن هذ� يجب �أن ل 
يكون عائقًا �أمامنا فا يز�ل �لقطاع �خلا�س يف 
لبن����ان متميزً� وهو يغطي 80% من ديون �لدولة، 
فامل�س����ارف �لتي قّدمت هذه �لن�سبة من �لديون 
للدول����ة تعطينا فكرة عّما يكن للقطاع �خلا�س 
�أن يقّدم����ه، فهو ق����ادر على و�س����ع خطة لتطوير 
�لأندي����ة ومتويله����ا فا تع����ود مرتهنة للق�س����ايا 

�ل�سيا�سية و�ملذهبية،
و�أن���ا �أعتقد �أن �لريا�س���ة يف لبنان حتتاج �إىل جيل 

جديد يقوم با�ستامها.

قيام تنظيم 
املستقبل ملصلحة لبنان 

والرئيس الشهيد احلاضر 
األكرب فينا

رئي�س النادي االأهلي لكرة القدم يف �صيدا االأ�صتاذ اأحمد احلريري:
�آن �الأو�ن لتح�يل كرة �لقدم من �له��ية �إىل �الإحرت�ف

رئيس النادي األهلي صيدا السيد أحمد الحريري
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صورة تذكارية تجمع رئيس النادي مع األعضاء رئيس نادي األهلي صيدا أحمد الحريري يسلم درع تكريمي للمحتفى به أحمد املجذوب

لوال رهيف عالمة 
ملا كانت هناك كرة قدم

يف لبنان اليوم

أين حنن اليوم
كأندية من يوم فوزنا 

ببطولة آسيا؟

الرياضة يف لبنان 
حتتاج إىل جيل جديد 

وعقلية جديدة

خنطط لتشبيك
أندية األهلي العربية 

معًا بدءًا باإلنرتنت

�لق���دم بالن�س���بة يل ه���ي �لك���رة و�لفوز وت�س���جيل 
�لأهد�ف و�لأد�ء �جلميل و�لأخاق و�لقيم.

ولكن يحيط بك جمموعة من �لطو�ئف �لكردية؟
ه���ذ� �أمر و�ق���ع ولكن يج���ب �أن نخّفف م���ن ذيول 
وتاأث���ر�ت هذ� �ملو�س���وع ولدين���ا يف لبنان طاقات 
جيدة يف مو�س���وع كرة �لق���دم ويجب �أن ننتقل من 
�لهو�ي���ة �إىل �لحرت�ف، ونح���ن �إذ� مل نقرر �لنقلة 
�لنوعي���ة فلن نتغر فا يج���وز �أن يكون �لاعب يف 
عمله قبل �لظهر ثم يذهب للنادي بعد �لظهر، �إذ� 
مل يكن مرتاحًا ومل يكن بتعّر�س جلرعات تدريبية 
مرت���ان يوميًا ل يكن �أن ي�س���بح لعبًا حمرتفًا �أو 
�أن يوؤّمن دخًا للنادي و�سُت�سرف عليه با نتيجة، 
���قلت موهبته  ولك���ن �إذ� تفّرغ لحرت�ف �للعبة و�سُ
و�أ�س���بح جي���دً� كما �لأندي���ة يف �أوروب���ا حيث نرى 
مبال���غ تتجاوز �ملائ���ة ملي���ون دولر �أحيانًا لاعب، 
فزي���د �لدين زيد�ن يف فرن�س���ا عقده ب���� 75 مليون 
و�لي���وم يطرح���ون �لاع���ب �لرب�زيل���ي كاكا 100 
مليون لعقد �لنتقال، و�لعائد ل� بيكهام 250 مليون 
م���ن ريال مدري���د �إىل كاك�س���ي �لأمركي خلم�س 

�سنو�ت.
لدينا طاقات، ونحتاج �إىل ��ستقر�ر �أمني و�سيا�سي 
و�جتماع���ي ع���ام، و�إىل وج���ود خّط���ة، و�لرئي����س 
�ل�سهيد رفيق �حلريري قّدم لنا مثاًل، لقد بدء يف 
�لع���ام 1979 �لعمل لوقف �حل���رب �لأهلية وحتّقق 
ذلك �لعام 1989 يف �لطائف، و�س���ع خطة وهدف 
و��سرت�تيجية، فاإذ� مل ن�سع خطة للعبة كرة �لقدم 
فلنغلق ه���ذه �لأندية �أي���ًا كانت �للعبة لأن �أو�س���اع 

�لألعاب �لأخرى لي�ست بال�سكل �ل�سحيح �ملطلوب 
حتى �ليوم.

تر�شيحات و�أدو�ر
اللذيـــن  لديـــك  الالعبـــني  عـــدد  هـــو  مـــا 
تر�صحهـــم اأو تتو�ّصـــم فيهـــم اأن يكونـــوا من 

االأوائل يف لبنان؟
بالن�س���بة يل، كل لعبي لبنان، بالقيا�س �إىل كيفية 
تدريبهم، يجب �أن يكونو� بامل�ستوى نف�سه، وهناك 
م���ن يربع، من يتع���ب �أكرث على نف�س���ه، �أو موهبته 
�أكرث من غره، وبالن�س���بة يل يف �لن���ادي �لأهلي- 
�س���يد�، �أعتقد �أن هناك ثاثة لعبني يتعبون على 
�أنف�س���هم �أكرث م���ن غرهم، ولك���ن كل هذ� �جليل 
���ِقل، وكل دقيقة نخ�س���رها من  موؤّهل لذلك �إذ� �سُ
دون خط���ة يخ�س���رون فيه���ا �أك���رث ك���رة �لقدم يف 

�لنهاية تفكر ومنهجية وخطة فا �أحد يلعب على 
هو�ه ولكن �س���من خطة ول بد لنا من و�س���ع خطة 

لّلعبة وتطوريها.

