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كلمة العدد

�أيها �للبناني�ن: 
حذ�ر �مل�ّس بال�شلم �لأهلي

٭ يواجـــه اللبنانيـــون اليوم اإمتحاناً �صعباً للغاية ب�صبب الأزمة 
املركبـــة التي متر بها البـــالد، والناجمة عن الإنق�صام ال�صيا�صي 
العامـــودي احلـــاد بـــن فريقـــي 8 و14 اآذار، وتداعيـــات الأزمـــة 

ال�صورية بكل عنا�صرها.

٭ واإذا كانت احللول ال�صيا�صية معطلة لأ�صباب رمبا خارجة عن 
اإرادة الأفرقـــاء جميعـــاً، فاإن خطـــراً متعاظماً اأخـــذ ينذر بنتائج 
وخيمـــة علـــى اجلميع، ال وهـــو التدهـــور الأمنـــي والتفجريات 

التي �صهدتها وت�صهدها ال�صاحة موؤخراً.

٭ ول �صـــك اأن امل�صوؤوليـــة امللقاة على اجلي�ـــض اللبناين والقوى 
الأمنيـــة يف هذه املرحلة الدقيقـــة وال�صعبة، هي كبرية وكبرية 
جداً، ولذلك فاإن احللول اأو اخلطط الأمنية تبقى حلوًل غري 

ناجزة اأو جمتزاأة اإذا مل تقرتن بغطاء اأو قرار �صيا�صي جامع.

٭ مـــن هنا فاإن املطلوب اليوم مـــن اجلميع دون اإ�صتثناء حماية 
ال�صلـــم الأهلـــي، وعدم الإجنرار اىل ال�صـــدام املبا�صر يف ال�صارع، 
وهـــذا ل يكـــون ال بالتالقـــي والتوافـــق علـــى اإبقـــاء التوتـــرات 
والتجاذبـــات حتـــت �صقف حماية الإ�صتقرار العـــام، وعدم العودة 

اإىل لغة احلرب املقيتة واملدمرة.

�جلي�س �للبناين
رمز عنف��ن

�ل�طن
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٭ ...جمددًا اإنه الرئي�س
رئي�س التوافق... والوفاق الوطني

املختار بالقرار... واخليار... والإختيار.
العم����اد عفي����ف اليد والنف�����س والل�س����ان املوؤمن 

بالوطن الواحد لكل اأبنائه.
٭... اإنه الرئي�س العماد

قائد كبري م����ن �سباط “املوؤ�س�س����ة الع�سكرية” 
النزيه����ة، ال����ذي يحمل����ون القلب ال�سج����اع طّي 
�سدوره����م العام����رة بالإمي����ان ال����ذي ينب�����س، 
مبعاين ال�س����رف... والت�سحي����ة، والوفاء، وهي 

املعاين التي تتمثل فيها وحدة الوطن.
معاين غني����ة قيمة هام����ة ل ت�سوبه����ا �سائبة يف 
اأدران التع�سب الطائفي اأو الأنانية الفردية، اأو 

الروح الإنتهازية الإنهزامية.
فال�سع����ار �س����ادق، ال����ذي ه����و رم����ز “اجلي�����س 
اللبن����اين”  ورم����ز ال�سع����ب اللبن����اين ه����و كّلنا 
للوط����ن- للعل����ى للعل����م. ...هك����ذا ق����ام عم����اد 
ااجلي�����س اللبناين، الرئي�س عم����اد الوطن بقوة 

وعزمية مطلقة.
باإط���اق م�س���رية عه���ده اجلدي���د، نح���و اآف���اق 
امل�ستقب���ل لدع���م تكري����س ال���دور الوطني ودعم 
توحي���د الإجن���ازات التي تكّر�ست عل���ى امل�ستوى 
الوطن���ي، والتي لعب���ت هذه املوؤ�س�س���ة الع�سكرية 
دورًا رائ���دًا واأ�سا�سيًا قي حتقيقها اإن على �سعيد 
البني���ة الوطني���ة اجلامع���ة الت���ي اأ�سح���ت مراآة 
نا�سع���ة لاإن�سه���ار ال�سام���ل وحامي���ة الوح���دة 
الوطنية املنيعة التي متثل اإرادة ال�سعب اللبناين، 
الع�سكري����ة”  “املوؤ�س�س����ة  ه����ذه  اأك�س����ب  مم����ا 
وقائده����ا ثقة ال�سع����ب والتفافه حوله����ا ومّكنها 
م����ن لعب ال����دور املناط بها يف عملي����ة النهو�س 
بالوط����ن، واإ�ستيع����اب الأمن، و�سام����ة م�سرية 
ال�سل����م الأهلي واإعادة الإعم����ار والأمن والأمان 
والإطمئن����ان اإىل نفو�س املواطنني واإعادة اأي�سًا 

الثق����ة ب����ني لبن����ان املغ����رب – ولبن����ان املقي����م 
والوطن العربي والعامل.

٭...اإنه الرئي�س 
رئي�س اخليار... والإختيار... والقرار املوحد.

ال����ذي وفّر ف�سحة الأمل اخلرية اأمام اللبنانيني 
لتج����اوز خافاتهم وخ�سب����ة اخلا�س الوحيدة 
ج املوؤامرة وامل�سري املجهول  “لعبور الوطن” جلجُ

اإىل �ساطئ اخلا�س وبر الأمان.. باأمان.
٭...اإنه الرئي�س

املوؤم����ن بقد�سي����ة دور لبن����ان املقد�����س العربي، 
وب����اأن لبن����ان كان... وم����ا زال... و�سيبقى عرب 
التاري����خ، ملتق����ى احل�سارات، ونقط����ة التاقي 

بني ح�سارات ال�سرق – والغرب.
والأديان وت�ستوعب جمالت الختاف والتكامل 
بينهم����ا وتتوا�س����ل الفئ����ات مع بع�سه����ا البع�س 
دائمًا لأجل الوح����دة الكاملة واملتكاملة املوحدة 
امل�سار وامل�سري الوطني لأجل اأوطانها، وحماية 

اأوطانها من املخاطر املحدقة اخلارجية.
٭...اإنه الرئي�س

العم���اد القائ���د املوؤم���ن بال���دور الرئا�س���ي الهام 
لتكري����س وتعزي���ز هذا ال���دور للبن���ان احل�ساري 
بالداخل واخلارج من خال جولته الرئا�سية اإىل 

كل الدول العربية والأجنبية واملحافل الدولية.
٭...اإنه الرئي�س

املوؤم����ن بكل خياراته الوطني����ة املقد�سة وواجب 
الدفاع عنه����ا مهما بلغ����ت الت�سحيات، حلماية 
وطن����ه لبن����ان داخلي����ًا – وخارجي����ًا بهدف زرع 
روح الثق����ة بقيامة لبنان يف نفو�����س اأبنائه مما 
يجُ�سجعهم على ال�سمود دائمًا والت�سبث باأر�سهم 
ودفاعهم عنها يف وجه ه����ذا العدو الإ�سرائيلي 
واأ�سلحت����ه التدمريية واأ�ساليب����ه الإجرامية قبل 
الإندحار وبعد الإندحار بف�سل قيادته احلكيمة 
والت�سدي اليومي للجي�����س اللبناين واملقاومني 

�س����د العت����داءات الإ�سرائيلي����ة عل����ى اأهلنا يف 
ربوع الوطن والتحري����ر كان جمد لبنان و�سعبه 

ومقاومته وجي�سه.
٭... اإنه الرئي�س

الأم����ني... املوؤمت����ن عل����ى الد�ست����ور وال�سرعية 
واملوؤ�س�س����ات، وال�سي����ادة، والقان����ون، والنظ����ام 
والدميقرطي����ة  الأم����ن  وحف����ظ  وااإا�ستق����رار 

واحلرية وال�ستقال، 
... م����ن ه����ذا املنطل����ق... واملنط����ق كان����ت ل����ه 
املواق����ف امل�سرفة دائم����ًا لدعم ه����ذا القرار... 
واخلي����ار يف كل املوؤمت����رات واملق����ررات العربية 

والأجنبية واملحافل الدولية.
٭...اإنه الرئي�س 

املقاوم راعي الوف����اق واحلوار الوطني اللبناين 
وياأتي تطبيق اإعان بعبدا حلماية ال�سلم الأهلي 
ولتعزيز دور لبنان وحمايته كخيار اإ�سراتيجي 
مق����اوم جي�س����ًا ومقاوم����ة و�سعب����ًا لتحرير باقي 

الراب الغايل للبنان.
... اإن����ه الرئي�����س العماد مي�س����ال �سليمان عماد 

الوطن.

�لعـــنفــ��ن �لقــ�مـــي هـ� �لعـنــ��ن
عــنــ��ن ٍمـ�شيـرة �لــعــهــد

 للرئـي�س �لعـمـاد مـي�شـال �شـلـيمـان عـمـاد �لـ�طـن
بقلم: غالب بعا�شريي

�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �آل �شع�د.
حرب لبنان والدور الذي لعبته اململكة العربية 
الأوىل  ال�س����رارة  ناره����ا.  لإخم����اد  ال�سعودي����ة 

اإنطلقت من بريوت واطفاءها مت يف الطائف!
٭... اإن����ه املل����ك عب����د اهلل الفار�����س العربي،  
�ساح����ب الن�سام����ة واحل�سور املمي����ز يف املقام 

الأول العربي واملقام املميز الأول الدويل 
اإنه امللك عبد اهلل "خادم احلرمني ال�سريفني" 
مث����ال للملك ال�سالح والقائد العروبي ال�سجاع 
يف �سل�سل����ة مل����وك اململك����ة العربي����ة ال�سعودية 
الذي����ن ن����ذروا اأنف�سه����م من����ذ عه����د املوؤ�س�����س 
الأول للملك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة املل����ك عب����د 
العزي����ز اآل �سع����ود  للعمل من اأج����ل رفعة �ساأن 
اململك����ة و�سعبها ورفعة �س����اأن العرب والإ�سام 

وامل�سلمني يف العامل.

٭ دور �ململكــة يف لبنان، ودور �ململكة يف 
�لعامل �لعربي و�لإ�شالمي. 

للبن����ان موقع غاٍل وعزيز يف عقل وقلب اململكة 
العربية ال�سعودية حكمًا وحكومًة و�سعبًا.

