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كلمة العدد

لبنان �لت��فق
ل غالب و ل مغل�ب

٭ اأثبتــــت الأحــــداث... والتجــــارب منــــذ الإ�صتقــــالل اإىل اليــــوم ، اأّن لبنــــان 
حمكوم بتوازنات �صيا�صّية و طائفّية...و اليوم مذهبّية.

.. اأي�صــــاً ، اأّن ل �صبيــــل لالإ�صتقرار �صوى بالإتفــــاق و الوفاق بني اّللبنانيني 
جميعاً.

لقــــد مــــّر لبنان بحقّبات وعهود و اأحداث كثرية ، وعانى مراراً من التناحر 
والت�صــــادم، و مل ي�صتقــــر ن�صبّيــــاً اإّل عندمــــا تالقى اّللبنانيــــون يف ما بينهم 
واحتكمــــوا جميعاً اإىل �صيغة توافقّية توؤ�ّص�ض ملرحلة من الإ�صتقرار ، متتد 
لفــــرتة معّينــــة قبــــل اأن تتكــــّرر الأحــــداث لأ�صباب داخلّيــــة – و خارجّية ، ثم 

ي�صتعيد اّللبنانّيون امل�صهد نف�صه.

٭.. و اليــــوم ي�صهــــد لبنان مرحلة دقيقة و �صعبــــة للغاية يف ظل التطورات 
اخلطــــرة التــــي تع�صف باملنطقة و يف �صوء اإ�صتع�صاء الأزمة الداخلّية التي 
جتــــاوزت احللــــول املوؤّقته، و اأ�صبحــــت بحاجة اإىل �صيغة.حــــل �صامل مبني 
على التفاهم و التوافق الوطنيني.�صحيح اأّن اإتفاق الطائف قد �صّكل حاّلً 
للحرب اّللبنانّية التي ي�صهدها لبنان منذ العام 1975، غري اأّن عدم تطبيق 
العديــــد مــــن بنــــوده ، و اخلروقات التي �صجلــــت لروحــــه و مل�صمونه جعلته 
يرتّنــــح و�صــــط هذا اجلو يف الإنق�صام احلاد الــــذي تعّزز بعد جرمية اإغتيال 

الرئي�ض ال�صهيد رفيق احلريري.

٭..و بعــــد هــــذا التخّيــــط ، و يف ظــــل مــــا نعي�صه مــــن اأزمات باتــــت حتا�صرنا 
يف الداخــــل.. و يف اخلــــارج، علينــــا اأن نّطلــــع جميعاً نحو اإعــــادة روح التعاون 
والتوافــــق بــــني �صائــــر الأطراف علــــى قاعــــدة اأّن لبنان ل يحكــــم من طرف 

واحد و اأّن احلل يجب اأن يرتكز على قاعدة اّلال غالب... و ل مغلوب.

�جلي�ش �للبناين
رمز عنف��ن
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�لرئي�ش مي�شال �شليمان ت��فق و�لبطريرك �لر�عي
على وج�ب �جر�ء �لنتخابات في م�عدها

الغالفالغالف

اك���د رئي����س اجلمهورية العم���اد مي�س���ال �سليمان 
توافقه والبطريرك املاروين الكاردينال مار ب�سارة 
بطر�س الراعي على وج���وب اجراء االنتخابات يف 
موعده���ا، معتربا انه اذا كان اجراوؤها وفق قانون 
ال�ست���ن ال���ذي يرف�سه معظ���م اللبناني���ن، خطاأ 
كب���ر، فان ع���دم اجرائه���ا والتمديد ه���و خطيئة 
كب���رة، وع���دم اجرائه���ا والدخول يف الف���راغ هو 

خطيئة مميتة. 
و�سدد عل���ى انه لن يوقع على قانون ميدد للمجل�س 
النياب���ي، وعل���ى ان با�ستطاع���ة حكوم���ة ت�سريف 
االعمال اج���راء االنتخاب���ات الن الد�ست���ور ين�س 
عليه���ا "ولي�س با�ستطاعة احد او امر ان يعطلها"، 
داعي���ا الفرقاء ال�سيا�سي���ن اىل القيام بواجباتهم 
واقرار قانون جديد، معت���ربا ان للقانون الن�سبي، 
الذي رفعته احلكومة ووافقت مكوناتها كافة عليه، 
االف�سلي���ة الكربى، وان القان���ون املختلط "ال باأ�س 

به اذا تو�سلوا اىل اتفاق ب�ساأنه"
واذ تناول الرئي����س �سليمان مهام احلكومة املقبلة 
الت���ي تتمثل باج���راء االنتخاب���ات و�سيان���ة االمن 
يف لبن���ان واحلد م���ن تداعي���ات االزم���ة ال�سورية 
علي���ه وتطبيق اعالن بعبدا، فان���ه اكد انه �سيدعو 
اىل احل���وار الذي و�سف���ه بانه م�س���ار م�ستقل عن 
ت�سكي���ل احلكوم���ة، م�س���را، ردا على �س���وؤال، اىل 
ان���ه يحق لرئي�س اجلمهوري���ة ان يناق�س ويوجه يف 
اال�ست�س���ارات النيابي���ة امللزمة الت���ي يجريها على 

قاعدة التزامه بالد�ستور.

كالم رئي�����س اجلمهوري����ة جاء بعد خل����وة عقدها 
م����ع البطري����رك الراع����ي يف بكرك����ي يف منا�سبة 
عي����د الف�س����ح، ت����اله اجتم����اع مو�سع �س����ارك فيه 
الكاردين����ال ن�سر اهلل بطر�س �سفر، قبل تروؤ�س 
البطري����رك الراع����ي قدا�����س العي����د عل����ى مذبح 
كني�سة الباحة اخلارجية لل�سرح عاونه فيه لفيف 

من الكهنة.
وح�سر القدا�س اىل جانب الرئي�س �سليمان وعقيلته 
ال�سي���دة وفاء وزراء ونواب، ووزراء ونواب �سابقون 
و�سخ�سي���ات �سيا�سية وع�سكري���ة وامنية وق�سائية 

ونقابية وديبلوما�سية وح�سد من املوؤمنن.
عظة �لبطريرك �لر�عي 

والقى البطريرك الراعي عظة جاء فيها:
فخامَة الرئي�س،

ي�سع���ُدين اأن اأرّح���َب بك���م، م���ع اإخ���واين ال�س���ادة 
املطارن���ة واالآب���اء وهذه اجلماع���ة امل�سّلي���ة، كما 
نرّحُب باأ�سحاب املعايل وال�سعادة الوزراء والنّواب 
و�سائِر معاونيكم العاملن يف احلقل العام. واأنتم، 
يا فخامة الرئي�س، تتقّدمون، مع ال�سّيدة عقيلِتكم 
اللبنانّي���ة االأوىل، هذا اجلمه���وَر كعادتكم، لرنفع 
نا ي�سوع امل�سيح  ال�سالة معًا اإحتفااًل بعيد قيامة ربِّ
من ب���ن االأموات. لقد ارت�سى املوَت على ال�سليب 
تكف���رًا ع���ن خطايانا وخطاي���ا الب�س���ر، وقام من 
بن االأم���وات ليهَبنا احلي���اة اجلدي���دة ويقّد�َسنا. 
وبهَذي���ن احلدَثن َزَرَع ال�ّس���الَم يف القلوب، وانتزَع 

منها اخل���وَف، وافتتَح عل���ى االأر�ِس زمن���ًا جديدًا 
َمر�سّي���ًا هلل، هو زمُن املحّبِة واالأخ���ّوِة وامل�ساحلة 
�سوة  وال�س���الم. هذا هو م�سمون ُب�س���رى املالك للنِّ
 َ َن! اأن���ُ�ّ تطلبنْ من داخ���ل القرب الف���ارغ: "ال تخفنْ
ي�سوع النا�سري امل�سلوب، اإّنه قام، وهو لي�س هنا" 

)مر16: 6(
ت�شريح �لرئي�ش �شليمان 

وكان الرئي����س �سليم���ان، ويف اعق���اب اخللوة التي 
عقدها �سباحًا مع البطريرك الراعي، واالجتماع 
املو�سع، حت���دث اىل ال�سحافي���ن م�سرًا اىل "ان 
كالم البطري���رك الراع���ي كان وا�سحا حول عدم 
تعطي���ل امل�س���ار الد�ست���وري ونح���ن متفق���ون واياه 
عل���ى وج���وب اج���راء االنتخاب���ات وب���اي ثمن ويف 
موعدها"، موؤكدا ان "�سكل احلكومة املقبلة يخ�سع 
لال�ست�س���ارات الت���ي يجريه���ا رئي����س اجلمهورية  
والحق���ا الرئي����س املكلف، فيما تتمث���ل مهمتها اوال 
باج���راء االنتخابات وثانيا ب�سيانة االمن يف لبنان 
واحلد م���ن تداعيات االزمة ال�سورية عليه وتطبيق 

اعالن بعبدا."
�سئ���ل: هل لديك���م اأي م�سكلة باج���راء االنتخابات 
وفق قانون ال�ستن، خا�سة وان البطريرك الراعي 
ح���ذر باالم����س من ه���ذا املو�س���وع.  وم���ن يتحمل 
م�سوؤولي���ة ه���ذا الو�سع الذي و�سلن���ا اليه يف لبنان 

حاليا؟
متفاهم���ان  وان���ا،  البطري���رك  انن���ا،  اج���اب: 

ومتوافق���ان، ومعظ���م اللبنانين ال يري���دون قانون 
ال�ست���ن ولك���ن كل اللبنانين يري���دون االنتخابات 
واملمار�س���ة الدميوقراطية وت���داول ال�سلطة، فاذا 
كان���ت االنتخابات وف���ق قانون ال�ست���ن خطاأ كبر 
فان ع���دم اجرائه���ا والتمديد ه���و خطيئة كبرة، 
وع���دم اجرائه���ا والدخ���ول يف الفراغ ه���و خطيئة 
مميت���ة. م���ن هنا،  يج���ب على اجلمي���ع ان يعترب، 
وق���د اك���د البطريرك كذل���ك على وج���وب اجراء 

االنتخابات. 
�سئل: هل نفهم من كالم فخامتكم انكم لن توقعوا 

على مر�سوم او قانون متديد املجل�س النيابي؟
اجاب: كال، التمديد مرفو�س.

�سئ���ل: م���ن يتحم���ل م�سوؤولية ه���ذا الو�س���ع الذي 
و�سلنا اليه، هل يتحمل الفرقاء ال�سيا�سيون جميعا 

امل�سوؤولية، ام احلكومة ام املجل�س النيابي؟
اج���اب: الفرق���اء ال�سيا�سي���ون هم من 
يتحمل���ون امل�سوؤولية، مبن فيهم املجل�س 

النيابي.
�سئ���ل: ماذا عن مهم���ة احلكومة املقبلة 
يف ظ���ل االو�س���اع االمني���ة  الراهنة يف 

البالد التي ال تب�سر خرا ؟
ه���ي  الرئي�سي���ة  مهمته���ا  ان  اج���اب: 

احلفاظ على ال�سلم االهلي.
�سئ���ل: ه���ل ميك���ن حلكوم���ة ت�سري���ف 

االعمال اجراء االنتخابات؟
ين����س  االنتخاب���ات  ان  اجاب:طبع���ا، 
عليه���ا الد�ستور ولي����س با�ستطاعة احد 
ان يعطلها كما انه لي�س مبقدور اأي امر 
من���ع ح�سوله���ا اكان ذلك ام���را اداريا 
او نوعي���ة احلكوم���ة، فحكومة ت�سريف 
االعم���ال ميك���ن ان جتتم���ع الي عم���ل 

ا�سراري او ا�ستثنائي. 

�سئ���ل: هناك من يرف�س امل�سارك���ة يف احلوار قبل 
ت�سكي���ل احلكوم���ة، ه���ل �ستب���داأون باحل���وار قبل 

ت�سكيل احلكومة؟
اأجاب: �سادعو طبعا اىل احلوار، فهو م�سار م�ستقل 
عن ت�سكي���ل احلكومة، انهم���ا م�سارين م�ستقالن، 
وباالم�س طالب البطريرك ان ت�سبح هيئة احلوار 
هيئة وطنية. �سئ���ل: هناك بع�س االراء الد�ستورية 

تقول ان رئي�س اجلمهورية لي�س �سندوق بريد او
 اقرتاع ياأتي اليه النواب لت�سمية  رئي�س احلكومة، 
وهن���اك من يتحدث عن ان���ه كان يف الطائف قول 
بح���ق رئي����س اجلمهوري���ة  بالنقا����س يف الت�سمي���ة 
وبامكانه االخذ او عدم االخذ  باال�ست�سارات، فما 

هو موقفكم؟
اجاب: طبع���ا يحق لرئي�س اجلمهوري���ة ان يناق�س 
ويوجه اال ان���ه يلتزم اي�سا بالد�ست���ور الذي ين�س 

على ا�ست�سارات ملزمة، وعليه واجب ان يتمكن من 
النقا�س مع النواب ورمبا قد ي�سل اىل  تغير اأراء 

البع�س او توجيههم يف اجتاه اآخر.
�سئ���ل: قلت���م ان اج���راء االنتخابات وفق���ا لقانون 
ال�ست���ن خط���اأ  وع���دم اجرائه���ا خطيئ���ة. كي���ف 
�سيتم اج���راء االنتخاب���ات فيما مل يتف���ق الفرقاء 

ال�سيا�سيون حتى اللحظة على قانون انتخاب؟
اجاب: يج���ب ان يتفقوا، فال مفر من اقرار قانون 
انتخ���اب جدي���د.ان مكونات ه���ذا القانون جاهزة 

وعليهم ان يقرروا. 
�سئل: الت�سريع هو اللقاء االرثوذك�سي اليوم؟

اج���اب: ان الفرق���اء باقرارهم اأي قان���ون يكونون 
ق���د ادوا واجباتهم، هناك اي�س���ا القانون الن�سبي 
الذي رفعت���ه احلكومة وله االف�سلي���ة الكربى وقد 
وافقت مكوناته���ا كافة علي���ه. ان القانون الن�سبي 
يتمت���ع بالن�سبة االك���رب من احلظ ، كما 
مت احلدي���ث عن قان���ون خمتلط ال باأ�س 

به اذا تو�سلوا التفاق ب�ساأنه.
�سئل عن الو�سع االقت�سادي

اج���اب: نح���ن نوؤم���ن بالرج���اء، رجاء 
القيامة،  واحلرب االعظم تكلم باالم�س 
ع���ن عالم���ة رج���اء كب���رة يف ال�س���رق 
االو�س���ط ج���راء التاأم���الت الت���ي عرب 
عنه���ا ال�سب���اب اللبناين ال���ذي �سارك 
يف درب ال�سلي���ب،  وج���راء امل�سارك���ة 
والت�سامن اال�سالم���ي يف خالل زيارة  
الباب���ا بندكيتو�س ال�ساد����س ع�سر، وهو 
كالم مهم جدا بر�سم اللبنانين الذين  
عليه���م ان يعوا ان لديه���م امال كبرا،  
ونح���ن ال زلنا ن�سعر ان للبنان م�ستقبال 
واعدا واذا مررنا يف ظروف اقت�سادية 

�سعبة موقتا فغدا �سيكون اف�سل.
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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�ض من الأهل.

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

عقـــدة الرف�ض من الأهل ق�صت على عقدة املال 
واحُللـــم والطمـــوح بعقـــدة رف�ـــض الأهـــل فحـــل 

البديل  "اكتئاب وانهيار" ول قرار ول خيار.

�صري للغاية:
�صخ�صيـــة ثريـــة فاجاأت رواد مطعـــم على �صاحل 
جونيـــة بح�صورهـــا بـــدون مواكبـــة ول مرافقـــة 
ممـــا اأثار ده�صة بع�ـــض 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�ـــض 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 هوؤلء املعارف الأثرياء.
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تكريمتكريم

تقدي���را مل�سرت���ه الق�سائي���ة ول���دوره عل���ى راأ�س 
اجل�س���م الق�سائ���ي يف لبنان اقام���ت النائب بهية 
احلري���ري يف جمدلي���ون ماأدب���ة غ���داء تكرميي���ة 
عل���ى �س���رف مدعي ع���ام التميي���ز القا�سي حامت 

ما�س���ي ح�سرها عدد م���ن الفاعليات ال�سيداوية 
وامل�سوؤولن الق�سائين و�سخ�سيات حقوقية.

وم����ن اب����رز احل�س����ور: رئي�����س دي����وان املحا�سب����ة 
القا�سي ع����وين رم�سان، مفت����ي �سيداواق�سيتها 

ال�سي����خ �سليم �سو�س����ان، رئي�سة حمكم����ة جنايات 
لبن����ان اجلنوب����ي القا�سية رىل جداي����ل، والنائب 
الع����ام اال�ستئن����ايف يف اجلن����وب القا�س����ي �سميح 
احلاج، وقا�سي التحقيق االأول يف اجلنوب القا�سي 

مني����ف ب����ركات ورئي�����س بلدي����ة �سي����دا املهند�س 
حمم����د ال�سع����ودي ومن�سق عام تي����ار امل�ستقبل يف 
اجلن����وب الدكتور نا�سر حم����ود، وقا�سي اجلزاء 
يف �سي����دا ماه����ر الزي����ن وقا�سي البداي����ة جورج 

مزهر والقا�سي����ان �سليم االأ�سطة وماجد مزيحم 
)حمكمة اال�ستئن����اف(، والقا�سي املتقاعد ب�سر 
املج����ذوب، م�ست�سار جمل�س العمل التحكيمي علي 
ال�سريف، واملحامون " عبد احلليم الزين، حميي 

الدي����ن اجلوي����دي، ا�سكندر ح����داد، خالد لطفي، 
مايا جمذوب وحممد احللبي " ورئي�س م�ست�سفى 
حمود اجلامع����ي الدكت����ور غ�سان حم����ود وال�سيد 

عدنان الزيباوي.

�لحريري تكرم �لقا�شي ما�شي بم�شاركة �شخ�شيات ق�شائية 
وحق�قية وفاعليات �شيد�وية
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الغالفالغالف

طاولة  احل���وار يبدو موؤّجاًل اإىل الّلحظة املنا�سبة. 
فه���ل حتتمل االأو�س���اع اإ�ستثم���ار احل���وار باإنتظار 
ح�سم امللفن املذكورين ، و هل يعيق االإ�ستمرار يف 

بحثهما اإعادة جمع االأطراف اإىل طاولة بعبدا؟
يق���ول امل�س���در اأّن هن���اك موؤ�ّس���رات ووقائ���ع على 
االأر����س  تفرت����س اإ�ستعجال خط���وة حوارّية اأو�سع 
م���ن اخلطوات  التي ح�سل���ت يف ال�سابق ،ال �سّيما 
اأّن تداعي���ات و اإنعكا�سات االأزم���ة ال�سورّية اأخذت 
تفر�س نف�سها اأكرث عل���ى ال�ساحة الّلبنانّية اإن من 
حيث ت�سّخم عدد النازحن ال�سورين الذين يقال 
اأن عدده���م جتاوز املليون، اأو م���ن حيث التوترات 
املتزاي���دة على احلدود ال�سمالّية  يف عكار و البقاع 

ال�سمايل.
و يف راأي امل�س���در اأّن هناك حاجة ملّحة لالإلتفات 
اإىل ه���ذا اخلط���ر املتفاق���م ال���ذي ي�سي���ب جميع 
الّلبناني���ن عل���ى خمتلف ميوله���م و اإنتماءاتهم ،و 
اأّن���ه ال يجوز اأن نبق���ى معتمدين عل���ى االإجراءات 
و  اخلط���وات العادّي���ة خ�سو�س���ًا اأّن الدول���ة ب���كل 
موؤ�ّس�ساته���ا حتتاج اليوم اأكرث م���ن اأي وقت م�سى 
اإىل مواكب���ة �سيا�سّي���ة وفاقّية ترتك���ز على ت�سافر 
اجلهود لتجنيب لبنان ما هو اأ�سواأ بغ�س النظر عن 
موقف كل طرف من االأح���داث و النزف احلا�سل 

يف �سوريا.
ووفق الق���راءة الواقعّية لتطورات ملف االإ�ستحقاق 
االإنتخابي و قانون االإنتخابات فاإّن االأجواء ال توحي 
باإمكانّي���ة ح�سمه خالل مهل���ة ال�سهر التي اأعطاها 
جمل�س الن���ّواب لنف�س���ه ، و بالتايل ف���اإّن االإنتظار 
ملعاجلة هذا امللف لي�س م�سمون النتائج ، عدا عن 
اأن التطورات عل���ى االأر�س رمبا �ساهمت و ت�ساهم 
يف تعزي���ز اأزمة الثقة بن االأط���راف ال�سيا�سّية ، و 
بالتايل اأ�سافت عن�سرًا من العنا�سر ال�سلبّية التي 

حتول دول االإتفاق على قانون جديد لالإنتخاب.
و يب���دو من خالل املتابعة اأج���واء و مناخات عملّية 
ت�سكي���ل احلكومة اجلدي���دة ، اإّن هذه العملّية رمبا 
حتت���اج لوق���ت غر ق�س���ر ،بل قد تك���ون مرتبطة 
االإ�ستحق���اق  م�س���ر  بج���الء  باآخ���ر  اأو  ب�س���كل 

االإنتخابي، 
و بالت���ايل فاإّن اإنتظار بلورة ه���ذه امل�ساألة اأي�سًا يف 
ظ���ل هذا التباعد ال�سيا�س���ي  احلا�سل رمبا يفاقم 
االأزمة العاّمة يف البالد ، و ي�ساهم اأي�سًا يف اإطالة 

االأزمة احلكومّية.
م���ن هنا فاإّن فكرة اإنعقاد احل���وار يف بعبدا ت�سّكل 
اليوم حاجة ملّحة للجميع ، ال بل اأّن اأجواء التنفي�س 
ال�سيا�سي التي �سادت بعد اإ�ستقالة حكومة ميقاتي 

ت�سجي���ع على الذهاب اإىل طاول���ة احلوار حّتى من 
دون ج���دول م�سبق ، ال �سّيم���ا اأّن تراكم االأزمات و 
امل�ساكل باالإ�سافة اإىل املتغّرات احلا�سلة يفر�س 

جدواًل مفتوحًا.
يت�سّم���ن عنا�س���ر  االأزم���ة االأ�سا�سّي���ة ، خ�سو�سًا 
يف ظ���ل وج���ود حكوم���ة ت�سري���ف االأعم���ال غ���ر 
موؤّهل���ة اأ�س���اًل لتكون اإط���ارًا جامعًا ل���كل الفئات و 

االأطراف.
و يف ه���ذا املج���ال يقول امل�س���در ال�سيا�سي اأننا مل 
ن�س���ل بع���د اإىل مرحل���ة تقت�سي التفك���ر بطائف 
جدي���د ، و لكننا يف الوقت نف�سه بحاجة اإىل موؤمتر 
ح���وار وطني ير�سم احلل���ول لالأزمات و املع�سالت 
االأ�سا�سّية التي تواجه لبنان و اّللبنانين ، و يتجاوز 
االآليات التي حكمت حوار جمل�س النّواب اأو احلوار 

الاّلحق يف بعبدا.
و ال باأ����س اأن ي�سار اإىل التح�سر ملثل هذا املوؤمتر 
يف اأ�س���رع وق���ت ممكن لعقده يف بعب���دا ، مع العلم 
ب���اأّن االأح���داث الت���ي �ُسّجل���ت موؤّخرًا و الت���ي اأّدت 
اإىل االإجم���اع عل���ى تكليف الّرئي����س "مّتام �سالم" 
لت�سكي���ل احلكوم���ة اجلديدة تعك����س مناخًا جديد 
ميكن التاأ�سي�س عليه للم�ساهمة يف جناح مثل هذا 

املوؤمتر.  

لكن امل�سدر ي�ستدرك قائاًل "ال �سك اأّن االإ�ستحقاق 
احلكومي الذي فر�س نف�سه على جدول اإهتمامات 

امل�سوؤولن و اجلهات املعنّية ،

االأمر الذي اأّخر االإقدام على مثل هذه اخلطوة ، مع 
العل���م اأي�سًا اأّن ملف االإنتخابات و قانون االإنتخاب 
يح�سر بقوة و ي�ستاأثر اأي�سًا مبعظم اإهتمام القوى 

و االأطراف ال�سيا�سّية".
و الأّن وقع هذين االإ�ستحقاقن يوؤّثر تاأثرًا مبا�سرًا 
على اإهتمام �سائر امل�سوؤولن و املعنين ،فاإن اإنعقاد 

�إعد�د: �أ�شرة جملة �شيد� 
فتحـــت اإ�صتقالـــة حكومـــة الرئي�ض  جنيب ميقاتي الباب جدّياً اأمام اإ�صتئناف البحث اجلـــّدي يف اإعادة التوا�صل بني الأفرقاء 

اّللبنانيني و اإنهاء مرحلة من التوتر و �صبه القطيعة التي �صادت بني 8 و 14 اآذار.
وعلـــى الرغـــم مـــن تنفي�ـــض الإحتقان بعد هذه الإ�صتقالـــة ،اإّل اأّن امللفـــات اخلالفّية ما تزال حتـــول دون الإنتقال من مرحلة 
التباعد اإىل مرحلة التوا�صل، مع العلم اأّن اإ�صارات اإيجابّية ظهرت من الطرفني ميكن اأن يبنى عليها و كان اآخرها ت�صريح 

الّرئي�ض �صعد احلريري و تاأييده "حلوار جّدي" مع حزب اهلل الذي اإعتره مكوناً اأ�صا�صّياً من املكونات اّللبنانّية.
و يقول م�صدر �صيا�صي بارز اأّن دعوة رئي�ض اجلمهورّية لإ�صتئناف احلوار يف بعبدا مفتوحة ، و لكن التجاوب معها يحتاج اإىل 

حركة و اإ�صارات اإيجابّية اإ�صافّية ميكن اأن ت�صّكل ال�صوء الأخ�صر لتحديد موعد للعودة اإىل احلوار.

اإ�صتقالة حكومة ميقاتي تفتح اأبواب الوفاق 
م�ؤتمر �لح��ر �ل�طني �لطريق �إلى �لخال�ش
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الغالفالغالف

موؤمتر "الليرالية الدولية" يختتم اأعماله
�أحمد �لحريري:متم�شك�ن بالإعتد�ل..

ودم�شق عا�شمة "�لربيع �لعربي"

اإختتم املوؤمتر ال� 190 للهيئ���ة التنفيذية لليربالية 
الدولي���ة، الذي نظم���ه تيار "امل�ستقب���ل" يف فندق 
الفني�سي���ا حتت عنوان "حتديد املقاربة الليربالية 
للمتغ���رات يف العامل".اأعمال���ه، بجل�س���ة ختامية 
حتدث فيها نائ���ب رئي�س "تيار امل�ستقبل" انطوان 
اندراو�س ورئي�س "الليربالي���ة الدولية" هانز فان 
بال���ن الذي �سكر "تي���ار امل�ستقب���ل" واأمينه العام 
اأحمد احلري���ري على ا�ست�سافة اأعمال املوؤمتر يف 

بروت.
وكان املوؤمتر اإفتتح �سباح���ًا بح�سور ممثل رئي�س 
اجلمهورية مي�سال �سليمان وزير البيئة يف حكومة 
ت�سري���ف االأعمال ناظم اخل���وري، ممثل الرئي�س 
�سع���د احلري���ري الوزي���ر ال�سابق ح�س���ن منيمنة، 
رئي�س "الليربالية الدولية" هانز فان بالن، االأمن 
العام ل�"تيار امل�ستقب���ل" اأحمد احلريري، النواب 

عمار حوري، خال���د زهرمان، ج���ان اأوغا�سبيان، 
م�ست�س���ار  اخل���ر،  وكاظ���م  جم���دالين  عاط���ف 
الرئي����س احلريري النائب ال�سابق غطا�س خوري، 
اأمن ع���ام "حزب الوطنين االأح���رار" اليا�س اأبو 
عا�س���ي، املدي���ر االإقليم���ي ملوؤ�س�س���ة "فريدري����س 
ناوم���ان من اأج���ل احلري���ة" رونال���د ميناردو�س، 
االأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون التنظيمية يف التيار 
النقي���ب �سم���ر �سومط، االأم���ن الع���ام امل�ساعد 
ل�سوؤون الفعالي���ات التمثيلية �سالح فروخ، اأع�ساء 
املكت���ب ال�سيا�س���ي يف التي���ار را�س���د فايد، حممد 
املراد وح�سان الرفاع���ي، اأمن �سر االأمانة العامة 
واملكت���ب التنفيذي يف التيار خمت���ار حيدر، وعدد 
من املن�سقن العام���ن، وامل�ساركن يف املوؤمتر من 

47 دولة عربية واأجنبية.
بعد تقدمي م���ن الزميلة حما�س���ن مر�سل، حتدث 

اأحم���د احلري���ري فق���ال :" نلتق���ي الي���وم يف 13 
ني�س���ان، تاريخ ذك���رى احلرب االأهلّي���ة يف لبنان، 
التي انطلقت �سرارتها يف العام 1975، وانتهت يف 
الع���ام 1990 بوالدة "اتف���اق الطائف"، الذي كان 
موؤ�س����س "تيار امل�ستقبل"، الرئي����س ال�سهيد رفيق 
احلري���ري عرابه، لو�سع ح���د لالإقتت���ال، واإعادة 
لبنان اإىل زمن ال�س���الم واالإ�ستقرار، والعمل على 
بن���اء الدول���ة واإر�س���اء امل�ساحلة ب���ن اللبنانين. 
والي���وم، اأكرث من اأي وقت م�س���ى، جندد مت�سكنا 
ب�"اتف���اق الطائ���ف" ال���ذي ارت�س���اه اللبناني���ون 
الإع���ادة اإحي���اء ال�سراك���ة الوطني���ة فيم���ا بينهم، 
وحماي���ة العي�س الواحد بن امل�سلمن وامل�سيحين، 
كم���ا ندعو جميع ال�س���ركاء يف الوط���ن اإىل تغليب 
لغ���ة احلكم���ة والعق���ل، والكف ع���ن اإبق���اء لبنان 
�ساح���ة م�ستباحة للتجاذب���ات االإقليمية وامل�سالح 

اخلارجية، وا�ستخال�س العرب من االأيام ال�سوداء 
التي عا�سها لبن���ان يف املا�سي، مبا يحمي نظامنا 
الدميوقراطي، وي�سون احلريات الفردية والعامة، 
ومُيك���ن اللبنانين من امل�سي ُقدمًا يف بناء الوطن 
 ال���ذي يحلمون بالعي����س فيه بحري���ة وكرامة".".