�الأد�ء �جلميل ه� �الأ�شا�ش
األن ت�صغلك ال�صيا�صة عن كرة القدم؟

- ل �سيء ي�سغلني عن �للعبة، ومل �أفّوت �أي مبار�ة 
ه���ذ� �لعام �إّل �ملبار�ة �لتي �رتقى فيها �لفريق �إىل 
�لدرج���ة �لأوىل ولاأ�س���ف فقد كنت خ���ارج لبنان 
علم���ًا �أن هدفنا هذ� �لع���ام كان �لبقاء يف �لدرجة 
�لثاني���ة ولع���ب �لأد�ء �جلمي���ل �لآن رفع���ت مدرب 
�ل�س���باب وليد �لآغا و�س���ّلمته تدريب �لفريق �لأول 
فق���د حّق���ق م���ع كادره �لتدريبي عمًا ر�ئع���ًا، و�أن 
تلع���ب �آدً� جميًا وتخ�س���ر فهذ� حظ بالن�س���بة يل 
ولكن ل بد بالأ�س���ا�س �أن تلعب باأد�ء جيد وهذ� ما 
ُنرّك���ز عليه د�ئم���ًا لأن حدود �لطم���وح عندنا �لآن 
هي ه���ذه و�إذ� تغ���ّرت �لظ���روف �س���نطمح �أكرث، 
ول ت�س���تطيع يد لوحدها �أن ت�س���ّفق، �لأن�سار ربح 
11دوري فم���اذ� �أنت���ج؟ وهل تاأّه���ل منتخب لبنان 
لكاأ����س �لعامل نتيج���ة لذلك؟ كان يج���ب �أن نتاأّهل 
لكاأ�س �لعامل  ولكن لاأ�س���ف �مل�ستوى تر�جع، و�أين 

نحن �ليوم من يوم فوزنا ببطولة �آ�سيا؟

�الأر�شيف �ل�شائع
قيـــل اأن ملعب املدينـــة الريا�صية يف �صيدا 
هـــذا  هـــل  االأهلـــي  للنـــادي  موؤّجـــراً  كان 

�صحيح؟
- ِقي���ل لن���ا �أنه يف �ل�س���تينات كان �لن���ادي �لأهلي 
م�س���تاأجرً� لهذ� �مللعب ملدة 99 �س���نة ولكن �لورقة 
لي�س���ت لدينا، ول���ذ� �أقول عرب جملتك���م �إذ� كانت 
ه���ذه �لورقة موجودة لدى �أٍي كان يف �س���يد� فاإننا 
ندع���وه لات�س���ال بنا وه���ذ� �سي�س���اعدنا يف جمع 
�أر�س���يف �لن���ادي �لذي �س���اع يف �حل���رب �لأهلية، 
ولكن �مللعب تابع حاليًا لبلدية مدينة �سيد�، وكنت 
�أمتنى ل���و كان هناك جمل����س �إد�رة خا�س للملعب 
ك���ي ُت�س���تخدم �مل�س���احات �ملوج���ودة في���ه لتوؤّم���ن 
�سيانته فكل ماعب �لعامل يوجد �أ�سو�ق وحمات 
حت���ت �ملدرجات، فاأما �أن توؤّجر �أو ُتفتح كمحات، 

وهي ت�ستخدم يف �لعامل كله �إل عندنا.

وما هـــي عالقـــة وزارة ال�صبـــاب والريا�صة 
باملالعب؟

- حيث يوجد جمل�س �إد�رة للملعب �أو �ملدينة �لريا�سية 
يتب���ع �مللعب �لوز�رة �أما يف �س���يد� فامللعب تابع لبلدية 

�حلفاظ على �مل�شت�ى
انتقل العبان مـــن النادي االأهلي اإىل ِفرق 
اأخـــرى فكيـــف �صتحافظـــون علـــى م�صتوى 

اللعبة لديكم؟
بد�ي���ة �أق���ول �أنه مل تك���ن خطة �لن���ادي �لأهلي يف 
�س���يد� �لنتق���ال �إىل �لدرج���ة �لأوىل ه���ذ� �لعام، 
ولكن يبدو �أن من ُح�سن �حلظ �أننا كنا �أعلى فريق 
موجود يف �لدرجة �لثانية، وكنا �أح�سن من �ساد�س 
فريق موج���ود يف �لدرجة �لأوىل لأنن���ي �عتقد �أنه 
ح�سل يف تاريخ �للعبة عامليًا �أن فريقًا يحقق ع�سر 
نقاط فق���ط ويبقى يف �لدرج���ة �لأوىل، ولكن هذ� 
ح�سل عندنا رغم �أن تلك �لِفرق مل يكن م�ستو�ها 

جيدً� �أو م�سرفًا للكرة �للبنانية.
�أم���ا بالن�س���بة لاعب���ني �ملذكوري���ن، فمن �س���من 
قناعات���ي �أن���ه �إذ� كان بالإم���كان �أن يربز �أحد من 
�لاعب���ني عندنا من خ���ال �أندية �أخرى، طاملا مل 
نكن مقررين لانتق���ال �إىل �لدرجة �ألأوىل حينها 
فا نقف حائًا دونه، وهذه لي�س���ت م�س���كلة عندنا 
نظرً� لوجود خ���ّز�ن من �لاعبني �جليدين لدينا، 
بالإ�سافة �إىل �أن بع�س �لاعبني قد يكونو� ماديني، 
ونح���ن نرى �أن من ل ي�س���عر بالنتم���اء �إىل �لنادي 
فليذه���ب �إىل حيث ي�س���عر بذلك �أي���ًا كان �أو مهما 
كان دوره لأن���ك �أم���ام لغر �ملنتمي �أم���ام خيارين 
�إم���ا �أن »حترقه« وبذلك فاأن���ت تقطع برزقه وهذ� 
لي�س و�ردً� لدينا و�إما �أن ت�س���مح ل���ه بالنتقال �إىل 
���ل �لثاين و�أقول �هلل ي�س���احمه،  ن���اٍد �آخر و�أنا �أُف�سّ
وبالنهاي���ة �أهم �س���يء يف �لفري���ق �أن يعي�س روحية 

�لفريق ل �أن تكون فيه عّدة روؤو�س.