ويف عقل وقل����ب امللك عبد اهلل خادم احلرمني 
ال�سريف����ني اإهتمام ولفتة خا�س����ة كرمية اإ�سوًة 
باللفت����ة الكرمي����ة التي عم����ل من اأجله����ا امللك 
الراحل املغفور له "امللك فهد بن عبد العزيز" 
)رحمه اهلل( لدعم لبن����ان اإ�سوًة ب�سائر الدول 
الإ�سامي����ة والعربي����ة، اإبان احل����رب اللبنانية 
فج����اء الق����رار واخلي����ار ال�سائب خ����ال فرة 
احل����رب، اأمل ونور واخلي����ار ال�سجاع واحلكيم 

بدعم لبنان.
حمل املل����ك املغفور له "فهد ب����ن عبد العزيز" 
هّمه وبذل طاقته يف م�ساعدته و�سعبه يف اأيامه 
الع�سيب����ة لتحقيق اأمن����ه و�سام����ه واإ�ستقراره 
واإزده����اره – وق����د جن����ح يف ذلك ح����ني متكن 

بجه����وده املخل�س����ة وم����ع كل املخل�س����ني وعلى 
راأ�سه����م الرئي�����س �ل�شهيد رفيــق �حلريري 
اأن يجم����ع اللبناني����ني م����ن خ����ال موؤ�س�سته����م 
الد�ستوري����ة وممثليه����م يف املجل�����س النيابي يف 
توافقوا  الطائ����ف" التاريخية حي����ث  "مدين����ة 
عل����ى )�إتفــاق �لطائف( ووثيق����ة )�ل�فاق 
�ل�طنــي( بينه����م، ومن����ذ ذل����ك الوق����ت عام 
و�سام����ه  اأمن����ه  م�س����رية  لبن����ان  ب����داأ   1990
واإ�ستقراره. وكان للملك "فهد بن عبد العزيز" 

اأيادي جليلة وبي�ساء يف اإعادة بناءه واإعماره.
لق����د كانت اململكة العربي����ة ال�سعودية دائمًا ول 
تزال وعلى راأ�سها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
تتطل����ع اإىل اآف����اق العاملنّي العرب����ي والإ�سامي 
واإىل دوره����ا الري����ادي يف العم����ل عل����ى حتقيق 
الت�سامن العربي والإ�سامي وخدمة الق�سايا 

العربية والإ�سامية وخا�س����ة ق�سية فل�سطني، 
ولق����د جعل����ت ال�سعودية م����ن ق�سي����ة فل�سطني 
والقد�����س ق�سيته����ا الأوىل يف دعمه����ا بجه����اد 
�سع����ب فل�سط����ني واإنتفا�سته املبارك����ة ون�سرة 
ق�سيت����ه يف املحامل الدولي����ة ونتيجة لذلك كله 
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية مبكانة مرموقة 
وكلم����ة م�سموعة يف املجال ال����دويل واملنظمات 
الدولي����ة، ول�سيا�ستها احلكيم����ة التي اختطتها 

لنف�سها يف عاقاتها مع الدول.
اإن اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة الت����ي ت�سم يف 
رحابه����ا "�حلرمــن �ل�شريفــن" يف "مكة 
�ملنــ�رة" وقبلــة  "�ملدينــة  �ملكرمــة" و 

�مل�شلمن يف �لعامل.
ل�سوف تظ����ل هوى اأفئدة الع����رب وامل�سلمني يف 

العامل.

�لقمة �للبنانية - �ل�شع�دية
�لفار�س �لق�مي �لعربي في خدمة دينه ووطنه و�أمته

�لعزيز عبد  بن  �هلل  عبد  �ل�شريفين" �لملك  �لحرمين  "خادم 
بقلم: غالب بعا�شريي

الغالفالغالف

خادم الحرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز
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�سدد رئي����س اجلمهوري���ة العماد مي�س���ال �سليمان 
وخادم احلرمني ال�سريفني العاهل ال�سعودي امللك 
عب���د اهلل ب���ن عب���د العزيز عل���ى اأهمي���ة احلفاظ 
عل���ى الإ�ستق���رار ال�سيا�سي والإقت�س���ادي والأمني 
يف لبنان وان�س���واء جميع الأفرق���اء حتت الثوابت 
الوطني���ة التي تبقي لبنان مبن���اأى عن تداعيات ما 

يح�سل حوله.

مواق����ف اجلانبني اللبن����اين وال�سعودي جاءت يف 
خ����ال الإجتماع الذي عق����ده الوف����دان اللبناين 
وال�سع����ودي يف الق�س����ر امللك����ي يف الريا�س حيث 
تن����اول البح����ث العاق����ات الثنائية ب����ني البلدين 
و�سب����ل تعزيزها والدور امل�ساع����د الذي ميكن اأن 
تقوم به اململكة من اجل دعم الوحدة والإ�ستقرار 

للبنان.

وتن���اول اللق���اء الأو�س���اع يف املنطق���ة وخ�سو�سًا 
يف �سوري���ا وامل�س���اورات اجلاري���ة م���ن اأج���ل عقد 
جني���ف 2، ومواقف الأفرق���اء الداخليني واملعنيني 
باملو�سوع، حيث مت الت�سديد على وجوب اإيجاد حل 

�سيا�سي للو�سع ووقف القتل والتدمري.
كذل���ك مت البحث يف مو�س���وع الاجئني ال�سوريني 
اإىل لبنان والعبء الذي بات ي�سكله العدد ال�سخم 

له���وؤلء الاجئني، حي���ث اأبدى العاه���ل ال�سعودي 
اإ�ستعداد اململك���ة للم�ساعدة وتقدمي الدعم للبنان 
ك���ي ي�ستطي���ع مواجه���ة ه���ذه الأعب���اء يف انتظ���ار 

عودتهم اإىل بادهم.
وتط���رق اللق���اء اإىل اأهمي���ة تعزيز خ���ط الإعتدال 
يف املواقف ال�سيا�سية وتطبي���ق اإعان بعبدا الذي 
ق�س���ى بتحييد لبن���ان ع���ن املح���اور وال�سراعات 

خ�سو�سًا واأن���ه مير باأوقات �سيا�سي���ة واإقت�سادية 
دقيقة على اأبواب اإ�ستحقاقات ا�سا�سية.

ومت الإتف���اق عل���ى متابع���ة الت�س���اور الثنائ���ي عرب 
القنوات املعنية.

�ل��ش�ل
وكان الرئي����س �سليم���ان و�س���ل اإىل الريا�س وكان 

يف اإ�ستقبال���ه ويل العه���د ال�سع���ودي الأمري �سلمان 
بن عبد العزي���ز اآل �سعود، اأم���ري منطقة الريا�س 
الأم���ري خالد بن بندر بن عب���د العزيز، نائب اأمري 
منطقة الريا�س الأمري تركي بن عبد اهلل بن عبد 
العزيز، والوزير املرافق وزير العام عبد العزيز 
خوجه، و�سفريي البلدين عبد ال�ستار عي�سى وعلي 

عوا�س ع�سريي.

�لرئي�س �شليمان و�لعاهل �ل�شع�دي
ي�شدد�ن على �أهمية �إ�شتقر�ر لبنان

الغالفالغالف

امللك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري والوفد املرافق
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ل تخفي �صراً
من هي؟ ال�صخ�صية القت�صادية الهامة التي ا�صت�صافت 
اأمـــرياً عربيـــاً بعـــد منت�صـــف الليـــل، للتوقيـــع على ن�ض 
اتفـــاق لعقـــد م�صروع كبري قيـــد الإعـــداد والدرا�صة قبل 

بدء التنفيذ والإجناز مع بداية هذا العام.

اختبار
تعتـــزم �صخ�صيـــة اقت�صاديـــة فاعلـــة وهامـــة ج�ض نب�ض 
بع�ـــض الفعاليـــات القت�صاديـــة الغرتابيـــة اللبنانيـــة 
يف بـــالد النت�صـــار بخ�صو�ض رغبة عقـــد لقاء اغرتابي 
كبـــري يوؤيـــد فكرة اإن�صاء جمل�ـــض اقت�صادي – اغرتابي 
بهـــدف اإقامة م�صاريـــع �صياحية كـــرى يف لبنان، نظراً 
للخطـــوات اليجابيـــة التـــي يعتمدهـــا حاكـــم م�صـــرف 

لبنان.

من هو؟ 
املهند�ـــض ال�صاب ال�صيداوي العائـــد من اخلارج بعد اأن 
قام بعـــدة جولت مكوكية قا�صداً اأقـــرب املقربن اإليه، 

طلباً للنجدة املالية.

ترقبوا!
زيــــارة خا�صــــة لرئي�ــــض حترير جريــــدة عربيــــة هامة اإىل 

لبنان بهدف عقد لقاء مو�ّصع حتت عنوان حوار مفتوح.

من هي؟
فتاة جميلة يف مقتبل العمر مل تتجاوز الع�صرين عاماً 
تعر�صـــت لعمليـــة ابتزاز مهنـــي يف عا�صمـــة عربية مما 
دفع بهذه الفتاة بالتوجه على جناح ال�صرعة اإىل لبنان 
لتقـــدمي �صكوى حتمل �صفة عائليـــة حفاظاً منها على 

�صمعة العائلة.

تتاألــــق امــــراأة لبنانية يف كافة املنا�صبــــات الجتماعية وكاأنه 
اأمر يوحي للعارفن واملقربن وحفظة الأ�صرار )ال�صندوق 
الأ�صود( باأن لهذه الإمراأة م�صتقبل باهر يحمل �صفة تبّواأ 
من�صب هام اجتماعي يف اإحدى املوؤ�ص�صات الهامة والفاعلة 

يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.

�صخ�صية مرموقة جتوب �صوارع �صيدا
�صوهـــدت �صيارة مر�صيد�ـــض 600 )�صبح( جتـــوب �صوارع 
ميدنـــة �صيـــدا بحثـــاً عـــن منـــزل �صخ�صيـــة كرتونية ل 
قيمـــة لهـــا باملطلق يف الأو�صـــاط ال�صيداويـــة اجتماعياً 
وثقافياً واقت�صادياً. تبن فيما بعد اأن هذه ال�صخ�صية 
الكرتونيـــة ل تقطـــن يف مدينـــة �صيـــدا كما اّدعـــى اأمام 

الباحث عنه يف جمال�صه اخلا�صة.
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عّراب احللول.. رجل املهمات ال�سعبة.. و�ساحب 
املبادرات.

القي���ادي الوطن���ي الذي مل يبخل يوم���ًا يف بذل كل 
جهد م���ن اأجل تغلي���ب لغة احلوار عل���ى التجاذب 

وال�سدام ال�سيا�سي.
رجل الإعت���دال باإمتياز الذي ق���اد احلوار يف اآذار 
2006، وا�ستط���اع بتعاون الأطراف والأفرقاء يف 8 
و 14 اآذار اأن ي�سج���ل م�ساح���ة كب���رية من التاقي 
والتواف���ق عل���ى اأكرث من ع�س���رة بنود م���ن جدول 
اأعم���ال احلوار الوطن���ي، الأمر ال���ذي خلق مناخًا 
اإيجابيًا لتعزيز الوحدة الوطنية التي كانت ال�ساح 
الفّع���ال اإىل جانب العمل املق���اوم يف حتقيق ن�سر 

حرب متوز على العدو الإ�سرائيلي.
مل ي���رك الرئي����س نبي���ه ب���ري و�سيل���ة اأو �سبي���ًا 
اإل و�سلك���ه، �ساعي���ًا اإىل تغلي���ب احل���وار واحلل���ول 
ال�سيا�سي���ة ودور املوؤ�س�سات على املواجهة اأو حرب 
التعطيل والدوران يف احللق���ات املفرغة، لأنه كما 
يق���ول "اأننا اليوم بحاجة اأك���رث من اأي وقت م�سى 
للح���وار، واأن الختاف يف الراأي هو الذي يفر�س 
هذا اخلي���ار كاأ�سل���وب وحيد لإيج���اد احللول، فلو 
كن���ا متفقني عل���ى كل �سيء مل���ا احتجن���ا اأو نحتاج 

للحوار".
وبراأيه "اأن التحديات اخلارجية والداخلية تفر�س 
علينا جميع���ًا البدء باحلوار اليوم قبل الغد، نظرًا 
لدق���ة وخطورة الو�س���ع، واإن ت�سجي���ل املواقف من 
ِقب���ل هذا الطرف عل���ى ذاك اأو العك����س بالعك�س، 
�سيجعلنا نبق���ى يف دائرة هذه الأزمة اإىل اأن ن�سل 

اإىل الفراغ الكامل".
وخ���ال لقاءات���ه الأخ���رية اأك���د الرئي�س ب���ري اأنه 
لي�س م���ن حمبذي اأو اأنه ل يوؤم���ن ب�سيا�سة الأيدي 
املكتوفة، واأنه واجه العراقيل يف جهوده ومبادراته 
الت���ي طرحها ويطرحها، فاإنه لن ي�ست�سلم و�سيظل 
ميار����س ال���دور نف�س���ه يف التفتي����س عل���ى احللول 

الوفاقية بني جميع الأطراف".