اأ�س���اف:" ثم���ة اأ�سوات ن�س���از تقول ب���اأن ال مكان 
لليربالين يف هذه املنطقة، متامًا كما زعمت بع�س 
االأ�سوات يف ال�سابق باأن ال مكان للدميوقراطية يف 
العامل العربي، لك���ن ال�سعوب العربية تثبت للعامل 
اأجم���ع، اأن ال �سوت يعلو فوق �س���وت احلرية، واأن 
ال �س���يء يق���ف بوج���ه اإرادة التح���رر، الت���ي متهد 
اإىل  ال���ذي يحت���اج  التغي���ر املن�س���ود،  ل�سناع���ة 
خما����س طويل. فال عودة اإىل ال���وراء، مهما علت 
اأ�سوات الن�ساز، التي زعمت يومًا اأن لبنان �سيبقى 
اإىل االأب���د حت���ت �سيطرة جي����س االأ�س���د، قبل اأن 

يثب���ت اللبنانيون عك�س ذل���ك، حن التقت االرادة 
االإ�سالمي���ة امل�سيحية يف "ثورة االأرز" عام 2005، 
على حترير لبنان من نظام "الو�ساية ال�سورية"، 
اإث���ر جرمي���ة الع�س���ر باغتي���ال الرئي����س ال�سهيد 
رفيق احلري���ري، اأحد اأبرز املنادين بلبنان ال�سيد 
 واحلر وامل�ستقل، واملدافعن عن احلقوق املدنية".
و�سدد احلريري عل���ى ان "الت�سميم على �سناعة 
التغير يف العامل العربي يعني اأن على الليربالين 
يف كل م���كان اأن يتحمل���وا م�سوؤولياتهم، ف�سناعة 
التغير �سيء، وقيادته �سيء اآخر، وهي حتتاج اإىل 
"نف�س طويل"، يف ظل ما يتهدد "الربيع العربي" 
من خماطر ُتغذيها ذي���ول االأنظمة البائدة، ولعل 
اأبرزه���ا التط���رف والتع�سب، اللذي���ن نرف�سهما 
ب�ست���ى اأ�سكالهما، متم�سك���ن باالإعتدال واالإنفتاح 
وقب���ول االآخر، وما يح�س���ل يف م�سر احلبيبة من 

اإعتداء على اأخوتنا االأقباط، اأمر م�ستنكر ومدان، 
وال يعرب اأبدًا، عما يحمله "الربيع العربي" من قيم 
العي����س امل�سرتك واملواطنة واحلف���اظ على التنوع 
واحلريات الفردي���ة، ويف مقدمها احلرية الدينية 

باعتبارها قيمة ح�سارية غر قابلة للم�ساومة".
واأك���د اأن "تي���ار امل�ستقب���ل، مب���ا ميثل���ه يف لبن���ان 
واملنطق���ة العربي���ة م���ن اإمت���داد لفك���ر الرئي����س 
ال�سهي���د رفيق احلري���ري يف االإعت���دال واالإنفتاح 
والتح���رر، ميار�س هذه امل�سوؤولية منذ وقت طويل، 
اإن على �سعيد حت�سن الوح���دة الوطنية والعي�س 
الواح���د بن اللبناني���ن ، اأو على �سعي���د ما يقوم 
به ن���واب "تيار امل�ستقبل" يف الدف���ع باجتاه اإقرار 
القوان���ن التي ت�سون احلري���ات الفردية يف اإطار 

الدولة املدنية".
ولف���ت اإىل اأن "تي���ار امل�ستقب���ل حر����س على ن�سج 
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العالق���ات م���ع االأح���زاب النا�سط���ة يف م�س���رة 
"الربيع العربي"، لتزخيم حراك القوى الليربالية 
والدميوقراطي���ة، يف ه���ذه "املرحل���ة االنتقالية"، 
التي تت�سم ب�سع���ود احلركات والقوى االإ�سالمية، 
التي و�سلت اإىل ال�سلطة بالو�سائل الدميوقراطية، 
حي���ث تق���وم بتجربته���ا، الت���ي من املبك���ر احلكم 
عليها، دون اأن يعني ذلك هزمية القوى الليربالية 
والدميوقراطية، املطالبة الي���وم بتوحيد جهودها 
يف كل دولة، ومتتن �سفوفها، والت�سدي لالأخطاء 
احلا�سل���ة، يف اإنتظ���ار اأن تق���وم بتجربته���ا ه���ي 

اأي�سًا".
واإذ ا�ست�سهد بقول الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري 
يف اأيل���ول من الع���ام 2004: "ال�سالم ه���و قدرنا. 
لنعمل معًا على حتقيق هذا القدر، لنعمل دائمًا من 
اأجل ال�سالم"، قال االأمن العام ل�"تيار امل�ستقبل" 
اإن "احلدي���ث ع���ن ال�س���الم يبق���ى ناق�س���ًا ما مل 
نتكل���م عن فل�سط���ن، الق�سية املركزي���ة بالن�سبة 
لنا كلبنانين، كعرب، كليربالين. فقيم الليربالية 
التي جنتم���ع الأجلها تبقى فارغة م���ن م�سمونها، 
اإذا م���ا ا�ستمر التمادي يف جتاه���ل معاناة ال�سعب 

الفل�سطين���ي، يف وجه اآلة القت���ل االإ�سرائيلية التي 
تعي���ث اإجرامًا على بع���د كيلوم���رتات قليلة منا"، 
داعي���ًا ""الليربالية الدولي���ة" اإىل اأن تبذل املزيد 
من اجلهود، واأن ت�سكل "قوة �سغط" على املجتمع 
الدويل م���ن اأجل متك���ن ال�سع���ب الفل�سطيني يف 

احل�سول على حقوقه التاريخية امل�سروعة".
وق���ال :"ال يكف���ي اأن اإ�سرائي���ل ته���دد ا�ستق���رار 
املنطق���ة، حت���ى اأط���ل نظ���ام ب�س���ار االأ�س���د يهدد 
باإ�سعال ال�سرق االأو�س���ط باأ�سره، اإذا ما انت�سرت 
ثورة ال�سعب ال�سوري، والتي ال �سك �ستنت�سر على 
طاغية دم�سق، تلك العا�سمة العربية التي �ستعود 
ح���رة. وقد ب���ات لزامًا عل���ى املجتمع ال���دويل اأن 
ياأخذ موقفًا �سجاعًا ينهي ماأ�ساة ال�سعب ال�سوري، 
عرب ت�سريع خطى احل�سم، ودعم الثورة ال�سورية، 
واإحت�سان اإئتالفها، اأ�سوة مبا فعلت جامعة الدول 
العربية، واالإعرتاف بدوره الكامل يف متثيل ال�سعب 
ال�سوري امل�سمم، رغم هول املعاناة، على التحرر 
واالإنتق���ال اإىل حي���اة ح���رة وكرمي���ة. فتحية لهذا 
ال�سع���ب ال�سج���اع الذي ميثلني، وميث���ل كل اإن�سان 
ح���ر ودميوقراطي، وحتية اإىل كل امل���دن ال�سورية 

ال�سام���دة، واإىل دم�س���ق التي اأك���رر باأنني ا�سمح 
لنف�سي اأن اأ�سميها عا�سمة "الربيع العربي".

ث���م حتدث رئي�س حزب امل�سري���ن االأحرار اأحمد 
�سعي���د، فاأك���د اأن "الث���ورة امل�سري���ة ل���ن ت�سم���ح 
باإ�سطه���اد االأقليات داخل م�س���ر"، م�ستنكرًا ما 
يح���دث يف م�س���ر من تعر����س للكنائ����س ولرجال 
اإىل  وتوج���ه  واالأقب���اط".  امل�سيحي���ن  الدي���ن 
فل���ن  بالقول:"اإطمئن���وا  الع���امل  يف  الليربالي���ن 
يقب���ل امل�سري���ون بغ���ر و�سطيتهم ول���ن يقبلوا اإال 
بدول���ة مدني���ة ليربالي���ة ع�سري���ة حتف���ظ كرامة 
اإال  امل�سري���ون  يقب���ل  ول���ن  وحرمت���ه  االإن�س���ان 
باأزهره���م من���ارة لالإعت���دال وكنائ�سه���م من���ارة 
للتح���رر واالإنفت���اح". واعت���رب اأن حماول���ة ت�سويه 
الثورة ل���ن ت�ستمر، وال�سعب �سيق���ول كلمته يف 25 
 يناي���ر، خامتًا بالق���ول "اأن غدًا لناظ���ره قريب".
وتط���رق وزي���ر ال�سباب والريا�س���ة املغربي حممد 
اأوزي���ن يف كلمته اإىل العالقة التي جتمع بن لبنان 

واملغرب منذ زمن بعيد،
معت���ربًا "اأن ما بن لبنان واملغرب هو وحدة قائمة 
على تعددية االأديان واملذاهب واأي�سًا على تعددية 

االأح���زاب". وحتدث ع���ن التجرب���ة املغربية وعن 
مراح���ل اإقرار الد�ست���ور املغربي "ال���ذي يت�سمن 
كل املفاهي���م الليربالية وال���ذي عمل عليها حزبنا 
اأو اأح���زاب اخرى م���ن اأجل اإقراره���ا يف الد�ستور 
وتواجده���ا يف �سلبه". م�س���رًا اإىل اأن "التحالف 
الليربايل اليوم قائم على اأهم مفهومن ليربالين 
وهما احلرية والدميقراطية، الذان يعك�سان ثبات 
هذا التحالف واإ�ستمراريته". ودعا اللبنانين اإىل 
وعلى  الفريدة  اللبنانية  التجربة  "املحافظة على 

وحدته وتعدديته واإ�ستقراره".
وكان اآخ���ر املتكلمن رئي����س "الليربالية الدولية" 
هان���ز ف���ان بال���ن، ال���ذي �س���دد عل���ى اأن "حزب 
الليربالي���ة الدولي���ة هو ح���زب موج���ود يف العامل 
العرب���ي ولي�س م�ست���وردًا من اأوروب���ا". وراأى "اأن 
ري���اح التغي���ر و�سلت اإىل الع���امل العربي ولكن مل 
تنت���َه الثورة ال�سورية بع���د، ويجب اأن يفهم من يف 
الق�سر اجلمهوري ال�سوري اأن ال�سعب ال�سوري هو 
�سعب حر ويريد احلرية". ومتنى "اأن يعم ال�سالم 
يف املنطق���ة العربية ويف منطق���ة ال�سرق االأو�سط، 
وخ�سو�سًا بن الفل�سطينين واالإ�سرائيلين". كما 

تط���رق اإىل ق�سية الالجئ���ن ال�سورين يف لبنان، 
داعي���ًا اإىل "م�ساعدة ال�سعب اللبناين يف حل هذه 
امل�سكلة التي يواجهه���ا وامل�ساعدة يف دعم ال�سعب 
ال�س���وري يف كل املجاالت". وحت���دث عن امل�ساكل 
االإقت�سادية يف لبنان والعامل، اآماًل اأن يكون هناك 

�سبكة اإقت�سادية موحدة على البحر املتو�سط".
وتلت االإفتتاح جل�سات بعيدة عن االإعالم، تخللتها 
مباحث���ات ونقا�س���ات ع���ن "الث���ورات العربي���ة"، 
"حق���وق االإن�سان"، "حقوق امل���راأة"، "الليربالية 
ال�سوري���ة"  "الث���ورة  التقليدي���ة"،  والتحدي���ات 
و"حتدي���ات الليربالي���ة يف ظ���ل الربي���ع العربي"، 
مب�سارك���ة فعالة م���ن قي���ادات "تي���ار امل�ستقبل"، 
كالنائ���ب با�س���م ال�س���اب، الوزي���رة ال�سابق���ة ريا 
احل�س���ن، ومن�س���ق التثقي���ف ال�سيا�س���ي يف التيار 
الوزي���ر ال�ساب���ق ح�س���ن منيمنة. واإختت���م املوؤمتر 
اأعمال���ه بكلم���ة لنائ���ب رئي����س تي���ار "امل�ستقبل" 
النائ���ب ال�سابق اأنطوان اإندارو����س اأ�سار فيها اإىل 
اأن "لبن���ان التعددي واملك���ون من جمموعة اأقليات 
الطائفي���ة  املجموع���ات  ه���ذه  تعاي����س  ُيعت���رب يف 
منوذج���ًا ل���دول الربيع العرب���ي، ال���ذي اأزهر اواًل 

من اأج���ل حقوق االإن�س���ان وكرامت���ه وعي�سه، هذه 
االأهداف الت���ي ال تتوائم مع بع�س ا�سوات الن�ساز 
الت���ي ت�سع���ى اىل ترهي���ب وتخوي���ف االأقليات من 
"الربي���ع العرب���ي"، الفت���ًا اإىل اأن "التعاي����س يف 
املنطقة العربية واحرتام تنوعنا لي�س جمرد كالم 
ب���ل هي ا�سا�س ن�سوء وتاري���خ املنطقة برمتها فهي 
مهد االأدي���ان ال�سماوية التي تعاي�س���ت مع بع�سها 
باإنفت���اح قب���ل االأنظم���ة الدكتاتوري���ة وت�سارك���ت 
احلي���اة وال�سيا�سة معًا". واأكد "اأن بع�س النماذج 
اليوم خ�سو�س���ًا يف �سوريا توؤكد ان الربيع العربي 
وال�سعب ال�سوري، لن ياألوا جهدًا من اأجل تكري�س 
ال�سراك���ة والعي����س امل�س���رتك واح���رتام التعددية 
اللغوي���ة والعرقي���ة والدينية، لذلك ن���رى قيادات 
م���ن خمتلف الطوائف واملذاهب واالأعراق تنا�سل 
م���ن اأجل ال�سع���ب ال�س���وري حتت راي���ة االإئتالف 
ال�سوري املعار�س، من دون متييز عرقي وديني". 
بعدها توجه رئي�س "الليربالية الدولية" هانز فان 
بالن، بال�سكر اىل "تي���ار امل�ستقبل" واأمينه العام 
اأحمد احلري���ري على ا�ست�سافة اأعمال املوؤمتر يف 

بروت.
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راأت النائ���ب بهي���ة احلري���ري اأن���ه مل يب���ق لدين���ا 
م���ن مالٍذ وطني نلج���اأ اإليه لنمن���ع الفتنة والفرقة 
واالإنهي���ار �س���وى اأن يعود اجلمي���ع اىل االأم وقيمها 
ودوره���ا.. داعي���ة الأن جنعل من ه���ذه االأيام حالة 
اإ�ستنف���ار قيمي���ة لك���ي ن�س���ون وحدتن���ا الوطني���ة 
واالإجتماعي���ة ولنذّكر اجلميع مب���ا حتّملته اأمهات 
لبن���ان على مّر عقود طويلة م���ن اآالم واأحزان على 
اأحباٍب فقدنهم يف نزاعاٍت ال طائل منها اإاّل تدمر 

الوطن والّذات.. 
وخالل حفل مبنا�سبة عيد االأم اقامته يف جمدليون 
تكرمي���ا لالأمه���ات يف جمعي���ات اهلي���ة ورواب���ط 
عائلي���ة وموؤ�س�س���ات رعائي���ة �سيداوي���ة وجنوبية 

وم���ن بينه���ن امه���ات هيئة رعاي���ة ابن���اء �سهداء 
قان���ا توجهت احلريري بتحي���ة خا�سة اىل امهات 
�سي���دا واجلن���وب وعائالت �سهداء قان���ا وبناتهن 
اللوات���ي ا�سبحن اليوم امهات على ابواب الذكرى 
ال�سابع���ة ع�سرة للمجرزة الت���ي ارتكبتها ا�سرائيل 
يف عدوانها على لبنان يف ني�سان من العام 1996. 
وقال���ت :ان تل���ك املجزرة ال�سنيع���ة ا�ستطاعت ان 
توق���ف احل���رب اال�سرائيلي���ة وان تعط���ي �سرعية 

للمقاومة اللبنانية.
وقالت احلريري : �سنوات طويلة واالأم ال�سيداوية 
واجلنوبي���ة تق���ّدم النم���وذج تل���و االآخ���ر يف حتّمل 
امل�سوؤولي���ة وال�ّسراكة الكامل���ة يف �سناعة امل�ستقبل 

ووطنه���ا..  وجمتمعه���ا  الأ�سرته���ا  واالإ�ستق���رار  
فف���ي الع���ام 1933 اأي قب���ل ثمانن عام���ًا من االآن 
نه�ست �سيدات �سي���دا ليوؤ�ّس�سن طليعة اجلمعيات 
الن�سائي���ة.. فتاأ�ّس�ست جمعية نه�س���ة ال�سيدات يف 
�سي���دا  يف الع���ام 1933 م���ن كوكب���ة م���ن رائدات 
ه���ذه املدين���ة وجوارها ، دعم���ًا للعل���م واملعرفة.. 
وحتّم���اّل للم�سوؤولي���ة االإجتماعية.. وه���ا نحن االآن 
بعد ثمانن عامًا.. وقد اأ�سبح للجمعيات يف �سيدا 
تاريخ عري���ق يف كّل ناحية وجم���ال.. ولكّل جمعية 
ق�سة جن���اح نعتّز بها.. اإاّل اأّننا جميعًا جنتمع االآن 
لنجع���ل من عيد االأم منا�سبة وطنية.. ولي�س حدثًا 
اإجتماعي���ًا الأّنه مل يبق لدين���ا من مالٍذ وطني نلجاأ 

اإليه لنمن���ع الفتنة والفرقة واالإنهيار �سوى اأن يعود 
اجلميع لالأم وقيمها ودورها.. 

وا�ساف���ت: واإّنن���ي اأتوّجه م���ن املوؤ�س�س���ات االأهلية 
ال�سيداوية برجاء واأمل باأن جنعل من هذه االأيام 
حال���ة اإ�ستنفار قيمية ، نحتفل فيها يف كّل بيت ويف 
كّل موؤ�س�سة بعيد االأمهات مبا هو حاجة لنا جميعًا 
لكي ن�سون وحدتن���ا الوطنية واالإجتماعية ولنذّكر 
اجلميع وبدون اإ�ستثناء.. مبا حتّملته اأمهات لبنان 
عل���ى مّر عقود طويلة من اآالم واأحزان على اأحباٍب 
فقدنهم يف نزاعاٍت ال طائل منها اإاّل تدمر الوطن 
والّذات.. ولنذّكر اأي�سًا باأّمهات �سيدا واجلنوب.. 
االإحت���الل  وج���ه  يف  اأر�سه���ّن  يف  جت���ذرن  ي���وم 

والع���دوان.. واإّنن���ا �سنك���ون معكّن عل���ى موعد يف 
االأيام القادمة مع تكرمي ال�سيدة زاهية ع�سران.. 
اإحدى رائدات جمعية نه�سة ال�سيدات يف �سيدا.. 
التي تاأّخرنا كثرًا جميعًا بالقيام بواجب الّتكرمي.. 
واإعادة اإحياء هذه اجلمعية.. مبا هي اإطار حا�سن 
الإرادة امل���راأة ال�سيداوي���ة واجلنوبي���ة.. التي نلجاأ 
اإليه���ا يف هذه االأي���ام لتحمي وحدتن���ا االإجتماعية 
و�سلمن���ا االأهلي.. ولتقف اأّمهات لبنان �سفًا واحدًا 
لي�سّكل���ن ج���دارًا مانعًا للفتن���ة واالإنهي���ار.. واإّنني 
واإّياك���ّن نتوّج���ه م���ن كّل اأمهات لبنان ب���كّل احلب 
والّتقدي���ر بهذا الي���وم العزيز عل���ى قلوبنا.. الذي 
اأردن���اه اأن يكون يوم وحدتن���ا وا�ستقرارنا و�سالمة 

وطننا احلبيب لبنان..
ورحبت احلري���ري بعائالت وبنات �سهداء جمزرة 
قان���ا اللوات���ي ا�سبحن امه���ات فقال���ت: انا اعترب 
ان له���م ف�س���ال على كل لبن���ان الأن ه���ذه املجزرة 
ال�سنيع���ة ا�ستطاعت ان توقف العدوان اال�سرائيلي 
وا�ستطاع���ت يف نف����س الوق���ت ان تعط���ي �سرعي���ة 
للمقاوم���ة اللبنانية.. من هنا حتي���ة كبرة لقانا ، 
والأمه���ات قانا ونحن عل���ى اب���واب 17 �سنة يف 18 
ني�س���ان 1996 هن���اك م���ن يتذك���ر وهن���اك من مل 
يك���ن ولد بع���د ولكن نح���ن ال نن�ساكم اب���دا الأنكم 
رفعتم عن لبنان ظلم العدوان..هناك امور كثرة 

جتمعنا واالأم جتمع.

يف حفل تكرميي بعيد الأم لأمهات اجلمعيات والروابط وعائالت �صهداء قانا
بهية �لحريري: لم يبق لدينا مالذ نلجاأ �إليه لنمنع 
�لفتنة و�لفرقة و�لإنهيار �ش�ى �لأم وقيمها ودورها
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مناسبات تكريممناسبات تكريم

ملنا�سب���ة عي���د االأم ، عايدت جمعي���ة ك�سافة لبنان 
امل�ستقب���ل رئي�سته���ا " االأم القائ���دة " النائب بهية 
احلري���ري حي���ث ق���ام وفد م�س���رتك م���ن القيادة 
العامة للجمعي���ة ومفو�سيات ب���روت وجبل لبنان 
واجلن���وب بزيارتها يف جمدلي���ون وتقدمي التهاين 
له���ا باملنا�سبة الت���ي تتزامن اي�سا م���ع يوم االأخوة 

الك�سفية العربية. 
وتق���دم الوفد نائب رئي����س اجلمعية ريا�س االأ�سر 

، وع�س���وا القي���ادة العام���ة م�سطف���ى حبلي وهبة 
االأ�سر واملفو�س العام جالل كربيت ومفو�س جبل 
لبنان و�س���ام ملحم وممثل مفو�سية بروت ح�سن 

�سيباين.
وكان اللق���اء منا�سبة اطلعت خاللها احلريري من 
ق���ادة اجلمعي���ة على برنام���ج االأن�سط���ة والربامج 
الك�سفي���ة التي ب���داأت املفو�سية العام���ة التح�سر 
الإطالقه���ا والت���ي ت�س���ب يف تنمية الف���رد وخدمة 

املجتم���ع وتعزيز االنتماء الوطن���ي ، واإطالق ور�س 
تدري���ب م�ست���دام للك�ساف���ة خ���الل ف�س���ل الربيع 
متهي���دا لالأن�سط���ة الك�سفي���ة للمو�س���م ال�سيف���ي 

املقبل.
والق���ت اماين دياب ) من فوج مدر�سة احلاج بهاء 
الدين احلريري ( كلمة توجهت فيها بتهنئة معايدة 
اىل النائب احلريري واىل كل امهات لبنان وقالت: 
ان الك�سفي���ة تكمل عمل االأ�س���رة واملدر�سة ودورنا 

يف فرقن���ا الك�سفية توجيه النا�سئ���ة اىل االحرتام 
والتقدير للوالدين. ودور الك�سافة هو تنمية االأ�سر 
واملجتمعات والتعاون على جمع النا�س على املحبة 
وال�سالم والعطاء.فرفيقن���ا الرئي�س ال�سهيد رفيق 
احلريري علمنا دائما على زرع املحبة واحلنان يف 
اطفالن���ا وانت يا �سمعتنا اول م���ن اعطيتنا املحبة 
واالأمل اطال اهلل يف عمرك وكل عام وانت و�سيدا 

ولبنان باألف خر.

وحتدثت احلريري امام الوفد الك�سفي فاأكدت اأن 
العمل الك�سف���ي هو عماد وا�سا����س املجتمع املدين 
ال���ذي يوؤدي عن�سر ال�سب���اب والك�سافة دورا هاما 
يف توجيه النا�سئة وتنمية �سعورهم بامل�سوؤولية جتاه 
ق�ساي���ا املجتمع وال�ساأن العام كم���ا ي�سكل م�ساحة 
لق���اء وتوا�س���ل بن ابناء ه���ذا الوطن ب���كل تنوعه 
وهو احوج ما نكون اليه اليوم يف وقتنا احلا�سر يف 
ظ���ل ما مير به بلدنا ومنطقتن���ا من ظروف �سعبة 

ودقيق���ة تتطلب منا العودة اىل القيم ، قيم العائلة 
واالأ�س���رة واملجتم���ع والقي���م الروحي���ة واالن�سانية 
لنح�سن بها ابناءنا وجمتمعاتنا ووطننا بوجه كل 

املخاطر املحدقة به. 
ث���م ق���دم املفو�س الع���ام مب�ساركة ق���ادة اجلمعية 
باق���ة من الورود اىل احلريري مبنا�سبة عيد االأم ، 
كم���ا قدمت لها كرمية اجلمل لوحة تذكارية باإ�سم 

مفو�سية بروت.

جمعية ك�صافة لبنان امل�صتقبل عايدت " الأم القائدة " يف عيدها
بهية �لحريري: �للقاء و�لت���شل بين �بناء �ل�طن بكل تن�عه

ه� �ح�ج ما نك�ن �ليه في وقتنا �لحا�شر
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• بدايــــة كيــــف دخلــــت املجــــال ال�صيا�صي وهل 
يف  لفرن�صــــا  فخــــري  قن�صــــل  اإختيــــارك  كان 
املعــــرتك  لبنــــان فر�صــــة للدخــــول يف  �صمــــال 
عمــــر  الرئي�ــــض  اأن  �صحيــــح  ال�صيا�صي؟وهــــل 
كرامي و�صع فيتو حينذاك مما اأجل اإختيارك 

قن�صل �صنة كاملة؟
يف احلقيق���ة مل يكن بداية الطريق يف ال�سيا�سة بل 
كان حكم���ًا مرحل���ة خدمتني فيما بع���د فاإختياري 
من قبل فرن�س���ا لتحمل هذا املن�سب عرف النا�س 
باأنن���ي قادر على حتمل امل�سوؤولية خا�سة اأنني كنت 
يف عم���ر مبكر وهذا كان يف عام 1992 اأي منذ 21 

�سنة.
نع���م الرئي����س عم���ر كرام���ي و�س���ع فيت���و اآن���ذاك 
وعنده���ا اأر�سلت مكت���وب للقن�سل العام يف فرن�سا 
ولي����س لل�سف���ر لالإ�ستف�س���ار عن املو�س���وع خا�سًة 
اأن الق���رار يف فرن�س���ا ينب���ع م���ن م�سلح���ة فرن�سا 
ولي����س من الزواريب ال�سيا�سية وابلغته اأنه يف حال 
مت اإختي���اري اأ�سكرك���م واإن مل يح�س���ل �ساأكتف���ي 
بالتعرف على ح�سرتكم وبقيت على هذا املو�سوع 
�سنة كاملة ويف النهاي���ة ا�ستلمت املن�سب باملنطق 

ال�سحيح.

�صعــــد  الرئي�ــــض  مــــع  خــــالف  هنــــاك  هــــل   •
الإنتخابــــات  يف  �صترت�صــــح  احلريري؟وهــــل 

املقبلة و�صتكون منفرداً او يف لئحة؟
ال اأرى خ���الف م���ع الرئي�س �سع���د احلريري ولكن 
ال يوج���د تن�سيق وما يطالب ب���ه الرئي�س احلريري 
نحن جميعًا نطالب ب���ه، ولدي مالحظات حتدثت 
عنه���ا م���رارًا ح���ول االإدارة واأعتق���د ان الرئي����س 

احلريري يوافق الأنه دومًا يقول اأنه ال بد من اإعادة 
النظ���ر واأن هناك اأخطاء وانا على ثق���ة باأنه يومًا 
ما �سيق���وم باأخذ اإج���راءات ملعاجلة ه���ذا اخللل، 
واأنا اعت���رب ال�سيخ �سعد احلري���ري اأخي و�سديقي 
وحبيب���ي ولك���ن ال يوج���د تن�سيق واأنا دوم���ًا جاهز 

للتن�سيق.

اأم���ا بالن�سبة للرت�سي���ح هناك دومًا م���ا يقال انني 
�ساأك���ون عل���ى الئح���ة ال�سي���خ �سعد وه���ذا الكالم 
�سمعته قبل االإنتخابات املا�سية واأنا لدي ح�ساباتي 

اخلا�سة.

زالت تعي�ض حالة  • اإن مدينــــة طرابل�ض ما 

النائب ال�صابق م�صباح الأحدب لـ"�صيدا عر التاريخ":
لطالما كان من �لمد�فعين عن حق�ق �لم��طن �للبناني

مهما كانت طائفته و�آر�ئه �ل�شيا�شية ر�ف�شًا �لت�شلح

ح��ر: �أ�شرة جملة �شيد� 
ت�صرفت اأ�صرة جملة �صيدا يف احلوار البناء مع رئي�ض "لقاء الإعتدال املدين" النائب ال�صابق "م�صباح الأحدب" اإبن مدينة طرابل�ض 

الفيحاء الذي لطاملا كان من املدافعني عن حقوق املواطن اللبناين مهما كانت طائفته واآرائه ال�صيا�صية راف�صاً الت�صلح وداعياً للوقوف 
�صفاً واحداً بوجه الفتنة التي تتخبط بلبنان وم�صجعاً للعلم والثقافة وال�صالم على م�صتوى الوطن.