رفع �مل�شت�ى
ماذا تفعلون لرفع م�صتوى النا�صئني؟

لدين���ا مدر�س���ة �س���يفية ُنعل���ن عنه���ا قب���ل �نتهاء 
�ملد�ر����س �لعادية وت���وّزع �لأور�ق ونن�س���ر �إعانات 
عنها للم�ساركة، وهي ت�ستقطب �لطاقات �جلديدة 
و�س���نويًا ياأتينا ما بني 250- 300 �س���اب وحت�س���ل 
ت�س���فية لتاأخ���ذ �لأف�س���ل م���ن بينه���م، وبالت���ايل 
�إثر كل مدر�س���ة �س���يفية نح�س���ل على 15 �إىل 20 
لعبًا جديدً� نحافظ عليهم وُنخ�س���عهم للتمارين 
و�لتدريب���ات �لازم���ة وه���ذ� �لع���ام لدين���ا �أربعة 
لعبني �س���ينتقلون من فريق �ل�س���باب �إىل �لفريق 
�لأول، وخطتنا ترتكز �إىل �س���قل �ملو�هب �ل�سابة، 
و�حل�سول على لعبني مميزين من �ملوجودين يف 
لبنان كالاعبني �لفل�سطينيني بدًل من دفع مبالغ 

طائلة للح�س���ول على لعبني �أجان���ب من �خلارج 
ونحن ن���رى �س���و�نا يغ���ّرون با�س���تمر�ر �لاعبني 
�لأجان���ب بينم���ا لدين���ا كف���اء�ت جي���دة عندنا يف 

�سيد� فلماذ� ل نعتمد عليها.
�أي�س���ًا يف ِفرق �لنا�س���ئني ح�س���لنا يف �لع���ام على 
�ملادة �لثالثة و�لر�بعة، وهذه �ل�س���نة ح�س���لنا على 
�ملرتبة �خلام�س���ة و�لثانية، و�أقول �أنك مهما عملت 
�إذ� مل ت�س���ع هدفًا فعليًا لعقلي���ة جديدة تقود لعبة 
كرة �لقدم فلم يح�س���ل �لتغير �ملطلوب يف �للعبة 
يف لبن���ان، وه���ذ� لي�س ذن���ب �أحد ولك���ن ل بد من 
�جللو�س معًا ملناق�س���ة ذلك وو�س���ع خطة متكاملة 

�أمامنا.

�مل�قع عرب �الإنرتنت
ماذا و�صعتم من م�صاريع لتطوير موقعكم 

علـــى االإنرتنـــت خا�صة واأن بع�ـــس االأندية 
مل تطّور موقعها منذ �صنوات؟

�أوًل لدينا جملة ت�سدر عن �لنادي ف�سليًا كل ثاثة 
�أ�س���هر، ولدين���ا خطة لت�س���ليم موقعنا �إىل �س���ركة 
نعطيه���ا �ملعلومات لُتدخلها با�س���تمر�ر �إىل �ملوقع، 
و�ملوقع �سيو�س���لك �إىل �لعامل كّله، ولدينا م�س���روع 
�أو فك���رة م�س���روع، بعد تطوي���ر �لنادي، لاإن�س���اء 
�س���بكة لأندية �لأهلي يف لبنان وم�س���ر و�ل�سعودية 
و�ل�س���ود�ن و�لإم���ار�ت وهذ� نخطط ل���ه، ولكن مع 
تاأّزم �لو�س���ع �ل�سيا�س���ي يف �لبلد وما ح�سل تاأخر 

حتقيق هذه �لفكرة حاليًا.
�لآن علينا تاأ�س���ي�س مرحلة جديدة يف نادي �لأهلي 
يف �س���يد� ولدين���ا �نتخاب���ات يف حزي���ر�ن �ملقب���ل 
ونحاول �إدخال �ل�سباب �للذين يتلكون �لكفاء�ت 
�لإد�ري���ة �لازم���ة، لأنن���ي ل �أ�س���تطيع �لقيام بكل 
�س���يء ف���ا بّد من وج���ود �لكف���اء�ت �ل�س���ابة على 

�لأر�س لنتعاون معًا.

�لط��ئف �لكردية
اأ�صبحـــت  لبنـــان  يف  الريا�صيـــة  النـــوادي 
وكاأنهـــا نـــواٍد للطوائـــف واملذاهـــب كمـــا يف 
احلـــركات الك�صفيـــة اأو اجلمعيات وغريها، 
وكل ناٍد له جمهور من طائفته، وكل �صيء 
لدينا يتطّيـــف اأو يتمذهب فما هي طائفة 

النادي االأهلي؟
هوي���ة �لن���ادي �لأهل���ي �أنه ن���اِد عا�س���مة �جلنوب 
�س���يد�، وفيه من كل �مِللل يف د�خل���ه، وطائفة كرة 
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�س���يد� بعقد �تفاق مع �لوز�رة، و�أعتقد �أن �أهم �س���يء 
بالن�س���بة لنا لن يك���ون هناك جمل����س �إد�رة و�أن تكون 

�ملدينة �لريا�سية م�ستقّلة.