واإذا كان���ت التطورات الأخ���رية قد لعبت 
دورًا اأ�سا�سي���ًا يف فت���ح ال�ساح���ة اللبنانية 
م�سّرع���ة اأم���ام التداعي���ات الناجمة عما 
يح�س���ل يف املنطقة وحتدي���دًا يف �سوريا، 
ف���اإن الإنق�س���ام العام���ودي، الذي حتدث 
عنه رئي�س املجل�س مرارًا، هو الذي �ساهم 

وي�ساهم يف ترّدي الأو�ساع وتفاقمها.
واإىل جانب ح���وار جمل�س النواب ال�سهري 
فقد قاد الرئي����س بري بعد العدوان حوار 
امل�ساورات، ثم اأخذ يطلق املبادرات حول 
الق�ساي���ا وامللف���ات امل�ستع�سي���ة مبا فيها 
الأزم���ات احلكومي���ة، وامل�سائ���ل املت�سلة 

بالأمن والو�سع الأمني.
وكم���ا هو معل���وم فق���د ب���ادر اإىل الدعوة 
ل�ستئناف احلوار يف بعبدا برعاية رئي�س 
اجلمهوري���ة اإل اأن ه���ذا الق���راح واج���ه 
اإعرا�س���ًا من 14 اآذار بحجة رف�سها لأي 
ح���وار يف ظل حكومة الرئي�س ميقاتي قبل 

اأن يقدم اإ�ستقالته.
ولعل اأبرز املبادرات التي اأطلقها الرئي�س 

ب���ري، املب���ادرة الأخ���رية الت���ي اأطلقه���ا يف ذكرى 
اإخف���اء الإم���ام مو�س���ى ال�س���در يف 31 اآب، والتي 
حدده���ا ب�ستة بن���ود مقرحًا مرة اأخ���رى اأن يقود 
الرئي����س مي�سال �سليمان احل���وار يف خلوة خلم�سة 
اأيام واإن اقت�سى الأمر ل�ستة اأيام متوا�سلة ي�سارك 
فيه���ا رئي�س احلكومة املكلف مت���ام �سام. وتن�س 

البنود ال�ستة على الآتي:
�س���كل وبيان احلكوم���ة اجلدي���دة )اأح�سن ما   -1
يق���ال الآن اأين اأتعدى على ال�سلطة الت�سريعية 

اأو التنفيذية(.
منح اجلي����س، بالإ�سافة حلقه بتطويع خم�سة   -2
اآلف جن���دي التفوي�س الوطن���ي الكامل لرفع 
ال�س���اح امل�س���وب اإىل راأ�س طرابل����س واإنقاذ 
البق���اع وكام���ل منطق���ة احل���دود ال�سمالي���ة 
م���ع �سورية م���ن فو�س���ى ال�س���اح وامل�سلحني 
و�سب���كات التفجري وع�ساب���ات الإجتار باملوت 

وبكل �سيء.
و�سائل اإخراج التداخات اللبنانية يف امل�ساألة   -3

ال�سورية.
خارطة طريق للخروج من الأزمة الإقت�سادية   -4

الإجتماعية
اإعادة تفعيل احلوار حول قانون الإنتخابات.  -5

ودائمًا الإ�سراتيجية الوطنية للدفاع  -6
ويف الكلم���ة ذاته���ا ق���ال الرئي����س ب���ري "لي�س من 

بداية خم���رج �سيا�سي وطن���ي �سوى احل���وار. اإننا 
كط���رف موؤمن باحلوار ومبني عل���ى ثقافة احلوار 
نقول للجميع تعالوا نك�سب الوقت، ونخو�س حوارًا 
مفتوح���ًا وجهًا لوجه دون انتظار لتحّولت يف املدى 
الإقليم���ي املنظور، لأن ذلك م�سيعة للوقت كما اأن 
اإنتظار كلمة لل�سر من هنا اأو من هناك هو اإ�ساعة 

للمزيد من الوقت.."
وجه���د بري بعد ذل���ك لإقناع جمي���ع الأطراف يف 
تبن���ي هذه املب���ادرة والنخ���راط يف احل���وار حول 
بنودها، لكنه ا�سطدم بالت�سكيك من قبل عدد من 
�سخ�سي���ات واأط���راف يف 14 اآذار، ومل يل���ق دعمًا 

قويًا حتى من قبل بع�س 8 اآذار.
وكان عل���ى رئي����س املجل�س اأن ي�سل���م بالأمر الواقع 
وي�ست�سلم للظروف، لكنه �سارع اإىل بدء حترك من 
نوع اآخر لأنه يدرك قبل الآخرين اأنه ل يجوز ترك 
ال�ساحة لاأهواء ال�سخ�سية اأو الغوغاء وللتطرف، 

ولأنه يتحمل امل�سوؤولية بكل معنى الكلمة.
وهكذا توجه رئي�س املجل�س اإىل العن�سر اخلارجي 
مبا�سرة يف �سعي اإىل حت�سني الظروف اخلارجية، 
ليك���ون تاأثريها اإيجابيًا على ال�ساحة اللبنانية بدًل 
من تداعياته���ا ال�سلبية التي ن�سهده���ا اليوم اأكان 
عل���ى م�ستوى الت�سعيد ال�سيا�س���ي، اأو على م�ستوى 
تنام���ي روح الفتن���ة املذهبية، اأو عل���ى �سعيد خلق 

املناخ املنا�سب لاأعمال التفجريية والإرهاب.

واأحي���ا رئي����س املجل����س مقول���ة اأو معادلة 
)ال�س���ني- األ���ف( الت���ي كان طرحه���ا يف 
وق���ت �ساب���ق، اأي العمل على فت���ح قنوات 
التوا�س���ل وتعزي���ز مناخ���ات التاقي بني 
اإي���ران وال�سعودي���ة، لأن ذل���ك �سينعك�س 
حتم���ًا لي�س عل���ى لبنان بل عل���ى املنطقة 

باأ�سرها.
وق���د انتهز فر�سة الدع���وة الر�سمية التي 
وجهها له نظ���ريه الإيراين علي لريجاين 
لزي���ارة طه���ران، وجاء التوقي���ت منا�سبًا 
بع���د جناح اإيران يف انت���زاع الإتفاق حول 

ملفها النووي مع الغرب.
وكان على راأ�س ج���دول اأعمال وهو يتوجه 
يف  الراك���دة  املي���اه  حتري���ك  اإي���ران  اإىل 
العاق���ات الإيراني���ة - ال�سعودي���ة الأم���ر 
الذي ي�ساعد على عودة هذه العاقات اإىل 
طبيعته���ا، وبالتايل زي���ادة فر�س مواجهة 

حرب الفتنة التي تع�سف باملنطقة.
ووف���ق م�سادر الرئي�س بري فاإنه ا�ستطاع 
اأن ي�س���د انتباه القي���ادة الإيرانية، وياأخذ 
منه���ا موقف���ًا اإيجابيًا جله���ة اإعادة فت���ح القنوات 
والتوا�سل م���ع الريا�س. ل ب���ل اأن وزير اخلارجية 
حممد جواد ظري���ف �سارحه باجلولة التي اأعّدها 
لزي���ارة عدد من البلدان العربية ومنها ال�سعودية، 
لإزالة قلق هذه الدول من "التفاق النووي"، ولفتح 

�سفحة جديدة من العاقات مع هذه الدول.
ومل يطرح الرئي����س بري نف�سه و�سيطًا بني طهران 
والريا�س، لأن هناك �سبل وو�سائل وقنوات عديدة 
ميك���ن عبورها لتحقي���ق الغاية الت���ي ين�سدها، األ 

وهي اإعادة اأجواء الإنفتاح بني البلدين.
وعل���ى ال�سعي���د الداخل���ي اأبق���ى الرئي����س ب���ري 
التوا�س���ل مفتوح���ًا ون�سيط���ًا م���ع الرئي����س ف���وؤاد 
ال�سني���ورة الذي عقد معه لقاء مط���وًل بعد عودته 
من طه���ران. واإذا كان البحث مل ي�سل اإىل نتيجة 
اإيجابي���ة يف �ساأن ت�سكي���ل احلكومة اجلديدة، فاإنه 
كان اإيجابيًا وجيدًا يف مقاربة العديد من امللفات. 
واتفق على متابع���ة مثل هذه اللقاءات يف الأ�سابيع 

املقبلة.
ولعل اأف�س���ل عبارة حول هذه اللقاءات هي ما ردد 
الرئي�س بري اأم���ام زواره وبع�س الإعاميني "باأن 

التوا�سل اأف�سل من الاتوا�سل".
ول �س���ك اأن ه���ذه العب���ارة تدل بو�س���وح على نهج 
الرئي�س ب���ري الإنفتاحي واحل���واري يف كل زمان، 

ويف كل املراحل.

بري عّراب احللول ورجل املهمات ال�صعبة
من ح��ر �آذ�ر 2006 �إلى مبادرة ذكرى �لإمام �ل�شدر

رئي�س �لمجل�س �إلى �لخارج دّر بدياًل عن �لم�شاعي �لد�خلية

الغالفالغالف

بقلم: غالب بعا�شريي

الرئيس نبيه بري
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زيارة �لرئي�س بري �إلى �إير�ن

وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف يستقبل رئيس مجلس النواب

رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية الدكتور حسن روحاني يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 

رئيس االمن القومي علي شمخاني يستقبل رئيس مجلس النوابرئيس الجمهوري االسالمية االيراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني يستقبل الرئيس بري

رئيس مجلس الشورى االيراني الدكتور علي الريجاني يستقبل رئيس مجلس النواب في طهران

الغالفالغالف

حظ���ي الرئي�س ب���ري منذ اللحظ���ة الوىل للزيارة 
الر�سمي���ة اىل ايران بحف���اوة واهتمام من القيادة 
اليرانية. و�سكل لقاوؤه يف بدايتها مع مر�سد الثورة 
ال�سامية اآية اهلل ال�سيد علي خامنئي عنوان هذه 

الحاطة اخلا�سة بزيارته. 
وق���د ا�ستغ���رق اللقاء اكرث من �ساع���ة تخللته خلوة 
ب���ني املر�سد والرئي�س ب���ري و�سبقه���ا اجتماع معه 
ح�س���ره رئي����س جمل����س ال�س���ورى الي���راين عل���ي 
لريج���اين والوف���د النيابي اللبن���اين املرافق الذي 
ي�س���م عبداللطي���ف الزين وقا�س���م ها�سم واآغوب 
بقرادوني���ان وغ���ازي زعي���ر وعلي فيا����س. ودار 
احلديث ح���ول الق�سايا وامل�ستج���دات الراهنة يف 

املنطقة.
ثم انتقل الرئي�س ب���ري والوفد املرافق اىل جمل�س 
ال�س���ورى وكان يف ا�ستقبال���ه عن���د مدخل���ه رئي�س 
املجل����س عل���ي لريج���اين و�س���ط تغطي���ة اعامية 
مكثفة. وعقد بري ولريجاين حمادثات يف ح�سور 

الوفد اللبناين وعدد من اع�ساء جمل�س ال�سورى.
م�سته���ل  يف  ب���ري  بالرئي����س  لريج���اين  ورح���ب 
الجتم���اع، م�سي���دًا ب���دوره املمي���ز يف لبن���ان على 
�سعيد ادارة الظروف احل�سا�سة جدا على ال�ساحة 
اللبنانية ب�سكل دقي���ق ومتقن. واعرب عن اعتقاده 
باأن الزيارة �ستكون ناجح���ة بكل املقايي�س، م�سريا 
اىل ان اللق���اء الول مع �سماحة الم���ام القائد هو 
ابلغ دليل على اهمية املكانة املرموقة التي تتبووؤنها.

با�ست�سه���اد  �ساك���رًا ومعزي���ا  ب���ري  الرئي����س  ورد 
امل�ست�سار الثقايف يف ال�سف���ارة اليرانية يف بريوت 
خ���ال العت���داء املج���رم عل���ى ال�سف���ارة وق���ال 
ب���ري: انن���ا حري�س���ون يف م���ا يتعلق بلبن���ان على 
امل�ساحل���ة اللبناني���ة � اللبناني���ة. ويف م���ا يتعل���ق 
ب�سوري���ا على امل�ساحل���ة ال�سوري���ة � ال�سورية، ويف 
م���ا يتعلق بفل�سطني عل���ى امل�ساحل���ة الفل�سطينية 
� الفل�سطيني���ة، ولك���ن دائم���ا م���ن منطل���ق دع���م 

املقاومة.