النائب السابق مصباح األحدب

حوارحوار

الالإ�صتقرار الأاأمني ما هو احلل براأيك علماً 
اأن هنــــاك حلــــول كثــــرية طرحــــت ومل ترتجم 

على الأر�ض؟
اإن احلل����ول مل ترتج����م الأن����ه لي�س هن����اك �سغط 
حقيقي على رئي�س ال����وزراء ،اليوم لو كان هناك 
تن�سي����ق مع تي����ار امل�ستقبل وقمن����ا بتحرك �سعبي 
�ساغ����ط حقيقي عل����ى الرئي�س ميقات����ي الأنه من 
املطلوب اأن ياأخذ ق����رار كرئيي�س حكومة لتكليف 
اجلي�����س واملوؤ�س�س����ات الع�سكري����ة لو�س����ع ح����د ملا 
يج����ري يف طرابل�����س واإ�ستباح����ة املدين����ة به����ذه 
الطريق����ة غر مقب����ول وال�سبب ان هن����اك فريق 
ينف����ذ ما ه����و مطلوب حلماي����ة النظ����ام ال�سوري 

وفريق اآخر مبعرث.

• كيــــف هــــي العالقــــة مــــع الرئي�ــــض جنيــــب 
ميقاتي اليوم؟

اأنا عل���ى ال�سعيد ال�سخ�سي اأحر�س على عالقات 
جي���دة مع كل االأطراف ولك���ن الرئي�س ميقاتي هو 
مبوق���ع �سلط���ة ال اأقبل ما يق���وم به فه���و يغطي ما 
يريده النظام ال�سوري واأي�سًا الق�سف على اأرا�سي 
لبنانية، اما عل���ى ال�سعيد االإمنائي فهناك الهيئة 
العلي���ا لالإغاث���ة حتى الي���وم مل تكم���ل البحث بعد 
خم�س���ة ع�سر جول���ة من الدم���ار والت�سريد الأهايل 
املدين���ة كما مت و�س���ع اليد على بع����س اجلمعيات 
االأهلية فهذه االأمور التي األوم بها الرئي�س ميقاتي 
على ال�سعيد ال�سيا�سي واأنا لدي �سلطة متثيلية يف 
مدين���ة طرابل����س واأتعاطى ال�ساأن الع���ام واجلميع 
يع���رف ذل���ك وال اأ�ستطي���ع اأن اأتغاط���ى ع���ن اأمور 
اأو�سلتنا اإىل ما كنت اأخ�س���اه واأهل طرابل�س اأدرى 

ب�سعابها.

• ما راأيك مبواقف ال�صيخ اأحمد الأ�صري وما 
موقفك من مهاجمته للجي�ض؟

براأي���ي مواقف���ه حمقة وهناك غب كب���ر بالن�سبة 
للموقوف���ن م���ن غ���ر املقب���ول اأن يته���م اأ�سخا�س 
باالإره���اب م�سبقًا فقط الأنه ينتم���ي لطائفة معينة 
وي�سج���ن م���ن دون حتقي���ق مل���دة خم����س �سن���وات 
وهن���اك فريق يعترب باأنه يحق له اأن يحمل ال�سالح 
ويتج���ول ب���ه يف املناط���ق اللبناني���ة و عندم���ا يتم 
القب����س عليه يفرج عنه الأنه مق���اوم وهناك فريق 
اآخ���ر اأ�سبح م�ستهدف وهذه اأمور حمقة واأنا ل�ست 
طائف���ي واأق���ول ذلك ب���كل �سراحة ولك���ن اأريد اأن 
اأحاف���ظ على حقوق كل الطوائف ال�سيعية والعلوية 
والدرزي���ة ولكن حكم���ًا ع���ذرًا اردت احلفاظ على 

م�سالح االأخرين ال ا�ستطيع التنازل عن م�ساحلي 
واإذا كان هن���اك غب يتناول االأخري���ن اأدافع عنه 
و�سب���ق ان كنت يف الكارلت���ون دفاعًا عن املوقوفن 
العونين والقواتين اأثناء الوجود ال�سوري يف لبنان 
وقي���ل عني اآن���ذاك اأنني مرتد وم���ن ثم نزلت على 
ال�س���ارع دفاعًا عن املوقوفين قيل عني انني �سلفي 
وجه���ادي ومتع�س���ب، واأن���ا ال اعتق���د اأن مهاجمة 
اجلي����س اإيجابية ، اجلي����س يت�سرف بطريقة غر 
مقبولة ولكن���ه ينفذ قرارات �س���ادرة عن ال�سلطة 
ال�سيا�سي���ة ، فعندم���ا تق���وم ال�سلط���ة ال�سيا�سي���ة 
باإعط���اء اأوامر للجي����س باالإعفاء عن ما هو مقاوم 
واخلوف م���ن ااالآخر الأنه اإرهاب���ي فلماذا حماربة 

موؤ�س�سة ع�سكرية فيها �سباط ماأمورين.

• هــــل تــــرى اأنــــه ل بــــد من اإعــــادة بنــــاء الثقة 
بــــني املواطــــن واجلي�ض من جهــــة وبينه وبني 

الدولة من جهة اأخرى؟
بالطب���ع ال بد م���ن اإعادة بن���اء الثقة ب���ن اجلي�س 
واملواطن، فقد طلبت م���ن الرئي�س ميقاتي اإجراء 
حتقيق يف طرابل�س كما ح�سل يف مار خمايل ففي 
طرابل�س هناك من يعت���رب اأن اجلي�س اعتدى على 
اأهل���ه ممك���ن اأن يك���ون �سحيح وممك���ن ال واأي�سًا 
حادث���ة عر�سال مل يجر حتقي���ق فيها فمن الواجب 
اإج���راء حتقي���ق ومعاقب���ة ال�ساب���ط ال���ذي يخطاأ 
ليت�سال���ح اجلي����س مع اأهل���ه فالفكرة ه���ي كيفية 
التعاطي مع احلوادث، اإن الهيبة ال تتجزاأ يجب اأن 
يك���ون التعاطي مع اجلميع واأن يك���ون اجلي�س كما 
ين����س عليه الد�ستور اللبن���اين على م�سافة واحدة 
م���ع اجلمي���ع ولي�س كم���ا نتج ع���ن اإتف���اق الدوحة 

عندما اأعطي اجلي�س اإىل فريق.

• مــــاذا عــــن �صوريا هل تعود �صوريــــا الأ�صد اأم 
تراها بال هوية؟

�سوري���ا �ستبق���ى عربي���ة وله���ا تاريخه���ا وتراثها ال 
ي�ستطيح اأحد اأن يلغيه اأحد، مدينة طرابل�س عندما 
كانت مدينة العلم والعلماءو مق�سدًا لهم كانت يف 
نف�س الوقت مدينة امل�سرح واأيًا كان له وجهة نظره 
فعلماء القرن التا�سع ع�سر مل ينزعجوا منها معنى 
ه���ذا اأن لكل منطق���ة ومدينة تاري���خ واإنتماء ومن 
يريد اأن يقنع العامل بغر ذلك فليذهب اإىل الغابة 
ويف �سوري���ا ما زالوا يحاولون ت�سوي���ه تاريخها من 
خ���الل عمليات التهدمي ولك���ن يف النهاية ما يهدم 
هو احلجر ولي�س النفو�س التي ما زالت تقف بوجه 

اخلراب حتى اليوم.

• مــــا راأيك بحادثــــة التعدي علــــى ال�صيوخ يف 
منطقــــة خنــــدق الغميــــق وال�صيــــاح وهــــل ترى 
الفتنــــة تقــــرع اأبوابها؟وهــــل اأنــــت را�ــــض علــــى 

التعاطي مع هذه احلادثة؟
هناك من يعمل على الفتنة ولكنها ال يجب اأن تكون 
طائفية الأن هناك منظومة داعمة للنظام ال�سوري 
م���ن كل الطوائف ال زال���ت موجودة يف لبنان وهذه 
املنظوم���ة تعم���ل م���ا بو�سعه���ا لالإبقاء عل���ى نظام 
االأ�س���د الذي اأ�سبح مته���او وعند الدخول يف الف� 
الطائفية �سيكون تنفيذًا ملا يريده النظاام ال�سوري 
الأن ه���ذا دم���ار كب���ر والتعاطي مع ه���ذه احلادثة 
اإ�ستفزازي لكل لبنان ولكن ال بد من معاجلة اأمنية 

و�سيا�سية لهذا املو�سوع؟

• اإجتماعيــــاً: ماذا عــــن اجلمعيات الأهلية يف 
مدينة طرابل�ض هل هي فعالة؟

ال ت�ستطي����ع اجلمعي����ات االأهلية القي����ام بعملها يف 
ظ����ل اجلو و املناخ العام امل�سح����ون فعندما اأ�سبح 
ال�س����الح مدعوم م����ن قبل الق����وى ال�سيا�سية لي�س 
عل����ى اجلمعيات اإال التوعية عل����ى اأن الت�سلح لي�س 

احلل.

• ماذا عن حركة �صباب الغد؟
هي حركة اأطلقت قدميًا عندما كنت قن�سل فخري 
لفرن�س���ا يف �سمال لبنان ولكن الي���وم اأ�سبحت لقاء 
�سيا�س���ي "لق���اء االإعتدال املدين" وهن���اك موؤ�س�سة 
تدع���ى اإزده���ار �سنطلقها يف الوق���ت املنا�سب ولكن 
هناك بع�س االأمور التح�سرية و ال �سيما اأن االأجواء 
الي���وم ع�سكري���ة اأك���رث منه���ا �سيا�سية ولك���ن اأعتقد 
اأن الواق���ع ال�سيا�س���ي رغم كل ذلك م���ن خالل لقاء 
االإعتدال املدين حا�سًة اأن اجلميع يعرف اأننا و�سلنا 
ملرحل���ة يجب طرح احلل���ول الهادف���ة لتاأمن فر�س 
العمل ومواجه���ة االأو�ساع ال�سيا�سية اليوم فعلينا ان 

نتحرك ونقول ما نريد واأن نكون موجودين.

• كيف ترى الو�صع يف امل�صتقبل على ال�صعيد 
ال�صيا�صي والإجتماعي؟

اإن املرحل���ة االإنتقالية براأيي �ستك���ون �سعبة ولكن 
حكمًا �سيك���ون لدينا فر�س م�ستقبلي���ًا كبرة الأننا 
ندخل اإىل الفو�س���ى وعندما توجد الفو�سى توجد 

الفر�س ولكن علينا العمل على هذه الفر�س.
كلمة اأخ���رة: اأقدم �سكري واإحرتام���ي اإىل مدينة 
�سيدا واأهلها الطيبب، وحتية خا�سة الأ�سرة جملة 

�سيدا.
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رئي�صة جمعية "�صيدرز" عفت ادري�ض �صاتيال يف حديث خا�ض لـ"�صيدا عر التاريخ":

هدفنا �لحفاظ على كر�مة �لإن�شان ومد يد �لع�ن لكل
 محتاج في وطن تجاوزت فيه ن�شبة �لفقر حد �لمعق�ل

نعرف اأحدا. واحلقيقة اأننا ا�ستغربنا هذه امل�ساألة 
اإال اأن الداع���م االأول وراء ه���ذا االأم���ر هو االإعالم 
الذي �ساعدنا جدا يف اإي�سال ر�سالتنا اإىل خمتلف 

�سرائح املجتمع."

بها؟ قمتم  التي  الن�صاطات  هي  • ما 
� بع���د اأن تع���رف النا�س اإىل "خي���ام اخلر" الذي 
كان له���ا طابع���ا اإ�سالمي���ا نوع���ا م���ا الرتباطه���ا 
ب�سه���ر رم�سان املب���ارك ،قررنا اإن�س���اء" م�سرف 
الطعام"كي ال يك���ون ذو طابع ديني وبالتايل يكون 
لكل النا�س.كذلك هناك "الكيلو� داي"حيث جنمع 
م���ن املدار�س واملوؤ�س�س���ات موادا غذائي���ة. واملبداأ 
االأ�سا�س���ي ه���و اأن تك���ون امل�ساركة عيني���ة ولي�ست 
مادي���ة اإطالق���ا ،ف���كل تلمي���ذ اأو موظ���ف يجب اأن 
ي�س���رتي �سلعا غذائي���ة يختارها بنف�س���ه ولكن من 
خالل الئحة نكون قد اأعطيناه اإياها تت�سمن املواد 

ايل يج���ب �سراوؤها، لكن اأحيان���ا هناك من يخرج 
عن الالئح���ة لي�سرتي �سلع���ا اإ�سافية.اأي�سا هناك 
مطاعم يكون لها فائ�س معن نقوم  باإي�سالها اإىل 

الغذاء"." "م�سرف 

ن�ع من �إ�شفاء �لبهجة
اأنكـــم تخ�ص�صـــون ن�صاطـــا معينـــا  • نعلـــم 
ملنا�صبـــة يـــوم الأم كل �صنـــة ،مـــاذا تخرينـــا 

عن التح�صريات؟

" �سعورا منا مع النا�س املحتاجة اأردنا اأن ن�سفي 
البهج���ة يف نفو�س اأمهات كل لبن���ان  ،لذلك قررنا 
اأن نق���دم يف هذا اليوم قالب حلوى لالأم كي ت�سعر 
اأن هن���اك م���ن يفتكرها ول���الأوالد الذي���ن رمبا مل 
يتذوق���وا طع���م "الكاتو" طوال ال�سن���ة لنقول لهذه 
االأم اأننا معها ونحتفل واإياها يف هذا اليوم.هناك 
اأ�سخا����س كانوا يقدمون لنا اأك���رث من قالب حلوى  
كم���ا اأنهم كانوا يقدم���ون الهداي���ا اأي�سا.ولن�سجع 
هذه املبادرة قررن���ا اأن نقيم م�سابقة الأجمل قالب 
حل���وى، و�سدقين���ي اأن اأجم���ل القوال���ب ه���ي التي 
كانت تعد يف املنزل ،باالإ�سافة اإىل اأ�سخا�س كانوا 
ي�سرتون القوالب لكنهم كانوا ي�سرتونها بكل عناية 
وكان���ت بدورها من اأجم���ل قوال���ب احللوى.والأننا 
نوؤم���ن ب�س���رورة العمل مع اجلميع فق���د تعاونا مع 
خمتل���ف اجلمعيات يف كافة املناط���ق لنوزع عملنا 

يف كل لبنان."

"�شيدرز"
"�صيدرز"؟ فكرة  بداأت  كيف  • بداية 

اإن�س���اء  يف  يفك���ر  مل  من���ا  اأح���دا  اأن  "احلقيق���ة 
جمعية حت���ى اأننا احيانا نتمنى ل���و اأننا مل نن�سئها 
واأن العم���ل بقي عفويا الأن العمل منذ االأ�سا�س كان 
لوجه اهلل.الفكرة انبثق���ت من وحي �سهر رم�سان 
املب���ارك وكم���ا تعلمن خالل ه���ذا ال�سه���ر النا�س 
تطبخ الكث���ر الكثر من املاأك���والت فيبقى فائ�سا 
كب���را م���ن الطعام.وهك���ذا قررن���ا اأن جنمع هذا 
الفائ����س ونوزعه. ومع اقرتاب �سهر رم�سان اأردنا 
اأن ناأت���ي بعلب لن�س���ع فيها وجب���ات الطعام لكننا 
بع���د ذلك قررن���ا اأنه بدال م���ن اأن جنم���ع الطعام 

ملاذا ال نق���وم باإعداد طع���ام االإفط���ار؟.ويف نف�س 
الوق���ت كان هناك "خي���ام الهن���ا" واحلقيقة اأننا 
كما غرن���ا ت�سايقنا جدا من ه���ذه "اخليم" التي 
ال متت ل�سه���ر رم�سان باأية �سل���ة فقررنا اأن نقيم 
خيم���ا ونطلق عليه���ا ت�سمية "خي���ام اخلر" فمن 
يري���د اأن يتن���اول االإفطار داخل ه���ذه اخليم اأهال 

و�سهال به ومن ال يريد ذلك الأنه كما تعلمن  هناك 
اأ�سخا�س ال يقبلون هذا االأمر على اأنف�سهم فرن�سل 
لهم الطع���ام.ويف حال املطب���خ ال يتحمل اأكرث من 
800 �سخ�س ولدينا 2000 �سخ�س نقدم ملن تبقى 

"املونة".
واحلقيق���ة اأننا مل نكتف بالعا�سمة بروت فقط بل 
انت�سرن���ا يف خمتل���ف املناطق اللبناني���ة الأن الفقر 
لي����س له ح���دود وامل�ساألة مل تعد حم�س���ورة ب�سهر 

رم�سان املبارك فهي باتت على مدار ال�سنة."

�لتربعات و�لن�شاطات
الترعات؟ عن  • ماذا 

نكن  اأننا مل  علما   ، كبرة جدا  كانت  "التربعات 

ح��ر: �شمار �لرتك
اإميانـــا منهـــا ب�صرورة مد يـــد العون اإىل كل مواطـــن حمتاج يف هذا 
البلـــد، نتيجـــة ما مررنـــا به ول نزال من اأزمـــات وظروف اجتماعية 
مـــن  الو�صطـــى  الطبقـــة  بالأخ�ـــض  �صحقـــت   ، �صعبـــة  واقت�صاديـــة 
جمتمعنـــا، كان ل بـــد مـــن اأن تولد جمعية "�صيـــدرز". وبالرغم من 
اأن انطالقتهـــا كانـــت وليـــدة �صهر رم�صـــان املبـــارك بالدرجة الأوىل 
اإل اأن مبـــادرة اخلـــري واأ�صحـــاب الأيـــادي البي�صـــاء اأرادوا اأن ت�صتمر 
ر�صالة العطاء هذه خ�صو�صا واأن ن�صبة الفقر يف وطننا جتاوزت حد 

املعقول.
العائـــالت املحتاجة يف العا�صمة بريوت وخمتلـــف املناطق اللبنانية 
"حـــدث ل حـــرج" لأنـــه بب�صاطة "العني باتت ب�صـــرية واليد باتت 
ق�صرية"، ومن كان بالأم�ض ميد يد العون مل�صاعدة الآخرين اأ�صبح 
هو اليوم بدوره بحاجة ملن ي�صاعده.مع الأ�صف هذا هو واقع احلال 

يف بلد تخلى عنه م�صوؤولوه.
انطالقـــا مـــن هـــذا الواقـــع اأرادت "�صيـــدرز" اأن تعيـــد الب�صمـــة لـــكل 
الإمكانيـــات  كانـــت  واإن  املتاحـــة  الطـــرق  ب�صتـــى  لت�صاعـــد  حمتـــاج، 
حمدودة. والالفت هنا اأنه ما اأن تقوم "�صيدرز"بن�صاط معني حتى 
يتهافـــت اأ�صحـــاب الأيـــادي البي�صـــاء ملـــد يـــد العون ،كيـــف ل؟وعمل 

اخلري ل ينتظر ا�صتئذانا من اأحد. 

ن�صاطـــات "�صيدرز"متعـــددة لكن جميعهـــا تتوجه خلدمـــة الإن�صان، 
ومل�صاعدته على العي�ض بكرامة.ونحن اإن نن�صى فال ي�صعنا اأن نن�صى 
املنا�صبة الذي ي�صادف الإحتفال بها  خالل هذا ال�صهر والتي تتمثل 
بعيد الأم الذي اأعتره من اأهم الأعياد على الإطالق كونه يخت�صر 

بب�صاطة حب العامل اأجمع. 
وهكـــذا ، جريـــا على عادتها يف كل عام ،تقوم جمعية "�صيدرز" �صمن 
ن�صاطاتهـــا املتعددة بحملة كرى جلمـــع قوالب احللوى لتوزع على 
اأمهات العائالت املحتاجة يف كل لبنان وذلك كي ل ت�صعر اأي اأم بغ�صة 
فتكـــون الفرحة مكتملة ،وذلك بالتعـــاون مع العديد من اجلمعيات 
التـــي ان�صمـــت لالإ�صرتاك يف هـــذه احلملة وا�صتـــالم وتوزيع قوالب 

احللوى على كافة املدن والقرى اللبنانية.
ومبا اأن هذا امل�صروع قد حقق النجاح على مدى �صنوات نتيجة الدعم 
واجلهود املتوا�صلة ،مما اأدخل الفرح يف نفو�ض العديد من الأمهات 
"�صيدرز"الإ�صتمـــرار  ارتـــاأت  املي�صـــورات  بالأمهـــات  اإ�صـــوة  املعـــوزات 

بالإحتفال بهذه املنا�صبة �صنويا.
لت�صليـــط ال�صـــوء اأكـــرث علـــى هـــذه اجلمعيـــة اأجـــرت  "�صيـــدا عـــر 
التاريـــخ" لقـــاء مـــع رئي�صـــة "�صيدرز"عفـــت ادري�ـــض �صاتيـــال، وذلك 
للتعـــرف علـــى اأهـــم الأهداف واأبـــرز الن�صاطـــات  وكيفيـــة تاأ�صي�صها ، 

فكان الآتي:

عفت ادريس شاتيال

ليس هناك من متويل 
ثابت فالدعم الوحيد 
يتم من قبل أصحاب 

"اجلمعية" 

قريبا جدًا سيكون لدينا 
مطبخ دائم إليصال 

الطعام على مدار السنة 
لألشخاص العاجزة
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حوارحوار

• بداية، كيف تتم اآلية تقدمي الطلبات؟
" الفق���ر يف لبن���ان ياأت���ي لتقدمي طل���ب يف اأحد 
وبالت���ايل  االإجتماعي���ة،  ال�س���وؤون  وزارة  مراك���ز 
نح���ن نذه���ب للقيام بزي���ارة له يف بيت���ه لالإطالع 
عل���ى حمتويات املن���زل والو�س���ع االإقت�سادي لرب 
اأو  االإجتماعي���ة  احلال���ة  حي���ث  م���ن  اإن  االأ�س���رة 
احلال���ة االإقت�سادية ،باالإ�سافة اإىل احلالة الطبية 

والتعليمية...
ف���ال62 موؤ�سر عليه���م نقاط ،وه���ذه النقاط التي 
ن�سجلها يرتتب عليها يف النهاية"score"ومعدل 
كل  فقر حمدد ل���كل اأ�سرة وه���ذا "standard"يف 
لبن���ان. طبع���ا هن���اك اإ�ستم���ارة تعب���اأ لتدخل على 
برنام���ج معلومات���ي يقدم ل���كل اأ�سرة مع���دل فقر 
حم���دد ، وبالت���ايل نح���ن نقارن ه���ذه املعدالت مع 
باقي املع���دالت يف كل لبن���ان لن�سنفها من االأكرث 
فقرا اإىل االأق���ل فقرا ويف النهاية كافة االأ�سر التي 
تقع حتت خط الفقر االأدنى تعطى هذه التقدميات 
التي اأقرها جمل�س الوزراء. اأما العائالت التي هي 
ف���وق خط الفقر فال ن�ستطيع م�ساعدتها يف الوقت 
احلا�س���ر، علما اأن هذه العائالت رمبا تكون اأي�سا 

م�صروع دعم الأ�صر الأكرث فقرا ي�صري اإىل 350 األف مواطن لبناين يعانون الفقر 
�لدكت�ر جان مر�د:عملنا متكامل ومتجان�ش

هدفه و�حد خدمة �لفقير
ح��ر: �شمار �لرتك

�صمن خطة الإ�صالح التي التزمت بها احلكومة اللبنانية يف موؤمتر باري�ض 3 والتي جاءت نتيجة الو�صع الإقت�صادي والإجتماعي القائم يف 
لبنان نتيجة احلرب اللبنانية ،الأمر الذي اأ�صفر عن وجود �صريحة كبرية من ال�صعب اللبناين التي تعاين من الفقر، بالإ�صافة اإىل 8% منهم 

يعانون من الفقر املدقع، اأي هناك ما يعادل 320 األف مواطن لبناين يعي�صون حتت خط الفقر الأدنى.
انطالقـــا مـــن هـــذا الواقـــع ،ارتاأت احلكومة اللبنانية اأن هناك دعما كبريا يف عدة جمـــالت ، اإل اأن هذا الدعم لي�ض منظما ومن�صقا ، وبالتايل 
�صمن خطة الإ�صالح التي اأر�صلتها اإىل موؤمتر باري�ض 3 والتي على اأ�صا�صها اأ�صبح هناك عدة قرو�ض للدولة اللبنانية اأرادت الدولة اأن يكون 
هناك اإ�صتهدافا للمو�صوع الإجتماعي من خالل دعم الأ�صر الأكرث فقرا، وتر�صيد الإنفاق الإجتماعي والإقت�صادي على هذه الفئات املهم�صة. 
وكما هو معلوم هناك عدة و�صائل للدعم يف لبنان منها: دعم الرغيف ودعم املازوت...اإل اأن املي�صور ي�صتفيد من هذا الدعم كما الفقري اأي�صا 

ي�صتفيد من ذات الدعم وهذا لي�ض اإن�صافا.
من هنا، اأرادت  الدولة اأن تدخل برنامج "م�صروع دعم الأ�صر الأكرث فقرا" والذي يعتر برناجما عامليا وهو موجود يف ما يقارب ال 80 دولة 
يف العـــامل التـــي  ت�صتخـــدم اآلية الإ�صتهداف، وبالتـــايل هي مقاربة الفقر من حيث الدللة على الفقر بعدة موؤ�صـــرات �صواء كانت اإقت�صادية اأم 

اإجتماعية.هذه املوؤ�صرات عددها 62 وقد متت لبننتها لتعطي دللة وا�صحة ولتو�صلنا مبا�صرة اإىل الفقري.
لالإطـــالع اأكـــرث علـــى تفا�صيـــل هـــذا "امل�صروع" واآليتـــه وكيفية تنفيذه علـــى الأر�ض التقت"�صيدا عـــر التاريخ "امل�صرف العـــام على الرنامج 
الوطني لدعم الأ�صر الأكرث فقرا الدكتور جان مراد الذي حتدث بكل اإ�صهاب عن اأهمية هذا "امل�صروع" والنجاح الذي حتقق ، فكان الآتي:  

الدكتور جان مراد

مطبخ د�ئم
افتتاحه؟ الذي تنوون  املطبخ  • ماذا عن 
الدائم يف  "قريب���ا جدا �سيك���ون لدينا مطبخن���ا 
منطق���ة الب�سط���ا، وق���د اأ�سمين���اه "خي���ام اخلر 
365"، وذل���ك الإي�س���ال الطعام على م���دار ال�سنة 
لالأ�سخا����س العاجزة عن تاأمن طعامها باالإ�سافة 
اإىل تاأم���ن الطعام لعائ���الت اأخ���رى ال ت�سمح لها 
الظروف باأن تقوم بطهي الطعام.ويف نف�س الوقت، 
نك���ون قد �ساعدنا العديد من ال�سيدات على تاأمن 
فر�س عمل لهن من خ���الل اإعداد الطعام يف هذا 
املطبخ.كم���ا اأننا �سنحر�س على اأن نبيع االإنتاج يف 
االأ�سواق مع حر�سنا الكامل على اأن تكون وجباتنا 

الغذائية �سحية %100."

�لكبري" "�ألأزرق 
اأي�صا من  بالبيئـــة  اأنكـــم تهتمون  • نعلـــم 

خالل حملة "األأزرق الكبري"؟
الكب���ر" اأ�سبحت  "االأزرق  اأن حمل���ة  "احلقيق���ة 
جمعية خا�سة بحد ذاته���ا، وقد باتت منف�سلة اإال 
اأنها ما تزال اإبنة "�سيدرز "،مهمتها تتمثل بتنظيف 
ال�سواطىء اللبناني���ة باالإ�سافة اإىل التنمية.هناك 
اأي�س���ا حملة تنظيف االأنهر بالتعاون مع" بنك ميد 
االأنهر  لي�س هدفها فقط تنظيف  "وه���ذه احلملة 
واإمنا توجي���ه اأهايل املنطقة واحلر����س على اأن ال 
يكون هناك من فق���ر. حاليا اأكرثية تركيزنا على 

منطقة تنورين."

هدفنا كر�مة �لإن�شان
•هـــل هنـــاك مـــن اأهـــداف اأخـــرى تتمنـــون 

حتقيقها؟
وتقدمي  االإن�س���ان  كرامة  عل���ى  "هدفن���ا احلفاظ 
كاف���ة اخلدمات ل���ه، باالإ�ساف���ة اإىل احلفاظ على 
م���ا تبقة من بيئتنا الأننا م���ع االأ�سف خربنا "الكرة 
االأر�سية".ويف ظل عدم توافر االإمكانيات املطلوبة 
يف وزارة البيئ���ة فاإن  التن�سيق معه���ا �سئيل للغاية 
لك���ن  طبع���ا ه���ذا ال يعن���ي اأن هن���اك فج���وة فيما 
بيننا على العك�س. جهودن���ا فردية لكننا �سن�ستمر 
يف عملن���ا مل���ا فيه خدمة املواطن يف ه���ذا البلد وال 
�سيم���ا الفئ���ة املحتاجة والتي بات���ت كثرة جدا مع 

االأ�سف."

حمالت ت�عية
• هـــل تقومون بنوع مـــن حمالت التوعية 

يف املدار�ض واجلامعات؟
"�سيدرز"واالأزرق  ن�ساطنا يف  "طبعا، وعدا عن 
الكب���ر، فهن���اك ن�س���اط نعم���ل عليه من���ذ مدة 
يتمث���ل باإعادة تاأهي���ل العديد من املن���ازل الذي 
يعج���ز اأ�سحابه���ا ع���ن ذل���ك نتيج���ة ظروفه���م 
املادي���ة، وذل���ك باإ�سراف العديد  م���ن االأ�ساتذة 
الذي���ن يعملون وطالبهم على تاأهيل هذه املنازل 
لت�سبح الئقة باأ�سحابه���ا.وال اأ�ستطيع اأن اأ�سف 
ل���ك �سعادة الط���الب وهم يقوم���ون بتنفيذ هذا 

العمل."

