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كلمة العدد

٭ �ضـــــرف.. ت�ضحيــــــة.. وفـــــــاء
٭.. ع�ضيـــة �لحتفـــال باليـــوم �لأول مـــن �آب.. 

مبنا�ضبة عيد �جلي�ش �للبناين
٭.. �إنـــه �لأول مـــن �آب.. يـــوم �لوفـــاء �لعظيـــم 

للجي�ش �للبناين، و�لوطن.
٭.. عيد �جلي�ش �للبناين.

عيـــد �ل�ضعـــب، كل �ل�ضعب �للبنـــاين.. و�لحتفال 
بعيـــد �جلي�ـــش �للبنـــاين و�جـــب مقد�ـــش وطني 

ومنا�ضبة وطنية غالية على قلوب كل �للبنانيني.
٭.. لأن �جلي�ـــش �للبنـــاين، هو �لعنـــو�ن: عنو�ن 
�حلكمـــة و�لت�ضامن، ورمز عنفـــو�ن قوة �لوحدة 

�لوطنية.
٭.. وهو �ملـــاذ �لأول.. و�لأخري.. لبقاء وحماية 

لبنان.
٭.. �إنه �جلي�ش �للبناين.

�لـــذي يكّر�ش عنـــو�ن �لوحـــدة �لوطنيـــة و�لعمل 
�ملوؤ�ض�ضاتـــي لينطلـــق منه �إىل بنـــاء كل موؤ�ض�ضات 
�لوطـــن، علـــى قو�عـــد و�أ�ض�ـــش متينـــة وطنيـــة، 
بالت�ضامـــن مـــع كل عائاته �لدينيـــة و�لروحية، 

و�لإ�ضامية.. �مل�ضيحية.
حتـــت مبد�أ عنـــو�ن موّحد �أ�ضيل. كلنـــا للوطن.. 

للُعلى للعلم.
٭.. �إنه �جلي�ش �للبناين

�ضورة م�ضرقة.. م�ضّرفة و��ضحة كعني �ل�ضم�ش.. 
ت�ضرق نورً� يف �ضماء لبنان.

٭.. و�ضورة عطاء د�ئم ُت�ضيء ذ�كرة �لوطن.
٭.. �إنه �جلي�ش �للبناين

�حلار�ـــش �لأمني.. �ملوؤمتن علـــى حماية �لوطن.. 
�جلاهـــز و�حلا�ضر د�ئمًا ملو�جهة �لتحديات وكل 

�ل�ضعاب للدفاع عن لبنان.
مر�حلهـــا  كل  يف  �لأحـــد�ث  �أثبتـــت  وقـــد  ٭.. 
�لع�ضيبـــة و�خلطـــرة، �أن �جلي�ـــش �للبناين قادر 
بقوة و�إميـــان وعزمية مطلقة وطنيـــة على حفظ 
�لأمن و�ل�ضتقـــر�ر وحماية و�ضامـــة �ملو�طنني، 
وهـــو قادر وعلـــى ��ضتعد�د وجهوزيـــة ب�ضكل د�ئم 
لفكفكة �ضبـــكات �لعمـــاء، ومكافحـــة �لتج�ض�ش 
�لإرهـــاب  مكافحـــة  جانـــب  و�إىل  �لإ�ضر�ئيليـــة، 
و�لقت�ضا�ـــش مـــن �لفاّريـــن مـــن وجـــه �لعد�لة، 
لإحقاق �حلـــق و�لعد�لة، وفر�ـــش �لقانون وهيبة 
�لدولة و�لنظام حلماية حقوق �لنا�ش و�ملوؤ�ض�ضات 
�لعـــام يف  و�لدولـــة. بهـــدف حفـــظ �ل�ضتقـــر�ر 

�لباد.
٭ .. �إنه �جلي�ش �للبناين

.. �جلي�ـــش �ملقـــاوم يف عيده نّتجـــه باأنظارنا �إىل 
جنودنـــا �لأبطـــال �ملنت�ضرين على �أر�ـــش �لوطن 
يف �ضائر مناطقـــه، وخ�ضو�ضًا جنودنـــا �لبو��ضل 
�ل�ضامديـــن يف وجـــه �لعـــدو �لإ�ضر�ئيلـــي.. قبل 

�لندحار..وبعد �لندحار للدفاع عن �لوطن.
.. وباملنا�ضبـــة �لوطنية �مل�ضّرفـــة نتذكر �ضهد�ئنا 
�لأبر�ر مـــن ع�ضكريـــني.. ومدنيـــني.. ومقاومني 
�لذيـــن ��ضت�ضهـــدو� مـــن �أجـــل �لوطـــن، و�ضقـــو� 
بدمائهـــم �لزكيـــة تربـــة �لوطن، دمًا طهـــورً� كي 

يبقى لنا لبنان،
.. وطن �ضيدً�.. حرً�.. م�ضتقًا.

٭.. �إنه �جلي�ش �للبناين
.. حتية تقدير و�حرت�م

عيدكم.. عيدنا.. عيد �ل�ضعب �ملنا�ضل �ملكافح.. 
فعطائكـــم �جلزيل �لهـــام �ملقد�ش هـــو جزء من 

عطاء بلدكم �لر�ئد.
فهنيئـــًا لكـــم.. وهنيئًا لنا بكم، مبـــا �أجنزمت من 
�أدو�ر هامـــة وطنيـــة عامة وت�ضحيـــات ون�ضالت 

بالدم حتى �ل�ضهادة.
.. وفاء مقّد�ش وطني ومقّدر�ت جليلة ت�ضتحق مّنا 

كل �إعجاب وتقدير ووفاء عظيم �ضعبي ور�ضمي.
.. وهنيئـــًا لنـــا.. مبا يرمز �إليه هـــذ� �جلي�ش من 
ح�ضارة و�ن�ضباط.. ونظـــام، ونز�هة، و�ضهامة، 
و��ضتقامـــة، وعقيـــدة قومية.. وطنيـــة.. مقاومة 
جامعـــة... ملو�جهـــة كل �لتحديـــات �لد�خليـــة.. 

و�خلارجية دفاعًا عن لبنان
٭.. �إنه 

�جلي�ـــش �للبنـــاين.. �حلار�ش �لأمـــني لل�ضيادة.. 
و�ل�ضتقال.. و�حلرية و�لدميقر�طية و�ل�ضتقر�ر 

�لعام يف لبنان.
.. كل �حلـــب و�لوفاء و�لتقديـــر للجي�ش �للبناين 

يف عيده.
٭ حتية تقدير و�حرت�م 

٭.. لفخامة �لرئي�ش �لعماد مي�ضال �ضليمان.
٭.. للرئي�ش نبيه بّري

٭.. للرئي�ش �ضعد �لدين �حلريري.
حتية تقدير و�حرت�م

لقائد �جلي�ش �للبناين
٭ �لعماد جان قهوجي

.. ولقيادة �جلي�ـــش.. و�إىل كل �ل�ضباط.. ورتباء 
و�أفر�د وعنا�ضر �جلي�ش �للبناين

.. حتية �إكبار و�إجال �إىل �ضهد�ء �جلي�ش �لذين 
قدمو� دماءهم �لزكية دفاعًا عن كر�مة لبنان.

.. الأول من اآب.. عيد اجلي�ش اللبناين.. عيد ال�شعب.. عيد كل لبنان

الأول من اآب 
عيد اجلي�ش اللبناين
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قلوب �للبنانيني و�لعـــرب عندما وقفت على �ملن�ضة 
لتعلـــن ��ضتمـــر�ر م�ضرية �لتنمية �لتـــي �أطلق �ضعلتها 
�أخاهـــا �لر�حل. لقد متـــت ت�ضميتها بـــني عدد قليل 
مـــن �لن�ضـــاء يف �لعـــامل جلائـــزة نوبل لل�ضـــام عام 
2005. ويف �لعـــام 2008 مت تعيينهـــا كوزيرة للرتبية 
و�لتعليـــم �لعايل وكانت �ل�ضيدة �لوحيدة، �إىل جانب 
29 وزيـــر�. هـــذه �ل�ضيدة مل تن�ش يومـــًا عملها �لأول 
كمعلمـــة ومربيـــة وهـــي يف خ�ضـــم �لعمـــل �لـــدوؤوب 
�ل�ضيا�ضـــي و�لجتماعـــي. وهي تنتمـــي لعائلة تكافح 
لأجـــل م�ضاعدة �لغـــري �إميانـــًا منها بـــاأن �ل�ضتثمار 
يف �لن�ضـــان �أ�ضا�ـــش لتنمية �لأوطـــان. لذلك �ن�ضب 
�هتمـــام هذه �لعائلـــة على �لرتبيـــة و�لتعليم وحقوق 
�ملـــر�أة  وحقـــوق  �مل�ضت�ضعفـــني  ومتكـــني  �لن�ضـــان 
و�حلفاظ علـــى �لرت�ث و�لبيئـــة و�لت�ضامح و�ل�ضام 
يف �ل�ضـــرق �لأو�ضط.. نحن �أمام �مـــر�أة ل ميكن �إل 
و�أن نعجـــب بهـــا وباجناز�تها و�أن نحـــرتم جهودها 
ومنجز�تها �لقائمة على مبد�أ: »م�ضتقبل لبنان يقوم 

على مو�رده �لب�ضرية«.
بعد ذلك �ضلم رئي�ش �جلامعة �للورد باتيل �لنائب 
�حلريري �ضهادة �لدكتـــور�ه �لفخرية يف �حلقوق 
علـــى وقـــع ت�ضفيق حـــار مـــن �حل�ضـــور . وكانت 
كلمة باملنا�ضبة للورد باتيلنوه فيها مبز�يا ون�ضاط 

�لنائب �حلريري .

احلريري
من جهتها �ضكرت �حلريري جامعة د�ندي رئي�ضا 
ومدير� و�أفـــر�د �لهيئة �لتعليميـــة على مبادرتهم 
، وقالـــت يف حفـــل تكرميـــي �قيـــم علـــى �ضرفهـــا 
باملنا�ضبة :هذ� يوم جميل! فا �ضيء �أجمل من �أن 

هي الأوىل التي متنح ل�شيدة من الوطن العربي
�شهادة الدكتوراه الفخرية يف احلقوق لـ »بهية احلريري« من جامعة داندي – ا�شكتلندا

تقديرًا لإجنازاتها يف ميادين الرتبية ومتكني املراأة والعمل الجتماعي واحلفاظ على الرتاث

الغالفالغالف

معالي السيدة بهية الحريري

�ملكان : جامعة د�ندي – ��ضكتلند� 
�ملنا�ضبـــة : �أ�ضبوع �لتخرج �ل�ضنـــوي .. حفل توزيع 

�ضهاد�ت �لدكتور�ه و�لدر��ضات �لعليا �لفخرية 
�حلدث : بهية �حلريـــري..�أول �ضيدة عربية متنح 
�ضهـــادة �لدكتـــور�ه �لفخرية يف �حلقـــوق من هذه 

�جلامعة.
فقـــد منحت جامعة د�نـــدي �لإ�ضكتلندية وهي من 
�أرفـــع �جلامعـــات يف بريطانيـــا وو�حـــدة مـــن بني 
�جلامعـــات �لع�ضـــر �لأول يف �لعـــامل ، �لنائـــب يف 
�لربملان �للبناين بهيـــة �حلريري درجة �لدكتور�ة 
�لفخريـــة يف �حلقوق تقدير� جلهودها و�إجناز�تها 
و�لعمـــل  �ملـــر�أة  ومتكـــني  �لرتبيـــة  مياديـــن  يف 
�لجتماعي. وهذه هي �لدكتـــور�ه �لفخرية �لأوىل 

�لتي متنحها �جلامعة ل�ضيدة من �لوطن �لعربي.
وح�ضر �لحتفال �لذي �أقيم يف قاعة بلدية د�ندي 
يف ��ضكتلنـــد�: رئي�ـــش �جلامعـــة �للـــورد باتيـــل ، 
ومديرها �لربوف�ضـــور بيتي د�ونز وعمد�ء �لكليات 

و�أفر�د �لهيئة �لتعليمية يف �جلامعة و�لطاب �خلريجني بالإ�ضافة �إىل ح�ضود 
من �لأهايل و�ل�ضيوف �لذين قدرت �أعد�دهم بالآلف. 

عميدة الكلية
وتو�ىل على �لكام يف �لحتفال كل من مدير �جلامعة �لربف�ضور دو�نز وعميدة كلية 
�حلقوق �لربف�ضور �ضو باك �لتي قدمت �حلريري بكلمة معربة وموؤثرة ��ضتعر�ضت 
فيهـــا �ملحطـــات �لهامة يف حياتها .. فقالت: »�لنائـــب �حلريري هي �ضيدة ل تعرف 
�لكلـــل ول �مللل. د�أبت منذ �لعـــام 1979 مع �أخيها �لرئي�ـــش �لر�حل رفيق �حلريري 
علـــى �لعمـــل على مـــوؤ�زرة �ل�ضعـــب �للبناين �لـــذي كان يغرق يف ظلمـــات �حلروب، 

فمـــدت موؤ�ض�ضة �حلريـــري �لعون لأكرث مـــن 30،000 
طالبا وطالبة فمكنتهم من �لتعلم يف �أرقى �جلامعات 
د�خـــل لبنان وخارجه. وهناك عـــدد ل ي�ضتهان به من 
�أ�ضاتذة جامعة د�نـــدي �لذين ��ضتفادو� من هذه �ملنح 
�جلامعيـــة. يف �لعـــام 1992 دخلـــت �ل�ضيدة �حلريري 
معـــرتك �لعمل �ل�ضيا�ضـــي فانتخبت نائبـــًا يف �لربملان 
�للبنـــاين و�نتخبت رئي�ضة للجنـــة �لرتبية �لنيابية وهو 
من�ضـــب ل تز�ل ت�ضغله منـــذ 18 عاما. و�إنه ملن �مللفت 
مبـــكان �أن حتافـــظ هذه �ل�ضيـــدة على غالبيـــة �ملو�قع 
�ملرموقـــة �لتـــي �حتلتهـــا مع مـــرور �ل�ضنـــني. ي�ضفها 
�ملقربون منها باأنها ل تكل ول متل ول تهد�أ �أبدً�،  يتعب 
من حولهـــا ول تتعب هي �أبـــدً� لأن �ضعادتها �حلقيقية 
هـــي �لعطـــاء ثـــم �لعطـــاء.. يف �لعـــام 2000 �أ�ض�ضـــت 
منتـــدى �ملر�أة �لعربيـــة، و�نتخبت نائبـــا لرئي�ش جلنة 
�لت�ضامـــن �مل�ضرية �للبنانيـــة ورئي�ضة للجنة �ملر�أة  يف 
�لحتاد �لربملاين �لعربـــي ثم عينت �ضفرية لليوني�ضكو 
للنو�يا �حل�ضنة.  ولكن �هتمامات �لنائب �حلريري مل 
تقـــف عند ذلك فللبيئة و�لرت�ث حٌظ �أي�ضًا معها، فقد �أ�ض�ضت منظمة للحفاظ على 
تـــر�ث وبيئة �ضيد� �لتي متثلها يف �لربملان �للبناين ففازت هذه �ملنظمة بجائزة �آغا 
خان لرتميم �مل�ضجد �لعمري �لكبري كما فازت يف �لعام ذ�ته بو�ضام �لأرز وهو �أرفع 

و�ضام لبناين. 
و�أ�ضافـــت �ضـــو بـــاك : �إل �أن حياتها �نقلبت ر�أ�ضًا على عقـــب عام 2005 حيث مت 
�غتيـــال �ضقيقها �لرئي�ش رفيـــق �حلريري �لذي لعب �لـــدور �لأبرز يف وقف نزيف 
�حلـــرب يف لبنان و�إعـــادة متو�ضعه بني �لبلـــد�ن �لر�قية ..  لقـــد كان هذ� �لوقت 
ع�ضيبـــًا جدً� على �لنائب �حلريري وعلى عائلتها وجميع �للبنانيني. رمبا كان من 
�ل�ضهـــل جدً� �لن�ضحـــاب من �حلياة �لعامـــة و�ل�ضت�ضام للحـــزن، �إل �أنها �أ�ضرت 

جنتمع حول �لرتبية و�لتعليـــم وهي �للغة �جلامعة 
لل�ضعـــوب. و�إنه ملن دو�عـــي فخـــري �أن �أقف �ليوم 
يف هـــذ� �ل�ضرح �لرتبـــوي �لعريـــق لأت�ضلم �ضهادة 
�لدكتـــور�ة �لفخرية. �أ�ضكر جامعـــة د�ندي رئي�ضًا 

ومديرً� و�أفر�دً� لهذه �للفتة �لكرمية. 
و�أ�ضافـــت �حلريـــري: يف �لو�قع، ل �ضـــيء ي�ضاهم يف 
تثبيت �ل�ضام و��ضتد�مته �أكرث من �لرتبية و�لتعليم. 
ر �مل�ضافـــات، تردم �لهو�ت وجتمع بني  فالرتبية تق�ضّ
�لأديـــان و�لثقافـــات �ملختلفة. �إن �لقـــوة �لامتناهية 
للرتبيـــة كانـــت �لأ�ضا�ش �لـــذي قامت عليـــه موؤ�ض�ضة 
�حلريـــري للتنمية �لب�ضريـــة �مل�ضتد�مة و�لتي �أبحرت 
يف رحلتها �ل�ضعبة �إبان �حلرب لتنقذ �ضباب و�ضابات 
لبنان من �ل�ضياع عرب تعليمهم وتثقيفهم. �أ�ضكر لكم 
من جديد جهودكم ولفتتكم �لكرمية متمنية جلامعة 

د�ندي �لإزدهار و�لتقدم و�لريادة.

�صيدا 5



طوباوي.... جديد من لبنان

املقاومة ت�صنع الن�صر وتكّر�س معادلة الردع

لبنان يف دائرة حرب النفط البرتول القادم من اأعماق البحر

"Donna Bella" �صيدتــــي... عنوانــــك الفريــــد واالأف�صــــل... الإطاللة 

م�صرقة

ال�صوق العقاري يف لبنان... نعمة!.. اأم نقمة؟

الهند�صـــة  اخت�صا�ـــس  يف  يتخـــرج  اجلـــرديل  عفيـــف  الزميـــل 
املكيانيكية

المحــتــويــات

كوالي�س

�شهادة الدكتوراه الفخرية يف احلقوق

العالقــات اللبـنانية - ال�شـورية.. لـ »بهية احلريري« من جامعة داندي - ا�شكتلندا

اإىل الأمام بقوة.. من دون عرثات.. اأو تعرثات..
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مل يعد �صراً
مفاجاأة �صـــارة جليل ال�صباب لتحقيق طموحاته 

يف بناء اأ�صرة تليق بهذا اجليل ال�صاعد.
رجـــل اأعمـــال كبري ك�صـــف يف جمال�صـــه اخلا�صة 
عـــن رغبتـــه يف فـــك اأزمـــة جيـــل ال�صبـــاب املتعرث 
الباحث عن م�صكـــن لالإقدام على خطوة الزواج 
واعـــداً اأ�صدقائه باإقامة م�صـــروع �صكني كبري يف 
�صيـــدا دعمـــاً لالأ�صـــر الطاحمـــة يف حتقيق حلم 

الغد بتمّلك �صقة بالتق�صيط املريح.

�صري
فتـــاة مغرمـــة ب�صـــاب اأكـــر مـــن �صنهـــا ب�صنـــوات 
عديـــدة حيث �صكل هذا الفـــرق يف العمر م�صكلة 

وعقدتني يف اآن.
عقدة املال وعقدة الرف�س من االأهل.

كل  حتقيـــق  فر�صـــة  لهـــا  توفـــر  املـــال  عقـــدة 
طموحاتها ورغباتها حلياة �صعيدة.

عقـــدة الرف�س من االأهل ق�صت على عقدة املال 
واحُللـــم والطمـــوح بعقـــدة رف�ـــس االأهـــل فحـــل 

البديل  "اكتئاب وانهيار" وال قرار وال خيار.

�صري للغاية:
�صخ�صيـــة ثريـــة فاجاأت رواد مطعـــم على �صاحل 
جونيـــة بح�صورهـــا بـــدون مواكبـــة وال مرافقـــة 
ممـــا اأثار ده�صة بع�ـــس معارفه القاطنني بجوار 
ق�صـــره. بعـــد طـــول انتظـــار تبـــني فيمـــا بعـــد اأن 
هذه ال�صخ�صية مغرمة بفتاة جميلة جداً ولكن 

مطالبها الكثرية اأجمل.

من هو؟
رجـــل اأعمـــال مرمـــوق وموثوق و�صاحـــب �صمعة 
مميزة ي�صعى جاهـــداً لتحقيق ُحلم حياته الذي 
راوده كثـــرياً مـــن خالل معارفـــه و�صداقاته من 
بع�ـــس اأثريـــاء العـــرب وبعـــد البحـــث والتدقيـــق 
وتقـــدمي خرائط هند�صية لعـــدة م�صاريع حظي 
هـــذا الرجـــل املرمـــوق علـــى وعـــد قاطـــع باإقامة 
بالت�صامـــن  منا�صفـــة  ال�صياحـــي  م�صروعـــه 

والتكافل مع اأحد هوؤالء املعارف االأثرياء.
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٭ بقلم: غالب بعا�شريي
حفاوة بالغة و هامة �صورّية يف حفل اإ�صتقبال رئي�س احلكومة اللبنانّية الرئي�س �صعد احلريري و الوفد املرافق على م�صتوى مقام الرئا�صتني. 
...مقـــام رئا�صـــة اجلمهورّيـــة العربيـــة ال�صورّية , برعاية الرئي�س ب�ّصار االأ�صـــد و مقام رئا�صة احلكومة العربّية ال�صورّيـــة برعاية دولة الرئي�س 

د.ناجي العطري . حظت هذه القّمة – اللبنانّية – ال�صورّية على قدر كبري من اإهمام ال�صعبني اللبناين - ال�صوري .
و على قدر كبري من حتمل امل�صوؤولّية التي تهم كل مواطن عربي 

...دون اإ�صتثنـــاء, للتاأكيـــد علـــى الثوابت القومّية و الق�صايا العربّية التي تهم االأّمة بهدف احتواء التناق�صات و اخلالفات الثانوية حل�صد كل 
طاقات �صورية.. ولبنان و اإمكاناتها من اأجل خو�س املعركة االأ�صا�صّية مع العدو االإ�صرائيلي

اإىل الأمام بقوة.. من دون عرثات.. اأو تعرثات..
حفاوة..  وتكرمي

العالقــات اللبـنانية - ال�شـورية.. 

الغالفالغالف

التعاون الثنائي ال�شوري.. اللبناين
�نطاقـــًا مـــن معاهدة �لأخوة و�لتعـــاون و�لتن�ضيق ورغبًة مـــن كا �لبلدين يف 
تعزيز �لرو�بط �لأخوية �ملميـــزة بينهما و�لتي ت�ضتمد قوتها من جذور �لقربى 
و�لتاريخ و�لنتماء �لقومي �لعربي و�مل�ضري �لو�حد و�مل�ضالح �مل�ضرتكة وبدعوة 
من �ل�ضيد رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء يف �جلمهورية �لعربية �ل�ضورية د. حممد ناجي 
عطري لبى دولـــة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء �للبناين �ل�ضيد �ضعد �حلريري دعوته 
وقـــام بزيـــارة �إىل دم�ضق علـــى ر�أ�ش وفد وز�ري مر�فق حيـــث مت عقد �جتماع 
هيئـــة �ملتابعـــة و�لتن�ضيـــق برئا�ضة �ل�ضيديـــن رئي�ضّي جمل�ش �لـــوزر�ء وح�ضور 
�ل�ضـــادة �لـــوزر�ء �إ�ضافة �إىل �لأمـــني �لعام للمجل�ش �لأعلـــى �ل�ضوري �للبناين 
و�ضفـــريّي �لبلدين، متت خالـــه مناق�ضة خمتلف جمالت �لتعـــاون و�لتن�ضيق 
بني �لبلدين �ل�ضقيقني، و�ضبل تفعيل �لعاقات �ملميزة وتعميقها وتطويرها مبا 
يخـــدم م�ضالح �لدولتني و�ل�ضعبني ويوفـــر �لو�ضائل �لازمة ل�ضمان تطورهما 
وتقدمهما وحماية �أمنهما �لوطنـــي و�لقومي �لعربي مبا ميكنهما من مو�جهة 

�لتحديات يف هذه �لظروف �ل�ضعبة و�مل�ضريية. 
ويف هذ� �ل�ضياق �أ�ضادت �لهيئـــة بالتطور�ت �لإيجابية �لتي �ضهدتها �لعاقات 
�ل�ضورية �للبنانية و�أكدت ت�ضميم �جلانبني على �ل�ضري قدمًا يف تعزيز وتطوير 
هـــذه �لعاقـــات و�إز�لـــة كل ما من �ضاأنـــه �أن يعرقـــل م�ضرية �لتعـــاون �لثنائي 
وتنفيذ �لتفاقيات �لقائمة بني �لبلدين �ل�ضقيقني وو�ضع ت�ضور�ت حول �لآفاق 
�مل�ضتقبلية للعاقات �ملميزة بني �لبلدين و�لتي ترتجم على �أر�ش �لو�قع ب�ضيغ 
وم�ضاريع وت�ضهيات تعك�ـــش �أبعاد �لعاقات �لتاريخية و�ل�ضعبية و�لجتماعية 

و�لقت�ضادية و�لثقافية و�ل�ضيا�ضية.

تر�شيخ العالقات ال�شورية.. اللبنانية
ويف هـــذ� �ملجـــال �أكدت هيئـــة �ملتابعة و�لتن�ضيـــق من جديد �لتـــز�م �لدولتني 
بالثو�بـــت �ل�ضرت�تيجيـــة �مل�ضرتكـــة و�لعمل علـــى تر�ضيخ عاقـــات �ضورية – 

لبنانية تقوم على �لحرت�م �ملتبادل ل�ضيادة و��ضتقال كل منهما.
وتطرقـــت �إىل �لأو�ضـــاع �لإقليميـــة و�لدوليـــة و�أكدت �للتـــز�م بالعمل �لعربي 
�مل�ضـــرتك و�ل�ضعـــي لتحقيق �لت�ضامن �لعربـــي �لفّعال كما ركـــزت على �أهمية 
�لت�ضاور و�لتن�ضيق بني �لبلدين يف �لق�ضايا �ل�ضيا�ضية ل �ضيما فيما متعلق منها 
بال�ضـــر�ع �لعربي �لإ�ضر�ئيلي لأن حالة عدم �ل�ضتقـــر�ر يف �ملنطقة تعود �إىل 
��ضتمر�ر �لحتال �لإ�ضر�ئيلي لاأر��ضي �لعربية ومو��ضلة �إ�ضر�ئيل �ضيا�ضاتها 

وتهديد�تها �لعدو�نية جتاه �أمتنا �لعربية.
تـــّوج رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء اللبناين �صعـــد احلريري زيارتـــه اإىل �صوريا 

بلقائني مع الرئي�س ب�صار االأ�صد.
�لأول، يف ح�ضـــور �لوفد �لوز�ري �ملر�فق و�لثاين، للتن�ضيق و�لت�ضاور من خال 

عر�ش �لتطور�ت و�لعاقات �لثنائية �ملميزة بني �لبلدين.
وكان �لرئي�ش �حلريري قد تر�أّ�ش �جلانب �للبناين يف �جتماعات هيئة �ملتابعة 
و�لتن�ضيـــق و�لتـــي مت يف نهايتها �لتوقيع من جانبه ومـــن جانب نظريه �ل�ضوري 
�لدكتور ناجي �لعطري علـــى 17 �تفاقية ومذكرة تفاهم بني �لبلدين �نطاقًا 
كمـــا جاء وفق بيان م�ضرتك "من معاهدة �لأخـــوة و�لتعاون و�لتن�ضيق" ورغبة 
مـــن ِكا �لبلديـــن يف تعزيز �لرو�بـــط �لأخوية �ملميـــزة بينهما و�لتـــي ت�ضتمد 
قوتهـــا من جذور �لقربـــى و�لتاريخ و�لعمق و�لنتمـــاء �لعربي �لو�حد و�مل�ضري 

و�مل�ضالح �مل�ضرتكة.

 الرئيس سعد الدين رفيق الحريري
ً
الرئيسني خالل توقيع االتفاقات الرسمية بني البلديندولة الرئيس د. ناجي العطري يستقبل دولة الرئيس سعد الدين الحريري في مطار دمشق الدوليالرئيس بشار حافظ األسد مستقبال
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الغالفالغالف

مذكرات التفاهم
وبعـــد �لت�ضديـــق على �لوثائق �ملوقعـــة وحما�ضر �جتماعات �للجـــان �لوز�رية 
و�لفنية �مل�ضرتكة يف مقر رئا�ضة �حلكومة �ل�ضورية بح�ضور �لرئي�ضني �ل�ضوري 
�لدكتـــور ناجـــي �لعطري و�لرئي�ش �ضعـــد �حلريري وعلى �ضـــوء �ملناق�ضات مت 
�لتفاق و�لتوقيع على �تفاقات وبروتوكولت ومذكر�ت تفاهم وبر�مج تنفيذية 

لـ 17 �تفاق ومذكرة على �ل�ضكل �لتايل:
- �تفاق تعاون ملكافحة �ملخدر�ت.

- �تفاق ب�ضاأن نقل �لأ�ضخا�ش �ملحكوم عليهم.
- �تفاقية تعاون يف جمال �ل�ضحة �حليو�نية و�حلجر �ل�ضحي �لبيطري.

- �تفاقية تعاون يف �ملجال �لزر�عي.
- �تفاقيـــة تعاون يف جمال وقاية �لنبات و�حلجـــر �ل�ضحي �لنباتي و�ملبيد�ت 

�لزر�عية.
- �تفاقيـــة حـــول توحيـــد قو�عـــد وترخي�ـــش و��ضتـــري�د �لأدويـــة و�للقاحـــات 

�لبيطرية. 
- �تفاقية �ملاحة �لبحرية �لتجارية.

- �تفاقية يف جمال �لت�ضهيات لإن�ضاء �ضركات ماحية خا�ضة.
- �تفاق حول �لتعاون يف جمال �ل�ضياحة.
- �تفاق تعاون وتن�ضيق يف جمال �لرتبية.

- �تفاق خا�ش بالتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي.
- �تفاقية للت�ضجيع و�حلماية �ملتبادلة لا�ضتثمار�ت.
- مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال حماية �مل�ضتهلك.

- مذكرة تفاهم وتعاون يف جمال �لبيئة. 
- برنامج تنفيذي للتعاون �لثقايف لاأعو�م 2012-2011-2010.

- برنامـــج تنفيـــذي خا�ش بالتعليـــم �لفني و�ملهنـــي و�لتقني لأعـــو�م 2010-
.2012-2011

- بروتوكول تعاون يف جمال تبادل �ملنتجات �ل�ضيدلنية.
- بروتوكـــول ملحق باتفاقيـــة جتنب �زدو�ج �لتكليـــف �ل�ضريبي ومنع �لتهرب 

�ل�ضريبي فيما يتعلق بال�ضر�ئب على �لدخل.
ويف نهايـــة �لجتماع �أكد �جلانبان حر�ضهما علـــى ��ضتمر�ر �لتن�ضيق و�لتعاون 
و�لت�ضاور وتبادل �لزيار�ت وقد وجه دولة �لرئي�ش �ضعد �حلريري دعوة لل�ضيد 
رئي�ـــش جمل�ش �لوزر�ء �ل�ضوري لزيارة لبنان وقـــد وعد �ملهند�ش حممد ناجي 

عطري بتلبية �لدعوة على �أن ي�ضار �إىل حتديد موعدها لحقًا.
2- الوفد اللبناين املرافق لرئي�س جمل�س الوزراء �صعد احلريري

عقـــدت هيئة �ملتابعـــة و�لتن�ضيق �ل�ضوريـــة �للبنانية �جتماعا عنـــد �حلادية ع�ضرة 
و�لربـــع يف مقر رئا�ضة �حلكومـــة �ل�ضورية برئا�ضة رئي�ضي �لوزر�ء يف �لبلدين �ضعد 
�حلريـــري وحممد ناجي �لعطـــري، وح�ضر عـــن �جلانب �للبنـــاين �أع�ضاء �لوفد 
وزيـــر �خلارجية علي �ل�ضامي، وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لنقل غازي �لعري�ضي، وزير 
�ل�ضحة �لعامـــة حممد جو�د خليفة، وزير �لقت�ضـــاد و�لتجارة حممد �ل�ضفدي، 
وزيـــر �لدولة جـــان �أوغا�ضبيان، وزيـــر �لعدل �بر�هيم جنار، وزيـــر �لد�خلية زياد 
بـــارود، وزيـــر �لزر�عة ح�ضني �حلاج ح�ضـــن، وزير �لرتبية و�لتعليـــم �لعايل ح�ضن 
منيمنـــة، وزيـــر �ل�ضياحة فادي عبود، وزيـــرة �ملال ريا حفار، وزيـــر �لثقافة �ضليم 
وردة، وزيـــر �لبيئة حممد رحال، كما ح�ضر مدير مكتب �لرئي�ش �حلريري �ل�ضيد 

نادر �حلريري و�ضفري لبنان يف دم�ضق مي�ضال خوري.

وعن اجلانب ال�صوري ح�صر اإىل جانب رئي�س جمل�س الوزراء ال�صوري 
الدكتور ناجي العطري 

�ل�ضادة �لوزر�ء:
ح�ضـــر وزر�ء: �خلارجيـــة وليد �ملعلم، �لنقـــل يعرب �ضليمـــان، �ل�ضحة ر�ضى 
�ضعيـــد، �لقت�ضـــاد ملياء عا�ضـــي، رئي�ش هيئـــة تخطيط �لدولـــة عامر ح�ضني 
لطفـــي، �لعدل �لقا�ضي �أحمـــد يون�ش، �لد�خلية �ضعيد �ضمـــور، �لزر�عة عادل 
�ضفر، �لرتبية علي �ضعد، �ل�ضياحة �ضعد �هلل �آغا �لقلعة، �ملالية حممد �حل�ضني، 
�لثقافة ريا�ش نع�ضان، وزيرة �لدولة ل�ضوؤون �لبيئة كوكب د�ية، �لتعليم �لعايل 
غياث بركات، �لإ�ضـــكان و�لتعمري عمر غلوجني، و�ضفري �ضورية يف لبنان علي 

عبد �لكرمي علي. 
كمـــا ح�صر املحادثات االأمني العام للمجل�ـــس االأعلى اللبناين ال�صوري 

ن�صري خوري.
ال�صوريـــة-  احلكومتـــني  لرئي�صـــّي  امل�صـــرتك  ال�صحـــايف:  املوؤمتـــر   -3

اللبنانية يف دم�صق
3- فيمـــا يلـــي ن�ش �ملوؤمتر �ل�ضحفـــي �لذي عقده رئي�ضـــا جمل�ضي �لوزر�ء يف 
لبنـــان و�ضوريـــا �ضعد �حلريـــري وحممد ناجـــي عطري يف ختـــام �أعمال هيئة 

�ملتابعة و�لتن�ضيق بني �لبلدين.

 الرئي�ش عطري
وقد ��ضتهل �لرئي�ش �لعطري �ملوؤمتر �ل�ضفحي بالقول: "�أرحب بكم يف هذ� �للقاء 
�خلـــري �لذي �ضعدنـــا به من خال �جتماعـــات هيئة �ملتابعـــة و�لتن�ضيق يف ح�ضور 
�أخوتنا و�أعز�ئنـــا، وعلى ر�أ�ضهم �لأخ �لعزيز دولة �لرئي�ش �ضعد �حلريري و�لأخوة 
�ل�ضـــادة �لـــوزر�ء �ملر�فقني له وذلـــك بهدف حتقيق هدف نبيـــل و�ضام وهو هدف 
م�ضـــرتك لإعادة �لدفء و�حلر�رة �إىل �لعاقات �لأخويـــة �ل�ضورية �للبنانية. هذ� 
هو �لإطار �لعام  �لـــذي ر�ضمته معاهدة �لأخوة و�لتعاون و�لتن�ضيق و�لذي يرتجمه 
�ملجل�ش �لأعلى �للبناين �ل�ضوري �ضمن �آلية عمل موجودة �ضمن �إطار هيئة �ملتابعة 
و�لتن�ضيق وهناك جلنة �ل�ضوؤون �لقت�ضادية و�خلارجية وجلنة �ل�ضوؤون �لقت�ضادية 
و�لجتماعية و�لثقافية، �إ�ضافة �إىل جلنة �ل�ضوؤون �خلارجية �لتي تبحث يف ترجمة 
�لتوجهـــات �لتي ن�ضـــت عليها معاهدة �لأخـــوة و�لتعاون و�لتن�ضيـــق و�لتي تاأتي يف 
�حلقيقـــة ترجمة لد�ضتـــور �لطائف �لذي يوؤكد على �أن �لعاقـــة �للبنانية �ل�ضورية 

هي عاقات مميزة، وترجمت هذه �لعاقات يف �لعقود �ملا�ضية من خال �لعديد 
من �لتفاقيات �لتي مت توقيعها بني �ضورية ولبنان".

�أ�ضـــاف: "�أود با�ضـــم �حلكومة �ل�ضوريـــة وبا�ضم زمائي �ل�ضادة �لـــوزر�ء �أن �أعرب 
عن �ضعادتنا و�رتياحنا للجو �لأخوي �لذي �ضاد �ملباحثات بالرتكيز على �لأولويات 
�لتـــي تهم �ملو�طن �للبنـــاين و�ملو�طن �ل�ضوري. و�إننا يف �ضوريا ننظر �إىل �أن �لأمن 
و�ل�ضتقـــر�ر يف لبنان هو �أمن و��ضتقر�ر يف �ضوريـــة، و�أن �زدهار لبنان هو �زدهار 
ل�ضوريـــة. فنحـــن يف روؤية تكاملية للعاقات �لأخوية بـــني بلدينا �ل�ضقيقني، وكانت 
هناك �ت�ضالت د�ئمة بيني وبني �أخي �لرئي�ش �ضعد �حلريري لر�ضم معامل �إعادة 
�لـــدفء و�حلر�رة للعاقـــات �ل�ضورية �للبنانية، من �أين نبـــد�أ وما هي �لأولويات. 
علينـــا �أن نقر�أ �ملا�ضي ون�ضيف �إىل �لإنحجـــاز�ت �إجناز�ت جديدة، ون�ضيف على 
�لروؤيـــة روؤيـــة متطورة ومتقدمة. ول بـــد �أن �أ�ضري �إىل �أنه عندمـــا يكون لبنان قويا 
تكـــون �ضورية قويـــة، وعندما تكون �ضورية قوية يكون لبنـــان قويا �أي�ضا. �لتحديات 
�لتي تو�جهنـــا يف �ضوريا ولبنان هي و�حدة وعندما منلك منابع �لقوة و�لتي تتمثل 
يف عـــدة نو�ح، ن�ضتطيع مـــن خالها �أن منلك �لإر�دة �لتـــي ن�ضتطيع منها �أن نبني 
م�ضتقبـــا ز�هر� ل�ضعبينا يف �ضوريا ولبنان. ل ز�لت مقولة �لرئي�ش �لر�حل حافظ 
�لأ�ضد تذكرين بعمق �لعاقة بني �ل�ضعبني، عندما قال �أننا �ضعب و�حد يف دولتني، 
وخا�ضـــة �لعاقة �ل�ضورية �للبنانية �ملميزة. �إن مـــا يجمع بيننا �لكثري، من �جلبل 
و�لنهـــر و�لبحر وحتى �ل�ضهل.كل من ينظر �إىل �لطبيعـــة �لثغور�تية و�لت�ضاري�ضية 
يـــدرك �أننا �ضعب و�حد يف بلدين، وهذ� يرخي �أعباء وم�ضوؤوليات كبرية على عاتق 

�حلكومتني �ل�ضورية و�للبنانية".
�أ�ضـــاف: "نتائج �ملباحثات �لتي متت �ليـــوم ممتازة، وقد مت �لتعبري عنها من 
خـــال �لبيان �مل�ضرتك �لذي مت توقيعه. و�أكرر ترحيبي مرة �أخرى باأخي دولة 
�لرئي�ش �ضعد �لدين �حلريري يف بلده �لثاين �ضورية، وبالأخوة �ل�ضادة �لوزر�ء 
�لذيـــن �أغنـــو� جل�ضاتنـــا �ليوم مبقرتحات ت�ضـــكل �إ�ضافة ملـــا مت �لتفاق عليه، 

ونر�ضم روؤية م�ضتقبلية جديدة يف �ملرحلة �لقادمة".

الرئي�ش احلريري
�أما �لرئي�ش �حلريري فقال: "لقد �أجرينا �جتماعات ممتازة مع دولة �لرئي�ش 
�لأخ حممـــد ناجي �لعطري ومع �ل�ضـــادة �لوزر�ء تناولت خمتلف �أوجه �لتعاون 

بني لبنان و�ضوريا.

كمـــا تعلمون فاإن �لوفد �حلكومي �لـــذي ير�فقني هو وفد مو�ضع ويعرب عن م�ضتوى 
�لعاقة بني بلدينا وم�ضتوى طموحنا لتطوير هذه �لعاقة و�إطاق �لتن�ضيق وتعزيز 

عو�مل �لثقة بني �لبلدين و�حلكومتني.
�أبعـــاد هذه �لجتماعات مهمـــة جد� لكل من لبنان و�ضوريـــا، بدليل �أنه وبعد بحث 
جدي ومعمق، مت �لتوقيـــع على �ضلة من �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم، من �ضاأنها 
�أن تفتـــح �ملجـــال لنقلة نوعيـــة يف �لقت�ضاد و�لرتبيـــة و�لثقافة و�لبيئـــة و�لأ�ضغال 

و�ل�ضحة و�لعدل و�ضائر �لأمور �لتي تهم �ملو�طنني يف �لبلدين.
كمـــا قلـــت لدولة �لرئي�ش و�ل�ضـــادة �لوزر�ء خال �لجتماعات، فـــاإن ما بني لبنان 
و�ضوريـــا �ضـــات عميقة �لأبعاد، يجـــب �أن نرتجمها من خـــال عاقة وطيدة بني 
�لبلديـــن و�حلكومتـــني. و�أريد �أن �أنوه يف هذ� �ملجال برعايـــة �ضيادة �لرئي�ش ب�ضار 
�لأ�ضـــد �ملبا�ضرة لعملنـــا �مل�ضرتك يف تطوير هـــذه �لعاقات، �لتـــي يحر�ش عليها 

�أي�ضا ويرعاها ب�ضورة د�ئمة فخامة �لرئي�ش مي�ضال �ضليمان.
�إن م�ضاحـــة �مل�ضالح �مل�ضرتكة بني لبنان و�ضوريا م�ضاحـــة و��ضعة، فيها �لقت�ضاد، 
و�لتجـــارة و�جلمارك و�لثقافـــة و�لزر�عة و�لبيئة و�ل�ضياحـــة و�لأمن. وما يزيد من 
�ضرورة حت�ضني هذه �مل�ضاحة و�لإفادة منها �أننا نو�جه معا �لتحديات �لكربى �لتي 
ميثلهـــا �لعدو�ن �ل�ضر�ئيلي على �ضيادتنا و�أر��ضينا مـــن ناحية، و�إر�دتنا �مل�ضرتكة 
حترير �أر��ضينا �ملحتلة يف �جلنوب �للبناين و�جلولن �ل�ضوري على �أ�ضا�ش مرجعية 

موؤمتر مدريد ومبادرة �ل�ضام �لعربية �لتي �أقرت يف قمة بريوت عام 2002.
�إن لبنان يتعر�ش يوميا لنتهاكات �لعدو �لإ�ضر�ئيلي ل�ضيادته على �أجو�ئه و�أر��ضيه 
ومياهـــه.  ولبنان يو�جه هـــذه �لنتهاكات بالوحدة �لوطنيـــة �أول، وبالعتماد على 

�لدعم �لعربي وعلى �ل�ضرعية �لدولية �ملتمثلة بقر�ر�ت جمل�ش �لأمن �لدويل.
�لبيـــان �مل�ضرتك �لـــذي �ضدر عن �جتماعاتنـــا يعرب عن روحيـــة متقدمة للتعاون 
تقـــوم على �لحرت�م �ملتبادل ل�ضيادة و��ضتقال كل من �لبلدين.  لقد �ضددنا على 
�ضـــرورة حتقيق �ل�ضام �لعادل وعلى حقوق �ل�ضعب �لفل�ضطيني �مل�ضروعة مبا يف 
ذلك حق �لعودة ورف�ـــش �لتوطني و�إقامة �لدولة �لفل�ضطينية �مل�ضتقلة وعا�ضمتها 

�لقد�ش.
كما �أكدنا �حلر�ش علـــى ��ضتمر�ر �لتعاون و�لت�ضاور يف ما بيننا وتبادل �لزيار�ت، 
و�ضددنـــا على تاأمني مقومات �لتكامل �لقت�ضـــادي ومتابعة �إقامة مكاتب حدودية 
م�ضرتكة، ومتابعة �لعمل من �أجل �ضبط �حلدود ومكافحة �لتهريب وكافة �لعمال 
�ملخالفـــة للقو�نـــني.  كما قررنـــا �ل�ضري قدما يف ربط �لبلديـــن عرب �ضكك �حلديد 

و�إقامة منطقة �ضناعية م�ضرتكة حدودية.
وطلبنـــا من �للجنة �مل�ضرتكة لتحديد وتر�ضيم �حلدود مبا�ضرة �أعمالها ومن جلنة 

�ملفقودين �إجناز مهمتها باأ�ضرع وقت ممكن.
هـــذه عناويـــن لتعزيز �لثقة بني �لبلدين، ونحن نر�هن بـــل نريد �أن ت�ضكل �لعاقة 
بـــني لبنان و�ضوريا منوذجـــا متقدما لل�ضوق �لعربية �مل�ضرتكـــة، ونتطلع �إىل تو�ضيع 

نطاق �لتعاون لي�ضمل دول �ضقيقة �أخرى.
�إن خـــط �لتعـــاون �لقت�ضـــادي و�لتنموي و�ل�ضياحـــي بني لبنـــان و�ضوريا ميتد �إىل 
�لأردن و�إىل دول �ضقيقـــة �أخرى، و�أعترب �أن للقطاع �خلا�ش يف �ضوريا ولبنان دور� 

مهما وحيويا على هذ� �ل�ضعيد.
اأخـــريا, اأكرر �صكـــري ل�صيادة الرئي�س ب�صار االأ�صـــد وللحكومة ال�صورية 
ورئي�صهـــا االأخ حممـــد ناجـــي العطـــري ولل�صـــادة الـــوزراء اللبنانيـــني 
وال�صوريـــني وللجـــان التح�صـــري التي عملـــت الإجناح هـــذا اللقاء, على 
اأمل اأن يلبي دولة الرئي�س العطري دعوتي له لزيارة بريوت قريبا اإن 

�صاء اهلل ملوا�صلة التن�صيق والت�صاور بيننا".
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شخصية العدد

٭ .. �إنه �ل�ضيد ف�ضل �هلل "رحمه �هلل"
.. �ضيد مقاوم.. جماهد �ضاحب �ل�ضخ�ضية �لهامة �ملرموقة �ملميزة، و�ضاحب 

�لدور و�ملو�قف �ل�ضلبة لإنطاقة �ملقاومة يف لبنان.