وا�س���اف: ان التف���اق الن���ووي بني اي���ران والقوى 
الدولي���ة ي�سم���ح لطه���ران بالعمل �سم���ن كل هذه 

امليادين.
واع���رب لريج���اين عن ده�ست���ه لقل���ق البع�س يف 
املنطق���ة م���ن التفاق الن���ووي الي���راين � الغربي، 
وقال: ان مفاو�سات ايران مع دول ال5+1 يجب ان 
ل تبع���ث على القلق لنه���ا مل ت�سكل ابدا اي م�سكلة 

للبلدان العربية. 
وعقد الرئي�سان ب���ري ولريجاين موؤمترا �سحافيا 
م�س���ركا بع���د الجتماع يف ح�س���ور ح�سد اعامي 
كبري، وقامت و�سائل العام اليرانية ببث وقائعه 

مبا�سرة على الهواء.
ا�ستهل لريجاين املوؤمت���ر مكررا ترحيبه بالرئي�س 
ب���ري والوفد املرافق وقال: ان لبنان هو بلد �سديق 
و�سقي���ق للجمهوري���ة ال�سامي���ة اليرانية، ورغم 
�سغ���ر م�ساحته ال اننا �ساهدنا منه امارات التاألق 

يف جمالت املقاومة.

وع���ن زي���ارة الرئي����س بري ق���ال: ج���اءت الزيارة 
يف توقي���ت منا�س���ب حي���ث ان ابن���اء اجلمهوري���ة 
ال�سامي���ة اليراني���ة �سع���داء ج���دا م���ن م�س���ار 
ملفات عدة ل�سيما فيم���ا خ�س الربنامج النووي. 
كم���ا كانت لن���ا حمادثات بن���اءة يف ه���ذه املرحلة 
احل�سا�س���ة والدقيقة التي متر بها املنطقة، وكانت 
وجه���ات النظر متقاربة ج���دا جلهة تعزيز طاقات 

املقاومة والتعاون على م�ستوى املنطقة.
ورد الرئي�س بري �ساكرا لريجاين على الدعوة لزيارة 
اي���ران، لفتا اىل ان انها ا�ستهل���ت بفر�سة اللقاء مع 
مر�س���د اجلمهورية ال�سامية، وا�ساف: لقد حتدثنا 
يف كل املوا�سيع امل�سرك���ة والعمل الربملاين امل�سرك 

ا�سافة اىل امل�سائل ال�سيا�سية ال�ساخنة. 
وق���دم التع���ازي م���رة اخ���رى للقي���ادة وال�سع���ب 
اليرانيني با�ست�سه���اد امل�ست�سار الثقايف اليراين، 
وتاب���ع: ان �سفق���ة الع�س���ر الت���ي مت���ت يف الم�س 
كانت فر�س���ة مهمة جدا واجلمهوري���ة ال�سامية 
اليراني���ة ا�ستطاعت ب�سربه���ا و�سجاعتها وتعبها 
وحنكتها وقوتها و�سمودها ان ت�سل اىل ما و�سلت 
اليه. انها فر�سة تغلبت فيها على كثري من المور. 

وق���د تباحثنا ب���كل �سراحة كما �سابح���ث مع بقية 
امل�سوؤول���ني اليرانيني يف تتويج ه���ذا ال�سرب وهذا 
الجن���از يف مي���دان اآخ���ر ه���و مي���دان التوافقات 
الداخلي���ة مل���ا ت�س���ج ب���ه منطقتن���ا وخ�سو�سا يف 
�سوريا، ويف العاقات العربية مبا يعود عليها بالود 

واخلري.
وردا عل���ى �س���وؤال ح���ول العت���داء عل���ى ال�سفارة 
اليرانية يف بريوت واجلهة التي نفذته، قال بري: 
ه���ذا التفجري كان مو�سع ا�ستنكار من كل اجلهات 
والطوائ���ف والفئ���ات اللبنانية م���ن دون ا�ستثناء. 
وه���ذا التفجري ح�س���ل من ارهابي���ني ينتمون اىل 
تنظي���م القاع���دة ومت التعرف اليهم���ا وهما اثنان 

احدهما لبناين والآخر فل�سطيني ال�سل.
وردًا عل���ى ا�سئل���ة ال�سحافيني ق���ال لريجاين: ما 
تف�س���ل به الرئي����س بري ه���و روؤية معمق���ة ويجب 
اخذه���ا يف احل�سبان حي���ث ان لإي���ران روؤية تقوم 
عل���ى ا�سا�س ار�س���اء دعائم ال�سداق���ة والود بينها 
والبل���دان العربية وال�سامي���ة. البع�س يريد خلق 
اختافات بني ايران وهذه الدول وعلينا ان ن�ستغل 
هذا الوقت كي يك���ون لدينا تفهم �سحيح للق�سايا 

لدين���ا  ان  وارى  املنطق���ة برمته���ا.  تنت���اب  الت���ي 
امكانات كث���رية متاحة لكي ننع���م بعاقات متينة 
وم�ستدام���ة ول ن�سمح ب���ان يتغلغل الآخرون يف مثل 
هذه العاق���ات الوطيدة، وايران تفت���ح اح�سانها 

ملثل هذه العاقات ب�سدر رحب.
وردا على �س���وؤال اجاب الرئي�س ب���ري: اكرر كام 

دولته على طريقة املحامني. 
ث���م اومل لريج���اين للرئي����س بري والوف���د املرافق 

وتبادل الهدايا الرمزية.
وعند الرابعة والن�س���ف ا�ستقبل الرئي�س الإيراين 
ب���ري والوف���د  ال�سي���خ ح�س���ن روح���اين الرئي����س 
املراف���ق ودار احلدي���ث ح���ول الأو�س���اع الراهن���ة 
عل���ى ال�سعيدي���ن الإقليم���ي وال���دويل وتطرق اىل 
الإتفاق الإيراين الغربي حول امللف النووي ورحب 
الرئي����س روحاين يف م�ستهل اللقاء برئي�س املجل�س 
متمني���ًا اأن ت�ساهم هذه الزي���ارة بتعزيز العاقات 
ب���ني البلدي���ن، وخاطب الرئي����س بري قائ���ًا: ان 
ح�سورك���م الي���وم هو ح�س���ور ممي���ز، ونحن نكن 
للبن���ان احرام���ًا وم���ودة خا�سة، وناأم���ل يف تطور 

عاقاتنا.

12 �صيدا�صيدا 13



الغالفالغالف

حماية �ل�طن جن�بًا
واإذا كان اجلي�س قد ا�سطر يف ظل ترّدي الأو�ساع 
الأمني���ة، وخطر تو�ّس���ع ن�ساط بع����س املجموعات 
الإرهابية، وال�سدامات والإ�ستباكات يف طرابل�س 
الناجمة عن تداعي���ات الأزمة ال�سورية "فاإنه بقي 
ينفذ مهامه ويقوم مب�سوؤوليت���ه الوطنية الأ�سا�سية 
العت���داءات  مواجه���ة  اللبن���اين يف  اجلن���وب  يف 
واأثب���ت  الإ�سرائيلي���ة،  والأطم���اع  وال�ستف���زازات 
قدرت���ه على اللتزام باملواثي���ق والقرارات الدولية 
وجنح يف التع���اون والتن�سيق مع قوات "اليونيفيل" 

يف اإطار تنفيذ القرار )1701(.
ولع���ّل اإح���دى ال�سواه���د على ع���زم اجلي����س على 
تق���دمي الت�سحيات يف الدفاع عن الوطن وحدوده، 
ه���ي املواجهة الت���ي �سجلها ب���كل �سجاعته وقوة يف 
العدي�سة خال م���ا �سمّي مبوقعة �سجرة العدي�سة، 
حيث ا�ستطاع اأن ي�سّد اجلنود الإ�سرائيليني الذين 
حاول���وا خ���رق احل���دود والعت���داء عل���ى ال�سيادة 
وقع���ًا يف  اللبناني���ة وق���دم ال�سه���داء واجلرح���ى مجُ
�سفوف الع���دو اإ�سابات مبا�سرة، ومقدمًا منوذجًا 
جديدًا على قدرته وتفانيه يف �سبيل الوطن وحماية 

حدوده بكل اإمكانياته املتاحة.
ووقف اجلي�س يف املواقع املتقدمة حائًا دون متادي 

الق���وات الإ�سرائيلي���ة يف متاديه���ا للخ���ط الأزرق، 
والعت���داء عل���ى ع���دد م���ن املواطن���ني. وا�ستطاع 
اأن يقط���ع الطري���ق عل���ى مث���ل ه���ذه اخلروق���ات 
ال�ستفزازي���ة، واأن يثبت اأنه الع���ني ال�ساهرة على 

اأر�س الوطن وعلى كل حبة تراب منه.
ق���وات  لي����س م���ن  وحظ���ّي احرتام���ًا وتقدي���رات 
اأي�سًا من الأمم املتحدة  "اليونيفيل" فح�سب، بل 
والهيئ���ات الدولي���ة، ومن املجتمع ال���دويل ل �سيما 
اأنه برهن مدى قدرت���ه والتزامه بتنفيذ القرارات 
الدولي���ة م���ن جهة، والتم�س���ك بالثواب���ت وب�سيادة 

لبنان من جهة اأخرى.
وكذل���ك جن���ح اجلي����س اللبن���اين يف �سب���ط ومنع 
اأك���رث من عملية م�سبوهة لإطاق بع�س ال�سواريخ 
باجت���اه فل�سط���ني املحتل���ة، يف حماول���ة وا�سح���ة 
لإ�ساع���ة من���اخ التوت���ر والت�سعيد جنوب���ًا وتوريط 
لبن���ان يف مواجه���ة م���ع الع���دو خ���ارج احل�سابات 

ال�سيا�سية والأمنية املدرو�سة.

�لتحدي �لد�خلي و�خلطط �لأمنية 
يف �ملحافظات

واإذا كان اجلي�س قد جنح يف القيام بدوره الوطني 
جنوبًا، فاإنه ل يزال ميار�س دور الإطفائي وحماية 
ال�ستقرار وال�سلم الأهلي يف ظل تنامي الن�ساطات 
الإرهابي���ة من جهة وزي���ادة التوت���رات والعمليات 

التفجريية يف عدد من املناطق.
ول �سك اأن التح���دي البارز والأكرب هو يف امتحان 
طرابل����س الت���ي ت�سهد جرح���ًا مفتوح���ًا منذ فرة 

بقلم: حممد بل�ط
يبقـــى اجلي�ـــض املوؤ�ص�صـــة اجلامعة وال�صامنة، العاملة على خفظ ال�صتقرار وال�صلـــم الأهلي، يف هذه الظروف الدقيقة واخلطرية التي 

تع�صف بلبنان واملنطقة، ويف ظل هذا الفراغ واجلمود الذي ي�صود ال�صاحة اللبنانية.
ينتقـــل اجلي�ـــض مـــن امتحان اإىل امتحان ليوؤكـــد قيادة وعديداً اأنه على قدر التحدي وامل�صوؤولية، فقـــد ا�صتطاع خالل ال�صنوات القليلة 
ر حلظة واحدة يف القيام بواجبه الوطني  املا�صيـــة اأن ينفـــذ �صل�صلـــة من اخلطط الأمنية وعمليات النت�صار يف كل املحافظات، ومل يق�صّ
يف اجلنـــوب، الأمـــر الـــذي جعـــل قائد قوات اليونيفيل يف اجلنوب اجلـــرال باولو �صيريا ليوؤكد غري مرة على الـــدور البارز الذي يلعبه 

اجلي�ض اللبناين يف تنفيذ مندرجات القرار 1701 ويف موؤازرة القوات الدولية يف مهامها.
وقـــال يف كلمـــة لـــه خـــالل حفـــل اإقرار اخلطة اخلما�صيـــة لت�صليح املوؤ�ص�صـــة الع�صكرية "اأن دعم اجلي�ـــض ي�صكل عن�صـــراً اأ�صا�صياً يف مهمة 
اليونيفيـــل"، كمـــا اأن تعاوننـــا يف �صميم حياتنا اليومية اأثناء تنفيذنا للعمليات على الأر�ض، وهو يرتكز على اأ�ص�ض متينة تتمثل بالثقة 

والحرتام املتبادلن.