�لتم�يل؟
التمويل؟ عن  • ماذا 

اأو اأي  "لي�س هناك اأي دعم مايل من قبل الدولة 
جهة اأخرى، وبالت���ايل لي�س هناك من متويل ثابت 
فالدع���م الوحيد يتم م���ن قبل اأ�سح���اب اجلمعية 
الذين يقدمون كل م���ا بو�سعهم.الدعم يتم اأحيانا 
يف منا�سبة معينة حيث يغطي "ال�سبون�سور"تكاليف 
الن�ساط.نح���ن ل�سن���ا مث���ل بقي���ة اجلمعي���ات التي 
ياأتيها التمويل لكننا واحلمد هلل نتمكن من حتقيق 

ما نريد ، كيف؟ ال اأعلم."
توفرونهـــا  التـــي  التقدميـــات  هـــي  مـــا   •

للمحتاج عدا الطعام؟
"اأحيانا تاأتينا م�ساعدات مالية نوزعها على املحتاجن 
باالإ�ساف���ة اإىل االأدوية التي نر�سله���ا اإىل امل�ستو�سفات 
لتق���وم بدوره���ا بتوزيعها عل���ى املر�سى.كذل���ك ياأتينا 
الكث���ر من الثي���اب اجلديدة والقدمي���ة باالإ�سافة اإىل 

املفرو�سات فنوزعها على كل من هو بحاجة لها."

تاأمني فر�ش عمل لكل حمتاج
"�صيدرز"؟ طموح  هو  • ما 

اإيج���اد فر����س عمل لكل حمت���اج، وذلك  "ناأم���ل 
لنوؤم���ن مدخوال ماديا لكل اإن�سان من عرق جبينه. 
وهن���ا ال بد من اأن اأ�س���ر اإىل اأننا تدخلنا مبختلف 
احل���روب التي ح�سلت وقدمنا ما با�ستطاعتنا من 
م�ساع���دات  بدءا من غزة م���رورا بالعراق وحاليا 
نح���ن اأي�سا نقدم م���ا بو�سعنا الإخوانن���ا ال�سورين 
دون اأن نن�س���ى ما قدمناه خ���الل حرب متوز حيث 

قمنا بتوزيع 7200 ح�سة غذائية يوميا...."

خ�ف من �لغد
• اإن اأردنا اأن نقوم مبقارنة ما بني الأم�ض 
واليـــوم ،هـــل تعتقديـــن اأن حاجـــة النا�ـــض 

باتت اأكر؟
"النا����س املحتاجة اأ�سبحت اأكرث بكثر والطلب على 
االأدوية ب���ات كبرا. يف ال�سابق كان هناك اأ�سخا�سا 
يخجل���ون م���ن اأخ���ذ امل�ساعدة،اأم���ا  الي���وم فبات���وا 
ياأخذونها دون ت���ردد. كما اأن هناك اأ�سخا�سا كانوا 
ياأخ���ذون �سلعا معينة وميتنعون عن غرها لتوافرها 
لديهم اليوم باتوا ياأخذونها كلها خلوفهم من الغد.
واملوؤ�سف اأن هناك اأ�سخا�سا كانوا يتربعون للجمعية 

لكنهم اليوم اأ�سبحوا على الئحة املحتاجن.
اأحيانا نتخوف من اأن نكون "مورفن"الأننا ن�سكت 
النا�س ع���ن املطالبة بحقوقه���م  عندما نوؤمن لهم 
نح���ن كل متطلباته���م لكننا نعود لنق���ول ،ما باليد 

حيلة يف ظل عدم حتريك الدولة الأي �ساكن ".
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اأنها متلك منزال و�سيارة...لكنها ا�سطرت اإىل 
التخلي ع���ن اأثاث املنزل وال�سيارة ، باالإ�سافة 
اإىل ذل���ك لفتن���ا وج���ود اأ�سر فيه���ا �سخ�س اأو 
�سخ�سن م�سن���ن ال اأحد يلتف���ت اإليهما، ويف 
ه���ذا املج���ال كان هن���اك لفتة م���ن الوزير اأبو 
فاع���ور لالإهتم���ام به���ذه االأ�س���ر وال �سيما اأن 
ه���وؤالء ربوا وعلموا وك���ربوا اإال اأنهم يف حلظة 
م���ن اللحظات باتوا م�سنن ومل يعد لديهم اأي 

مدخول ،هوؤالء لهم اإلتفاتة خا�سة."

تنمية �شاملة
اأخـــرى  برامـــج  مـــن  هنـــاك  هـــل   •
تقـــوم بهـــا وزارة ال�صـــوؤون الإجتماعية 
لرفـــع امل�صتـــوى املعي�صـــي والإجتماعي 

للمواطن؟
"الوزارة" بالتعاون  "هن���اك برامج تقوم بها 
م���ع ال���وزارات االأخ���رى لنب���داأ عملي���ة تنمية 
�ساملة �س���واء من حيث تاأهي���ل القادرين على 
العمل �سمن االأ�سرة باأن يجدوا وظائف للذين 
با�ستطاعته���م اأن يعمل���وا  ،متكن امل���راأة من 
حي���ث اإدراج ع���دة برامج تدريبي���ة للن�ساء يف 

البي���وت من دون احلاجة للخ���روج خارج اأ�سرهم، 
وذلك من خالل تدريبهم على مهارات اخلياطة اأو 
الر�س���م والتزين...باالإ�سافة اإىل برامج التدريب 
هن���اك  االأمية.كم���ا  وحم���و  "الكمبيوت���ر"  عل���ى 
برامج اأخ���رى تعنى باحلد م���ن الت�سرب املدر�سي  
والتقدميات التي قدمناها �سندر�س مدى جناحها 
م���ن خالل قيا�س ن�سبة االأطفال اأو التالميذ الذين 
كان لديه���م ت�سرب مدر�سي الع���ام الفائت مقارنة 
مع هذا العام وذل���ك بعد اأن نكون قد دفعنا عنهم 
قيم���ة الكتب لرنى م���دى مردود ه���ذه التقدميات 

التي قدمناها.
نحن با�ستطاعتنا اليوم اأن نعتز بقاعة البيانات كونها 
باإمكانه���ا اأن تخدم اأية موؤ�س�س���ة يف الدولة اللبنانية 
، ف���اإن اأرادت احلكوم���ة على �سبيل املث���ال اأن تدعم 
امل���ازوت اأو اأن تقدم اأية م�ساع���دة للفقراء باإمكاننا 
اأن نعطيها قائمة بالفقراء يف لبنان وعلى اأي اإرتفاع 
يعي�سون 500 م���رت اأو 700 مرت ويف اأي منطقة كانوا 

�سواء يف عكار اأو النبطية اأو طرابل�س...
اأي اأنن���ا اليوم باإمكاننا اأن نحد م���ن الهدر لن�سل 
اأن  باإمكانن���ا  الي���وم  امل�ستحق���ن.  اإىل  مبا�س���رة 
ن�ستخدم قاعة البيانات هذه الأنها اأ�سبحت وطنية 
وعل���ى م�ست���وى لبن���ان ككل، وبالت���ايل با�ستطاعة 
اأي���ة وزارة اأن ت�ستخ���دم قاعة البيان���ات لنت�ساعد 

�سوي���ا ونتوا�س���ل وهذا م���ا بداأن���ا بالتاأ�سي�س له مع 
ال�سن���دوق الوطني لل�سم���ان االإجتماعي ب�سخ�س 
به���دف خدم���ة  وذل���ك  الدكت���ور حمم���د كرك���ي 
ال�سن���دوق الوطني وم�سروع االأ�سر االأكرث فقرا يف 
نف�س الوق���ت لنحد من الهدر ونر�س���د من االإنفاق 

على ال�ساأن االإجتماعي يف لبنان."

هدفنا حماية �لأ�شر �للبنانية
اأهدافكم يف العام 2013؟  اأبرز  • ما 

اللبناين كيفية  املواطن  نعلم  اأن  اأهدافنا  " اأب���رز 
اإ�سطي���اد ال�سم���ك، لنخف���ف عبء املو�س���وع على 
احلكوم���ة اللبناني���ة ولتتج���ه ميزاني���ة الدولة اإىل 
مكان اآخر تتمكن من االإ�ستثمار فيه.اآلية برناجمنا 
االأ�سا�سي���ة اأو�سلتنا اإىل الفق���ر، بدورنا �سن�ساعد 
هذا الفقر خالل �سنة ون�سف اأو �سنتن لنعود بعد 
ذل���ك بالقيام مب���ا قمنا به من حي���ث تقييم حالته 
االإجتماعي���ة واالإقت�سادي���ة لرنى م���دى تطور كلتا 
احلالتن.وهن���ا اأحب اأن األف���ت اإىل   اأن اآلية العمل 
يف الربنامج مفتوح���ة ومن املمكن اأن ت�ساعد لي�س 
يف جمال الفقر فح�سب بل يف عدة جماالت اأخرى 
كالت�س���رب املنزيل والبطال���ة.... نحن اليوم لدينا 
قاعة بيانات بداخلها ما يقارب ال�20 األف مواطن 
لبناين اجلاهزين للعمل مبجرد اإيجاد فر�سة عمل 

لهم ،لذل���ك يف الوقت احلا�س���ر نحن ب�سدد 
حت�س���ر كافة املعلوم���ات للتوا�سل م���ع وزارة 
العم���ل لنعلمه���ا بع���دد اللبناني���ن اجلاهزين 
للعم���ل مع كاف���ة التفا�سيل عنه���م، باالإ�سافة  
لعدد االأطفال املحتاجن للم�سكن وللم�ساعدة 

الطبية والتلقيح...
�سحيح اأننا انطلقنا من الفقر لكننا يف نف�س 
الوقت نقوم باإن�ساء �سبكة حماية على ال�سعيد 
التعليمي، الطب���ي، االإقت�س���ادي، االإجتماعي 
والعم���ل خلل���ق نوع م���ن احلماية له���ذه االأ�سر 
اللبناني���ة، فال يكف���ي اأن نعطيهم �سلة غذائية 
بل علينا اأن نخلق لهم فر�س عمل لنخفف عن 
الدولة العبء، وبالتايل كي  تتمكن هذه االأ�سر 
من حت�سن و�س���ع معي�ستها وبذلك نكون نحن 

قد حققنا اأهدافنا."

�لتجاوب كبري جد�
مـــع  والتعـــاون  التن�صيـــق  يتـــم  كيـــف   •

الوزارات؟
م���ع وزارة  "التج���اوب كب���ر ج���دا وال �سيما 
الرتبي���ة ولكن كما هو معلوم فهناك يف الدولة 
بع����س الروت���ن االإداري الذي نح���اول اأن نتخطاه 
بو�سائ���ل �سريع���ة م���ن خ���الل اإت�س���ال مبا�سر مع 
ال�سخ����س املعن���ي ،طبعا ه���ذا الروت���ن يخلق لنا 
بع����س العوائ���ق ويوؤخ���ر عملن���ا ،لكن ه���ذه طبيعة 
الروت���ن االإداري يف لبنان ونح���ن ال نتمكن من اأن 
نتخطاه ب�سكل كامل اإال اأننا نحاول اأن جند و�سائل 

بديلة متكننا من ت�سريع العمل."

�لدويل �لبنك  ب�شهادة  "�مل�شروع" جنح 
حقـــق  مـــدى  اأي  اإىل  براأيـــك  ختامـــا،   •

"امل�صروع" النجاح؟
"الربنام���ج جنح ب�سكل جيد جدا ب�سهادة البنك 
ال���دويل ال���ذي ن���وه الأك���رث م���ن م���رة بالربنام���ج 
وبال�سرعة وب�سمولية قاعة البيانات، بدءا من تلقي 
طلب���ات "امل�س���روع" اإىل حن تقدمين���ا للخدمات 
وه���ذه امل�ساأل���ة مل حت�سل يف اأي بلد م���ن البلدان.
اجلميع يتحدث عن �سفافية وم�سداقية الربنامج 
وجديت���ه، باالإ�سافة اإىل طريقة التعامل. فاملواطن 
ياأتي اإىل مكاتبنا وال ي�سدق اأنه يف موؤ�س�سة ر�سمية 
الأن طريق���ة التعاط���ي م���ع النا�س خمتلف���ة كما اأن 
مكاتبن���ا حتى هواتفنا اخلليوي���ة مفتوحة 24\24، 
فريق عملنا متكامل ومتجان�س وهدفه واحد خدمة 

الفقر." 

بحاجة اإال اأننا يف الوقت احلا�سر ن�ستهدف االأ�سر 
املعدم���ة والتي ه���ي فعال بحاجة ما�س���ة اليوم قبل 

الغد للم�ساعدة."

كيفية �مل�شاعدة؟
• كيف تتم امل�صاعدة وعر اأية اآلية ،وكيف 

تر�صد امليزانية يف هذا الرنامج؟
"احلقيق���ة اأن جمل����س الوزراء اأق���ر 28،2 مليون 
دوالر وذل���ك يف اأي���ار 2011 عل���ى اأن تكفينا لغاية 
اأيار 2012 وهي خم�س�سة ح�سرا مل�ساعدة االأ�سر 
االأكرث فقرا اأي اأن هذا املبلغ خم�س�س للم�ساعدات 
ولي����س الأي �سيء اآخر. اأم���ا امل�ساعدات فهي لي�ست 
مادية حفاظا على ال�سفافية وعلى و�سول اخلدمة 
ولي����س املادة اإىل الفقر، وبالت���ايل فاإن تقدمياتنا 
كاف���ة ه���ي عيني���ة وغ���ر مادية.هن���اك تقدميات 
تعليمي���ة، وق���د متكنا م���ن ت�سجيل كاف���ة التالميذ 
الذين يقعون حتت خط الفقر يف املدار�س الر�سمية 
من �سفوف الرو�س���ة وحتى �سفوف الثانوية �سواء 
كان يف املجال الرتب���وي اأو االأكادميي اأو التقني...

اأي�سا هذا الع���ام لدينا ما يقارب ال30 األف تلميذ 
الذين مت ت�سجيلهم يف املدار�س الر�سمية اللبنانية 
واملعاهد الفنية اللبناني���ة ،باالإ�سافة لذلك هناك 
ثمن الكتب الذي هو مقدم جمانا من "الربنامج" 

لهوؤالء التالميذ.
اأم���ا يف املج���ال الطب���ي فق���د مت موؤخ���را توقي���ع 
وائل  االإجتماعية  ال�س���وؤون  وزير  "بروتوكول"ب���ن 
اأب���و فاع���ور ووزي���ر ال�سح���ة العام���ة عل���ي ح�سن 
خلي���ل برعاي���ة وح�س���ور رئي����س جمل����س ال���وزراء 
جني���ب ميقات���ي، باالإ�ساف���ة اإىل نقي���ب اأ�سح���اب 
امل�ست�سفي���ات اخلا�سة �سليمان هارون  ومدير عام 
ال�سمان حمم���د كركي واجلهات املانحة �سواء من 
البنك ال���دويل اأو احلكومة الكندي���ة ،وال�سفرين 
اللبناني���ة  احلكوم���ة  واالإيطايل.وطبع���ا  الكن���دي 
تدعم امل�س���روع بن�سبة 50%باالإ�ساف���ة اإىل الدعم 

املمول من املوؤ�س�سات التي ذكرتها.
ال28،2 ملي���ون دوالر مق�سم���ة م���ا ب���ن تقدميات 
تعليمي���ة وطبية. التقدميات الطبي���ة ت�سمل تغطية 
فروق���ات وزارة ال�سح���ة وال�سم���ان االإجتماع���ي 
و�سندوق موظفي الدولة.كما اأننا خ�س�سنا بطاقة 
تخول املواطن امل�سنف حتت خط الفقر باأن ي�سل 
اإىل مكت���ب الدخ���ول يف اأي م�ست�سف���ى خا����س اأو 
حكومي لي�ستفيد بتغطية �سحية كاملة على ح�ساب 

ال�سامن االأول والفروقات التي ندفعها كربنامج.
كذلك هناك تقدميات على م�ستوى االأدوية املزمنة 

للم�ستفيدي���ن وهم يحق لهم مبوج���ب البطاقة اأن 
ياأت���وا اإىل اأي مرك���ز ل���وزارة ال�س���وؤون االإجتماعية 
ليح�سلوا عل���ى الدواء جمانا، وم���ن املمكن اأي�سا 
اأن يت���م ت�سخي����س املر����س الأنه لدين���ا العديد من 

االأطباء يف املراكز.
اأما بالن�سبة لل�سل���ة الغذائية فقد الحظنا اأن هناك 
ن�سبة كبرة م���ن املعوزين والفقراء امل�سنن والذين 
ه���م ما ف���وق ال�60 �سن���ة، لذلك قدمنا له���وؤالء �سلة 
غذائية قيمتها حوايل ال�100 دوالر من مواد غذائية 
عالي���ة امل�ستوى نقدمه���ا كل 3 اأ�سهر اأي 4 مرات يف 

ال�سنة وهي تغطي حاجاتهم الغذائية االأ�سا�سية.
وحالي���ا هن���اك م�ساع���دة رابع���ة نح���ن يف جم���ال 
التفاو����س ب�سدده���ا م���ع موؤ�س�سة كهرب���اء لبنان 
ووزارة الطاق���ة اإىل ح�س���م تقريب���ي �سهري هو 20 
األف ل���رة لبناني���ة على فات���ورة كهرب���اء موؤ�س�سة 

كهرباء لبنان."
�ملعيار �ل�حيد ه� �لفقر      

• اأمل يح�صل اأي تدخل �صيا�صي يف كيفية 
توزيع هذه امل�صاعدات؟

"احلم���د ل اهلل اأن���ه حت���ى الي���وم مل يح�سل اأي 
تدخ���ل �سيا�س���ي عل���ى اأي م�ست���وى ،الت�سنيف مت 
بطريقة علمية و�سفافة جدا جدا بكافة حمافظات 
لبنان ،نح���ن ال نعرف هوي���ات امل�ستفيدين م�سبقا 
،هناك نظام معلوماتي ي�سنفهم.ونحن مل نتعامل 
عل���ى اأي اأ�سا�س مناطق���ي  اأو طائفي اأو مذهبي...

فاملعيار الوحيد كان "الفقر".

�لتدقيق كان �شامال
• ما هي الفرتة التي ا�صتغرقها التح�صري 

لهذا "امل�صروع" والتاأكد من البيانات؟
"لدين���ا 99 مركزا منت�س���را يف خمتلف االأرا�سي 
موظف���ن  لدين���ا  املراك���ز  ه���ذه  ،ويف  اللبناني���ة 
متخ�س�س���ن ومدربن ال�ستقبال الطلبات وللقيام 
بزي���ارات اإىل املن���ازل باالإ�ساف���ة اإىل التدقيق يف 
اأن  االأ�س���ر  اإح���دى  �سرح���ت  اإذا  البيانات.مث���ال 
اأوالده���ا يتعلم���ون مبدار�س ر�سمي���ة وفعليا االأوالد 
يتعلم���ون يف مدار�س خا�سة كن���ا نذهب اإىل وزارة 
الرتبية للتاأكد من هذه امل�ساألة. كما اأننا كنا نذهب 
اأي�سا اإىل وزارة الداخلية وال�سوؤون العقارية للتاأكد 
لعدم ملكية اأية منازل اأو �سيارات...جمال التدقيق 

كان �سامال.
فريق العم���ل كان متكامال ومتجان�سا واجلميع كان 
يعمل بهدف خدمة الفقر.بداأنا ب2011 � 10 � 17 

با�ستقب���ال الطلبات ،نحن نفتخر الي���وم باأن نقول 
اأن���ه اأ�سبح لدينا ما يف���وق ال 70 األف طلب اأي 70 
األ���ف عائل���ة اإذا اأخذن���ا معدل و�سطي لع���دد اأفراد 
االأ�س���رة يف العائل���ة 4 اأو 5 اأ�سخا�س فنحن نتحدث 
ع���ن ما يق���ارب ال 350 األف مواط���ن لبناين وهذه 
ن�سبة كب���رة جدا.كما اأن باب تق���دمي الطلبات ما 
 ي���زال مفتوحا ولن يتوق���ف الأن الربنامج م�ستدام.
طبعا هناك اأ�سر رمب���ا تكون فعال بحاجة لكنها مل 
ت�سن���ف �سمن االأ�سر االأكرث فق���را، لذلك اأحب اأن 
اأوؤكد اأن باب املراجعات مفتوح وهو لن يغلق وباإمكان 

اأي اأ�سرة تقدمي الطلب جمددا للمراجعة."

�شع�بات "�لتنفيذ"
اأثناء  • ماهـــي ال�صعوبـــات التي واجهتكم 

تنفيذ" امل�صروع"؟
االأر�س،  �سيما على  وال  "واجهنا �سعوبات عديدة 
كم���ا تعلم���ن هن���اك ثقاف���ة يف لبن���ان ب���اأن هناك 
ع���دم م�سداقية للدول���ة اللبنانية االأمر الذي خلق 
لن���ا نوعا من ال�سك���وك لدى انط���الق امل�سروع الأن 
املواط���ن لي�س لديه ثق���ة بدولته.كن���ا نحارب على 
جبهت���ن ، اجلبه���ة االأوىل متح���ورت ح���ول اإعادة 
الثق���ة واحلم���د ل اهلل اأنن���ا متكنا من ذل���ك الأننا 
خالل �سن���ة من العم���ل بداأنا بتق���دمي امل�ساعدات 
فق���د �سجلن���ا التالمي���ذ ببداي���ة الع���ام الدرا�سي.
اأعتق���د اأننا جنحنا بوج���ود اأع���داد الطلبات التي 
تاأتينا واملراجعات.اأما اجلبه���ة الثانية فهي تتمثل 
بال�سعوب���ات التقني���ة على م�ست���وى البنى التحتية 
يف الدولة اللبنانية فنحن لي�س لدينا توا�سل يومي 
ع���رب "االأنرتنت" م���ع مراكزنا مم���ا ي�سطرنا اإىل 
جم���يء املوظف���ن اأ�سبوعي���ا اإىل املرك���ز الرئي�سي  
الإدخ���ال املعلومات بينما لو كان هناك " DSL" يف 
كاف���ة املناطق ل���كان العمل اأ�س���رع، لكننا مع ذلك 
نخلق لكل م�سكلة حال بديال ي�ساعدنا للو�سول اإىل 

غايتنا وهي خدمة الفقر."

و�قع �لأ�شر!
هـــذه  واقـــع  مـــع  التعامـــل  كان  كيـــف   •

الأ�صر؟
"احلقيقة اأن ال�سدمة كانت على كافة امل�ستويات 
فنح���ن مل نتخي���ل اأن هن���اك هكذا فق���ر يف لبنان 
،فن�سبة الفقر زادت ب�سكل وا�سع جدا وال �سيما بعد 
احلرب اللبنانية ،هناك اأ�سر توقف مدخولها كليا 
وبالت���ايل انتقلت م���ن حالة االإ�ستق���رار املادي اإىل 
حال���ة احلاجة لتن���زل اإىل دون خط الفقر يف حن 

حوار حوار
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زيارة خاصة زيارة خاصة 

"ملع����ان  ال�سي����دة  اأّك����دت  حديثه����ا:  �سي����اق  ويف 
املج����ذوب" اإّن البيئ����ة التي يعي�����س فيها و يرتعرع 
عليها كل اإن�سان قد توؤّثر على �سلوكه و منط حياته 
كث����رًا اإما ب�سكل اإيجابي .. واإّما ب�سكل �سلبي على 

املجتمع.
و حم���دت اهلل كثرًا م���ن كل قلبها الأنه���ا ولدت يف 
كن���ف اأ�س���رة �ساحلة كان له���ا التاأّث���ر االإيجابي يف 
تكوي���ن �سخ�سيته���ا و �سفاتها و �سلوكه���ا و م�سرة 

حياتها االإجتماعية.
.. م���ن هذا املنطلق و املنطق اإنطلقت ال�سيدة ملعان 
املجذوب لتاأ�سي�س اأ�س���رة، بعد زوجها من ال�سيد " 
توفي���ق اأب���و زيد"، و ه���و رجل اأعم���ال  طيب القلب 

حمب لعائلته و اأهله وجمتمعه ووطنه.
دخل���ت ملع���ان املجذوب " القف����س الذهبي " و هي 
العارف���ة ب���ذات نف�سها م�سبق���ًا اأّن م�س���رة احلياة 
الزوجّية  لي�س���ت نزهة و اإنها م�سرة كفاح و عطاء 
و حمب���ة ووف���اء.. و حنان و اإخال����س هلل و الدين و 

االأ�سرة و املجتمع.
و عل���ى ه���ذا االأ�سا����س اإنتقل���ت ب���كل ثق���ة و اإميان 
للعي����س مع زوجه���ا اإىل دولة " الكوي���ت " لتاأ�سي�س 
اأ�سرته���ا، م�سّلحة بالعلم و املعرفة و النور و االإميان 
و االإخال�س و باأن م�سرة الغربة �ساقة و مّرة بعيدًا 

عن االأهل و االأ�سدقاء و االأحبة و الوطن.
و قال���ت بدايًة : بع���د اأن اأنهي���ت درا�ستي " املرحلة 
وقت الحق  تاأّهلت يف  اأن  بعد  و  الثانوية " باإمتياز 

من �سريك عمرها ال�سيد " توفيق اأبو زيد "
رزقني اهلل �سبحانه و تعاىل بثالث اأوالد 

- طارق تولد 1983
- ربى تولد 1985

لل�شّيدة "لمعان �لمجذوب �أب� زيد "
ح��ر: ليال بديع

عرفـــت عـــن نف�صهـــا باأنهـــا اإمراأة متوا�صعـــة ك�صائر الن�صاء ، رّبة منـــزل تهتم ب�صوؤون اأ�صرتهـــا باملرتبة الأوىل ، و قد عملت بجـــدارة ... و كفاح 
و�صر جاهدًة للو�صول بالعائلة اإىل بر الأمان كواجب مقد�ض ، وفق الأ�صول الإجتماعية و الرتبية ال�صاحلة و البيئة الإ�صالمية ،

الغنّية بالقيم و املبادئ و الأخالق احلميدة لالأ�صرة و املجتمع اللبناين
اإّنها حقا اإمراأة مثالّية مكافحة وقفت اإىل جانب زوجها كواجب يف كل املراحل وحتى يف بع�ض الأزمات التي مر بها.

وهي موؤمنة اإميان مطلق بالعمل الإجتماعي لأنه عمل اإن�صاين راقي وواجب اإجتماعي وطني ، وله الأثر الطّيب يف نف�صها اأوًل،
و الأثر الطيب يف نفو�ض كل النا�ض ، و حتى اأي�صاً للراغبني يف تقدمي يد العون و الهبة و املنح و العطاء من اأجل املجتمع.

عائلة مرموقة طّيبة لها ح�صورها وتاريخها، عائلة ذات �صمعة ح�صنة،  كنف  يف  ترعرعت  و  ن�صاأت  " �صّيدة  املجذوب  " ملعان 
عائلة اإجتماعّية حتب عمل اخلري ، و اإن�صانّية يف الوهب و العطاء لها مكانتها الإجتماعّية يف املجتمع ال�صيداوي .. و اللبناين.

السيدة ملعان املجذوب أبو زيد

- فوزي من مواليد 1989
خ���الل فرتة وجودي بدولة " الكويت "، �سمحت يل 
الفر�س���ة باأّن األتحق باجلامعة الكويتّية، و اأ�سبحت 
حياتي لها طعم اآخر الأنني اإ�ستطعت باأّن اأوّفق نف�سي 
ووقتي م���ا بن االإهتمام باالأوالد و م�ستقبلي العلمي 

اجلامعي، و االأمر الذي اأ�سهم يف م�ساعدتي 
اآنذاك وجود م�ساعدة يل يف تدبر �سوؤون املنزل، و 
عن���د دخول االأوالد اإىل املدار�س و توفر لهم كل ما 
يل���زم من رعاية �سوؤون املن���زل و عند دخول االأوالد 
اإىل املدار�س و تاأمن لهم كل ما يلزم من رعاية دون 
ة لتقوية ثقافتي باللغة  تق�سر اإلتحقت بدورة خا�سّ
االإنكليزية، فهذه الدورة مّكنتني بكل ثقة باخلو�س 
يف �سائ���ر املجاالت االإجتماعّي���ة و العالقات العامة 

يف املجتمع.

هدوء ما بعد �لعا�شفة
اأك���دت ال�سّيدة " ملعان املجذوب " يف �سياق حديثها 
: اأّن احل���دث الط���ارئ و املفاجئ ال���ذي غّر منط 
بداي���ة م�سرة حياتها ... و حي���اة اأ�سرتها، و هّزت 
م�ساعره���ا و االإ�ستق���رار ال���ذي  كان���ت تعي����س فيه 
م���ع اأ�سرتها باأمان فوقعت كارث���ة حرب اخلليج يف 
الكوي���ت و تداعيات ه���ذه احلرب " حرب اخلليج " 
– ع���ام 1990 على دولة " الكويت " الأّن تداعيات 
هذه احلرب ب�سكل عام كانت مبثابة خ�سارة فادحة 

و كب���رة لنا و ل�سائر العائ���الت اللبنانية و العربّية 
املقيمة يف الكويت.

هذه احل���رب الب�سع���ة اأجربتنا بالالإك���راه ملغاردة 
الكوي���ت و الع���ودة للبن���ان و الب���دء م���ن جديد من 

نقطة ال�سفر.

�لأمل و�لإميان
االإمي���ان ب���اهلل... و االأم���ل باحلي���اة، اإ�ستطاع���ت 

ال�سي���دة ملع���ان املج���ذوب يف اإع���ادة ترتي���ب بيتها 
الداخل���ي م���ن خالل املحب���ة و الوف���اء و االإخال�س 
لالأ�سرة و ال�سرب مع �سريك حياتها و رفيق دربها و 
عمرها زوجها توفيق، بهذه العزمية متكنت االأ�سوؤة 
من االإنطالق جمددًا و بكل ثقة و اأمل نحو الف�ساء 
الوا�سع االإجتماع���ي و جنحت االأ�سرة يف جتاوز كل 
املحن و ال�سع���اب التي واجهتها منذ بداية م�سرة 

حياتها االإغرتابية.