ماذا عن طموحاتكم؟
- �أهم �س���يء هو �ل�س���عي للت�س���بيك �لأهاوي �لعربي، 
هذ� ما ن�سعى �إليه حاليًا، وتعزيز فكرة �لنادي فالنادي 
لي�س كرة قدم فقط بل لدينا �أمثلة كما يف مقر �لنادي 
هو �مل�س���احة �لتي تدخل �إليها �أي�سًا لا�سرت�حة وهذ� 

ينتج �نتماء للنادي.

رهيف عالمة و�لدور
هل هناك رواتب يف النادي االأهلي؟

هن���اك رو�تب، وطباع���ة موؤمنة، ومكاف���اآت على �لفوز 
لك���ن ه���ذ� ل يكف���ي لاح���رت�ف يج���ب �أن يوؤّمن عرب 
ت�س���امن كل �أندي���ة لبن���ان م���ع �لقط���اع �خلا����س مع 
�لحتاد، وهنا �عرتف �أنه لول رهيف عامة وعاقاته 
�لدولية مل���ا كانت هناك كرة قدم يف لبنان، لكن �ليوم 
م���ع خربت���ه نحن نحت���اج �إىل دخول جي���ل جديد يّثمر 
خربته وعاقاته �لدولية �لتي ن�س���جها هال �س���نو�ت 
طويلة لن�س���تطيع �لو�س���ول لكن �إذ� بقينا على ما نحن 
عليه فاعتقد �أن �لرت�جع م�س���تمر، و�عتقد هنا �أنه لول 
عاق���ات رهيف عامة �لدولية ل�ُس���ِطبنا كاحتاد لأننا 

مل ننتقل بعد �إىل �لقو�نني �جليدة يف �لعامل.

حزب �أم تنظيم!
مــــاذا وراء قيامكــــم باالإعالن عــــن ِوالدة حزب 

امل�صتقبل؟
تيار �مل�س���تقبل �أ�س���بح تنظيمًا �سيا�س���يًا، �س���حيح �أنه 
ُم�س���ّجل يف وز�رة �لد�خلية كح���زب، لكن نهج �لرئي�س 
�ل�س���هيد رفي���ق �حلري���ري منذ ب���د�أ ع���ام 1979 كان 
بطريقته �خلا�س���ة، ومهما �أُ�س���ميت ذلك وو�س���عت له 
نظريات فهو �أطلق هذ� �خلط بطريقته وقد ��س���تطاع 
رفيق �حلريري �لو�س���ول �إىل رفع م�ستوى وقيمة لبنان 

يف �ل�س���رق �لأو�س���ط مم���ا �س���ّكل خط���رً� عل���ى بع�س 
�لأنظمة حوله فكان �لغتيال. �ليوم، �لرئي�س �ل�س���هيد 
و�س���ع �أُطر هذ� �لتنظيم فقبل ��ست�سهاده كانت هناك 
جمعي���ة �س���باب �مل�س���تقبل، وجمعية ن�س���اء �مل�س���تقبل، 
وخريجي موؤ�س�س���ة �حلريري، وجمعية بروت للتنمية، 
وغرها، �أي كانت هناك ن���و�ة لهذ� �لعمل �لتنظيمي، 
ل���ذ� �جتمع �لكل حتت �إطار و�حد و�س���ار لدينا تنظيم 
�سيا�س���ي وطني لكل لبنان، و�ليوم نحن ننت�س���ر يف كل 
مناطق لبنان، مبكاتبنا ومر�كزنا �ل�سحية، وموؤ�س�سة 
�مل�ساعد�ت، و�لهدف هو �أن هذ� �لتيار �ملعتدل و�ملنفتح 
و�لقادر فعًا �أن يحافظ على �ل�س���تقر�ر يف �لبلد و�أن 
ين���ع �لتعدي عليه وقد ر�أينا �أنه �آن �لأو�ن �إىل �س���بط 
ه���ذه �لقاعدة �لكبرة وتثمر �جلهود ملنع �لإلغاء �لذي 
�أن يح�س���ل يف 14 �س���باط عندم���ا ��ست�س���هد  �أر�دو� 
�لرئي����س رفيق �حلريري، ففي ذل���ك �حلني �لكل كان 
يعترب �أنه بعد مرور �أيام �سينتهي كل قانون �لنتخابات 
ولي�س لبحث �غتيال �لرئي�س �ل�س���هيد رفيق �حلريري، 
ولكن �إ�س���ر�رنا وعزمنا ك�س���باب لبن���اين �أوًل وكعائلة 
�لرئي�س �ل�سهيد �لتي و��ساها كل �لنا�س و�أ�سعرونا باأن 
عائلته و�ل�س���عب �للبناين �سمن خط و�حد وهذ� �سيء 
هّون �لكثر علينا رغم �خل�سارة �لكبرة ودفعنا لإبقاء 
�أن�سطة م�ساءة وللتم�ّسك بالق�سية �أكرث، ولذلك كانت 
هناك �س���رورة ل�س���بط وتاأخر كل �لك���و�در �ملوجودة 
للحف���اظ على هذ� �مل�س���روع �ل���ذي يكنه �أن ي�س���تمر 
طوي���ًا �إذ� عرفن���ا كيف نعم���ل له، فم�س���روع �لرئي�س 
رفيق �حلريري لي�س م�س���روعًا جامدً� بل كل نقطة فيه 
ت�س���اعد على تطوير �لبلد ملئات �ل�س���نني وهذ� هو خط 

�لرئي�س �ل�سهيد �لذي �سنتابع من خاله.
�لآن، بالن�سبة لاإعان، �عتقد �أنه كان �سرفًا كبرً� يل 
�لإعان عن �أننا �أ�س���بحنا تنظيمًا �سيا�سيًا، وبالنهاية 
�لإعان �لرئي�س���ي كان لل�س���يخ �سعد �لذي كانت كلمته 
ر�س���الة �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري لكل �للبنانيني 
ومع �أن �لرئي�س �ل�سهيد كان غائبًا �إل �أنه كان �حلا�سر 

�لأكرب فيه.