�لجي�س: �شامن �ل�شتقر�ر و�ل�شلم �لأهلي
�لدور �ل�طني في �لجن�ب وحفظ �لأمن في �لد�خل
�لعماد قه�جي: خيارنا م��جهة �لعدو �لإ�شر�ئيلي ومحاربة �لإرهاب

القائد العماد جان قهوجي
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يف ع���دد من املناطق وال�سوارع احل�سا�سة، و�سرّيت 
الدوري���ات ب�سكل منتظم يف بع�س املناطق ل �سيما 

الأطراف.

خطة ت�شليح �جلي�س
اجلي����س  وم�سوؤولي���ات  مه���ام  تعاظ���م  ظ���ل  ويف 
الع�سكري���ة والأمنية يطرح ال�س���وؤال امللح، اإىل متى 

يبقى ت�سليح اجلي�س حربًا على ورق؟
يق���ول م�س���در مطل���ع �سحي���ح اأن اجلي����س تلّق���ى 
يف ال�سن���وات الأخ���رية م�ساع���دات ع�سكري���ة م���ن 
بع����س الدول وف���ق خطة لت�سليح���ه وتعزيز قدراته 
اإل اأن ه���ذه امل�ساع���دات اأو ال�سفق���ات بقيت دون 
�سق���ف احلد الأدنى من حاجات���ه، عدا عن اأن نوع 
الت�سليح بقي متوا�سعًا، حيث تبخر الكام تزويده 
بالطائرات احلربية النفاثة اأو بالطائرات املروحية 

التي حققت جناحًا مهمًا وحا�سمًا يف معركة خميم 
نهر البارد �سد الإرهاب واملجموعات الإرهابية.

واجلدي���ر بالذكر اأن قي���ادة اجلي�س كانت اأجنزت 
من���ذ فرة غ���ري ق�س���رية خط���ة نوعي���ة خما�سية 
لت�سلي���ح اجلي�س بكاف���ة اأنواع الأ�سلح���ة متكنه من 
قيام���ه مبهام���ه الأمني���ة والت�س���دي لأي ع���دوان 

خارجي.
وو�س���ف قائد اجلي�س هذه اخلطة باأنها "اأحد اأهم 
اإجنازات املوؤ�س�سة الع�سكري���ة يف الأعوام الأخرية 
التي تعرب ع���ن تطلعاتنا من اأجل جي�س قوي يتمتع 
�سباط���ه وجن���وده باأف�سل اخل���ربات والتجهيزات 
حلماية النظام اللبناين و�سامة بلدنا من اأخطار 

الداخل واخلارج".
وقد اأقّر جمل�س ال���وزراء اخلطة املذكورة اعرافًا 
بال���دور ال���ذي اأداه اجلي�س عل���ى امل�ستويني الأمني 

ووحدت���ه  لبن���ان  وا�ستق���رار  حلف���ظ  والع�سك���ري 
و�سيادته.

واأ�س���اف العماد قهوجي ي���وم الإعان عن اخلطة 
البحرية  احل���دود  �سب���ط  اثبت���ت جترب���ة  "لق���د 
والربي���ة، والأح���داث الداخلية تزامنًا م���ع الأزمة 
ال�سورية، احلاج���ة املتزايدة اإىل مع���ّدات حديثة، 
م�ساعف���ة قدراتنا الع�سكري���ة وجتهيزاتنا، لت�سري 
على قدم امل�ساواة مع كفاءة �سباطنا وع�سكريينا".
ورغ���م اإجن���از القي���ادة الع�سكري���ة خط���ة ت�سليح 
اأن م���ا ج���رى حت���ى الآن يف جم���ال  اإل  اجلي����س 
الت�سليح ي�سّكل نقط���ة يف بحر، الأمر الذي يفر�س 
عل���ى اجلميع حتمل م�سوؤولياته���م لتعزيز املوؤ�س�سة 
الع�سكري���ة التي ت�سكل ال�سمان���ة احلقيقية للوطن 

بكل بنيه.

ت�جيهات �لقيادة
وحّدد قائد اجلي�س يف امر اليومي بعيد ال�ستقال 

خيار املوؤ�س�سة الع�سكرية الذي يتلخ�س ب�"
- احلفاظ على الوطن ومواجهة العدو الإ�سرائيلي 

و�سبكاته التج�س�سية واأطماعه
- حمارب���ة الإرهاب يف خمتلف اأ�سكاله، وماحقة 

منفذيه العاملني على العبث بوحدتنا.
و�سّدد اأي�سًا على ال�ستمرار يف الت�سحية " من اأجل 
احلفاظ على روحية وثيقة الوفاق الوطني، القائمة 
على احرام العي�س امل�سرك، وخ�سو�سيات جميع 

املكونات التي يتاألف منها الوطن".
ويف عي���د اجلي�س اأك���د العماد قهوج���ي "التم�سك 
بالد�ست���ور اللبن���اين ومبقدمته املنبثق���ة من وثيقة 
الوف���اق الوطن���ي بكل م���ا متلكه من مب���ادئ تتعلق 
ب�سي���ادة لبن���ان ونهائي���ة الكي���ان، واحلف���اظ على 
الدميقراطية واحرام املواثيق العربية والدولية".
وقال يف اأم���ر اليوم اإىل الع�سكري���ني " اأن اخل�سية 
من الف���راغ حّتم���ت الكثري من الق���رارات التي مل 
تكن لتتم ل���و دارت عجلة احلياة ال�سيا�سية دورتها 
الطبيعي���ة، ومل تتحك���م اخلافات ب���ني الأحزاب 

والتيارات فتلغي ال�ستحقاقات الد�ستورية"
واأكد اللتزام "باحلفاظ على الإرث الدميقراطي 
من خ���ال ا�ستمرار عم���ل املوؤ�س�س���ات ل تعطيلها 
وتفريغه���ا، لأي �سب���ب كان، والتزمن���ا اخل�س���وع 
ل�سلط���ة القانون وعدم جت���اوزه، واأن يكون جي�سنا 

على قدر امل�سوؤوليات وال�ستحقاقات".
واأعل���ن ق�س���م املوؤ�س�س���ة الع�سكري���ة يف "اأن يك���ون 
اجلي����س للبن���ان وح���ده، واأن يك���ون حافظ���ًا لهذا 

الق�سم".

طويل���ة، تعت���رب تداعي���ات الأزم���ة ال�سوري���ة �سببًا 
اأ�سا�سي���ًا له، وكذلك انت�س���ار املجموعات املتطرفة 

اخلارجة عن اأي �سقف �سيا�سي.
يف الأ�سهر القليلة الأخرية نفذ اجلي�س خططًا اأمنية 
عدي���دة يف املدينة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، 
وا�ستكم���ل انت�س���اره يف اخلط���ة الأخ���رية ودخل اإىل 
اأحي���اء داخلي���ة عدي���دة يف جب���ل حم�س���ن والتبانة، 
ث���م نفذت ق���وى الأمن انت�س���ارًا مكم���ًا يف الأحياء 

الداخلية احل�سا�سة يف التبانة ومناطق اأخرى.
ويف ظل "الراخ���ي ال�سيا�سي" وعدم وجود غطاء 
�سيا�سي فعل���ي مل يتمكن اجلي�س م���ن تنفيذ كامل 
�س���روط اخلطة الأمني���ة، جتنبًا لنزلق���ه اإىل فخ 
اأمني و�سيا�سي يف املدينة، لكنه منذ تنفيذ اخلطة 
الأخ���رية ا�ستط���اع اأن يلع���ب دورا حا�سمًا يف عدم 
تو�سع رقعة ال�ستباكات بني جبل حم�سن والتبانة، 

وامتداد التوتر اإىل �سائر اأحياء ومناطق املدينة.
لكنه قدم ويقدم يف الوقت نف�سه �سريبة دم غالية 
م���ن خ���ال ا�ست�سهاد عدد م���ن �سباط���ه وجنوده 
وجرح ع�سرات الع�سكري���ني يف املواجهات املتتالية 
التي �سهدتها طرابل�س، اأو تعر�س دورياته ومراكزه 

لعتداءات متتالية من قبل امل�سلحني.
ويقول م�س���د مطلع اأن اجلي����س اأثبت يف اأكرث من 
م���رة اأنه م���ن خ���ال رّده احلا�سم عل���ى امل�سلحني 
ي�ستطي���ع فر����س الأم���ن يف منطق���ة تواجدهم، ل 
�سيم���ا يف كل م���رة كان ي�ستح�سر فيه���ا تعزيزات 
ع�سكرية بالعدة والعت���اد وال�ساح، وقد متكن من 
توقي���ف العديد من امل�سلحني واملتهمني باعتداءات 

على اجلي�س واملواطنني.
وي�سيف باأن القوى ال�سيا�سية يف املدينة والأطراف 
ال�سيا�سية يف الباد مل تبادر حتى اليوم جديًا اإىل 
تاأم���ني الغطاء الكامل للموؤ�س�س���ة الع�سكرية، ل بل 
اأن بع�سها وّجه انتق���ادات لها يف اإطار ا�ستهدافها 
وتغطية اأعم���ال املجموعات امل�سلح���ة التي حتظى 

بدعم من هذه القوى.
ويف �سي���دا قدم اجلي�س �سريب���ة الدم يف مواجهة 
املجموع���ات امل�سلحة، وجن���ح يف المتحان الأمني 
بع���د وقف ن�ساط هذه املجموعات بتاأييد ودعم من 

فعاليات املدينة والقوى ال�سيا�سية فيها.
وبعد متادي ه���ذه املجموعات بقيادة ال�سيخ اأحمد 
الأ�س���ري يف ا�سطدامه���ا م���ع اجلي����س ا�ستطاع���ت 
املوؤ�س�س���ة الع�سكرية بقيادة العماد جان قهوجي اأن 
تتخذ قرار احل�س���م ل �سيما يف ظل غطاء �سيا�سي 
وطني ومن قبل �سيدا على خمتلف فئاتها وميولها، 
وانتهت هذه احلالة واأعادت الأمن وال�ستقرار اإىل 

عا�سمة اجلنوب.
وق���د لقيت ه���ذه اخلط���وة ترحيبًا وطني���ًا �سامًا، 
و�س���ط ارتياح اأبناء �سي���دا خ�سو�سًا اأن ما ح�سل 
اأراح املدينة واأعاد احلرك���ة الطبيعية اإليها، حيث 
دّب���ت احلياة فيها وعادت اأ�سواقه���ا لت�سهد ن�ساطًا 
ملحوظًا بعد اأن عا�ست يف ال�سابق �سلًا �سبه تام.

و�سب���ق ذلك اأن ق���ام اجلي�س بخط���ة اأمنية �ساملة 
يف البق���اع بت�سجيع ودع���م من الرئي����س نبيه بري 

وع�سائرها. املنطقة  اهلل" وفعاليات  "وحزب 
وق���د التقى رئي�س املجل�س قب���ل تنفيذ اخلطة وفدًا 
مو�ّسع���ًا من العائ���ات والع�سائر وق���ال " اإن ابناء 
البق���اع هم اأح���د اأهم امل���وارد الأ�سا�سي���ة للجي�س 
اللبن���اين" داعي���ًا اجلي����س اإىل ال�س���رب بي���د من 
حدي���د ملحارب���ة اجلرمية وعملي���ات اخلطف التي 

�سادت يف تلك املرحلة.