٭ .. �إنه �ل�ضيد ف�ضل �هلل
�ضيد كبـــري بحكمته، وباإن�ضانيته، ورحابة �ضدره، �ضيـــد كبري باإر�دته، و�إميانه 

و�ضربه.

�ضيد كبـــري بتو��ضعه، وعلمه، وفكره، وثقافته ومعرفتـــه وحر�ضه لأجل حماية 
�لدين �لإ�ضامي، و�لإن�ضانية جمعاء و�لوطن �لغايل لبنان.

٭ .. �إنه �ل�ضيد ف�ضل �هلل "رحمه �هلل"
�ضيـــد مقاوم جليـــل مرجع ديني جمتهـــد �ضالح، و�ضخ�ضية قياديـــة و�ضيا�ضية 
وحركيـــة، وفكرية، وثقافيـــة يف �ضبيل جمتمـــع قوي، قوي باملحبـــة.. و�لعطاء 
و�لإخا�ـــش و�لإميان و�لوفاء.. قوي يف �لبناء و�لعطاء و�لوهب يف �ضبيل "�هلل 

العالمة.. مرجع احلكمة.. والعتدال.. يف ذمة اهلل
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

٭ بقلم: غالب بعا�شريي
مرجع احلكمة واالعتدال.. العاّلمة الكبري اآية اهلل حممد ح�صني ف�صل اهلل "رحمه اهلل".. االأب الروحي.. للمقاومة. واملجاهدين يف لبنان 

بق�صاء اهلل وقدره
.. ّغيب املوت.. الفقيه,

مرجع احلكمة واالعتدال.. االأول يف العامل العربي.. واالإ�صالمي
فقدت االأمة.. العربية.. واالإ�صالمية �صخ�صية عظيمة عريقة وهامة, رحلت عنا.. اإىل رحاب اجلنة "باإذن اهلل".

.. بعد اأن قّدمت اأف�صل واأهم الدرو�س البطولية املقاومة واجلهادية يف �صبيل هذه االأمة.
.. بالفكر.. والدور والنهج.. واملوقف.. والعقيدة, واأ�صحت هذه املبادئ واملواقف والقيم واالأخالق احلميدة "مدر�صة االأ�صالة" املتجددة.

شخصية العدد

�ضبحانه وتعاىل".

٭ .. �إنه �ل�ضيد ف�ضل �هلل "رحمه �هلل"
.. ن�ضـــري �لفقـــر�ء و�مل�ضاكـــني و�لأيتـــام، ن�ضـــري 
�لعـــدل.. ن�ضـــري �حلـــق، ن�ضـــري �لعقـــل، ن�ضـــري 

�ملظلومني.. �مل�ضت�ضعفني يف �لأر�ش.

٭ ..�إنه  �ل�ضيد ف�ضل �هلل "رحمه �هلل"
.. ر�ئد �ملبادر�ت �ملحقة و�ملميزة يف �ضّتى �ملجالت، 
و�لت�ضحيـــة..  و�لعطـــاء..  و�لعقائديـــة  �لفكريـــة 

و�لعمل.. و�ملثابرة..
و�لرتبويـــة..  �لجتماعيـــة،  ور�ئـــد يف �خلدمـــات 

و�ل�ضحية.. و�لإ�ضت�ضفائية يف �ضبيل �لأمة.

٭ .. �إنه �ل�ضيد ف�ضل �هلل "رحمه �هلل"
.. �ضيد �لفد�ء و�ل�ضـــرف.. و�لت�ضحية.. و�لوفاء.. 
و�لعـــّزة و�لكر�مـــة، .. �ملقـــاوم �لكبـــري �لعربـــي.. 

�لإ�ضامي يف �ضد �لعدو �لإ�ضر�ئيلي

٭ .. ود�عًا.. �ضماحة �لعّامة �ملرجع
�ل�ضيد ف�ضل �هلل "رحمك �هلل"

و�أ�ضكنـــك  �ل�ضيـــد  يـــا �ضماحـــة  بـــاركك �هلل..   ..
ف�ضيـــح جناته وجز�ك خريً�، مبـــا قدمته لدينك.. 

وملجتمعك، ووطنك و�أمتك من خري �لعطاء.

اأ�شرة "جملة �شيدا"
تتقّدم من عائلة الفقيد بخال�ش املوا�شاة والتعزية بامل�شاب اجللل، ومن ال�شعب اللبناين باأحر التعازي، 

�شائلني اهلل عّز وجل اأن يلهمهم ال�شرب وال�شلوان.
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ذكرى ذكرى

طوباوي.... جديد من لبنان
....�لأخ ��ضتطفان نعمة

�لر�هب �للبناين �ملاروين
...رجل �ضالح على درب �لقد��ضة

...�إنه 
لبنان  �أر�ش �لر�ضالت...ومهد �حل�ضار�ت و�لأديان �ل�ضماوّية.
...لبنان وطن �ملحبة...و�لإميان و�لإخا�ش و�لوفاء و�ل�ضام.

...هبـــة �ضماوّية... قيمة من �ل�ضماء، ُت�ضاف �إىل �ل�ضجل �لذهبي �لغني �لقّيم 
و�لعريق ملجد تاريخ لبنان

...�إّنه
لبنـــان �لوطن �لعريق برت�ثه وجمده ...وتاريخـــه و�إن�ضانّيته وح�ضارته، ومكانته 
باملا�ضـــي �لعريق وحا�ضره �حلديـــث، ودوره �ملتقّدم و�ملتاألق �حلافل بالعطاء... 

و�لت�ضحية، و�لإجناز�ت �لهاّمة �لدينّية �حلا�ضنة و�جلامعة للوطن .
...�إّنه

...لبنان عنو�ن ح�ضارة.. �ل�ضرق.. و�لغرب
عنـــو�ن: �لت�ضامن �لإ�ضامـــي.. �مل�ضيحي، و�لقدوة �حل�ضنـــة، لأجل �لإن�ضانّية 

و�ملحبة و�لت�ضامح وحو�ر �حل�ضار�ت و�لأديان.
“عر�ش القدا�شة”

ح�ضره رئي�ش �جلمهورّية �لعماد مي�ضال �ضليمان، ورئي�ش �حلكومة �ل�ضيخ �ضعد 

�حلريـــري ووزر�ء ونـــّو�ب وروؤ�ضاء تّيار�ت و�أحـــز�ب �إىل جانب م�ضاركة جميع 
�للبنانيني بكل طو�ئفهم و�إنتماء�تهم، �لذين جاوؤو� من كل حدب و�ضوب ومن 
كافة �ملحافظات و�ملناطـــق حتت عنو�ن، �إقتدى ��ضطفان نعمة مبن �ضبقه من 
�لقدي�ضـــني يف لبنان متجـــردً� مبتعدً� عن كل ما يف�ضلـــه �أويعرقل و�ضوله �إىل 
�لنور �لإلهي ناكرً� ذ�ته و�هبًا نف�ضه هلّل �لذي رفعه و�ضريفعه قدي�ضًا على مذبح 

�لكني�ضة �ضفيعًا للكني�ضة �ملارونّية و�لعاملني �أجمع.
الإلهية” “الذبيحة 

تر�أ�ش �لذبيحة �لإلهية �لبطريرك �ضفري وعاونه ممّثل �لبابا �ملطر�ن �أماتو، ر�عي 
�أبر�ضّيـــة �لبرتون �ملارونّية �ملطـــر�ن بول�ش �ميل �ضعادة، �لرئي�ـــش �لعام للرهبانية 
�للبنانيـــة �ملارونيـــة �لأب مياد طربيـــه �أمني �ل�ضر �لعـــام يف �لرهبانية �لأب كلود 

نـــدره وكيـــل دعاوى �لقدي�ضـــني �لأب بول�ش قزي، رئي�ش دير كفيفـــان �لأب مي�ضال 
�ليان،�خلوري جوزيف بو�ري مر�ضد دير مار يو�ضف جربتا �لأب جنم �لها�ضم.

كما �ضارك يف �لذبيحة �للهية بطريرك �لروم �لكاثوليك غريغوريو�ش �لثالث 
حلام، بطريرك �ل�ضريان �لكاثوليك �غناطيو�ش يو�ضف �لثالث يونان، �لرئي�ش 
�ل�ضابـــق لل�ضريـــان �لكاثوليك مو�ضـــى د�ود، �ل�ضفري �لبابـــوي غربيال كات�ضيا، 
�لقائم باعمـــال �ل�ضفارة �لبابوية توما�ش حبيب، وجمـــع من مطارنة �لطائفة 
�ملارونية و�لروم �لكاثوليك و�لأرمن �لكاثوليك و�ل�ضريان �لكاثوليك، و�لاتني 
و�لكلـــد�ن، و�لروؤ�ضاء �لعامون و�لرئي�ضات �لعامـــات للرهبانيات يف لبنان من 
خمتلف �لكنائ�ش �لكاثوليكية روؤ�ضاء �أديار ولفيف من �لكهنة و�لباء و�لرهبان 

و�لر�هبات �إىل جانب ح�ضد كبري من �ملوؤمنني يف لبنان ودول �جلو�ر.
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حممد بلوط:
�ضّكلـــت حرب �لـ 33 يومًا يف متوز �لعام 2006 �لتي 
�ضّنها �لعـــدو �لإ�ضر�ئيلي على لبنـــان حمطة بارزة 
يف �ل�ضر�ع �لعربـــي- �لإ�ضر�ئيلي، لأن �ملقاومة يف 
لبنـــان ��ضتطاعـــت �أن حتقـــق �أول ن�ضـــر من نوعه 
علـــى �جلي�ـــش "�لـــذي ل يقهـــر"، كمـــا كان يتغّنى 

�لإ�ضر�ئيليون �ضابقًا.
ومل تكن �إ�ضر�ئيل تريد من هذ� �لعدو�ن �أن ترد على 
عملية �أ�ضر وقتل ب�ضعـــة جنود لها على يد �ملقاومة 
كمـــا حاولت وحتاول ت�ضويقه قبـــل كل عدو�ن ت�ضنه 
على لبنان، بل �ضعـــت من خال حت�ضري�ت و��ضعة 
قبل فـــرتة طويلة من �ضن هذه �حلـــرب �إىل �ضرب 
�ملقاومـــة وقتـــل روح �ل�ضمـــود و�ملمانعـــة للبنـــان، 
وحتقيـــق �أهـــد�ف حيوية و�قتطاع جـــزء من �أر�ضه 

حتت عنو�ن �إعادة ت�ضكيل حز�م �أمان لإ�ضر�ئيل.
ويجمـــع �ملر�قبـــون علـــى �أن �جلي�ـــش �لإ�ضر�ئيلي، 
�لذي ��ضطـــر �إىل �لن�ضحاب من �جلنوب يف �لعام 
2000 بعـــد �ل�ضربات �لقويـــة و�ملتاحقة للمقاومة 
و�نهيار �مليلي�ضيا �ملتعاملة معه، �أر�د �أن يق�ضي على 
�لبنيـــة �لتحتية للمقاومة يف كل لبنـــان ويعيد ن�ضج 
�تفـــاق معه على غر�ر �تفاق 17 �أيار. لكنه ف�ضل يف 
حتقيق ذلك، و�أ�ضيب ب�ضدمة قوية جر�ء �ملقاومة 
�لتي و�جهها وحجم �لنار �لذي �أ�ضاب قو�ته �لربية 
ومدنـــه وم�ضتوطناتـــه يف �لد�خـــل �لإ�ضر�ئيلي، ما 
جعله ي�ضعى �إىل وقف �لعمليات �لع�ضكرية بعد �أيام 
من �لعـــدو�ن، لكـــن �لإد�رة �لأمريكية �آنذ�ك حّثت 
�مل�ضوؤولني �لإ�ضر�ئيليني على متابعة �حلرب وقدمت 
لإ�ضر�ئيل م�ضاعد�ت ع�ضكرية وذخائر هائلة �ضعيًا 

�إىل �إحلاق �لهزمية باملقاومة "وحزب �هلل".
ورغـــم كل هذ� �لدعم و�مل�ضاعد�ت فاإن �لعدو �لذي 
زّج باحتياطـــه يف �ملعركـــة مل يتمكن من حتقيق �أي 
تقدم ُيذكر و��ضطـــر بعد 34 يومًا من هذه �حلرب 
�أن يوقـــف عدو�نـــه بغطـــاء "دويل" متّثـــل بالقر�ر 

.1701
وجّند �لعـــدو �لإ�ضر�ئيلي لهذه �حلـــرب يف �لبد�ية 

ع�ضرة �آلف �ضابط وجنـــدي قبل �أن ي�ضاعف هذ� 
�لعـــدد ثاث مـــر�ت، ويغرق يف �لرمـــال �لقاتلة يف 
�جلنـــوب �للبناين، حيث و�جـــه �أ�ضر�ش مقاومة يف 
�لقـــرى �حلدوديـــة ومل يتمكن من تثبيـــت قو�ته يف 
�أيـــة بلدة �أو قرية بعد 34 يومًا من �لقتال، رغم قوة 
�لنري�ن �لهائلة �لتي ��ضتخدمها �جلي�ش �لإ�ضر�ئيلي 

جوً� وبرً� وبحرً�.
وكمـــا يف كل مـــرة فقد بادر �لعـــدو �إىل �ضن غار�ت 
مدمرة علـــى �جلنوب و�ضاحية بـــريوت �جلنوبية، 
ومناطـــق �أخـــرى يف �جلبل و�لبقـــاع، ومل مييز بني 
�أهـــد�ف مدنية �أو ع�ضكرية، لكنه فوجئ بعد دخول 
قو�ته �لربية و�قتحامها �حلدود جنوبًا باأن كل هذه 
�لغـــار�ت مل ت�ضعـــف مـــن �ملقاومـــة، و�أن �ملقاومني 
��ضتبكو� مع �جلنـــود �لإ�ضر�ئيليني علـــى ُبعد �أمتار 
من هذه �حلـــدود ومتّكنو� يف �ل�ضتبـــاك �لأول من 

قتل 8 جنود وتدمري دبابتني.
وجنحت �ملقاومة يف �إف�ضال كل حماولت �حل�ضار 
�لتـــي قام بهـــا �جلي�ـــش �لإ�ضر�ئيلـــي �إن عرب دفعه 
مبئـــات مـــن دباباته و�آلياتـــه �لع�ضكريـــة �إىل �أر�ش 
�ملعركـــة حتـــت غطاء ق�ضـــف جوي وبـــري وبحري 
�أو عـــرب ��ضتهـــد�ف �لطـــرق و�جل�ضور، وبـــدًل من 
ذلـــك فقـــد متّكن �ملقاومـــون يف كثري مـــن �ملناطق 
و�لبلد�ت من حما�ضرة وحد�ت �إ�ضر�ئيلية و�أوقعو� 
يف �ضفوفهـــا خ�ضائـــر ج�ضيمة ومنهـــا معركة �ضهل 

�خليام وو�دي �حلجري وغريها.
ولأول مـــرة ��ضتطاعـــت �ملقاومـــة من �ضـــل �حلركة 
�لبحرية لبـــو�رج و�لـــزو�رق �حلربيـــة �لإ�ضر�ئيلية 
بعـــد �أن دمرت �إحدى �ل�ضفـــن �حلربية للعدو قبالة 

بريوت و�أ�ضابت �أخرى.
�إدخـــال �ضـــاح  وبالتـــايل متّكنـــت �ملقاومـــة مـــن 
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�ضاروخي جديـــد �إىل �ملعركة لإ�ضعاف قدرة �لعدو 
بحرً�.

ونظـــر� حلجـــم �ل�ضدمـــة �لتـــي �أ�ضيب بهـــا �لعدو 
�لإ�ضر�ئيلي فقـــد �ختلفت �لأهـــد�ف �ملعلنة له من 
هذه �حلرب، فبعد �أن �أعلن بد�ية عن �أن �لغاية هي 
��ضتعـــادة �جلنديني �لأ�ضريين جـــر�ء عملية �لوعد 
�ل�ضـــادق و�ضـــرب �ملو�قـــع �ملتقدمة حلـــزب �هلل، 
عـــاد و�أُعلن �أن �لهدف �ضرب بنى حزب �هلل يف كل 
لبنان و�إبعاد مقاتليه �ضمايل �لليطاين ملنع �ضو�ريخ 
�حلـــزب مـــن �ل�ضقـــوط علـــى �ملـــدن و�مل�ضتوطنات 
�لإ�ضر�ئيليـــة.  وبالرغم من تعـــّدد �لأهد�ف �إل �أن 
�حلـــرب �نتهـــت دون �أن حتقق �إ�ضر�ئيـــل �أي هدف 

من هذه �لأهد�ف.
وعلـــى �لرغم من �لأزمة �ل�ضيا�ضيـــة �لد�خلية �لتي 
كانـــت تع�ضـــف بلبنـــان �إل �أن ما حققتـــه �ملقاومة 
و�ل�ضعـــب و�جلي�ش من �ضمود ر�ئع يف وجه �لعدو�ن 
�لإ�ضر�ئيلي خلق مناخًا جيـــدً� و�إيجابيًا يف �جلبهة 
�لد�خليـــة، با�ضتثناء بع�ش �لثغـــر�ت و�ملو�قف �لتي 

مل تكن موؤثرة على �لو�ضع �للبناين �لعام.
ورغم �ختاف مو�قـــف �لأنظمة �لعربية حول هذه 
�حلـــرب، �إل �أن ما حققته �ملقاومـــة يف قتالها �ضد 
جي�ش �لعدو لقى �ضدى �إيجابيًا كبريً� لدى �ل�ضعب 
�لعربـــي يف خمتلـــف �لـــدول، وخرجـــت مظاهر�ت 
موؤيـــدة لها م�ضتعـــدة لإر�ضال �لآلف مـــن �ملقاتلني 

للقتال �إىل جانب �ملقاومني �للبنانيني.

النتائـــج  هـــي  العـــدو, ومـــا  • مـــاذا ح�صـــد 
التي ترتبت عن هذه احلرب؟

�عرتفـــت وتعـــرتف �مل�ضـــادر �لإ�ضر�ئيليـــة نف�ضها 
بـــاأن �لعمليـــة �لع�ضكريـــة �لو��ضعـــة �لتـــي قـــام بها 
�جلي�ش �لإ�ضر�ئيلي مل حتقـــق �أهد�فها، �أوًل جلهة 
عدم �لقـــدرة على �ضرب �لبنـــى �لتحتية للمقاومة 
وحـــزب �هلل،  وثانيًا على �ضعيـــد حترير �جلنديني 
�لأ�ضرييـــن، وثالثًا على �ضعيد خلـــق عازل �أمني يف 
�جلنوب ي�ضمن "�أمن و��ضتقر�ر �ملنطقة �ل�ضمالية 

و�مل�ضتوطنات �لإ�ضر�ئيلية".
وبـــدًل من ذلـــك فقد �أ�ضيـــب �جلي�ـــش �لإ�ضر�ئيلي 
و�أحلقـــت  و�ملعـــد�ت،  بـــالأرو�ح  كبـــرية  بخ�ضائـــر 
�ملقاومـــة به هزميـــة قا�ضية يف �لقتال �لـــربي �أّدت 
�إىل �إ�ضعـــاف معنوياتـــه �إىل �أدنى م�ضتـــوى بعد �أن 
كان �لقادة �ل�ضهاينة يتغنـــون باأنه "�جلي�ش �لذي 

ل ُيقهر".
و��ضتطاعـــت �ملقاومـــة �أن توؤكـــد �ملعادلة �جلديدة، 
وهـــي معادلة �لقوة �لر�دعة، �لأمـــر �لذي �أّدى �إىل 
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وي�ضيـــف:" لقـــد ��ضتعمـــل �لعـــدو �لإ�ضر�ئيلـــي كل �آلته 
�حلربيـــة، و��ضتخـــدم �حتياطـــه من �ضـــاح وذخرية، 
ثـــم ��ضتعان عرب �أ�ضطول جـــوي بالدعم �لأمريكي على 
�ضعيـــد تزويده باملزيـــد من �لقنابـــل و�ل�ضو�ريخ، ومع 
ذلـــك مل يتمكن مـــن حتقيق �أي تقـــدم، فكانت دباباته 
�لثقيلة �ضيدً� �ضهًا ل�ضو�ريخ �ملقاومة، ووقع م�ضاته يف 
كمائن �ملقاومني �لذين �أحلقـــو� باجلنود �لإ�ضر�ئيليني 

خ�ضائر فادحة هّزت �لكيان �ل�ضهيوين".
ويتابـــع قبي�ضـــي: " لقـــد �ضهـــدت حـــرب متـــوز تكري�ش 
معادلـــة �لردع، حيـــث ��ضتطاعـــت �ملقاومـــة لأول مرة 
�لإ�ضر�ئيليـــة يف  و�مل�ضتوطنـــات  �ملـــدن  تـــدك  �أن  مـــن 
عمـــق �لكيان �لإ�ضر�ئيلي، وبقيت حتـــى وقف �لعمليات 
�لع�ضكرية ت�ضرب ب�ضو�ريخها �لعدو م�ضتهدفة �ملو�قع 

�لع�ضكرية و�حليوية".
ويف جمـــال عر�ضـــه لنتائج هذه �حلرب يقـــول قبي�ضي: 
�أحدث  " �إن �لنت�ضار �لذي حققته �ملقاومة يف لبنان 
زلز�ًل قويًا د�خل �لكيان �ل�ضهيوين لي�ش على �ل�ضعيد 
�ل�ضيا�ضي فح�ضب بل �أي�ضًا على �ل�ضعيد �لع�ضكري، وقد 
�أ�ضقط �حلكومة �لإ�ضر�ئيليـــة ورئي�ضها، ثم �أّدى لحقًا 
�إىل �إحلـــاق �لهزمية بحزب "كادميـــا" �لذي كان يقود 

هذه �حلكومة، عد� عـــن تقرير "فينوغر�د" �لذي �أكد 
هزمية �جلي�ش �لإ�ضر�ئيلي على يد �ملقاومني �للبنانيني 
و�ل�ضعب و�جلي�ش �للبناين. كذلك �ضرب هذ� �لزلز�ل 
�ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية فاأقبـــل و��ضتقال ع�ضر�ت �ل�ضباط 
و�مل�ضوؤولني، وخلق جوً� من �لإحباط يف �ضفوف �جلنود 
�لإ�ضر�ئيليني �لذين ذ�قو� طعم �لهزمية لأول مرة على 
هذ� �ل�ضكل بعد �أن ذ�قـــو� �ملر�رة �لأوىل قبل �لندحار 

يف �لعام 2000".
ويختم قبي�ضي:" علينـــا �أن نوظف هذ� �لن�ضر ل�ضالح 
لبنان ومناعتـــه ول�ضالح �لعرب �أي�ضـــًا، فما ح�ضل يف 
متـــوز عـــام 2006 مل ي�ضكل در�ضـــًا للعـــدو �لإ�ضر�ئيلي 
فح�ضـــب، بـــل يجـــب �أن يكون در�ضـــًا للعرب بـــاأن �إر�دة 
�ملقاومة و�ل�ضمود قادرة على �ضناعة �لن�ضر، وبالتايل 

حماية �حلقوق و��ضرتجاعها".

ها�شم: �شقوط مقولة الت�شويات
�أمـــا �لنائـــب قا�ضم ها�ضم �بـــن بلدة �ضبعـــا فيقول: �أن 
�لهزمية �لتي منّي بها �لعدو �لإ�ضر�ئيلي يف حرب متوز 
�ضهد لها �لعامل باأ�ضره، حيث حققت �ملقاومة ن�ضرً� هو 
�لأول من نوعه، و��ضتطـــاع �ملقاومون �أن يلحقو� بجنود 

�لعـــدو خ�ضائـــر فادحـــة، وخا�ضو� معـــارك مو�جهة مع 
�جلي�ش �لإ�ضر�ئيلي يف كل قرية حاول �لتقدم باجتاهها، 
فلمعت مـــن خال هذه �حلرب �أ�ضمـــاء �لقرى و�لتال 

و�لأودية �لتي �ضّكلت عناوين لهذ� �لن�ضر �لكبري.
وي�ضيـــف ها�ضم:�ن �برز نتائج هـــذه �حلرب بال�ضافة 
�ىل �لزلـــز�ل �لـــذي �حدثته يف �لكيـــان �ل�ضهيوين هو 
��ضقاط مقولة �و فل�ضفة �لت�ضويات وتاأكيد �ملعادلة �لتي 
ل ي�ضـــح غري يف وجه ��ضر�ئيل ،وهـــي معادلة �ملقاومة 
و�لقـــوة �لتي هـــي �لو�ضيلة �لناجحة ل�ضـــرتد�د �لر�ش 
كمـــا ح�ضل يف �لعـــام 2000 وللدفاع عنهـــا كما ح�ضل 

يف �لعام 2006 .
ويـــرى �ي�ضـــا �ن �لعربي عا�ش خال حـــرب متوز حالة 
�عتز�ز مل يكن �عتاد عليها يف �ل�ضابق ، و�ضاهدنا كيف 
�ن �ل�ضو�ريـــخ تت�ضاقط يف عمق �لكيـــان �ل�ضر�ئيلي و 
تاحـــق جنـــوده وت�ضـــرب موؤ�ض�ضاته �حليويـــة وثكناته 
وم�ضانعـــه ومدنه رد� على حرب �لتدمـــري �لتي �ضنتها 

��ضر�ئيل على لبنان و �ملدنيني.
�ن ما جرى يف متوز �ضيبقى د�ئما يف ذ�كرة �للبنانيني 
و �لعرب ، لنه حطم كل �حلو�جز و ��ضقط مقولة “ 

�جلي�ش �لذي ل يقهر “ �ىل �لبد. 

تكري�ش قاعدة جديدة ترتكز على �لأ�ضلوب �ملقاوم 
يف وجه �إ�ضر�ئيل و�أطماعها �لعدو�نية.

بعد 33 يوم مـــن حرب برية وجوية وبحرية ��ضطر 
�لعـــدو �لإ�ضر�ئيلـــي �إىل �لإذعـــان للحقيقـــة �ملّرة، 
وكانـــت �آخـــر غـــارة لـــه يف �ل�ضابعـــة و45 دقيقـــة 
مـــن �ضبـــاح 14 �آب 2006 علـــى ب�ضاتـــني �لأطر�ف 
�ل�ضرقيـــة ملدينة �ضور، وبعد ربع �ضاعة دخل تطبيق 
قر�ر "وقـــف �لأعمال �لعدو�نية" �لـــذي ن�ش عليه 
�لقـــر�ر 1701 حّيز �لتنفيذ، وهو �لقر�ر �لذي ن�ش 
على دخول مـــا يقارب �خلم�ضة ع�ضـــر �ألف �ضابط 
وجندي من قو�ت "�ليونيفيل" �إىل �جلنوب حلفظ 
�ل�ضـــام مع �ن�ضحـــاب �لقـــو�ت �لإ�ضر�ئيلية �إىل ما 
ي�ضمى باخلط �لأزرق و�ن�ضحاب حزب �هلل �ضمايل 
�لليطـــاين، و�نت�ضـــار �جلي�ـــش �للبنـــاين �إىل جانب 

�لقو�ت �لدولية و�لتن�ضيق بني �جلانبني.
ويف �ضـــوء هـــذه �لهزميـــة �ملـــّرة تدحرجـــت �لروؤو�ش 
�ل�ضيا�ضيـــة و�لع�ضكريـــة �لإ�ضر�ئيلية ب�ضـــكل تدريجي 
ودفع رئي�ش �حلكومة �لإ�ضر�ئيلية �آنذ�ك �يهود �أوملرت 
�لثمن غاليًا حيث هزم حزبه )كادميا( لحقًا هزمية 

قا�ضية، لياأتي "�لليكود" و�ملتطرفون �إىل �حلكم.

�أما يف لبنان فقد خرجـــت �ملقاومة بن�ضر و��ضح، 
و�أثبتت �أن نهجها هو �لنهج �لناجح يف وجه �إ�ضر�ئيل 
و�عتد�ء�تهـــا، وبقيـــت حتى �للحظـــة �لأخرية قبل 
وقف هذ� �لعدو�ن تطلـــق ع�ضر�ت �ل�ضو�ريخ على 

�ملو�قع �لإ�ضر�ئيلية �لع�ضكرية و�حليوية.
�أما �ليوم فاجلميع يعرف �أن �ملقاومة باتت �أقوى من 
�ملرحلة �لتي �ضبقت 2006 باعرت�ف �لإ�ضر�ئيليني 
�أنف�ضهم �لذين باتو� يح�ضبون كل �حل�ضاب قبل �أن 

يقومو� مبغامرة �أخرى �ضد لبنان.

قبي�شي: املقاومون اللبنانيون هزموا 
ُيقهر" ل  الذي  "اجلي�ش 

ويقول �لنائـــب هاين قبي�ضي: "�أن حـــرب متوز �لتي 
�ضّنهـــا �لعدو �لإ�ضر�ئيلي كانـــت حربًا على كل لبنان 
ومل تكـــن ت�ضتهـــدف �ملقاومـــة فقـــط كمـــا يـــرت�ءى 
باجلي�ـــش  �أحلقـــت  �ملقاومـــة  �أن  و�ملهـــم  للبع�ـــش، 
�لإ�ضر�ئيلـــي �أول هزمية، وحققت ن�ضـــرً� قويًا �ضهد 

له �لعامل باأ�ضره".
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ت�صلم و�صام االأرز من رئا�صة اجلمهورية تقديراً جلهوده

حوار: �شمار الرتك
يبقـــى يف حركـــة د�ئمة، مو�كبًا �لن�ضـــاط �لر�ضمي للرئي�ش نبيـــه بري وملجل�ش 
�لنـــو�ب، �أكان على �ضعيد �للقـــاء�ت �أو �ملوؤمتر�ت �أو �لحتفـــالت و�ملنا�ضبات 

ذ�ت �لطابع �لر�ضمي.
ول يقت�ضـــر عمله على �لإطار �لتي تفر�ضه طبيعـــة موقعه وم�ضوؤولياته يف جمل�ش 
�لنـــو�ب، بل تر�ه حا�ضرً� يف معظم �ملنا�ضبـــات �لر�ضمية، فهو من �أو�ئل �حل�ضور 
يف �ل�ضتقبالت �لر�ضمية. وهو الرقم ال�صعب يف "الروتوكول" والعالقات 
العامـــة. علي حمـــد املدير العام ل�صـــوؤون الرئا�صة واملرا�صـــم والعالقات 
العامـــة يف جمل�ـــس النـــواب، دخـــل �إد�رة �لربملان من �لبـــاب �ل�ضيا�ضي بعد 
�أن كان نا�ضطـــًا �ضيا�ضيـــًا يف بريوت علـــى وجه �خل�ضو�ش فهو �بـــن �لعا�ضمة 
�لـــذي تربطه مع �جلميع عاقات جيدة وطيبـــة، و�لذي يحر�ش على �لتقاليد 

و�لثو�بت �لوطنية و�لعروبية.
 عندما دخل �إىل �إد�رة �ملجل�ش مل يكن يعرف �أي موقع �ضياأخذه لكنه كان منذ 

�لبد�ية حري�ضًا على �أن يعمل يف �إطار وجه �لربملان وو�جهته وح�ضب ما يقول 
فاإن �لرئي�ش بري وجد فيه هذ� �مليل و�ملو��ضفات �لتي تتو�فق مع مركزه �لذي 

يعترب من �أبرز �ملر�كز يف جمل�ش �لنو�ب ولدى رئا�ضتها.
 ولأنـــه جنـــح يف م�ضوؤولياته ولفـــت �لعديد مـــن �مل�ضوؤولـــني و�ل�ضيا�ضيني د�خل 
وخـــارج �ملجل�ـــش، �أخذ يربز يف كل �ملحطـــات و�ملنا�ضبـــات �لر�ضمية، وهذ� ما 
�ضاعد على منحه و�ضام �لأرز �لوطني برتبة "كومندور" من رئا�ضة �جلمهورية 

ك�ضهادة له ولكفاءته �لعالية يف عمله.
 و�إىل جانب قدر�ته على تنظيم و�إد�رة "�لربوتوكول" يف �ملجل�ش، فاإنه ي�ضرف 
�أي�ضـــًا على �أمور �أخرى تتعلق بالوفود �لز�ئرة للرئي�ش بري وللمجل�ش بالتعاون 
مع �ملديريات �لأخرى وعلى وجه �خل�ضو�ش مع �لأمانة �لعامة للخارجية �لتي 

ير�أ�ضها بال �ضر�رة.
 ول يقت�ضـــر �هتمـــام حمـــد على نطاق عمله بـــل �أنه ميتلك �حل�ـــش �ل�ضيا�ضي 

ويجيد �لتعامل مع �ل�ضيا�ضة و�ل�ضيا�ضيني، بحيث بات ر�ضيده لديهم كبريً�.

يتحدث حمد  علي  الربوتوكول  ال�شعب" يف  "الرقم 
لـ �شيدا عرب التاريخ عن م�شوؤوليات املرا�شم والتبا�شاتها

يبقـــى �لقول �أن �لأ�ضتاذ علـــي حمد من �مل�ضوؤولني �ملخل�ضـــني لعملهم، وهو ل 
ير�ضـــى باأن يكـــون �ضنيعة موقعه، بـــل يوؤكد على �لـــدو�م �أن �لرجال هي �لتي 

ت�ضنع �ملو�قع.

الرئي�ش بري هو من قرر
التوجه؟ هذا  الختيار  دفعك  الذي  ما  • بداية 

�أن  " مـــن �لطبيعـــي يف موقعنا د�خـــل جمل�ش �لنو�ب ومن خـــال �لهيكلية 
يكـــون هنـــاك �إد�ر�ت عدة منهـــا �إد�رة �ضـــوؤون �لرئا�ضة �لتي ت�ضمـــل �ملر��ضم، 
و�لعاقـــات �لعامـــة،  عاقات �ل�ضوؤون �خلارجية، ومنهـــا بع�ش �لإد�ر�ت �لتي 

تتعلق بالأمور �ملالية و�أخرى بالأمور �لإعامية.
و�حلقيقـــة �أن �لرئي�ش نبيه بري هـــو من قرر �أن �أكون يف موقع �ملديرية �لعامة 
ل�ضـــوؤون �لرئا�ضـــة و�لتي تخت�ش باملر��ضـــم. ومن �لبديهـــي مبوؤ�ض�ضة كاملجل�ش 
�لنيابـــي و�لتي تعترب من �أهـــم �ملوؤ�ض�ضات يف �لبلد �أن يكـــون لديها �إد�رة تعنى 

ب�ضوؤون �ملر��ضم"

واجهة "املوؤ�ش�شة"
• بغ�ـــس النظـــر عـــن اختيـــار الرئي�ـــس بـــري لـــك كي تكـــون يف هذا 

املوقع, ما الذي �صجعك لهذا االجتاه؟
 " �ختيـــار �لرئي�ـــش بري جاء نتيجة روؤيته لهذ� "�مليل"، ونحن �إن تابعنا تاريخ 
�ملجل�ش �لنيابي نلحظ باأن �ملر��ضم كانت من �أقل �لإد�ر�ت فاعلية يف �ملجل�ش، 
�إل �أن �لرئي�ش بري كان حري�ضًا على �أن تكون للمر��ضم "و�ضعية" ت�ضتطيع من 

خالهـــا �أن تكون و�جهة "�ملوؤ�ض�ضة" �لتي تعنى بهـــا، ول �ضيما �أن �ملر��ضم لها 
دور تنظيمي �أ�ضا�ضي يف �لجتماعات و�لزيار�ت و�ملاآدب وما �ضابه"

الربوتوكول عملية تنظيم
لــــ  متكامـــل  قانـــون  مـــن  هنـــاك  لي�ـــس  لبنـــان  يف  اأنـــه  نعلـــم  • كمـــا 

الواقع؟ هذا  مع  تتعامل  كيف  "الروتوكول", 
 " هـــذه �ل�ضنـــة هي �ل�ضابعة ع�ضرة �لتي ل �أز�ل �أت�ضلـــم فيها "�لربوتوكول" يف 
�ملجل�ـــش �لنيابـــي، وبا �ضك فاإن لبنـــان يعترب من �أكرث �لـــدول �لعربية وحتى 
بالن�ضبة للدول �لغربية �لذي يعنى بالو�ضع �لربوتوكويل. "فالربوتوكول" كلمة 
رمبـــا تكون جامدة لكنهـــا تت�ضمن �أمورً� عديدة تتمثـــل بالرتتيب، و�لت�ضنيف 
و�حلفـــاظ علـــى �ملو�قع. وبالعودة �إىل �لـــور�ء، نلحظ يف �لع�ضائـــر مثًا وجود 
رئي�ـــش �لع�ضـــرية ثـــم �بنه وبعدهـــا خلفـــه، كذلك �حلـــال بالن�ضبـــة لاأنظمة 
�لعربيـــة جتد �أن "�لربوتوكول" لديهم عائلي حيث هناك �لأمري �لأول و�لثاين 

و�لثالث.
�أمـــا �لباد �لغربيـــة فنجد �أن "�لربوتوكول" بد�أ يف �إنكلـــرت� مع �لنظام �مللكي 
وكيفيـــة �لتعاطي مع �مللكـــة و�ضيوفها وم�ضاعديها، باخت�ضـــار �لربوتوكول هو 

عملية تنظيم بامتياز.
�أما يف لبنان، فدور "�لربوتوكول" يكمن يف تنظيم �لفو�ضى �أكرث منه �لتنظيم 

�لربوتوكويل لذلك �أنا �أ�ضميه "تنظيم �لفو�ضى يف لبنان".
و�لدليـــل علـــى ذلـــك، �أنه عندمـــا يكون هنـــاك �حتفال مـــا مدعو �إليـــه وجوه 
�جتماعيـــة و�ضيا�ضية ل ميكـــن ل�ضخ�ضية �جتماعية لها موقعهـــا �أن تعترب باأن 

مع الرئيس بري

مع أمني عام جامعة الدول العربية عمرو موسى
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�لأول �أن �أوجـــه �ل�ضفـــر لدى �لرئي�ش بـــري خمتلفة، منها �للقـــاء�ت �لر�ضمية 
�لربملانيـــة نتيجـــة موؤمتر�ت تعقـــد �ضنويًا �أو ب�ضـــكل طارئ وهنـــاك �لزيار�ت 

�لر�ضمية و�لزيار�ت �خلا�ضة كاأي م�ضوؤول.
وهنـــا ل بـــد من �لإ�ضـــارة �إىل �أن �لرئي�ش بـــري لدى قيامه بزيـــارة خا�ضة مع 
عائلتـــه فهو يقـــوم بها دون �ل�ضتعانـــة باأحد من �ملجل�ش �لنيابـــي بل يقوم بها 
علـــى عاتقه وذلك كي ل يخلط �لعمل �خلا�ش بالعمل �لعام، علمًا �أن من حقه 

كرئي�ش للمجل�ش �لنيابي �أن تكون �إد�رة �ملجل�ش بت�ضرفه حيثما حّل.
�أما فيما يتعلق بالأمور �لربملانية، فعندما يكون هناك من موؤمتر�ت وبرملانات 
هناك �أ�ضـــول حتكم �لعمل. كاأن ننظم �لرحلة �أكـــرث منه كدور بروتوكويل ول 
�ضيمـــا �أنه خال �ملوؤمتـــر�ت هناك تر�تبية معينة ترتبـــط �أحيانًا بالأقدمية �أو 
بالأحـــرف �لأبجدية و�لأ�ضماء فاأنا ل �أ�ضتطيـــع مثًا �أن �أقول باأن �لرئي�ش بري 
يجـــب �أن يكون قبـــل �لرئي�ش �ل�ضوي�ضـــري �أو �لعك�ش. ففي �ملوؤمتـــر�ت �لدولية 
و�لعربيـــة هنـــاك �أبجديـــة معينة حتتم �لرتتيـــب و�لربوتوكـــول وكيفية جلو�ش 
�لروؤ�ضـــاء وكيفية تعاطيهم وهناك �إد�رة برملانية �ضو�ء كانت �لحتاد �لربملاين 
�لعربـــي �أو �لربملـــاين �لـــدويل هي �لتي حتـــدد �لعاقة حيث يخ�ضـــر دورنا يف 

تنظيم �ل�ضفر و�لإقامة ل �أكرث ول �أقل. 
�أمـــا بالن�ضبة للزيـــار�ت �لر�ضمية و�لتي يكـــون �لرئي�ش بري مدعـــوً� �إليها من 
قبـــل رئي�ـــش جمهوريتها �أو رئي�ش جمل�ضها �لنيابي فيكـــون لنا �لدور �لتن�ضيقي 
مـــع �ملر��ضـــم بعد �أن تكون قد نظمـــت �لرحلة من قبل �لأمانـــة �لعامة لل�ضوؤون 

�خلارجية حيث يكون دورنا تنفيذيًا".

اأكرث من ن�شاط
العمل؟ اأثناء  يومك  تق�صي  • كيف 

" عملية �ضوؤون �لرئا�ضة لها �أكرث من ن�ضاط، ونحن نكلف با�ضتقبال وتوديع 
�ضيـــوف �لرئي�ش بري وتنظيـــم مو�عيده كما نكلف ببع�ـــش �لأمور �لتي لها 

�ت�ضـــال وتو��ضل مع �ملوؤ�ض�ضات �لأخرى. كذلـــك نكلف بعدة مر�جعات من 
قبـــل �لرئي�ـــش بري وهنا ل بد مـــن �أن �ألفـــت �إىل �أن دور �ملجل�ش �لنيابي ل 
يقت�ضـــر على �ضّن �لد�ضاتري و�لقو�نني فهو مـــن �أكرث �ملوؤ�ض�ضات �لتي تتلقى 
�ل�ضـــكاوى من كافة �لنا�ش. فاملجل�ش �لنيابي لي�ش موؤ�ض�ضة مناطقية حملية 
�أو �ضماليـــة �أو جنوبية فنحن موؤ�ض�ضة لبنانية بحتـــة و�ملر�جعات �لتي تاأتينا 
ل ميكـــن ت�ضورها ما مل يـــدرك حقيقتها، هذ� عد� عـــن �ضيق �لإمكانيات 

�ملتوفرة لنا".