رياضهرياضه

دوراتنا الصيفية تأتينا 
بعشرين العب جديد سنويًا

لدينا انتخابات يف حزيران 
ونسعى لتعزيز النادي 

بكفاءات إدارية شابة

طائفة النادي 
هي الكرة والفوز واألداء 
اجلميل واألخالق والقيم

 إذا مل نضع خطة لتطوير 
اللعبة فلنغلق األندية
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مجتمع
اأُقيم يف مطعم L- 2 �صيدا 

حفل فّني �ساهر �أحياه �لفنان ر�مي عيا�س و�لفنانة �سارة �لهاين و�سرين عبد �لنور
وح�سره نخبة من �لعائات و�لوجوه �ل�سيد�وية و�جلنوبية.

فريد رحمة، سيرين عبد النور، املخرج سعيد املارووق وزوجته جيهان

الفنان رامي عياش 
واملطربة سارة الهاني

ميادة عانوت، املحامية عبير فياض ودانا رمضان

محمد البابا وزوجته سالي

مدير بنك بيبلوس في صيدا محمد كالو وزوجته رندة

تانيا قنطار، مايا حداد، رانيا قواس ورانيا الزعتري

القاضي رهيف رمضان وزوجته القاضي ضيا

محمد عكرة وخطيبته ساميا البربير

الدكتور فؤاد حنينة سائدة الدكتور نزيه البزري وزوجته زينة

محمد ناصر وزوجته طالل أبو زينب وزوجته هبة

مجتمع

مصطفى القواس وزوجته رانيا

فاروق ومنى ورامي البزري مع حسن وسوسن وإحسان ونور ناصر

حفل فني �صاهر
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مجتمع املجل�س الن�صائي يف الكومودور
كّرم �ملجل�س �لن�س���ائي �للبناين �ل�س���يدة رندة بّري و�أقام باملنا�س���بة فنجان �س���اي على �س���رفها يف فندق 

�لكومودور وقّدمت رئي�سة �ملجل�س �أمان �سعر�ين ُدرعًا تقديريًا لل�سيدة رندة بّري.

رمزة قاسم هاشم، إيمان أسامة سعد، تحية علي بزي ت محمود عّمار، أسمى ديراني
ّ
منى غزال، عف

هالة ياسني وجولييت زكريا جمعة  ليليان طارق متري ، الوزيرة السابقة وفاء حمزة

إيمان أسامة سعد ورندة بري رئيسة املجلس النسائي أمان شعراني تقّدم درعًا تقديريًا للسيدة رندة بّري بحضور عايدة رشيد الصلح، أسمى ديراني

خالل قطع قالب الحلوىفاديا خالد قباني، بثينة الحركة

ليلى اأنور اخلليل يف فيني�صيامجتمع
�أقامت �ل�س���يدة ليلى �أنور �خلليل ماأدبة غد�ء يف فندق فيني�س���يا على �سرف �ل�س���يدة رندة بّري بح�سور عقيلة رئي�س جمل�س �لوزر�ء وعدد من عقيات �لوزر�ء و�لنو�ب.

مريم عمر كرامي، ليلى أنور الخليل، هدى فؤاد السنيورة ورتدة بّري

وفاء ياسني جابر، ثريا غازي زعيتر وجوليات زكريا جمعة

كريمات الرئيس بّري أمل بّري ابراهيم وميساء بّري جمعةهدى السنيورة، رندة بّري، ليلى أنور الخليل

نجال سعد، فيفيان روبير غانم

منى الهراوي، إيمان أسامة سعد

سوزي محمد جواد خليفة ورلى غازي زعيتر
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مجتمع �صعادة �صليم يف خيزران
�ق���ام رجل �لأعمال �س���عادة �س���ليم ماأدبة غ���د�ء يف مطعم خي���زر�ن �لكبر تكريًا 
للربوفو�سر �لدكتور �إيلي �سماحة ح�سرها ح�سد من �لأطباء �مل�ست�سفيات وفاعليات 

�سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية.

الدكتور علي خروبي، الدكتور حسني خليفة، سعادة سليم، الدكتور اسماعيل عالء الدين والبروفوسير الدكتور إيلي سماحة

م درعًا تقديريًا من محمد خروبي بحضور سعادة سليم
ّ
البروفوسير إيلي سماحة يتسل

الدكتورة ينال سليم والدكتور علي سليم

محمود سليم وجولييت خروبي

الدكتور ياسر حطيط والدكتور قاسم سليم

محمود سليم وإيمان سليم

سوسن سليم

سعادة سليم وزوجته إيمان

هدى �صاحلة يف فيني�صيامجتمع
�أقامت �ل�سيدة هدى �ساحلة ماأدبة غد�ء لل�سديقات يف فندق فيني�سيا ح�سرها ح�سد كبر من عقيات �ل�سيا�سيني و�لروؤ�ساء و�سيد�ت �ملجتمع.

سليمى أشرف ريفي ، روزي بولسن منى مصباح األحدب وليليان ناصيف قالوش

ر الحوري
ّ
رلى أحمد فتفت ، زينة عما

منى الهراوي، هدى صالحة، الوزيرة بهية الحريريهدى فؤاد السنيورة، هدى صالحة وجويس أمني الجمّيل

ميشلني شدياق، مي شدياق وسهام جبران تويني

ليلى املرعبي ومنى زنتوت

منى حسن الزعتري، غالديس عاطف مجدالني األميرة حياة ارسالن، أمينة بّري فواز سوزي محمد جواد خليفة، رلى زعيتر

ين
لد

ف ا
شر

ة 
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ن
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حفل ع�صاء جمعية )ال�صيدة مرمي( مجتمع
�أقامت جمعية )�ل�سيدة مرمي( حفل ع�ساء �ساهر يف مطعم LE Maillon ح�سره ح�سد من �لفاعليات و�لوجوه �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية، وتخللها 

كلمة لرئي�سة �جلمعية �سلوى يون�س.