�لنجاح و�لإ�شتقر�ر
بال�سوؤال عن �سر النجاح... و االإ�ستقرار بعد العودة 

من الكويت اإىل لبنان.
قال���ت ال�سي���دة ملع���ان املج���ذوب بع���د عودتننا من 
الكوي���ت و جناحنا و احلمد اهلل من جتاوز املحنة، 
م���ع  االإجتماعي���ة  عالقات���ي  اأمن���ي  اأن  اإ�ستطع���ت 
اجلمي���ع، و اأن اأتعرف على �سي���دات لهّن دور فّعال 
يف املجتم���ع. و كان لقائ���ي االأول مع ال�سيدة جنالء 
�سع���د يف اإ�سرتاح���ة �سي���دا و ت�سرفت به���ذا اللقاء 
فع���اًل و قد عر�س���ت علّي اآن���ذاك باأن اأك���ون ع�سو 
يف "املرك���ز الوطن���ي للعي���ون" و ج���اء القبول مني 
بكل فخ���ر لالإنت�ساب لهذا املركز االإن�ساين  العريق 
الأنن���ي اأ�سعر مبالذ اآمن يف القي���ام بعمل اإن�ساين و 
اإجتماع���ي، فاخل���ر اأجم���ل �س���يء و ال ي�ستطيع اأن 
ي�سع���ر به اإاّل من هو موؤم���ن بالق�سّية االإن�سانّية، ما 
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اأجمل روؤية اإن�س���ان ي�ستعيد نظره و تكون اأنت جزء 
م���ن هذه العملّية، منذ بدية م�سواري يف اجلمعّية و 

اأنا اأ�سعر بفخر كبر فهذا العمل نابع من القلب.

• هـــل فّكـــرت يومـــاً بالإنخـــراط يف جمـــال 
العمل؟

كل اأم ت�سع���ى نح���و الأف�سل والعم���ل لتطوير معي�سة 
اأبنائها و�سبل توفر كل م�ستلزماتهم لتاأمن العي�س 
الرغيد،م���ن املوؤّك���د يف ظل االأزمة الت���ي مررنا بها 
ق���د رغبت بالعم���ل مل�ساندة زوج���ي و عائلتي و لكن 
كان���ت هناك معوقات كثرة قد منعتني عن مزاولة 
اأي مهن���ة و منها اأوالدي الذين كانوا �سغار ال�سن و 
ه���م بحاجة ما�سة اإىل رعاي���ة و حنان مّني دائم، و 
لت البقاء  بالتاأكيد هم هم���ي االأّول و االأخر، فف�سّ

بجانبهم اأهتم بهم و اأرعاهم.

بـــدور  راأيـــك  هـــو  جمتمع،مـــا  ك�صّيـــدة   •
اجلمعّيـــات يف لبنـــان؟ و هـــل فّكـــرت يومـــاً 

بالإن�صمام اإىل اأحد اجلمعّيات؟
من املوؤّكد اأّن جميع اجلمعّيات تقوم بواجباتها على 
اأكمل وجه و هم جزء ال يتجزء اأ�سا�سي من املجتمع 

ال���ذي نعي����س فيه و لكن م���ن واجبنا لفت 
النظ���ر اأّن مهم���ا كان دور اجلمعّيات هام 
و قوي،للدولة الدور االأ�سا�سي و االأقوى يف 
بن���اء املجتمع و الوطن يج���ب على الدولة 
دعم هذه اجلمعّيات و م�ساندتها يف �ستى 

املجاالت و امليادين.
كم���ا ذك���رت يف البداي���ة اإّنن���ي ع�س���و يف 
مّن���ي  للعيون"اإميان���ًا  الوطن���ي  "املرك���ز 
بالعم���ل االإن�س���اين و الوه���ب و العط���اء،و 
اإّنني اأ�سّجع كل اإن�سان على القيام باأعمال 
اخل���ر و االإنت�س���اب اإىل اجلمعّي���ات التي 

ُتعنى بالق�سايا االإن�سانّية للتقدم بهذا املجتمع اإىل 
اأعلى درجة من درجات الُرقي.

الأن حمّبة االإن�سان الأخيه االإن�سان هو واجب مقّد�س 
و على اجلميع االإبتعاد عن االأنانّية و حب الذات.

فقد جزبني كثرًا عمل املركز الوطني للعيون الذي 
يعن���ى بالدرج���ة االأوىل بتاأم���ن قرنّي���ات للعن من 
خالل اخلّري���ن الذين يترّبع���ون بقرنّياتهم،فهذا 
املركز يخ���دم اجلميع دون متيي���ز الأّن عمل اخلر 
ال  ميّي���ز ب���ن اإن�س���ان و اآخر مهما كان���ت طائفته و 

اإنتمائه ال�سيا�سي.
م���ن خ���الل ه���ذه اجلمعّي���ة مّت اإنق���اذ الكث���ر من 
الّنا����س،و حمدًا هلل قد اإ�ستطاع���وا اأن يب�سروا من 

جديد.
اإّن اإمي���ان الكث���ر من الّنا�س بوه���ب القرنّيات بعد 
وفاتهم قد �ساعد مَب�سي هذه اجلمعّية قُدمًا،فوهب 
القرنّيات هو عب���ارة عن �سدقة جارية و ثقة و اأمل 

بعودة نور احلياة و قيمتها لالإن�سان.

رابطـــة  يف  ع�صـــو  اأّنـــك  املعـــروف  مـــن   •
هـــذه  اإجنـــازات  اأهـــم  هـــي  املجذوب،مـــا  اآل 

الّرابطة؟

اإنت�سبت اإىل الرابطة منذ خم�سة ع�سرة عامًا، وكان 
الدكتور طالل املجذوب هو َمن دفعني لالإنت�ساب و 
ذلك ب�سبب اإدراكه باأّنني ملّمة بالعمل االإجتماعي و 
مرتابطة مع العائلة، وكانت الّرابطة اآنذاك بحاجة 

اإىل جيل ال�سباب لالإنت�ساب اإليها.
ينح�س���ر عمل الّرابط���ة داخل العائل���ة، الأّن عائلة 
اآل املج���ذوب كب���رة،و ه���ي تعت���رب راب���ع عائلة  يف 

�سيدامن حيث العدد.
فلرابط���ة دوره���ام كب���ر يف دع���م اأوا�س���ر املحبة 
للعائل���ة، فالرابط���ة حت�س���ي و توث���ق ع���دد اأفراد 
العائل���ة،و معرف���ة عدد االأ�سخا����س الذين يحملون 
اإ�س���م هذه العائلة و حالتهم املالية و االإجتماعية اإن 
كانت �سعيفة، من خالل هذه االإح�ساءات ن�ستطيع 
تاأم���ن م�ساع���دات مالّية لهم من خ���الل اخلّرين 
املوجودين يف كن���ف هذه العائلة،و بالتايل فاإّننا يف 
كل �سنة نقي���م حفل تكرمي للناجح���ن الذين نالوا 
ال�سهادات من هذه العائلة و نقّدم لهم الدروع،و يف 
رم�سان لدينا ن�ساط اإجتماعي هام و هو جمع كافة 
رواب���ط اآل املجذوب )رابط���ة اآل املجذوب �سيدا،و 

رابطة طرابل�س و البقاع و اأكرثهم م�سايخ(.

• ما هو راأيك كنا�صطة يف املجتمع 
لإعطـــاء  املـــراأة  حـــق  يف  املـــدين 
اجلن�صّية لأولدها ؟و هل توؤّيدين 

قانون الّزواج املدين؟
امل���راأة حا�سلة عل���ى جميع حقوقها 
االإجتماعّي���ة،و  امليادي���ن  �سّت���ى  يف 
ذل���ك من خ���الل تبووؤه���ا املراكز و 
االإدارات،و ال ن�ستطي���ع اإنكارذل���ك 
و  اأّن املجتم���ع الّلبن���اين هو جمتمع 
راٍق و هذا ال���ذي �ساعد املراأة على 
امل�سي قدمًا قي م�ساركة الرجل يف 

�ستى امليادي���ن، اأّما ال�سيء الوحي���د الذي ينق�سنا 
و ال���ذي نطم���ح يف الو�سول اإليه هو من���ح املراأة يف 
حق اإعط���اء اجلن�سّية الأوالدها الأّن���ه مبثابة االأمان 
لالأوالد و للم�ستقب���ل لكي ي�ستطيعوا العي�س بكرامة 
و اأن يتب���واأوا املنا�س���ب الأّنن���ا كما نعل���م اأن حاملن 
اجلن�سّي���ات غر اّللبنانّي���ة ال يحق لهم يف العمل يف 

العديد من القطاعات.
فيما يتعّل���ق بقانون الّزواج املدين فاأنا ال اأوؤّيده الأّنه 
خمال���ف لل�سرع و من جهة اأخرى هذا الزواج يوؤّدي 
اإىل �سياع االأبناء و يوؤّدي اإىل زعزعة االإ�ستقرار يف 

املنزل.

• يف الوقـــت الراهـــن كثـــرياً مـــا ن�صمـــع اأّن 
الّرجـــال يطالبون بحقوقهـــم �صد املراأة،ما 

راأيك بهذا املو�صوع؟
رج���ال  يوج���د  وال  الرج���ل،  دور  اإلغ���اء  ميك���ن  ال 
معّنفن،فالرج���ل ال�سعي���ف ال�سخ�سّي���ة هو الذي 

يجعل املراأة م�سيطرة،
ف���ال ن�ستطي���ع اإن���كار مناف�س���ة املراأة ل���ه يف معظم 
املج���االت و لكن يبق���ى للّرجل مه���ارات و اأعمال ال 
ت�ستطي���ع املراأة القيام بها، فهو يتمّتع بقّوة ج�سدّية 

تختلف عن املراأة .
امل���راأة ال حتل حم���ل الّرج���ل و ال الّرجل يحل حمل 
املراأة،االإثن���ان يكّم���الن بع�سهم���ا البع�س يف �ستى 

املجاالت و امليادين االإجتماعية.

• ما راأيك بالأو�صاع الإقت�صادّية التي مير 
بها لبنان؟

لبنان مي���ر بو�س���ع اإقت�س���ادي �سيء،فحاله كحال 
العدي���د م���ن البل���دان االأخ���رى و جمي���ع االأزم���ات 
اخلارجّي���ة توؤّثر �سلبًا عليه،اإقت�ساد لبنان معدوم و 
من امللحوظ اأن املجتمع يعاين من اأزمات و خ�سو�سًا 
الطبقة الفقرة، و ه���ذا مّما �سّبب برتاجع العديد 

من االإ�ستثمارات يف لبنان و تنفيذها يف اخلارج .

؟  خا�ـــض  ب�صـــكل  للبنـــان  تتمّنـــني  • مـــاذا 
ولالأ�صرة ب�صكل عام؟

اأمتّنى االإ�ستق���رار لوطني لبنان،الوطن الذي �سهد 
ماآ�سي كبرة و ما زال،الأّن اإ�ستقراره ينعك�س اإيجابًا 
عل���ى حياتنا  اليومي���ة لكي ي�ستطي���ع اأبناوؤنا اإكمال 
امل�س���رة، اإّنن���ا بحاجة لنظام يحمي لن���ا حقوقنا و 

يخّولنا العي�س ب�سالم دائم و اإ�ستقرار.

اأمتّنى الأ�سرتي الكرمية التوفيق بحياتهم العملّية و 
االإجتماعّية و اأن تعم الفرحة قلوبهم و اأن يحميهم 
اهلل و يبع���د عنهم كل ما هو مك���روه، فاأنا ووالدهم 
قمن���ا بكل ما يتّوجب علينا لدع���م و�سولهم اإىل بر 

االأمان و الباقي على اهلل.

• كلمة اأخرية
اأمتّن���ى م���ن امل�سوؤول���ن اأن ي�سع���روا بالنا����س و اأن 
يوؤّمن���وا له���م جمي���ع امل�ستلزمات للعي����س بكرامة و 
اإقامة اأماكن ترفيه ت�ساعدهم بتغير االأجواء فهذه 
الطريقة ُتبع���د امل�ساحنات و ُتخّف���ف من امل�ساكل، 

الأّن الكبت يوؤّدي اإىل اإنفجار.
و عل���ى كل نائ���ب اأن ينزل اإىل املي���دان و االإنخراط 
م���ع ال�سعب و معرفة معاناته���م و م�ساركتهم ب�سكل 
مبا�سر يف اأفراحهم و اأتراحهم، واأن يخدم الّلبناين 
كلبن���اين دون حم�سوبّي���ات الأّن النائ���ب منبّثق عن 

ال�سعب فهو ميّثلهم.
 بدورها جملة �سيدا قدمت باقة ورد عربون حمبة 

لل�سيدة ملعان املجذوب خالل احلوار.
�سّكرت اأ�سرة جمّلة �سيدا ومتّنت للمجّلة املزيد من 

التقّدم و االإزدهار.
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حوارحوار

تاريخها؟ و  احل�صبة  عن  • ماذا 
اإّن الّرئي����س ال�سهي���د رفي���ق احلري���ري كم���ا ه���و 
مع���روف من عائلة كانت تعم���ل يف جمال الزراعة 
و اأدرى مب�ساكله���ا ، فق���د قام ال�سهي���د مبا اأّنه اإبن 
البلد ب�سراء اأر�س من ماله اخلا�س و كانت الفكرة 
االأ�سا�سّي���ة حتريرها و اإعطائها للمقا�سد و من ثّم 
قّدمه���ا للح�سب���ة احلالّي���ة التي تبل���غ م�ساحتها ما 
ب���ن ثالث���ون و خم�سة و ثالثون األ���ف مرت ، و ت�سم 
�سّتن حمل جت���اري و كافتريا و بنك و مركز اأمن 

لل�سرطة.
كما و قام ال�سهيد " رفيق احلريري " بو�سع خّطة 
اإ�سرتاتيجّي���ة بعي���دة امل���دى لتنظي���م ه���ذه املهنة 
بتنفي���ذ  تنظي���م داخل���ي و هو عب���ارة ع���ن اأولوّية 
العم���ل الأبناء �سيدا ولكن �سرط اأن يعمل يف جمال 

الزراعة اأو م�ستثمر اأو ماّلك.
و مت نق���ل كل املح���ال من احل�سب���ة القدمية اإىل ما 
ه���ي علي���ه اليوم مّما جع���ل مكانها الق���دمي نقطة 
�سياحّي���ة متّوجة مبطاع���م مهّمة و اأي�س���ًا ما جعل 
احل�سب���ة اجلديدة نقط���ة مركزّية للبن���ان و مهّمة 

على �سعيد الدول العربّية و اخلليج ب�سكل عام.

• كيـــف تنظـــر اإىل الو�صـــع الإقت�صـــادي و 
غـــالء الأ�صعـــار، و كيف تتعامل مـــع اإرتفاع 
علـــى  الطلـــب  ينخف�ـــض  هـــل  و  الأ�صعـــار 

ال�صلع؟
بالطب���ع اإّن اإقت�س���اد ال�سوق يقوم عل���ى العر�س و 
الطل���ب و لبن���ان بلد يعتمد عل���ى الت�سدير و اليوم 
ج���ّراء ما يحدث من اإقفال للحدود تبقى ال�سلع يف 
مكانها و يحدث الك�ساد للمنتوجات الزراعّية مّما 

ي���وؤدي اإىل فائ����س زراعي و اإنخفا����س يف االأ�سعار 
مما يوؤدي اإىل اخل�سارة القادمة االمر الذي ي�سهم 
يف اإفال����س املزارعن و الّتجار يوؤدي بدوره الإرتفاع 

االأ�سعار و هذا لي�س �سببنا.

• هـــل هناك دعـــم من الدولة علـــى ال�صلع  
يف حال مت ك�صادها؟

لي����س هن���اك تعاون م���ن قب���ل الدول���ة االآن لذلك 
اإّن الو�س���ع �سّي���ىء من �سنت���ن ، الأّن الدولة ت�سمح 
االآن باإ�ست���راد الب�سائع من خ�س���ار و فواكه رغم 
لل�س���اأن  مراع���اة  دون  املوج���ود عندن���ا  الفائ����س 

الزراعي اّللبناين.

• مـــا هـــي اأكـــرث اأنـــواع اخل�صـــار و الفواكه 
املطلوبة يف املوا�صم؟

املع���روف ع���ن منطق���ة اجلن���وب باأّنه���ا م�سه���ورة 
باحلم�سّي���ات و امل���وز و الفاكهة و ل���دى املزارعن 

قدرة هائلة لتغطّية حاجات االأ�سواق و املوا�سم.

• مـــاذا عـــن دور بلدّيـــة  �صيـــدا يف رعايـــة 
و�صع احل�صبة مبا اأّنها مالكة العقار؟

ال �س���ك ب���اأّن البلدّي���ة ت�سك���ر على ما تق���وم به من 
خدم���ات �سحّي���ة و رعاي���ة و تنظي���ف للم���كان و 
اإهتمامها الدائم باحل�سبة و تقوم بكامل واجباتها 

على اأكمل وجه ب�سكل عام.

الإ�صت�صفائـــي  الو�صـــع  تقّيـــم  كيـــف   •
وال�صّحـــي للموظفـــني و العمـــال العاملني 

يف هذا القطاع ب�صكل عام؟
ل���كل موظف عامل ل���ه كاّفة حقوق���ه االإ�ست�سفائّية 
من �سمان �سّح���ي و تعوي�س نهاية اخلدمة اإىل ما 
هنالك م���ن حقوق وفق القوان���ن املرعّية االإجراء 

للدولة.

• ما هـــو ال�صبب الرئي�صي لتعرّث واإفال�ض 
بع�ض اأ�صحاب املحال يف احل�صبة؟

هناك عّدة اأ�سباب:

عدم وج���ود اإ�سراف و رعاية من قب���ل الدولة على 
ة اإبان الك���وارث الطبيعّية  القطاع الزراع���ي خا�سّ
و تداعياته���ا عل���ى امل���زارع و عل���ى كل  اأ�سح���اب 
االأرا�س���ي الزراعّية لتوف���ر الدعم له���ذا القطاع 
���ة يف حالة الكوارث الطبيعّي���ة االأمر الذي  و خا�سّ

يوؤّدي يف اأكرث االأحيان اإىل االإفال�س.

• كلمة اأخرية
اأتوّج���ه بال�سكر اإىل الّرئي����س �سعد احلريري الذي 
ق���ّدم هبة مالّية بقيمة ن�س���ف مليون دوالر الإعادة 
ترميم احل�سب���ة وذلك من خالل النائ���ب ال�سّيدة 
بهّي���ة احلريري الت���ي كانت م�سرف���ة بنف�سها على 
امل�س���روع حلظ���ة بلحظة حت���ى اأ�سبح���ت احل�سبة 
منّف���ذة ب�سكل جّيد يليق به���ذا املجتمع ال�سيداوي 

وذلك على مدى اأربعة اأ�سهر.
وتوّج���ه بال�سك���ر اخلا����س الأ�س���رة جمّل���ة �سي���دا 
اأخب���ار ون�ساط���ات  الدائ���م يف تغطي���ة  ولدوره���ا 

وق�سايا املدينة.

رئي�ض نقابة �صوق اخل�صار باجلملة "م�صطفى احلريري" لـ"�صيدا عر التاريخ":

�لّرئي�ش �ل�شهيد "رفيق �لحريري" حّقق ُحلم �لمز�رعين 
في لبنان وذلك بتنفيذه م�شروع "ح�شبة �شيد�" �لحديثة

ح��ر: �أ�شرة جملة �شيد�
قبل ثالثون عاماً كانت "ح�صبة �صيدا" موجودة على ال�صاحل البحري مقابل القلعة البحرية و غري منّظمة جتارّياً، اأّما اليوم و بف�صل دور 
الّرئي�ض ال�ّصهيد " رفيق احلريري " الذي حّقق ُحلم ال�صيداوّيني بنقل احل�صبة اإىل مكانها اجلديد اليوم اأ�صبحت مركزاً  "لبيع اخل�صار 

و الفواكه " باجلملة و املفّرق.

مصطفى الحريري

السيد مصطفى الحريري والزميل غالب بعاصيري
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بدايـــة عرفنا  اأ�صتـــاذ كاظـــم  بـــك  • نرحـــب 
بـــكل ب�صاطـــة عـــن الفنـــان الراحـــل ن�صـــري 

�صم�ض الدين؟
اأه����ال ب����ِك  يف ج����ون عرين ن�س����ري �سم�����س الدين. 
جون الت����ي اأحبها وغنى لها.. ون�س����األ كيف اأ�ستطاع 
اقن����اع عا�سي الرحباين بالغن����اء جلون يف م�سرحية 
نا�����س م����ن ورق ) جون جون بلدي ج����ون ( هذا دليل 
على حب����ه لالأر�س التي ولد وترع����رع فيها.. وهناك 
دلي����ل اآخر، اإخال�سه النادر  ِل�سداقات الطفولة، مل 
تك����ن  تفوته حلظة  حتى يجتمع  با�سحابه يف �ساحة 
ال�سيعة يلعب )الداما( معهم وي�ساطرهم اأفراحهم 

واأحزانهم.
عظم����ة ن�سري اأننا نتكلم عنه بع����د ثالثن �سنة من 
رحيل����ه وكاأنه م����ا زال موجودًا بينن����ا  يناف�س الكبار 
ن�سري لن يتكرر على �ساحة الكلمة  واالأغنية ال�سعبية  

ناف�س الكبار و�سبقهم يف كثر من اأعماله... 

الفنان ن�صـــري �صم�ض الدين  اإمتهن  • هـــل 
اأية مهنة قبل الغناء، ومن اإكت�صف ن�صري؟

طبع����ًا ، ن�سري  بداأ م�س����وار حياته اأ�ستاذًا يف الكلية 
اجلعفري����ه يف �سور ولعذوبة �سوته وحبه للفن  وكان 
يغن����ي لطالب����ه  معظ����م الوق����ت ب����دل اأن ُي�س����رع  يف 
تدري�سه����م ،  فخ����ره  مدير مدر�سته ب����ن التعليم اأو 

الغناء فاأختار الغناء.
ق����راأ  ن�سري يف اجلريدة اأن االأذاعة اللبنانية تطلب 
اأ�سواتًا جديده فتقدم اإليها  وهناك  اأعجب  ب�سوته 
حلي����م الرومي وقدم����ه لعا�سي ومن�س����ور  وهنا بداأ 

م�سواره احلقيقي.

• مـــا هـــي اأوىل العمال التـــي ج�صدها واإىل 
جانب من هل تذكر لنا؟ 

كان����ت اإنطالقته من االأ�سا�س مميزة  ومع كبار الفن 

يف لبنان ، قدم ن�سري اأ�سكت�سات غنائية مع ال�سيدة 
ف����روز وعا�س����ي ومن�سور وفيلمون وهب����ه،  االأعمال  
ه����ي " كا�سر م����زراب العن. وحل����وه واأتومبيل. براد 

اجلمعية. وبحر ال�ستات ،.،،، 
اأول اأغني����ة فردية  قدمها كانت بعنوان  رح حلفك يا 

طر بالفرقة ،،، من احلان فيلمون وهبه 
اأي�سا اإ�سكت�س ع����ادت اإلينا اأفراحنا مع هيام يون�س. 

واأ�سكت�س فار�س و�سلمى  مع ال�سيده جناح �سالم.
 

يعني لَك ن�صري �صم�ض الدين   كان  • ماذا  
وحدثنا عن عالقته بالأهل؟ 

كل من عرف ن�سري عنى له  فكيف  ال يعني  يل؟
بع����د وفاة عمي رحمه اهلل حملت رايته  ل�سدة تاأثري 

وتعلقي به.
يف جون  كان  جارنا يف املنزل  والباب، وكانت طريقه 
ملع�سرة الزيت خا�سته  متر من بيتنا ، فرنك�س اإليه 
مل�ساعدته ، كان يجل�س بيننا وَخب�ِرنا طيبته وتوا�سعه 
، ن�سري االأن�س����ان الطيب الذي اأحب النا�س واأحبوه 
ن����ادر جوهرة ثمينة للعائلة جمرد وجوده بيننا يجمع 
�سملن����ا ، كان دم����ث االأخالق  يح����ب عائلتة ب�سكل ال 

يو�سف.
 

• ملَّ مل  يجمع اأر�صيف  ن�صري حتى الآن؟ 
وهل تتوا�صلون مع دول واإذاعات خارج لبنان 

اأو حمطات تلفزيونية لأجل هذا الغر�ض؟
عملية جمع اأر�سي����ف ن�سري " عملية �سخمة " جدًا 
تتخطى و�سع العائلة ، قد تكون م�سوؤولية العائلة مبا 

تقِدر عليه ، لكنها م�سوؤولية الدولة بالنهاية. 
الدول����ة اللبناني����ة غاب����ت كثرا ع����ن ه����ذه املبادرة،  
وع����ن هذا التحرك ، فعندم����ا يغني ن�سري اأكرث من 
ع�سرين اأغني����ة يتحدث بها فقط عن عن ال�سيعة..
كاأغنية " على العن طل الهوى " ، "على العن اإبقي 

القين����ي" وكا�سر مزراب العن "  "وعلى عن امليه يا 
�سم����را "، " ووحيات����ك يا درب العن " اإمنا يدل على  

مدى حبه  الوا�سع لوطنه وحبه للطبيعة. 
اأغاين ن�سري بقيت عنوانًا حلب االأر�س اللبنانية، ال 
ب����ل هي نربا�س،  وم�سرة طويلة تهتدي  بها االأجيال 
وجُت�س����د  وَتزرع  وُتنمي  وُتلقح حب  القرية وال�سيعة 

اللبنانية.
عندما  منحو ن�سري من اللوحة اللبنانية نلغي تراث 

لبنان بال�سروال والطربو�س وال�ساحة والعن.
اإذا عج����زت الدوله عن هذا املطلب كباقي املطالب، 
وع����ن هذه املب����ادرة ك����ي نطل����ق عليها ه����ل تفكرون 
باإعط����اء اأغنيات����ه جم����ددًا ملطرب����ن ج����دد يتمتعون 
بال�س����وت واخلامة؟ عل����ى االقل حتى تبق����ى اأغانيه 

رائجة.
بع����د ثالث����ن عامًا ال حق����وق للفنان على م����ا يغنيه ، 
فق����ط يبقى ح����ق املوؤلف وح����ق امللح����ن ولهما احلق 

احل�سري يف ذلك.

• من ي�صمن لنا اليوم ترويج اغنية وذكر 
اإ�صم املغني؟

عل����ى التاري����خ ان يبقى كما هو. هن����اك اغنية باإ�سم  
)"تفت����ه هندي" ( لن�سري من احلان  زكي نا�سيف 

اأعادها رجا بدر وقيل عنها رحبانيات.
يجب اأن نحافظ على التاريخ كما هو املطلوب اإحياء 

التاريخ واالإبقاء على االأ�سل.
ن�س����ري غن����ى ب����� 19 م�سرحي����ة اىل جان����ب ال�سيدة 
ف����روز الن����ه كان يع�س����ق عم����ل االأخوي����ن الرحباين 

وطريقة متيزهم.
نح����ن نفت����ح الب����اب ام����ام ال����كل ليختار م����ن ب�ستان 
ن�س����ري �سم�س الدين لكن مطلبنا ذكر ا�سم ن�سري 

�سم�س الدين ، حتى يبقى رمز الرتاث. 
هن����اك العديد م����ن املحط����ات اللبناني����ة َتعِر�ُس يف 

حوار مفتوححوار مفتوح

�لح��ر �لمفت�ح: مع �ل�شيد "كاظم �شم�ش �لدين"
عن �شيرة حياة �لر�حل �لفنان "ن�شري �شم�ش �لدين"

حاورته من �جلن�ب: �لإعالمية هبة ق�شامي
بداأ ن�صري  �صم�ض الدين م�صوار حياته اأ�صتاذاً يف الكلية اجلعفريه يف �صور ولعذوبة �صوته وحبه للفن  كان يغني لطالبه بدل اأن 

ُي�صرع يف  تدري�صهم،،  فخريه  مدير مدر�صته بني التعليم اأو الغناء فاأختار الغناء  وبداأ رحلت عمره. 
دخلـــت جـــون القرية اخل�صراء املحا�صرة مبياة الأويل املدغدغة بطعم زهـــر الليمون ظننتها زجاجة عطر   كلما دنوت منها عبقت 
اأكرث وانت�صر عطرها بدمي وروحي وحتكمت مناظرها على م�صرح اجلمال ت�صتعر�ض مفاتنها فتحتار اأن تنظر اىل فارع جبالها ام 

اىل خا�صرة �صفوحها اأم على نب�صات �صوتها.. وحني اقول �صوتها وهل اأعذب من ماء جون اإل عذوبة هذا ال�صوت اجلميل؟. 
�صوتـــه اجلبلـــي ي�صـــق اجلبل ويفجر الأنهـــار والينابيع، اإنه الفنان الراحـــل ن�صري �صم�ض الدين..فكيف لنـــا اأن ندخل ذاكرة الوقت 

بعامها الثالثني وما زلنا نبحث عن اأثاره ونرتاك�ض كالغيم لن�صمع دندنات �صوته.. 
هـــذا العمـــالق النـــادر يف وجه  الفن الهابط  الفنان الراحل ن�صري �صم�ض الدين، ومن ال�صعب جدا اأن ي�صجل لبنان اأمثاله واأمثال 

ع�صره وزمانه فالرموز الفنية نادرة جداً كي تدخل �صجالت عامل الفن الأ�صيل والطرب.
هـــو ملـــك امل�صـــرح والرتاث،  ومن �صفراء لبنان نحو حب الأر�ض وحب الرتاب، فمن الزمـــان الراحل اإىل �صا�صة احلا�صر ومن جون 
عرو�صـــة الأقليـــم املطوقـــة مبيـــاه الأويل وعبق اأزهار الليمـــون ي�صتقبلنا اإبنها البار ال�صيـــد كاظم �صم�ض الدين مطلقـــاً كل الر�صائل 

والكلمات لي�صعها بني اأيدينا معرفاً عن قرية تنام فوق كتف البحر وُت�صبح اخلالق. 
اإنها جون وعندما نقول جون ل بدَّ اأن ت�صبقنا اإليها اأنواع العطور الذكية فتحتار بني زهر الزيتون اأو  بني زهر الليمون، فهي عابقة 
بـــكل ف�صـــل من الف�صول،  لكنها اليـــوم ت�صتقبلنا برائحة الزهر الربيعي، مفاخرًة باأ�صجار زيتونها املقد�صة، زاخرًة بعبِق املا�صي من 

نواوي�ض وق�صور واأديار وقالع وعيون ماء دهرية، عا�صت مع �صخ�صيات التاريخ ودونت اأ�صماءهم يف �صجلها الذهبي.
ل بل �صطرت م�صرية حياة فنانني طبعوا احلياة الفنية والإجتماعية اللبنانية بطريقة مميزة. - من بلدة جون كان لنا هذا اللقاء 

مع ال�صيد كاظم �صم�ض الدين اإبن اأخيه..