امل�شاألة مرهقة
• العمل ياأخذ كل وقتك, كيف حتر�س على التوفيق ما بني العمل 

والعائلة؟ خ�صو�صاً اأنك اأ�صبحت جداً؟
" لقـــد لم�ضنـــا �خلم�ضني من �لعمر ورمبا جتاوزناها قليًا، �أما فيما يتعلق 
بعملنـــا فهنـــاك من يعمـــل مثلنا ورمبا �أكـــرث. ولكن د�ئمًا عندمـــا يكون هناك 
م�ضوؤوليـــة �مل�ضاألة تكون مرهقـــة. لكنني ل �أبالغ �إن قلت �أن حبنا لهذه �ملوؤ�ض�ضة 
ولرئي�ـــش هذه �ملوؤ�ض�ضة هو �لذي يعطينـــا �حلافز كي من�ضي قدمًا وكي نتمكن 

من �لتوفيق ما بني حياتنا �لعملية و�لعائلية".

املراكب ت�شري
العائلة؟ مع  وقتك  مت�صي  • كيف 

 " �حلمدهلل �أن �لعائلة تعترب من �لعددية �لكبرية �ضو�ء من �لبناء �أو �لأخو�ت. 
وقد رزقني �هلل بـ 5 �أولد من �ضمنهم جمموعة متزوجة و�أ�ضبح لدينا �أحفادً�. 

وعندما ت�ضنح �لفر�ضة ن�ضافر �أو نذهب �إىل �جلبل، و�ملركب ت�ضري".

العائلة؟ داخل  بروتوكول  من  • هل 
 " �لربوتوكول �لوحيد يتمثل باحرت�م �لعمر و�ملوقع ل �أكرث ول �أقل".

�ل�ضيا�ضي �أهم منها. كذلك ياأتيك �إن�ضان يعترب نف�ضه مهمًا وبالتايل لي�ش لديه 
حرمة لأي مركز قد يكون �أهم منه بالرت�تبية. 

فاللبنـــاين هو د�ئمًا من يختار موقعه ول ير�ضى بـــاأن ي�ضنف، علمًا �أن هناك 
قانونًا للمر��ضم و�ضعناه مبعية مدير عام �ملر��ضم يف �لق�ضر �جلمهوري مارون 
حيمـــري �لذي يعترب �أ�ضتاذ �ملر��ضم يف �جلمهورية �للبنانية و�لذي تعلمنا منه 
�لكثري. هناك قانون قد و�ضع و�قر منذ 8 �ضنو�ت تقريبًا، وهذ� �لقانون يحدد 
كيفيـــة �لتعامل مع �لزيار�ت �لر�ضمية �لو�فدة �إىل لبنان �أو �لزيار�ت �لر�ضمية 
�لتـــي يقوم بها لبنـــان �إىل �خلارج �إ�ضافـــة �إىل كيفية �لتعاطـــي يف �ملنا�ضبات 

و�لحتفالت و�لنتخابات".
ي�ضيـــف:" هنـــا �أود �أن �أ�ضري �إىل �ضابقة كنا �ضباقني فيها باإيجاد �ضيغة عندما 
مت �نتخـــاب �لرئي�ش مي�ضال �ضليمان. فلم يكن هنـــاك �أي �ضيء من�ضو�ش عن 
كيفيـــة �لنتخابات �ضمن ��ضتقبال وفود �أجنبيـــة، وهذه �مل�ضاألة ح�ضلت للمرة 
�لأوىل، و�ضمـــن وجود رئي�ش دولـــة �ضيف �ضمو �أمري قطر، وهذه كانت �ضابقة. 
وبتوجيـــه من �لرئي�ش بـــري و�لتعاون مع زمـــاء لنا يف �ملجل�ـــش �لنيابي قمنا 
برتتيب �ضهد له �لعامل وكان على �أو�ضع م�ضتوى دويل، علمًا �أن هناك ن�ضو�ضًا 
حتتـــم كيفية �إجـــر�ء �لنتخابات وكيفية و�ضـــول �لرئي�ش �ملنتخـــب. وقد قمنا 
بعملية ف�ضل ما بني ح�ضور رئي�ش �لدولة و�لرئي�ش �ملنتخب بطريقة ذكية ومبا 

ل يتعار�ش مع �لد�ضتور �للبناين".
كل منا�ضبة ولها �خت�ضا�ضها

• كيف تن�صقون ما بينكم وبني املوؤ�ص�صات االأخرى خالل االحتفاالت 
امل�صرتكة؟

" طبعـــًا، كل منا�ضبـــة ولهـــا �خت�ضا�ضها. مثًا يف �لأعيـــاد �لوطنية هناك 
�أعـــر�ف ومر��ضيـــم حتدد كيفيـــة �لتعاطي معهـــا كعيد �ل�ضتقـــال و�جلي�ش. 
وهاتـــني �ملنا�ضبتـــني يجـــري خالهما �لرتتيب مـــن خال برنامـــج يحدد من 

قبـــل �لق�ضـــر �جلمهوري، وبعـــد �لربنامج �لـــذي يتم من قبل قيـــادة �جلي�ش 
لا�ضتعر��ـــش �لع�ضكري تاأتـــي م�ضاألة �ل�ضتقبـــال يف �لق�ضر �جلمهوري حيث 
ن�ضاعد نحن )�ملجل�ش �لنيابي( بالتعاون مع جمل�ش �لوزر�ء ووز�رة �خلارجية 

على تنفيذه.
�أمـــا �ملنا�ضبـــات �لأخـــرى، فلـــكل موؤ�ض�ضـــة لهـــا منا�ضباتهـــا. قد يكـــون هناك 
منا�ضبـــات يدعو �إليها �ملجل�ـــش �لنيابي لدى ح�ضور �ضيـــف �إىل لبنان، فنقوم 
بتنظيـــم لقاء�ته و�إقامته و�ملـــاآدب �لتي يدعو �إليها �لرئي�ـــش بري، �إ�ضافة �إىل 
تاأمـــني مو�عيده مع �لروؤ�ضـــاء �لآخرين. �أما بالن�ضبة للزيـــار�ت �لرئا�ضية فاأي 
�ضيـــف لفخامـــة �لرئي�ـــش، هنا يجـــري معنا فقـــط �لتن�ضيق من قبـــل �لق�ضر 
�جلمهـــوري لإجر�ء �لرتتيبات �لازمة لكيفية لقاء �لرئي�ش �ل�ضيف مع رئي�ش 

�ملجل�ش �لنيابي".

التن�صيق؟ عملية  اأثناء  معينة  اإ�صكاالت  من  تعانون  • هل 
�إ�ضكالت وكمـــا تعلمني كل  �أكرث منهـــا  " د�ئمـــًا حت�ضـــل بع�ـــش �لإلتبا�ضات 
م�ضـــوؤول له جهـــازه من مر��ضـــم �أو �أمـــن، و�أحيانـــًا �لأجهزة �لأمنيـــة �ملر�فقة 
لل�ضيف قد تتعار�ش روؤيتها مع ما �تفق عليه و�جلهاز �لأمني، وبالتايل يح�ضل 
خلـــل ب�ضيط مـــع �ملر��ضم و�لأمنيني �لأمـــر �لذي يولد بع�ـــش �ملناكفات �لتي ل 

ت�ضل �إىل حد �لإ�ضكالت خ�ضو�ضًا و�أننا جميعًا نحر�ش على جناح �لزيارة".

اأكرث ال�شخ�شيات تفهمًا
• املعروف اأنك �صاركت يف جميع زيارات الرئي�س بري اإىل اخلارج �صواء 

الزيارات الر�صمية اأو املوؤمترات, فماذا تخرنا عن هذه اجلوالت؟
" �إن �أردت �لتحـــدث حتديـــدً� عن �لرئي�ش بـــري، دون �أية مبالغة خ�ضو�ضًا 
و�أننـــي مل �أعمـــل مـــع رئي�ش �ضو�ه ولـــن �أعمل مع رئي�ـــش �ضو�ه، �أقـــول �أنه �أكرث 

�ل�ضخ�ضيات �ضهولة وتفهمًا ل�ضببني:

علي حمد مع الرئيس األرجنتيني األسبق كارلوس منعم ومع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس الجزائر األسبق أحمد بامبال
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تحقيقتحقيق

لبنان يف دائرة حرب النفط
البرتول القادم من اأعماق البحر

حممد بلوط:
توؤكد درا�صات اأخرى اأجرتها قر�س باالإ�صافة اإىل عمليات اال�صتك�صاف والتنقيب التي بداأتها اإ�صرائيل وجود حو�س نفطي كبري 
ميتـــد حتـــى املياه االإقليمية واالقت�صادية ل�صوريا مـــروراً مبياه قر�س فلبنان و�صواًل اإىل املياه االإقليمية واالقت�صادية لفل�صطني 
املحتلـــة. وتعنـــي هـــذه النتائج اأن لبنـــان بات اأمام حتدٍّ جدي حقيقي يفرت�ـــس منه االإ�صراع يف اخلطوات الواجبـــة من اأجل االإفادة 
واحل�صـــول علـــى هـــذه الرثوة الوطنية واحليوية من نفط وغاز والدفاع عنها اأي�صاً, ال �صيما اأن اإ�صرائيل اندفعت بقوة اإىل العمل, 
ويخ�صـــى اأن تقـــوم ب�صرقـــة هذه الرثوة بطـــرق خمتلفة ال �صيما اأن عمليات اال�صتك�صاف والتنقيـــب التي يقوم بها متتد اإىل احلدود 
اللبنانية اجلنوبية, ما يعني اأن هناك احتمااًل قوياً  باأن تكون قد بداأت بطريقة اأو باأخرى باعتداءها على هذه الرثوة اللبنانية.

ووفـــق �ملعلومـــات �ملتو�فـــرة فاإن لبنان قـــادر على 
�إنتـــاج �لنفط و�لغاز و�لإفـــادة من هذه �لرثوة بعد 
�ضبـــع �أو ثماين �ضنو�ت �إذ� مـــا بادر منذ �ليوم �إىل 
�لعمل على �لقيام باخلطو�ت �ملطلوبة لذلك بدءً� 
من �إقر�ر قانون خا�ش بالنفط يف �ملياه �لبحرية، 
مـــرورً� بالبـــدء باأعمـــال �ل�ضتك�ضـــاف، و�نتهـــاء 

باأعمال �لتنقيب و�لإنتاج.
وقد بـــد�أن ق�ضة �لنفط عمليًا حـــني قامت �ضركة 
نفط �لعـــر�ق باأعمال حفر حمدودة �لتقنية عامي 
1946 و 1953 يف تربل �ضماًل ويحمر بقاعًا. وبني 
1960 و 1961 قامـــت �ضركة �أملانيـــة �أخرى بحفر 
بئر يف عدلون يف �جلنوب، وحفرت �ضركة �إيطالية 
بئر� عام 1963 بنزيـــن يف �ضحمر �لبقاعية وعرب 

يف جنوب �لبرتون.
وبقيـــت هذه �ملحـــاولت دون كرحلـــة تاأكيد وجود 
غـــاز �أو نفط بكميات جتارية يف لبنـــان، مع �لعلم 
غ�ضـــان  �لر�حـــل  �للبنـــاين  و�لعـــامل  �خلبـــري  �أن 
قان�ضوه كان قد �أكد من خـــال در��ضات �أجر�ها 
وجـــود �لنفـــط يف �مليـــاه �للبنانية قبالـــة �لبرتون 

و�ضكا وطر�بل�ش.
وبـــد�أت مرحلة جديدة يف �لعام 2002 حني قامت 
ثنائـــي  "�ضبكـــروم" �لإجنليزيـــة مب�ضـــح  �ضركـــة 
�لأبعاد �أظهـــر وجود طبقات وتر�ضبـــات تدل على 
وجـــود كميات من �لنفـــط و�لغاز. ثم قامت �ضركة 
)P.G.S( �لرنوجيـــة بني �لعامـــي 2006 و 2007 
مب�ضـــح ثاثي �لأبعاد �أظهـــر �حتمال وجود كميات 
كبرية من �لغـــاز و�لنفط، باعتبـــار �أن تاأكيد هذه 
�لكميـــات ل يتم �ضـــوى بال�ضتك�ضـــاف �لعملي وما 
عّزز هذ� �لعتقاد هـــو �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليها 
در��ضـــات مماثلـــة يف �مليـــاه �لقرب�ضيـــة، و�أعمال 

�ل�ضتك�ضـــاف و�لتنقيب �لتي بد�أتها �ضركة "نوبل" 
�لأمريكية يف �ملياه �لفل�ضطينية �لتي �أظهرت وجود 
كميـــات هائلة من �لغـــاز و�لنفط بـــد�أت �إ�ضر�ئيل 
�لعمـــل مـــن �أجـــل �إنتاجها، حيـــث يتوقـــع �أن تبد�أ 
باحل�ضول على هذه �لرثوة يف نهاية �لعام 2012.

وي�ضري م�ضـــدر لبناين متابـــع �أن خطورة ما تقوم 
به �إ�ضر�ئيل هو يف �قرت�بهـــا باأعمال �ل�ضتك�ضاف 
و�لتنقيـــب يف �حلـــدود �جلنوبية �للبنانيـــة، ل بل 
وقيامهـــا بهذه �لأعمال على �حلدود ورمبا د�خلها 

�أي�ضًا يف �ملياه �للبنانية.
و�إذ� كان هـــذ� �لأمـــر مو�ضـــع مر�قبـــة و�هتمـــام 
لبنانيـــني، فـــاإن �لعمل مـــن �أجل تر�ضيـــم �حلدود 
�لبحريـــة �للبنانيـــة قـــد بـــد�أ علـــى �أمـــل �أن ينجز 
لبنـــان ذلك يف وقت لحق متهيدً� لإر�ضال �حلدود 
�ملر�ّضمـــة لبنانيـــًا �إىل �لأمم �ملتحـــدة مـــن �أجـــل 
حمايـــة هذه �حلدود وثروته �لوطنية ومنها �لرثوة 

�لنفطية.
�أما يف خ�ضو�ش �لقانون �لنفطي فاإن لبنان معني 
بالإ�ضر�ع يف �إقر�ره لأن كل �ضيء يتوقف على ذلك، 
بحيـــث �أن �إجنـــازه يتيـــح للبنان تلـــزمي �ل�ضركات 
�لدوليـــة �لعمل مـــن �أجل �ل�ضتك�ضـــاف و�لتنقيب، 
مـــع �لعلـــم �أن �لرئي�ش نبيه بـــري كان قد دعا �إىل 
ذلك وفتـــح هذ� �مللف على م�ضرعيه قبل �ضهرين 
من �لنتخابـــات �لنيابية يف �لعام 2009، ثم �أعاد 
�لكّرة منذ �أ�ضهر �ضاعيًا �إىل �إقر�ر �لقانون و�لبدء 

بالعمل لاإفـــادة من هذه �لرثوة �لتـــي �ضتدر على 
لبنان �أرباحًا كبرية تغطي �لَدين �لعام.

ومل يكتـــِف �لرئي�ـــش بـــري بذلـــك بـــل وّزع علـــى 
طاولـــة �حلـــو�ر �لوطنـــي يف �جلل�ضة �لتـــي �ضبقت 
�لأخـــرية در��ضة كاملـــة حول �لنفـــط و�لدر��ضات 
�لتـــي �أجريـــت، معتـــربً� �أن هـــذ� ينـــدرج يف �إطار 

�ل�ضرت�تيجية �لدفاعية للبنان.
ويف كل �حلـــالت فـــاإن لبنـــان �أمام حتـــدٍّ حقيقي 
يفرت�ش منه �لإ�ضر�ع يف خطو�ته ب�ضاأن هذ� �مللف 
�حليـــوي و�حل�ضا�ش، و�أن كل خطوة مبكرة ت�ضاعد 
علـــى تقريـــب موعـــد �لإنتـــاج و�لإفـــادة مـــن هذه 
�لرثوة، مع �لعلم �أن لبنان هو باأّم�ش �حلاجة �إليها 

لتح�ضني و�ضعه �لقت�ضادي و�ملايل.
و�إذ� كان �مل�ضوؤولون قد �ختلفو� حول بع�ش �لأمور 
�ملتعلقــــة باآليــــة �لتعاطــــي مع هــــذ� �مللــــف، فاإنهم 

يجمعون على �أهمية هذ� �مللف، وعلى �لدفاع.

ياغي: لبنان منتج للنفط عام 2018 
ويقول خبــــري �لنفــــط و�ملتابع للملــــف �لنفطي يف 
لبنــــان �لدكتــــور ربيع ياغي: �أن �مللــــف �لنفطي يف 
لبنــــان يعــــود �إىل �أو�خــــر �لت�ضعينات حيــــث بد�أت 
بع�ش �ل�ضــــركات ذ�ت �خلربة بامل�ضح �جليولوجي 
�لهتمــــام باملياه �لإقليميــــة �للبنانية و�ل�ضماح لها 
باإجــــر�ء �مل�ضــــح �جليولوجــــي يف �مليــــاه �للبنانيــــة 
مــــون هذه �ل�ضركات مبعظمهــــا كانت تقوم بنف�ش 

�لعملية �أي �مل�ضح �جليولوجــــي للمياه �لقرب�ضية. 
وكان �أولهــــا �ضركــــة "�ضبكــــرتوم" �لتــــي �أجنــــزت 
يف �لعــــام 2002 م�ضحــــًا ثنائــــي �لأبعــــاد يف �ملياه 
�لقت�ضاديــــة �للبنانية و�مليــــاه �لإقليمية مب�ضاحة 
تقــــّدر يف حــــدود �ألف وخم�ضمائــــة كيلومرت مربع، 
وكانــــت �لنتيجــــة يف ما بعد ح�ضب مــــا مت حتليلها 
�إيجابيــــة وتــــّدل علــــى وجــــود كميــــات كبــــرية من 
"�لهايدروكاربونز" �أي ميكن �أن تكون من �لنفط 
�خلام �أو �لغاز �لطبيعي وثلث �ضركة "�ضباكرتوم" 
يف �لعــــام 2005 �حلكومــــة �لرنوجيــــة �لتي �أبدت 
�هتمامــــًا مب�ضاعــــدة لبنــــان، عرب �ملنــــح �لنفطية 
�لتي تعطيها لدول �لعــــامل �لثالث، �أن متنحه هبة 
عينيــــة باأن تقــــوم �ل�ضــــركات �لرنوجيــــة بعمليات 
�مل�ضــــح �جليولوجــــي للميــــاه �للبنانيــــة �لإقليميــــة 
و�لقت�ضاديــــة و�لتي تقدر مبجملهــــا مب�ضاحة 22 
�ألف كيلومــــرتً� مربعًا �أي �ضعف م�ضاحة �لأر��ضي 
�للبنانيــــة، و�أجنزت �ضركــــة )P.G.S( �لرنوجية 
بــــني عامــــي 2006 و2007 م�ضحًا ثاثــــي �لأبعاد، 
وهــــو م�ضح متطــــور و�أكرث دقة من �مل�ضــــح �لثنائي 
�لأبعــــاد، و�تبعته بعمليــــة م�ضح ثنائــــي �لأبعاد يف 
كامل �مليــــاه �لإقليميــــة �للبنانية. وكانــــت �لنتائج 
�لتــــي مت �حل�ضــــول عليها و�لتي �أعلنتهــــا �ل�ضركة 

�ملذكورة جدً� �إيجابية وو�عدة.
وقامت نف�ــــش �ل�ضركة �أي�ضًا بعملية م�ضح يف �ملياه 
�لقت�ضادية �لقرب�ضية و�ملياه �لإقليمية �لقرب�ضية 
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وكان هنــــاك تطابق يف �جليولوجيا ما بني قرب�ش 
ولبنــــان وفل�ضطــــني �ملحتلة، فهــــذ� �حلو�ش �لذي 
ي�ضمــــى �حلو�ــــش �ل�ضرقي هو حو�ــــش و��ضع جدً�، 
وح�ضــــب ما �أعلنت �لـ )U.S.G( "يونايتد �ضتايت 
جيولوجــــي" من مدة لي�ضت ببعيدة �أي من حو�يل 
ثمانية �أ�ضهر �أن هذ� �حلو�ش يحتوي على خمزون 
يقّدر بـ 122 تريليون قدم مكّعب من �لغاز �لطبيعي 

ويف حدود ملياري برميل من �لنفط �خلام.
�إن عملية �مل�ضح �جليولوجي ومن ثم �لندفاع نحو 
عمليــــات �ل�ضتك�ضاف و�حلفــــر �لتجريبي �ضبقتنا 
�إليهــــا �إ�ضر�ئيل منذ �أربع �ضنــــو�ت وكانت �لنتيجة 
عرب �ضركة "نوبل �إنرجي" �لأمريكية حلفر �لآبار 
�لتجريبية مذهلة جدً�، ومت �كت�ضاف حقول هائلة 
مــــن �لغاز �لطبيعي تقــــّدر ح�ضب �لنتائــــج �لأولية 
مبخــــزون موؤكد يقارب �لـــــ 22 تريليون قدم مرّبع 
من �لغــــاز �لطبيعي �أي ما يكفي حاجــــة �إ�ضر�ئيل 
لإنتــــاج �لطاقة خلم�ضني �ضنة، �أو مــــا تقدر قيمته 

مــــا بــــني مئتــــني ومئتــــني وخم�ضــــني مليــــار دولر، 
وهــــذه �لنتائج هــــي نتائج �أوليــــة. كذلك ��ضتمرت 
�إ�ضر�ئيــــل يف �ندفاعهــــا وبد�أت برتكيــــب �ملن�ضاآت 
بغر�ــــش �لإنتــــاج �لتجــــاري �لذي �ضيبــــد�أ فعليًا يف 
�أو�خر عــــام 2012، و�ضتكون �إ�ضر�ئيل بلدً� منتجًا 
م�ضدرً� للغــــاز �لطبيعي �بتد�ءً� من نهايات �لعام 
نحــــن يف حكــــم  �لعــــام 2013.  وبد�يــــات   2012
�لو�ضع �ل�ضيا�ضــــي �لقائم هناك تلكوؤ وعدم جدية 
يف �لتعاطي باملو�ضــــوع �إىل �أن �أدرج دولة �لرئي�ش 
بري هــــذ� �ملو�ضــــوع �حل�ّضا�ش كجزء مــــن حملته 
�لنتخابية وبرناجمــــه �لنتخابي يف �لعام 2009، 
وقــــد ��ضتطــــاع �أن يحّرك هــــذ� �ملو�ضــــوع �بتد�ءً� 
مــــن قانون �لنفــــط ومناق�ضته يف جمل�ــــش �لنو�ب 
مــــرورً� بتحويل مو�ضوع �لنفــــط �إىل مطلب وطني 
و�ضعبــــي على كل �ضفة ول�ضان يف لبنان، وهذ� بحد 
ذ�ته �إجناز كبــــري لأن �لر�أي �لعام ي�ضّكل عن�ضرً� 
�ضاغطــــًا علــــى �ل�ضلطــــات �لر�ضميــــة لاإ�ضر�ع يف 

�إجنــــاز قانــــون �لنفــــط وبالتــــايل ل ت�ضتطيــــع �أي 
�ضركــــة يف �لعــــامل �أن تاأتــــي �إىل لبنــــان بغر�ــــش 
�ل�ضتك�ضــــاف و�لتنقيــــب ما مل يكــــن هناك قانون 
نفط يحــــدد �ضاحيات وحقوق �لدولــــة �للبنانية 
�لإقليميــــة  �مليــــاه  يف  �ضتعمــــل  �لتــــي  و�ل�ضــــركات 
�للبنانيــــة، وعليــــه فــــاإن �أول خطــــوة للبنــــان هــــي 
�إجنــــاز هذ� �لقانون باأ�ضرع وقت ممكن، وبالتايل 
�لقيــــام بعدهــــا باملر��ضيم �لتطبيقيــــة �لتي تخّول 
من ��ضتدر�ج عرو�ــــش و�إعان عن مناق�ضات يف 
خ�ضو�ش �ل�ضتك�ضاف و�لإنتاج يف �ملياه �لإقليمية 
و�لقت�ضاديــــة �للبنانيــــة، وكذلك قــــد ي�ضبق هذ� 
عملية تر�ضيم �حلدود �لبحرية للبنان مع قرب�ش 
وفل�ضطــــني �ملحتلة و�ضوريا وت�ضليم ن�ضخة من هذه 
�حلــــدود �ملر�ضمــــة لبنانيــــًا �إىل �لأمم �ملتحدة كي 
ي�ضــــار �إىل حفظ حقنا و�ضمــــان �أي ثروة طبيعية 
قد تكــــون موجــــودة يف �مليــــاه �لإقليميــــة �ملحددة 

لبنانيًا.

وعــــن �لكمية �ملمكــــن �أن تكون موجــــودة يف �ملياه 
�للبنانيــــة مــــن �لغــــاز و�لنفــــط يقــــول ياغــــي: ل 
ن�ضتطيــــع �أن نحّدد �أي كمية مــــا مل نقوم بعمليات 
�حلفر �لتجريبي �أي حفر �آبار جتريبية لكت�ضاف 
�لأمكنــــة �لتــــي يقع فيها هــــذ� �ملخــــزون من غاز 
�أو نفــــط �أو كاهمــــا.  وعملية �حلفــــر هي عملية 
م�ضنيــــة كونها حتت �ضطــــح �لبحر وقد ت�ضل �إىل 
عمق �أربعة �آلف مرت، رغم �أن �لرتجيحات تقول 
�أن كامــــل �ملياه �لإقليميــــة �للبنانية حتوي كميات 
هائلة من �لنفط و�لغاز، ولكن مبا �أن �لكت�ضافات 
�ل�ضخمة �لتي متت يف �ضمال فل�ضطني تبعد فقط 
حــــو�يل 35 كيلــــو مــــرتً� عــــن �حلــــدود �جلنوبية 
�للبنانيــــة فمن �ملرجح �أن يكــــون �جلنوب هو من 
�ملناطــــق �لأكرث وعــــدً� يف خ�ضو�ش مــــا يحت�ضنه 
هذ� �لبحر حتت �ضطحه من ثروة طبيعية �أكانت 

غاز �أو نفط خام.
ويف حال �أ�ضرعنا يف �إ�ضد�ر �لقانون �لنفطي حتى 
ميكن �أن ننتج نفطًا؟ يجيب �خلبري ياغي: ن�ضتطيع 
�أن نبــــد�أ عمليــــة �لتلــــزمي وبالتــــايل �ل�ضتك�ضــــاف 
خــــال فرتة زمنية ل تتجــــاوز 16 �ضهــــرً�، �أي �أنه 
عندمــــا تبــــد�أ �إ�ضر�ئيل يف �لإنتاج نكــــون قد بد�أنا 
يف عمليات �ل�ضتك�ضاف ومن ثم �حلفر �لتجريبي 
�لــــذي قد ي�ضتغرق حفر �لبئر �لو�حد �ضنة �أو �أكرث 
�أحيانــــًا، �إمنا �أ�ضتطيع �أن �أوؤكد �أنه يف �لعام 2018 
كحد �أق�ضى �ضيكون لبنان بلــــدً� منتجًا وم�ضدرً� 

للغاز �لطبيعي �أو �لنفط.
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حوار مفتوح.. و�شامل مع رئي�ش مكتب مكافحة املخدرات الإقليمي
يف اجلنوب الرائد هرني من�شور

بطاقة تعريف
�لر�ئــــد هــــرني من�ضور مــــن مو�ليــــد 1966 توّلد 
بلــــدة �لهبارية ق�ضــــاء حا�ضبيا �جلنــــوب متاأهل 
ولديــــه �أربعة �أولد.، حائز على �إجازة يف �حلقوق 
عــــام 1992 ومــــا ز�ل يتابــــع حت�ضيلــــه �لعلمــــي 
للح�ضــــول على �إجــــازة يف �لأدب �لعربي. �نت�ضب 
�إىل قــــوى �لأمــــن �لد�خلي عــــام 1993 وكّلف من 
قبــــل �ملديرية �لعامة لقوى �لأمــــن �لد�خلي بعدة 
مهــــام �أمنية و�إد�ريــــة ومنها رئا�ضة فــــرع �لعديد 
�أمــــن �ل�ضفار�ت ومن ثم �آمــــر مفرزة �ضري جونية 
و�آمــــر ف�ضيلــــة �ضيــــد� و�ضــــوًل �إىل رئا�ضة مكتب 

مكافحة �ملخدر�ت منذ عام 2007.
�نتــــدب �لر�ئــــد من�ضور للقيام بــــدور�ت تدريبية 
�لعلميــــة  �ملتطــــورة  �خلــــرب�ت  لتبــــادل  مكثفــــة 
بالد�خل و�خلــــارج، �أبرزها �أهم �لدول �لأوروبية 
�ملتخ�ض�ضــــة يف هــــذ� �ملجــــال و�لــــدول �لعربيــــة 
�ملعنيــــة بحفظ �لأمــــن و�أبرز هذه �لــــدور�ت �لتي 
خ�ضع لهــــا �لر�ئد من�ضــــور مكافحــــة �لتج�ض�ش، 
حماية �ل�ضخ�ضيــــات، مكافحة �لإرهاب وبالطبع 
�أي�ضًا مكافحة �ملخدر�ت حلماية �ملجتمع و�لأمن 
�لجتماعــــي �لهــــام و�لأ�ضا�ضي لرتقــــاء �ل�ضعوب 
�إىل �أ�ضمــــى درجــــة مــــن درجات �لرقــــي و�لتقدم 

و�لزدهار ب�ضام و�أمان.
قبــــل �لبــــدء و�لبد�يــــة يف هــــذ� �حلــــو�ر �ملفتــــوح 
و�ل�ضامــــل مــــع �لر�ئد هرني من�ضــــور تطرقنا يف 
�ضياق �حلديث حــــول �أهمية مكافحــــة �ملخدر�ت 
وحــــول هــــذه �لآفــــة �لجتماعيــــة �خلطــــرة علــــى 
�ملجتمع �للبناين ومن �لو�جب �ملقد�ش مكافحتها 
بقــــوة وبكافــــة �لو�ضائــــل مــــن خــــال �ملوؤ�ض�ضــــات 
�إ�ضــــر�ف  حتــــت  و�ملدنيــــة  و�لع�ضكريــــة  �لأمنيــــة 
�لق�ضــــاء �ملخت�ــــش بالتعاون مــــع �ملديرية �لعامة 
لقــــوى �لأمــــن �لد�خلــــي وفــــق �لقو�نــــني �ملرعية 

�لإجر�ء يف لبنان.
لأن �ملخــــدر�ت �آفة �جتماعية خطرية تعاين منها 
فئــــة �ملر�هقني و�ل�ضبــــاب وهي بالطبــــع ل تنتمي 
لفئــــة �جتماعية معينة بــــل تخرتق كافة �لطبقات 

و�لفئات �ضو�ء كانت فقرية، متو�ضطة �أو غنية.
بد�أت �ملخــــدر�ت كعاج لأمر��ش عديدة كاأوجاع 
�لر�أ�ــــش وت�ضميــــد �جلروح وغريها مــــن �مل�ضاكل 
�ل�ضحيــــة �لتــــي قــــد تو�جــــه �لإن�ضــــان  كبطاقــــة 
طبيــــة موؤقتــــة ت�ضتعمــــل لتخفيــــف �لأمل ولكن مع 
�لوقت وتقــــدم �لزمن ��ضتغلهــــا بع�ش �ملنحرفون 
يف ��ضتخد�مها كعادة للهــــروب من �لو�قع �لأليم 
�لــــذي يعي�ضونــــه �أو لا�ضتمتــــاع مبفعولها يف وقت 
�لفــــر�غ فوجــــدو� �ملخــــدر�ت مــــاذً� �ضهــــًا لهم 

يجدون فيه �للذة و�لر�ضى و�لر�حة �لنف�ضية.
�ل�ضلبيــــة  �لتاأثــــري�ت  ولكنهــــم ل يعلمــــون مــــدى 
و�مل�ضرة على �أنف�ضهم وعلى حميطهم �لجتماعي 

و�ملجتمع ب�ضكل عام.
للمخــــدر�ت �أ�ضنــــاف عديــــدة كما �أ�ضــــار �لر�ئد 
يف حديثــــه �إلينــــا معــــددً� �أنو�عها مــــن �حل�ضي�ضة 
و�لهريويني و�لكوكايــــني �إىل نوع  LSD50 عو�ضًا 
 )Extecy( و�لـ )Tramal(عن �حلبوب مثل �لـــــ
وغريهــــا... وكل تلك �لأنــــو�ع لديها مهام تختلف 
ح�ضــــب رغبة كل �ضخ�ش فمنهــــا ما مينح �ل�ضعور 
بالر�حــــة و�لهدوء ومنها ما يعطــــي �ضعور �لإثارة 
و�جلنون حيث يعي�ش �ل�ضخ�ش يف عامل بعيد عن 
�لو�قع ولو لفرتة معينــــة مبتدئًا �لتعاطي بجرعة 
خفيفة وتــــزد�د هذه �جلرعة �أكــــرث فاأكرث ح�ضب 
�لرغبــــة �إىل �أن تذهب هذه �ل�ضعــــادة �ملوؤقتة �إىل 
نهايــــة �أبديــــة وهي �ملــــوت وكما يقولــــون باللهجة 

�لعامية )�أولها دلع و�آخرها ولع(.
ويجــــب �أن ل نن�ضــــى �أن �ضبب تعاطــــي �ملخدر�ت 
يعــــود �إىل عــــدة ظــــروف �أهمها بيئــــة �ل�ضخ�ش، 
�لرتبيــــة، �ل�ضلــــوك و�لفر�غ �لــــذي يعي�ش فيه، كل 
تلك �لأمور ناق�ضتها �أ�ضرة جملة �ضيد� مع �لر�ئد 

هرني من�ضور.
�لــــذي �أكــــد علــــى كل هــــذه �ملعلومات مــــن خال 
خربته ومن خال �لتحقيقات �لتي قام بها مكتب 
مكافحة �ملخدر�ت يف �جلنوب باإ�ضر�فه ومعاونيه 

يف د�ئرة �ل�ضرطة �لق�ضائية.

لقـــوى  العامـــة  املديريـــة  دور  هـــو  • مـــا 
تاريخهـــا,  لبنـــان,  يف  الداخلـــي  االأمـــن 
اإليهـــا  املوكلـــة  املهـــام  اأق�صامهـــا,  ن�صاأتهـــا, 
وفق القوانـــني املرعية االإجـــراء؟ و�صواًل 

اإىل مكتب مكافحة املخدرات يف لبنان؟
تاأ�ض�ضــــت قوى �لأمــــن �لد�خلي عــــام 1861 وهي 
ت�ضم عدة وحد�ت منها وحدة �ل�ضرطة �لق�ضائية 
وت�ضــــم هــــذه �لوحدة عــــدة �أق�ضــــام منهــــا ق�ضم 
�ملباحث �جلنائية �لعامة ويتبع له مكتب مكافحة 
�ملخــــدر�ت �ملركــــزي وي�ضمــــل نطاقــــه حمافظتي 
بــــريوت وجبل لبنان و�لذي يتبــــع له ثاثة مكاتب 

فرعية يف �جلنوب و�لبقاع و�ل�ضمال.

الهرمية الت�شل�شلية لقوى الأمن 
الداخلي

- تاأ�ض�ــــش مكتــــب مكافحــــة �ملخــــدر�ت �لإقليمي 
يف �جلنــــوب  بال�ضتنــــاد �إىل �ملر�ضوم رقم 1460 
تاريــــخ 1991/7/15 مت حتديــــد و�إن�ضاء قطعات 
قوى �لأمن �لد�خلــــي وت�ضميتها وعديد كل قطعة 
،وحلــــظ هــــذ� �ملر�ضــــوم �إن�ضــــاء مكتــــب مكافحة 
�ملخــــدر�ت �لإقليمي يف �جلنوب وبــــد�أ �لعمل فيه 
خال عــــام 1994 كان موقعــــه �ل�ضابق يف �ضر�ي 
�ضيــــد� �حلكومــــي وبعدها نقــــل �إىل جممع حارة 
�ضيــــد� �لكائــــن علــــى تلة مــــار �ليا�ــــش يف وحاليًا 
مركزه يف �ضاحة �لنجمة مبنى ق�ضر عدل �ضيد� 

�لقدمي.
- �لإد�رة �ملخت�ضة مبكافحة �ملخدر�ت

مكتــــب مكافحة �ملخدر�ت �ملركــــزي )حو�يل 80 
عن�ضرً�(.

نطاق �لعمــــل: جميع �لأر��ضــــي �للبنانية وخا�ضة 
حمافظتي بريوت وجبل لبنان

ثاثــــة مكاتــــب فرعيــــة �إقليميــــة تابعــــة للمكتــــب 
�ملركزي:

مكتــــب مكافحــــة �ملخــــدر�ت �لفرعــــي يف �لبقاع 
)حو�يل 55 عن�ضرً�(

نطاق �لعمل: حمافظة �لبقاع
مكتــــب مكافحة �ملخــــدر�ت �لفرعــــي يف �جلنوب 

)حو�يل 27 عن�ضرً�(
نطاق �لعمل: حمافظة لبنان �جلنوبي

مكتــــب مكافحة �ملخــــدر�ت �لفرعــــي يف �ل�ضمال 
)حو�يل 45 عن�ضرً�(

نطاق �لعمل: حمافظة لبنان �ل�ضمايل
ن�ــــش �لقانــــون علــــى �إن�ضــــاء �إد�رة متخ�ض�ضــــة 

مبكافحة �ملخدر�ت )مل حتقق بعد(.

• هـــل واجهتكـــم م�صـــاكل خـــالل عمليـــة 
املداهمات بهدف جلب املطلوبني اأو اإلقاء 
القب�ـــس علـــى املجرمـــني؟ اأو م�صتبه بهم 

�صواء اأكانوا مرّوجني اأم متعاطني؟
�أجــــاب �لر�ئــــد من�ضــــور: مــــن �أخطــــر �لأعمــــال 
لأن  �ملخــــدر�ت  مكافحــــة  عمليــــة  هــــي  �لأمنيــــة 
�ملرّوجني و�ملهربني �ضر�ضني جدً� لدرجة و�ضفهم 
باخلطرين وهــــذه �لن�ضبة تزد�د عنــــد �لتاجر �أو 
�ملــــرّوج ويجب �لأخــــذ بعني �لعتبــــار �أنك خال 
عمليــــة �ملد�همة تو�جه �أخطــــر �لأ�ضخا�ش لأنهم 
مدركني جيــــدً� باأنه �إذ� مت �إلقــــاء �لقب�ش عليهم 
�ضــــوف ي�ضاقــــون �إىل �ل�ضجــــن ومــــن ثــــم �لق�ضاء 
�ملخت�ش �لذي يت�ضّدد كثريً� يف ق�ضايا �ملخدر�ت 

اعداد وحوار: غالب بعا�شريي
حتدث اإلينا بكل رحابة �صدر يف �صتى ال�صوؤون املتعلقة باآفة املخدرات التي دخلت املجتمع اللبناين دون ا�صتئذان.

الرائد هرني من�شور ظابط مرموق من �صباط قوى االأمن الداخلي يف لبنان هذه املوؤ�ص�صة املعنية مبا�صرة ب�صالمة املجتمع واأمنه اإىل 
جانب مهام كثرية اإ�صوة باملوؤ�ص�صات الع�صكرية واالأمنية الر�صمية اللبنانية.

الرائد هنري منصور

الرائد هنري منصور والزميل غالب بعاصيري والزميلة منهى عالمة خالل اللقاء
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تحقيق تحقيق

وكافة �ملوؤ�ض�ضات �ملدنية و�جلمعيات �لتي  ت�ضاهم 
�إىل جانبنــــا بهــــدف حــــث �لطــــاب و�ملو�طنــــني 
لابتعاد عن هذه �لآفة �لجتماعية �خلطرة  �لتي 
تعيق تقدم �لوطن وترهق جيل �ل�ضباب وت�ضعه يف 

خانة �ل�ضياع و�لت�ضتت �لأ�ضري و�لجتماعي.
 كمــــا �أ�ضــــار �لر�ئد من�ضــــور �أي�ضا  مــــن ناحيتنا 
تعاونــــا كمكتب مكافحــــة �ملخــــدر�ت يف �جلنوب 
مع �جلمعيــــات �لأهلية  يف نطاق �ضيد� و�جلنوب 
منهــــا جمعية �لرحمة، مد�ر�ــــش �لإميان، وثانوية 
رفيق �حلريري حيث قمنــــا بعر�ش و�ضرح مطول 
للتاميذ حول خماطر هذه �لآفة �لجتماعية من 
خال حما�ضر�ت مب�ضاركة �أخ�ضائيني وم�ضرفني 
من �لهيئات �ملخت�ضــــة يف هذ� �ملجال �إىل جانب 
حمات توعية لاأهايل حيث �ضرحنا لهم خماطر 
هذه �لآفة وعن كيفيــــة �لتعاطي مع هذ� �ملو�ضوع 
حلماية �أولدهم و�إر�ضادهم �إىل ح�ضن �لت�ضرف 
�إن مل�ضت �أي عائلة �أي خلل �أو �ضبهة �أو تورط لأحد 
�لطــــاب لأن هذ� �ملو�ضوع ح�ضا�ش ودقيق يتورط 
فيــــه �لأبناء بطريقة مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة من 
خــــال �ل�ضحبة و�ملعا�ضــــرة لزمائهم بعيدً� عن 
�أنظار �أولياء �أمورهــــم وهذ� �لخرت�ق من تدبري 

�ملــــرّوج حتــــى ي�ضعــــى �إىل تو�ضيع �نت�ضــــار جتارته 
�ملربحــــة باعتقــــاده، غا�ضا �لنظر عــــن �ملخاطر 

�لتي ت�ضيب �لطاب و�ملجتمع.
و�أهــــم �لنقاط �لتي بحثهــــا �ملجتمعون �ملر�ضدون 
مــــن خــــال �ملحا�ضــــر�ت ملو�جهة هــــذه �لآفة – 
�خلطــــرة �لجتماعيــــة )�ملخدر�ت( علــــى �لنحو 

�لتايل:
1- �ضعف �لبنيــــة 2- فقد�ن �ل�ضهية 3- �حمر�ر 
�لعينــــني و�إطالة �ل�ضهر 4- �لــــكام بطريقة غري 
منا�ضبــــة )تلعثــــم، مبو��ضيــــع مــــع �أ�ضخا�ش غري 
منا�ضبــــني( 5- بــــد�أ ظهــــور و�ضام علــــى زند يده 
لتغطيــــة مكان دق �لأبــــر 6- �لر�ئحة �لتي تنبعث 
مــــن ثيابــــه �أو غرفته 7- زيــــادة �مل�ضاريف �ضو�ء 
للبحــــث عن �ملــــال �أو لظهور �ملــــال معه من خارج 
�إطار م�ضروفه �لذي مينحــــه �إياه �لأهل. فنعترب 
هذه �لدللت هي �أبرز �لعامات لتعاطي �لأبناء 
�ملخــــدر�ت وبد�يــــة �لنحــــر�ف. فاملطلــــوب مــــن 
�لأهــــايل مر�قبة ت�ضرفات �لأبنــــاء و�لنتباه �إىل 
هــــذه �لعامات بدقــــة وتــــاأين قبل فــــو�ت �لأو�ن 
و�نخر�ط �أبنائهم يف خ�ضام هذه �ملعركة و�لتي ل 
ميكن �خلروج منها ب�ضهولة �إن تهاونا يف �لتعامل 

مع هذ� �ملو�ضوع �حل�ضا�ش و�ملميت.
كمــــا تو��ضلنــــا �أي�ضــــًا يف �ملدة �لأخــــرية باإهتمام 
مــــع �ملدر�ضــــة �لإجنيليــــة للبنني و�لبنــــات وكانت 
هذه �ملحا�ضــــرة �لقيمة �لقى فيهــــا �لعقيد عادل 
م�ضمو�ضــــي رئي�ــــش مكتــــب مكافحــــة �ملخــــدر�ت 
�ملركــــزي �لذي كان لها �ل�ضدى �لطيب يف نفو�ش 
�لنا�ش لناحية �لبحث �لعميق يف �لأد�ء و�لتف�ضيل 
و�لطرق �ل�ضليمة و�لإر�ضاد�ت �ل�ضحيحة حلماية 
�لقطــــاع �لرتبوي وجيــــل �ل�ضباب يف �جلنوب وكل 

لبنان.
كمــــا كان لنا حما�ضر�ت هامــــة  يف مبنى �لبلدية 
يف �ضيــــد� وتيــــار �مل�ضتقبــــل ق�ضم �ل�ضبــــاب لنف�ش 
�لأهــــد�ف �لتــــي نوؤمــــن بها وهــــي �إر�ضــــاد �لنا�ش 
وتوعيتهم وطاب �ملد�ر�ش و�جلامعات لتوعيتهم 
نحــــو �لطريــــق �ل�ضليم و�ل�ضحيح �لــــذي يبعدهم 

عن �ضبح �ملخدر�ت.
• هـــل هناك تعاون بينكم وبني الق�صاء 
اللبنـــاين وما هي اأهم االأ�ص�ـــس القانونية 
واالإجـــراءات املتخـــذة يف اأي اإجراء الإلقاء 
اأو  بـــه  م�صتبـــه  اأو  متهـــم  علـــى  القب�ـــس 

مرّوج اأو متعاطي؟

للحــــد منهــــا ومكافحتهــــا، وقد تــــرت�وح �لأحكام 
ما بــــني �ضنة �إىل خم�ضة �ضنــــو�ت �أو 15 �ضنة وفق 
�حلالــــة من متعاطــــي �إىل مــــرّوج �إىل تاجر كبري 

ومهّرب.
ون�ضّجــــل هنــــا تقديــــر كبــــري لعنا�ضــــر مكافحــــة 
�ملخــــدر�ت �لذين يبذلــــون جهدً� كبــــريً� لتحقيق 
�لعد�لــــة �لجتماعيــــة و�لقانــــون وتطبيقه ح�ضب 
�لأ�ضــــول بالرغم من �ملخاطــــر �لتي قد تو�جههم 
بالو�جــــب  للقيــــام  بالنف�ــــش  �لت�ضحيــــة  لدرجــــة 
�ملقد�ــــش �لوطنــــي �ملوكل �إليهــــم تنفيــــذه. و�أ�ضار 
�لر�ئــــد علــــى �ضبيــــل �ملثــــال مــــن �مل�ضــــاكل �لتــــي 
و�جهتهــــم و�لتــــي ميكــــن و�ضفها باخلطــــرة جدً� 
كحالة مــــن �حلالت �لتــــي تعرت�ضنــــا يف مهامنا 
كانــــت حادثة �حل�ضبة يف �ضيد� )�ضوق �خل�ضار( 
حيــــث تعاملنــــا بدقة متناهيــــة وم�ضوؤوليــــة عالية 
لــــدرء �خلطر عن �أنف�ضنا وعــــن �لنا�ش بحكم �أن 
�ملطلــــوب كان يتجــــّول يف و�ضــــح �لنهــــار م�ضلحًا 
ب�ضــــكل متخفــــي وهــــذ� �ل�ضخ�ــــش خطــــر جــــدً� 
ومطلــــوب بعــــدة مذكر�ت ق�ضائية وهــــو من �أبرز 
جتار �ملخدر�ت و�أخطرهم فكان و�ضعنا ح�ضا�ش 
ودقيــــق جــــدً� ب�ضبب وجــــود �ملو�طنــــني يف �ل�ضوق 

وهــــو يحتمي باعتقــــاده بالنا�ش وهذ� مما يخفف 
قــــدر �مل�ضتطاع عن حتقيق �لهدف باإلقاء �لقب�ش 
عليه مــــن قبل �لعنا�ضــــر �لأمنيــــة �ملكلفة بذلك. 
فعندمــــا حاولنــــا �لقــــرت�ب منه لعتقالــــه حاول 
ت�ضويب �ضاحه باجتاه �لعنا�ضر مما �ضّكل رعبًا 
عند بع�ــــش �لنا�ش �ملتو�جديــــن ولكن ��ضتطاعت 
�لعنا�ضــــر �لأمنية �حلفاظ على �لتــــو�زن لناحية 
حماية �لنا�ش لنلحية �إلقــــاء �لقب�ش عليه تنفيذً� 
ملذكر�ت ق�ضائية بحقه وجنح مكتبنا بعد متابعة 
دقيقــــة وموؤ�زرة ومر�قبة من مــــكان �إىل �آخر من 
تنفيــــذ �ملهمــــة �ملوكلة �إليــــه باإلقــــاء �لقب�ش على 

�ملطلوب دون وقوع �أية حو�دث نهائيًا.
هــــذ� هو دورنــــا �لأ�ضا�ضي يف مكافحــــة �ملخدر�ت 
وحمايــــة �لأمن �لجتماعي و�لعمل على �حلد من 

�نت�ضارها متهيدً� للق�ضاء عليها نهائيًا.
وختــــم �لر�ئــــد يف هــــذ� �ملجــــال �أن مــــن �لنقاط 
�لأ�ضا�ضية �ملعتمــــدة يف مكتب مكافحة �ملخدر�ت 
يف �جلنوب �أ�ضوة ب�ضائــــر �لقطاعات �لأمنية هي 
حمايــــة �لنا�ش و�ضامة �لعنا�ضــــر �لأمنية �ملكلفة 
بعمليــــات �لدهــــم و�إلقاء �لقب�ش علــــى �ملطلوبني 

و�لفارين من وجه �لعد�لة.