ليندا غدار سلوى، يونس األميرة حياة إرسالن، سميرة الجبيلي ونزهة أومليل حرم سفير املغرب

د. يحي غدار وزوجته ناهدة وكريمته نازك

نبيل وناهدة الجردي

العميد فوزي أبو فرحات وزوجته كاتيا

املحامية ميرنا اليونس الحاج، ماري فرا، كاتيا أبو فرحات، فاطمة خليفة، سلوى يونس،
العميد فوزي أبو فرحات ود. يحي غدار

الفنانة نورهان، املحامية ميرنا يونس الحاج ووسام بريدي

فاطمة غدار خليفة وهالة خليفة

محمد وديانا مسعود

مجتمع عايدة ماركوديان يف فيني�صيا
�أقامت �ل�سيدة عايدة ماركوديان حفل غد�ء يف فندق فيني�سيا جمع ح�سد من عقيات �لوزر�ء و�لنو�ب وتقّدم �حل�سور �ل�سيدة رندة بّري.

رندة بّري، عايدة ماركوديان، أولغينا إيلي الفرزلي

نورا وليد جنبالط، رندة بّري سميرة الجبيلي، سلوى نابلسي، سلوى يونس

مادونا قدسي

ناديا أوغاسبيان وإلهام محمد قبانيهند برهوم، تيا جابرإلهام محمد قباني، آن هاغوب قصارجيان
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حفل ع�صاء �صاهر يف مطعم ال�صراي

مجتمعمجتمع

�لتفتي����س �مل���ايل �ملركزي 
كّرم �ملفت�س حممد حاوي 
برعاي���ة وح�س���ور رئي����س 
�لتفتي�س �ملركزي �لقا�سي 
جورج عو�د وح�سور ح�سد 
�ملالي���ون  �ملفت�س���ني  م���ن 
و�لإد�ري���ون من �ملفت�س���ية 
�أُقي���م  �ملالي���ة.  �لعام���ة 
مطع���م  يف  غ���د�ء  حف���ل 
تكريًا  �لفيا�سية،  �لأمني 
للمفت����س �مل���ايل �لأ�س���تاذ 
و�أف���ر�د  ح���اوي  حمم���د 
�ل�س���ن  لبلوغ���ه  عائلت���ه 
�لقانونية حيث قّدم رئي�س 
درعًا  �ملرك���زي  �لتفتي����س 
حممد  لاأ�س���تاذ  تقديريًا 
حاوي تقدي���رً� لعطاء�ته 
�ملفت�س���ية  يف  وخدمات���ه 

�ملالية.
رئيس التفتيش املركزي القاضي جورج عواد، األستاذ محمد حالوي وزوجته ليلى سماح محمد حالوي

من اليمني املفتش رضى سعادة ورئيس التفتيش املركزي القاضي جورج عواد،
 األستاذ محمد حالوي وزوجته ليلى صالح الدنف ورواد حالوي

�أقامت �مل�سممة �أمل �سري �لدين حفل ع�ساء �ساهر يف مطعم �ل�سر�ي، �لأ�سرفية جمع ح�سد كبر من �لوجوه �لفنية و�لإعامية و�لجتماعية.

الفنانة مادونا ونايلة وطفة

هادي البستاني وكاالت أزياء نتالي فضل الله ونيـڤين نزال

الفنانة منار

يوال أبو مراد، خليل أبو عيد وجسكا سكاف

نادين نجيم وأمل سري الدين

ديما قيس، هالة سعد

فريال عز الدين ومادلني أسعد حردان

ديما حاطوم، ديانا خير الدين وعبد الصمد

ديانا خير الدين وصباح عنتر زوجة املطرب
لطيفة النكدي، األميرة حياة أرسالن رئيسة الجمعية، عبد الصمد، نجوى قيس،

إلهام سري الدين وسلوى شقير

زهور ظافر، أسمى ديراني وليلى أنور الخليل

بثينة الحركة، نجوى قيس وليلى أبو شقرا

ديانا رزق، أمل سري الدين وآندي قلعجي

تكرمي املفت�س حممد حالوي
�أقامت جمعية تر�ث حا�سبيا �سبحية ن�سائية يف فندق رويال باز�- �لرو�سة، ح�سره ح�سد من �لفاعليات وعقيات �ل�سيا�سيني و�سيد�ت �ملجتمع.

�صبحية ن�صائية يف فندق رويال بالزا - الرو�صة
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مجتمع

 الباحث الدكتور حسن خليل غريب

كتاب للموؤلف الدكتور ح�صن غريب

"تهافت األصوليات 
األمبراطورية

 وأو شروق العصر 
القومي العربي"

مجتمعاحتفال للطفلة رغد علي بحلق بعيد ميالدها اخلام�س

رغد بحلق تتوسط املدعوين

رغد بحلق تطفئ الشمعات متوسطة األهل واملقربني سمير اليوسف ريهام بحلق

جويل ومالك بحلق

كريم عميص ياسني عرقوب وريحان اليوسف

صاحبة العيد
 رغد بحلق

�حتفلت �لطفلة رغد علي بحلق ب� عيد ميادها �خلام�س، يف �ملاكدونالدز- �س���يد� و�س���ط ح�س���د من �لأهل و�ل�سديقات، 
وقطعت قالب من �حللوى �حتفاًل باملنا�سبة، مربوك لرغد.