وا�ستط���اع اجلي����س من خال ه���ذه اخلطة توقيف 
عدد ملحوظ من املطلوبني و�سبط �سبكات تهريب 
وع�سابات خطف، كما متّكن من م�سادرة اأ�سلحة 

ومواد ومتفجرات وممنوعات يف مناطق عديدة.
ومل تقت�س���ر اخل���ط الأمنية للجي�س عل���ى ال�سمال 
و�سيدا والبق���اع بل طاولت ال�ساحية، حيث دخلها 
اجلي�س بقوة بتاأييد ودعم من "حزب اهلل" وحركة 
"اأمل"، وقام مباحقة املطلوبني واملخّلني بالأمن 
واأوق���ف الع�س���رات منهم ون�س���ب احلواجز و�سرّي 

الدوريات يف عدد من مناطق واأحياء ال�ساحية.
وبعد التفجريات الإرهابية الأخرية التي ا�ستهدفت 
ال�ساحية قام "ح���زب اهلل" باإجراءات احرازية، 
لكنه �سرعان ما �سّلم احلواجز والأمن اإىل اجلي�س 

توؤازره قوة من قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
حيث و�سعت حواج���ز ثابتة على مداخل ال�ساحية 
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�إحتفال عيد �لإ�شتقالل �لـ 70
بح�ش�ر فخامة رئي�س �لجمه�رية

راأ����س رئي����س اجلمهوري���ة العم���اد مي�س���ال �سليمان 
الحتفال الوطني الكبري الذي اقامته قيادة اجلي�س 
اللبناين يف جادة �سفيق ال���وزان يف و�سط العا�سم�ة 
ب���ريوت مبنا�سب���ة عي���د ال�ستق���ال ال�سبعني، حيث 

اقيم عر�س ع�سكري مركزي.
وح�س���ر العر����س اىل جان���ب رئي����س اجلمهوري���ة 
كل م���ن رئي����س جمل�س الن���واب نبيه ب���ري، رئي�س 
حكوم���ة ت�سريف العمال جني���ب ميقاتي، رئي�س 
احلكومة املكلف متام �س���ام، كما ح�سر الرئي�س 
ال�سابق للجمهورية اأم���ني اجلميل، عقيلة الرئي�س 
ال�سهي���د ريني���ه معو����س الوزي���رة ال�سابق���ة نائلة 
معو�س، وعقيلة الرئي����س الراحل اليا�س الهراوي 
ال�سيدة منى الهراوي، الرئي����س ال�سابق للحكومة 
ف���وؤاد ال�سني���ورة، نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء 
�سم���ري مقبل،  نائ���ب رئي�س جمل����س النواب فريد 
م���كاري، ووزراء ونواب حالي���ون و�سابقون وممثلو 
املقامات الروحية، وممثلو البعثات الديبلوما�سية 

املعتمدون يف لبن���ان، وممثلو اجل�س���م الق�سائي، 
وممثلو العام املرئي وامل�سموع واملكتوب، وممثلو 
والنقابي���ة  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة  الهيئ���ات 
والهلية وق���ادة الجهزة المنية وكب���ار ال�سباط 

واملدعوين.

وقائع �لعر�س
وعن���د ال�ساع���ة الثامن���ة والدقيقة الع�سري���ن اكتمل 
و�س���ول املدعوين ت���اه و�سول عل���م اجلي�س، وو�سل 
عل���ى التوايل رئي�س الركان يف اجلي�س اللواء الركن 
ولي���د �سلم���ان، قائد اجلي����س العماد ج���ان قهوجي، 
وزير الدف���اع الوطني يف حكوم���ة ت�سريف العمال 

فايز غ�سن. 
ثم و�سل الرئي�س املكلف �سام، فعزفت له املو�سيقى 
واديت له التحية لياأخذ مكانه على املن�سة، ثم عند 
الثامن���ة والدقيقة اخلم�سني و�س���ل الرئي�س ميقاتي 
فعزفت له املو�سيق���ى واأديت له التحية لياأخذ مكانه 

عل���ى املن�سة. وعن���د الثامن���ة والدقيق���ة اخلام�سة 
واخلم�سني و�س���ل رئي�س جمل�س الن���واب فعزفت له 
املو�سيقى واأديت له التحية واخذ مكانه على املن�سة 

اي�سًا. 
وعن���د التا�سعة و�سل الرئي����س �سليمان حيث كان يف 
ا�ستقبال���ه كل م���ن الوزي���ر غ�سن والعم���اد قهوجي 
واللواء �سلم���ان. وعزفت له املو�سيقى حلن التعظيم 
ث���م الن�سيد الوطني اللبن���اين، واطلقت املدفعية 21 
طلقة ترحيبًا، كما اأطلقت ابواق البواخر الع�سكرية، 
ثم و�س���ع الرئي�س �سليمان، ومعه وزير الدفاع وقائد 
اجلي����س ورئي����س الركان اكلي���ًا م���ن الزه���ر على 
الن�سب التذكاري لل�سه���داء حيث عزفت املو�سيقى 
عزف���ة تك���رمي املوت���ى ث���م لزم���ة الن�سي���د الوطني 

فازمة ن�سيد ال�سهداء.
ث���م حّي���ا رئي����س اجلمهورية عل���م اجلي����س، قبل ان 
ي�سع���د ووزير الدفاع اىل جي���ب ع�سكري مك�سوف، 
ورافق���ه يف جيب ّاخر قائد اجلي����س ورئي�س الأركان 

ل�ستعرا����س الق���وى امل�ساركة. بعدها حّي���ا الرئي�س 
�سليم���ان امل�سارك���ني يف الحتفال واخ���ذ مكانه على 

املن�سة الرئي�سية. 
ث���م قام ت�سكيل جوي من الطواف���ات الع�سكرية التي 
حملت العلم اللبن���اين و�سعار اجلي�س بالتحليق فوق 
مكان الحتفال، واعطى بعدها قائد العر�س العميد 
الركن نزيه احلدارى الم���ر ببدء العر�س م�ستاأذنا 
رئي����س اجلمهوري���ة، مت بعده���ا عر����س فيل���م حتت 
عن���وان " بني م�سهدين" من انت���اج مديرية التوجيه 
يف اجلي����س، ث���م قام���ت جوق���ة )ك���ورال( الق�س���م 
ال�سرقي يف املعهد الوطني العايل للمو�سيقى باإن�ساد 
اغ���اين وطنية للفنان الراحل ودي���ع ال�سايف بقيادة 

لورعب�س.
ث���م تواىل عر�س الوحدات الراجل���ة وهي: مو�سيقى 
اجلي����س، الع���ام اللبنانية وعليها �سع���ار اجلي�س، 
و�سع���ار املديري���ة العام���ة لق���وى الم���ن الداخل���ي، 
املديري���ة العام���ة لاأم���ن الع���ام، املديري���ة العام���ة 

لأم���ن الدول���ة، مديري���ة اجلمارك العام���ة، ثم علم 
قائ���د  فم�ساع���د  العر����س،  قائ���د  ث���م  اليونيفي���ل، 
العر�س، ت���اه البيارق، املدر�س���ة احلربية، مدر�سة 
الرتب���اء، الق���وات البحرية، الق���وات اجلوية، معهد 
التعلي���م، ل���واء احلر����س اجلمه���وري، الوي���ة امل�ساة 
الول، الثاين، الثالث، اخلام�س، ال�ساد�س، ال�سابع، 
الثام���ن، التا�س���ع، العا�س���ر، احلادي ع�س���ر، الثاين 
ع�س���ر، اللواء اللوج�ستي، فوجا احلدود الربية الول 
والث���اين، مكافح���ة ال�سغ���ب، مو�سيقى ق���وى المن 
الداخل���ي، �سرّيت���ا م�ساة تليهما ف�سيل���ة اناث لقوى 
الم���ن الداخل���ي، املديري���ة العام���ة لاأم���ن العام، 
املديري���ة العام���ة لأم���ن الدولة، مديري���ة اجلمارك 
العام���ة، الطبابة الع�سكرية، املركز العايل للريا�سة 
الع�سكري���ة، مدر�سة التزل���ج – الرز، فوج الطفاء، 
حر�س بلدي���ة مدينة ب���ريوت، رابطة قدم���اء القوى 
امل�سلحة اللبنانية، فف�سيل���ة نقابني ومفرزة كاب، 
جمموع���ة اللجن���ة الوملبي����ة، احتاد ك�س���اف لبنان، 

الحت���اد اللبناين للمر�س���دات والدليات، اجلامعة 
اللبناني���ة الثقافي���ة يف العامل، جمموع���ة من لبنان 
امل�ستقبل، جمموعة من املتفوقني يف جامعات لبنان، 

خيالة من املديرية العامة لقوى المن الداخلي.
ث���م ت���واىل عر����س وح���دات خا�س���ة ت�س���ري بخطى 
ريا�سية وهي جمموعة اوىل موؤلفة من �سرايا افواج 
التدخ���ل الول، الث���اين، الثالث، الراب���ع واخلام�س، 
�سرية خا�س���ة من الفهود و�سرية م���ن فرع احلماية 
والتدخل يف �سعبة املعلوم���ات لقوى المن الداخلي.
اأم���ا املجموع���ة الثانية ف�سارك فيها: ف���وج املغاوير، 
ف���رع مكافحة الرهاب والتج�س����س، الفوج املجوقل، 

فوج مغاوير البحر.
ثم �ساركت وحدات موؤللة من: لواء الدعم، ال�سرطة 
الع�سكرية، فوج املغاوير، فوج التدخل الول والثالث، 
ل���واء امل�ساة احل���ادي ع�س���ر، الفوج املجوق���ل، فوج 
املدرعات الول، فوج املدفعي�ة الول والثاين، الدفاع 

املدين، فوج الطفاء، ال�سليب الحمر اللبناين.

السادة الوزراءمدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري الرؤساء الثالث سليمان، ميقاتي، بري والرئيس املكلف تمام سالم

 من الوردقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس االركان اللواء وليد سلمان
ً
رئيس الجمهورية يضع اكليال
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الغالفالغالف

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم
نلتقي اليوم والأمل واحل���زن والغ�سب يعّم لبنان 
.. والقل���وب تتقّط���ع عل���ى ال�ّسه���داء الأبرياء .. 

الذين �سقطوا �سحايا الإرهاب ..
نلتق���ي اليوم لنوؤّكد وقوفنا يف وجه العابثني باأمن 

لبنان .. وا�ستقرار لبنان .. 
نلتقي لنوؤّكد باأّن اجتماعنا ووحدتنا هو �ساحنا 
يف مواجهة كّل من يريد �سوءًا بلبنان واللبنانيني 

.. وحتت علم لبنان .. 
نلتق���ي اليوم لنق���ول لل�سب���اب �سيبق���ى الَعَلم ما 
بقي �سب���اب لبنان ينب�س���ون باحلي���اة والأمل .. 
ويحلم���ون بالوط���ن اجلمي���ل .. وط���ن العدال���ة 

وامل�ساواة .. وطن احلرية والأمان .. 
�سيبقى العلم مع كّل طفل ين�سد " كّلنا للوطن ".. 
�سيبقى لبنان ما بق���ي يف لبنان طالبات وطاب 
.. يحّققون تفّوقًا وجناح���ًا .. و�سيبقى لبنان مع 

كّل حمطة حنني  ووفاء لاأر�س والوطن .. 
ل���ن نف���ّرط بت�سحي���ات اللبناني���ات واللبنانيني 
الذين �سم���دوا يف اأر�سه���م .. وعمل���وا واأبدعوا 

وعّلموا وتعّلموا.. 
�سيبق���ى لبن���ان م���ع كّل دمع���ة ت���ذرف م���ن عني 
مهاج���رة اأو مهاجر .. مع كّل �سوت يغني .. وكّل 

يد تتاأّلق خلقًا واإبداعًا .. 
لن نتجاه���ل اأحزاننا وخوفنا .. ولّكننا لن ن�سمح 

للياأ����س اأن يام����س قل���وب �سبابن���ا .. وم�ستقبل 
وطنن���ا اجلري���ح .. وتراب���ه الغايل ال���ذي ارتوى 
بدم���اء �سهدائن���ا .. م���ن اأق�س���ى ال�ّسم���ال اإىل 
اأق�سى اجلن���وب .. واجلبل والبق���اع .. وعرو�س 
الّت�سحي���ات ب���ريوت ..اأّم امل���دن ..  وقلب لبنان 

الناب�س باملحبة واحلياة .. 
اأعي���اد الوطن دائم���ًا مزيج م���ن الأمل والأمل .. 
لأّنن���ا ح���ني نفقد عزي���زًا اأو غاليًا ن�س���األ اهلل اأن 
ميّدن���ا بال�س���رب.. ولكن اإذا فقدن���ا الوطن كيف 
���رب ..  كّلن���ا ن���درك الأي���ام ال�سعبة  يك���ون ال�سّ
التي مت���ر على وطننا و�سعبنا ..  لكن ذلك مهما 
تعاظ���م ل يعطين���ا �سببًا كي ل جنتم���ع بالذكرى 

ال�سبعني لعيدي العلم وال�ستقال .. 
اأيها احل�سور الكرمي ..