لذ� مكتبنا يدر�ش بدقة متناهية كل خطو�ته قبل 
�لإقــــد�م على �أي عمل �أمني للبحث عن �ملطلوبني 
�أو لعتقالهــــم وفــــق �لقو�نــــني �ملرعيــــة �لإجــــر�ء 

معتمدين على �حليطة و�حلذر د�ئمًا.

• مـــا هـــو تقديـــر حجـــم االإعتقـــاالت يف 
�صيدا واجلنوب؟

- �أكــــد �لر�ئد هرني من�ضور �أنــــه يف عام 2007 
مــــن خــــال عمليات �لدهــــم و�لتوقيــــف و�ملتابعة 
��ضتطــــاع مكتب مكافحة �ملخــــدر�ت توقيف 350 

�ضخ�ش.

اآفـــة تعاطـــي  انت�صـــار  اأ�صبـــاب  مـــا هـــي   •
املجتمـــع  يف  ماألوفـــة  الغـــري  املخـــدرات 
اللبناين وكيف ميكن معاجلتها براأيكم؟ 
وهـــل هنـــاك مـــن �صبـــل حلملـــة توعية يف 

البالد؟ 
- �أجاب و�أكــــد �لر�ئد هرني من�ضور �أن �ملديرية 
�لعامــــة لقــــوى �لأمــــن �لد�خلي ومكتــــب مكافحة 
�ملخــــدر�ت ي�ضعيان ويقومان بحمــــات توعية يف 
خمتلف �ملناطق �للبنانية، و�جلامعات و�ملد�ر�ش 

ح نمىي األيٍ انذاخهٍانهزيُح انرسهسهُ

نمىي األيٍ انذاخهٍ انؼايحانًذَزَح 

وحذاخ أخزي

انمعائُح انشزطحلُادج 

لسى انًثاحث اندُائُح انؼايح

ألساو أخزي

يكرة يكافحح انًخذراخ انًزكشٌ

فٍ انثماع اإللهًٍُيكرة يكافحح انًخذراخ 

فٍ اندُىب اإللهًٍُ انًخذراخيكرة يكافحح 

يكاذة أخزي يرخصصح

فٍ انشًال اإللهًٍُيكرة يكافحح انًخذراخ 
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تحقيق تحقيق

ي�ضهــــل عمليــــة �لتو��ضــــل �ل�ضر مــــع �ل�ضر و�خلري 
مع �خلري و�أهــــم �ل�ضعوبات �لتي تو�جه �ملديرية 
هي عدم وجود مر�كز وتدريب وتاأهيل للمدمنني 
و�ملتورطــــني يف �جلنــــوب ب�ضــــكل خا�ــــش. لأن يف 
بــــريوت وجبــــل لبنان وزحلــــة يوجد عــــدة مر�كز 

ت�ضاعد يف حل هذه �مل�ضكلة.
نحــــن يف �جلنــــوب بحاجــــة ويتوفر عــــدة مر�كز 
للعاج ونطلــــب من �لدولة توفــــري ذلك فنحن ل 
نريــــد �أن نلقــــن �ملدمن در�ضــــًا قا�ضيــــًا من خال 
�لعقاب بل نريــــد �أن ن�ضاعده يف �لعاج للتخل�ش 

من هذه �لآفة �خلطرة.
وخا�ضة �أن هذ� �ل�ضــــم متو�جد يف ج�ضمه ويجب 
�لعمل على معاجلته وتنظيفه و�إعادته �إىل �ضريته 
�لأوىل �إن�ضــــان طبيعي بكل مــــا للكلمة من معنى. 
فقانــــون �ملخدر�ت �لذي ين�ش على �إن�ضاء مر�كز 
عاج يحمــــل رقــــم "673" 1998/3/16 وتكون 
هــــذه �ملر�كــــز تابعة لــــوز�رة �ل�ضحــــة �إىل جانب 
م�ضكلــــة كبــــرية تو�جه �ملدمــــن تعيق �لعــــودة �إىل 
م�ضرية حياته �لطبيعية من خال �ل�ضمعة �ل�ضيئة 
ونظرة �لحتقار �لتي �ضوف ينظرها �لنا�ش �إليه. 
و�إ�ضافــــة �إىل �مل�ضيبــــة �لأكرب �أنــــه �ضوف ي�ضبح 

عاطًا عن �لعمل لرف�ــــش �ملوؤ�ض�ضات و�ل�ضركات 
لتوظيفــــه بحكم �أن كتب على �ضجله �لعديل حكم 
عليه �حلكم �ل�ضادر عن �لق�ضاء بعد خروجه من 
�ل�ضجن تنفيذً� حلكمًا �ضدر بحقه. هذ� �أمر هام 
وعلى �لدولة معاجلته بعــــد �لختبار ومرور �ملدة 
�ملطلوبــــة من �لعاج و�لرعاية �لتي ميكن و�ضفها 
بعودة �لإبن �ل�ضال حل�ضن �ملجتمع ملتابعة حياته 

ب�ضكل طبيعي.
يف �خلتــــام �ضكــــر �لر�ئد هــــرني من�ضــــور تعاون 
�جلمعيات �لأهلية يف هذ� �ملجال �لهام و�لأ�ضا�ضي 
يف مكافحــــة �ملخــــدر�ت مــــن خــــال �لإر�ضاد�ت 
�إ�ضافــــة �إىل تعاون �ملوؤ�ض�ضــــة �لع�ضكرية من حيث 
�جلي�ش لبناين وخمابر�ته و�ضائر قطاعات �لأمن 
�لد�خلــــي وطالب باإن�ضاء مر�كز عاج جديدة يف 
�لعديد من �ملناطق للقيام باملهام �ملنوطة به �إىل 
جانب توفري عنا�ضر جديــــدة من خال �لتطويع 
وفق �حلاجــــة لأن �لعدد غري كاف م�ضــــريً� �أي�ضًا 
�إىل �أهميــــة تو�جد مكاتــــب مكافحة �ملخدر�ت يف 
كل �ملعابــــر �للبنانيــــة كاحلــــدود و�ملطــــار و�ملرفاأ 
و�ضائــــر �ملر�فئ �للبنانية حيــــث يلعب هذ� �ملكتب 
دوره بامتيــــاز يليــــق  باملجتمــــع �للبنــــاين �لقّيــــم 

حلمايتــــه من �ملخاطر �ملحّدقــــة �لتي تو�جهه لأن 
�لخت�ضا�ش و�ملعرفــــة و�ملعلومات �لتي تعزز دور 
مكافحــــة �ملخدر�ت من خال �خلــــرب�ت �لعلمية 
و�لتقنية �لتــــي يتمتع بها هذ� �ملكتب يف كل دو�ئر 
�ملديريــــة �لعامــــة لقوى �لأمــــن �لد�خلي يف لبنان 
فنحن علــــى ��ضتعــــد�د د�ئم ملو�جهــــة �لتحديات 
يف �ضبيــــل �لوطــــن و�ملو�طــــن و�ضكــــر �أ�ضرة جملة 
�ضيد�من ناحيــــة ت�ضيطال�ضوء على هذ� �ملو�ضوع 
�لهــــام و �حل�ضا�ــــش بهــــدف �لأر�ضــــاد ومتنى لها 

�لنجاح.�لد�ئم.
وو�ضــــع �لر�ئد من�ضور عنو�ن �ملكتب بت�ضّرف 
كافة �ملو�طنني لتقدمي �مل�ضاعدة �أو للتبليغ عن 
حــــالت معينــــة �أو �ل�ضتعام عــــن �أي مو�ضوع 
مل�ضاعــــدة �ل�ضبــــاب و�لأهل من خــــال �ت�ضال 
مبا�ضــــر مــــع مكتــــب مكافحــــة �ملخــــدر�ت يف 
�جلنوب  ب�ضــــكل �ضــــري �إن �أر�د�أو ب�ضكل علني 

�إذ� رغبو�.
وذلك عرب �لإت�ضال على �لأرقام �لتالية: مكتب: 
ومتّنــــى   07-754307 فاك�ــــش:    07-754305
�لتعاون من قبل �جلميع حلملية �جمتمع �لبناين 

ب�ضكل عام و�ضبابه ب�ضكل خا�ش.

- من �ملوؤكد يعتــــرب �لتعاون �لقانوين مع �لق�ضاء 
�للبنــــاين جيد جــــدً� ل بل هــــام و�أ�ضا�ضي وميكن 
و�ضفه باملمتــــاز لأن �ل�ضلطــــة �لق�ضائية هي �لتي 
متنحنــــا �لإذن و�لتكليــــف �أو �لإ�ضــــارة �لازمــــة 
للقيام بالإجر�ء �لقانوين لتنفيذ مذكر�ت توقيف 
�أو حــــول ق�ضايا معينة ومنها �إلقــــاء �لقب�ش على 
م�ضتبه به لو�قع جرم معني بناء على معلومات �أو 
لو�قعة حادثة بجرم م�ضهود فكل هذه �لإجر�ء�ت 
و�لعمليــــات تكون حكمــــًا حتت �إ�ضــــر�ف �لق�ضاء 
�ملخت�ــــش ولكــــت �إىل جانب هــــذ� �لأمــــر ي�ضدر 
�أي�ضــــًا مــــن مكاتبنــــا �ملح�ضــــر �لأول �لأ�ضا�ضــــي 
و�لهــــام �لذي يعتمد عليــــه �لقا�ضي وعلى �أ�ضا�ضه 
ي�ضدر �حلكم جتاه �ملوقــــوف �أو جتاه من ي�ضدر 
بحقــــه �أحكام ويف �أكــــرث �لأحيان يكــــون �لقا�ضي 
علــــى �ت�ضــــال د�ئم معنــــا ملعرفة كافــــة �لأمور �أو 
لت�ضحيحهــــا وت�ضويبهــــا وفق �لقو�نــــني ولكن يف 
بع�ش �لأحيان تكــــون نظرتنا لاأمور خمتلفة عن 
�لق�ضاة فنحن ننظر �إليها وفق دورنا ومهامنا من 
وجهــــة نظر �أمنية معتمدين بذلك على �ملعلومات 
و�ملتابعة �لدقيقة للم�ضتبه بهم خال فرتة طويلة 
�أو ق�ضــــرية يف بع�ــــش �لأحيــــان بينمــــا �لق�ضــــاة 

ينظــــرون �إىل �حلالــــة مــــن وجهة نظــــر ق�ضائية. 
لذ� يف �أكــــرث �لأحيــــان يطلب �لقا�ضــــي �ل�ضابط 
�ملخت�ش �لــــذي �ألقى �لقب�ش علــــى �ملتهم للتاأكد 
مــــن �ضحة �ملعلومات �ملر�ضلــــة للتاأكد وم�ضد�قية 
�لتنفيــــذ لدرجة مو�جهة �لتاجر مــــع �ل�ضابط �أو 
مع �لعنا�ضر �لأمنية لإثبات �ضحة �لتهم �ملن�ضوبة 

�إليه.
و�أكد �لر�ئد من�ضور �أنه وفق �لقانون يجب تنظيم 
تكليــــف �أمــــر مهمة لإجــــر�ء فحو�ضــــات خمربية 
للمتهــــم �ملتعاطي �أو �ملّروج لإثبــــات عدم تعاطيه 
�أو �إثبــــات �لعك�ش،�أو  �أنه يتعاطى �أو متورط وذلك 
من خال �لفحو�ضات �ملخربية �لتي تدين �ملتهم 

�أو �مل�ضكوك باأمره.
و�أ�ضار يف �ضيــــاق �حلديث �أي�ضًا لأمر هام �إ�ضافة 
�إىل �ملعلومــــات �لأولية �لتي �أ�ضــــار �إليها �أن �ملتهم 
�لــــذي يلقــــى �لقب�ــــش عليه مــــن قبــــل �ملكتب من 
خال �ملعلومات و�ملتابعة �أو �عرت�فات �لغري عليه 
�أو لقربــــه �أو تو��ضلــــه مع �لتاجــــر �مل�ضكوك باأمره 
لأننا لنا طرقنا �خلا�ضــــة و�لهامة و�حل�ضا�ضة يف 
�ملر�قبــــة و�ملتابعة يف دو�ئرنا �خلا�ضــــة و�لأمنية 
في�ضدر ملف �ملتهم من قبل د�ئرتنا ب�ضكل مهني 

دقيق موّثق ل ريب فيه لأن �لقانون يحمي �جلميع 
ونحــــن ملتزمــــون بالقانــــون ول جنني علــــى �أحد 
لأن قوى �لأمــــن يف خدمة �لوطن و�ل�ضعب، هكذ� 
كانتمبادئنــــا منذ  ن�ضاأتنا وما ز�لت وكل �لعنا�ضر 
يف �ضائــــر �لقطاعــــات �لتابعــــة للمديريــــة �لعامة 
لقوى �لأمــــن �لد�خلي تلتزم بالقانــــون و�ملناقبية 
و�ل�ضــــرف �لع�ضكــــري. �إذً� ل جمــــال للهــــرب من 
�لنتائــــج �لعلميــــة و�لفحو�ضات �ملوثقــــة �ملدعومة 
باملعلومات نر�ضلها للق�ضاء �للبناين وفق �لقو�نني 

�ملرعية �لإجر�ء.

يف  تواجهكـــم  التـــي  العوائـــق  هـــي  • مـــا 
املديريـــة العامـــة لقـــوى االأمـــن الداخلي 
والتـــي ميكـــن و�صفهـــا بالتعـــرث لتنفيـــذ 
ال�صبـــل  هـــي  ومـــا  اإليكـــم  املوكلـــة  املهـــام 

ال�صليمة ملعاجلتها؟
- يعتــــرب بح�ضــــب ر�أيي �لنفتــــاح �لعام هــــو �أحد 
�أهــــم �لأ�ضبــــاب �لــــذي يــــوؤدي �إىل تز�يــــد ن�ضبــــة 
تعاطــــي �ملخــــدر�ت فالإنرتنت لــــه �إيجابيات ويف 
نف�ــــش �لوقت له �ضلبيــــات لأن �لكون برمته �أ�ضبح 
قريــــة متو��ضلــــة مع كافــــة �ل�ضعــــوب و�لأمم مما 

2009ػاو  حسة انرؼاطٍ فٍ صُذا انًىلىفٍَُسثح 

كىكاٍَُ
%2

أكثز يٍ يادج
هُزو%9ٍَُ

%8

حشُشح انكُف
%97

حثىب يخذرج
%2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

َسثح ذهزَة انًخذراخ ػٍ انسُىاخ انساتمح

0

50

100

150

200

250

300

350

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

َسثح ذؼاطٍ انًخذراخ ػٍ انسُىاخ انساتمح َسثح انردارج وانرزوَح ػٍ انسُىاخ انساتمح

0

10

20

30

40

50

60

دارج ذ ح زوَ ذ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

32 �صيدا�صيدا 33



"Donna Bella" 
�شيدتي... عنوانك الفريد والأف�شل... لإطاللة م�شرقة

نحو ال�شحر واجلمال.... والإبداع والفن الطبيعي
حوار: منتهى عالمة

كانـــت كليوباتـــرا عنـــوان اجلمال العربي وال�صرقي بدًء من �صحر عينيها ورقة جمالها ور�صمة حواجبهـــا, ونعومة اأنفها, ورقة �صفتيها وتدويرة وجهها, 
ونعومة ب�صرتها, كل هذه ال�صفات جمتمعة اأ�صفت جمااًل رائعاً كعنوان للمراأة اجلميلة حيث جذبت كل اأطياف الب�صر جلمالها ال�صاحر واأناقتها التي 

ال تقاوم حتى ال�صعراء واالأدباء واملفكرين من رجاالت التاريخ والعظماء يف العامل.
كل هوؤلء تغّنو� بها حلنًا و�ضعرً� وكتابة وتخليدً� لذكر�ها بدًء من �لع�ضر �ملا�ضي �إىل �لع�ضر �حلا�ضر حيث ما ز�لت �ضاخ�ضة يف �أذهان �لنا�ش �لذين يعملون على 

تقليدها �إن �ضنحت لهم �لفر�ش للظهور ب�ضورتها �لبهية �لرقيقة �جلميلة �لتي حافظت على �أن تكون �أمثولة يقتدي بها جميع ن�ضاء �لعامل �ضغارً� وكبارً�.
هنـــا يكمـــن �ضر �ل�ضحر و�جلمـــال و�لإبد�ع و�لفن يف �لأد�ء و�لوهب و�لعطـــاء يف �أ�ضلوب تنفيذ وتطبيق �أدق �لتفا�ضيل �لتي متكـــن �ملعاهد و�ملد�ر�ش و�ملر�كز �لتي 
تعنى باأناقة �ملر�أة وجمالها من خال قو�عد �أ�ضا�ضية وهامة لتطوير هذه �ملهنة �لقّيمة �لهامة للحفاظ على �لب�ضرة من كل �لنو�حي بعد �أن تخ�ضع لكل �لدر��ضات 

و�لتجارب �لتي تليق باملر�أة �لع�ضرية للحفاظ على �لر�ضاقة و�جلمال على طبيعته.

هذ�  بــدور  �أ�ــضــادو�  �لذين  �لنا�ش  نفو�ش  يف  �لطيب 
�ملركز يف �ضيد� و�جلنوب ولبنان �إن مل نقل �أن بع�ش 
مدى  لنا  �أكـــدو�  �لذين  لبنان  خــارج  من  �لو�فدين 
�أهمية �ملركز �ملخت�ش يف �لعناية بجمال �ملر�أة و�أي�ضًا 
�مل�ضتح�ضر�ت  �أن  توؤكد  وبر�هني  �إثباتات  خال  من 
�مل�ضرفني  مهارة  عن  بعيدً�  �ضيئًا  تفعل  ل  و�لتقنيات 
�ملتطور  �لهام  �لطبي  �جل�ضم  هــذ�  على  و�لقّيمني 
ذ�ت  بــالأنــامــل  و�لتطبيق  و�لــفــن  �لإبــــد�ع  باأ�ضلوب 

�خلربة �لعالية لكل متخ�ض�ش مهني.
هذ�  على  يعتمد  �ضيد�  يف   "Donna Bella"
و�لإبــد�ع  �لفن  يجمع  �لــذي  �ملتقدم  �ملهني  �خليار 
مطلوبة  عملية  كــل  لـــولدة  �حلــديــثــة  و�لتقنيات 
�أو  �ملـــر�أة  منها  تعاين  �لتي  و�مل�ضكلة  �حلالة  وفــق 
�حلياة  �ضر  �جلمال  �أ�ضحى  �أن  بعد  �ل�ضابة  �لفتاة 
ومنح �إعادة هذه �لثقة بالنف�ش للمر�أة �ل�ضرقية... 

و�لغربية يف �آن.

بطاقة تعريف
عّرفت �ل�ضيدتان عن نف�ضيهما وحتدثو� �إلينا و�ضرحو� 
باإن�ضاء  �لفكرة  بــد�أت  وملــاذ�؟  وكيف  بالتف�ضيل  لنا 
�لبد�ية  �ضيد�،  يف  للتجميل   Donna Bella مركز 

و�لفكرة و�لطموح:
بني  و��ضعًا  �نت�ضارً�  �لز�ئد  �ل�ضعر  م�ضكلة  �نت�ضار  مع 
من  �لكثري  دخــول  �إثــر  على  وذلــك  و�لفتيات  �لن�ضاء 
يحدث  �لــذي  �ليومي  طعامنا  يف  �لهرمونية  ــو�د  �مل
�ملناعة  قــوة  وفــق  �إن�ضان  لكل  �جل�ضد  بنية  يف  خلًا 
عنده �ضو�ء �أكانت فتاة �أو �ضاب فكان ل بد من �إيجاد 
�لع�ضر  يف  �مل�ضتجدة  �لآفــة  هــذه  من  للحد  �حللول 
�حلديث منذ ع�ضر �ضنو�ت يعترب �حلل �لطبي �لأمثل 
كان �أحد و�أهم �ملعد�ت )�لليزر للمعاجلة( حلل هذه 
�مل�ضكلة �مل�ضتع�ضية �لتي ل تليق بجمال �ملر�أة و�أنوثتها 

كما خلقها �هلل على طبيعتها.
طبية  مر�كز  لوجود  تفتقر  و�جلنوب  �ضيد�  �أن  ومبا 
من  بــد  ل  فكان  �ملــجــال  هــذ�  يف  للعاج  متخ�ض�ضة 
�أخذ �لأمور على حممل �جلد و�جتهت بنا �لفكرة نحو 
�لطريق �ل�ضحيح و�لجتاه �ل�ضائب للتح�ضيل �لعلمي 
بعد �لبكالوريو�ش ومن ثم ماج�ضتري يف �لعلوم وتخّرجنا 

.)LAU( من �إحدى �أرقى و�أهم �جلامعات يف لبنان

البداية
لو�ضع  و�ملعرفة  بالعلم  م�ضلحني   ،2004 عام  كانت 
�خلدمات  �أف�ضل  لتقدمي  �لنا�ش  بت�ضرف  خربتنا 
من  لكل  و�جل�ضدية  �لنف�ضية  �لر�حة  �ضبل  وتوفري 

ق�ضد مركزنا للعاج �أو �ل�ضت�ضارة.

مركز جتميلي متخ�ض�ش يت�ضمن كل �خلدمات �لتي 
�لتقنية  �لعالية  �ملتطورة  باأق�ضامه  �ملــر�أة  حتتاجها 

و�حلديثة.
كمعاجلة  �لتجميلية  �خلــدمــات  كــافــة  يــوؤمــن  مــركــز 
بعد  و�جل�ضم  للوجه  �لازمة  �لعناية  وتقدمي  �لب�ضرة 
�ملــر�أة  لو�ضع  �لأخ�ضائية  قبل  من  خا�ضة  ��ضت�ضارة 
كل  وتقدمي  و�لتف�ضري  �ل�ضرح  بعد  �لتفا�ضيل  بكافة 
�لب�ضري  �خللل  �أ�ضباب  ملعاجلة  �ملطلوبة  �لإي�ضاحات 
بــاإ�ــضــر�ف  بالليزر  �ل�ضعر  �إز�لــــة  مــن  ــة،  �حلــال ــق  وف
�أخرى ولكل  �خلبرية �ملتخ�ض�ضة �إىل جانب خدمات 
�ضبل  كل  لتوفري  بالزبائن  يهتمون  �أخ�ضائيون  ق�ضم 

�لر�حة.
باأن  �لقول  ن�ضتطيع  �لآن  وحتى  �ضنو�ت  ع�ضر  ومنذ 
�لنتائج ممتازة لأننا نعمل وفق برنامج عملي منظم 
ولكل  نتيجة  على  �ملــر�أة  حت�ضل  ل  �أن  معه  ي�ضتحيل 
م�ضكلة معاجلة ح�ضب �حتياجات �جل�ضم وعلى هذ� 
�لائقة  و�لعناية  �لرعاية  �لزبائن  يلقى  �لأ�ضا�ش 
و�لإ�ضر�قة   باحليوية  مفعم  جديد  ملظهر  و�خلا�ضة 

�لطبيعية.

علـــى  اأكـــرث  تعريفنـــا  ميكنكـــم  هـــل   •
مركزكم, من ناحيـــة تطوره وتو�ّصع نطاق 
عملكم يف اأكـــرث من جمال والذي ميّيزكم 
عـــن غريكـــم وخا�صـــًة يف نطـــاق حمافظـــة 
اجلنـــوب عامًة و�صيدا خا�صًة؟ وهل هناك 
اأ�صخا�ـــس ذوي اخت�صا�ـــس معنّي لكل ق�صم 
مـــن تلـــك االأق�صـــام الإي�صـــال الزبائـــن اإىل 

نتائج مر�صية اأكرث؟
هو  ما  �إىل  للو�ضول  عديدة  مبر�حل  �ملركز  مّر  لقد 
�إز�لة  بد�أ مبجال  �لآن من تطوير وجناح، فقد  عليه 
�لعلم  فــاإن  معروف  هو  كما  ولكن  بالليزر،  �ل�ضعر 

و�لطب قد تطور� كثريً� وخا�ضًة يف جمال �لتجميل يف 
�حلقبة �لأخرية. من هنا كانت �ضاحبتا �ملركز تو�كبا 
�أهم �لتطور�ت �لعليمة لإدخال كل ما هو جديد من 
فمن  �لتجميل،  مبجال  متخ�ض�ضة  وتقنيات  �آلت 
عمليات �لليزر �إىل عمليات �إذ�بة �ل�ضيلوليت وتنحيف 
�إىل  حــاجــة  �أي  دون  مــن  ترميمه  و�إعــــادة  �جل�ضم 
م�ضاكل  كافة  عاج  �إىل  بالإ�ضافة  جتميلية،  جر�حة 
�أطباء  �إ�ضر�ف  حتت  وكلها  �لكثري  وغريها  �لب�ضرة 
جلد وجتميل حمتفني يف هذ� �ملجال... فكل ذلك هو 
نتيجة مل�ضد�قيتنا و�إخا�ضنا يف عملنا و�أبرز �لأق�ضام 

�لتي يتفرع �إليها مركزنا هي على �ل�ضكل �لتايل:
Didelaser. IPL )R.F(، electric، wax -

  )Hair Implant Bifiber(  زرع �ل�ضعر  -
Mesotherapy -

Hair loss )عاج ت�ضاقط �ل�ضعر( -
 Skin brightening -

 Skin rejuvenating -
 )Lipolitic )stimming fatty tissu -

 Cellulite treatment -
 Lymphatic drainage -

 )Lifting )face+body -
 Ultra sound+ vacum therapy -

 Botox، felling، plastic surgery، Ipposuchtin -
 Irodology )advanced nutritional therapy( -

 Dietetion
 ..Etc -

• بعد حتديدنا الأق�صام املركز هل ميكننا 
التحـــدث ب�صـــكل عام عـــن كل ق�صم وخا�صة 
والــــ  الليـــزر  تقنيـــة  بـــني  الفـــرق  لتقييـــم 

IPL؟

�لذي  و�لأف�ضل  �لفريد  �ملركز  "Donna Bella" هو 
و�لأناقة  و�لر�ضاقة  �جلمال  �ضحر  �ضوؤون  بكل  يعنى 
�إبــر�ز  خــال  من  بالنف�ش  �لثقة  جمــددً�  متنح  �لتي 

جمال �ملر�أة.

 "Donna Bella"
ينطلق من منطلقات مهنية معتمدً� على �أخ�ضائيني 
�ملعاهد  يف  �ملعتمدة  �لو��ضعة  �خلـــرب�ت  ذوي  مــن 
ب�ضاأن  تعنى  �لتي  �لعامل  يف  �لعو��ضم  و�أرقى  �لدولية 
عالية  طبية  م�ضتح�ضر�ت  خال  من  �ملــر�أة  جتميل 
�جلودة و�لنوعية �لتي ت�ضهم يف ت�ضهيل �أد�ء �خلبرية 
�ضحرية  مل�ضات  �إ�ضفاء  يف  �ملتخ�ض�ضة  �خلبري  �أو 
�إىل  �مل�ضتخدمة  �مل�ضتح�ضر�ت  خــال  ومــن  للمر�أة 
على  �مل�ضرفني  �ملهنيني  �لأخ�ضائيني  بر�عة  جانب 
جمال  يف  طويًا  وقتًا  �أم�ضو�  �لذين  بيا"  "دونا 
�لتخ�ض�ش �لعلمي و�لطبي و�لتجميلي لارتقاء بهذه 
�لفن  درجــات  من  درجــة  �أ�ضمى  �إىل  �لقّيمة  �ملهنة 

و�لإبد�ع و�ل�ضحر و�جلمال.
فكان ل بد من �إجر�ء حو�ر مفتوح و�ضامل مع �ضاحبتي 

�ملركز �ل�ضيدة نور� �لعبدهلل وهناء �لعبدهلل.
لاطاع منهما من خال هذ� �حلو�ر عن �ضر �ضمعة 
هذ� �ملركز �لقّيم بعد مد�ولة و�أحاديث �لنا�ش �ملعربة 
�لقيمني عليه  لناحية  �إن  �ملركز  �أهمية دور هذ�  عن 
و�حلديثة  �مل�ضتخدمة  �لعالية  �لتقنية  لناحية  و�إن 
بعد  �لطبي  �لتجميلي  �لفن  �ضوؤون  يف  و�ملتخ�ض�ضة 
�إجر�ء مئات �لعمليات �لتي نفذت وكان لها �ل�ضدى 
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�عتمادً� على �لأق�ضام �ل�ضابقة �لتي مت ذكرها �ضوف 
�مل�ضتخدمة  �لتقنيات  تلك  عن  عام  ب�ضكل  ن�ضرح 
و�ل�ضليمة  �ل�ضحيحة  بالطريقة  وكيفية ممار�ضتها 

�لتي تو�ضل �لزبائن �إىل �لنتائج �ملر�ضية.
فالليزر   ،IPL ـــ  و�ل �لليزر  تقنية  بــد�يــًة  فلنعّرف 
ت�ضتخدم �لطاقة يف �ضعاع �ل�ضوء لإحر�ق ب�ضيات 
يف  �ملرّكز  �ل�ضوء  �ل�ضعرة  متت�ش  بحيث  �ل�ضعر، 
درجة  وترتفع  �ل�ضعرة،  ��ضفل  يف  �مليانني  طبقة 
ومنعها  قتلها  يف  ي�ضبب  مما   70  º �إىل  حر�رتها 
من �لنمو جمددً�. فالليزر هو �ضعاع �ضوء مرّكز ذو 
لون و�حد، بينما �لـ  IPL هي عبارة عن جمموعة 

�ضوئية ذو خا�ضية �أقل حدة ومتعددة �لوظائف.
وللح�ضول على نتائج �أف�ضل، يتعنّي على �ل�ضخ�ش 
�لليزر  لتقنية  IPLمر�فقة  �لـــ   تقنية  ي�ضتعمل  �أن 
 IPL �لـ   فتقنية  �لبع�ش،  بع�ضهم  يكمان  لأنهما 
)�لوبر(  �لناعم  �ل�ضعر  على  �أف�ضل  ب�ضكل  تعمل 
�أنــو�ع  باقي  على  �أف�ضل  ب�ضكل  �لليزر  يعمل  بينما 
لهذه  �إذ  �جل�ضم  مناطق  �ختاف  بح�ضب  �ل�ضعر 
�لتقنية �لقدرة على قتل ب�ضيلة مهما كانت نوعها.

كما نلفت نظر �لزبون �إىل �أنه ل ميكن حتديد عدد 
�جلل�ضات من �ملرة �لأوىل فهذه تختلف ح�ضب نوعية 
�ل�ضعر و�لب�ضرة وقدرة �جل�ضم على �لتاأقلم مع هذه 
جل�ضات   4 لـ  يحتاجون  �أ�ضخا�ش  فهناك  �لتقنية، 
وهناك �أ�ضخا�ش يحتاجون لـ 10 جل�ضات �أو �أكرث �أو 

�أقل، فيجب عدم �لوقوع يف فخ هذه �لأمور.
تتم  ل  و�لــتــي  �لبي�ضاء  �ل�ضعرة  نعالج  �أنــنــا  كما 
electric، حيث يدخل  �لـ  �إل عرب تقنية  معاجلتها 
�لب�ضيلة  وتقتل  �لب�ضيلة  �إىل  �لكهربائي  �ل�ضعاع 

�لبي�ضاء، ونحن نلفت �لنظر هنا �إىل �أن �ل�ضخ�ش 
يتم  �أكرث من جل�ضة حتى  �إىل  يحتاج  �أن  بالإمكان 

�لنتهاء من تلك �لنوعية من �ل�ضعر وب�ضكل د�ئم.
و�لتي   Mesotherapy �لـ  تقنية  �أي�ضًا  لدينا  كما 
من  كانت  �ضو�ء  �لطبي  �لعاج  عامل  يف  ثورة  تّعد 
ناحية عاج �لب�ضرة، �أو ت�ضاقط �ل�ضعر، �أو معاجلة 
و�إخفاء  �لوجه  ب�ضرة  �أو لعاج  �ل�ضيلوليت وتذويبه 
 professional ( لتجاعيد، وهي تتم �إما عرب تقنية�
gunuse( �أو عن طريق )Microneedle(، حيث 
�لتي  �ملناطق  �أو  �لوجه  Roller مثًا على  �لـ  ي�ضع 
�ل�ضعر  لــزرع   )gun( �لـــ  �أو  �لتقنية،  هــذه  حتتاج 
باملو�د  �ل�ضعر  تغذية ب�ضيات  �ملر�د  �ملنطقة  على 
عمق  �إىل  تدخل  �أن  �لهدف  حيث  حتتاجها،  �لتي 
�لب�ضيلة وحت�ضرينا �ملو�د �لأ�ضا�ضية للح�ضول على 
نتائج �أف�ضل و�أ�ضمن، �أما بالن�ضبة لل�ضيلوليت فهذه 
�لتقنية تعمل على تذويب �لدهون حيث باإمكانها �أن 

تخ�ضر �ل�ضيدة بني 4 و 8 �ضم خال �أربع جل�ضات.
 Cellulite بالـ  نقوم  �أنــنــا  حديثها  يف  و�أ�ــضــافــت 
�ملتطورة  �لآلت  �أحــدث  طريق  عن   treatment
طرق  مــن  ـــو�ع  �أن ثــاثــة  �لق�ضم  هــذ�  عــن  ويتفرع 

�لعاج وهي على �ل�ضكل �لتايل:
  Lymphatic Drainage -

 )Lifting )face+body -
 Ultra sound and Vacum therapy -

حيث تت�ضامن هذه �لطرق جميعها للح�ضول على 
�أف�ضل نتائج ممكنة.

ول نن�ضى �أن �أ�ضعارنا مدرو�ضة، فنحن ناأخذ ن�ضف 
�ضعر ما ياأخذ غرينا يف خمتلف �ملناطق �للبنانية، 

باملثل  و�ملعاملة  �لــظــروف  لكافة  مــر�عــاة  فهناك 
تفرقة  �أو  متييز  بدون  و�لزبائن  �لأ�ضخا�ش  لكافة 

بني �ضخ�ش و�آخر.
 Hair implant كما �أننا منلك يف مركزنا تقنية لـ
جـــدً�،  حــديــثــة  تقنية  وهـــي    Bio fiber �لــــ  عــرب 
دقائق   10 فرتة  خال  �ضعرة   100 زرع  فباإمكاننا 
�أو  جر�حة  �أي  وبــدون  جدً�  حديثة  �لطريقة  وهذه 
�ل�ضعر  �أي�ضًا تقنية عاج ت�ضاقط  �أمل، وكما منلك 
 )peeling( بالإ�ضافة �إىل كل ما يتعلق بالوجه كالـ
بالب�ضرة  تتعلق  �لتي  �لأمــور  وكافة  �لكثري  وغريها 
�لتجاعيد  وتخفيف  بن�ضارتها  �لعناية  ناحية  من 

قدر �مل�ضتطاع للحفاظ على �ضباب د�ئم.

التجميل مهنة  • كمـــا هو معروف مهنـــة 
علـــى ذلـــك كيـــف  ا�صتنـــاداً  ح�صا�صـــة جـــداً. 
ت�صّنفـــني خطورة تلـــك العمليات عند عدم 
القيـــام بهـــا عنـــد ذوي االخت�صا�ـــس, وهـــل 
واجهتكـــم حاالت ت�صويه معينة وكيف متت 

معاجلتها؟
�إن  وخا�ضة  جــدً�  ح�ضا�ضة  مهنة  �لتجميل  مهنة 
�إلينا  قدم  ولقد  �خت�ضا�ضيني  �أيــدي  على  تكن  مل 
�لــعــديــد مــن �لأ�ــضــخــا�ــش �لــذيــن عــانــو� مــن عدة 
طالبني  فاأتو�  �ضابقًا  و�جهوها  قد  كانو�  م�ضاكل 
�أنهم  وذلــك  �لليزر  جمــال  يف  وخا�ضًة  �مل�ضاعدة 
يلم�ضو�  مل  �أو  ي�ضتفيدو�  ومل  جل�ضات  بعدة  قامو� 
نتيجة ول فائدة... فنحن نقوم بعملنا بعناية تامة 
�لب�ضرة  لون  منها  �لعتبار  بعني  �أمور  عدة  وناأخذ 
للحروق  معّر�ضة  �ل�ضمر�ء  �لب�ضرة  �أن  علمًا  وذلك 

يف  وخا�ضًة  �لبي�ضاء  �لب�ضرة  من  �أكــرث 
جمال �لليزر وذلك لن�ضبة مادة �مليانني 
�ملرتفعة عند �أ�ضحاب �لب�ضرة �ل�ضمر�ء 
�أو �لد�كنة، و�لليزر هدفه �لق�ضاء على 
ب�ضكل  �ل�ضعرة  ليزيل  �لب�ضيلة  ميانني 
كلما  �مليانني  ن�ضبة  ز�دت  وكلما  كامل 
ز�دت ن�ضبة �لإ�ضابة بحروق، ولكن حتى 
�لآن مل نو�جه �أي حالت من مركزنا، بل 
�أي�ضًا قدم �إلينا �أ�ضحاب �لب�ضرة �لد�كنة 
نتيجة  وجـــدو�  ولقد  )�لــ�ــضــود�ء(  جــدً� 
�آليات  �إىل  �أكرث مما توقعو� وكله عائدً� 

�لعمل �ملتطورة و�ملتو�جدة يف �ملركز فهذ� �لنجاح 
و�خلربة يف �لعمل هي نتيجة تخ�ض�ضنا ودر��ضتنا 
وخربتنا �لطويلة كبد�ية، ومن ثم توظيف �أ�ضخا�ش 
من ذوو م�ضتوى مرتفع من �لعلم و�خلربة يف جمال 
حتت  بتدريبات  نقوم  ذلك  على  عاوة  �لتجميل، 
لي�ضبحو�  �لأ�ضا�ضية(  خرب�تهم  )فــوق  �إ�ضر�فنا 
�أف�ضل  للزبائن  ليعطو�  جمالهم  يف  �أكرث  مبدعني 
نتيجة ممكنة، فيجب على �لأ�ضخا�ش عند �لإقد�م 
جديتها  و�أخــذ  جيدً�  در��ضتها  �خلطوة  تلك  على 
�إذ� مل تكن عند  وخطورتها بعني �لعتبار، خا�ضة 
�أي  باب  دق  جمرد  ميكنك  فا  �خت�ضا�ش،  ذوي 
هذ�  عن  �ل�ضتف�ضار  بــدون  مركز  �أي  �أو  �ضخ�ش 
نقول  فعندما  ونتائجه،  �ملركز  هذ�  وعن  �ملو�ضوع 
�ل�ضم  ناحية  من  فقط  نق�ضد  ل  �خت�ضا�ضيني 
تتبع  �لتي  و�لطريقة  �لتعقيم  ناحية  من  �أي�ضًا  بل 
للقيام بهذه �لعمليات وخا�ضة من ناحية �لتقنيات 
ن�ضتطيع  مــا  باأف�ضل  يقوم  فمركزنا  و�لأدو�ت، 
�لقيام به، عاوًة على ذلك نحن نتعامل مع �أطباء 
�أي�ضًا  هناك  كما  �لتجميل  مبجال  �خت�ضا�ضيني 
�لكثري  وغريهم  و�لب�ضرة،  للتغذية  �خت�ضا�ضيني 
مركزنا،  يف  هامًا  حّيزً�  ياأخذون  و�لذين  و�لكثري 
فلي�ش هناك د�عي للتوجه من مكان �إىل �آخر، بل 

كان  �ضو�ء  و�حــد،  �آٍن  يف  �ضيء  كل  يجمع  مركزنا 
من ناحية �لعاج عرب �لآلت �أو �لعاج �ليدوي �أو 
معنّي  منهم يف جمال  كل  �أخ�ضائيني،  �أطباء  عرب 
لت�ضهيل �ملهمة �أكرث و�أكرث للزبائن فكل �ضيء متوفر 
يف �ملركز وخا�ضة من �لناحية �لطبية، لكي تكوين 
ناحية جمال  �لأكرث متّيزً� عن غريك من  �ضيدتي 
تت�ضمن هذه  ملا  �أنوثتك  لتظهري  وجهك وج�ضدك 

�لكلمة من معاٍن و�ضحر.