رغد بحلق تتوسط شقيقتها نور ووالدها علي

�س���در عن���د د�ر �لطليعة يف برون، للباحث ح�س���ن خليل غري���ب، كتاب جديد حمل 
عنو�ن )تهافت �لأ�سوليات �لإمرب�طورية، و�أو، �سروق �لع�سر �لقومي �لعربي(. وقد 
جاء �لكتاب ح�سيلة لأبحاث �سابقة تناولت جو�نب �لفكرين �لديني و�لقومي بالنقد 
و�لتحليل. كما جاء رّدً� على �لو�قع �ل�سيا�سي �لر�هن لاأمة �لعربية يف ظل �لحتال 
�لأمرك���ي للع���ر�ق، و�لحت���ال �ل���ذي �نك�س���فت معه �آف���اق �مل�س���روع �لإمرب�طوري 
�لأمرك���ي �لذي �أعّدته زمرة �ليمينيني �لأمركيني �جلدد، �مل�س���روع �لذي �أعاد �إىل 
ذ�ك���رة �لتاريخ �لب�س���ري �لنز�عات �لإمرب�طورية بال�س���تياء على �أر��ٍس و�س���عوٍب 

عديدة من �أجل �إخ�ساعها وحكمها مل�سلحة �سعب من �ل�سعوب.
لقد �أثار �مل�س���روع �لأمركي �لإمرب�طوري هو�ج�س �ملوؤلف كو�حد من �لر�ف�سني له، 
فر�ح يعمل للك�س���ف ع���ن �أبعاد هذ� �مل�س���روع و�أهد�فه، ولذلك ر�ح ي�س���تقرئ تاريخ 
و�قع �لإمرب�طوريات �لأخرى خا�س���ة تلك �لتي عرفتها �ملنطقة �لعربية: فكان �لغزو 
�لإمرب�ط���وري �لبيزنطي و�لفار�س���ي و�لروماين و�ليوناين و�ملغ���ويل و�لأوروبي �لذي 

عرفه �لتاريخ ب� "�حلمات �ل�سليبية".
من خال ��ستقر�ئه �أّكد على �أن �لأ�س�س �لفكرية و�لإيديولوجية لتلك �لإمرب�طوريات 
ق���د تكّونت عرب تلك �لتجارب، فتوّحدت حتت �أه���د�ف �لقفز فوق �حلدود �ملتعارف 
عليه���ا ب���ني �لدول يف تلك �حل���ق �لتاريخي���ة. ويف تلك �حلقب �لتي �س���بقت �لتكوين 
�لقومي لاأمم و�ل�س���عوب ��س���تباحت �ل���دول �لقوية حدود �لدول �لأ�س���عف، فغزتها 
و�سرقت ثرو�تها و��ستعبدت �سعوبها من دون ح�سيب دويل �أو رقيب. �أما �ليوم ويف ظل 
�لعرت�ف �لدويل باحلدود �جلغر�فية و�حلقوق �ل�سيا�سية للدول �لقومية وحمايتها، 
فا تز�ل �لنزعات �لإمرب�طورية �لتو�ّس���عية �س���ائدة، �إما يف م�س���اريع �سيا�سية قابلة 
للتنفي���ذ كم���ا هو حا�س���ل يف �لنزع���ة �لإمرب�طوري���ة �لأمركي���ة، و�إما يف م�س���اريع 
�إيديولوجية يرّوج �أ�س���حابها لتنفيذها كما هو حا�س���ل يف فكر �لأ�س���وليات �لدينية، 

ومنه���ا �لأ�س���وليات �لدينية �لإ�س���امية، �لتي من �أبرزها: حركة �لإخو�ن �مل�س���لمني 
ل �لباحث يف كتابه �إىل �أن �ملنطقة  �ل�سنية، وحركة )ولية �لفقيه( �ل�سيعية. كما تو�سّ
�لعربية كانت ول تز�ل متّثل حمورً� لتلك �لنزعات، ب�س���قّيها �لإمرب�طوري �لأمركي 
�ملدعوم من �ل�سهيونية و�ليمني �مل�سيحي �ملت�سهنّي من جهة، و�لأ�سولية �لإ�سامية 

�لتي تعترب تلك �لنزعة مبثابة تكليف �إلهي عليها تنفيذه من جهة �أخرى.
وقد ق�ّس���م �لباحث عمله �إىل ف�س���ول �س���بعة ج���اءت عناوينها �لكربى على �ل�س���كل 

�لتايل:
�أبعاد �س���وفينية  •  �لف�س���ل �لأول: �لتكوي���ن �لإيديولوج���ي للمحافظني �جلدد ذو 

عرقية وطبقية و�قت�سادية.
�لأمركي. �لإمرب�طوري  �مل�سروع  يكتمل  �لعر�ق  باحتال  �لثاين:  • �لف�سل 

�لإمرب�طورية. �لأ�سوليات  تهافت  �لثالث:  • �لف�سل 
�لدينية. �لإمرب�طوريات  م�ساريع  تهافت  �لر�بع:  • �لف�سل 

وب���ني �لقومي:  • �لف�س���ل �خلام����س: قب���ل ردم �مل�س���افة بني �لديني و�ل�سيا�س���ي 
�إ�سكاليات و�لتبا�سات للمعاجلة.

• �لف�س���ل �ل�س���اد�س: �س���روق �لع�س���ر �لقوم���ي حت���ّول جديد يف مفاهي���م نهاية 
�لتاريخ.