السيد كاظم شمس الدين والزميلة هبة قضامي
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جتديد اأعمالها وبراجمها اأغنيات ن�سري كي تكون 
اإمتح����ان م����رور للطلبة وعل����ى اأغاني����ة تتوقف عملية 
جناحه����م. ) ن�س����ري �سم�����س الدي����ن م����ادة �سعبة 
للتقدمي ولي�س م����ادة �سهلة ( كربنامج �سوبر �ستار.. 

و�ستار اكدميي. وغرهم.
مع����ن �سريف غن����ى لن�س����ري �سم�س الدي����ن �سمن 

.mtv برنامج ُعر�س على �سا�سة
ح����اول مع����ن �سريف اربع م����رات اإع����ادة مقطع من 
اأغني����ة لن�س����ري ك����ي ت�س����ل اىل املطل����وب والطبقة 

وي�ستمتع بها اجلمهور.. 
لي�س م����ن ال�سهل الي����وم اأن نعرث على خام����ة �سوتية 
ك�سوته، "طلوا طلوا ال�سيادين"، هدوين، وغرهم 
اعم����ال مكتملة وناجح����ة اإ�ستمرت ول����ن متوت حتى 
بغي����اب ن�س����ري م����ا زال اجلمهور يبح����ث عن طبقة 
�سوت����ه وخامت����ه  و�س����واء اأعيد جم����ده اأو ال، ن�سري 

�سي�ستمر حتى ولو مل نرفع رايته.
اأطم����ح بعد تقاعدي ان اكت����ب عنه..واريد اأن اأ�سجع 
اإبنت����ي ان تعم����ل دكت����ورا يف حياة وم�س����رة ن�سري 

�سم�س الدين. 
�سوؤال!!! ولكن.  

• هل قمتم مببادرة مع البنوك املالية رمبا 
يهمهـــا ان ت�صـــع اإ�صمها اأمام تاريـــخ ن�صري، 
اأو رمبـــا مـــن �صبون�صـــر اأو رعاية علـــى الأقل 
تاأمـــني ميزانيـــة معينـــة ت�صاعـــد يف عمليـــة 

جتميع هذا الر�صيف؟
هذا واجب الدولة نحن نطالب الدولة اأن تبادر بهذا 

واأن حُتافظ على هذا الرتاث. 
اأع����ود للحدي����ث عندما يغن����ي ن�سري �سم�����س الدين 
"رح حلفك يا طر بالفرقة" جتدين يف هذه االأغنية 
ر�سال����ة اأخ����رى يهدف به����ا  التحدث ع����ن االإغرتاب 
اللبن����اين باأنواعه ، يق�سد الوط����ن واحلنن للرتاب 
وااله����ل واخلالن واجلار وال�سج����رة والذكريات ، بل 

دعوة جاه����زة للعودة ومالقات االه����ل قبل الفراق. 
حب����ه للوط����ن يف اأغانيه حبب كل النا�����س وكل العامل 
بهذا الوطن ال�سغر لبنان...الوطن عند ن�سري مل 
يكن مو�سع م�ساوم����ة حمله ب�سوته و�سدح به يف كل 

اأرجاء الكون. 
فكيف ال يكون الفنان �سفر االأوطان؟

الفنان الراحل  • هـــل تذكر لنا حادثة عن 
ن�صري �صم�ض الدين؟

اأن����ا اأعمل يف اململك����ة العربية ال�سعودي����ة منذ زمن،  
وكن����ت اآتيا اىل لبنان برا الألتق����ي به يف دم�سق حيث 
كان عائ����دا من حفلة له يف م�سر اأحياها مع ال�سيدة 
ف����روز �سن����ة 1976 م ، وكان فرح����ا ج����دًا ج����دًا اأن 

اجلمهور امل�سري تقبله وتفاعل مع اأغانية.
يف دم�س����ق اأحيينا حفل����ة يف بهو الفندق م����ع ال�سيده 
جورجيت �سايغ  وغنى بكل جوارحه من �سدة فرحة،  
وكن����ت قد طلبُت منه اأن مينحن����ي الوقت الأنني اأريد 
ت�سريحا لدخول لبنان يف ذلك الوقت  نظرا للحرب 
الت����ي كانت قائمة  واللبناين عليه اأن ي�سرح للدخول 

واخلروج.
ق����ال يل بعنجهيته املعهودة : "اأنت مع ن�سري وتريد 
ت�سريح ".. املهم عندما و�سلنا اىل احلدود اللبنانية 
ال�سورية  وعرفوا اأن ن�سري متواجد يف املكان  فتحت 
لن����ا كل االأب����واب ، واأ�ست�سافنا مدي����ر اجلمارك بكل 

مودة وخرجنا بدون اأن نختم جوازاتنا حتى.
ن�س����ري كان يتخطى حدود الوط����ن ومل يكن يحتاج 

اىل جواز �سفر. 
ن�س����ري �سم�����س الدين تخطى احلدود ه����و وال�سيدة 

فروز.. كانا يعربان دون جوازات وتفتي�س.

• اأيـــن نحـــن اليوم من هذا الفـــن ، ما �صبب 
هبوط القيمة الفنية؟

نع����م كان هناك قيمة للف����ن والفنان وكنا جند لوحة 

داخ����ل الن�����س، بالن�سب����ة للفن����ان ن�س����ري كان رمز 
الكلم����ة، الي����وم خلت االأغ����اين من احلن����ن وال�سوق 

واللوعة واالإنتظار والعتاب.
ن�س����ري غنى الطاح����ون �سوتي و�سوت����ك يا طاحون 
الدني����ي تليناها م����ا علينا�س للنا�س دي����ون وح�سبتنا 

وفيناها.

• اأيـــن جنـــد اليوم هذا الن�ـــض الذي يحاكي 
ال�صيعة؟

ن�س����ري اأقن����ع عا�س����ي الرحب����اين اأن يغن����ي جل����ون 
مب�سرحي����ة نا�����س م����ن ورق  اأقنعه اأن يغن����ي لقريته ، 
وق����ال فيه����ا جون جون بل����دي جون بتعطي����ك الزيت 
والزيتون...اأدرج جون بالتاريخ والنا�س عرفت جون 
من خ����الل ن�سري �سم�س الدين واي�س����ا �سو�سو كان 

من جون. 

• كلمة حرة واأخرية ؟

ال اأع����رف كيف اقدم لِك ال�سكر عل����ى هذا احلوار ، 
اإ�سمحي يل ان اقدم لِك  cd  مميز جمعته انا واإبنة 
ن�س����ري �سم�س الدي����ن ، عبارة عن �سه����رات عائلية 
م�سجلة على العود ب�سوته كان يرددها ويغني ونحن 

من حوله ن�ستمع اليه.
..cd ان����ا الوحيد واإبنة ن�سري منل����ك �سبع �سديات
ال ميلكه����م اإن�سان عن ن�سري �سم�س الدين و�سيكون 

لِك احلظ يف هذا.

• بهـــذا ال�صوق الكبري هل لك اأن ت�صتعر�ض 
لنا اأغنية؟ 

و�سقيني غرام  بالكا�س  الهوى  · �سب 
بينالم  ما  لبيحب  النا�س  لكل  · وقويل 
· مهما العمر يكرب باقي القلب اخ�سر 

الكا�س ما بينقا�س بااليام  خمر  زال  · وما 
غرام.  و�سقيني  بالكا�س  الهوى  بي  · �سُ

نهاي����ة احلديث انا حزين للدولة التي غنى لها  فخر 

الدين.
اأنا حزي����ن......  ن�سري �سم�س الدين  الذي اأطرب 
الدني����ا ي�سق����ط عل����ى امل�س����رح بينم����ا  يق����دم اأغنيتة 
االأخرة الطربو�س ، ف����ال يح�سر به اإىل لبنان �سوى  
اإب����ن اأخيه "ع����زت " ال����ذي كان برفقت����ه وي�سعى ان 
يقدمه خليفة له بفنه، )ح�سر بجثمانه الطاهر على 

�سهر �سيارة اأجره(. 
هذا عتبنا على دولتنا التي مل تقدم لن�سري ما قدمه 

لها.  ومل تفيه ولو بجزء ب�سيط من حقه عليها.... 
ن�سري كان يح�سر لعمل م�سرحي كبر هو " املتنبي  

القدر.  ميهله  " ومل 
االأعمال الت����ي نفذها الراحل ن�س����ري �سم�س الدين 

هي: 
مو�سم العز مع �سباح ووديع ال�سايف �سنة 1960

ج�سر القمر مع فروز �سنة 1962
البعلبكية وعودة الع�سكر �سنة 1963
الليل والقنديل مع فروز �سنة 1963

بياع اخلوامت مع فروز �سنة 1964
دواليب الهوا مع �سباح �سنة 1965

فخر الدين مع فروز 1966
هاله وامللك مع فروز 1967

ال�سخ�س مع فروز 1968
جبال ال�سوان مع فروز 1969

يعي�س يعي�س مع فروز �سنة 1970
�سح النوم مع فروز 1971

نا�����س م����ن ورق وناط����ورة املفاتي����ح مع ف����روز �سنة 
1972

ق�سيدة حب مع فروز ووديع ال�سايف �سنة 1973
املحطة مع فروز �سنة 1973

لولو مع فروز �سنة 1974
مي�س الرمي مع فروز �سنة 1975

برتا مع فروز �سنة1977
هذا باالأ�سافة اىل اأكرث من 1700 اأغنية فردية نتاج 

ثالثن �سنة من اجلهد والعمل الدوؤوب ومن التعاون 
مع كبار امللحنن وال�سعراء... 

كان ه����ذا ختام حوارنا  اترك لكم والإح�سا�سكم هذا 
املوجز املفتوح عن �سرة حياة باملخت�سر املفيد.

اأ�سرة" جملة �سيدا" و "تلفزيون �سيدا" القناة "66" 
كانت حا�سرة منذ اللحظة االأوىل لتغطية املهرجان 
االإجتماع����ي الفن����ي الكب����ر ملنا�سبة ذك����رى مرور " 
ثالث����ون عام����ًا" على  وف����اة الفنان الكب����ر "ن�سري 
�سم�����س الدين" ‘اإىل جان����ب م�سارك����ة ال�سخ�سيات 
ال�سيا�سي����ة االإجتماعي����ة و الفني����ة و حمب����ي الفن����ان 
القدير ن�س����ري �سم�س الدين و عم����وم اأهايل" بلدة 

جون" م�سقط  راأ�س ن�سري �سم�س الدين.
و باملنا�سب����ة اجلليل����ة و�س����ع حمّب����ي الفن����ان القدير 
اأكالي����اًل من الورود عل����ى �سريحه مع ق����راءة �سورة 
الفاحت����ة من قب����ل اجلميع يف مقربة البل����دة و و�سع 
العدي����د من االأكاليل على الن�س����ب التذكاري للفنان 
القدي����ر و�س����ط البل����دة، مب�سارك����ة اأه����ايل البلدة و 
�سع����راء و اأدباء الذين تكلموا بق����در كبر عن مزايا 

الراحل.
و كان الأ�س���رة "جمل���ة �سي���دا" اأي�س���ًا دورًا اإجابي���ًا 
وممي���زًا و م�س���اركًا يف و�سع اإكليل م���ن الورود على 
�سريح���ه و�سعه املدير الع���ام ملجلة �سي���دا الزميل 
غال���ب بعا�س���ري تقدي���رًا و وف���اًء مل�س���رة الفن���ان 
الكبر ن�س���ري �سم�س الدين، و اإكلي���ل خا�س اأي�سًا 
و�س���ع من قب���ل احلرك���ة الثقافي���ة يف لبن���ان باإ�سم 
اأم���ن عام العالق���ات اخلارجية يف جمل����س النواب 
االأ�ست���اذ ب���الل �س���رارة تقدي���رًا للعم���الق الكب���ر 
اللبن���اين و العرب���ي الفن���ان ن�سري �سم����س الدين. 
واملميز اأي�س���ًا كان امل�ساركة الهامة و الفاعلة لفريق 
عم���ل "تلفزيون لبنان الر�سمي" يف ظل غياب ملفت 
للنظر العديد من و�سائل االإعالم التي مل ت�سارك يف 
تغطي���ة  احلدث الهام و تقدي���ر هذه املنا�سبة الفنية 

الوطنية. 

حوار مفتوححوار مفتوح

 من الورد على ضريح الفنان نصري شمس الدين
ً
مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري يضع اكليال وصول أهل البلدة إلى الضريح

النصب التذكاري في وسط البلده

السيد كاظم شمس الدين يلقي كلمته
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حوارحوار

�لح��ر �لمفت�ح مع �ل�شاعر "�لُمجلي �شم� �لأمير
طالل بن �شلطان بن عبد �لعزيز  �آل �شع�د"

• دعنا ندخل ونتذوق من َكرمك ال�صعري. 
ونتعـــرف علـــى مـــادة اأدبيـــة جديـــدة دعنـــا 
نتحـــدث عـــن ابحـــارك امل�صتمـــر يف ال�صعر، 
وعن خميلتك، وم�صاحات اأفكارك، وعرفنا 

عن ال�صاعر املُجلي؟ 
 اأ�سكرك���م على املقدمة والرتحي���ب، هذا هو نب�س 
القلم اللبن���اين يح�سر دائما، وهك���ذا اأرى ال�سعر 
مبجمله فك���رة مميزة، واأي فكرة من املفرو�س اأن 
حتت���وي على التج���دد واالإبداع وتنطل���ق من الروح 

واملعنى وغزارة الفكر والن�سج واالأ�سلوب.
وال �سك اأنني اأ�سعى لبن���اء مدر�سة �سعرية جديدة 
يك���ون رائدها )املُجلي( وه���ذا لي�س �سهاًل فعندما 
ُتعب���د طري���ق ما، فاأن���ت حتت���اج للعط���اء امل�ستمر 

وال�سرب الدائم و التوفيق من اهلل.

• كيـــف جتد نف�صك بعد عدة �صنوات واأنت 
تقطـــع �صهول، و�صفـــوح، واأبـــراج الق�صائد، 
بالعطـــور  وتتحـــدث  ال�صـــوك،  وعر�ـــض 
والزهـــور، وتتـــالألأ بالكري�صتـــال، اأظن اإين 

خل�صت العديد من الق�صائد..؟
وا�س���ح اأنِك تطلعن على كتاباتي جيدًا، فاأنا ان�سر 
كتابات���ي من �سبع �سن���وات تقريبا، ووه���ج الكتابة 

وامل�ساع���ر �سبقن���ي قبل ه���ذا بكثر نح���و الكتابة، 
�سف���ري اإىل اخلارج، ُبعدي عن االهل والبالد َكون 
لدي خميلة اإمتزجت بااللوان، جعلت روحي ت�سبح 
بعامل اآخر، و ما بن حبي للرتاب ورحالت ال�سفر، 
قطف���ت اأقالمي غمار الكلم���ات وتعطرت بالزهور 

واأ�سبح )املُجلي جُملي(.

• هل نطعم احلديث ببداية �صعرية ؟ 
عاد ال�ستاء ردي يل معطفي، 

ال ادري !!
ملا يغمرين معطفي بعامٍل حنانه اأكرث منِك ؟

رحُت اأت�سلق اأبراج فكري و وطئت اأعلى قمة فيها
و دنوت الأراكي من �سرفتها،

كم اأنتي بعيدة !!
�سابحة ! عنيدة !

متازحن العوا�سَف بكراتك الثلجية ..!!
عاد ال�ستاء رد ي يل معطفي الذي حماِك

جردت نف�سي منه اأماًل
اأجتمد ملقاومة وهجِك و �سهامِك

وللموعد حظه العاثر بيننا 
فمزاجي الدائم هو ال�ست�اء
وفاكهتي الدفء وال�سف�اء

فم���ن ف�سل���ك اأقوله���ا بحن���ان عا�س���ف، ردي يل 
معطفي

فقد عاد من ي�سعرين باأين اأتنف�س �ستائي.

هـــواك  يف  القلـــب  اإح�صا�ـــض  علـــى  اهلل   •
وال�صعـــور  واحلنـــني  احلـــب  خمـــزون  اإنـــه 
بالف�صـــول، هـــل كتبت خارج احلـــب وبراءة 

امل�صاعر؟
يف املرحل���ة االأخرة كما الح���ظ املتابعن يل ُرحت 
اأكت���ب الق�سي���دة ال�سيا�سية مث���ل ق�سيدة )حرب 
الزهور( كي اأعي�س املناخ���ات احلا�سرة واملقبلة، 
واأدخل���ت �سل�سلة من املق���االت ال�سيا�سية ال�ساخرة 
اجلريئة �سمن اأعمايل كي تن�سم اإىل باقة اأعمايل 
ال�سابق���ة، ووج���دت نف�سي اأتوجه نح���و االأدب وفن 
املقال���ة، بع�سه���ا تت�س���ف بالوجداني���ة والعاطفة، 

ومنها كان جتليات روحانية.

• هل ال�صعر موهبة او جمرد خواطر؟
ال�سع���ر موهب���ة وه���ي اال�سا�س يف ذل���ك، يجب اأن 
تكون موج���ودة يف كيان ال�ساع���ر كقاعدة اأ�سا�سية 
وه���ي ت�سخ من �سمي���م الفكرة، وح�س���ور وغزارة 
القل���م حت���ى ن�ستمر، املوهب���ة تتجدد كلم���ا دخلنا 

حاورته  من لبنان : �لإعالمية هبة ق�شامي

اأجد �صعر املراأة يف الوطن اأكرث تاأثرياً ويحرك بي ال�صجون �صببه �صلة الو�صل بينها وبني الأر�ض فكالهما يحمل رحم!
اأ�صعدين اأن اأحاور �صخ�صية عربية لأول مرة يف جمال الأدب وال�صعر املعا�صر ُعرف بالتوا�صع والت�صامح والكرياء ، اإت�صم بالعلم والثقافة 

واملعرفة ، ملع يف املادة الأدبية كتب الأر�ض وال�صيا�صة واحلب عرفته الإذاعة اللبنانية و�صكن  اأح�صانها
اللقاء مع �صمو " الأمري " قد يكون من �صهامة امللوك التوا�صع يف زمن الت�صتت والرياح وال�صباب وزمن املكابرة املطلقة.

�صمو المري "املُجلي طالل بن �صلطان بن عبدالعزيز اآل �صعود  "
لـــن اأ�صمـــي هـــذا  ال�صبـــق  �صبق اإعالمي خ�صو�صاً ، عندمـــا يت�صيد اأدباً وعلماً وتقديراٌ ، والأهم من ذلك ُحبـــه لل�صعب اللبناين  ، كونه يحمل 

هذا احلنني من كبد الأم. 
 اأبحـــر باكـــراً ، كان مركبـــه القلـــم ، وبحـــره الورقـــة،  و�صفافـــه التعبـــري، تقرتب منه تظـــن نف�صك اأمام هالـــة   �صرعان ما ت�صـــل اىل �صفافية 

اإح�صا�صه املدغدغ  باللوعة ، اإن�صاين اىل اأبعد احلدود يرف�ض التع�صب ويخاطب احل�صارة  يبنى الواقع ويبعد عن التزييف 
*يقدم نف�صه كاإن�صان يده بي�صاء وفكره قنديل.

�صمو الأمري حللت مملكة الثقافة فاأهال بك َ على �صفحاتنا الثقافية..

سمو األمير طالل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
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عامل ال�سعر وتعمقنا به، ثم تاتي اخلواطر لتحرك 
املوهبة ال�سعري���ة، و يلعب العقل دورًا كبرًا باإبراز 
املوهب���ة ومنوه���ا، وااله���م تنظي���م ه���ذة املوهب���ة 

بال�سكل ال�سليم واملطلوب.

• كيـــف تكتـــب يف ظل حـــروب م�صتمرة هل 
تتفـــرغ لهـــذا المـــر ؟ وكيـــف تـــرى عالقة 

ال�صيا�صة مع الثقافة؟
املناخ���ات �سعبة باتت يف الع���امل العربي، لكن اأود 
الق���ول ال وجود ل�سيا�س���ة حقيقية م���ن دون خلفية 

ثقافية و فكرية ! اأبدًا ال يوجد. 
التف���رغ لي�س كلي اإمنا، يف ظ���ل العوامل ال�سيا�سية 
هن���اك اأم���ور ت�ستدعي من���ا اأن نواكب م���ا يحدث، 
واأن نتعام���ل مع كافة الفئات، حت���ى ما ال يتفق مع 
اإن�سجاماتن���ا، العالقة الثقافية ه���ي دائما جامعة 
للكل واأهم باب ح�ساري للتوا�سل، واالأمر ي�ستدعي 
التكي���ف، والبعد عن الع�سبية واأخذ االمور برتوي 
وفهم االخ���ر وظروفه، واأحيانا جتد نف�سك تندمج 
ب�س���روع الكتاب���ة وتكت���ب احلالة و احلادث���ة نتيجة 
الأي و�س���ع راه���ن تتاأث���ر، ولي����س م���ن اجلمي���ل اأن 
تغي���ب وتبتعد عن ال�ساحة عليك اأن حت�سر بقلمك 
بالرغ���م من امل�ساغل واالأعم���ال، فال�سيا�سة حتمل 
هوي���ة الثقافة و هناك دافع ق���وي يلهم ال�ساعر اأن 

ي�ستوحي �سواء يف احلرب اأو يف ال�سلم. 
ال ف���رق ب���ن �ساعر و�ساع���ر �سيا�س���ي بالنهاية هو 
�ساعر، وال�ساعر ال يتاأخر عن حتويل اإح�سا�سه اإىل 
ن�س وم���ادة، فهو يعمل على �سب���ك االمور و�سبها 
وجمعها وو�سعه���ا �سمن م�سار معن تخدم قوة ما 

نكتب وُت�سبع املوقف وتوجد الن�س.

• كيف تواكب الع�صر؟
علين���ا دائم���ا اأن تتعامل م���ع التقني���ات ون�سرع يف 
التفي���ذ والي���وم �سب���كات التوا�سل دفع���ت اجلميع 
ملواكب���ة اللحظة، ه���ذا العمل جمي���ل يجعلنا نطل 
عل���ى الع���امل دون ر�سمي���ات نندم���ج م���ع كل اأنواع 
الثقاف���ة، هن���اك اأق���الم جميلة تعرفن���ا عليها من 
خالل �سبكات التوا�س���ل واليوم نحن نحمل ر�سالة 

االوطان فكيف نبتعد وال نواكب؟
فالثقاف���ة لي�ست كما يظن اجلميع قراءة جملة من 
الكتب وح�س���ور موؤمترات و اإلقاء ن���دوات والعي�س 
بطبقي���ة. اإمن���ا هي تنمي���ة ملنافذ روحي���ة فكرية و 

اإ�سقاطها على اأر�س الواقع مبتناول اجلميع. 

• يف ظـــل عامل عربي يفتقد لثقافة الأدب 

ويتجـــه نحـــو ثقافـــة اجل�صـــد كيـــف ُتنظـــر 
اىل الأمـــور واأنت ُعرفـــت بالتوا�صع وحبك 
للنا�ـــض والتاأثر وعرفـــت انك حتمل هويث 
ثقافية ل مثيل لها و�صفري الإن�صانية اأينما 

حتل ُتدمعك اأ�صوات الطفال وتنتف�ض؟
اوال: الع���امل العرب���ي يتجه نحو ثقاف���ة اجل�سد، اإال 
اأين متاأم���ل ب���اأن ثقاف���ة االأدب �ستع���ود باأجمادها 
وتزه���ر اأالأمة واأنا اأكاف���ح جاهدًا للو�سول اإىل هذا 
املبتغ���ى و�سيكون القل���م منرب الثقاف���ة، وهذا اأقل 
واج���ب اأن اأك���ون اإن�ساين ال قيم���ة ل�سخ�سي اإن مل 

اأكن اإن�سان.

• اإذا حتدثنا عن املراأة من يوؤثر بك َ اأكرث 
�صعر املراأة اأم الرجل وما هو الفرق؟

اأج���د �سعر املراأة يف الوطن اأكرث تاأثرًا ويحرك بي 
ال�سجون، قد يك���ون ب�سبب �سلة الو�سل بينها وبن 

االأر�س فكالهما يحمل رحم ! 
اأما �سعر الرجل فاأج���ده متفوقا بالغزل و العاطفة 
وذلك يعود لتمكنه من ال�سور البالغية و الت�سابية 
االإبداعي���ة الت���ي يكتب به���ا بع�س ال�سع���راء ولي�س 

الكل.

• هـــل ت�صجـــع املـــراأة علـــى اإبـــراز مواهبها، 
اأنـــت مـــع �صـــوت املـــراأة، وهـــل لقـــب  وهـــل 
�صاعـــرة للمراأة لقـــب رفيع امل�صتـــوى اأو مع 

�صيا�صة جتاهل املراأة؟..
امل���راأة اأوال ً: ه���ي االأم والطفل���ة والق�سيدة هناك 
رابط تغزون���ا بحنينه���ا دائما، لق���ب �ساعرة كاأي 

االألق���اب الرفيع���ة، مثل لقب دكت���ورة ! لكن هناك 
من يربعن اأمام هذا اللقب، وهناك النقي�س

واأن���ا اأ�سجع كل بارعة، واالأمر يتعل���ق باإ�ستحقاقها 
لللق���ب، وه���ذا يحدده فق���ط طريقة نه���ج �سعرها 
وقلمها وكيف تقدم نف�سها وت�سعرنا باإبداعها، فهي 
من حُتدد تقبل اجلمهور لها باالإيجاب اأو ال�سلبية. 
وهن���ا تربز املراأة �سوتها الفاع���ل، اأما كلقب بحت 

فهو م�سرف اإجتماعيًا.

• اأخرنـــا عن �صفحاتك على الفي�ض وهل 
جمهورك يتزايد وكيف؟ 

يكون يل ن�سيب من ال�سعادة الغامرة حن اأتوا�سل 
م���ع جمه���وري، و عر����س اأعم���ايل ع���رب �سفحات 
االإجتماع���ي )الفي�سب���وك( وم�ساركتهم  التوا�سل 

ه���ذا يزي���د م���ن بح���ر املعرف���ة والتوا�س���ل ومي� 
العالقات. لدي عدة �سفحات موزعة كالتايل.

1 ح�سابي ال�سخ�سي يف الفي�س بوك 
2 �سفحة االإعجاب باأعمايل

3 �سفحة �سالون عر�س ال�سوك االأدبي.

• هل لنا بنفحات جديدة من �صعرك؟
تل���ك الق�سي���دة ُكتب���ت حزن���ا على مر����س الوالد 

رحمه اهلل. 
اآه يا ابتي !!

كي���ف يل اأن اأن�س���ى غرغ���رة �سوت���ك، و وع���ودك 
الكثرة وخجلي الكبر، و تعففي اأمامها 

وحر�س���ك اأن اأبق���ى عل���ى نف�س���ي قويًا وعل���ى اأمي 
رقيبًا 

لن اأن�سى موعدنا االأخر.. 
وكي���ف اأن�سى دمع���ة عيونك الندية، كي���ف اأن�ساها 

وهي
ترافق قولك �ساحمني يا ولدي

ال يا اأبتي... ال تقولها ثانية 
دعني اأ�سحي الأجلك دون مقابل.

هل يل..! هل يل 
اأن اأعود ل�سابق عهدي 

اأ�س���رتق اإلي���ك النظر.... م���ن ب���ن اأوراق الغار و 
اأغ�سان ال�سجر...!

اأزي���ح عني اأ�سج���ار الزيتون و اأ�س���واك الورد الأملح 
بهاك..

ال تنظر اإيل..! 
بحكم �سوء حالك 

فال يغ�سبني ذلك ! وُيعجبني نظرك لالآخرين 
تدم���ي �ساعي���دي و قدم���ي تل���ك االأ�س���واق  ح���ن 

اأزيحها 
ولكني اأن�سى حن اأملح به��اك 

وتتقاطر مني الدماء وراء الدماء 
فت�سبغ الورق االأخ�سر 

وتنحن���ي  االأرز..  اأ�سج���ار  حينه���ا  عل���ي  فت�سف���ق 
الأجلي.. 

اأق���ول لها اأبتع���دي... اأنظ���ري اأنه اأب���ي يفوقك يا 
اأ�سجار اأرتفاعًا

ت�سمت االأ�سجار حرةً  مني...؟
فتهتز نحوي اأغ�سانها موا�سية 

تلتف ح���ول مع�سمي و�ساقي حامل���ة اإياي كاأيقونة 
تر�سم 

.. اأمر الغار...
هل يل يا اأبي اأن اأعود ل�سابق عهدي ؟

اإذا عدت ل�سحتك و به������اك 
اأعدك اأين ذاهب ل�سابق عهدي.

ف���وق االأوراق و ب���ن ال�سجر األتم����س ب�سمت نظرة 
ر�س����اك

و عل���ى الراأ�س اأ�سع من جديد ذاك التاج امل�سنوع 
من ورق الغار. 

جميل هذا احلنن فيه النكه���ة اللبنانية علها كبد 
االم كم���ا ذكرت.اأمتنى ل���ك التوفي���ق واملزيد من 
االبداع كلم���ة حرة واأخرة �ساأحمل امل�سعل الثقايف 
دائم���ا واأحم���ل امل���راآه الأعك�س �س���وء ال�سم�س على 

ال�سمائر املظلمة لعلها ت�ستنر و ت�ستيقظ.
اإىل  والدع���وة  احل���وار  عل���ى  النهائ���ي  وال�سك���ر 
االإعالمي���ة هبة ق�سامي الت���ي اأكن لها كل التقدير 

والأ�سرة جملة �سيدا.