• مـــا هـــو جديدكـــم وكيـــف تقّيمني تقدم 
طموحكم يف امل�صتقبل؟

جمال �لتجميل يف جتدد د�ئم ولي�ش هناك حدود 
له فباإمكاننا �عتبار �أنه يجب د�ئمًا �لطاع ل بل 
�لبقاء على �ت�ضال بكافة �لأمور يف هذ� �ملجال، 
لأنه كل فرتة ي�ضدر تقنية معينة و�آلية معينة وكل 
�لتي  �مل�ضاكل  كافة  يحان  و�لتطور  �لعلم  يــوم 
مبظهرهم  كانت  �ضو�ء  �لأ�ضخا�ش  منها  يعاين 
لنا  وبالن�ضبة  �لد�خلي،  نطاقهم  �أو  �خلــارجــي 
نحن د�ئمًا على ماحقة لهذه �لأمور فاإذ� علمنا 
لتكون  بو�ضعنا  ما  نعمل  جديدة  �آلية  باإ�ضد�ر 
متو�جدة يف مركزنا، طبعًا بعد جتربتها و�لتاأكد 
من نتائجها �مل�ضمونة ودقة �لعمل بها، وبدون �أي 
جتدد  فهناك  مركزنا  يف  متو�جدة  تكون  تــردد 

د�ئم من كافة �لنو�حي.
�أو   Biofiber �لـــ  تقنية  تعترب  وحــالــيــًا 
تقنية دخلت  �أحدث  hair implant هي 
�لأجدد  وهي   Donna Bella مركز  �إىل 
وخا�ضة يف جمال �ضيد� و�جلنوب عامة. 
وحــالــيــًا نحن يف �ــضــدد بــنــاء مــر�كــز يف 
�لعديد من �لدول �لعربية بد�يًة باململكة 
�إىل  يعود  كله  وهــذ�  �ل�ضعودية،  �لعربية 
�لزبائن  بني  �حل�ضنة  و�ضمعتنا  جناحنا 
وخا�ضة  ل�ضدقنا  نتيجة  لنا  و�إخا�ضهم 

من ناحية �لتعاطي معهم.

مت�صمنـــة  خا�صـــة...  كلمـــة  ختامـــاً   •
ن�صائحكم ب�صكل عام

ختامًا ب�ضكل عام �أن�ضح �لأ�ضخا�ش كافة و�ل�ضيد�ت 
�أي  عاج  �إىل  �لتوجه  تريد  عندما  �أنها  خ�ضو�ضًا 
م�ضكلة كانت تعاين منها �أن ل تتوجه �إىل �أي مكان 
�مل�ضمونة،  نتائجه  من  و�لتاأكد  جيدً�  در��ضته  قبل 
و�لتوجه  �ملجال  بهذ�  �ل�ضتخفاف  يجب  ل  ــه  لأن
�إىل عدم ذوي �خلربة و�لخت�ضا�ش، و�أن ل تاأخذ 
ل  فال�ضعر  و�لنتيجة،  �لعمل  لتقييم  عنو�نًا  �ل�ضعر 
يّقيم �خلربة و�لنجاح يف هذ� �ملجال فلي�ش هناك 
قاعدة تقول �أو توؤكد �أن �لأغلى هو د�ئمًا �لأح�ضن 
فهنا  �لعك�ش،  �أو  �لأ�ضو�أ  د�ئمًا  هو  �لأرخ�ش  و�أن 
تعتمد  بل  �حلاجة  وح�ضب  �حلالة  ح�ضب  تختلف 
�لنجاح  لتحديد  معينة  مقايي�ش  عدة  على  مهنتنا 
�أو بال�ضرتخا�ش فهي لي�ضت عملية  ولي�ش بالغاء 
و�للعب  للتبادل  لي�ش  �لــعــامل  مظهر  لأن  جتــاريــة 
�ضوف  �لتي  �ليد  ناحية  من  �لطمئنان  يجب  بل 
منها  تعاين  �لتي  �مل�ضكلة  عــاج  على  ت�ضاعدها 
جمالها  لزيادة  مظهرها  يف  ما  بقعٍة  لتح�ضني  �أو 
�أكرب  هي  �حل�ضنة  و�ضمعتنا  و�إ�ضر�قها،  ورونقها 

برهان على جناحنا.
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لقاء لقاء

حوار مفتوح مع ال�شيدة اأ�شمى بلويل ديراين
الرائدة يف العمل االجتماعي املتقدم يف �صّتى املجاالت االإن�صانية 

واخلدمات العامة, واملقاومة بقوة يف الدفاع عن حقوق املراأة

.. بد�يـــًة.. يف بد�يـــة �للقـــاء حني طلبت مـــن �ل�ضيدة 
�أ�ضمـــى بلويل دير�ين باأن يكون عنـــو�ن �ملقال و�حلو�ر 
مـــع �ضيدة جمتمـــع ف�ضلـــت �ل�ضيـــدة بلويل بـــاأن يكون 
�لعنـــو�ن جتربة �مـــر�أة ر�ئدة �نطاقًا مـــن �أن �حلياة 
برّمتهـــا هـــي عبارة عـــن جمموعة جتـــارب وفر�ش قد 
تـــوؤدي �إىل طريق �لنجاح �أم �إىل طريق �لف�ضل و�أ�ضارت 

�ل�ضيدة بلويل
�أنهـــا مل ت�ضعى يومًا باأن تقّلـــد �أحد بل من تلقاء نف�ضها 
�أخذت هذه �ملبادرة �إميانًا منها باأن �لعمل �لجتماعي 
مقّد�ـــش وله �لأثر �لطيـــب يف نف�ضها �أوًل ويف نفو�ش كل 
�لنا�ـــش �لر�غبـــني يف �لوهب و�ملنح و�لعطـــاء من �أجل 

�ملجتمع.
ويف �ضيـــاق �حلديث �أعطـــت دور وركزت فيه باأن �ملر�أة 
قـــادرة على �لغو�ش يف جمال �لعمل �لتجاري و�لإد�ري 
بدرجة �متياز يطلق عليهـــا �ضيدة �أعمال لأنها متار�ش 
�لعمل �لتجـــاري و�لإد�ري �إىل جانب �لدور �لجتماعي 
و�خلدماتـــي وهـــذه �لأدو�ر ل توؤثـــر باملطلـــق على دور 
�ملر�أة يف �لوقوف �إىل جانب �أ�ضرتها كاأم وتدبري �ضوؤون 

�ملنزل و�لرعاية و�لأمومة �أ�ضوة باأي �مر�أة �أخرى.
هنا يكمـــن �لفرق �لكبري ما بني �مـــر�أة.. و�مر�أة كاأم، 
�أم ت�ضعـــى لبنـــاء �أ�ضرة بجـــد�رة من خـــال �لإ�ضر�ف 
و�ملتابعـــة �ليومية ملو�كبة �أفـــر�د �لأ�ضرة ولتقدمي كامل 
�لو�جبات �لأ�ضرية مـــن �إ�ضر�ف على �لتعليم و�ل�ضحة 
و�لغذ�ء �إىل جانب تعليمهـــم �حرت�م �لنا�ش وحمبتهم 
وحب �لأهـــل و�لأقارب حتت عنـــو�ن �لرت�بط �لأ�ضري 
لارتقـــاء بالأ�ضـــرة �إىل �مل�ضتـــوى �لجتماعي �ملطلوب 

�أ�ضوة بكل �لأ�ضر.
مـــن ناحيـــة ثانية �ملـــر�أة �لتـــي ل تبايل ب�ضـــاأن عائلتها 
كمـــا هو مطلوب منها كاأم وو�جب مقد�ش �أ�ضري لاأب 
ولاأبنـــاء بل مت�ضـــي يومها مـــن �ل�ضبـــاح �إىل �مل�ضاء 
مـــن �ضبحيـــة ل�ضبحية )�ضرب قهـــوة.. نرجيلة( ومن 
ع�ضرونية لع�ضرونية كيف لهذ� من �أن يوؤدي �إىل بناء 
�أ�ضـــرة مرت�بطة مت�ضامنة هذه هـــي �لكارثة �حلقيقية 

�لتي ت�ضيب بع�ش �لأ�ضر يف جمتمعنا �للبناين.

بطاقة تعريف
بلويل؟ اأ�صمى  ال�صيدة  هي  • من 

عّرفـــت عـــن نف�ضهـــا باأنهـــا �ضيـــدة و�قعيـــة ومتو��ضعة 
تتعامـــل مع �لنا�ش مـــن منطلق �أن كل �إن�ضـــان ذو قيمة 
معنويـــة يجـــب �حرت�مـــه. لأنهـــا ن�ضـــاأت وترعرعت يف 
بيـــت مبني على �حلـــب و�لعطاء و�لحـــرت�م و�لرت�بط 
�لأ�ضري بف�ضل و�لدها وو�لدتها �للذ�ن عما جاهدين 
لتمكني هذه �لأ�ضرة بالو�ضـــول �إىل �أعلى م�ضتوى علمي 
بالرغـــم من كل �لظـــروف �ل�ضعبة �لتـــي كانت �آنذ�ك 
��ضتطاع و�لدها من تربيـــة وتعليم ثاثة �ضبان وخم�ضة 
بنـــات يف �أهـــم �ملد�ر�ش و�ضـــوًل حتى مرحلـــة �لتخرج 
مـــن �أهـــم �جلامعـــات بـــل �لخت�ضا�ضـــات �لهامة من 
هند�ضـــة.. و�لآد�ب �لعربية و�لفرن�ضيـــة.. و�لإجنليزية 
..و�لقت�ضاد فكان هذ� �لإجنـــاز ُيعترب �إجنازً� عظيمًا 
يف �لزمـــن �ملا�ضي. وكان لدور و�لدي وو�لدتي �أثر كبري 
يف �لأ�ضـــرة وخا�ضة �أن و�لدي رحمه �هلل حممد �لبلويل 
كان من فعاليات مدينـــة �ضيد� و�ملوؤمن بقوة باأن �لعلم 
كنز وهو �لرثوة �حلقيقيـــة وكان مت�ضددً� كثريً� يف هذ� 

�لأمر.
هـــذ� �خليار وهـــذه �لروؤية مّكنت �لأ�ضـــرة من �لو�ضول 
�إىل �أ�ضمـــى درجة من درجـــات �لعلم و�ملعرفـــة فاأر�ضل 
�إحـــدى �ضقيقاتي ملتابعة �لدر��ضات �لعليا �إىل �لعا�ضمة 
)باري�ش( و�لأخرى �إىل )لنـــدن( وكان هذ� �لأمر غري 
مقبول يف ذ�ك �لوقت يف �ضيد� كمدينة حمافظة فكنت 
�أنـــا �أ�ضغر �لفتيات يف �لأ�ضرة و�أّولهن يف �لزو�ج يف �ضن 
مبكـــر نظرً� للديناميكية �مللفتة بنظر و�لدي رحمه �هلل 
وقد �أخذت عنهـــم كل �لقيم و�ملبادئ و�ل�ضدق و�لوفاء 
و�حلـــب و�لحرت�م ثروة قّيمة مـــا ز�لت تازمنا جميعًا 

كاأ�ضرة.

الن�شاأة والطفولة
.. طفولتي كانت �ضعيدة وحلوة وجميلة فيها �ل�ضدق 
و�لطيبـــة و�لوفاء و�ل�ضد�قة �ل�ضادقـــة �لبعيدة عن 

�أي غاية.
�ضخ�ضيتي �لقيادية منـــذ �لطفولة ظهرت فكنت كابنت 
فريـــق �لطائرة وفزت ببطولـــة �جلنوب مر�ت عدة �إىل 
جانـــب رئي�ضـــة �لفريـــق �لك�ضفي �لـــذي يعّلـــم �لإن�ضان 
�لن�ضباط و�ملناقبية و�لكفاءة وكنت من يحث �لطاب 
لدعـــم كافـــة �ملطالب �ملحقـــة �ملطروحة علـــى �ل�ضاحة 
�آنـــذ�ك �إىل جانـــب �مل�ضاركـــة يف �ملنا�ضبـــات �لوطنيـــة 

و�لقومية.
و�أ�ضـــارت �ل�ضيـــدة بلـــويل باأنهـــا تعـــودت منـــذ �ل�ضغر 
علـــى مو�جهة �ل�ضعاب �لتي تعيـــق م�ضريتها وحتد من 
ت�ضميمهـــا �إىل �لو�ضول للهدف �لأ�ضمى خلدمة �لنا�ش 
لأن �لعطـــاء ثروة �لإن�ضان و�لعلم و�ل�ضحة ثروة �لعائلة 
و�عتـــربت يف نف�ش �لوقت بـــاأن دور �لزوج هام جدً� �إذ� 
كان متفهمًا لأهميـــة دور زوجته يف �مل�ضاهمة يف خدمة 
�ملجتمـــع من خـــال �لنت�ضـــاب �إىل جمعيـــات �لرعاية 
و�لطفولـــة، رعاية �مل�ضّنني، رعاية �ملعوقني �لخ... فكان 
زوجي �إىل جانبي يف كل �ملحطات وما ز�ل و�أنا م�ضتمرة 

على هذ� �لنهج حتى �ليوم.
لأن �لتعـــاون بـــني �لـــزوج و�لزوجـــة �ضروري جـــدً� من 
خـــال �لتفاهم علـــى كافة �لأمـــور �إن لناحيـــة تق�ضيم 
�لأدو�ر لتوفري �لرعاية �لكاملة لاأ�ضرة مبا ير�ضي �هلل 
وير�ضي �ل�ضمري، �أو من خال �لتعاون و�لتوفيق ما بني 
دوري كاأم وم�ضوؤولة يف عدة جمعيات �إىل جانب جتارتي 
�خلا�ضة ودورة كمدير �إقليمي لفرن�ضا بنك يف �جلنوب 

�ضابقًا.
�إن هـــذ� �لت�ضامـــن �لعائلي ما بـــني �لأم و�لأب �أثمر يف 
خا�ضـــة �لأمر �إىل حتقيـــق �ملبتغى �ملن�ضـــود و�لطموح 
�أل وهـــو حيـــازة �بني �ضامـــر على �إجـــازة يف �لطب من 
�جلامعة �لأمريكية ببريوت وغادر �إىل �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية ملتابعـــة در��ضاته �لعليا يف �لطب بعد �أن حاز 
علـــى �ضهاد�ت مكنته من ت�ضّلـــم �أهم �ملنا�ضب و�ملر�كز 
�لطبيـــة تعـــرف بالبـــورد �لأمريكـــي و�لدكتـــور �ضامـــر 
�لدير�ين هـــو �لآن رئي�ش ق�ضم �لأمر��ـــش �لد�خلية يف 

�إحدى �أهم �مل�ضت�ضفيات �لأمريكية.

اعداد وحوار: ليال ها�شم
املراأة هي العنوان.. االإن�صاين.. واالجتماعي.. كاأم.. واأخت.. وحبيبة.. و�صديقة.. وجدة.. هي االأر�س اخل�صبة التي تنبت الرجال العظماء 
واالأبطال واملفكرين واملبدعني حيث قيل اأن وراء كل رجل عظيم امراأة املراأة هي عنوان احلب والعطاء والكفاح حتى التفاين بالروح واجل�صد 
مـــن اأجـــل االإن�صـــان الذي منحه اهلل حق مكت�صـــب يف الدنيا باأن يكون حراً �صيد نف�صه, يف كل مراحل حياته بـــدًء من الطفولة مروراً بالبلوغ 
و�صـــواًل اإىل قمـــة الرجولـــة اإنهـــا االأم بكل ما للكلمة من معنى ت�صتحق منا بجدارة اأن مننحها حق القـــول "اأمي اإنك �صيدة الكون" واأنت اآية 
من اآيات اهلل التي جّمدها يف كل كتبه ال�صماوية, واأمرنا اهلل باأن نطيع االأم واأمرها واأن منّجد اأعمالها واأدوارها خمل�صني لها حتت العنوان 
االأ�صمـــى املبـــارك مـــن اهلل "وبالوالدين اإح�صاناً" اأ�صمى بلـــويل ديراين هي امراأة.. كاأي امراأة.. نا�صطـــة يف العمل االجتماعي واخلدماتي يف 
�صبيـــل بنـــاء جمتمـــع قوي قادر على مواجهة كل التحديات التي تعيق م�صرية االإن�صانية التـــي بدورها تعيق م�صرية كل اأ�صرة متعرثة احلال 
عاجـــزة عـــن متابعة �صـــوؤون حياتها اليومية اإن لناحية توفري كافة حاجاتها اليومية طلباً للعي�س الكرمي والرغيد اأم لناحية تعزيز قدرتها 
ودورهـــا االجتماعـــي لالرتقـــاء اإىل اأ�صمـــى درجة من درجات التقدم واالزدهـــار االجتماعي الذي بدوره هذا التقـــدم ي�صهم م�صاهمة مبا�صرة 
يف بنـــاء جمتمـــع قـــوي يف لبنـــان فكان لنا معها هذا اللقاء لالطالع منهـــا عن كثب حول كل املوا�صيع املتعلقة بال�صـــاأن االجتماعي االإن�صاين 

ال�صامل والعام. وحول اأهمية دور املراأة يف بناء املجتمع.
حتت عنوان: جتربة امراأة.
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لقاء لقاء

�أمــــا بالن�ضبة لبنتي رول �لدير�ين حازت على �ضهادة 
ما�ضــــرت يف �إد�رة �لأعمال من �جلامعة �لي�ضوعية �إىل 
جانب �ضهادة دبلوم يف عزف �لبيانو من �لكون�ضرفتو�ر 
�لوطني �ضن �لفيل ومتاأهلة من �لدكتور �أ�ضامة جر�دي 

�أخ�ضائي �أمر��ش دم و�ضرطان ولهما ثاثة �أولد.
وحتدثت �ل�ضيدة بلويل عن بد�يات ن�ضاطها �لجتماعي 
من منطلقات عــــدة ت�ضجيع زوجها �ملطلق حلثها على 
متابعة در��ضاتها �جلامعية بعد �أن حازت على �ضهادة 
�لفل�ضفــــة ولكن �حلرب �لأهلية كانت عائقًا يف حتقيق 
هــــذه �لأمنية مع �لأخذ بعــــني �لعتبار م�ضوؤولية تربية 
�لأولد �لتي حالــــت دون حتقيق ذلك. لذ� �إميانًا مني 
بــــاأن على �لإن�ضان �أن مياأ �لفــــر�غ بعمل جمدي يعود 

بالفائدة على �ملجتمع يف �ضّتى �ملجالت.
وكانــــت �لبد�يــــة �أننــــي �نت�ضبــــت �إىل مركــــز �لبحوث 
و�لتدقيق �لذي ير�أ�ضه �لدكتــــور م�ضطفى �لدند�ضلي 
حيــــث كان له �لأثر �لكبري يف حياتي من حيث �لإد�رة 
و�لتوثيــــق و�ملعرفــــة و�ضاهمــــت �إىل جانــــب ذلــــك �إىل 
تاأ�ضي�ــــش �أكــــرث من جمعيــــة خريية تعنى ب�ضــــاأن �ملر�أة 
مل�ضاعدتهــــا وتنميتهــــا و�ضــــوؤون �مل�ضنــــني و�إىل جانــــب 
�لقيــــام مبهــــام عديدة لدعــــم �جلمعيــــات من خال 
جمــــع �لتربعات �ملاليــــة و�أ�ضكر باملنا�ضبــــة كل �لنا�ش 
و�ملح�ضنني و�خلرّيين �لذين يحبون �لعطاء و�لت�ضحية 

يف �ضبيل دعم دور �جلمعيات �لأهلية و�ملدنية.
كل هــــذ� �لكم �لهائل من �لعمل و�لت�ضحيات يف �ضبيل 
دعم �جلمعيات مل مينعنــــي �أي�ضًا من متابعة �أعمايل 
�لتجارية �خلا�ضة من ح�ضــــور �أهم �ملعار�ش �لدولية 
لاألب�ضــــة �جلاهــــزة دون م�ضاعــــدة �أحــــد مــــن �أفر�د 
�لعائلة لإثبات جد�رتي وم�ضد�قيتي يف �لأد�ء و�لعمل 
وعملــــت علــــى تكري�ش مكانــــة يل يف �لد�خل و�خلارج 

و�أ�ضبح ��ضمي معروفًا. 
و�أ�ضافــــت �ل�ضيدة بلويل �أن كان لهــــا �لدور �لهام وما 

ز�ل يف �مل�ضاركة يف �إد�رة �إحدى �ملاكينات �لنتخابية 
يف �ملدينــــة �إميانــــًا منهــــا بامل�ضوؤوليــــة �لوطنيــــة ودعم 
�ختيــــار �لرجل �ملنا�ضب يف �ملكان �ملنا�ضب وكان لهذ� 
�لــــدور �ضدى طيب يف نفو�ش �لنا�ش نظرً� لأهمية دور 
�ملــــر�أة يف �مل�ضاركــــة و�مل�ضاهمة يف خمتلــــف �ملجالت 
�لجتماعيــــة و�ل�ضيا�ضيــــة ومن حقهــــا �أن ت�ضارك بكل 

�لقر�ر�ت �لوطنية �لهامة.

• مـــا هـــي اأهم املحطات التي ميكن و�صفها 
باملحطة الهامة يف م�صريتك؟

يف بد�يـــة �لت�ضعينـــات وبعـــد ��ضتتباب �لو�ضـــع �لأمني 
يف �لبـــاد �ضاركت يف تعديل عـــدة قو�نني كانت تعترب 
جمحفـــة يف حق �ملـــر�أة فمن خـــال ن�ضالنـــا �لطويل 
��ضتطعنـــا تعديـــل ق�ضم كبـــري من �لقو�نـــني �لتي تعود 
بالفائدة على �ملر�أة. و�أّكدت �ل�ضيدة بلويل �أن �نت�ضابها 
�إىل �ملجل�ش �لن�ضائـــي �للبناين كان له �لأثر �لكبري يف 
نف�ضها ومّكنها هذ� �لدور من �لتعرف �أكرث فاأكرث على 
ر�ئـــد�ت يف �لعمل �لجتماعي مـــن منطلق �لدفاع عن 
ق�ضايا �ملر�أة وحقوقها وفق �لقو�نني �ملرعية �لإجر�ء.

و�أ�ضارت يف �ضياق حديثها عن بع�ش �ل�ضيد�ت �لبارزين 
�لذين نا�ضلو� كثـــريً� لاإرتقاء بدور �ملـــر�أة وحت�ضيل 
حقوقها ومنهم �ل�ضيدة لـــور مغيزل.. جناء �ضعب.. 
ليند� مطر.. �لدكتورة �أمـــاين �ضعر�ين.. �لدكتور نور 
�ضلمـــان وغريهم �لكثـــري من �ل�ضيـــد�ت �للو�تي تركن 
ب�ضمـــات و��ضحة يف رفع �ضـــاأن �ملر�أة �إىل �أعلى مرتبة 
من مر�تب �لقيمة و�لوفاء و�لهيبة يف �ملجتمع �للبناين 
من خال تغيري قو�نني يف �لعمل و�ل�ضمان �لجتماعي 

و�ل�ضحي و�ل�ضفر و�لنتخاب و�لرت�ضح وغريها.
�ملحطـــة �لثانية كانـــت يف �نت�ضابي �إىل غرفـــة �لتجارة 
و�ل�ضناعـــة وجمعيـــة جتار �ضيد� بحكـــم دوري كامر�أة 
�ضيـــدة �أعمال عن جد�رة من خال �ل�ضدق يف �لتعامل 

و�لت�ضرف.

التي �صاركتي بها  املوؤمتـــرات  اأبرز  • مـــا هي 
لرفـــع م�صتوى ال�صـــاأن االجتماعي لدعم دور 
دور  دعـــم  جانـــب  اإىل  االأهليـــة؟  اجلمعيـــات 

املراأة؟
حــــني �ضعــــرت �أن �ل�ضيا�ضــــة قــــد بــــد�أت تفقــــد �لعمل 
�لجتماعي بريقه لتحقيــــق �أهد�فه �حلقيقية خلدمة 
�ملجتمــــع. فف�ضلــــت �أن �أجتــــه �إىل �لعمــــل �لجتماعي 
بهدف �إعــــاء �ضاأن �ملر�أة ومتكينهــــا بقوة من حتقيق 
�لأهد�ف �ملن�ضودة من خال عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
وور�ــــش �لعمــــل �لتي حتقــــق �لأهــــد�ف للح�ضول على 
�لكوتا �لن�ضائيــــة �إىل جانب منحها �جلن�ضية لأولدها 
كحــــق �ضرعي يف �لدين و�لقانون �إىل جانب توفري حل 
�لعقــــد و�مل�ضاكل �لجتماعية �لتي مل�ضتها مل�ش �ليد من 

خال �ملقابات و�ملوؤمتر�ت �لجتماعية.
كمــــا �أ�ضافــــت يف نهاية �حلــــو�ر �ل�ضيدة بلــــويل باأنها 
تتمنــــى من كل قلبهــــا �أن يعــــم �ل�ضام و�لوئــــام وباأن 
تعــــود �ل�ضحــــوة �لعربيــــة لأننــــي �أ�ضعر بحــــزن و�أ�ضى 
جتــــاه �لعديد من �لق�ضايا �لتي تهــــم �ملو�طن �لعربي 
و�ملــــر�أة �لعربيــــة وتطلب مــــن �مل�ضوؤولــــني يف لبنان �أن 
يعــــو� م�ضوؤولياتهــــم �لوطنيــــة �مللقــــاة علــــى عاتقهــــم 
وينتظــــر وياأمل �ملو�طنون منهــــم �لكثري لتحقيق كافة 
�ملطالــــب �ملحقة لارتقاء بهذ� �ملجتمــــع �للبناين مبا 
يليــــق ب�ضمعتــــه ومكانته وهيبته بني �لــــدول �ملتح�ضرة 

و�ملتقدمة و�لر�قية. 
و�أكــــدت �أنها ل ت�ضاير �أحــــدً� يف بع�ش �ملو�قف ولكنها 
مــــا ز�لــــت حتظــــى بالعديد مــــن �لأ�ضدقــــاء و�ملحبني 
و�ملخل�ضــــني و�ل�ضادقــــني �ملوؤيديــــن ملو�قفهــــا �ملحقة 
دفاعــــًا عــــن دور �ملــــر�أة.. دفاعًا عــــن دور �جلمعيات 
�لأهليــــة يف �ضّتى �ملجــــالت لأنه كلمة حــــق ُتقال بحق 

كل �جلمعيات �خلريية يف لبنان باأن لها �لدور �لفاعل 
و�لهــــام و�ملوؤثر يف تغيــــري �ملعادلة لرفــــع م�ضتوى �لأم 
ورعايــــة �ضــــوؤون �لأطفــــال و�مل�ضنني من خــــال توفري 
كل �ضبــــل �لدعم لهم مبــــوؤ�زرة �خلرّييــــن و�ملوؤ�ض�ضات 

�لعربية و�لدولية �لتي تقف �إىل جانب لبنان.
طبعًا لــــكل �إن�ضان �أ�ضدقاء و�أعــــد�ء وح�ّضاد مغر�ضني 
هدفهــــم �إعاقــــة م�ضــــرية �لعمــــل �لجتماعــــي لأنهــــم 
عاجزين عن �لقيام بهذ� �لــــدور �أو �مل�ضاركة حتى يف 

�أدنى عمل مطلوب. 
فــــاإن م�ضرية حياتي ميكن و�ضفها بكل ثقة �إميانًا مني 
باهلل و�لوطــــن باأنها كانــــت مليئة بالعمــــل �خلدماتي 
و�إجنــــاز �لكثري مــــن �مل�ضاريــــع وفق �لطموحــــات بكل 
جــــر�أة و�ضــــدق و�أمانــــة بالرغم مــــن متابعــــة �مل�ضرية 
وحتقيــــق �لهــــدف �ملن�ضود �لــــذي ر�ضمتــــه حلياتي �إن 
على م�ضتوى �خلدمــــات �لجتماعية يف عدة جمعيات 
توؤكدها م�ّضلمات �لأمر �لو�قع �أو على م�ضتوى �لتجارة 
و�لإد�رة ك�ضيدة �أعمال و�أحمد �هلل �أن زوجي وعائلتي 
باأمــــان ونعي�ش �ضويــــة حياة رغيدة و�أعتــــرب ذلك �أهم 

�أمنية حققتها يف حياتي.

نبذة عن �شرية حياة ال�شيدة اأ�شمى بلويل
ع�ضــــو �إد�ري ورئي�ضة �للجنــــة �لجتماعية يف �ملجل�ش 
�لن�ضائــــي �للبناين ع�ضو �للجنة �لأهلية ملتابعة ق�ضايا 
�ملر�أة ع�ضو �لهيئة �لوطنية للطفل �للبناين يف �للجنة 
�ملركزيــــة بريوت ع�ضــــو موؤ�ض�ش يف عــــدة جمعيات يف 

�ضيد�.
�نتخبــــت منــــذ �ضهــــر رئي�ضة �لهيئــــة �لوطنيــــة للطفل 
�للبناين فرع �ضيد� و�جلو�ر بهدف م�ضاعدة �لأطفال 
ذوي �حلاجات �خلا�ضة و�لذي يبلغ عددهم يف �ضيد� 
700 طفل �إميانــــًا منها بحق �لطفل يف �لعي�ش �لكرمي 

و�لرعاية و�لأمومة و�لإ�ضر�ف �لكامل حتى �لبلوغ.

و�أ�ضارت يف �ضياق �حلديث �ل�ضيدة بلويل �أنها �ضاركت 
يف موؤمتــــر بكــــني �لــــذي �نعقد يف �ل�ضني عــــام 1996 
و�لذي يعتــــرب �لأهم بالن�ضبة مل�ضاركــــة �لدول �لكربى 
بعــــد توقيع �تفاقية تنفذ بعد ع�ضر �ضنو�ت حتفظ فيه 

حقوق �ملر�أة وكافة �أدو�رها �لقّيمة.
ولكن لاأ�ضف �أكرث �لدول �لتي �ضاركت يف هذ� �ملوؤمتر 

مل تنفذ �أكرث بنود هذه �لتفاقية.
ومــــن �أهم �ملحطات �أي�ضًا �نتدبت �أنا ورئي�ضة �ملجل�ش 
�ل�ضابقة �ل�ضيــــدة فائقة تركي حل�ضور موؤمتر �لحتاد 
�لن�ضائــــي �لعاملــــي �لذي ُيقــــام �ضنويــــًا يف مبنى �لأمم 

�ملتحدة "نيويورك" �ضباط 2008.
وقـــد �نتدبت عـــن حمافظـــة �جلنـــوب للم�ضاركة بهذ� 
�ملوؤمتر فـــكان كلمة لرئي�ضة �ملجل�ـــش �لن�ضائي حتدثت 
فيها عـــن و�ضع �ملر�أة �للبنانية و�ألقيت �أنا بدوري كلمة 
باملنا�ضبة �أطلب فيها �ل�ضام لاأطفال ون�ضاء �جلنوب 
و��ضتمر هذ� �ملوؤمتر ثاثة ع�ضر يومًا مب�ضاركة ممثلني 
عـــن 185 دولة يف �لعامل من خال �ضفري دولة �أو وزير 
�ضوؤون �جتماعية بح�ضور ورعايـــة �لأمني �لعام لاأمم 
�ملتحـــدة بان كي مون ومن خال هذ� �ملوؤمتر ��ضتطعنا 
�أن نتعرف �أكرث فاأكـــرث على كل هموم و�ضوؤون وم�ضاكل 
�لتـــي تو�جه �ملر�أة يف �لعـــامل وهي ب�ضكل عام مت�ضابهة 

يف كل �لعامل.
ويف �خلتــــام �أ�ضــــارت �ل�ضيــــدة بلويل �أنهــــا �ضاركت يف 
موؤمتــــر�ت عربيــــة و�أوروبيــــة تخ�ــــش �ملــــر�أة و�لطفل 

وق�ضية فل�ضطني.

االأف�صل؟ للغد  طموحاتك  هي  • ما 
ل �أخفي عليك �ضرً� �أننا نعي�ش �لآن يف �لزمن �لرديء 
�لــــذي يبحث فيه �لإن�ضان عن �حلق و�ملنطق و�ملبادئ 

عنو�ن �لقيم و�لأخاق لكل دور �جتماعي.
�إنني �أ�ضع نف�ضي يف هذه �ملرحلة ب�ضفة �ملر�قبة للكثري 

مــــن �لأمور �لتي ت�ضود �ملجتمع من غ�ش وخد�ع وغ�ش 
�لنظر عــــن �أمور كثرية فيها مــــن �لكذب و�لتدخات 
مــــن هنــــا وهنــــاك بالرغــــم مــــن �لأخطــــاء �مللمو�ضة 
و�ملك�ضوفــــة �أمام �لر�أي �لعام ولكن �لظروف ل ت�ضمح 
باأن يتخذ �لإن�ضــــان قر�ر بالذهاب يف �لأمور �إىل �آخر 
�ملدى لإحقــــاق �حلق كو�جب مقد�ش علــــى كل �إن�ضان 
بــــاأن يكون �ضادق مع نف�ضه ومــــع �لآخرين و�أن ُيعاقب 
نف�ضه �أوًل �إن كان هنــــاك خطاأ و�أن يحا�ضب �لآخرين 
�إن كان هنــــاك خطاأ يف مكان ما وفق �لقو�نني �ملرعية 

�لإجر�ء.

احتياط
حيــــث �أكــــدت �أن من ح�ضنات تــــد�ول �ل�ضلطــــة باأن ل 
يبقــــى �أي م�ضوؤول �أو م�ضوؤولة يف موقعها �أكرث من دورة 
و�حــــدة لأن هذ� �لأمــــر �ضوف مينح غنــــى يف �لعطاء 
و�لزخــــم و�لأد�ء يف �لعمــــل لكافــــة �لأدو�ر للمنظمات 
�لن�ضائيــــة و�ملوؤ�ض�ضــــات �لجتماعيــــة لأننــــا لــــو نظرنا 
�إىل �ل�ضخ�ضيــــات �ملميــــزة يف �لعــــامل جنــــد �أنهــــم مل 
يبقــــو� يف مر�كــــز �لقر�ر �أكرث من خم�ضــــة ع�ضر عامًا 
مثــــال علــــى ذلــــك �لرئي�ش جمــــال عبــــد �لنا�ضــــر �أو 

نابليون"فرن�ضا".
حيــــث هناك رو�يــــة موؤكدة تقــــول �أن �لرئي�ــــش �ضارل 
ديغــــول رف�ــــش �لتجديد لنف�ضــــه لدورة ثانيــــة رئا�ضية 
بالرغــــم مــــن �لإ�ضــــر�ر عليه مــــن �لقاعــــدة �ل�ضعبية 

فرف�ش و�عتذر و��ضتقال.
ف�ضعــــاري �أنني �أكــــره �لظلم و�لكذب وقلــــة �لإخا�ش 
وقلة �لتقدير و�لعــــرت�ف بقيمة كل �إن�ضان من خال 
تقييــــم دوره وعطــــاءه يف �ملجتمــــع لهذ� �أحــــب �لنا�ش 
وم�ضاعــــدة �لنا�ش و�ملــــر�أة و�ملو�جهــــة ملكافحة �لظلم  
و�لإ�ضــــاءة لاآخرين بدون �ضبب ووقائــــع ثبوتية تدين 

هذ� �أو ذ�ك.

الرئيسة السابقة للمجلس النسائي فائقة تركي ومندوبة محافظة الجنوب اسمى الديراني 
يلقون كلمتهم في مجلس األمم املتحدة

اسمى الديراني تقدم هدية رمزية الى نائبة في البرملان الدانماركي حني شاركت
بمؤتمر عن أجازة االمومة التي تبلورت في الغرب

الوالد محمد البلوني بجانب اصدقائه اول دورة للدكتور نزيه البزري حني انتخب نائبًا عن صيدا
ودولة الرئيس عادل عسيران على مدخل الجامع الكبير باب السراي

الوالد محمد البلوني والحاج اديب زيدان االصدقاءالدائمني مع الدكتور نزيه البزري
في اول حني انتخب ألول مرة نائب عن صيدا
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ال�شوق العقاري يف لبنان
... نعمة!.. اأم نقمة؟

اعداد وحوار: منتهى عالمة
ما هو م�ضري هذ� �لزدهار �لهام للقطاع �لعقاري يف 
لبنان �لذي حظـــي بكل �لإمكانات �ملتوفرة من كافة 
�لنو�حـــي �ملالية، و�لتقنية و�حلد�ثة �إىل جانب توفر 
�ملـــو�د �لأ�ضا�ضية للبناء و�لإعمار بطرق �أ�ضهل و�أمنت 
و�أقـــوى و�أ�ضرع مـــن خال توفـــر �ملعـــد�ت �حلديثة 
و�لآليـــات �لثقيلـــة �لتـــي �أ�ضهمت م�ضاهمـــة مبا�ضرة 
يف �لرتقـــاء يف هذ� �لقطـــاع �إىل �أ�ضمـــى درجة من 

درجات �لتقدم و�لزدهار.
فهذه نعمـــة... ميكن �لتوقف عندهـــا و�إلقاء �لتحية 
للمهند�ضـــني و�ل�ضناعيني و�لتقنيـــني و�ليد �لعاملة 
�لب�ضرية �إىل جانب �ل�ضركات �لكربى �ملقررة لإقامة 
هكـــذ� م�ضاريـــع �ضخمة جـــدً� وفق حاجـــات وتطور 
وحد�ثـــة �لقـــرن �جلديد بالإ�ضافـــة �إىل �لإمكانيات 
�ل�ضخمـــة �ملالية �ملتوفـــرة يف كل �لبنوك و�ل�ضركات 
�لعقارية �لكـــربى وبالطبع �ملوؤ�ض�ضـــات �ل�ضتثمارية 
منهـــا، �ضكل هـــذ� �لتطور �لنهو�ـــش �ل�ضريع يف بناء 
�ملدن وكربى �لعو��ضم يف �لعامل �إىل جانب �جل�ضور 
�ل�ضخمـــة لت�ضهيل �ضبل �لعي�ش �لكرمي و�لنتقال من 

مكان �إىل مكان وفن بلد �إىل بلد باأقل وقت ممكن.
... �أمـــا �لنقمة!! �ضكل هـــذ� �لتطور رحمة للنا�ش... 
ونقمـــة للنا�ـــش يف �آن بعـــد �أن �أ�ضبـــح �ملو�طن �أ�ضري 
�حلد�ثـــة و�لتكنولوجيا و�لغاء �لفاح�ـــش يف �أ�ضعار 
�لعقار�ت و�ل�ضقق �ل�ضكنيـــة �لتي متثل بالن�ضبة لكل 
مو�طـــن �لأمل �لوحيـــد لتاأ�ضي�ش �أ�ضـــرة طلبًا للعي�ش 
�لرغيـــد لأن هذ� �ملو�طـــن عاجز عن مغـــادرة هذ� 
�لكوكـــب �ملفرو�ـــش عليه فما هو �مل�ضـــري حلل �أزمة 
�ل�ضكن يف لبنان و�لعـــامل �لعربي و�لأجنبي لأن هذ� 
�مل�ضاب �لأليم و�ملاأزق �لكبري له عنو�ن و�حد موحد 
حتـــت عنـــو�ن �ملو�طنية وحقـــوق �لعي�ـــش �لكرمي... 

وحقوق بناء �أ�ضرة لكل مو�طن على وجه �لأر�ش. 
�إذً�... مـــن هـــو �ل�ضاحـــر �خلفي �لـــذي ميلك �ضرح 
مفتـــاح �فرج وهو �ل�ضاحر نف�ضـــه �لذي يقود م�ضري 
�لأمم و�ل�ضعـــوب حتت عنـــو�ن �ل�ضـــركات �ملتحكمة 

بامل�ضار و�مل�ضري �لأممي.
�إل مـــن ��ضتطاع من �لع�ضامـــي و�ملكافح من �لب�ضر 
�أن يك�ضـــر �لد�ئـــرة �حلمـــر�ء لهـــذ� �لحتـــكار مـــن 
خال �ملبـــادرة �لفردية بطلق عليـــه م�ضطلح حمق 

)�ل�ضاطـــر( �لذي �أمن م�ضتقبلـــه بطريقته �خلا�ضة 
من خـــال �ل�ضرب و�لكفاح و�حـــرت�م �لذ�ت لتتوفر 

�إمكانات لبناء �أ�ضرة.
جالـــت �أ�ضرة جملة �ضيـــد� يف عدة مناطـــق لبنانية 
للوقوف على �أهـــم �مل�ضتجد�ت �لتي عرفها لبنان يف 
�ل�ضابق كتقليد معتمد من �لأهايل  �ملعتادين لتقدمي 
�لعون لاأبناء بامل�ضاعدة �ملالية �لنقدية �أم كان �إرثًا 
لعقـــار �أو منزل متكن �لأبناء مـــن �ل�ضتقر�ر لإقد�م 

على خطوة �لزو�ج بعزة وكر�مة. 
وعليـــه بعـــد �لدر��ضـــات و�جلولت كان لقـــاء لنا مع 
�ضاحب �ضركـــة �لتعاون �لعقاريـــة و�ملقاولت �ل�ضيد 
ح�ضن �ضحادة نادر لاطاع منه عن كثب حول هذ� 
�لقطـــاع �لعقاري �لعريق يف لبنـــان بقدميه وجديده 
�لذي ي�ضهـــد �لنه�ضـــة يف �ضتى �ملجـــالت و�مليادين 
يف كل �ملحافظـــات �للبنانية نظرً� ل�ضخامة �لعر�ش 
و�لطلب �إىل جانب �أخذ �آر�ء بع�ش �ملو�طنني للتوقف 
عنـــد رئي�ضهم �ل�ضيد ح�ضـــن نادر �ضاحـــب �ل�ضركة 
�خلبـــري يف �ل�ضـــوؤون �لعقارية يف لبنـــان و�لأقوى يف 
منطقتـــه فهـــو �ملق�ضـــود لأنـــه ذو خـــربة و��ضعة يف 

�لبيع و�ل�ضر�ء لكافة �لعقار�ت و�لأر��ضي �إىل جانب 
خربته يف �لبناء و�لإعمار لدرجة و�ضفه بالنادر جدً� 
كالعملـــة �لنادرة يف زمن �لبحث عن �لنادر و�خلبري 

و�ل�ضادق يف �آن.
لأنـــه ميثل �ملرجـــع �ل�ضالح يف منطقتـــه وم�ضت�ضارً� 
قّيمًا مق�ضودً� من كربى �ل�ضركات و�ملكاتب �لعربية 
يف لبنان و�لعامل �لعربي فاأحّبه �ملغرتبون �للبنانيون 
ل�ضدقـــه  �لأعمـــال  رجـــال  مـــن  و�ضريحـــة عربيـــة 
و�إخا�ضـــه و�أمانتـــه يف �لأد�ء و�لتنفيذ حتت عنو�ن 

�ل�ضدق كنز ل يفنى. 
ُعـــرف �ل�ضيد ح�ضـــن نادر بكل تو��ضـــع باأنه �ضاحب 
�ضركة عقارية لبيع و�ضر�ء �لعقار�ت نقدً� وبالتق�ضيط 
�إىل جانب بناء �ل�ضقق �ل�ضكنية �حلديثة فهو متاأهل 
ولديـــه خم�ضـــة �أولد متزوجني بعـــد �أن وّفر لهم كل 

�ضبل �لر�حـــة بالعي�ش �لكرمي 
فهو مقيم يف �ضيـــد� ويو�ظب 
ودوره  عملـــه  حركـــة  علـــى 
يف مقـــر �ضركتـــه يف منطقـــة 
�لرميلـــة – �ضيـــد�- منذ عام 

1986 �ضوؤ�يل �لأول كان له:
كيـــف ميكـــن و�ضـــف �لقطاع 
�لعقاري يف �لوقت �لر�هن يف 
لبنـــان بظل و�قع حـــال �لأزمة 
�ملالية �لعاملية و�أثر تد�عياتها 
وو�قعها على �لأ�ضو�ق �لعربية 

و�للبنانية ب�ضكل خا�ش.
هـــذه  ت�ضـــكل  لــــ  -" بالطبـــع 
و�لقت�ضادية  �ملاليـــة  �لأزمـــة 
ب�ضكل  �أ�ضابـــت  �لتي  �لعامليـــة 
عـــام �أمـــريكا وبـــاد �لغـــرب 
و�أوروبـــا و�لتـــي بدورها حكمًا 
�لبـــاد  علـــى  توؤثـــر  �ضـــوف 

�لعربية ولبنان.
كان  �ضـــو�ء  �لقت�ضـــاد  لأن 
عاملي �أو عربـــي �أو لبناين فهو 
�رتبـــاط  مرت�بـــط  �قت�ضـــاد 
و�لقت�ضـــاد  باملاليـــة  وثيـــق 
فهـــي  و�لتجـــارة  و�ل�ضناعـــة 
�نتكا�ضـــة يتعر�ـــش لهـــا هـــذ� 
�جل�ضم �ملتما�ضك �ضوف يكون 
لـــه تاأثـــري�ت كثرية علـــى كل 
�لقطاعـــات �لتـــي ذكرتها �إىل 
جانب �لـــدور �ملهم و�لأ�ضا�ضي 
و�حل�ضا�ـــش �لثقـــة �أينما كنت 
�أبحث عن �لثقـــة و�مل�ضد�قية 
كل  تعـــرب  حتـــى  و�للتـــز�م 
مـــن هـــذ�  باأمـــان  �مل�ضـــار�ت 
�ملنطلـــق و�ملنطـــق بحكـــم �أن 
و�ضع لبنـــان يحظى با�ضتقر�ر 

مـــايل وثقـــة عالية مب�ضـــرف لبنان و�ضائـــر �لبنوك 
�للبنانية وحتى �لأجنبية �لتي لها ح�ضور يف لبنان.