اإّن الواج���ب يحّت���م عل���ّي اأن اأتوّج���ه م���ن فخامة 
رئي����س اجلمهورية .. العماد مي�س���ال �سليمان .. 
باأعل���ى اآيات التقدير والإحرام ملا يقدمه للبنان 
م���ن م�سوؤولية عالية وحر�س كب���ري على ما تبّقى 
من لبنان ال�سي���ادة وال�ستق���ال .. واأريد اأي�سًا 
اأن اأ�سك���ر فخامته لحت�سانه اللقاء الأول لإحياء 
ذك���رى اإعان دولة لبن���ان الكب���ري يف الأول من 
اأيل���ول .. يف ق�سر بيت الدي���ن .. بعد 93 عامًا.. 
وكان ذل���ك جتاوبًا مع نداء وّجهت���ه اإىل فخامته 
من طرابل�س العزي���زة واجلريحة.. ومتنيتجُ فيه 
دع���وة ق���وى الإنت���اج يف لبنان من قط���اع خا�س 

وجمتمع مدين.. 
مل يع���د جائ���زًا بعد الآن اأن ن�سّي���ع حقوق الذين 
حمل���وا لبنان .. واأبقوه عل���ى قيد احلياة حتى يف 
اأ�سعب الظروف .. ي���وم تخلى العامل باأ�سره عن 
لبن���ان فا�ستثم���روا يف وطنه���م .. واأّمن���وا فر�س 
العمل .. وحملوا الدولة وموؤ�س�ساتها واأعبائها .. 

اأّيها احل�سور الكرمي ..
يف مث���ل هذا اليوم قبل �سبع���ني عامًا كان هناك 
عظماء من لبن���ان يجتمعون لي�سعوا علم الباد 

.. علم لبنان امل�ستقل  .. كان يوم الأمل  بتحقيق 
الأح���ام ..  ه���م رج���ال لبن���ان الذي���ن اآمن���وا 
بهذا ال�سع���ب وحّقه بالعي����س بكرامة على تراب 
الوط���ن..  كان���وا يفك���رون بال�سغ���ار والكبار .. 
وكان���ت هديتهم لأجيال لبنان عل���م لبنان  .. ما 
اأري���د قوله اأّنه ب���دون علم ل ا�ستق���ال  .. وكّلنا 
ع�سنا الأيام ال�سوداء  يوم �ساع ال�ستقال وبقي 

لبنان .. بعلم لبنان .. 
اأيها احل�سور الكرمي .. 

اجلرائ���م  م���ن  يتاأمل���ون  الذي���ن  كّل  اأج���ل  م���ن 
اجلّوال���ة.. وكّل الذي���ن يعان���ون م���ن التهمي����س 
ع���ن  يبحث���ون  والذي���ن   .. وال�سي���اع  والبطال���ة 
الأمان الإجتماعي والربوي والإن�ساين لأ�سرهم 
واأطفاله���م  .. اأردن���ا اأن نحي���ي ه���ذه املنا�سب���ة 
الوطني���ة للّتاأكيد على اأّن لبنان  هو خيارنا الأول 
والأخ���ري .. واأي�س���ًا لنعي���د الّتاأكي���د عل���ى مبداأ 
احلق���وق والواجبات .. واأّن ع���دم ح�سولنا على 
حقوقن���ا الوطنية ل يعطينا احل���ّق اأن نتخلى عن 
واجباتن���ا .. وهذا ما قام ب���ه اللبنانيون .. ن�ساًء 
ورج���اًل ..  يف ال�ستثم���ار والأعم���ال والتعلي���م 
والثقافة والفن���ون واملهرجانات..  مل ي�ساألوا عن 
حقوقهم .. بل قاموا بواجباتهم .. وهم يتحّملون 

كّل تلك الظ���روف ال�سعبة واملعّق���دة والغام�سة 
.. وكّله���ا كان���ت اأ�سب���اب كافية ليرك���وا وطنهم 

ويهاجروا بحثًا عن ال�ستقرار والأمان .. 
نع���م .. اإّنه���م �سيدات ورجالت لبن���ان  .. عماًل 
وال�سناع���ة  التج���ارة  .. يف  اأعم���ال  واأ�سح���اب 
والزراع���ة واحل���رف وامل���دن .. وبرعاي���ة قطاع 
م�سريف ممّيز .. وق���د بداأنا اليوم ب�سيء من رد 
اجلميل لهم ليكونوا يف مقدمة املكرمني من رواد 
لبنان الذين اأبقوا  العلم مرفوعًا حتى يف الزمن 

الذي اأ�سعنا فيه الإ�ستقال .. 
اأّيها احل�سور الكرمي .. 

بق���ي اأمامي اإع���راف باأّنني كنت م���رّددة هذا 
الع���ام يف اإحياء هذه املنا�سب���ة الوطنية العزيزة 
.. وذل���ك ب�سبب ما تعرفون .. حت���ى جاء  �سوؤال 
الرئي����س �سعد رفيق احلريري ع���ن يوم العلم .. 
ّر عل���ى اأن نكّرم القطاعات  راف�س���ًا ترّددي واأَ�سَ
حي م���ن اأجل لبنان قائ���ًا : "يجب اأن  الت���ى تجُ�سّ

يبقى العلم مرفوعًا ".. 
ع�ستم وعا�س لبنان

> كلم����ة األقي����ت يف مرك����ز ب����ريوت للمعار�����س 
البيال.

كلمة رئي�صة جلنة الرتبية النيابية معايل النائب ال�صيدة بهية احلريري
�إحتفال وغد�ء تكريمي بمنا�شبة 70 عام على �لإ�شتقالل 

و�حتفاًل بعيد �لعلم وتكريمًا لرو�د �لقطاع �لخا�س �للبناني
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�لبد�ية و�لأمانة
• توليتم الأمانة العامة لتيار امل�صتقبل يف 
اأ�صعـــب الظـــروف، فماذا حققتـــم واإىل اأين 

تتوجهون؟
امل�ستقب���ل،  تي���ار  فك���رة  اإنط���اق  عن���د  بداي���ة 
ان�ساأه���ا الرئي����س رفي���ق احلري���ري ال���ذي حتل���ق 
حول���ه جمموعات م���ن الك���وادر واأ�سحاب اخلربة 
واأ�سح���اب املهن على تفا�سيلها، وكانت الفكرة اأن 
ال�سع���ب اللبناين الذي عا����س اأحداث لبنان 1975 
وحت���ى 1990 كان م���ن املفر����س اأن ت�ساغ حياته 
بت�سكيات جديدة قادرة على ك�سر احلواجز التي 
زرعته���ا احلرب يف نفو�س النا����س، لذا حتّلق حول 
الرئي�س احلريري امل�سلمني وامل�سيحيني وكانوا معًا 
�سمن ف���رات �سيا�سي���ة عديدة يف مرحل���ة اإعادة 
الإعم���ار واإعادة و�س���ع البلد عل���ى خريطة العامل 
وال�سرق الأو�س���ط والعاقة الت���ي اأن�ساأها الرئي�س 
احلري���ري بني لبنان والوطن العربي واأوروبا والتي 

ا�ستفاد البلد منها كثريًا.
وموؤكد اأن موؤ�س�س تيار امل�ستقبل كاإ�سم اأن هذا التيار 
كان زهرة معتدلة ن�ساأت يف ال�سرق الأو�سط، كانت 
وحيدة قبل ح�س���ول الربيع العربي وكان يجب بعد 

اأمن عام تيار امل�صتقبل ال�صيخ اأحمد احلريري:
�لم�شامحة و�لم�شارحة لبد لها من محاكمة �لفاعلين

عن �ل�يالت �لتي �شهدها لبنان

ح��ر: غالب بعا�شريي وخالد �للحام 
منـــذ تـــوىل المانـــة العامـــة "لتيـــار امل�صتقبـــل" عـــرف فيـــه النا�ض املتحـــدث الثابـــت املواقف واخلطـــى ، الأ�صبـــه بخاله الراحـــل فار�ض احالم 

اللبنانين والعرب الرئي�ض ال�صهيد رفيق احلريري "رحمه اهلل".
كـــّون �صبكـــة عالقـــات �صيا�صية، واجتماعيـــة، وريا�صية وا�صعة، �صملت العامل العربـــي كله وما زال ي�صعى لأن يكون كخالـــه احلركة ال�صيا�صية 

والإجتماعية النا�صطة يف �صتى امليادين.
عمل لأجل لبنان ووحدته، و�صيادته، و�صالمة اأرا�صيه منذ انطلق اإمياناً منه بالق�صية العربية، ق�صية فل�صطن الأ�صا�ض، ق�صية فل�صطن 

لالأمة العربية، و�صعوراً منه بامل�صوؤولية الوطنية والقومية العربية وما يزال. "الأم" املركزية 
اإنـــه الأمـــن العـــام ال�صاب املعطاء "لتيار امل�صتقبل"، احلري�ض كل احلر�ض على اأن يكون خري خلف خلري �صلف، وعلى العمل لتحقيق اأحالم 

النا�ض وبل�صمة جراح املعّذبن كواجب مقّد�ض وطني.
.. به نلتقي، ومعه نتحاور، من القلب... اإىل القلب، وبكل ثقة نتطلع معه نحو اآفاق امل�صتقبل.

أمني عام تيار املستقبل الشيخ أحمد الحريري

حوارحوار

اغتيال موؤ�س�سها لبقائه���ا ومنّوها كفكرة اأن تو�سع 
يف اإطار تنظيمي ولذل���ك مل نقل اأننا حزب بل اأننا 
تيار وهو اأكرب من حزب، والتيار ميكن له اأن يجمع 
يف داخله توّجهات خمتلفة ولكنها ت�سل اإىل نتيجة 
واح���دة اأعمق م���ن اأي ق���رار ياأتي م���ن الأعلى اإىل 
الأدنى ولذلك فنحن نعترب ان ما ا�ستطعنا حتقيقه 
بعد املوؤمتر العام الأول والتاأ�سي�سي للتيار ان هناك 
فك���رة الإنتم���اء ال�سيا�س���ي لهذا اخل���ط ر�ّسخناها 
يف عق���ول النا����س رغ���م احل���رب ال�سرو����س التي 
تعّر�سنا لها لإلغائنا منذ اإغتيال الرئي�س احلريري 
ويف حمط���ات عدي���دة بعد الإغتي���ال مث���ل 7 اأّيار، 
واإطاح���ة احلكومة وعزلها وعرقلة عملها ثم حركة 
القم�س���ان ال�س���ود، ث���م ه���ذا اخلط���اب ال�سيا�سي 
الذي ي�سعى لعزل فري���ق بكامله عن احلكم، لكننا 
م�ستم���رون، يف املناط���ق، يف املمثلي���ات، يف تطوير 
عم���ل القطاعات، وطرق توا�سلنا م���ع جمهور وفّي 

وقف معنا رغم كل ال�سعاب.
نح���ن نعترباأننا كّر�سنا ر�سالتن���ا ال�سيا�سية، و�سار 
للتّيار ق�سية، ت�سمل هموم كل اللبنانيني ال�سيا�سية 
الطري���ق  وبه���ذه  والإقت�سادي���ة،  والإجتماعي���ة 
�سنحاف���ظ على م�س���رية التيار ملئ���ات ال�سنني اإىل 

الأمام.