�لوحدوي. �لن�سال  �أجل  من  �جلبهوي  �لعمل  �آليات  �ل�سابع:  • �لف�سل 
- خامتة �لكتاب:

وقد �أنهى �لباحث عمله بخامتة �ألقى فيها �ل�سوء على �إ�سكاليتني:
�أوًل: �عتب���ار �لخت���اف حول �لهوية �لثقافي���ة و�لهوية �لقومية �أزمة �سيا�س���ية ُتعيق 

طريق حركة �لتحّرر �لعربي.
ثانيًا: روؤيته للعو�مل �لتي جتعل بناء فكر قومي متما�سكًا وو��سحًا.
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أبـــــــراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

يف حياتك �لجتماعية و�لعائلية �لإ�سار�ت 
تنّبئك باخل���ر. ظروف �آتية ت�س���مح لك 
بتح�س���ني من���ط حيات���ك و�مت���اك روؤية 
�سحيحة و�قعية للنا�س و�لأحد�ث و�إمكان 
�إحد�ث تاأثر �إيجابي على جمرى �لأمور. 

�إنها مرحلة بّناءة م�سجعة.

بع���د �أيام معدودة ت�س���تم عط���ر �لربيع 
وحتظى بفر�س لت�سغيل حمّرك مركبتك 
�ملهنية. �سوف حتقق �إجنازً� يف حياتك 
�لجتماعية و�خلا�سة �إمنا حاليًا توقف 
قلي���ًا لتدر�س �لو�س���ع بعم���ق. ل تبحث 

عن �ل�سام خارج ذ�تك.

�جلهود �لتي بذلتها يف �لفرتة �ملا�س���ية 
بلغت مرحلة �لن�س���ج و�ستجني ثمارها. 
ذل���ك �س���رط �أن حت���دد �لأولوي���ات يف 
�لإطار �ملهني ول ت�س���ّيع وقت���ًا ثمينًا يف 
نقا�سات ل طائل منها توّجه نحو �لهدف 

و�سوف تنجح.

ت�س���تطيع تطوير �لأو�س���اع �لقائمة لي�س 
بالنظ���ر �إليهم���ا و�إمن���ا بالبتع���اد عنها 
و�لرتّفع عن تفا�س���يلها. حينئ���ٍذ تتفّهم 
م���ا يحيط ب���ك وحتك���م عليه بال�س���كل 
�ل�س���حيح. ��س���تفد م���ن ه���ذه �ملرحلة 

لو�سع حد نهائي ملا ُيفقدك دو�فعك.

بذل �جلهود �ملرهقة ح�س���ل يف مرحلة 
�س���ابقة فقد �أجنزت �أم���ورً� كثرة وبّت 
تتوّج���ه نح���و مغامر�ت خمتلف���ة. حاليًا 
م���ا متلك���ه ه���و جم���ّرد �أف���كار �إمن���ا لو 
غّذيتها وبلورتها بانتظام ف�سوف متّدها 

مبقومات �لنمو و�لزدهار.

حتّث���ك �لإ�س���ار�ت �لآتي���ة قريب���ًا عل���ى 
�لهتمام باملحيطني بك بالعاقات �لتي 
تقيمه���ا وم���ا يتوقعونه منك وت�س���جعك 
على �لربهان عّما متلكه من قدر�ت وما 
ت�س���تطيع �أن تبذل���ه من جهود... ��س���ِغ 

جيدً� ول تفر�س وجهة نظرك بالقوة.

ت�سعر بن�س���مات منع�س���ة ترمز بالن�سبة 
�إلي���ك �إىل �نطاق���ة جدي���دة. حاول يف 
�لأي���ام �لآتي���ة �أّل ترك���ز تفك���رك على 
مهم���ة ل بد من �أن تنجزها ول حت�س���ر 
�هتمامك مب�سكلة تتطّلب حًا بل �ترك 

لذهنك �أن يتحرك بحرية.

ت�س���عر �أن���ك يف و�س���طك �ملهن���ي كاأنك 
لكن���ه  �س���ّيق  م�س���طر لجتي���از مم���ر 
�س���روري ك���ي تتمكن من �إجن���از مهمة 
حت���ى تنهيه���ا متام���ًا. ل ت�س���تعجل ول 
ت�ست�س���لم لإح�سا�س���ك بنفاذ �سربك بل 

تابع م�سرتك بعزم و�إ�سر�ر.

م���ا عليك فعل���ه هو عدم �لإ�س���ر�ر على 
مو�قفك �ل�س���ابقة ول حتاول �ل�س���يطرة 
على �لو�س���ع ب���اأي ثمن �إمن���ا دع ذهنك 
ينفت���ح على كل طارئ و�س���اير �لتيار�ت 
�جلاري���ة يف �أجو�ئك ومت�ّس���ك بحريتك 

يف �لتحرك.

لتخط���ط  منا�س���بة  �حلالي���ة  �ملرحل���ة 
مل�س���اريع كب���رة وتبل���ور �أف���كارً� بّن���اءة 
وتبذل ما ت�س���تطيعه من جهود ج�س���دية 
وذهني���ة. حت���ى لو �س���عرت باأن���ك بعيد 
موؤقت���ًا عن م�س���رح �لأحد�ث ف�س���تبقى 

م�سيطرً� على �لو�سع.

يف و�سطك �ملهني من م�سلحتك �أن ت�ساير 
�لإيقاع �ل�سائد من دون حماولت لتغيره. 
يف �جل���و حدي���ث عن عق���د عم���ل وتبادل 
خو�ط���ر مث���ر لاهتم���ام و�أي�س���ًا �إمكان 
�لدخول يف �سر�كة. موهبتك �لدبلوما�سية 

وحد�سك كفيان ب�سمان جناحك.

ل يغّرنك ميلك �إىل �ل�سرتخاء و�لإهمال 
ففي �لفرتة �لآتية �س���تمتلك �إمكان تغير 
حال���ك �لذهنية وتطوي���ر �لأمور مبا فيه 
�أن تخط���ط  �س���رط  ذل���ك  م�س���لحتك. 
بدق���ٍة. يف و�س���طك �ملهني ت�س���عر ببع�س 

�ل�سياع موؤقتًا فاملفاجاأة �ستلعب دورها.

�ل�طنحماة
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