هذ� �ل�ضر�كة و�لثقـــة و�مل�ضد�قية بالو�ضع �ملايل يف 
لبنـــان �أ�ضهم يف جذب �ل�ضتثمار�ت �ملالية �ل�ضخمة 

�إىل لبنان من �لعاملني �لعربي و�لأجنبي.
�إىل جانـــب ثقة �ملغرتبـــني �للبنانيـــني �ملنت�ضرين يف 

�لعامل بوطنهم �لأم لبنان.

• كيــــف تّقيــــم دور موؤ�ص�صتكــــم يف مواجهــــة 
التــــي  امل�صاريــــع  اأهــــم  هــــي  ومــــا  التحديــــات 
حتــــت  املتاألقــــة  بامل�صاريــــع  و�صفهــــا  ميكــــن 

اإ�صرافكم؟
- و�أ�ضـــاف �ل�ضيد نـــادر �أن �لثقة بلبنـــان قد عادت 
من جديد يف �ضتـــى �مليادين و�مل�ضار�ت �لقت�ضادية 
و�ملاليـــة مما ي�ضهم هذ� �لأمـــر يف �لنهو�ش بالعجلة 
�لقت�ضاديـــة و�لإمنائية ب�ضكل �ضريع جدً� مل يحظى 
به هـــذ� �لوطـــن �لغـــايل منذ 

زمن بعيد.
وبالطبع هذه �لطفرة و�لنه�ضة 
�أ�ضا�ضي  �ضـــوف تكـــون عائـــق 
�أمام �لأ�ضـــر �ملتو�ضطة �حلال 
ومـــن �أ�ضحـــاب ذوي �لدخـــل 
و�أ�ضحاب  و�لعمـــال  �ملحـــدود 

�ملهن �حلرة.
نظرً� للعر�ش و�لطلب و�حلجم 
�لـــذي ي�ضهـــد فـــو�رق كثـــرية 
طاقـــة ل ميكـــن �أن يتحملهـــا 
لبنان نظـــرً� لو�قعه �جلغر�يف 
فال�ضركات  �مل�ضاحـــة  �ملحدود 
�لكربى �ضـــيء و�ملو�طن �ضيء 
�آخر.�لبور�ضـــة بيد �ل�ضركات 
هـــي  �لعقاريـــة  و�ملوؤ�ض�ضـــات 
بـــكل مفا�ضـــل هذ�  �ملم�ضكـــة 
�لكبـــري  �لعقـــاري  �لقطـــاع 
�لذي يفر�ـــش ويحدد �لأ�ضعار 
وقيمـــة �لعر�ـــش و�لطلـــب يف 
كل عقـــد بيع و�ضـــر�ء فبدوري 
�أنـــا �أعمـــل جاهـــدً� مل�ضاعـــدة 
�لنا�ـــش قـــدر �مل�ضتطـــاع مـــن 
خال �لتوفيـــق ما بني �لقدرة 
�ل�ضر�ئيـــة للمو�طـــن و�ملوقـــع 
لتوفري �ضققـــًا ومنازل للبناين 
�ملغـــرتب  و�للبنـــاين  �ملقيـــم 
باأ�ضعار تنا�ضـــب �جلميع نقدً� 
وبالتق�ضيط من خال �خلربة 
و�مل�ضد�قيـــة  و�لتجـــارب 
و�ل�ضرعـــة يف �لإجناز و�لعمل 
�لعقـــود  وتنفيـــذ  لت�ضليـــم 
�ملربمـــة باأوقاتها مع �أ�ضحاب 
�ل�ضقق وفـــق �لقو�نني �ملرعية 

�لإجر�ء.

السيد حسن شحادة نادر والزميلة منتهى عالمة
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وخا�ضـــة �أن �ل�ضركة �لتي �أملكها تقيم �أهم �مل�ضاريع 
يف �أجمل �ملو�قع و�لتال و�لرو�بي �خل�ضر�ء �جلميلة 
�ملطلة على �لبحر و�جلبل. �أماكن تليق بهذ� �ملجتمع 

�للبناين �لر�قي و�لذو�ق.

• ترّدد اإلينا بع�س ال�صكاوي من املواطنني 
عــــن �صوء معاملــــة بع�س مكاتــــب ال�صما�صرة 
والتقّيــــد  االلتــــزام  عــــدم  لناحيــــة  لبنــــان  يف 
باأ�صــــول املهنة لناحية تنفيذ العقود املرمة 

وال�صدق يف املعاملة. فما هو راأيكم؟
-�أجـــاب �ل�ضيد نـــادر �أنه ل يحـــب �أن ي�ضع نف�ضه يف 
موقع �لتقييم للنا�ش حفاظـــًا على كر�متهم وكر�مة 
�ملهنـــة ولكن ل ميكن �لهروب مـــن �ل�ضوؤ�ل �ملفرو�ش 
علّي �أكيد بحكم دوري وموقعي يف هذ� �لقطاع ودور 
�ضركتي من خال �ملتابعة �ليومية حكمًا �ضوف �أمل�ش 

و�ضوء  �لأخبـــار  و�أعرف هذه 
�ل�ضما�ضـــرة  بع�ـــش  معاملـــة 
�لعقاريـــني مـــن �لنا�ـــش لأن 
دوري هو �لتو��ضل مع �لنا�ش 
فمـــن �ملوؤكـــد �أن �أ�ضمع بهذه 
�ل�ضـــكاوي عن �ضـــوء معاملة 
�ل�ضم�ضـــرة  مكاتـــب  بع�ـــش 
�إىل جانـــب قيـــام �لعديد من 
�لنا�ـــش ومعـــاريف قا�ضديـــن 
مكتبي للت�ضاور و�ل�ضت�ضار�ت 
و�ل�ضـــوؤ�ل و�جلـــو�ب و�لبحث 
و�لتدقيـــق من خـــال تقدمي 
�لن�ضائـــح لاإختيار �لأف�ضل 
ل  �لز�ئـــر  كان  ولـــو  حتـــى 
يرغـــب يف �ضـــر�ء �أي عقـــار 
�أقدم  تابـــع ل�ضركتـــي ولكـــن 
�إخا�ـــش  بـــكل  �مل�ضاعـــدة 
و�ضدق و�أمانـــة. لأن �ضد�قة 
�لنا�ش وحمبتهـــم ثروة قّيمة 
عنهـــا  �لتعوي�ـــش  ميكـــن  ل 
بقليـــل مـــن �لدر�هـــم لأنه ل 
بد من �أن ينك�ضف �أمر �ل�ضوء 
مهمـــا طـــال �لزمـــن وهـــذه 
خ�ضـــارة كبـــرية لـــكل �ضاحب 
مكتب ر�ضمـــي يتعاطى �ملجال 
و�ل�ضـــر�ء  �لبيـــع  �أو  �لعقـــاري 
لأن فقـــد�ن �لثقة يعني فقد�ن 

�لدور و�ملرجع �ل�ضالح..
نتمنى مـــن �لدولة �للبنانية �أو 
�ملعنيـــني بهـــذ� �لأمـــر تنظيم 
�ضوؤون �ملهنة و�لدو�ئر �لعقارية 
�مللتزمـــة يف �لتقيـــد بالقو�نني 
وفق �لنظام و�لقو�نني �ملرعية 

�لإجر�ء يف لبنان.
لأن �ملو�طـــن ل يعرف �أن هذ� 
�ملكتـــب مرّخ�ش �أو غري مرّخ�ش فيقع �ضحية �لغ�ش 
و�خلد�ع �إن لناحية �ضر�ء عقار �أو يف �ضر�ء �ضقة بعد 
وعـــد قاطع بت�ضليمها يف �لوقـــت �ملحدد فيجد نف�ضه 

�ملو�طن باأنه وقع �ضحية عملية �حتيال �أو ما �ضابه.
هذ� �لأمـــر ي�ضّكل �إ�ضاءة لنا ولـــكل �ملكاتب �لعقارية 

�ل�ضادقة يف �لأد�ء و�لتنفيذ.

• مــــا هــــي الن�صائــــح التي ميكــــن تقدميها 
للنا�ــــس ولــــكل زائــــر عربــــي ياأتــــي اإىل لبنــــان 

قا�صداً �صراء عقار اأو منزل؟
- �أوًل �أن ي�ضـــاأل معارفـــه مـــن �أ�ضحـــاب �لتجـــارب 
�ملتعاملني مع مكاتب عقارية مرخ�ضة عن �ضلوك هذه 
�ملكاتب، كيف كانت �ملعاملة، كيف كانت �مل�ضد�قية، 
�لأ�ضعـــار و�ضوًل لتنفيـــذ بنود كل �تفاق مـــربم. فاإذ� 

كان ذ�ك �ملكتـــب �أو تلك �ل�ضركـــة �ضادقة يف �ملعاملة 
و�لتنفيذ فعليه �ملبادرة للقيام بزيارة وعملية �ل�ضر�ء 

بنف�ضه )فو�ثق �خلطى مي�ضي ملكًا(.
و�إذ� كان �ملكتـــب ذو �ضمعـــة �ضيئـــة وغـــري ملتـــزم 
�ضاحبه بالقو�نني و�مل�ضد�قية فامل�ضوؤولية تقع �أوًل 
علـــى �ملو�طن قبـــل �أن ندين �ضاحـــب �ملكتب �لغري 
مرخ�ـــش ونطلب مـــن و�ضائـــل �لإعـــام �للبنانية 
و�لدو�ئـــر �لر�ضمية �ملعنية �لقيـــام بحمات توعية 
�إعاميـــة عرب �لتلفـــاز حلماية �لنا�ـــش و�إر�ضادهم 
نحو �لطريق �ل�ضحيـــح �إىل جانب حماية �للبناين 
�ملغـــرتب و�لعربي من �لغ�ش و�خلـــد�ع. حر�ضًا منا 
علـــى �ضمعة مكاتب هذه �ملهنـــة �إىل جانب حر�ضنا 
على �ضمعـــة وطننا لبنان يف ظل هـــذه �لنعمة �لتي 
�أنعـــم �هلل علينا بها وهي نعمة �لثقـــة و�مل�ضد�قية 
بال�ضرعيـــة �للبنانيـــة و�لأمـــن و�ل�ضتقـــر�ر و�لثقة 
�لهامـــة بحاكميـــة م�ضـــرف لبنان وكافـــة �لبنوك 
�للبنانيـــة �لتـــي تقود �لوطـــن �إىل �ضاطـــئ �لأمان. 
و�لدليل و�حلمدهلل �أن لبنان مل يتعر�ش �إىل �نهيار 
مـــايل بحكم �ضطـــارة �للبنانيني وثقتهـــم بوطنهم 

وثقة �لعامل و�لعرب بلبنان.
تابـــع فريـــق عملنـــا حو�ر�تـــه مـــع بع�ـــش �ملو�طنني 
لاطـــاع عن كثب علـــى �أ�ضبـــاب معاناتهم يف �ضّتى 
�ملجالت �ملتعلقة بتوفري فر�ش �لعمل، و�ضر�ء منزل 

يليق بالعائلة �إ�ضوة بكل �لعائات �للبنانية.
فكان حو�رنا �لأول مع املهند�ش عماد كوثراين، 
مهند�ـــش منـــذ �ضنـــة 1989، �حلائـــز علـــى �إجـــازة 
�لهند�ضـــة مـــن �جلامعـــة �لعربيـــة، و�لـــذي عمل يف 
جمال �لهند�ضة �ملدنية، خربة 20 �ضنة وما ز�ل يتابع 
م�ضريتـــه �ملهنيـــة �إن لناحيـــة �لإ�ضـــر�ف على كربى 
�مل�ضاريـــع �لهامـــة يف لبنـــان، �إىل جانـــب �لإ�ضر�ف 
و�لتنفيـــذ لبناء فيلـــل وق�ضور يف كافـــة �ملحافظات 

�للبنانية وخا�ضة يف �جلنوب.
فاأّكـــد لنا خال �حلو�ر �أن �أهم �أ�ضباب �أزمة �ل�ضكن 

هي على �ل�ضكل �لتايل :
ر�أي �ملهند�ش عماد كوثر�ين:

�أزمة �ل�ضكن يف لبنان
اأهم اأ�شبابها

�لكربى. �ملدن  �إىل  �لريف  من  • �لنزوح 
• �لتدمري و�لتخريب نتيجة �حلرب �لأهلية و�لذي 

�أّدى �إىل �لتهجري �لد�خلي و�خلارجي.
�لعائلة. �أفر�د  عدد  متو�ضط  • �رتفاع 

و�لعقار�ت. �ل�ضكنية  �ل�ضقق  �أ�ضعار  • �رتفاع 
�ملقيمني. �للبنانيني  �أجور  م�ضتوى  • تدين 

لبنـــان  يف  للبنـــاء  �ل�ضاحلـــة  �لأر��ضـــي  • نـــدرة 
و�لزدياد �مل�ضتمر للطلب.

�حلديد خا�ضة  �لبناء  مو�د  �أ�ضعار  • �رتفاع 
يف بد�ية �لت�ضعينـــات بد�أت �لدولة �إعادة �لهتمام 
مبو�ضـــوع �أزمـــة �ل�ضكـــن وقدمـــت عـــرب �ملوؤ�ض�ضـــة 

�لعامـــة لاإ�ضكان وم�ضرف �لإ�ضكان بع�ش �حللول 
�لغـــري كافية عـــرب تقدمي قرو�ـــش لبنـــاء �أو �ضر�ء 
�أو ترميـــم م�ضكـــن، ولكـــن لبنان حاليـــًا يفتقر �إىل 
�ضيا�ضة �إ�ضكانية �ضاملة ومتكاملة تر�عي �لظروف 
�لجتماعيـــة و�لقت�ضاديـــة وتاأمني �ملـــو�رد �ملالية 
�لكافية و�ل�ضرورية حلل م�ضكلة �ل�ضكن، و�خلطط 
�لتي و�ضعت حتـــى �لآن هي جزئية ومرحلية، مثًا 
�ملوؤ�ض�ضـــة �لعامـــة لاإ�ضـــكان وم�ضـــرف �لإ�ضـــكان 
يوؤمنـــون حو�يل ن�ضـــف حاجات �لقطـــاع �لعقاري 
يف لبنـــان، �إذ �أ�ضبـــح لبنان مركـــزً� لا�ضتثمار�ت 

�لعربية و�خلليجية.
من �حللول لأزمة �ل�ضكن: تطوير �ل�ضيا�ضة �لقرت��ضية 
مل�ضلحـــة ذوي �لدخـــل �ملحـــدود و�ملتو�ضـــط، و�لعمـــل 
مب�ضـــروع �لإيجار �لتملكي و�لـــذي هو من �أهم �مل�ضاريع 
حلـــل �أزمة �ل�ضكـــن، وهو يقوم على م�ضاهمـــة �ملوؤ�ض�ضة 
�لعامـــة لاإ�ضـــكان و�مل�ضارف و�مل�ضتثمريـــن �لعقاريني 
ببنـــاء وحد�ت �ضكنيـــة �ضغرية ومتو�ضطـــة وتوؤجر لقاء 
بدل �ضهـــري و�أن ت�ضبح ملـــكًا للم�ضتاأجر بعد �أكرث من 
20 �ضنـــة )حتدد ح�ضـــب قيمة �لقر�ـــش( �أو تعاد قيمة 

�لجار�ت للم�ضتاأجر �إذ� �أر�د �لتخلي عن �مل�ضكن.
�أي�ضـــًا مـــن �حللـــول مل�ضكلـــة �ل�ضكـــن �لعمـــل على 
تنميـــة كل �ملناطق �للبنانية مـــا ي�ضاعد على عودة 
�للبنانيـــني �إىل قر�هم وبلد�تهـــم ويخفف �ل�ضغط 
�ل�ضـــكاين عـــن �لعا�ضمة و�ملدن �لكـــربى، بدًل من 

�لهجرة �ملعاك�ضة من �لقرى �إىل �ملدن.
وكانـــت حمطتنـــا �لثانية لقـــاء وحديـــث �ضريح مع 
بع�ـــش �ل�ضبـــاب �للبنـــاين �لـــذي عـــرّب �ضر�حة عن 
معاناتـــه وهمومـــه �لتي ميـــر بها جيـــل �ل�ضباب من 
خـــال غياب فر�ـــش �لعمل، تدين م�ضتـــوى �لأجور، 

غـــاء �ملعي�ضة، �رتفاع �أ�ضعار �لعقار�ت و�ل�ضقق هذ� 
 Msters degree( يعنـــي وفق ر�أي عا�ضم �أبـــي علي

.)in international relations
قو�نـــني �لعمـــل يف لبنان نوعـــًا ما �ضعبة مـــن ناحية �أن 

�ملتخرجني من �جلامعة �ضو�ء كانو� �أ�ضحاب �ل�ضهاد�ت 
�لعالية �أو �جلدد، تكون معا�ضاتهم متدنية ل تليق بهذ� 
�ملجتمـــع �لر�قي يف لبنـــان، ولكي حت�ضـــل على معا�ٍش 
مغري يجب �أن يكـــون لديك خربة ع�ضرة �ضنو�ت كحد 
�أدنى وكخطـــوة �أوىل لقبول �أي متخـــرج جديد جامعي 

للعمل لدى �أي موؤ�ض�ضة خا�ضة وفق �خت�ضا�ضه.
وهذ� �لو�ضع �أكيد ل يوّفر �ملال �ملطلوب ل�ضر�ء منزل 

بهدف �إن�ضاء وتاأ�ضي�ش �أ�ضرة.
ولنكن مو�ضوعيـــني �أكرث حتى �ملهند�ش �أو �لطبيب 
�أو �ملحامـــي �أو �ملهند�ش و�لذي تكون خربته حو�يل 
30 �ضنـــة ل ميكنـــه �ضـــر�ء �ضقة جيـــدة يف منطقة 

ر�قية نوعـــًا ما تقييمًا لـــدوره ومكانته يف �ملجتمع، 
لأن تكلفة �ل�ضقة حو�يل 4 مايني دولر كحد �أدنى 
يف منطقة مـــن �ملناطق �لر�قيـــة، ولنقّرب �لفكرة 
�أكرث مثـــاًل �لنائب �لذي يـــرت�وح معا�ضه حو�يل 6 
مايني لرية فعليـــه �أن يوّفر معا�ضه على 100 �ضنة 
لكـــي ي�ضبح لديه �إمكانية �لقدرة على �ضر�ء منزل 
فخـــم يف منطقة ر�قيـــة تليق مبن�ضبه، فـــاإذ� كان 
هذ� �ل�ضـــيء غري عادل لنائب فكيـــف �ضوف يكون 

بالن�ضبة جليل �ل�ضباب �للبناين.
اأحمد قبالوي

)Financial Manager in a private company( 
�لعديد من �لأ�ضخا�ش �أ�ضبحو� يفكرون �أن قدرتهم 
للح�ضـــول على منـــزل �أ�ضبحت مـــن �لأحام، ول 
يفكـــرون بها بل يفكرون باأمـــور معينة ل بل و�قعية 
�أكـــرث ليحققوها عو�ضًا عن �لعي�ـــش بهذه �لأوهام، 
فلنقـــل �أنه يجب �لقيام بخطوة جتـــاه غاء �أ�ضعار 
�ل�ضقق و�ملنازل ولكن يا ترى هل �لدولة قادرة على 
حتمـــل كافة تلـــك �مل�ضوؤوليات... و�أكـــرب دليل على 
ذلـــك �إذ� كانت �لطبابة و�لتعليم وهم �أقل حاجات 
�لإن�ضـــان �لأ�ضا�ضيـــة لبناء �ملجتمـــع لي�ضت مقدمة 

جمانًا �أو �ضبه جمانًا فكيف بال�ضكن؟
ل بل �أي�ضًا �إذ� كان قطاع �لتجارة و�لزر�عة مل توفر 
�لدولة لهم �لدعم �ملطلوب لتعزيز هذين �لقطاعني 
فكيـــف �ضت�ضاعد وتوفـــر �لدعم لتخفي�ـــش �لأ�ضعار 
و�ضبـــط �ل�ضوق �لعقـــاري �لذي يتعر�ـــش حلالة من 
�لفو�ضى ميكن و�ضفها بكلمة و�حدة هذ� �لقطاع هو 
قطـــاع �لنعمة �أو �لنقمة، �أمـــام هذ� �لو�قع �ملاأ�ضاوي 

�لذي يعيق م�ضرية جيل �ل�ضباب لبناء �أ�ضرة.

44 �صيدا�صيدا 45



يو�صف؟ هدى  ال�صيدة  هي  • من 
عّرفـــت عـــن نف�ضها باأنهـــا �ل�ضيدة �إ�ضوة بـــكل �لن�ضاء 
متو��ضعـــة متعلمـــة حتب �حليـــاة وهي تتمتـــع ب�ضفة 
�ضلبـــة جعلتهـــا تعي�ـــش وتو�جـــه كل �ل�ضعـــاب يف �آن. 
حتت عنـــو�ن �ل�ضرب مفتاح �لفـــرج )و�لقناعة كنز ل 
يفنـــى( وربت �أولدها على هـــذ� �لنهج تربية �ضاحلة 
من منطلـــق �حرت�م �لذ�ت و�لنف�ش �لب�ضرية و�حرت�م 
�لنا�ش و�لتعامـــل بالطيبة و�لأخاق كما تغر�ش �لنبتة 
يف �لأر�ـــش وترعـــرع �لأبناء يف جو مـــن �ملودة و�حلب 
و�لحرت�م و�لقناعة )على قد ب�ضاطك مد �إجريك(.

�ل�ضيدة هدى �ملتاأهلة من �ل�ضيد فو�ز عي�ضى �أم لأربعة 
�أولد عرفت عنهم بالتتايل:

�ضعيـــد �لبكر مـــن مو�ليـــد 1986 خريـــج هند�ضة وما 
ز�ل يتابـــع حت�ضيله �لعلمي لارتقاء بنف�ضه �إىل �أعلى 

م�ضتوى ودرجة من �لعلم.
و�بنتهـــا �لوحيـــدة �آجني مـــن مو�ليـــد 1987 خريجة 
حقـــوق وهـــي �لآن يف مرحلـــة �لتـــدرج للح�ضول على 
درجـــة حمامـــي بامتيـــاز حتـــى ت�ضتطيـــع �أن ت�ضمـــن 
م�ضتقبلهـــا �لو�عـــد، مبقـــام يليـــق بهذه �ملهنـــة مهنة 

�ملحاماة.
�أمـــا �لبـــن �لثاين حممـــد مو�ليـــد 1991 مـــا ز�ل يف 

�ملرحلة �لثانوية يدر�ش ق�ضم �لجتماع و�لقت�ضاد.
�أمـــا �آخر �لعنقود �أي �لبن �لثالـــث ح�ضني من مو�ليد 
1995 مـــا ز�ل يتابـــع حت�ضيلـــه �لعلمي وهـــو يف �ضف 
يف  هـــدى  �ل�ضيـــدة  وت�ضيـــف   )Brevet �لربوفيـــه) 
�ضيـــاق حديثها حـــول �ل�ضرة وم�ضتقبلهـــا �أنه وبالرغم 
مـــن كل �ل�ضعاب �لتـــي تو�جه �أ�ضرتهـــا وكل �أ�ضرة يف 
لبنـــان ت�ضتمـــر يف مو�جهـــة �لتحديات �إن مـــن ناحية 
غاء �ملعي�ضـــة و�لكلفة �لباهظـــة لاأق�ضاط �جلامعية 

و�ملدر�ضيـــة حتـــت عنـــو�ن �لكفـــاح ل�ضمـــان م�ضتقبل 
�لأ�ضرة وحمايتها من �لتعرث �ملعي�ضي.

كمـــا �أ�ضـــارت يف حديثهـــا �أن �إميانها بـــاهلل قوي جدً� 
وتـــرى م�ضتقبل �أولدها م�ضرق جدً� فهذ� �ضعور كل �أم 

�جتاه �أبنائها.
وترى �ل�ضيدة هدى يف �أ�ضرتها مر�آة تعك�ش ما عجزت 
عن حتقيقه لنف�ضها وحتب �أن تعّو�ش عن عدم حتقيق 
كل �أهد�فهـــا من خال �أبنائها. هذ� �ل�ضعور يطمئنها 
نف�ضيـــًا وير�ود كل �أم حتلم مب�ضتقبـــل و�عد لأ�ضرتها. 

فنجاحهم يعني جناحًا يل.

• هل فكرت يوماً بالعمل يف وظيفة اأو عمل 
متطلبــــات  تاأمــــني  يف  زوجــــك  مل�صاعــــدة  حــــر 

االأ�صرة مادياً ومعنوياً؟
- عندمـــا تزوجـــت مل �أخو�ش غمـــار �لبحث عن عمل 

�أو وظيفـــة بالرغـــم مـــن �أننـــي حائزة علـــى �ضهادة " 
Business" �لتـــي تخولنـــي يف تبـــو�أ �أهم �ملر�كز يف 
�ملوؤ�ض�ضـــات �خلا�ضة و�لعامة ولكن يف ع�ضرنا �ملا�ضي 

كان على �ملر�أة �ملتزوجة هذ� �لأمر �ضعب جدً�.

االأ�صرة؟ • معاناة 
-  وقـــد �أ�ضافـــت �ل�ضيدة هـــدى كما هـــو معروف كل 
�أ�ضـــرة لديها ظروفهـــا �خلا�ضة �ضـــو�ء �أكانت مقتدرة 
ماليـــًا �أم مل تكـــن فكل �أ�ضـــرة تو�جه �ضعوبـــات وبناء 
�لأ�ضرة يتطلب مـــن �لأم و�لأب �لتعاون و�ل�ضرب لبناء 
�أ�ضـــرة متينة قوية ومتما�ضكة متكّنها من جتاوز �ملحن 
ومو�جهـــة �ل�ضعاب لارتقـــاء �إىل �مل�ضتـــوى �ملطلوب 
بعـــد �أن جتاوزنا مرحلـــة �لتق�ضف لتوفـــري �ملال لدفع 
�لأق�ضـــاط �ملدر�ضية و�جلامعية �أعتربهـــا بالن�ضبة يل 
�أ�ضعـــب مرحلة مرت علينا ولكـــن يف �لوقت �حلا�ضر 

جتاوزنا هـــذه �ل�ضائقة �ملاليـــة. بالرغم من كل ذلك 
وفـــرت �أنـــا وزوجي كل �ضبـــل �لر�حـــة و�لعي�ش �لكرمي 
ومل نحـــرم �أبناءنا مـــن �أي �ضيء فعا�ضـــو� كل مر�حل 
�لطفولة �أ�ضوة ب�ضائر �أطفال �لأ�ضر �لأخرى وبعد بلوغ 
مرحلـــة �ل�ضباب وفرنا لهم �مل�ضتوى �جليد من �لعي�ش 

�لكرمي.

�أ�ضرتـــي وكل �لأ�ضـــر بحاجة ما�ضة ل�ضمـــان �جتماعي 
يوفر لهم كل �لرعاية و�لعناية �ل�ضحية و�لإ�ضت�ضفائية 
لأن �ل�ضحـــة كمـــا يقـــال "�لعقـــل �ل�ضليـــم يف �جل�ضم 
�ل�ضليـــم" لذ� يعتـــرب �مل�ضمون بـــاأي موؤ�ض�ضـــة ر�ضمية 
�أو خا�ضـــة كوديعـــة ذهب حتفظه وحتفـــظ �أ�ضرته �إذ� 
تعر�ش �أحدهـــم لأي عار�ش �ضحـــي ي�ضتدعي �لعاج 
�لد�ئـــم. وبالرغـــم مـــن �أن �أ�ضرتي م�ضمونـــة، �أف�ضل 
�للجـــوء �إىل �جلمعيـــات �خلرييـــة و�لجتماعية لأنها 
ت�ضهل كل �أمـــور �لأ�ضر من �لناحيـــة �لطبية و�لرعاية 
�ل�ضحيـــة بعيدً� عن �لروتـــني وعقدة دو�ئر �ملعامات 
و�لإجـــر�ء�ت �لقا�ضية �لتي يفر�ضهـــا �لروتني لت�ضهيل 
وت�ضيري �أمور �لنا�ش وكافة �ملعامات �ملطلوبة لإجر�ء 
�أي ك�ضف �ضحي �أو طبي. ناهيكم عن �لغاء يف �أ�ضعار 
�لأدويـــة �لتي ي�ضفهـــا كل طبيب معالـــج لأن �لطبيب 
يوؤدي عمله بكل كفاءة ومناقبية و�أمانة و�إخا�ش وفق 

�ضرف �ملهنة و�لق�ضم.

• هــــل كان لديــــك جتربة بالغربة؟ واإىل اأي 
بلد؟

 �أجابـــت كا مل يكن لـــدي �أي جتربة غربة عن وطني 
لبنـــان و�أكدت يف حديثها �أن زوجها يحب �لكفاح �أكرث 
منها و�أنه �ضعـــى جاهدً� لتح�ضني م�ضتوى �أ�ضرته وكان 
د�ئمًا يحاول �أن يح�ضل على فيز� لل�ضفر لتوفري �لعي�ش 
�لكرمي للعائلة و�ملال �لازم لتحقيق �لطموحات باأقل 

مدة زمنية ولكن �لظروف مل ت�ضاعده.
فـــكان دوري كاأم �إىل جانـــب دور زوجـــي �ملخل�ش يل 
ولأبنائـــه �أ�ضا�ضـــي ملو�جهـــة �لتحديـــات و�ل�ضعوبـــات 
بالتعـــاون و�لت�ضامـــن مع بع�ضنـــا �لبع�ـــش فتعلم منا 
�لأولد هذ� �ل�ضمود و�لإخا�ش حتى يتابعو� �مل�ضرية 
من بعدنـــا بالت�ضامـــن و�ملحبـــة �أي�ضًا كعنـــو�ن �أ�ضرة 
�جتماعيـــة ت�ضـــارك �لأ�ضـــر �لأخرى يف بنـــاء جمتمع 

قوي.

ل �أخفيـــك �ضرً� �أحـــب م�ضاهدة �لتلفاز كثـــريً� و�أحب 
برنامـــج على قلبـــي برنامج �لف�ضاد لغـــادة عيد �لذي 
يعر�ش على حمطة NTV لأن مو��ضيع هذ� �لربنامج 
�لناجـــح و�قعيـــة ومنطقيـــة تد�فـــع فيـــه عـــن م�ضاكل 
وهمـــوم �لنا�ـــش وكان له �لأثـــر �لطيـــب يف نفو�ش كل 
�لنا�ـــش و�لر�أي �لعام كما �أتابـــع برنامج فتافيت �لذي 
يتحـــدث عن فن �لطبـــخ ويلقي �ل�ضوء علـــى دور �لأم 
كربة منـــزل كيف تديـــر وترعى �ضـــاأن �لعائلة من كل 
�لنو�حي �ل�ضحية و�لغذ�ء و�لنظافة و�لرتتيب و�إعد�د 
�ملاأكولت �ل�ضهية و�لتح�ضري �جليد ل�ضتقبال �لأقارب 
و�لأهل على مو�ئد تليـــق بقيمة �ل�ضيوف. كما �أ�ضاهد 
�لأفام �لكوميديـــة و�لأجنبية ومن هو�ياتي �ل�ضباحة 

وحـــب �ملعرفة و�لطاع علـــى �لإنرتنت لأنه ي�ضمح يل 
باكت�ضاف كم هائل من �ملعلومات و�حلقائق �جلديدة 

و�ملفيدة.
فاأمـــا بالن�ضبة للمطربـــني فاأحبهم �إىل قلبـــي �لفنانة 
)�ألي�ضـــا( و�لفنانـــة )جنـــوى كرم( و�لفنـــان )فار�ش 

كرم(.

االأ�صرة؟ م�صتقبل  • �صورة 
-  �أكيد �أنني �أمتنى لهم �لنجاح وحتقيق كل طموحاتهم 

�لتي نا�ضلنا طويًا من �أجلها بال�ضرب و�لكفاح.
كمـــا �أ�ضارت �ل�ضيدة هـــدى يف حديثها باأنها تتمنى �أن 
يحظى كل �ضاب وفتاة من �أ�ضحاب �لكفاءة و�ل�ضهاد�ت 
�لعاليـــة بالعمـــل يف �ملوؤ�ض�ضـــات �لر�ضميـــة و�خلا�ضـــة 
بعيدً� عـــن �لو��ضطات و�لتدخـــل لأن �لو��ضطات تعيق 
م�ضتقبل �ل�ضباب �لطموح و�ضاحب �لكفاءة �لذي يوفر 
للموؤ�ض�ضـــات �خلا�ضة و�لعامة �أف�ضل �لأد�ء �ملهني من 
كل �لنو�حي ويف كل �لقطاعات �لقت�ضادية و�لرتبوية 
و�قت�ضاد ومال و�ضياحة و�ضناعة ومهن ت�ضهم يف بناء 

وطن يليق بالوطن �لغايل لبنان. 
لأن �لتدخـــل بالو��ضطـــة للتوظيف بعيـــدً� عن �لكفاءة 
وو�ضـــع �لرجل �ملنا�ضـــب يف �ملكان �ملنا�ضـــب قد يعيق 
�أد�ء بع�ـــش دور �ملوؤ�ض�ضـــة �خلا�ضـــة �أو �لر�ضمية �لذي 
بدوره ينعك�ـــش على ت�ضهيل وت�ضيـــري معامات �لنا�ش 
وقـــد يعر�ش �أمور �لنا�ش يف بع�ش �لأحيان �إىل �لوقوع 
يف �أخطاء ج�ضيمة. �إذً� فما هي قيمة �لذكاء و�لكفاءة 
و�لعلم �إن مل ت�ضتغل هذه �لقيم �لفنية و�ملعنوية يف بناء 
�لوطن من خـــال �لتفاعل و�لأد�ء و�إنعا�ش �ملوؤ�ض�ضات 
لأنـــه يف �أكرث �لأحيان تفر�ـــش �ملح�ضوبيات و�لو��ضطة 
�أ�ضخا�ـــش لتوظيفهم وت�ضليمهم مر�كز ح�ضا�ضة بعيدً� 
عن �خلـــربة و�لعلم و�لكفاءة مما يـــوؤدي �إىل ظلم يف 
حتقيـــق طموحـــات �ملتفوقـــني و�ملوؤهلني بتبـــو�أ مر�كز 
ومهن عالية وحترم �لوطن من خربة �ضبابه �ملتعلمني 
و�ملثقفني �لأمر �لذي يفر�ش على جيل �ل�ضباب �ملتعلم 
و�ضاحـــب �لكفاءة و�ملوؤهـــات �لعلمية �إىل �لبحث عن 
�لهجـــرة و�لغرت�ب لتوفـــري �لعي�ش �لكـــرمي وحتقيق 
طموحاتـــه و�أمله يف �حلياة. ن�ضـــدد يف ختام �حلديث 
علـــى �لعد�لـــة يف توفري فر�ـــش �لعمل للجميـــع بدون 

متييز.
يف �خلتـــام �ضكرت �ل�ضيدة هـــدى �أ�ضرة جملة �ضيد� 
على منحها فر�ضة �لتعبري عن ر�أيها ب�ضر�حة كمنرب 
�ضيـــد�وي يطـــل مـــن خالـــه كل مو�طـــن وكل �أ�ضرة 
للتعبـــري ب�ضر�حة و�ضـــدق عن معاناتهـــا وق�ضاياها 
حلـــث �مل�ضوؤولـــني و�ملعنيـــني على �تخـــاذ �لإجر�ء�ت 

�لازمة لدعم �لأ�ضر يف لبنان. 

حوار: ليال ها�شم
طلـــة جديـــدة تطلقهـــا اأ�صـــرة "�صيدا املجلة" حتمـــل �صفة زيارة خا�صـــة مب�صمونها االجتماعـــي واملعنوي ال�صامل كمحطـــة... من املحطات 
االجتماعية التي ترغب اأ�صرة جملة �صيدا اعتمادها, بهدف الغو�س يف غمار البحث والتدقيق ملعرفة كافة امل�صاكل التي ت�صكل هاج�س عند 

املواطنني واالقرتاب اأكرث... فاأكرث من حقيقة الواقع واملرجتى.
كمبـــادرة ح�صنـــة الإلقاء ال�صوء جمدداً على الواقع االجتماعي واالإ�صت�صفائي والرتبوي واالقت�صادي, مما يعزز دور االأ�صر اللبنانية يف �صّتى 

املجاالت لبلوغ اأ�صمى درجة من درجات التقدم واالزدهار يف �صبيل جمتمع قوي يف لبنان.
مـــن هـــذا املنطلـــق واملنطـــق قـــام فريق عملنـــا باختيار اأ�صـــرة �صيداويـــة متوا�صعة كمحطـــة ثالثة من حمطـــات الزيارة اخلا�صـــة وفق املعنى 

وامل�صمون.
التقينا ال�صيدة هدى يو�صف ربة منزل زوجة فواز عي�صى لالإطالع منها عن كثب حول كافة اأو�صاعها االأ�صرية اجتماعياً اأ�صوة ب�صائر االأ�صر 

اللبنانية التي تعاين من �صعوبات يف م�صرية حياتها اليومية.

زيارة خاصة زيارة خاصة

الهوايات

الرعاية ال�شحية 

بطاقة تعريف
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تحقيق تحقيق

املراهقةاملراهقة
بني �لطفولة و�ضن �لر�ضد، �ملر�هقة مرحلة �أ�ضا�ضية 
وم�ضريية تظهر لت�ضتقطب كل �لهتمامات حتديدً� 
يف مـــا يتعلق بالنحر�فـــات �لت�ضرفيـــة و�ل�ضلوكية 
�لبـــارزة. تتميز هـــذه �ملرحلة بتحـــّولت وتغيري�ت 
ج�ضدية- نف�ضيـــة pshychologique. وخامتتها 
يتعـــرف عليهـــا مـــن خـــال �لتاأقلـــم �لجتماعـــي 
و�لثقـــايف socio-culturelle. هـــذه �حلقبة من 
�لنمـــو يف عمر �لإن�ضـــان �ضهدت تغـــري�ت مهمة يف 
نهاية �لألف �لثاين وبد�ية �لألف �لثالث، فاأ�ضبحت 
هـــذه �ملرحلة تاأخذ مد�ها فعليـــًا من حياة �لعائلة، 
ومل تعـــد تقت�ضـــر علـــى �ضنـــني معـــدودة. �متـــد�د 
هـــذه �ملرحلة مرتبط ب�ضـــكل حمّتم بزيـــادة �ضنني 
�لدر��ضـــة وبالأو�ضـــاع �لعائلية �لتـــي باتت حتت�ضن 
�لأبناء حتـــى �ضن متاأخرة من �لن�ضـــوج بتاأثري من 
�لأو�ضاع �لقت�ضادية و�ضيق فر�ش �لعمل. كل ذلك 
يقـــف حاجزً� فيتاأخر �ل�ضبـــاب عن �لدخول �لفعلي 
يف �حليـــاة �لعمليـــة من حيث �ملبـــد�أ يبقى �ل�ضباب 
حمت�ضن يف عائاتهـــم �إىل �أن يتي�ضر لهم �إمكانية 

تاأكيد �لذ�ت �لعملية و�ملهنية و�لجتماعية.
لذلك فاإن �لعاقة بـــني �ملر�هق و�لأهل قد تغريت 

وتبدلت ب�ضكل ملمو�ش وذلك ب�ضبب تاأثري �لعاد�ت 
�جلديـــدة و�لتقـــدم �لتكنولوجي و�نفتـــاح �ل�ضعوب 
و�لثقافـــات علـــى بع�ضهـــا �لبع�ـــش، حتـــررت من 
�ملمار�ضات �ل�ضلطويـــة و�ملحبطة يف بع�ش �لأحيان 
لـــكل مـــا ي�ضمـــى بالتقاليـــد و�للتز�مـــات �لعائدة 
للعـــاد�ت �ملتعـــارف عليها. �أ�ضبحت هـــذه �لعاقة 
تاأخـــذ بعـــني �لعتبـــار وب�ضـــورة �أو�ضـــح نف�ضيـــة 
و�ضخ�ضيـــة �ملر�هـــق معتمـــدة على مبد�أيـــن هما: 
�حـــرت�م حرية �ملر�هق وعـــدم �لتغافل عن رغباته 

�خلا�ضة.
باملقابـــل �أخذ �ملر�هـــق �لعتماد علـــى نف�ضه �أكرث 
مـــن �لعتماد على �لر��ضديـــن. هذ� ما يدعم لدى 
�ل�ضبـــاب �ل�ضاعـــد �ل�ضعـــور بال�ضتقاليـــة ويخلق 
بالت�ضـــاوي مـــع هذ� �ل�ضعـــور �ملطالب به جـــوً� �أقل 
�أمـــان و��ضتقـــر�ر. بغ�ش �لنظر عـــن كل �ملطالبات 
�مللحة و�ل�ضر�عات �حلادة �أحيانًا يف �ضبيل حتقيق 
�ل�ضتقاليـــة �لفرديـــة فاملر�هـــق يحفـــظ للعائلة 
دورها �لأ�ضا�ضي ويطالب �لأهل مب�ضوؤولية �للتز�م 
يف مـــا يخت�ـــش بتاأمـــني �لعلـــم و�لتح�ضـــري �لتـــام 
للدخول �إىل معرتك �حلياة ويف كل ما ي�ضاعد على 

تاأهيلـــه لك�ضب مكان معرتف بـــه �إن على �ل�ضعيد 
�لعملي �أو �لجتماعي.