حوارحوار
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يف �سي���اق حديث���ه:  اأك���د ال�سّي���د زكرّي���ا يف �سياق 
حديثه لنا اأّن احلياة وقفة عز و كرامة ، ال ي�ستطع 
اأي رجل يف الدنيا اأن ي�سعر و ال للحظة واحدة باأّنه 

عاجز عن تاأمن لقمة عي�سه،
وتوفر كل م�ستلزمات و حاجات اأ�سرته.

���ة بالظ���رف الراه���ن يعج���ز بق���در كبر و  و خا�سّ
قا�سي عن توفر كل ما يلزم لعائلته و نف�سه.

..و اإّن���ه بنف�س الوقت بحاجة ما�ّس���ة للدواء ب�سكل 
�سهري، ملتابعة العالج اليومي بعد احلادث االأليم و 
ب�سكل دائم، و هو غر متوّفر و عاجز عن تاأمينه.

بعد اأن كان يعي�س حياة �سعيدة و رغيدة و متوفر له 
كل م�ستلزم���ات احلياة اإ�سوة ب���كل النا�س من دواء 
واإ�ست�سف���اء و رعاية �سحية و اإجتماعّية �ساملة الأنه 
كان م�سم���ون بال�سم���ان االإجتماعي ع���رب ال�سركة 
الت���ي كان يعم���ل به���ا و باملنا�سب���ة تق���ّدم بال�سك���ر 
اجلزيل لل�سركة التي كان يعمل بها يف تلك املرحلة 

من حياته.
و اأ�سار اأي�سًا

اأّن احلي���اة يف هذه االأّيام الع�سيبة �سعبة جدًا من 
كل النواح���ي املهنية ال فر�س عمل  و االإقت�سادّية و 

االأزمة العاّمة يف لبنان و البالد العربّية.
و ي�سيف زكرّيا

ق�س���د يف كالمه ب���اأّن اأوالده م�سكوري���ن يد العون 
ويقّدمون له بع�س امل�ساعدات بقدر الأّن لكل اإن�سان 

ظروفه ولديه  اأي�سًا م�سوؤولّيات جتاه عائلته.
قد ال متكنه من م�ساعدته ب�سكل مطلق مايل لتوفر 
كامل الدواء بالرغم من اأن اأوالده يعاملونه معاملة 

جيدة كاأب حنون كان و ما زال معهم و م�ستمر.
و خا�س���ة اأّن���ه بع���د اأن تعر����س للح���ادث املفاجئ 
االأليم ح�سل معه عدة نك�سات �سحّية منها القلب 
و االأع�س���اب و الت���ي  كان له���ا االأث���ر ال�س���يء على 
كام���ل �سّحت���ه و هو بحاج���ة ما�سة �سهري���ًا للدواء 
ب�سكل منتظم و دقيق وفق روؤية طبيبه اخلا�س بعد 

تو�سيف �سامل لو�سعه ال�سّحي.

• كيف توؤّمن الدواء ب�صكل �صهري؟
اأج���اب " ال�سّي���د زكرّيا " للحقيق���ة بعد احلادث و 
متابع���ة املعاجل���ة و اإجراء عدة عملي���ات �ساعدين 
بع����س االأ�سدق���اء و اأ�سح���اب االأي���ادي البي�ساء و 
اخلّرين م���ن النا�س ، الآخر حلظة .. من حلظات 
املتابع���ة و املعاجلة و لكني اأ�سك���و اليوم من الغالء 
يف االأ�سع���ار و منه���ا ال���دواء الأّن ال���دواء ال ميك���ن 
االإ�ستغن���اء عن���ه و ال ترك���ه اأو اإهم���ال اأي نوع منه 

مو�سوف يل من قبل الطبيب.

هنا تكمن امل�سكلة كيف؟ اأوؤمن الدواء ب�سكل منظم 
دائم و �سهري حفاظًا على �سحتي التي مل يبقى يل 

اإال �سحتي  لكي اأحافظ عليها اأقّله.
و نا�س���د املحبن و كل حمب لفعل و عمل اخلر  اأن 
يبادر لتقدمي امل�ساعدة اإليه ملتابعة م�سرة حياته.

يف اخلتام:
�سكر ال�سّيد "زكرّيا خ�سر" مبادرة "جملة �سيدا" 
االإن�سانّي���ة و التي كان لها ال�سدى الطّيب يف نف�سه 
بع���د اأن �ساعدته ووف���رت له ال���دواء و كل ما يلزم 
باأق�س���ى �سرعة و قامت بزي���ارة تعاطف تعاطف و 
حمّب���ة و رعاية  اإىل منزل���ه لتطييب خاطره و حثه 

على ال�سمود بعد م�سابه االأليم املقدر.
و متّنى على "اأ�سرة املجّلة" عر�س ق�سته و م�سابه 

االأليم املقدر على  

"�سفح���ات البي�ساء للمجّل���ة"، ومتابعة  مواكبته 
ب�س���كل دائ���م مل�ساعدت���ه بالتع���اون م���ع ا�سح���اب 
االأيادي البي�ساء لتوفر كل م�ستلزماته من الدواء 

و الرعاية ال�سهرية. 
و بالطب���ع اأّك���دت ووع���دت اأ�س���رة "جمل���ة �سيدا" 
ال�سي���د "ذكريا خ�سر" باأن تف���ي بوعدها و �سوف 

تبادر اإىل طرح م�سكلته على �سفحات املجلة.
و عر�س "فيلم خا�س" لكامل احلوار الذي اأجرته 
" اأ�سرة املجّلة" و تلفزيون " �سيدا – قناة 66 "، 
لط���رح امل�سكلة وتتمنى فيه املب���ادرة مل�ساعدة هذا 
االإن�س���ان الطي���ب النف����س الكرمي���ة، ب�س���كل دائم 
لتاأمن الدواء ب�سكل �سهري ،و تقدمي  كامل الرعاية 
ال�سحية من الباب االإن�ساين لهذا االإن�سان ملتابعة 

م�سرة حياته.

ح��ر:�شناء �شالم �حل�شن
قـــام فريـــق عمل اأ�صرة " جملـــة – �صيدا " و تلفزيـــون �صيدا " قناة 66  
" يف منطقة  " زكريا خ�صر  ال�صيد  ملنزل   ، اإن�صانية خا�صة  "  بزيارة 

اجلديدة – �صرق بريوت.
هذه الزيارة الإن�صانّية مل تاأتي من فراغ ، بل جاءت على قدر امل�صتطاع 
من املعرفة و الدراية و عن ق�صد ملعرفة حقيقة ق�صة رجل غري القدر 

م�صار حياته.
بعـــد اأن كان هـــذا الرجـــل يعي�ض حيـــاة �صعيدة ورغيدة مـــع عائلته و هو 

املهني،و احلريف املاهر يف �صناعة املفرو�صات و الديكور .
...و لكـــن القـــدر املخفـــي ل يعلـــم توقيتـــه اإّل "اهلل" بتوقيت مقدر لكل 
اإن�صـــان يف هـــذه احلياة الدنيـــا و اأ�صرارها الغام�صة اأ�صـــرار ت�صبه اأ�صرار 

اأعماق البحار.
...قدر م�صيب قد يرفع من �صاأن الإن�صان اإىل اأعلى مراتب احلياة

كاإّنه ُحلم مفاجئ .. قد حتقق و ل يف الأحالم.
... و قـــدر قـــد ي�صيـــب الإن�صان ب�صكل مفاجئ قـــامت باأ�صراره يف م�صرية 

حياته، �صيء قد يعيق م�صرية حياته.
...اأي�صاً ُحلم مفاجئ �صيء ... و ل يف الأحالم

"زكريا خ�صر" ، واحداً من اأولئك الذين تعر�صوا حلادث �صري مروع 
قدر خمفي مقّدر عليه غرّي م�صار حياته.

...اإّنه
الرجـــل املوؤمـــن بقـــدر اهلل �صبحانـــه و تعـــاىل ، و لكنـــه ل ير�صـــى بظلـــم 

اإن�صان لأخيه الإن�صان مهما غلت الت�صحيات.
..لأن �صائق ال�صيارة التي �صدمته ، معني و م�صوؤول بقدر عن احلادثة 

التي غرّيت م�صار حياته.
وكانـــت ال�صبـــب الأ�صا�صـــي يف م�صابه الأليم امل�صتجـــد و عجزه عن متابعة 
عملـــه، و خا�صـــة بعـــد ال�صدمـــة و اإجراء عـــدة عمليات جراحيـــة لقدميه 
املك�صورة ، بك�صور بالغة جداً ، منعته من العودة ملزاولة مهنته و حرفته.

و مكـــث عـــدة �صهـــور من جـــراء احلـــادث يف فرا�صه و هو العاجـــز اليوم ، 
عـــن حت�صيـــل قوتـــه اليومـــي بعـــد ان كان متوفراً بقـــدر ل يح�صد عليه 

من املال يف جيبه.

�لقدر...�لمخفي �شر من �أ�شر�ر ...�لدنيا

زيارة خاصة زيارة خاصة

السيد زكريا خضر وسناء سالم الحسن
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اأ�سته���ل حديث���ي بالرتحي���ب بكم ، اأ�سح���اب اأقالم 
ح���ّرة، و م���داد الع���ّزة و الكرامة، اأ�سته���ل القدوم ، 
لنتحدث ع���ن كل حمروم ، و م�س���دوم ، بظل واقع 
م�س���وؤوم، لنقف مع���ًا يدًا واحدة لل���زود عن حيا�س 
الوط���ن، الأّن����ه عندم����ا نحف����ظ الوط����ن ، نحف����ظ 
املواط����ن ، و كل اأماني����ه و اآم����ال م�ستقبله و كل ما 

يبتغيه ، الكل راحل و الوطن باٍق.
مل اأتعّود املهادن����ة و االإ�ست�سالم فقناعتي ال ميكن 

اأن تكون �سلعة اأو مرتهنة الأي كان .
كم����ا اأحي����ي باملنا�سبة "دولــة �لّرئي�ــش نبيه 
يف  ي�سعها  الت����ي  ومل�سات����ه  جه����وده  بــّري" على 
خدم����ة الوط����ن ، اإف�ساحًا باملج����ال جليل ال�سباب 
وكذلك �سماحة ال�سّيد "ح�شن ن�شر �هلل" نقول 
له ن�سد اأيديكم ملواجه����ة الفتنة �سد �سالح العّزة 

و الكرامة،
اأود اأن اأ�س����ع ب����ن اأيديكم ما اأ�سب����وا اإليه و اأ�سعى 
للو�س����ول اإليه ، اأال و هو مطلب ال�سعب كل ال�سعب 

و نلّخ�سه باالآتي:
اأواًل : اإن�ساف العّمال و املوظفن.

ثانيًا : املحافظة على ثروات الوطن.
ثالث����ًا : تعديل قوانن البناء كي ال يتحّول الب�ستان 

االأخ�سر اإىل هياكل و اأبنية .

رابعًا : جمانّية التعليم و الطبابة .
جمي����ع  يف  امل�س����رتك  النق����ل  تعزي����ز   : خام�س����ًا 

املناطق.
�ساد�سًا : تعزيز ال�سلطة الق�سائّية و اإ�ستقالليتها 

و عدم التدّخل ب�سوؤونها.
�سابع����ًا : اإن�س����اف املوّظ����ف و العام����ل و تعزي����ز 

ال�سمان االإجتماعي و �سمان ال�سيخوخة.
ثامن����ًا: و�س����ع روؤي����ة لو�س����ع املعاقن عل����ى جميع 

ال�سعد.
تا�سع����ًا : مالحقة مو�سوع املخطوفن اإن و جدوا ، 

و كذلك املاأ�سورين.
عا�س����رًا : و�س����ع حد ملو�س����وع اجلن�سّي����ة و اإعطاء 
الزوج����ة احلق كم����ا للزوج باأن متن����ح اأوالدها من 

اأجنبي هوّيتها 
اإح����دى ع�سر : التوا�سل بن لبن����ان املقيم و لبنان 
املغ����رتب ت�سجيع����ًا م����ن الدول����ة للع����ودة للوط����ن 

"االأم".
اإثن����ى ع�سر : تعدي����ل ال�سرائب لرف����ع العبء عن 

الطبقة املحرومة و الكادحة.
ثالث ع�س����ر : مراقبة م�ستودع����ات ال�سركات ملنع 
التالع����ب بتواري����خ الت�سني����ع و االإنته����اء ، ما بن 
م����واد غذائّي����ة و اأدوي����ة قب����ل ت�سويقه����ا باالأ�سواق 

اللبنانّية.
راب����ع ع�سر : مراقب����ة اأعمال البلدّي����ات و حتريك 
دي����وان املحا�سب����ة و املراقب����ة م����ن قب����ل وزارت����ي 

البلدّيات و االأ�سغال .
خام�����س ع�سر : مالحقة وا�سعي اليد على اأمالك 
الدول����ة البحرّية و النهرّية و الياب�سة لتح�سيل ما 

للدولة من مال منهوب منذ زمن بعيد.
�ساد�����س ع�س����ر : ال�سعي ال����دوؤوب للمحافظة على 
االأقاني����م الثالث����ة ، ال�سعب و اجلي�����س و املقاومة 
، طامل����ا يوجد اإحتالل جلزء م����ن الوطن من قبل 

العدو االإ�سرائيلي.
هذه بع�س ما ن�سعى اإليه معًا كي نبقى لنتمكن من 

احل�سول عليه مل�سلحة الوطن و املواطن.
يف اخلتام :

و نح����ن نحمل ه����ذه التعليمات بفخ����ر و اإعتزاز و 
ت�سر بن طرقات من الوطن.

املعّب����دة بال�سرب و البعيدة ع����ن االأذى و يجّددون 
دائم����ًا االأم����ل يف التطّل����ع لغ����د م�سرق بعي����دًا عن 
الت�سّل����ط و االإ�ستئثار و االإختزال و مند اأيدينا اإىل 
جمي����ع االإخوة يف هذا الوط����ن للتعا�سد و لنتوحد 
ليبق����ى لبناننا لنا و من بعدن����ا الأوالدنا و اأحفادنا 

فهذه خال�سة برناجمي و مكّونات فوؤادي.

بيان

التقى بهية احلريري ورعى عر�صا �صينمائيا �صمن مهرجان الأفالم الرتكية يف �صيدا�لمر�ّشح "خليل �شّد�د" للندوة �لنيابية
�ل�شفير �لتركي: نتفهم ردة فعل و�إحباط 

�هالي �للبنانيين �لمخط�فين في �ش�ريا

اعل���ن �سف���ر تركي���ا يف لبن���ان ان���ان اوزيلديز اأن 
ب���الده تتفه���م ردة فعل واإحباط اه���ايل اللبنانين 
املخطوف���ن يف �سوري���ا وان تركي���ا تتاب���ع جهودها 
يف ه���ذا ال�سياق وق���ال : على عك�س م���ا يقال نحن 
ال نعق���د املو�سوع وال نعرقله بل نح���ن ن�ساعد على 
ح���ل ه���ذه الق�سي���ة. كالم ال�سف���ر الرتك���ي جاء 
اث���ر لقائ���ه يف جمدلي���ون النائب بهي���ة احلريري 
يف معر����س زيارة ق���ام بها ل�سي���دا ورعى خاللها 
عر�سا �سينمائيا �سم���ن مهرجان االأفالم الرتكية 
يف لبن���ان يف ثانوي���ة رفي���ق احلري���ري يف �سي���دا 
بالتع���اون مع جمعية ال�سداقة اللبنانية – الرتكية 
يف �سي���دا. ورافق���ه يف الزي���ارة امللح���ق الثق���ايف 
يف ال�سف���ارة الرتكي���ة ورئي����س جمعي���ة ال�سداق���ة 
اللبناني���ة الرتكية املحامي حمم���د علي اجلوهري 
حي���ث التقته���م احلري���ري يف ح�س���ور من�سق عام 
تيار امل�ستقب���ل يف اجلنوب الدكت���ور نا�سر حمود.  
وق���ال ال�سفر الرتكي  :دائم���ا ناأتي اىل جمدليون 

لزي���ارة ال�سيدة النائب بهي���ة احلريري وانا �سعيد 
بالتحدث معه���ا بالتطورات �س���واء يف �سيدا او يف 
ب���روت وق�سايا م�سرتك���ة تربوي���ة و ثقافية تتعلق 
بلبنان و تركي���ا. كان اللقاء منا�سبة لالإطالع على 
االأو�س���اع يف �سيدا �سواء عل���ى ال�سعيد ال�سيا�سي 
او الثق���ايف وب�س���كل خا����س الثقايف ومع���ي اليوم و 
هذه املرة رافقني امللح���ق الثقايف يف بروت. وردا 
عل���ى �سوؤال حول م���اذا اذا كان هن���اك من جديد 
يف ق�سي���ة اللبناني���ن املخطوف���ن يف �سوريا قال : 
ال �سيء جدي���دا ولكننا نتابع هذا املو�سوع وخا�سة 
بعد حترك اهايل املخطوفن.. نحن نتابع جهودنا 
يف ه���ذا ال�سياق ونعترب املخطوف���ن اخوتنا و نحن 
عل���ى عك�س م���ا يقال ، نح���ن ال نعق���د املو�سوع وال 
نعرقل���ه بل نح���ن ن�ساعد على حل ه���ذه الق�سية..

ونح���ن نق���ول له���م باننا اخ���وة وا�سدق���اء وهناك 
اتفاقيات تبادل يف العديد من املجاالت  بن لبنان 
و تركيا..وهن���اك عالق���ات تاريخية ب���ن البلدين 

، نح���ن نتفه���م ردة فعله���م واحباطه���م ولك���ن يف 
الوق���ت نف�سه نحن نعمل م���ا بو�سعنا للم�ساعدة يف 
حل ه���ذه الق�سية. بعد ذلك انتقل ال�سفر الرتكي 
برفق���ة اجلوه���ري اىل ثانوية رفي���ق احلريري يف 
 Love Just سيدا حي���ث رعى افتتاح عر�س فيلم�
 A Coincidence )ASK Tesadufleri
Sever( وال���ذي نظمته جمعية ال�سداقة اللبنانية 
الرتكية �سمن فعالي���ات مهرجان االأفالم الرتكية 
يف لبنان. وح�سر العر�س اىل جانب ال�سفر يلديز 
: ممث���ل رئي�س بلدية �سيدا ع�س���و املجل�س البلدي 
املهند�س حممد البابا ، وممثل رئي�س جمعية جتار 
�سي���دا و�سواحيه���ا نائ���ب رئي����س اجلمعية حممد 
القط���ب وال�سيد عدن���ان الزيب���اوي وال�سفر عبد 
امل���وىل ال�سلح ورئي�س جمعي���ة ال�سداقة اللبنانية 
الرتكي���ة يف طرابل�س رامي حمفو����س ، وجمع من 
ال�سخ�سيات ومن افراد اجلالية الرتكية يف لبنان 

ورجال اعمال ومهتمون.

مناسباتمناسبات
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

يف ظ���ل ال�س���ح ال���دويل، والنئي بالنف����س عن االأزم���ة، وبعدما دخل���ت االأزمة 
ال�سوري���ة عامها الثاين، ومع ما يعاني���ه ال�سعب ال�سوري من �سائقة اإقت�سادية 
حرج���ة باالإ�سافة اإىل تردي االأو�س���اع االقت�سادية واالإجتماعي���ة التي تواجه 
لبنان منذ فرتة، مع عجز رب االأ�سرة ال�سورية عن تاأمن احلاجات االأ�سا�سية 
من ماأكل وم�سرب وم�سكن الأ�سرته، اأطلت اململكة العربية ال�سعودية من جديد 

الإغاثة اأهلنا النازحن ال�سورين. 
فمن ال�سع���ب ال�سعودي ملكًا و�سعبًا وحكومًة لل�سعب ال�سوري ال�سقيق اح�سا�سًا 
منه���ا بامل�سوؤولية جت���اه �سعب ت�سرد، فق���ام وفد من هيئة االإغاث���ة االإ�سالمية 
العاملي���ة باململكة العربية ال�سعودية برئا�سة االأ�ستاذ عبد الكرمي املو�سى وعدد 
م���ن اأع�س���اء الهيئة االإداري���ة وبح�سور مفتي �سي���دا واأق�سيته���ا ال�سيخ �سليم 

�سو�س���ان، امل�سوؤول ال�سيا�س���ي للجماعة االإ�سالمية يف اجلن���وب الدكتور ب�سام 
حم���ود، رئي�س احت���اد املوؤ�س�سات االإغاثي���ة يف �سيدا واجلن���وب االأ�ستاذ كامل 
كزبر وعدد من اأع�ساء االحتاد بت�سليم الوحدات الأهلنا النازحن ال�سورين.

الوح���دات �سلمت ل� 1500 عائلة من اأهلنا النازحن ال�سورين امل�سجلن �سمن 
لوائح اإحتاد املوؤ�س�سات االإغاثية يف �سيدا واجلنوب.

يذك���ر اأن عدد النازحن ال�سورين يف مدينة �سيدا وجوارها وخميماتها ناهز 
ال� 4500عائلة حت���ى االآن. ويق���وم االإحت���اد من خ���الل تربع���ات وم�ساعدات 
خارجي���ة وم���ن اأهل البل���د بتاأمن وح���دات غذائية، وحدات اأطف���ال، وحدات 
نظافة، فر�س وحرامات، دفايات، األب�سة، ا�ست�سفاء وطبابة، برادات وغ�ساالت 

وتقدميات نقدية لهم.

�لمملكة �لعربية �ل�شع�دية تقدم 1500وحدة غذ�ئية 
للنازحين �ل�ش�ريين في مدينة �شيد� و�لج��ر

عم����ال على اإمت����ام �سل�سلة امل�ساع����دات الأهلنا النازحن م����ن �سوريا اجلريحة، 
وب�سب����ب ا�ستم����رار معاناتهم املختلف����ة، وحاجاتهم امللح����ة، وعجزهم عن �سد 

النفقات الغذائية التي ت�ساعدهم على العي�س ب�سحة وكرامة. 
قام احتاد املوؤ�س�سات االإغاثي����ة بتوزيع 1100 وحدة غذائية، تت�سمن جمموعة 
م����ن املواد الغذائي����ة االأ�سا�سية، للحياة اليومية ال�سروري����ة، مقدمة من الهيئة 

العليا لالإغاثة من خالل موؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�سرية امل�ستدامة. 
فبح�سور رئي�س بلدية �سيدا املهند�س حممد ال�سعودي، رئي�س اإحتاد املوؤ�س�سات 
االإغاثي����ة يف �سيدا واجلن����وب االأ�ستاذ كامل كزبر، وفد الهيئ����ة العليا لالإغاثة 

برئا�س����ة ال�سي����د اإ�سماعي����ل البغ����دادي، جلنة االإغاث����ة يف موؤ�س�س����ة احلريري 
للتنمية الب�سرية امل�ستدامة برئا�سة ال�سيد طارق اأبو زينب، من�سق عام ال�سبكة 
املدر�سية ل�سيدا واجل����وار االأ�ستاذ نبيل بواب وعدد من اأع�ساء االإحتاد جرى 
توزيع الوحدات الغذائية ل� 1100 اأ�سرة من اأهلنا النازحن ال�سورين يف امللعب 

البلدي ملدينة �سيدا.
ووزع����ت الوح����دات عل����ى العائالت ال�سوري����ة بن�سمة وف����اء، وب�سمة م����ن نقاء، 
لبالده����م  والع����ودة  باحلف����ظ  مت�سرع����ن  اهلل  واإىل  �ساكري����ن،  فان�سرف����وا 

م�سرعن.

�تحاد �لم�ؤ�ش�شات �لإغاثية في �شيد� و�لجن�ب ي�زع  1100 وحدة 
غذ�ئية للعائالت �ل�ش�رية �لنازحة مقدمة من �لهيئة �لعليا لالإغاثة
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و�ستبقى �سيدا مدينة لالأخوة اللبنانية الفل�سطينية 
ول���ن تن�سى العمال الفل�سطينين الذين ا�سهموا يف 
العم���ل على تر�سيخ تنمية وا�ستق���رار هذه املدينة.

ونتمن���ى ان نراهم قريبا وهم يعيدون بناء دولتهم 
فل�سطن وعا�سمتها القد�س ال�سريف. 

لق����د ع�سنا جميعا يف ال�ّسن����وات املا�سية وال نزال 
ظروف����ًا �سعب����ة ودقيقة يعي�سه����ا كل اللبنانين .. 
رب  وكّلن����ا مدع����وون لكي نتحّل����ى باحلكم����ة وال�سّ
واالإلتزام بكّل م����ا يجمعنا ويوّحدن����ا كلبنانين.. 
واأن نرف�����س كّل م����ا يفّرق ويباع����د ويعيد عقارب 

الزم����ن اإىل ال����وراء ، اىل زمن العطال����ة والّدمار 
والفرق����ة والكراهي����ة، ولق����د خربناه����ا جميع����ًا 
واكتوين����ا بنارها جميعًا وخ�سرنا اأحبابًا وت�سّردنا 
يف اأ�سق����اع الدني����ا نبح����ث عن العم����ل واالأمان .. 
نريد م����ن �سيدا ، �سيدا املحب����ة واالأخّوة و�سيدا 
االإجن����ازات الوطني����ة الك����ربى. نري����د اأن نتوّجه 
بتحية كبرة و�سادقة لكّل عمال لبنان فردًا فردًا 
والأبنائن����ا العامل����ن يف دول الع����امل يحمل����ون هّم 
وطنهم واأ�سره����م ..واإّن امل�سوؤولية الوطنية تكون 
اأواًل بتاأم����ن االإ�ستق����رار الكام����ل لكام����ل الرتاب 

الوطني .. وا�ستعادة االأمان .. لن�ستعيد معًا عجلة 
االإنتاج مب����ا يلي����ق بعمالنا وحرفيين����ا وخرباتهم 
العالي����ة .. ومبا ي�سمح لن����ا با�سرتداد كّل طاقاتنا 

الب�سرية املهاجرة .. 
وخل�س���ت احلريري للق���ول : اإّن من حّق اللبنانين 
جميعًا بعد ال�ّسن���وات العجاف الطويلة مع احلرب 
واالإحت���الل .. وخ�س���ارة االأحباب واالأع���ّزاء.. من 
ح���ّق اللبنانين جميع���ًا ويف طليعته���م عّمال لبنان 
اأن ينعم���وا بالعم���ل واالأمل واالأم���ن واالإ�ستقرار يف 

وطنهم احلبيب لبنان .. 
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اك���دت النائب بهية احلريري اننا يف ظل الظروف 
ال�سعبة والدقيقة التي نعي�سها كلبنانين مدعوون 
رب واالإلت���زام بكّل ما  لك���ي نتحّلى باحلكم���ة وال�سّ
يجمعن���ا ويوّحدن���ا كلبناني���ن .. واأن نرف�س كّل ما 
يفّرق ويباع���د ويعيد عقارب الزم���ن اإىل الوراء.. 
واإّن من ح���ّق اللبنانين جميعًا ويف طليعتهم عّمال 
لبنان اأن ينعموا بالعمل واالأمل واالأمن واالإ�ستقرار 

يف وطنهم احلبيب لبنان .. 
كالم احلري���ري جاء خالل حف���ل االإ�ستقبال الذي 
اقامته مبنا�سبة االأول من اأيار عيد العمال تكرميا 
لعم���ال �سيدا واجل���وار يف دارة جمدليون و�سارك 
فيه : رئي�س احتاد نقابات العمال وامل�ستخدمن يف 
�سيدا واجلنوب عب���د اللطيف الرتياقي وعدد من 
اع�س���اء املجل�س التنفيذي لالإحت���اد ومن�سق قطاع 
النقاب���ات العمالي���ة يف تيار امل�ستقب���ل يف اجلنوب 
احم���د حجازي ، نقيب �سيادي االأ�سماك يف �سيدا 

ديب كاعن على راأ�س وفد من النقابة رئي�س احتاد 
عم���ال فل�سطن ابو يو�سف العدوي وروؤ�ساء وممثلو 
النقاب���ات واللج���ان العمالي���ة يف خمتل���ف احي���اء 
ومناط���ق �سي���دا واجلوار وح�سد كب���ر من العمال 
القطاع���ات  خمتل���ف  يف  والعامل���ن  واحلرفي���ن 
واملراف���ق العام���ة واملوؤ�س�س���ات وامله���ن ال�سحي���ة 

والرتبوية والتجارية وال�سناعية والزراعية.
وج���اء يف كلم���ة احلري���ري : نلتقي الي���وم لنحتفل 
مع���ًا مب�سرة االآب���اء واالأجداد الذي���ن عملوا جياًل 
بعد جي���ل .. مرفوعي الراأ�س والهام���ات .. وكانوا 
يحّول���ون ال���رّتاب اإىل ذهٍب من احلل���وى والفاكهة 
واالأ�سم���اك وامله���ن والفن���ون .. وعلى م���ّر ال�ّسنن 
كان���ت �سي���دا مدين���ًة للعم���ال املجتهدي���ن الذين 
اكت�سبوا مهنة اأو حرف���ة فاأجادوا واأخل�سوا، وهذه 
ادقة ..  امل�س���رة مليئ���ة بالّنماذج الّطموح���ة وال�سّ
وم���ع كّل جدي���د كانت �سي���دا توّلد خ���ربًة جديدًة 

يكت�سبها اأبناوؤه���ا حتى باتت �سيدا عا�سمة للمهن 
غرة واملتو�سطة بف�سل  ناعات ال�سّ واحلرف وال�سّ
عّماله���ا واأبنائه���ا و�سرنا معًا على ال���ّدرب الطويل 
نعم���ل ونربي ونبن���ي .. اإّننا نعت���ّز باآبائن���ا العمال 
واأّمهاتن���ا العامالت وبعّمالن���ا اليوم وغدًا من اأجل 

اكتمال دورة االإنتاج واحلياة .. 
لق���د اأردنا هذا العام اأن نعل���ن �سيدا مدينًة للعمل 
واالأم���ل .. وه���ذا ي�ستدعي اأن نعم���ل جميعًا .. وكلٌّ 
م���ن موقعه���ا .. بثبات واإخال����س لنحافظ على ما 
اأجنزن���اه..واأن نتّمم ما يتوّج���ب علينا اأن ن�ستكمل 
القريب���ة  القادم���ة  االأع���وام  يف  لن�س���ل  اإجن���ازه 
وتكون �سيدا مدين���ة العمل واالأمل واالأمان والبيئة 
الّنظيفة ولتكتمل عنا�سر مدينتنا املحبة واملنفتحة 
على جواره���ا لت�سّكل معهم اأ�س���رة وطنية واحدة، 
�سّنة و�سيعة وموارن���ة وكاثوليك واأرثوذك�س ودروزًا 
لتبقى منوذجًا للوحدة الوطنية  واخلر والعطاء..