لاأهل و�لعائلة دورهما �لذي ل غنى عنه فما مييز 
مرحلة �ملر�هقة �أ�ضا�ضًا هو �ل�ضعي �جلدي لتحقيق 

�لذ�ت يف �ضبيل �لتنعم باحلرية �لذ�تية.
�إن �كت�ضـــاب �حلريـــة ل يتـــم �إل بتاأمـــني �ل�ضروط 
�لثاثة ل بديـــل عنها يف حياة �ملر�هق و�إل حتّولت 
فكـــرة �حلرية �إىل تفّلت و�نحـــر�ف نحو كل جديد 
وقـــدمي يف �ضميمه �نحر�فات عـــدة يكون �ملر�هق 

�ضحيتها.
ثاثة �ضروط لكت�ضاب �حلرية:

1- �حلرية تكت�ضب بف�ضل �لرتبية �ل�ضليمة، �لرتبية 
�لتي تاأخذ بعني �لعتبار �ضخ�ضية، منو ومتطلبات 
مرحلـــة �ملر�هقـــة فتحت�ضن �لتطـــور�ت �مل�ضتجدة 
�لتـــي تطبع هـــذه �ملرحلة ب�ضـــورة فّعالـــة وتر�فق 
بتفّهم �لتغري�ت و�لتطلعات. وهذه �لتغيري�ت ل بد 
مـــن �أن تتج�ّضد من خال �ل�ضر�عات و�لت�ضنجات 
�لتـــي من �ضاأنها �إف�ضاح �ملجال �أمام �ملر�هق لعي�ش 

خرب�ته �ل�ضخ�ضية وتاأكيد ذ�ته.
ثـــاٍن  �ضـــرط   L'identification �لتماهـــي   -2

ونقطة �نطاق جوهرية لتحقيق �حلرية، �حلاجة 
�ملا�ضـــة ملثال يقتدى به يطبع �ملر�هق بطابع �ل�ضعي 
لكت�ضـــاب �ل�ضتقالية و�ملطالبة بالتغيري وبالتايل 
فهـــو يرف�ش كل مـــا يتعار�ش مع هـــذ� �ملثال �لذي 
جذبه فاأ�ضبح جزءً� ثمينًا من حياته، تبقى �لأمنية 
�أن يتو�جد هذ� �ملثال د�خل �لعائلة يعني ذلك �أحد 
�لو�لديـــن �أو �لأقـــارب في�ضهل بالتـــايل مرور هذه 
�ملرحلـــة من دون �لكثري مـــن �لأزمات ذلك بف�ضل 
�مل�ضاهمـــة �لعملية و�ل�ضهادة �ليومية جلعل �ملبادئ 
و�لقيـــم حقيقـــة معا�ضة ولي�ش فقـــط كامًا ينا�ضد 

به.
3- لكت�ضـــاب �حلرية �ضـــرط ثالـــث يتمحور حول 
�كت�ضاب �ملمنوعات �لأ�ضا�ضية �لتي يجب تاأكيدها. 
فاملمنوعـــات يف هـــذه �ملرحلة ملحة مـــن �ضاأنها �أن 
توؤكد �ملرجعيات و�ملبادئ و�لقيم �لتي ي�ضتند عليها 
�ملر�هـــق خلو�ـــش كافـــة �لتغيـــري�ت �مل�ضتجدة هي 
مبثابة حز�م �أمان �لـــذي ب�ضورته �لظاهرية يقّيد 
�إمنـــا فعليًا يك�ضب �ل�ضعـــور بالأمان ويعطي �لوقاية 

و�حلماية.
�ضروط ثاثة لكت�ضاب �حلرية ولتحا�ضي �لرف�ضية 
ت�ضمن لاأهل وللمر�هق تكوين �ل�ضخ�ضية �ل�ضليمة 

و�لنخر�ط �لجتماعي �ملميز بتفاعله.
فبقـــدر مـــا متر هـــذه �ملرحلة مـــن دون �لكثري من 
�لأزمات �ل�ضاخبة �لتي من �ضاأنها �أن توؤذي وت�ضّوه 
�حلقيقة هـــذ� �لتطور و�لنمو بالقـــدر ذ�ته ي�ضبح 

�ملر�هق �إن�ضانًا ر��ضدً� م�ضوؤوًل وم�ضتقًا.
فمـــن �ملاحـــظ �أن يف هذه �ملرحلة يكـــون �ملر�هق 
�ضريـــع �لتاأثـــر و�لغ�ضب وذلك مـــن دون �أن يعرف 
يف غالـــب �لأحيان ملا هو على هـــذه �حلالة رغبات 
متناق�ضـــة جتتاحه فهو يرغب بعدم �لتبعية لاأهل 
من ناحية ومن ناحية �أخرى يخاف من �ل�ضتقالية 
و�لعتمـــاد علـــى �لـــذ�ت، تزعجـــه معاملـــة �لأهل 
�ملتقلبة فحينًا يعاملونه كطفل وحينًا �آخر يعاملونه 
كاإن�ضـــان ر��ضد ونا�ضج فياأتـــي ت�ضرف �لأهل غري 

متنا�ضب ومتناغم.
�لقو�نـــني  �ملر�هـــق  يتحـــدى  �أن  �لطبيعـــي  فمـــن 
و�لأنظمة �ملتفق و�ملتعـــارف عليها، خ�ضو�ضًا لأنها 
تتعلق مبـــن يطالب بهـــا وهم �لأهـــل، مهمة �لأهل 
�لرتبويـــة و�لأ�ضا�ضيـــة يف هـــذه �ملرحلـــة تكمـــن يف 
م�ضاعـــدة �أولدهم لتغيـــري �عتبار�تهم �ل�ضخ�ضية 
جتاه �لقو�نـــني و�لأنظمة و�لنتقال بهم من مرحلة 
�خل�ضـــوع للقو�نـــني على �أنهـــا مفرو�ضـــة من قبل 
�لأهـــل �إىل م�ضتـــوى �أن ت�ضبـــح �لقو�نـــني نظامـــًا 

�ضخ�ضيًا للمر�هق.

هذ� �لنتقال يتطلب �لكثـــري من �ملناق�ضة و�حلو�ر 
و�لتعليـــم لدفـــع �ملر�هـــق �إىل �مل�ضاركـــة يف و�ضـــع 
�لأنظمـــة و�لقو�نني �لتـــي ت�ضاهم عـــادة يف �إيجاد 
�حللـــول للم�ضاكل �ملطروحـــة، فم�ضاركته بالنقا�ش 
و�لتفتي�ـــش مع �لأهل على �إيجـــاد �حللول للم�ضاكل 
و�لإن�ضـــات لر�أيه كل هذ� يعـــزز �حلو�ر بني �لأهل 

و�ملر�هق.
مـــع بد�ية مرحلـــة �ملر�هقة يح�ضـــل �ملر�هق على 
�أغلب �لأجوبة وخ�ضو�ضـــًا �ملتعلقة منها بالنو�حي 
�جلن�ضيـــة ير�فـــق كل ذلـــك �كت�ضـــاف للتطـــور�ت 

�مل�ضتجدة على تكوين ج�ضده ومنوه.
مـــن هنـــا ل عجـــب �إذ� ما حملـــت �أ�ضئلـــة �ملر�هق 
وتطلعاتـــه مو��ضيع �أخرى من خـــال �لتفتي�ش عن 
معلومـــات يطرحها على غريه مـــن �ملر�هقني حول 
مو�ضوعـــات متعددة كمثل عاقـــة �حلب، �لدخول 
يف �ضـــن �لر�ضد و�لنمو �ل�ضخ�ضـــي يف �ضبيل تثبيت 

�لهوية �جتماعيًا وجن�ضيًا.
فاملر�هق يرغب باحلديث و�حلو�ر مع �أهله �إذ� ما 

�ضعر باأنه �ضيعامل كر��ضد ل كطفل ل ر�أي له.

متتـــاز �حليـــاة �لعاطفيـــة عنـــد �ملر�هـــق بالرغبة 
�لد�ئمـــة يف �كت�ضاف �لآخـــر و�لتفتي�ش عن �لذ�ت 
وتاأكيدهـــا و�لتفتي�ـــش عـــن �لآخريـــن لاإح�ضا�ـــش 
بقيمة �لوجود. فبالن�ضبة للمر�هق �أن �خلطوة نحو 
�حلب يعرتيها �ل�ضعـــور باحلرية و�حلو�ر مبو�ضوع 
�حلـــب يلفه �لإحر�ج وخ�ضو�ضًا يف ما يت�ضمنه من 

مو�ضوعات �أخرى كاجلن�ش و�للذة.
يف هـــذ� �مل�ضمار بالـــذ�ت �أثبتـــت �لإح�ضاء�ت �أن 
50% مـــن �ملر�هقني تعرفو� على �ضعور �حلب �لأول 
يف عمر 18 �ضنة و35% منهم خا�ضو� جتربة �حلب 

�لأوىل ما بني 16-17 �ضنة

�لرجولية عند �ملر�هق يف عمق تفكريه ومن خال 
مـــا تعلمه تكمن يف �ملقدرة علـــى فر�ش �لذ�ت ويف 
�ملد�فعـــة عـــن �حلقـــوق و�ملطالبة بهـــا ويف �لتمتع 
بالنجـــاح يف �أي م�ضمـــار مـــن م�ضامـــري �حليـــاة 
حيـــث ميكنه �أن يـــربز قدر�تـــه فال�ضـــاب ي�ضتعمل 
قوتـــه ومو�هبه لكي يلفت نظـــر �لأنثى �لتي �ضتكون 
م�ضـــدر لذته و�لتي �ضتعطي معنـــى لوجوده حينئٍذ 
ي�ضعـــى لمتاكهـــا �أمـــا بالن�ضبة لاإنـــاث تكمن يف 
�ملقـــدرة على �أن تكون مرغوبـــة �ملع�ضر جذ�بة من 
�لناحية �جل�ضديـــة مرتاحة بعاقاتها �ل�ضخ�ضية، 
ناعمـــة ومهتمة حلاجـــات �لآخر وبالرغـــم من �أن 
�لظاهـــر يرتجم بانتظارهـــا ملبـــادرة �ل�ضاب فهي 

تدخـــل يف عملية �لتفتي�ـــش �أي�ضًا، تختـــار �ضخ�ش 
مرغـــوب فيه وهذ� ما يعطيها قيمة �أكرب و�عرت�ف 

علني بوجودها.
ل بـــد مـــن �لتنويـــه �إىل �أن �لأنثـــى تتخلـــى عـــن 
حمـــور  ذ�تهـــا  ��ضتقاليتها كي جتعل  
�ضعفهـــا،  يتحـــول  عندمـــا  بهـــا  �لآخـــر  �هتمـــام 
ح�ضا�ضيتها وخوفها �إىل مو�طن قوة وجاذبية �أثناء 

تفتي�ضها على �ل�ضريك �لآخر.
فمـــن �ملهم �أن يكون �لأهل و�ملربني يف هذه �ملرحلة 
متيقظني ومتفهمني، فبقدر ما يكون �ملر�هق �أكرث 
ر�حـــة و�أمانـــًا ويتخـــذ �أهلـــه �أ�ضدقاًء لـــه وبالتايل 

تزد�د ثقته بنف�ضه.

اعداد: ليال ها�شم
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

كرمت املطارنة "عودة وكفوري وحداد ون�شار" 
ملنا�شبة عيد �شفيعهم "مار اليا�ش"

بهية احلريري:حملوا هّم لبنان واللبنانيني .. رجاَل وطٍن واإمياٍن يزرعون املحبة
�عتـــربت رئي�ضة جلنـــة �لرتبية و�لثقافـــة �لنيابية 
�لنائب بهية �حلريري �ن �لوطن هو فوق �ل�ضيا�ضة 
و�مل�ضالح �ل�ضّيقة وفوق �لع�ضبيات و�لغر�ئز، و�أن 
هذ� هو �لأ�ضا�ش �لذي بقي �ضامدً� يف وجه �لرياح 
�لعاتيـــة و�لإحتـــالت لأّن لبنـــان وطـــٌن حقيقـــيٌّ 
ونهائـــي وجلميع �أبنائه منـــذ �أن كان..وقالت: لقد 
عرفنـــا �لإغتيال �ل�ضيا�ضي بـــكّل �أ�ضكاله وجتّرعنا 
�لأمـــّر من �ملـــر بالإغتيـــال �ل�ضخ�ضـــي، فلم نهن 
ومل نخـــف من �إكمـــال م�ضريتنا ومل ن�ضّيـــع �إجّتاه 
�ل�ّضبيـــل يف م�ضري �لوطن ووحدته مـــع كّل �أبنائه 
وبكّل ت�ضكياته وكّنا �لأ�ضـــّد حر�ضًا على عاقات 
لبنان مع حميطـــه و�أ�ضقائه .. ومل نخطئ يومًا يف 
حتديد �أعد�ئه .. و�ضنبقى نعمل ليبقى لبنان وطن 
�لر�ضالـــة و�لأخـــّوة و�لوحـــدة و�لعي�ـــش �لإ�ضامي 

�مل�ضيحي �مل�ضرتك .. �ضيدً� .. حرً� .. م�ضتقًا .. 
كام �حلريـــري جـــاء خال حفـــل �لغـــد�ء �لذي 
�أقامتـــه يف جمدليـــون تكرميـــا ملرتبوليـــت بريوت 
للروم �لأرثوذك�ـــش �ملطر�ن �ليا�ش عودة ومطارنة 
�ضيـــد�" للروم �لكاثوليك �ليا�ـــش حد�د، و�ملو�رنة 
�ليا�ش ن�ضار و�لأرثوذك�ش �ليا�ش كفوري " ملنا�ضبة 

عيد �ضفيعهم مار �ليا�ش.
 ح�ضـــر �حلفل: �لنـــو�ب "علي ع�ضـــري�ن، مي�ضال 
مو�ضى ومي�ضـــال �حللو"، مفتي �ضيـــد� و�ق�ضيتها 
�ل�ضيخ �ضليم �ضو�ضـــان، مفتي حا�ضبيا ومرجعيون 
�ل�ضيـــخ ح�ضـــن ديل، مطر�ن �ضـــور للمو�رنة �ضكر 
�هلل �حلـــاج، �لعامة �ل�ضيد هـــاين فح�ش، ممثل 
�لرئي�ـــش فـــوؤ�د �ل�ضنيـــورة مديـــر مكتبـــه طـــارق 
بعا�ضـــريي ، رئي�ش بلدية �ضيـــد� �ملهند�ش حممد 
�ل�ضعـــودي، �لنائبـــان �ل�ضابقـــان " بيـــار �ضرحال 
وجورج جنـــم، �لرئي�ش �لعام للرهبانية �ملخل�ضية 
�لأر�ضمندريـــت جـــان فرج، ممثل �ملطـــر�ن �ضليم 
غز�ل �ميـــل ��ضكندر، حمافظ �جلنـــوب بالوكالة 
نقـــول بو�ضاهـــر، قائـــم مقـــام مرجعيـــون و�ضام 
�حلايك، �مل�ضوؤول �ل�ضيا�ضـــي للجماعة �ل�ضامية 
يف �جلنـــوب ب�ضام حمود، �لق�ضاة "ح�ضني �ضاهني 
)ممثل �لنيابة �لعامة يف �جلنوب(، منيف بركات 
)قا�ضي �لتحقيق �لأول يف �جلنوب( خالد عبد �هلل 

)�ملحامي �لعام �ل�ضتئنـــايف يف �جلنوب( ون�ضيب 
�يليا "، ممثل نقابة �ملحامني يف �جلنوب �ملحامي 
حممـــد �ضهاب، قائد منطقة �جلنوب �لقليمية يف 
قـــوى �لأمن �لد�خلـــي �لعميد منـــذر �لأيوبي، �آمر 
�ضريـــة درك �ضيد� �لعقيد ناجـــي �مل�ضري، مدير 
مكتب خمابر�ت �جلي�ش �للبناين يف �ضيد� �لعقيد 
ممـــدوح �ضعب، �آمر مفـــرزة �جلنـــوب �لق�ضائية 
�لعقيـــد يو�ضـــف �بو خليـــل، رئي�ش فـــرع �ملعلومات 
يف �جلنـــوب �لعقيد عبد �هلل �ضليـــم ، �آمر ف�ضيلة 
درك �ضيـــد� �لر�ئـــد �ضامي عثمـــان، رئي�ش مكتب 
مكافحـــة �ملخـــدر�ت �لقليمي يف �جلنـــوب �لر�ئد 
هرني من�ضور، رئي�ش غرفـــة �لتجارة و�ل�ضناعة 
و�لزر�عـــة يف �ضيـــد� و�جلنـــوب حممـــد �لزعرتي 
ونائبـــاه "رئي�ـــش جتمع �ضناعيـــي �جلنوب حممد 
ح�ضـــن �ضالـــح ومنري �لب�ضـــاط" ، رئي�ـــش جمل�ش 
�د�رة �ل�ضوق �حلرة حممـــد زيد�ن، رئي�ش جمعية 
جتـــار �ضيد� علـــي �ل�ضريف ، رئي�ـــش جمعية جتار 
جزيـــن طـــوين رزق، قن�ضـــل �ضاحل �لعـــاج ر�ضا 
خليفة ، رئي�ش ر�بطة �طباء �ضيد� �لدكتور ه�ضام 
قـــدورة، مدير عـــام موؤ�ض�ضة �حلريـــري يف لبنان 
م�ضطفـــى �لزعـــرتي ومديـــر �ملوؤ�ض�ضـــة يف �ضيد� 
حميـــي �لدين �لقطب ولفيف مـــن �لآباء و�مل�ضايخ 
وح�ضد كبري من روؤ�ضـــاء بلديات وخماتري مناطق 
�ضيـــد� و�ضـــرق �ضيد� وجزيـــن وعدد مـــن روؤ�ضاء 
و��ضحاب �مل�ضت�ضفيات وممثلون عن جلنة �ملتابعة 
للقوى و�لف�ضائل �لفل�ضطينية و�للجان �ل�ضعبية يف 

خميم عني �حللوة وجمع من �ملدعوين . 

احلريري
وجاء يف كلمـــة �لنائب �حلريـــري : �أرّحب بكم يف 
هـــذ� �ليوم �لوطني �لذي نلتقـــي فيه �أهًا و�أ�ضقاًء 
و�أخـــوًة .. و�أ�ضدقـــاء يف �لوطن و�مل�ضـــري لنو�ضل 
�حلا�ضـــر باملا�ضـــي ليكـــون �أ�ضا�ضًا مل�ضتقبـــٍل يليق 
بت�ضحيـــات �أهلنـــا، ويكـــون مثـــاًل لتلـــك �مل�ضرية 
�لطويلـــة من �لأخّوة ..و�لّتعـــاون و�لإر�دة �لوطنية 
�ل�ضلبـــة لأبناء �لوطن �لو�حـــد و�لعي�ش �لو�حد .. 
يف مو�جهـــة نز�عات �مل�ضالـــح وجنونها �لتي دفع 

�للبنانيون ثمنها غاليًا، يوم �ضيطرت �لغر�ئز على 
�لعقول و�مل�ضالح على �ل�ضيا�ضة ، فانهارت �لدولة 
مبـــا هـــي منـــوذٌج لتطـــّور �لعاقـــات �لإجتماعية 
و�ل�ضيا�ضيـــة و�لإقت�ضاديـــة لأبنـــاء �لوطن �لو�حد 
.. �أفـــر�دً� وجماعات و�أر�ًء ت�ضعـــى جميعها ملا فيه 
خري �لوطـــن و�لإن�ضـــان .. تطّورً� وعمر�نـــًا وعلمًا 
ومعرفـــًة و�أمنـــًا و��ضتقـــر�رً� ، نعـــم �إّنـــه لي�ضّرفنا 
�ليـــوم �أن ُنحيي هذ� �ليـــوم �لوطني .. حيث ي�ضمو 
�لوطـــن فوق �ل�ضيا�ضة و�مل�ضالـــح �ل�ضّيقة .. وفوق 
�لع�ضبيات و�لغر�ئز، وهذ� هو �لأ�ضا�ش �لذي بقي 
�ضامدً� يف وجه �لرياح �لعاتية و�لإحتالت .. لأّن 
لبنان وطٌن حقيقيٌّ ونهائي وجلميع �أبنائه منذ �أن 
كان، و�إّنـــه لي�ّضرفني �أن �أحتفـــل معكم �ليوم بعيد 
مـــار �ليا�ش، وباأ�ضحاب �ل�ضيـــادة �ملطارنة �ليا�ش 
حـــد�د، �ليا�ش ن�ضار و�ليا�ش كفوري �لذين حملو� 
د�ئمـــًا هّم لبنان و�للبنانيـــني من خال م�ضريتهم 
�لرعويـــة �لطويلـــة وكانـــو� رجـــاَل وطـــٍن و�إميـــاٍن 
يزرعون �ملحبة و�لأخّوة يف كّل �جّتاه، و�ضيد� �لتي 
كانـــت د�ئمًا �ملدينـــة �لنمـــوذج يف كّل �ضيء و�لتي 
نعتـــّز باأهلها وباأخاقهم  وحّبهـــم وت�ضاميهم فوق 
غائـــر و�لأحقاد .. وما كانو� يومًا رو�َد فتنٍة �أو  �ل�ضّ
ٍب بـــل كانو� د�ئمًا �أهَل �إميـــاٍن وتقًى و�نفتاح  تع�ضّ
علـــى �إخو�نهم يف �لوطن وجو�رهم يف كّل �لأوقات 
و�لأزمات.. وما تخّلفو� يومًا عن �أد�ِء و�جٍب .. وما 
قطعـــو� يومًا حبـــل ودٍّ ورحمٍة و�أخـــّوة مع كّل لبنان 
.. �أردنـــا هـــذ� �ليوم �أن يكـــون يومًا وطنيـــًا رفيعًا 
غائر و�لأحقاد و�لإفرت�ء�ت ..  لن�ضمـــو به فوق �ل�ضّ
لأّن ذلك هو �ل�ّضبيـــل �لوحيد لنحافظ على �ضلمنا 
�لأهلي و��ضتقر�رنا .. ومن خال عي�ضنا �مل�ضرتك 
ووحدتنا ن�ضتطيـــع �أن نو��ضي �أهايل مئات �لألوف 
مـــن �للبنانيني �لذي ذهبو� �أبرياًء طاهرين، لي�ش 
لذنٍب �قرتفوه ، بل كانو� �ضحايا ل�ضيا�ضات جمنونة 
وغري م�ضوؤولـــة.. ُزِهقـــت �لأرو�ح .. وُدّمرت �ملدن 
..وُقّطعـــت �لأو�ضـــال .. وما بقي لبنـــان �إّل بف�ضل 
�أبنائه �ملوؤمنني بوطنهم وبوحدتهم .. حيث �ضمدو� 
يف �إميانهم ويف علمهـــم وعملهم .. وما �أعيد بناء 
لبنان وحتريـــره �إّل بف�ضـــل �إر�د�ٍت وطنية �ضغوفة 

لـــرتى لبنان موّحدً� .. ناه�ضًا .. قويًا .. معافى .. 
ولقـــد عرفنا مع �لرئي�ش �ل�ضهيـــد رفيق �حلريري 
ويف م�ضريتـــه �لكثرَي �لكثري مما يبعـــث على �لّثقة 
بالّنف�ـــش و�لوطن .. ويزرع �لأمـــل من خال �أبناء 
لبنـــان �لّتو�قني للوحدة و�لعمـــل و�لإنتاج و�حرت�م 
حريـــة �لفرد و�لإن�ضان .. وبالعلم و�لّتنور و�حلرية 
��ضتطعنـــا �أن نتجـــاوز كّل �أ�ضـــكال �لإبتز�ز�ت من 
قبـــل �لذيـــن كانو� يقفـــون عائقًا يف وجـــه م�ضرية 
�ل�ضلـــم �لأهلي .. وبناء �لدولـــة.. وحتقيق �لوحدة 
.. لن�ضـــارك كّل �للبنانيـــني يف حتريـــر �أر�ضهـــم.. 
و��ضتعـــادة دولتهـــم و�ضيادتهـــم .. وعرفنـــا �أي�ضًا 
�لإغتيـــال �ل�ضيا�ضي بكّل �أ�ضكاله .. وجتّرعنا �أي�ضًا 
�لأمـــّر من �ملر بالإغتيال �ل�ضخ�ضي .. فلم نهن .. 
ومل نخف من �إكمـــال م�ضريتنا .. ومل ن�ضّيع �إجّتاه 
�ل�ّضبيـــل يف م�ضري �لوطن ووحدته مـــع كّل �أبنائه 
.. �أفر�دً� .. و�أحز�بـــًا .. وطو�ئفًا .. وموؤ�ض�ضاٍت .. 
وبكّل ت�ضكياته .. وكّنا �لأ�ضّد حر�ضًا على عاقات 
لبنان مع حميطـــه و�أ�ضقائه .. ومل نخطئ يومًا يف 
حتديد �أعد�ئه .. ول�ضنا هنا لنتحّدث يف �ل�ضيا�ضة 
يف هـــذ� �ليـــوم �لوطني �جلامـــع .. �إّل �أّننا وخال 
هذ� �ليوم �ملبـــارك �لتكرميي لأ�ضحـــاب �ل�ضيادة 
�لأفا�ضـــل .. وبح�ضوركم �لكرمي .. نوؤّكد معًا على 
�أّننـــا �ضنبقى نعمـــل ليبقـــى لبنان وطـــن �لر�ضالة 
و�لأخـــّوة و�لوحـــدة و�لعي�ـــش �لإ�ضامـــي �مل�ضيحي 

     �مل�ضرتك .. �ضيدً� .. حرً� .. م�ضتقًا .. 
 العالمة فح�ش

و�ألقى �لعامة �ل�ضيد هاين فح�ش كلمة �عترب فيها 
�أن �لإعتـــد�ل هو �حلل وهو لبنـــان ، و�أن �لعتد�ل 
هـــو �مل�ضتقبل .. وهو �حلق و�حلقيقة وهو �ملنت�ضر 
.. وقال: هذ� �مل�ضهد هو �أجمل ما ميكن �أن ي�ضاهد 
يف لبنان لأنه ي�ضبـــه لبنان ، ولبنان ي�ضبهه . وهذ� 
�لت�ضويه �لـــذي يتم نحن جنمله ونعيده �ىل و�ضعه 
.. هـــذ� عابـــر .. بينما جمـــال لبنـــان ثابت تتغري 

عليه كل �لأمور وكل �لأ�ضياء و�لوجوه ويبقى لبنان 
�لر�ضالـــة .. �لر�ضالة �لتي نكتبهـــا و�ضنبقى نكتبها 
مهما �ضـــودرت �ضنو�ضلهـــا .. لأن �لعامل ينتظرها 
.. مـــن هنـــا ، من هـــذ� �لبيـــت �لكبـــري بال�ضيا�ضة 
وعامل �لأعمال ، �لكبـــري برمزية �ل�ضهيد �ل�ضاهد 
، ورمزيـــة �خللف �ل�ضالح ، ورمزية �أمنا ، �أختنا ، 
�بنتنا.. و�لتي نحـــن فاحون ناأتي �ىل هذ� �لبيت 
ونخاف من حجمه ، وعندما ندخل نن�ضى �حلجم 
، ونذهـــب �ىل معنـــى هـــذ� �لبيـــت ، هـــذ� �ملعنى 
متعـــوب عليه .. هـــذ� �ملعنى جنح ، لكـــن ذ�كرته 
ل ز�لت مع �لفقـــر�ء ، مع فل�ضطني ، مع �ملخيمات 
..ل ز�لت مـــع �لعلم �لذي ح�ضلتـــه بتعب وب�ضقاء 
وب�ضـــح على �لنف�ش .. وبكـــرم على �لعلم .. و�لعلم 
حمايـــد .. �لعلم �ضاأن �لهي حقيقي ، فهذ� �قرت�ب 
مـــن �هلل ... �أمـــا �ليا�ضـــات ) جمـــع �ليا�ش( هذ� 
�جلمع �جلميل ، هذه �ملنا�ضبة �لر�ئعة على �ضرف 
�لقدي�ـــش وبركته ، وكل قدي�ش مهمـــا كانت هويته 
يذكرنـــا كل �ل�ضاحلـــني يف �لدنيـــا ، يذكرنـــا بكل 
�هل �خلري ، فمهم كثـــري� �أن نرى �لقدي�ش �ليا�ش 
بوجـــوه "�ليا�ضات" ، هذ� يطمئننا . نحن نعرفكم 
ونعرف كـــم تعملون ونعـــرف كم �نتـــم حري�ضون 
علـــى �ل�ضر�كـــة . وبر�أيي �أن هذ� تكـــرمي لنا فيكم 
.. و�نـــا �خرتت �ن �كـــون �لآن- لي�ش مازحا- قلت 
لهـــم �نا �ي�ضا ��ضمي �ليا�ـــش ، على �لأقل �لرمزي 
.. جميـــل جـــد� يا �ضيدنا �أن نلتب�ـــش ببع�ضنا ، و�ن 
تلتب�ـــش فيـــي و�لتب�ش فيـــك .. وهذ� لي�ـــش �عتد�ء 
علـــى حقيقتك و�نتمائك ول �عتد�ء� على حقيقتي 
و�نتمائي . هـــذ� �للتبا�ش جميل .. بهذ� �للتبا�ش 
نبني لبنان �ملتعدد �لو�حد ، �ملركب �جلميل �ملفيد 
�لنمـــوذج �لذي نحـــن مطالبون به د�ئمـــا . وكلما 
�زد�دت �أ�ضبـــاب �لفتنة ومظاهرهـــا كنا مطالبني 
�أكـــرث وكانـــت �حلاجة �لينـــا �أكـــرث . �لإعتد�ل هو 
�حلل . �لعتد�ل هو لبنان ، �لعتد�ل هو �مل�ضتقبل 
.. �لعتـــد�ل هو �حلق و�حلقيقة وهـــو �ملنت�ضر .. 

هذه من عامـــات �نت�ضار �لعتد�ل .. �ضكر� لكم 
جميعا . 

املطران كفوري
وحتدث �ملطر�ن �ليا�ش كفوري لأن �عيادنا يف لبنان 
، �لأعياد �لدينية هي �عياد وطنية �ي�ضا وهي وطنية 
بامتيـــاز ، لأنهـــا جتمع . وقال: ل بـــد من كلمة �ضكر 
من �عماق �لقلب لل�ضيدة �لفا�ضلة �لدكتورة بهية .. 
علـــى هذه �ملبادرة �لتي مل ي�ضبق �ن ح�ضل مثلها يف 
�ضيد� على �لأقل ويف لبنان عامة وللعام �لر�بع على 
�لتو�يل ، وهذ� لي�ش بغريب  يا �حباء لأن �عيادنا يف 
لبنان، �لأعياد �لدينية هي �عياد وطنية �ي�ضا وهي 
وطنية بامتياز ، لأنها جتمع . مار �ليا�ش كان جلميع 
�لنا�ـــش مل يفرق ، وما ميز �ضريتـــه �أمر�ن بني �مور 
�خرى : �لأول وقوفه بكل جر�أة يف وجه �مللك �لظامل 
و�مللكة �ل�ضريرة ، ووقوفه �ىل جانب �لن�ضان �لفقري 
�مل�ضكني �لذي ��ضتوليا على حقله وكانت �لنتيجة �ن 
هلـــكا �ضر هاك ... منذ ح�ضـــرت �ىل هذه �ملدينة 
�يها �لأحباء لحظت فيهـــا نكهة خا�ضة هي �لنكهة 
�حلريريـــة ، و�ليوم مبادر�ت �ل�ضيدة بهية مبادر�ت 
مميـــزة ، كل يـــوم تطالعنـــا مببادرة جديـــدة ، وكل 
يوم جتـــدون �ضيئا جديد� يف �ضيـــد� . و�آخر مبادرة 
كانت �نهـــا �ن�ضاأت مع �أخي �ضيـــادة �ملطر�ن �ليا�ش 
حـــد�د حديقة �لعي�ـــش �مل�ضرتك .. �لأعيـــاد �لدينية 
و�لر�ضـــالت �ل�ضماوية وجدت لتجمـــع �لنا�ش ، هذ� 
همنـــا �أن يجتمـــع �للبنانيـــون عائلـــة و�حـــدة حـــول 
خدمـــة وطنهم . ول بد ونحـــن يف هذه �ملنا�ضبة ويف 
هذه �لـــد�ر �لكرمية �ل �أن نذكـــر باخلري و�لعرفان 
�لرئي�ـــش �ل�ضهيد رفيق �حلريـــري رحمة �هلل عليه . 
و�ضكـــر� خا�ضا لأخي �لكبري �ضيـــادة �ملطر�ن �ليا�ش 
عـــودة �لـــذي ي�ضاركنا للعام �لثـــاين على �لتو�يل يف 

هذ� �لعيد �لذي هو عيدكم جميعا . 
وكانـــت ق�ضيـــدة من وحـــي �ملنا�ضبة ملختـــار بلدة 

�ضنية )جزين( طنو�ش غامن .
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

    يف الذكرى الثامنة لغياب املنا�صل م�صطفى �صعد, 
رئي�س التظيم ال�صعبي النا�صري الدكتور اأ�صامة �صعد:

نطالب الق�شاء اللبناين مبالحقة املجرمني يف 
ق�شية تفجري منزل املنا�شل الراحل م�شطفى �شعد

   يف �لذكـــرى �لثامنة لرحيل رمز �ملقاومة �لوطنية 
ـــت جبانة  �للبنانيـــة م�ضطفى معـــروف �ضعد غ�ضّ
�ضيد� �جلديدة  بالوفود من خمتلف �لقوى �لوطنية 
�للبنانية، و�لف�ضائل �لفل�ضطينية، ومن �لفاعليات 
 ، و�لنقابيـــة  و�ل�ضعبيـــة  و�لإجتماعيـــة  �ل�ضيا�ضيـــة 
تقدمهم رئي�ش �لتنظيم �ل�ضعبي �لنا�ضري �لدكتور 
�أ�ضامـــة �ضعد وعائلة �لفقيد،  �إ�ضافة �إىل ح�ضد من 
�ملو�طنني. وقد ُتليـــت �لفاحتة على �ضريح �لفقيد، 

وو�ضعت �أكاليل �لزهور. 
وقـــد �ألقى �لدكتـــور �أ�ضامة �ضعد كلمـــة طالب فيها 
�لق�ضـــاء �للبنـــاين  مباحقـــة �ملجرمـــني يف ق�ضية 
تفجـــري منـــزل �ملنا�ضـــل �لر�حـــل م�ضطفـــى �ضعد 

�ضنـــة 1985. ور�أى �ضعـــد �أن  �ملحكمة �لدولية باتت 
تهدد �لأمن و�ل�ضتقـــر�ر يف لبنان ول ميكن �لوثوق 
بهـــا خ�ضو�ضًا بعـــد �مل�ضار �لذي �ضـــارت فيه خال 
�ملرحلـــة �ل�ضابقـــة، و�أ�ضاف:" من يريـــد �حلقيقة 
و�لعد�لة فعا ل ينبغي لـــه �مل�ضارعة �إىل �لعفو عن 
قاتـــل رئي�ـــش وزر�ء لبنـــان �ل�ضهيد ر�ضيـــد كر�مي، 
كمـــا ل ينبغي له  �لجنـــر�ر�إىل �ضياق �لفربكة �لتي 
تدخـــل فيهـــا دول معادية للبنـــان يف ق�ضية �غتيال 
�حلريـــري". ودعا �ضعد �إىل �لعمل من �أجل حتقيق 
�لعد�لة عـــرب �لق�ضـــاء �للبناين وبـــاأدو�ت لبنانية. 
كمـــا طالـــب ب�ضـــرورة �ل�ضعي مـــن �أجل بنـــاء دولة 

�ملوؤ�ض�ضات يف لبنان.

ثـــم �نتقلـــت �لوفـــود �مل�ضاركـــة �إىل بهـــو �ملقـــربة 
مل�ضافحـــة �لدكتـــور �أ�ضامـــة �ضعـــد، و�لتاأكيـــد على 
 �ل�ضتمر�ر بنهـــج �ملنا�ضل �لر�حل م�ضطفى �ضعد.
 وكان �لدكتـــور �أ�ضامـــة �ضعـــد قـــد تلقـــى باملنا�ضبة 
�ت�ضـــالت وبرقيات من عدد مـــن روؤ�ضاء �لأحز�ب 
�لوطنيـــة، ومـــن مرجعيـــات �ضيا�ضيـــة، ومـــن �أبناء 

مدينة �ضيد� يف دول �لغرت�ب.
هـــذ� ويفتتح يوم �لإثنني يف 26 متوز 2010 �ل�ضاعة 
�ل�ضابعـــة م�ضـــاء   يف قاعـــة مركـــز معـــروف �ضعـــد 
�لثقـــايف معر�ش بعنـــو�ن " �أبو معـــروف  يف خ�ضم 
�حلدث". وي�ضتمر �ملعر�ش حتى يوم �ل�ضبت يف 31 

متوز 2010.

موؤ�ض�ضة  بني  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  حفل  �ضكل 
�مل�ضتد�مة ومطر�نية  �لب�ضرية  للتنمية  �حلريري 
�لعي�ش  حديقة  لإقامة  �لكاثوليك  للروم  �ضيد� 
يف  مــدويــة  �ضرخة  �ضيد�  منطقة  يف  �مل�ضرتك 
وجه �ية حماولة لثارة �لفتنة بني �بناء �ملنطقة 
و�جلو�ر  �ضيد�  مدينة  فاعليات  �أجمعت  حيث   ،
�حلفل  يف  �ضاركت  �لتي  و�لــروحــيــة  �ل�ضيا�ضية 
وزع  �لــذي  �ملد�ضو�ش  �لبيان  ــة  و�د�ن رف�ش  على 
ليل �جلمعة - �ل�ضبت يف بع�ش قرى �ضرق �ضيد� 
وت�ضمن �نذ�ر� �ضريحا مل�ضيحيي �ملنطقة باخاء 
قر�هم ، فاأكد �مل�ضاركون يف �حلفل �ن من قام 
�و  وجها  �ل  لي�ش  خلفه  ومن  �لبيان  هذ�  بتوزيع 

يد� من وجوه و�يدي �لعدو �ل�ضهيوين �لذي حاول 
و�لآن   ، فف�ضل  �ملنطقة  هــذه  يف  �لفتنة  زرع  �ضابقا 
�بناء  بني  �ليه  ي�ضعى  فتنة  م�ضروع  �أي  يف   �ضيف�ضل 

�لوطن �لو�حد.. 
وقع مذكرة �لتفاهم عن موؤ�ض�ضة �حلريري للتنمية 
�لب�ضرية �مل�ضتد�مة رئي�ضتها �لنائب بهية �حلريري 

�لأبر�ضية  ر�عي  �لكاثوليكية  �ضيد�  مطر�نية  وعن 
�ملطر�ن �يلي حد�د ، و�ضارك يف حفل �لتوقيع �لذي 
و�أق�ضيتها  �ضيد�  مفتي   : جمدليون  د�رة  يف  جرى 
�ل�ضيخ �ضليم �ضو�ضان ، �ضفري فل�ضطني يف لبنان عبد 
�هلل عبد �هلل ، ممثل �لرئي�ش فوؤ�د �ل�ضنيورة طارق 
بعا�ضريي، حمافظ �جلنوب بالوكالة نقول بو�ضاهر، 

�مل�ضوؤول �ل�ضيا�ضي للجماعة �ل�ضامية يف لبنان 
�ملهند�ش  �ضيد�  بلدية  رئي�ش  حــمــود،  ب�ضام 
�ليا�ش ن�ضار  �ل�ضعودي، ممثل �ملطر�ن  حممد 
�ملطر�ن  ممثل  �لأ�ضمر،  �ليا�ش  �ملون�ضينيور 
�لر�بطة  رئي�ش  ��ضكندر،  �ميل  غــز�ل  �ضليم 
رئي�ش  ن�ضار،  �حمد  �ل�ضيخ  �ل�ضنية  �ل�ضامية 
�ضيد�  يف  و�لزر�عة  و�ل�ضناعة  �لتجارة  غرفة 
ـــزعـــرتي، رئــيــ�ــش جتمع  و�جلـــنـــوب حمــمــد �ل
رئي�ش  �ضالح،  ح�ضن  حممد  �جلنوب  �ضناعيي 
جمعية جتار �ضيد� و�ضو�حيها علي �ل�ضريف ، 
ورئي�ش ر�بطة �طباء �ضيد� �لدكتور ه�ضام قدورة 
وخماتري  بلديات  وجمال�ش  روؤ�ضاء  من  وح�ضد 
وفاعليات �ملنطقة و�أع�ضاء جمل�ش بلدية �ضيد� 
و�للجنة  �ل�ضيد�وي  �لت�ضاوري  �للقاء  عن  وممثلون 
و�ل�ضبكة  و�لتنمية  للحو�ر  �لفل�ضطينية  �للبنانية 
للتنمية  �لأهلية  و�ل�ضبكة  و�جلو�ر  ل�ضيد�  �ملدر�ضية 
وهيئات �هلية لبنانية وفل�ضطينية من �ضيد� و�جلو�ر 

وجمع من �ملدعوين .

يف احتفال بتوقيع مذكرة تفاهم الإقامة حديقة العي�س امل�صرتك رعته احلريري وحداد 
فاعليات �شيدا واجلوار جتمع على رف�ش حماولت اثارة الفتنة بني ابنائها

بعد بيان وزع ليال يف بع�س قرى �صرق �صيدا يدعو م�صيحييها اىل الرحيل

برعايـــة رئي�ش كتلـــة �مل�ضتقبل �لنيابيـــة �لرئي�ش 
فوؤ�د �ل�ضنيورة وم�ضاركة �لنائب بهية �حلريري ، 
�حتفلـــت جمعية �ملوؤ��ضاة و�خلدمات �لجتماعية 
يف �ضيـــد� باطـــاق م�ضـــروع " ��ضتكمـــال معهد 
�ضيـــد� �لتقني لل�ضابـــات " �لتابـــع للجمعية بهبة 
مـــن موؤ�ض�ضة �ل�ضيـــخ ز�يد بن �ضلطـــان �ل نهيان 
لاعمـــال �خلرييـــة و�لن�ضانيـــة وقدرهـــا مليون 
و270 �ألـــف دولر ومب�ضعـــى مـــن نائبـــي �ضيـــد� 

�ل�ضنيورة و�حلريري..
  وقـــد �قيم حفل و�ضع �حلجر �لأ�ضا�ش للم�ضروع 
يف مبنى �جلمعيـــة يف �لقياعة –�ضيد� مب�ضاركة 
ممثـــل �ضفري دولـــة �لمار�ت يف لبنـــان �لقن�ضل 

�حمـــد �ملزروعي وممثـــل موؤ�ض�ضة �ل�ضيخ ز�يد 
بن �ضلطان �آل نهيان لاعمال �خلريية �ل�ضيد 
�ضامل �لعامري وح�ضور مفتي �ضيد� و�ق�ضيتها 
�ل�ضيـــخ �ضليـــم �ضو�ضـــان ورئي�ش بلديـــة �ضيد� 
�ملهند�ش حممـــد �ل�ضعودي و�مـــني �ضر حركة 
فتـــح يف لبنان فتحـــي �بو �لعـــرد�ت و�مل�ضوؤول 
�ل�ضيا�ضـــي للجماعـــة �ل�ضاميـــة يف �جلنوب 
ب�ضـــام حمـــود  وممثلـــون عن مطارنـــة �ضيد� 
ورئي�ش غرفـــة �لتجارة و�ل�ضناعـــة و�لزر�عة 
يف �ضيـــد� و�جلنوب حممـــد �لزعرتي، وجمع 
�أهليـــة  وفاعليـــات  �جلمعيـــات  روؤ�ضـــاء  مـــن 

و�قت�ضادية وتربوية.

برعاية ال�شنيورة وم�شاركة احلريري والعامري 
و�شع احلجر الأ�شا�ش مل�شروع ا�شتكمال " معهد �شيدا التقني لل�شابات "

بهبة من موؤ�ش�شة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان
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ال�شفري" "ثانوية 
 تكرم اإعالميي �شيدا تقديرا ملواكبتهم لأن�شطتها

نحويل : اأنتم جنود اخلري واملنر لكل فكر متقدم وراأي حر

ملنا�ضبــــة �نتهــــاء �لعــــام �لدر��ضــــي �لــــذي حفل 
بالأن�ضطة و�لرب�مج و�مل�ضاريع �لرتبوية و�لبيئية 
و�لثقافيــــة وتــــوج بت�ضجيل طابهــــا ن�ضبة جناح 
مائــــة يف �ملائــــة يف �ضهــــادة �لربيفيــــه ، كرمــــت 

ثانويــــة �ل�ضفري – �لغازية ممثلة برئي�ش جمل�ش 
�د�رتهــــا �أحمــــد جنيب نحــــويل �إعاميي مدينة 
�ضيــــد� تقدير� جلهودهــــم ومو�كبتهــــم ملختلف 
�لأحــــد�ث و�لأن�ضطــــة وملهرجــــاين " �لزهور" و 

�لبيئــــة و�لزر�عــــة " �للذين نظمتهمــــا �ملدر�ضة 
موؤخر�.

جــــاء ذلك خــــال حفل ع�ضــــاء تكرميــــي �أقامه 
نحــــويل علــــى �ضــــرف �لعاميــــني يف د�رته يف 

�لغازية ح�ضره: ممثل نقيــــب �ل�ضحافة حممد 
�لبعلبكي فوؤ�د �حلركــــة وممثل نقابة �ملحررين 
كمال ف�ضل �هلل ورئي�ش م�ضلحة �ل�ضوؤون �ملالية 
يف موؤ�ض�ضة مياه لبنان �جلنوبي �ملهند�ش زكريا 
غد�ر وفاعليات تربوية و�جتماعية و��ضرة ثانوية 
�ل�ضفــــري �د�رة ومعلمــــني، وكان يف ��ضتقبالهــــم 
�ضاحــــب �لدعوة نحويل وعقيلتــــه �ل�ضيدة غادة 

و�أفر�د �لعائلة .
و�لقى نحــــويل كلمة رحب فيها باحل�ضور وقال: 
فخر لنا وجود �جل�ضم �لعامي و�ل�ضحايف يف 
د�رنا �ل�ضفــــري . �نه �جل�ضم �لذي كان دور مهم 
و�أ�ضا�ضــــي يف نقــــل مهرجان �لزهــــور ومهرجان 
نهايــــة  عنــــو�ن  كان  �لــــذي  و�لزر�عــــة  �لبيئــــة 
�لعــــام �لدر��ضــــي لثانويتنــــا .. �نكــــم بحــــق �أيها 
�لعاميون و�ل�ضحافيــــون ، ت�ضتحقون تكرميا 

تلــــو تكرمي و�ضكر� بعد �ضكر ، . �نكم تتفانون يف 
ن�ضر �لثقافة و�حلقيقة عرب و�ضائلكم �لعامية 
ومو�قعكــــم �ملكتوبة و�ملرئيــــة و�مل�ضموعة. فاأنتم 
ناقلــــو �حلا�ضل بــــني �هــــل �ل�ضيا�ضــــة و�ل�ضعب، 
ومــــا يخفــــى عنــــا نعرفــــه مــــن خالكــــم . �أنتم 
�لفد�ئيون �ملجازفون يف �أماكن �لتوتر تتحملون 
ما تتحملــــون من �لهانات و�ل�ضاء�ت ، ولكنكم 
على �لرغم من ذلك، ت�ضرون على نقل �لأخبار 
و�لأحد�ث كما هي من موقع �حلدث بكل �ضفافية 
وم�ضد�قية . فاأنتــــم �ملنرب �حلر لكل فكر متقد 
ور�أي حــــر ، جتاهرون فيه بــــكل جر�أة ل تهابون 
�ل �هلل �ضبحانــــه وتعــــاىل . �أما نحــــن يف ثانوية 
�ل�ضفــــري، فلن تتلقو� منــــا �ل كل حمبة و�حرت�م 
، فاأنتــــم من �ضاعدنــــا على �ي�ضــــال غاياتنا يف 
�لهتمــــام �لبيئي و�لثقــــايف بالن�ضبــــة لاأن�ضطة 

و�ملهرجانــــات �ملدر�ضيــــة . فد�رنــــا مفتوحة لكم 
ب�ضــــدر رحب د�ئما ،�بــــد� . �أنتم جنود �خلري ، 
جنــــود �حلــــدث . ووجودكم يف د�رنــــا هذه مهم 
بالن�ضبــــة لعائلتنا، عائلة �ل�ضفــــري. فاأها بكم ، 
�أهــــا بال�ضلطــــة �لر�بعة ، �أهــــا بالكلمة �حلرة 
وبال�ضــــورة �لعفويــــة �ل�ضادقة ، �أهــــا بع�ضب 

�لكلمة و�لوقائع .  
وتوقــــف نحويل عنــــد خ�ضو�ضية هــــذه �ملنا�ضبة 
و�عتــــز�زه باأنهــــا تتز�مــــن مــــع ت�ضجيــــل طاب 
ثانويــــة �ل�ضفــــري ن�ضبــــة جناح مائــــة يف �ملائة يف 
�ضهــــادة �لربيفيه �لر�ضمية لهذ� �لعام ، متوجها 
بالتحية �ىل �جل�ضم �لرتبوي يف �لثانوية ومنوها 
بجهوده ودوره �لكبــــري يف جناح مهرجان نهاية 
�لعام �لدر��ضي وحتقيق هذه �لنتائج �مل�ضرفة يف 

�لمتحانات �لر�ضمية .

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات
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الفخري املقا�صد  رئي�س  لرعاية  " منوذج  قر�صلي :"احل�صام 
ال�صهيد رفيق احلريري ملوؤ�ص�صاتها الرتبوية 

ال�صنيورة :للتعاون على ا�صا�س االحرتام املتبادل  والعمل على امل�صرتكات التي جتمعنا ا�صرائيل يف 
ماأزق وال يجب اأن نخرجها منه ونحرتم القرار االإيراين باإرجاء ار�صال ال�صفن

ركن اأبادي : دولة الرئي�س ال�صنيورة  لعب دورا بارزا يف تر�صيخ العالقات اللبنانية االيرانية

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

ثانوية ح�شام الدين احلريري تطلق الدفعة الثانية
من متخرجيها الثانويني مب�شاركة بهية احلريري

�حتفلـــت ثانويـــة ح�ضـــام �لدين �حلريـــري �لتابعة 
جلمعيـــة �ملقا�ضد �خلرييـــة �ل�ضاميـــة يف �ضيد� 
بتخريـــج �لدفعـــة �لثانيـــة مـــن طابهـــا للمرحلـــة 
�لثانويـــة للعـــام �لدر��ضـــي 2009-2010 ، وذلـــك 
مب�ضاركـــة رئي�ضة جلنـــة �لرتبية و�لثقافـــة �لنيابية 
�لنائـــب بهيـــة �حلريـــري ورئي�ش جمعيـــة �ملقا�ضد 

–�ضيـــد� �ملهند�ـــش هـــال قرب�ضلـــي وح�ضـــور : 
ممثـــل �لرئي�ش فوؤ�د �ل�ضنيـــورة مدير مكتبه طارق 
بعا�ضريي وممثـــل مقرر �للجنة �خلما�ضية يف تيار 
�مل�ضتقبـــل �أحمد �حلريـــري كرم �ل�ضـــكايف، مدير 
�ملركـــز �لثقـــايف �لفرن�ضي يف �ضيـــد� �أوليفييه لونغ 
، مديـــر موؤ�ض�ضة �حلريـــري يف �ضيد� حميي �لدين 

�لقطب ، نائب رئي�ش جمعية �ملقا�ضد فايز �لبزري 
و�مني �ل�ضر حميي �لدين �جلويدي و�أع�ضاء �لهيئة 
�لد�رية " �ضعيد جمعة ، ندى قدورة و�ضمري ب�ضاط 
" ، وعدد من �أع�ضاء �ملجل�ش �لبلدي للمدينة وجمع 
مـــن �ل�ضخ�ضيـــات و�لفاعليات �لأهليـــة و�لرتبوية 

و�هايل �خلريجني .

��ضتقبـــل رئي�ش كتلـــة �مل�ضتقبل �لنيابيـــة �لرئي�ش فوؤ�د 
�ل�ضنيـــورة يف مكتبـــه يف �لهاليـــة – �ضيـــد� �ضفـــري 
�جلمهوريـــة �ل�ضاميـــة �لير�نية يف لبنـــان غ�ضنفر 

ركـــن �أبادي علـــى ر��ش وفد مـــن �ل�ضفـــارة ، يف �طار 
جولـــة قام بها �ل�ضفري �ل�ضري�ين على فاعليات �ضيد� 

�ل�ضيا�ضية و�لروحية .
وجرى خال �للقاء عر�ش للعاقات �للبنانية �لير�نية 
و�ضبل تعزيزها ، وكانت وجهات �لنظر متطابقة جلهة 

ترجمة هذ� �لتعاون يف �لعديد من �ملجالت . 
وقـــال �ل�ضفري �ل�ضفـــري �ليـــر�ين �ثر �للقـــاء :�ضررنا 
�ليـــوم بلقـــاء دولـــة �لرئي�ـــش فـــوؤ�د �ل�ضنيـــورة نظـــر� 
لدوره �لبـــارز يف جمال �لعاقـــات �لير�نية �للبنانية 
و�لـــدور �لـــذي لعبـــه دولـــة �لرئي�ـــش يف تر�ضيـــخ هذه 
�لعاقـــات �ضابقـــا ، وملتابعة هـــذه �لأمور �ليـــوم قمنا 
بزيـــارة دولة �لرئي�ش وحتدثنا حـــول �لزيارة �ملرتقبة 
للوفـــد �لتجـــاري و�لقت�ضـــادي �لكبري �لـــذي �ضياتي 
مـــن �جلمهورية �ل�ضامية �لير�نيـــة �ىل �جلمهورية 

�للبنانيـــة ، و�لتحـــدث و�لت�ضـــاور حول هـــذ� �ملو�ضوع 
لأجـــل ترتيـــب برنامج للتجـــار و�لقت�ضاديـــني �لكبار 
�للبنانيني للجلول�ش و�لتحدث ومتابعة �لأمور �لتجارية 

و�لقت�ضادية بني �لبلدين .

ا�شتقبل �شفري اجلمهورية ال�شالمية 
وبحث معه تعزيز العالقات  بني البلدين

ملنا�ضبــــة عيــــد �ملو�ضيقــــى، وبرعايــــة �لنائب بهية 
�حلريــــري، �أقامــــت موؤ�ض�ضــــة �حلريــــري للتنمية 
�لب�ضريــــة �مل�ضتد�مــــة و�ملركــــز �لثقــــايف �لفرن�ضي 
يف �ضيــــد� حفــــا مو�ضيقيــــا خم�ض�ــــش لاأغنية 
�لفرن�ضية �أحيته �ملغنيــــة �ضافني �أبي عاد ير�فقها 

�لعازف جنيب ق�ضطنطني .. 
وتقــــدم ح�ضور �حلفــــل: ممثل �لنائــــب �حلريري 
رئي�ــــش جمعيــــة جتــــار �ضيــــد� و�ضو�حيهــــا علــــي 
�ل�ضريــــف،  ممثلة �لرئي�ش فــــوؤ�د �ل�ضنيورة �أماين 
بتكجــــي ، مدير �ملركز �لثقايف �لفرن�ضي يف �ضيد� 

�أوليفييه لونغ وح�ضد من �ل�ضخ�ضيات و�ملهتمني . 
وقدمت �بي عاد علــــى مدى �أكرث من �ضاعة عدد� 
من �لأغنيات �ل�ضهرية لكبار �ملطربني �لفرن�ضيني 
�لقدمية و�حلديثــــة .. و�أ�ضركت �حل�ضور يف �أد�ء 

بع�ضها ..

�شافني اأبي عاد تغني بالفرن�شية يف خان الفرجن مبنا�شبة عيد املو�شيقى

حتــــت �ضعــــار "�ضرن�ضم بدمائكــــم درب �حلريــــة يا دعاة 
�ل�ضــــام " و��ضتنــــكار� للجرميــــة �لتــــي �رتكبهــــا �لعــــدو 
�ل�ضر�ئيلــــي بحق قافلة �حلرية وهــــي يف طريقها لتقدمي 
�مل�ضاعــــد�ت �ىل قطــــاع غــــزة �ملحا�ضر ودعمــــا وت�ضامنا 
مــــع �هــــايل �ل�ضهــــد�ء و�جلرحــــى �ضمــــن �لقافلــــة ، ومع 
�ل�ضعــــب �لفل�ضطينــــي �ملحا�ضــــر يف قطــــاع غــــزة وترجمة 
ملقــــرر�ت �للقاء �ملو�ضع �للبنــــاين �لفل�ضطيني �لذي �نعقد 
يف جمدليــــون بدعوة من �لنائب بهيــــة �حلريري، نظمت 
�ضبكة �لأمــــان لاأندية �لريا�ضيــــة �للبنانية و�لفل�ضطينية 
�عت�ضاما يف قاعة نــــادي �لفتيان –�ضيد� بح�ضور ممثل 
�لنائــــب �حلريري �مني �ضر �للجنــــة �لتكرميية �لريا�ضية 
�لبطــــل �لوملبي �حمد �مل�ضري وجمع من روؤ�ضاء و�ع�ضاء 
�لأنديــــة  �لريا�ضية �للبنانيــــة و�لفل�ضطينية و�ندية �ضيد� 
�ل�ضعبيــــة وممثلــــون علن �ل�ضبكــــة �ملدر�ضية وعــــن �للجنة 
�للبنانيــــة �لفل�ضطينية للحــــو�ر و�لتنميــــة . ورفعت خال 
�لعت�ضــــام �لأعام �للبنانية و�لفل�ضطينية كما رفع �لعلم 

�لرتكي حتية ملوقف �حلكومة و�ل�ضعب يف تركيا.
وقــــر�ءة  بالوقــــوف دقيقــــة �ضمــــت  �لعت�ضــــام  ��ضتهــــل 
�لفاحتــــة لأرو�ح �ل�ضهــــد�ء ، فرتحيــــب مــــن رئي�ــــش نادي 
�لبهــــاء �لريا�ضي نبيــــل بو�ب تناول فيهــــا �بعاد �جلرمية 
�ل�ضر�ئيلية �جلديدة و�همية مو�جهة كل �لقوى �حلية يف 
�ملجتمع للعــــدو�ن عرب �على درجات �لت�ضامن مع �ل�ضعب 
�لفل�ضطينــــي و�ملطالبة بفك �حل�ضــــار عن �هلنا يف غزة، 
ثم حتــــدث ممثل �لنائــــب �حلريري �حمــــد �مل�ضري �كد 
فيهــــا �لوقوف يــــد� و�حدة مــــع كل �لق�ضايــــا �لعربية ويف 
مقدمتهــــا فل�ضطــــني مطالبا �ملحكمــــة �جلنائيــــة �لدولية 
بالتحــــرك بوجــــه �لعــــدو �ل�ضر�ئيلــــي و��ضــــد�ر مذكر�ت 
توقيــــف بحــــق قادتــــه لرتكابهــــم جر�ئم حــــرب وجر�ئم 
�ضد �لن�ضانية. كمــــا طالب جامعة �لدول �لعربية مبوقف 
عربي و�حــــد وحا�ضم بوجه �حل�ضار �ل�ضر�ئيلي . وتوجه 
بالتحية �ىل �ل�ضعب و�حلكومة �لرتكية على موقفهم و�ىل 

�ل�ضعب �لفل�ضطيني على �ضموده . 

ثم كانت كلمة لكل مــــن م�ضوؤول مكتب �ل�ضباب و�لريا�ضة 
�لفل�ضطينــــي تي�ضــــري �لربكــــة وع�ضــــو �للجنــــة �للبنانيــــة 
�لفل�ضطينيــــة للحــــو�ر و�لتنميــــة �بو و�ئل كليــــب �كد� فيها 
ت�ضامــــن �ل�ضعــــب �لفل�ضطينــــي يف �لد�خــــل ويف �ل�ضتــــات   
حــــد  بو�ضــــع  و�لــــدويل  �لعربــــي  �ملجتمعــــني  منا�ضديــــن 
لاإنتهاكات �ل�ضر�ئيلية لــــكل �ل�ضر�ئع و�لقو�نني �لدولية 

و�لن�ضانية.

ريا�شيو �شيدا وخميماتها يت�شامنون مع اأبطال قافلة احلرية
 ويحرقون العلم اال�صرائيلي ا�صتنكارا للمجزرة
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برعايـــة �لرئي�ش فـــوؤ�د �ل�ضنيـــورة وم�ضاركة �لنائب 
بهيـــة �حلريـــري و�ملح�ضـــن �لكويتـــي �ل�ضيـــخ عبـــد 
�لرحمن نا�ضر �ل�ضعيد �حتفلت جمعية رعاية �ليتيم 
يف �ضيـــد� بافتتاح "مدر�ضة �أجيـــال �ضيد�" �لتابعة 
لـها وتخريج �لدفعة �لأوىل من طابها وذلك بحفل 
�أقيـــم يف باحـــة �ملدر�ضة، ح�ضـــره حمافظ �جلنوب 
نقول بو�ضاهر، مفتي �ضيد� و�أق�ضيتها �ل�ضيخ �ضليم 
�ضو�ضان، ممثل �ضفري دولة �لكويت يف لبنان �ضليمان 
عبد �لعـــال �لقناعي �ل�ضكرتري �لثـــاين يف �ل�ضفارة 
�ضالـــح �ل�ضرعـــاوي، ممثل مدير عام قـــوى �لأمن 
�لد�خلـــي �للو�ء �أ�ضرف ريفـــي م�ضاعد قائد منطقة 
�جلنوب �لعقيد �ضيمون توميـــة، رئي�ش بلدية �ضيد� 
�ملهند�ش حممـــد �ل�ضعودي، وممثلـــون عن مطارنة 
�ضيد� وعلمـــاء دين و�ضخ�ضيات ر�ضميـــة و�ضيا�ضية 

و�قت�ضادية وتربوية و�جتماعية  و�هلية .

مكاوي
��ضتهـــل �حلفل بالن�ضيد �لوطني �للبناين وع�ضر من 

�لقر�آن �لكـــرمي رتله �لطالب حميـــي �لدين ن�ضار، 
فكلمة ترحيبية من وليد �ملكاوي، حتدثت بعده مديرة 
�ملدر�ضة �ضمر حاق �لدد� فر�أت �أن فكرتها �نطلقت 
مـــن �ميان �لقيمني علـــى �جلمعية بحق كل طفل يف 
�لتعّلـــم . وقالت:  هناك �لكثري من �لأهايل يدفعون 
باأولدهم للعمل باكرً� لأنهم ل ي�ضتطيعون �إدخالهم 
�ملد�ر�ـــش، حتى �حلكوميـــة منها، لأنهـــم عاجزون 
عـــن تاأمني �لنفقـــات �ملدر�ضية.. ثم حتـــدث رئي�ش 
�جلمعية �لدكتور �ضعيد �ملكاوي، فتوجه بال�ضكر �ىل 
�لرئي�ـــش �ل�ضنيورة و�لنائب �حلريـــري و�ل�ضيخ عبد 
�لرحمـــن نا�ضر �ل�ضعيد علـــى مبادرتهم بدعم هذه 
�ملدر�ضة ولـــكل �ملتربعني �خلرييـــن �لذين �ضاهمو� 
يف �أن تب�ضر �لنـــور .وقال: لطاملا كان رهاننا د�ئمًا 
على عون �هلل �أوًل ودعم �أهلنا �لطّيبني �خلريين يف 
باد �خلري، من على هذ� �ملنرب �أعلن يف يوم �خلري 
هـــذ� �لبدء بحملـــة "كفالة تعليـــم طالب خارجي"، 
كلفة �لطالب �ضنويًا 800 دولر. و�أنا على ثقة ويقني 
باأن هذ� �ملجتمع �لطّيـــب �ملتكافل �ملت�ضامن و�لذي 

حمـــى �لبلد يف �لظروف �ل�ضعبـــة قادر على حماية 
هـــذ� �مل�ضروع �لّذي ي�ضتثمـــر بالن�ضان يف بلد ثروته 
يف نا�ضـــه، م�ضت�ضهدً� بقـــول ر�ضولنا �لكرمي "�خلري 

يّف ويف �أمتي �ىل يوم �لقيامة".

ال�شعيد
وكانت كلمة للمح�ضن �لكويتي �ل�ضيخ عبد �لرحمن 
نا�ضـــر �ل�ضعيد �لـــذي �أ�ضار فيهـــا �ىل �أن بناء هذه 
�ملدر�ضة كان ثمرة من ثمر�ت و�لده �ملرحوم نا�ضر 
�ل�ضعيـــد رحمه �هلل، و�لذي �أو�ضـــى بعد وفاته بثلث 
ثروتـــه لاأعمـــال �خلرييـــة، لفتـــا �ىل �لتح�ضـــري 
لإطـــاق م�ضـــروع �آخـــر �ضيعلن عنه قريبـــا . وقال: 
لقـــد كان �ضعاره يف حياتـــه وبعد مماته لـــن تنالو� 
�لرب حتى تنفقو� مما حتبون، لأنه ��ضتمد ذلك من 
حياتـــه بيتمه منذ �ل�ضغر فمـــن �هلل عليه بالرثوة، 
ولأنـــه عرف قيمـــة �ليتم و�لفقر، فقـــام باملبادر�ت 
�لإن�ضانيـــة و�لتعليميـــة و�لدينية، و�ن�ضـــاء مد�ر�ش 
وم�ضت�ضفيـــات وم�ضاجـــد ودور علـــم وتدري�ش طلبة 

جامعيـــني يف جميـــع دول �لعامل.. لقـــد �أو�ضى بعد 
وفاته بثلث خري�ته لاأعمال �خلريية، فاحلمد �هلل 
�لـــذي �أنعم علينا بهذه �ملدر�ضـــة مببادرة طيبة من 
�لرئي�ش فوؤ�د �ل�ضنيورة، �لذي نريد �أن ينطبق عليه 
قول �لر�ضـــول )�ش(: "�لد�ل على �خلري كفاعله"، 
وهـــو �لذي دلنا على هـــذه �جلمعية ، و�لذي نفتخر 
كاأ�ضـــرة نا�ضر �ل�ضعيد باأن هـــذه �لأمو�ل يف مكانها 
�ل�ضحيـــح، يف هذ� �لعمل �لرتبوي �لفاعل �لذي هو 
�أف�ضل من �لعديد من �ملد�ر�ش �لر�ضمية و�خلا�ضة، 
ونتمنـــى كل �خلـــري للبنان و�ضيد� وهنـــاك م�ضروع 
�أخـــر بالتعاون مـــع �لرئي�ش �ل�ضنيـــورة �ضنلعن عنه 

قريبًا.

احلريري
ثـــم حتدثـــت �لنائـــب �حلريـــري فـــر�أت �أّن �لعمـــل 
�لأهلـــي �خلـــريي و�لرعائي هـــو يف �ضلـــب تربيتنا 
وقيمنـــا ومعتقد�تنـــا.. و�إّنـــه و�جب مقّد�ـــش علينا 
�لقيام به جتاه جمتمعاتنا بكّل فئاته ويف مقّدمتهم 
من فقدو� �أعّز�ء لهم مـــن �آباء و�أّمهات �أو تعّر�ضو� 
ملا يجعلهم �أ�ضحـــاب حاجة .. وقالت: ولقد عرفت 
هـــذه �ملدينـــة .. ومنـــذ عقـــود طويلة .. مبـــادر�ت 
�أهليـــة ممّيـــزة �أ�ّض�ضت جلمعيـــات يف �خت�ضا�ضات 
متعـــّددة ومتنّوعة مـــن تعليم .. و�ضحـــة .. ورعاية 
�أيتـــام .. وذوي حاجة .. وم�ضنني .. و�إىل ما هنالك 
مـــن م�ضوؤوليات �إجتماعية و�إن�ضانيـــة .. و�إّننا �ليوم 
وبعـــد �ضنـــني طويلة حتّملـــت فيها هـــذه �جلمعيات 
م�ضوؤولياتهـــا كاملة يف زمن غابت فيه رعاية �لدولة 

و�حت�ضانهـــا فكانـــت خـــري مـــن يتحّمـــل �مل�ضوؤولية 
بت�ضافـــر �أبنائهـــا و�أ�ضدقائهـــا مـــن �أهـــل �خلـــري 
و�ملحبة. و�إّننـــا �ليوم نحتفل معـــًا ب�ضر�كة �إن�ضانية 
عربية رفعية.. �إذ تلتقـــي �إر�دة �خلري من �أ�ضقائنا 
�لعرب يف دولـــة �لكويت ممثلة مببادرة �ل�ضيخ عبد 
�لرحمـــن نا�ضـــر �ل�ضعيد عـــن روح و�لـــده �ملرحوم 
�ل�ضيـــخ نا�ضر �ل�ضعيد، ومن �أبناء �ضيد� لنكمل معًا 
م�ضـــرية "جمعية رعايـــة �ليتيم" يف �ضيـــد� لتطّور 
عملهـــا يف ��ضتحـــد�ث مدر�ضة تطال فئـــات و��ضعة 
تتعدى مهّمتها �لأ�ضا�ـــش.. لتحّقق �لعد�لة �لرتبوية 
لكّل مـــن ي�ضتحّقها.. وهذ� لي�ش جديـــدً� على دولة 
�لكويـــت �ل�ضقيق ووقوفها �إىل جانـــب لبنان.. وهي 
مـــن �لـــدول �لأميز �لتـــي �ضاركـــت لبنـــان نهو�ضه 
و�إعمـــاره و��ضتعـــادة �ضلمـــه �لأهلـــي.. و�إّن �لعاقة 
�لكويتيـــة �للبنانيـــة هي �لنمـــوذج �لأمثل للعاقات 
�لأخوية �لعربيـــة - �لعربية.. و�إّننا يف طور تاأ�ضي�ٍش 
ملرحلـــٍة جديدة من �لعمل �لأهلـــي يف لبنان لينتقل 
مـــن �لـــدور �لرعائـــي �إىل �لتطوعـــي �إىل �ملرحلـــة 
�لتخ�ض�ضيـــة و�لإنتاج وي�ضبح �لإنتمـــاء للموؤ�ض�ضة 
�لأهلية عمـــًا كامًا �ضاأنه �ضـــاأن �لعمل يف �لقطاع 
�خلا�ـــش �أو يف �إد�ر�ت �لدولـــة.. لأّن �ل�ّضر�كـــة بني 
�لدولة و�لقطاع �خلا�ش و�ملجتمع �ملدين ل ت�ضتقيم 
�إّل �إذ� حتـــّول �ملجتمع �ملدين �إىل عامٍل منتٍج وقادٍر 
علـــى �ل�ّضر�كة بـــكّل ما تعني �ل�ّضر�كـــة من معنى.. 
و�إّننـــا نعتز ونرّحب بهذه �ملبـــادرة �لكرمية لاأخوة 
يف دولـــة �لكويـــت مب�ضاهمتهـــا يف مدر�ضـــة �أجيال 
�ضيـــد� .. وتاأكيـــدً� علـــى �لإنتاجيـــة و�مل�ضد�قيـــة 

فاإّننـــا نحتفل �أي�ضـــًا �ليوم بتخريـــج �لدفعة �لأوىل 
لطابهـــا .. ونحيي �لهيئـــة �لإد�رية جلمعية رعاية 
�ليتيم يف �ضيد� على جناحها يف حتّمل م�ضوؤولياتها 
و�لتز�ماتها .. فاإّننا نتطّلـــع مع �جلمعيات �لأخرى 
ومع �أهـــل �خلري من �أ�ضقائنا �لعـــرب و�أبناء �ضيد� 
�إىل تطويـــر هذه �ملوؤ�ض�ضات وتفعيلهـــا لتكون �ضيد� 
�أول مدينـــة مكتملة �لعنا�ضـــر �لتنموية .. ومنوذجًا 
يف حتقيـــق �ل�ّضر�كـــة بني �لدولـــة و�لقطاع �خلا�ش 
و�جلمعيـــات �لأهلية و�ضركاء �لتنميـــة من �أ�ضقائنا 
�لعـــرب و�لهيئات �لإ�ضامية و�لدوليـــة .. و�إّنني �إذ 
�أرّحب باإخو�ننا �لعـــرب فيما بيننا .. فاإّننا �ضنكون 
معهم يف كّل تطّلعاتهم يف بناء جمتمع عربي ناه�ش 

ومتكامل وقادر على حتقيق �لّنهو�ش و�لّتقدم ..

ال�شنيورة
و�ألقى ر�عي �حلفل �لرئي�ش �ل�ضنيورة كلمة نوه فيها 
بالر�ضالة �لتكافلية �لتي توؤديها جمعية رعاية �ليتيم 
و�لتـــي ت�ضكل هـــذه �ملدر�ضة �أحد وجوههـــا �مل�ضرقة 
حيـــث �أقامتهـــا خلدمة �أطفالهـــا وخدمـــة �لأجيال 
�جلديدة �لتي تريد �أن ت�ضعر باأنها حماطة بالرعاية 
و�ملحبـــة و�أن تتاأهل خلو�ش غمـــار �حلياة باقتد�ر . 
وقـــال: هذه �ملنا�ضبة عزيـــزٌة على قلبي، لأنها تتعلق 
مبوؤ�ض�ضٍة عريقٍة يف �ضيد� للتكافل و�لت�ضامن ورعاية 
�ملحرومني وتاأهيلهم، ونحن �ليوم ينا�ضب �حتفالنا 
منا�ضبـــة طيبـــة لأننا نرى هذه �لوجـــوه �مل�ضرقة من 
�لناجحـــني يف �ملر�حـــل �لبتد�ئيـــة ومر�حل ريا�ش 

�لأطفال ،

جمعية رعاية اليتيم حتتفل بافتتاح مدر�صة اأجيال �صيدا 
وتخريج اأول دفعة من طالبها

ال�صنيورة :ق�صُة جناٍح رائعة تدلنا على اأن ال �صيء ي�صتع�صي على االرادة
احلريري: �صراكة اإن�صانية رفيعة تلتقي فيها اإرادة اخلري من اأ�صقائنا العرب واأبناء �صيدا
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

��ضتقبــــل رئي�ــــش �لتنظيــــم �ل�ضعبــــي �لنا�ضــــري 
�لدكتــــور �أ�ضامــــة �ضعــــد يف مكتبه  نائــــب رئي�ش 
�ملجل�ش �ل�ضيا�ضــــي يف حزب �هلل �حلاج حممود 
قماطــــي، ير�فقه م�ضــــوؤول �لعمــــل �لبلدي ع�ضو 
قيــــادة منطقــــة �جلنــــوب �حلــــاج حــــامت حرب 

وم�ضــــوؤول منطقــــة �ضيــــد� �ل�ضيخ زيــــد �ضاهر، 
وبح�ضــــور ع�ضــــو �ملكتب �ل�ضيا�ضــــي يف �لتنظيم 

بال نعمة.
قماطــــي ويف ت�ضريح له �عتــــرب �أن �جلولة �لتي 
يقــــوم بها على �حللفــــاء و�لفاعليــــات يف مدينة 

�ضيد� تاأتي يف �إطار �لتاأكيد على �أهمية �لتو�فق 
بعد �نتهــــاء �ل�ضتحقاقــــات �لنتخابيــــة، د�عيًا 
�إىل �لعمــــل يدً� بيد خل�ضو�ضيــــة �ضيد� وحلفظ 
موقعهــــا يف دور �ملقاومــــة و�لعي�ــــش �لو�حــــد بني 

�مل�ضلمني و�مل�ضيحيني.

خالل ا�شتقباله وفدًا من حزب اهلل
الدكتور اأ�صامة �صعد:

�صيدا لها دور اأ�صا�صي يف مواجهة العدو ال�صهيوين, ندعو اإىل ترتيب العالقات اللبنانية 
الفل�صطينية مبا يخدم ن�صال ال�صعبني اللبناين  الفل�صطيني.

قماطي: 
اإن مدينة �صيدا متثل رمز العي�س امل�صرتك, نحن نحمل ق�صية كرى للبنان وللعامل 

العربي واالإ�صالمي اإ�صمها املقاومة.

ترّقبوا: يف العدد القادم 
ملف خا�ش عن م�شرية 

الزعيم الراحل م�شطفى معروف �شعد
رمز �ملقاومة �لوطنّية �للبنانّية يف ذكر�ه ... �لثامنة

... �إّنه �لزعيم �لر�حل م�ضطفى معروف �ضعد 
... منا�ضـــل رحل عّنا... �إىل رحـــاب �جلّنة باإذن �هلّل باجل�ضد ، و مل يغادرنا 
بالـــروح... و �لنف�ـــش و �ملبـــادئ و �لقيم و �لأخـــاق �حلميدة �لّتـــي ج�ّضدها 
دوره �ملتقـــّدم كمنا�ضـــل ... بطـــل �ضجـــاع �ضامـــد بـــكل ثقة و �ضاحـــب  �أهم 
و�أ�ضـــرف و �أ�ضدق و �أنبل  �ملو�قـــف �لوطنّية ، يف �لكفاح و �لن�ضال �ضد �لعدو 

�لإ�ضر�ئيلي.

بح�ضور و م�ضاركة ح�ضد كبري من �أبناء �لرعية،�ملطر�ن �ليا�ش ق�ضار ،قد��ضًا 
�إحتفاليـــًا من وحي �ملنا�ضبة ح�ضره حمافظ �جلنوب بالوكالة نقول �أبو �ضاهر 
،و قا�ضـــي �لتحقيق �لأول يف �جلنوب منيف بـــركات ،رئي�ش بلدية حارة �ضيد� 

�ضميح �لزين .
و عـــاون �ملطـــر�ن �ليا�ش ن�ضـــار ، �ملون�ضنيور �ليا�ش �لأ�ضمـــر و �لأب جان بول 
خوري ، وخادم  �لرعية طوين �ضلهوب ، ورتلت جوقة بلدة �لقرّية تر�نيم دينّية 
ـــار يف عظته للموؤمنني قائًا : يجب �أن  مـــن وحي �ملنا�ضبة و �ضّدد �ملطر�ن ن�ضّ
ل ت�ضعـــف �إر�دتنـــا و نياأ�ـــش يف هذه �لأوقـــات �لع�ضيبة �لتي ميـــر بها وطننا و 

�ضرقنـــا ،هذه �لأوقات �لتي ي�ضوبها �لقلق و �خلـــوف على �مل�ضري و �لافت �ن 
كل �جلماعات يف �ل�ضرق  خائفة على م�ضريها لي�ش فقط �مل�ضيحيون هم من 

يخافون على م�ضيلرهم يف �ل�ضرق.
�جلميع يخاف...ملـــاذ� يخافون؟ لأن من يريد �ضرً� بال�ضرق و بلبنان هو �لذي 
يـــزرع هذ� �خلـــوف و هذ� �لقلـــق يف �لنفو�ش هو �لذي يق�ضـــم �جلماعات عن 
بع�ضهـــا �لبع�ـــش علمـــًا �أن كل جماعات  �ل�ضـــرق �ليوم هـــي جماعات جتمعها 
�لأخـــّوة �لو�حـــدة و يجمعهـــا �لإميـــان �لو�حـــد بـــاهلّل و �إن  كان كل و�حد على 

طريقته يعبد �هلّل لكن �لكل يجمع “ باأن �هلّل و�حد ل �ضريك له”.

احياء منا�صبة عيد "مار اليا�س"يف مزاره حارة �صيدا
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مجتمعمجتمع

�طلقـــت جامعة بـــريوت �لعربية فـــرع �لدبية دفعة 
�ليوبيـــل �لذهبـــي من خريجيها لهـــذ� �لعام وذلك 
يف �حتفـــال �قيم يف حـــرم �جلامعـــة يف �لدبية مت 
فيـــه توزيع �ل�ضهـــاد�ت �جلامعية للـــدورة �ل�ضابعة 

و�لربعون يف جميع �لخت�ضا�ضات   .
ومن بينهم �لزميل عفيف �جلرديل �لذي جمع بني 
ر�ضالته يف مهنـــة �لبحث عن �ملتاعب وبني متابعته 
لدر��ضته �لأكادميية ، حيث نال �ضهادته �جلامعية 
يف �خت�ضا�ـــش �لهند�ضـــة �مليكانيكيـــة لتكـــون �أول 
ثمـــرة ل�ضنو�ت �لكـــد و�لعرق و�لتعـــب بعدما كانت 
ظروف �حلياة خّرجتـــه باكر� �إليها مت�ضلما �لر�ية 
�لتـــي حملها و�لـــده �ملرحوم عبـــد �لغني �جلرديل 
�لذي ق�ضـــى �ثناء قيامه بو�جبـــه �ملهني قبل �أكرث 

من ثاثة �عو�م.
وتلقـــى �لزميـــل عفيـــف �جلـــرديل تهنئـــة �لعائلة 
و�لأ�ضدقاء وزمـــاء �ملهنة �لذين متنو� له �لتوفيق 

و�لنجاح �لد�ئم .. 

الزميل عفيف اجلردلي يتخرج 

يف اختصاص اهلندسة املكيانيكية
من جامعة بريوت العربية - الدبية

1الزميل 
عفيف 
الجردلي

الزميل عفيف الجردلي مع النائب بهية الحريري

من اليمني: ملى خليفة، شريهان الحريري، الزميل عفيف الجردلي، ريم الحريري ومروة السبع اعني

من اليمني: علي ارناؤوط، سمير الجردلي والزميل عفيف الجردلي

الزميل عفيف الجردلي يتسلم شهادته

الزميل عفيف الجردلي وعبدالله املصري

من اليمني: ريم الحريري، ملى خليفة، شيراز الحريري، محمد الحريري، جميلة الجردلي، نزهة الحريري وشريهان الحر

من اليمني: احمد عبدو، الزميل عفيف الجردلي، عبدالله املصري واشرف نصار

من اليمني: مروة السبع اعني، ريم الحريري والزميل عفيف الجردلي

الزميل عفيف الجردلي وعائلته

مهدي عواضة والزميل عفيف الجردلي شريهان الحريري تتسلم شهادتها شريهان الحريري
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مجتمع

مبارك 
يف ر�صوان اهلل ..

مبارح لفتنـــي نور بديـــارك ...  ديارك عليي 
علو مقد�رك ..

تـــادق عابابك ،�أخذين �ضـــر ... ح�ضيت قلبي 
فاتني وز�رك ..

ح�ضيت عقلي �نفلت مني ... وروحي �ن�ضلخت 
.. وحلقت بديارك..

م�ضيت �لنقلة .. ت�ضابق �لنقلة ... وزور د�رك 
، �ضو بيلبقلي ..

و�ضلم عليك وفيك �تبارك ...
دقيت عل �لباب و �نا مرعوب ... هل باب �ضو 

منز�ن .. �ضو مهيوب ..
و�ضار قلبـــي خم�ش �ضت قلـــوب ... و كل قلب 

يدق عاوتارك...
دقيت كم دّقـــة عال�ضكيـــت ... خفت �لدقات 

يوؤذو� �لبيت ...
و ملـــت حايل ، ريت مـــا دقيـــت ... لتكون بني 

عيون جبارك ...
�ضـــرت ��ضمع رتل للقـــر�آن ... ت�ضابيح نور ، و 

ذكر للرحمان ...
�ضـــرت �ضوف مـــن �ل�ضور �ألـــو�ن ... و ماك 

ز�رك ي�ضمع �أخبارك..
فجـــاأة ! �ضمعت �لباب �إنه �إن�ضق ، و قال �ضوت 

�إنه �حلق ...
�لزهر و �ملنتـــور �ألنب رق... م�ضتاق رب �لبني 

، و �ختارك ...
ندمـــان ،كفتا ما كنت حّدك ... ما كنت ر�فق 

حلمك وحدك ...
نيـــال �إللي مل�ش خدك ... �ضبحان ربك بالتقى 

مدك ...
ور�ضو�ن ربك ... �ألك مبارك 

 علي ح�شني �شعيب

الفنان رامي عالء الدين
 

�ضدر للفنان و�ملطرب �ملّلحن ر�مي عاء �لدين، �لألبوم �جلديد �لغنائي �لأول يف لبنان.
حتت عنو�ن: �ضاألتك يا عمري، كلمات عماد �لر�عي و�أحلان �لفنان ر�مي. يت�ضمن �لألبوم 6 �أغاين 

رومان�ضية، وعاطفية، وجبلية.
مب�ضاركة �مللحن �لفنان و�ضام �لنقيب، وجرى ت�ضوير �لألبوم يف �لد�ون – تاون و�ضط بريوت �إ�ضافة 

�إىل مقاطع خارجية يف �أوتيل �لقلعة �ضيد� – وجانب �آخر منه يف خليج جوينة �ل�ضياحي. مربوك.

رزق م�ضوؤول ق�ضم �ل�ضحة يف موؤ�ض�ضة �حلريري �ل�ضيد بال 
�حلريـــري وعقيلتـــه �ل�ضيدة فـــرح قباوي مبولـــودة �نثى 
��ضمياهـــا "�ضـــري�ز" تيمنا" با�ضم جدتهـــا لأبيها وهي 
�لثانية بعد �ضقيقها "حممود" وقد �ب�ضرت "�ضري�ز" 
�لنور تز�منا" مع عيد زو�جهما وعيد مياد �بنهما 
�لبكر حممود. متت �لولدة على يدي �لدكتور نزيه 
�لبـــزري يف م�ضت�ضفى حمود �جلامعـــي يف �ضيد�، 
�لو�لـــدة و �ملولودة بخري و�ضجـــة جيدة، وقد تلقى 
�حلريري �ضيـــا من �ت�ضـــالت �لتهنئة من �لهل 
و�لقـــارب وعدد كبري مـــن �ل�ضدقاء �لذين باركو� 
له ولزوجته باملولودة �جلديدة.. �لف مربوك وتربى 
بعزكما و�ن �ضاء �هلل تكون من �ملتميز�ت 

يف �حلياة.

�ألف مربوك

�ألف مربوك

�ألف مربوك �ألف مربوك

�شرياز بالل احلريري تب�رص النور

مجتمع

اعتذار
ورد يف العدد ال�شابق خطاأ فني 

با�شتبدال �شور جلمعية "اأجيالنا" 
ن�شرت يف حتقيق عن الهيموفيليا لذا 

اقت�شى الت�شويب والعتذار.

اأ�رصة جملة �شيدا تهنئ 
الطالبة مريا بلوط

حـــازت تلميـــذة "�للي�ضيـــه فرد�ن" مـــري� بلوط �بنـــة �لزميلني حممد 
و�ضمار بلـــوط على �ل�ضهادة �ملتو�ضطة "�لربيفيـــه" بدرجة جيد جدً�. 
وقد نالت 230 عامة هي ثمرة �جتهادها. �ألف مربوك و�إىل �لأمام.
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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:

با�صتطاعتـــك يـــا عزيـــزي احلمـــل 
حتقيـــق نتائج جيـــدة ومقبولة يف 
العمل, ب�صرط ان تلتزم مواعيدك 
ب�صكل طبيعـــي. ال توؤجل موعدك 

مع ال�صريك

ت�صهـــد هذا اليوم بع�ـــس التقلبات 
ال�صخ�صـــي  ال�صعيديـــن  علـــى 
واملـــادي, فاحذر مـــن االأيقاع بك. 
قـــد تواجه انتقـــادات واعرتا�صات 

من احلبيب. رقم احلظ 14

اىل  وتبـــادر  اأنفا�صـــك  ت�صتعيـــد 
مـــع  بـــه  وقعـــت  خطـــاأ  ت�صحيـــح 
مـــن  تياأ�ـــس  ال  معاونيـــك.  اأحـــد 
قـــدر  وا�صـــر  املحـــاوالت  تكـــرار 

ا�صتطاعتك, فالفرج اآٍت ال حمال

ال تعــــر ال�صوؤون النظرية الكثري 
علــــى  رّكــــز  بــــل  االأهتمــــام,  مــــن 
التمويــــل.  وم�صــــادر  الدخــــل 
القليل من الريا�صة مفيد. رقم 

احلظ 3

ت�صتطيـــع متابعة اأعمالك كاملعتاد 
االأزمـــة  بعـــد  طبيعيـــة,  وب�صـــورة 
ال�صحية التي املّت بك, واأجرتك 
علـــى الوقايـــة. اأنـــت اليـــوم تتمتع 

بالطاقة الكاملة

قد تعي�س خيبة عاطفية من جراء 
ت�صـــرف ال�صريـــك, فاأنـــت ح�صا�س 
عنـــد  تهتـــز  رقيقـــة,  وم�صاعـــرك 
اأول  جتربـــة. حاذر من الوقوع يف 

اخلطاأ. رقم احلظ 21

يبـــدو اأن االأوقـــات منا�صبة الإتخاذ 
قـــرارات جريئة يف جمـــال العمل, 
وال�صـــورة بـــداأت ترت�صـــم وا�صحة 
يف خميلتـــك اخل�صبـــة. �صـــارع اىل 

مرا�صاة احلبيب

ق�صايـــا  يف  التـــورط  مـــن  حـــاذر 
�س املزيد  �صائكـــة ومعقـــدة, وخ�صّ
انـــت ملـــك  مـــن وقتـــك للعائلـــة. 
احلقيقة, فال جتعل للكذب ممراً 

يف حياتك. رقم احلظ 19

يجب عليك ايها القو�س اأن تنظر 
اىل االأمـــور مـــن جانـــب ايجابـــي 
اأن  احيانـــاً  وعليـــك  ومو�صوعـــي, 
تبذل جهداً ا�صافياً لروؤية االأمور 

ب�صكل اأو�صح

متّهـــل وفّكر بتمّعن لكـــي تتو�صل 
اىل حل ير�صيك وُيقنع االآخرين 
�صخ�ـــس  اأنـــت  نظـــرك.  بوجهـــة 
كلمـــات  عليـــك  وقليـــل  مثـــايل, 

االأطراء. رقم احلظ 35

يدخــــل  هاتفيــــاً  ات�صــــااًل  تتلقــــى 
البهجــــة اىل قلبــــك. موعــــد علــــى 
االأ�صدقــــاء,  اأحــــد  مــــع  الع�صــــاء 
يحملك علــــى تغيري منط حياتك, 
بعد الروتني اليومي الذي تعي�صه

لي�ـــس كل مـــا يلمـــع ذهبـــاً, ولي�صت 
الكلمـــة التي ت�صمعها هـــي الكلمة 
التـــي تعـــّر عـــن الواقـــع. عد اىل 

�صفاء ذهنك. رقم احلظ 42

كما يسّر إدارة النادي أن تستضيف 
بطولة لبنان يف القتال والدفاع عن النفس ـ كاراتيه 

للعام 2010م  يوم األحد الواقع 01 آب 2010م 
يف جممع سيد الشهداء )ع( ـ حارة صيدا .

للمراجعة : يف  مقر النادي كل يوم من ال�شاعة  الرابعة ع�شرًا حتى العا�شرة م�شاءًا.
 العنوان : جممع �شيد ال�شهداء )ع( ـ حارة �شيدا  / الطابق الثاين

ُتعِلن اإدارة النادي 
عن ا�صتقبال الراغبني باالنت�صاب اإىل النادي 

يف االألعاب التالية :
الكاراتيه )فنون القتال والدفاع عن النف�س(.

النن�صاكو - الكيك  بوك�صنغ - كمال االأج�صام - اللياقة البدنية - اأيروبيك
�صونا   - حمام تركي   - جاكوزي  - تكيي�س.
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