كرمت عمال �صيدا واجلوار مبنا�صبة الأول من اأيار
بهية �لحريري: من حّق �للبنانيين وفي طليعتهم �لعّمال 

�أن ينعم�� بالعمل و�لإ�شتقر�ر في وطنهم

عر�س���ت النائب بهية احلريري الو�سع االأمني يف مدينة �سيدا يف اجتماع عقدته 
يف جمدليون مع حمافظ اجلنوب نقوال بو�ساهر وقائد منطقة اجلنوب االقليمية 
يف ق���وى االأم���ن الداخلي العميد ط���ارق عبد اهلل ورئي�س ف���رع خمابرات اجلي�س 
اللبن���اين يف اجلن���وب العميد علي �سح���رور. وا�ستعر�س املجتمع���ون االأو�ساع يف 

�سي���دا ومنطقتها ب�سكل عام وال �سيم���ا الو�سع االأمني ، وكان تاأكيد متابعة العمل 
عل���ى كل ما م���ن �ساأنه تر�سيخ االإ�ستق���رار يف املدينة وجتنيبه���ا اية توترات حتت 
اي عن���وان كان ، وتعزيز ح�سور موؤ�س�س���ات الدولة االأمنية والع�سكرية وحدها يف 

املدينة مبا ي�ساهم يف انتظام احلياة الطبيعية فيها ب�سكل دائم.

احلريري عر�صت الو�صع الأمني يف �صيدا مع املحافظ بو�صاهر والعميدين عبد اهلل و�صحرور
وتاأكيد م�شترك على تر�شيخ �لإ�شتقر�ر في �لمدينة وتجنيبها 

�ية ت�تر�ت تحت �ي عن��ن كان
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كّرم ق�سم ال�سباب يف ال�سليب االأحمر اّللبناين – 
فرع النبطّية ، االأم يف عيدها .

بح�سور ح�سد كبر من الفّعالّيات االإجتماعّية 
اإىل جان���ب اأ�س���ر العاملن ب�سف���ة متطّوعن لدى 

ال�سليب االأحمر اّللبناين يف النبطّية و اجلوار.
األقيت الكلمات من وحي املنا�سبة تكرميًا و تقديرًا 

لدور " االأم" يف بناء االأ�سر
اإنطالقًا اإىل الف�س���اء الوا�سع ، مب�ساركة و ح�سور 
ق�س���م ال�سب���اب املتطّوع���ن – النبطي���ة ، "ف�س���ل 

وهبي" و "نائب الرئي�س مهدي �سباح " ، 
ال�سندوق  "اأمن  �سلطان" ،  ال�سر حممد  " اأمن 

عل���ي نعم���ة" ، "مدي���ر العالق���ات العاّم���ة مرن���ا 
قميح���ة " و "مدي���ر اجلمعّي���ة العمومّي���ة ح�س���ن 

فح�س " ، 
و " مدي���ر مرك���ز النبطّي���ة ف�س���ل زري���ق" و كافة 

اأع�ساء و متطوعي املركز،
اإىل جان���ب م�سارك���ة الفنان���ة "مل���ك حم���دان" و 

الفنان "اأحمد �سبيب"
و كانت املفاجاأة الكربى التي اأحبها النا�س ح�سور 

الفّنان الكوميدي "و�سام �سعد"
امل�سهور "باأبو طالل"ال�سيداوي.

الذي قّدم و�س���الت فنّية كوميدّية �ساحكة اأغ�ست 

قل���وب النا����س من ال�سح���ك الأّنه اإ�ستط���اع الفنان 
القدي���ر كعادته من جذب اجلمه���ور اإليه و قدمت 
الهداي���ا و �سهادات التقدي���ر لالأمهات و للفنانن و 

ال�سعراء .
و كان���ت اأ�سرة "جمّلة �سيدا" حا�س���رة و م�ساركة 
بهذا العيد القّيم و الهام لدور االأم يف عيدها .الأّن 

االأم هي مدر�سة احلياة و اأ�سا�س يف بناء املجتمع
بح�س���ور "املدير العام غال���ب بعا�سري " و فريق 
عم���ل اأ�سرة جمّلة �سيدا  و تلفزيون �سيدا قناة 66 
منذ اّللحظة االأوىل لالإحتف���ال تقديرًا لدور" االأم  

املجتمع. بناء  " يف 

�ل�شليب �لأحمر �لّلبناني يكّرم �لأم في عيدها
في مطعم ق�شر �لمل�ك – �لنبطّية

ا�ستقب���ل الرئي����س ف���وؤاد ال�سني���ورة يف مكتب���ه يف 
الهاللي���ة –�سيدا �سفر فرن�س���ا يف لبنان باتريك 
باويل يرافقه امل�ست�ساران االأول والثاين يف ال�سفارة 
ومديرة املركز الثق���ايف الفرن�سي يف �سيدا ليت�سيا 
ب���ارب وذلك بح�سور م�ست�ساري الرئي�س ال�سنيورة 
م���ازن �سويد وط���ارق بعا�سري وال�سف���ر ال�سابق 
مراد اجلمال. وج���رى خالل اللقاء الذي دام نحو 
�ساع���ة عر����س لالأو�ساع عل���ى ال�ساح���ة اللبنانية 

والعالق���ات ب���ن البلدي���ن و بعد اللق���اء ا�سطحب 
الرئي�س ال�سنيورة باويل يف جولة يف ارجاء حديقة 
مكتبه تن���اول خاللها باويل االأكي دنيا ال�سيداوية 
واث���ر اللقاء قال باويل : ه���ي اول زيارة ر�سمية يل 
اىل �سي���دا وكان���ت مهم���ة جدا حت���ى اتعرف على 
كل احلقائ���ق يف �سيدا والتقي اي�س���ا بكل املمثلن 
الن���واب وال�سيا�سي���ن الذين يعربون ع���ن تنوع يف 
�سي���دا. نحن والرئي�س ال�سني���ورة نلتقي احيانا يف 

ب���روت ولك���ن كان هذا اللق���اء مع���ه يف �سيدا يف 
مدينت���ه مهما ج���دا. ردا على �سوؤال ح���ول الو�سع 
احلكوم���ي يف لبن���ان ق���ال : ال اعلق عل���ى االو�ساع 
الداخلي���ة يف لبن���ان اال انن���ا كفرن�سي���ن نوؤيد كل 
اجله���ود املتجهة اىل ت�سكيل حكوم���ة ب�سرعة حتى 
تتفرغ هذه احلكوم���ة اىل املطالب وامل�ساكل املهمة 
يف لبن���ان ، نريد وحدة وان�سج���ام �سيا�سي ولكن ال 

نتدخل يف تفا�سيل..

�صفري فرن�صا التقى ال�صنيورة يف �صيدا وتناول "الأكي دنيا":
باولي: ن�ؤيد �لجه�د �لمتجهة لت�شكيل حك�مة

لتتفرغ للم�شاكل �لمهمة في لبنان 
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اأقامت جلنة اإحياء " يوم �سهيد" التنظيم ال�سعبي 
النا�سري،

حف���ل حا�سد اإحياءًا للذك���رى " ال�سهداء االأبرار " 
مب�سارك���ة اأ�سر ال�سداء و جمهور كبر من التنظيم 
و  ال�سخ�سّي���ات  جان���ب  اإىل  النا�س���ري  ال�سعب���ي 

الفّعالّيات ال�سيا�سّية و احلزبّية و االإجتماعّية ،
و األقي���ت الكلم���ات من وح���ي املنا�سب���ة و ق�سائد 
�سعرّي���ة و اأغ���اين اإّت�سم���ت ب���كل معانيه���ا و روحها 

،بالق�سايا الوطنّية دعمًا مل�سرة 
االإ�سرائيلي. العدوان  امل�ستمرة" �سد  "الن�سال 

و قد قدم الفنان القدير و�سام حمادة حفل غنائي 
حا�س���د وطن���ي متي���ز باملعن���ى و امل�سم���ون تكرمي 
لل�سه���داء االأب���رار اإىل جان���ب االإ�س���رار الوطن���ي 
ملتابع���ة امل�سرة الن�سالية الإ�سق���اط  كافة م�ساريع 

العدو االإ�سرائيلي.

اأق���ام التنظيم ال�سعبي النا�س���ري م�سرة حا�سدة 
مبنا�سب���ة عي���د العمال حتت عن���وان: حتقيق كاّفة 
املطال���ب امل�سروع���ة للطبقة الكادح���ة يف �سيدا و 

لبنان.
و  الدع���وة  العاملّي���ة  و  ال�سعبّي���ة  لّب���ت اجلماه���ر 

ال�سخ�سّيا ت النقابّية 

و التجّم���ع الكب���ر يف باحة قرب " بن���ك عودة " و 
اإنطلق���ت منه باإجتاه مبن���ى " ال�سمان االإجتماعي 

– �سيدا". الزعرتي  – �سنرت 

حفل لجنة �إحياء " ي�م �ل�شهيد" في
�لتنظيم �ل�شعبي �لنا�شري  في مركز معروف �شعد - �شيد�

م�شيرة �لدفاع عن �لحق�ق �لم�شروعة
للطبقة �لكادحة في �شيد�
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اأق���ام املركز الوطني للعيون ، حفل حا�سد تكرميًا لالأم يف عيدها يف اإ�سرتاحة 
�سيدا ال�سياحّية ، بح�سور فّعالّيات اإجتماعّية و هيئات املجتمع املدين و روؤ�ساء 

و اأع�ساء اجلمعّيات و �سخ�سّيات �سيا�سّية ووجوه اإجتماعّية فاعلة.
األقيت الكلمات من وحي املنا�سبة و قدمت باقات الورود لرئي�سة املركز ال�سّيدة 
" و �سهادات التقدير تكرميًا و تقديرًا لدورها و عطاءاتها  " جن���الء �سع���د 
امل�ستم���رة يف �سبيل بناء جمتمع ق���وي. و �ساركت خالل احلفل عار�سات اأزياء 
و التي القت اإعجاب احل�سور. و قدمت يف اخلتام م�سوؤولة العالقات ال�سبابّية 

للتنظي���م ال�سعبي النا�سري ال�سّيدة " عّزة �سعد " ورد عربون و حمّبة لل�سّيدة 
األقت كلمة جاء فيها:" اأبو معروف اأهديتها لعيون بنك  " جن���الء �سع���د" و 

العيون نور الوطن و املواطن بحبك ".
و يف اخلتام دعت ال�سّيدة " جنالء �سعد " اجلميع اإىل ماأدبة الغداء ، و �سكرت 
ح�س���ور و رعاية �ساحبة املعايل الوزيرة " ليل���ى ال�سلح " الداعم لدور االأم و 

اجلمعيات يف �سائر املناطق اللبنانية.
و �سكرت امل�ساهمن الدائمن للمركز الوطني للعيون.

مجتمعمجتمع

برعاية وح�صور الوزيرة "ليلى ال�صلح" 
كّرم "المركز الوطني للعيون" الأم في عيدها، في اإ�صتراحة - �صيدا ال�صياحّية

الوزيرة ليلى الصلح ونجالء سعد وبشرى الخياط وهبة غانم وملعان املجذوب

الوزيرة ليلى الصلح تتسلم هديةالوزيرة ليلى الصلح تلقي كلمة

ملعان املجذوب وديانا البابا وسارة  مصطفى سعد أحمد كلشالوزيرة ليلى الصلح ونجالء سعد ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري ساره مصطفى سعد، بانا حمدان، الزميل غالب بعاصيري ونجالء حمدان
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رع���ى قائ���د اجلي�س اللبناين العماد جان قهوجي ، ممث���اًل باللواء عبد الرحمن ال�سحيتلي ، حفل اإطالق رحالت الباخ���رة ال�سياحّية اأورينت كوين "2" و املقرر 
اإنطالقها من مرفاأ بروت، بح�سور ح�سد كبر من ال�سخ�سيات الع�سكرية...و االأمنّية و ال�سيا�سّية ، و االإجتماعّية ، ووجوه هاّمة ق�سائّية و اإجتماعّية ، و �سياحّية 

اإىل جانب االأ�سدقاء و املعارف و االإعالم.

اأورينت كوين "2" تنطلق من مرفاأ بيروتبرعاية  قائد الجي�ش اّللبناني العماد جان قهوجيمجتمع

مرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا مع القاضي سميح الحاج وعقيلته منىمرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا مع العميد ناجي املصري و عقيلته وفاء

مرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا  و العميد نزار حسيب و زوجته وفاءمرعي أبو مرعي و عقيلته هويدا مع القاضي أكرم بعاصيري و عقيلته سناء

مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا والعميد صالح جبرانالدكتور محمود بري ومرعي أبو مرعي  

النائب علي بزي وعقيلته تحّيةالقنصل علي عالء الدين و عقيلته ندى

اللواء عبد الرحمن شحيتلي وعقيلته ندى مع مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا

مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا مع العميد الركن حسن أيوب وزوجته دميانمرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا والعميد الركن علي شحرور ونجله إيهاب

مجتمع
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مجتمعمجتمع اإيمان ا�صامة �صعد تكّرم "الأم" في عيدها في اإ�صتراحة - �صيدا ال�صياحّية

اأقامت رئي�سة الهيئة ال�سعبّية الن�سائّية ، يف التنظيم ال�سعبي الن�سري  حفل ع�سرونّية  يف " اإ�سرتاحة �سيدا " كّرمت خالله عددًا من االأمهات تكرمي لدور االأم 
يف املجتمع  بح�سور ح�سد كبر من املجتمع ال�سيداوي و روؤ�ساء جمعّيات و هيئات املجتمع املدين و �سخ�سّيات اإجتماعّية من �سائر املناطق الّلبنانّية.

إيمان سعد ، كارمن عز الدين ،دينا حسون ماجدة شعيب ، إيمان سعد و ميرنا

سهير موصلي و ليال سعد ساندي و نانسي مرضعة

رئيسة الهيئة إيمان سعد تتوسط أعضاء الهيئة النسائّية

روال صباغ

املحامية فرح أبو ظهر و ليال و راغدة سعد

إيمان سعد و كريمتها منار

إيمان سعد و غنى دندشلي

فاطمة و ليلى غّدار

لودي أبو درويش ، دميانا أيوب ، و سهير موصلي
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رع���ى رئي����س كتلة الوفاء للمقاوم���ة " النائب حممد رع���د " حفل فطور هيئة 
دعم املقاومة االإ�سالمّية – مديرية منطقة اجلنوب يف "الن�سارّية " بح�سور 
ح�س���د كبر م���ن الفّعاليات و �سخ�سّي���ات املنطقة و اجل���وار و األقى من وحي 
املنا�سب���ة النائ���ب " حممد رع���د" كلمة �سّدد فيه���ا على اأهمّي���ة دور املقاومة 
االإ�سالمّي���ة يف لبن���ان نظ���رًا لدقة املرحل���ة و خطورتها اإىل جان���ب املتغّرات 
واالأح���داث امل�ستج���ّدة يف العامل العربي ، واأّكد  النائب رع���د اأّن دور املقاومة 

ه���ام واأ�سا�س���ي يف حت�سن الداخ���ل اللبناين اإىل جان���ب ت�سامن اجلميع مع 
ال�سرعّي���ة اللبناني���ة و املقاوم���ة ملواجه���ة التحدي���ات االإ�سرائيلّي���ة املرتب�سة 

بالعامل العربي واالإ�سالمي ولبنان. 
و ال يوج���د لدينا اأي خيار اآخر اإال باملواجهة واملقاومة الدائمة وامل�ستمّرة �سد 
امل�ساري���ع ال�سهيونية واالإ�سرائيلية التي ت�سعى دائمًا اإىل �سرب االأّمة العربّية 

واالإ�سالمّية.

مجتمعلـ "هيئة دعم المقاومة الإ�صالمّية"، في الن�صارّية - الجنوبحفل فطور برعاية وح�صور رئي�ش "كتلة الوفاء للمقاومة" "النائب محمد رعد"مجتمعمجتمع

60 �صيدا�صيدا 61



ملنا�سبة عيد العمال كرمت ال�سركة العربية لالأعمال املدنية املوظفن والعاملن 
فيه���ا وذل���ك يف حفل غداء اقام���ه املدير التنفي���ذي لل�سرك���ة املهند�س حممد 
ال�سماع يف مطعم املختار – جن�سنايا ، وح�سره عدد من ال�سخ�سيات ابرزهم 
" حماف���ظ اجلن���وب نق���وال بو�ساهر ، النائب الع���ام اال�ستئنايف يف اجلنوب 
القا�س���ي �سميح احل���اج، قائد منطقة اجلنوب يف قوى االأم���ن الداخلي العميد 
ط���ارق عب���د اهلل، وامن �س���ر جمعية جتار �سي���دا و�سواحيها ح�س���ن نا�سر."  
وجم���ع احلفل اأكرث من 300 موظف وعام���ل من موظفي ال�سركة وتخلله تكرمي 
القدامى منهم والذين ام�سوا فرتات ترتواح بن ع�سرة وخم�سة ع�سرين عاما 
يف اخلدمة وعددهم 31 موظفًا، حيث قدم لهم ال�سماع دروعا وهدايا تقديرية 
..  وجرى عر�س فيل���م توثيقي عن ال�سركة وابرز م�ساريعها واجنازاتها خالل 

36 عاما منذ تاأ�سي�سها ..واختتم احلفل بقطع قالب حلوى باملنا�سبة..

ال�صركة العربية لالعمال المدنية تكرم موظفيها لمنا�صبة عيد العمالمجتمع

السيد حسن ناصر والقاضي سميح الحاج

املهندس محمد الشماع مع املوظفني املكرمني الذين امضوا اكثر من عشرون سنة في الشركة

الحاج زياد عكرة والزميل عفيف الجردلياملهندس محمد الشماع مع املوظفني املكرمني الذين امضوا اكثر من خمسة عشر سنة في الشركة املهندس محمد الشماع مع املوظفني املكرمني الذين امضوا اكثر من عشرة سنوات في الشركة

من اليمني السيد بالل الفرن و الحاج زياد عكرة و السيد باسم ابو ضاهر والزميل عفيف الجردلي 
والسيد عماد فرحات

جانب من موظفي الشركة العربية لالعمال املدنية
من اليمني الدكتور حسني السرعيني والعميد طارق عبد الله واملهندس محمد الشماع والقاضي 

سميح الحاج والسيد حسن ناصر

املهندس محمد الشماع والعميد طارق عبدالله

املهندس محمد الشماع واملهندس هاني ريس املينا

املهندس محمد الشماع و املحافظ نقوال بوضاهر والقاضي سميح الحاج والعميد طارق عبد الله 
والسيد حسن ناصر

قطع قالب الحلوى باملناسبة
السيد حسني شمس واملهندس محمد الشماع و السيد احمد الجمال

مجتمع

املهندس محمد الشماع ومحافظ الجنوب نقوال بوضاهراملدير التنفيذي للشركة العربية لالعمال املدنية املهندس محمد الشماع
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ب�سم اهلل الرحم���ن الرحيم، واحلمُد هلل ربِّ العامل���ن، وال�سالُة وال�سالُم 
على �سيدِّ املر�سلن حممِد بِن عبِد اهلل، وعلى اآلِه الطيبَن الطاهرين.

اإخواين اأخواتي، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ِدنا عزيًزا بق�ساٍء اإله���يٍّ نعِرُفه جيدا، اأال  جنتم���ُع اليوَم اجتماَع ح���زٍن ِلَفقنْ

وهو املوت. 
        ث���م اإن���ه، ومبوجب وق���ويف على هذا املن���رب، َلِزَمني اأن اأذك���َر ِخ�ساَل 
َت���ه متنعني عن مدح���ه؛ الأن يف مدِحِه مدحي،  فقيِدن���ا احلبي���ب، اإال اأنَّ اأبوَّ
ِهُله؛ فاإن والدي  َتاأنْ ُكَره مبا َي�سنْ ُه َعَلّي، وعلى عائلتي، يلزمني اأن اأذنْ ولك���نَّ حقَّ
املرح���وم فوزي من�سور، رجٌل ق�سى معظ���َم حياِتِه يف الُغربِة املريرة، لكي 
���ن العي�س الكرمَي الأ�سرِت���ه، ويحَفَظها من غدِر الزم���اِن من بعِده، اإىل  يوؤمِّ
اأن األزَم���ُه املر�ُس اأن يع���وَد اإىل وطِنه، وقد �ساَر املر����سُ جزًءا منه، فراَح 
ي�ساِرُع���ه بعزٍم واإراَدٍة ل�سنواٍت كان يحَمُد اهلل فيها على ما باله، فهذا هو 

ا وفعال، يحَمُد اهلَل على ما يحبُّ ويكره. املوؤمُن حقًّ
���ا، ن�ساأ يف بيٍت متوا�س���ٍع يف اإمكانياته، يف زمٍن �سعٍب وقا�ٍس،  كان ع�ساميًّ
نا مبا  َق ذاَت���ه، وميدَّ ولكن���ه ا�ستطاَع م���ن خالِل مثابرِته واإ�س���راِرِه اأن يحقِّ
َفتنْ  ا، ف���اإن َتَوقَّ ���ا، َوَرَحلنَْت قويًّ َت قويًّ ُيعيُنن���ا عل���ى اال�ستمرار .وال���دي، ِع�سنْ
���ل عن َفَر�ِس���ه، فلو َخُلَد  ���َك فار�ٌس َتَرجَّ َفتنْ الأنَّ َحَرَكُت���َك الي���وم، فاإمن���ا َتَوقَّ
َت، ولو َبِقَي الِك���راُم اإًذا بقيَت، ولكنه���ا �سهاُم املوِت يا  الطيبي���وَن اإًذا َخُل���دنْ

ُه َغدا. والدي: للموِت فينا �سهاٌم غُر خاطئٍة من فاَتُه اليوَم �سهٌم مل َيُفتنْ
رحمَك اهلل، واأ�سكنَك الف�سيَح من جناِته، وح�سرَك مع حممٍد واآِل حممد. 
واأخ���را، با�سمي وبا�سم عائلتي، اأتوجُه بال�سك���ر لكلِّ من وا�سانا مب�سابنا 

االأليم.
لفقيدنا الرحمة، ولنا ولكم االأجر والثواب. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عزاء اآل من�صور الق�صيبة – النبطية " الجنوب"مجتمع

ذكرى مرور اأ�سبوع على وفاة فقيدنا الغايل احلاج فوزي حميد من�سور و للمنا�سبة اأقيم جمل�س عزاء تلى القارئ ال�سيخ ح�سن بحمد عن روحه الطاهرة اآي من 
الذكر احلكيم يف ح�سينّية بلدته. بح�سور ح�سد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سّية ، و االإجتماعية و فعاليات املنطقة و عموم اأهل البلدة.االآ�سفون اآل الفقيد و اآل قبي�سي 

و عموم اأهايل بلدة الق�سيبة واألقيت الكلمات من وحي املنا�سبة االأليمة ت�سيد بدور املرحوم الطيب و ال�سرة الذاتية احل�سنة يف كل م�سرة حياته.

املهندس محمد منصور

النائب هاني قبيسي ، ورئيس بلدية البلدة أمني منصور

أهالي البلدة يقدمون التعازي

مأدبة الغداء عن روح الفقيد

عائلة الفقيد

عبد الناصر منصور و حسني منصور

مقدم الحضور

عزاء عزاء

القارئ حسني بحمد

الشيخ يوسف خليل

املهندس محمد منصور ، أحمد حمادي ، الدكتور خضر عقيل

آل الفقيد

النائب هاني قبيسي

السيد محمد مقداد

املهندس حسن خليل الزين و الدكتور خضر عقيل
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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:

قويـــة،  طاقـــة  ذو  للمغامـــرة،  حمـــب 
متميـــز، �صجـــاع، متحم�ـــض، لديـــه ثقة 
بنف�صـــه، ديناميكـــي و �صريـــع البديهة. 
اأنـــاين، �صريـــع الغ�صـــب، متهور، عدمي 
ال�صـــر اأحمـــق ومـــن طبعـــه الطي�ـــض. 

يجد اأ�صحاب برج احلمل اأنف�صهم...

�صبـــور، ميكـــن العتمـــاد عليـــه، ذو قلب 
الإ�صـــرار  طبعـــه  مـــن  حمـــب،  دافـــئ، 
والت�صميـــم، هادئ ويحـــب الطماأنينة. 
غيـــور، حمـــب للتمـــك، كثـــري الرف�ض 
علـــى  منطـــوي  مـــرن،  غـــري  لالأمـــور، 
الذات، طماع وج�صع. يحب مواليد...

قـــادر علـــى التكيـــف، متعـــدد املواهـــب، 
اجتماعـــي، ذكي، متقد الذهن، ف�صيح، 
لديـــه روح ال�صباب واحليويـــة. ع�صبي 
املزاج، متوتر، �صطحي، غري ثابت على 
حالـــة، ماكـــر ف�صـــويل. لـــدى مواليـــد 

برج اجلوزاء ف�صول وكذلك...

عاطفي، حمب، �صاحب حد�ض وبديهة، 
وذو  عنيـــف  وا�صـــع،  خيـــال  �صاحـــب 
انتقادات لذعة، حذر، يدافع عن نف�صه 
ومتعاطـــف مـــع الغـــري قابـــل للتغيـــري، 
مزاجي، عاطفي ب�صـــكل مفرط، �صريع 

الغ�صب، مت�صبث بالأ�صياء وغري...

حما�صـــي،  مبـــدع،  القلـــب،  دافـــئ  كـــرمي، 
وا�صـــع العقـــل، ويف وحمب يحـــب املفاخرة 
ب�صـــوؤون  يتدخـــل  مت�صلـــط،  والغطر�صـــة، 
الغـــري، مت�صـــدد وغـــري �صبـــور غالبـــاً مـــا 
وقدراتـــه  الأ�صـــد  بـــرج  �صحـــر  ي�صمـــن 

الفطرية بقاءه يف منت�صف...

متوا�صـــع، خجـــول، دقيـــق، ميكـــن العتماد 
عليـــه، عملـــي، جمتهـــد، ذكـــي ومييـــل اإىل 
التحليـــل. �صريـــع النزعـــاج، كثـــري القلق، 
كثري النتقاد، قا�صي، ي�صعى نحو الكمالية 
وحمافظ. انطالقاً من التجاوب الغريزي 

لحتياجات الآخرين واملوجود...

�صاحــــر،  رومان�صــــي،  مــــوؤدب،  دبلوما�صــــي، 
�صهــــل النقياد، اجتماعــــي، �صاحب مبادئ 
وم�صــــامل. مــــرتدد، قابــــل للتغــــري، �صــــاذج، 
نف�صــــه.  علــــى  منطــــوي  ب�صرعــــة،  يتاأثــــر 
بــــرج امليــــزان هو الــــرج الــــذي يبحث عن 
ال�صتقرار، الن�صجام والعدالة. يبذل...

�صاحـــب عزمية واإ�صـــرار، قوي، عاطفي، 
ذو حد�ض، ذو طاقة وقوة كبريتني، مثري 
و�صخ�صيته جذابة. غيور، كثري الرف�ض، 
حمـــب  لل�صيطـــرة،  ميالـــة  ت�صرفاتـــه 
للتملـــك، كتوم لالأ�صرار وعنيد. احلد�ض 

والف�صول الكبريان لدى العقرب...

متفائـــل، حمب للحريـــة، مرح، له روح 
مرحـــة جميلة، �صـــادق، م�صتقيم، ذكي 
ب�صـــورة  متفائـــل  فل�صفـــة.  و�صاحـــب 
عميـــاء، مهمل، غري م�صوؤول، �صطحي، 
غـــري لبق، قلق. بالرغم من اأن القو�ض 

هو الذي يتنقل...

مت�صائم، متعلق بالأقدار، بائ�ض، حاقد، 
متم�صـــك بالتقاليـــد اأكـــرث مـــن الالزم 
وجامـــد. مواليـــد بـــرج اجلـــدي اأنا�ـــض 
�صعيـــد  علـــى  جمتهـــدون  طموحـــون، 
العمـــل ول تغيب اأهدافهم عن عينيهم 

اأبداً بالرغم من اأن الأ�صلوب...

اإن�صـــاين، �صـــادق، ويف و�صاحـــب  ودود، 
ولء، مبدئـــي، مبتكـــر، م�صتقل وذكي. 
عنيـــد، يقـــف �صـــد الأمـــور، م�صاك�ـــض، 
غـــري متوقع الت�صرفـــات، غري عاطفي 
ولـــه ا�صتقالليتـــه. يعمـــل مواليـــد برج 

الدلو على اأن يكونوا مقتحمني...

عاطفـــي،  ح�صا�ـــض،  خيـــال،  �صاحـــب 
لطيـــف، غري اأنـــاين، ل تهمـــه املاديات، 
�صاحـــب حد�ض وبديهـــة ويتعاطف مع 
الآخرين. مثايل و يتهرب من الواقع، 
كتوم لالأ�صرار وغام�ض، اإرادته �صعيفة 

و�صهل النقياد. مواليد احلوت...
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Contact Info

ELEMENTARY SCHOOL:
Tel. No.:  07/725009 – 03/811156
Fax: 07/725006
E-mail: adminelementary@qss.edu.lb

SECONDARY SCHOOL:
Tel. No.: 07/725051
Fax: 07/751857
E-mail: adminsecondary@qss.edu.lb