�مل�شار م�شتمر 
مـــع  توا�صلـــك  اأن  جتـــد  مـــدى  اأي  اإىل   •
النا�ـــض كاأمـــن عـــام قـــد حققت مـــا ر�صمته 
كثـــرية  هنـــاك متغـــرّيات  اأن  لذلـــك علمـــاً 
مت�صح الكثـــري من املواقف لكبـــار التيارات 

اللبنانية وب�صرعة؟
براأي���ي كاأمان���ة عام���ة لتي���ار امل�ستقبل ثّم���ة م�سار 
م�ستم���ر يف املنطق���ة وه���و م�س���ار يج���ب مراقبته 
ومتابعت���ه ومتابع���ة املرتب���ات عليه ولك���ن هذا ل 
يلغ���ي اأن اأتابع عملي اليومي م���ع النا�س بهمومهم 
والتوا�س���ل معه���م والإ�ستم���اع لهم لتو�سي���ع حلقة 
التوا�س���ل م���ع اأج���واء التي���ار يف خمتل���ف املناطق 
اللبناني���ة يف كل القطاع���ات احليوي���ة يف لبن���ان 
ولذل���ك نحن عل���ى توا�س���ل م���ع اأج���واء التيار يف 
القطاع���ات  كل  يف  اللبناني���ة  املناط���ق  خمتل���ف 
احليوية يف لبنان ولذلك نحن على توا�سل م�ستمر 
مع حلقات التيار وهن���اك م�ساعدون لاأمني العام 
واملن�ّسق���ون والأع�س���اء ول���كل دورة فيه���ا والهدف 
اأن تك���ون اأعمالنا �سمن ح�س���ن ظن النا�س، لذلك 
فاإن���ه عندم���ا يتم تعيينن���ا بهذه املهم���ة مل يعييننا 
لأ�سخا�سن���ا ول لأ�سباب اأخرى ب���ل لنكن م�سوؤولني 
عن���د النا�س ل ع���ل النا����س، وهذه فل�سف���ة نتمنى 
على كل كادر م���ن تيار امل�ستقبل اأن يتبعها و�سريى 
�سهولة طريق العم���ل لديه وكيف تخف ال�سعوبات 
علي���ه فهناك م���ن يحتاج اإىل خدم���ات، ومنها من 
يحت���اج اإىل احرام���ك ل���ه واإىل اللقاء ب���ه عندما 
ي�سع���ى اإىل ذل���ك واإىل اأن تبق���ى كرامته حمفوظة 

من اأي م�سوؤول يف التيار.
الي���وم عندما تتفه���م عقول النا�س تك���ّون خطابك 
ال�سيا�س���ي الذي ي�سبه���ك واإذا مل ت�ستطع التفاعل 
م���ع ال�سرائ���ح ال�سيا�سي���ة يف كل املناطق ل تدفعها 
اإىل الدف���اع عن ق���رارك وموقف���ك ال�سيا�سي كما 

يجب.

�شيا�شة �لتعطيل 
• ملـــاذا يطـــال التعطيـــل خمتلـــف جوانـــب 

احلياة ال�صيا�صية يف لبنان؟
لاأ�سف يف لبنان التعطيل بداأ منذ اغتيال الرئي�س 
ال�سهيد رفيق احلريري لأ�سباب عديدة ووا�سحة، 
اأوله���ا انق�سام البلد ب���ني 8 و 14 اآذار، واأنا ل اأزال 
م�س���ّرًا على اأن���ه انق�سام �سيا�سي ولي����س انق�سامًا 
م�سروع���ان  هن���اك  اأن  ن���رى  و�سنبق���ى  طائفّي���ًا، 
�سيا�سيان خمتلفان يف البلد، م�سروع �سقفه لبنان، 
وم�س���روع اآخر اإذا مل يكن مك�سوفًا لكل النا�س فاإنه 
بعد معركة " الق�س���ري " انك�سف دوره كجندي يف 

م�سروع اإيران يف املنطقة.
من ه���ذا املنطل���ق ق���ّدم الرئي�س �سع���د احلريري 
م�سروعًا م���ن نقاط اأربع، اثنتان تط���وران "اإتفاق 
ال�سي���وخ  داخل���ه وهم���ا جمل����س  الطائ���ف" م���ن 
والامركزي���ة الإدارية، ول يوجد د�ستور يف العامل 
يبق���ى جام���دًا، اإذ ل بد له اأن يع���رب عن املتغريات 
املتج���ددة يف البلد بع���د الهّزات الكث���رية التي مّر 
بها، وكّلنا يعرف اأن تعديل الد�ستور يف البلد يحتاج 
اإىل التواف���ق واإّل اأّدى اإىل ح���رب اأهلي���ة واإىل نزاع 
اأهل���ي واأنا عل���ى ثقة اأن هذا النقا����س �سيبداأ ولكن 
عندم���ا تت�س���اوى كاف���ة الأطراف ل عندم���ا ي�سعر 
فري���ق اأن���ه على قمة اجلب���ل وينظ���ر اإىل الآخرين 
وكاأنه ل يراهم، لذلك فقبل اأن يتوا�سع حزب اهلل 
وي���رى نف�سه حتت �سق���ف البلد فاإن ه���ذا النقا�س 
ل���ن يب���داأ ويف املقابل نحن نعت���رب اأن هذا البلد هو 
هدفنا ومنطقنا لكنن���ا ل ميكن اأن نقدم تغطية ملا 
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نحن اأول من تعّر�س للتفجريات الإرهابية فاغتيال 
الرئي����س رفي���ق احلري���ري كان تفج���ريًا اإرهابي���ًا 
ونح���ن نرف����س كل اأ�س���كال العنف ه���ذه ونعترب اأن 
اخل�سم ال�سيا�سي يجاب���ه بال�سيا�سة ولو رفع علينا 
ه���ذا اخل�س���م البندقية فمن م�سلح���ة البلد دائمًا 
اأن نحاف���ظ عل���ى الإ�ستق���رار الذي ي�سم���ح بتطبيق 
م�سروعنا اأم���ا اإذا ذهبنا باجتاه امل�ساركة يف حرب 
جديدة فهذا يعني اأننا نقوم بقتل الرئي�س احلريري 
م���ّرة اأخ���رى وهذا ما ل ميك���ن اأن نق���دم عليه وقد 
اأظه���رت التج���ارب اأن ال�ساح لي�س ه���و احلل واأن 
اأكرب قّوة عاتية لديها �ساح يف البلد وهو حزب اهلل 

غري قادر على �سرف هذه القوة اإل يف �سوريا.

�لتيار �ل�طني 
اهلل  حـــزب  ولي�ـــض  اآذار   8 اأن  تـــرى  األ   •
فقـــط يغرق يف �صوريا فكمـــا يقال اأن التيار 

الوطني احلر بات ي�صارك اأي�صاً؟
وملاذا يزعج���ك الأمر. فلي�سارك���وا و�سوريا �ساحة 
مفتوح���ة فلينتهوا هناك ! ل�س���ت منزعجًا من هذه 
امل�ساركة اأبدًا، لقد ن�سحت كتّيار ووجّهنا انذارات 
لكن اإذا كانوا يريدون التوجه اإىل التهلكة فليفعلوا 
ويف امل�سار ال�سيا�سي من 2005 اإىل اليوم مل ي�سمر 
يل حزب اهلل يومًا اإّل ال�سر كتيار �سيا�سي واإذا كان 

يريد الدخول يف احلائط فليدخل لوحده.

عيد �لإ�شتقالل
• كلمة لكم مبنا�صبة عيد الإ�صتقالل؟

ه���ذا العي���د ك���ّون ا�ستقالية ه���ذا البلد وتك���ون معه 
الإيحاء بالأمان والإ�ستقرار وببلد متعدد اإ�سمه لبنان.
�سحي���ح اأننا مررن���ا باأحوال كث���رية عا�سها اجليل 
ال���ذي �سبقن���ا ومل نع�سه���ا نح���ن واأنن���ا اأ�سبحن���ا 

اإىل م�ساحل���ة لنن�س���ى احل���رب الأهلي���ة ولكن مع 
الأحداث التي نراها �س���ار علينا اإيجاد مر�سد يف 
البل���د ي�سّجل الإنته���اكات التي حت�س���ل ل�ستقرار 

هذا البلد ومن يقوم بذلك.
ل ينته���ي اأي نزاع اأهلي من النفو�س اإل بامل�ساحمة 
وامل�سارحة وحماكم���ة الفاعلني عن الويات التي 

ح�سلت.

• هـــل ميكن حتقيـــق م�صاحمة وم�صارحة 
يف ظل الواقع التي منّر به؟

يف حكم القانون ن�س���ل اإىل املطلوب، ولكن يف بلد 
مثل لبنان منفتح على العامل ل نفهم كيف يرت�سي 
اأن يعي����س التخدي���ر الذي يح�س���ل ول نفهم كيف 
ل ي�س���ّكل �سباب لبنان الأط���ر اجلامعة لهم لتاأمني 

حاجات م�ستقبلهم يف هذا الوطن.
ال�سلط���ة الي���وم ل ت�سب���ه النا�س، و�س���ار جزًء من 
اللبنانيي���ني على احلياد ومل تعد ت�سبههم ال�سلطة، 
وه���ذا ي���وؤدي اإىل ث���ورة، ق���د ل تقوم الي���وم لكنها 

�ستح�سل يومًا.

�ل�ج�د �ل�ش�ري 
• يف ظـــل وجـــود 825 األـــف �صـــوري م�صجل 
ووجـــود اأ�صعافهم غري م�صّجلن اأي تغيري 

�صيتحقق؟ ويف اأي حكومة �صتقوم؟
لنقل اأوًل اأن النازحني ال�سوريني مل يبداأوا بالتوافد 
بع���د ا�ستقالة احلكومة بل عندم���ا كانت احلكومة 
قائم���ة، وكان���ت اأمام حّلني اإما اإغ���اق احلدود يف 
وجوهه���م وه���ذا عمل غ���ري اإن�س���اين ل يراعي اأي 
م���ن القوانني الدولي���ة، واإما فتح احل���دود واإقامة 
خمّيمات جتمعه���م، وما كدنا نب���داأ باحلديث عن 
ه���ذه املخّيمات حت���ى قامت ح���رب مفتوحة علينا 

وبداأت الإتهامات باأننا نعمل على توطينهم.
الي���وم اأما كان م���ن الأف�سل وجود تل���ك املخّيمات 
وت�سهي���ل تق���دمي امل�ساع���دات؟ ه���ذا مل يح�س���ل 
واحلكوم���ة ن���اأت بنف�سها عن كل �س���يء وهذا ذنب 

�سيلحق بالرئي�س ميقاتي اإىل النهاية.

• اأمـــام اإنتخابـــات الرئا�صـــة، هـــل �صت�صـــل 
احلكومة امل�صتقيلة اإىل حل؟

ه���ذه احلكوم���ة د�ستوريًا ل ت�ستطي���ع فعل اأي �سيء 
لك���ن الأ�سه���ر املقبل���ة �سيك���ون لها تداعي���ات على 
املراوح���ة الت���ي �سن�س���ل اإليه���ا واإذا مل ي�ستطيعوا 

الو�سول اإىل حل فرمبا ي�سل اإليه �سواهم.

م�شاريع �شيد� 
• اأيـــن اأ�صبحـــت وعودكم ببع�ـــض امل�صاريع 

يف �صيدا؟
لنق���ل اأن كل امل�ساريع اأ�سبحت على ال�سكة وخا�سة 
جب���ل النفاي���ات واأعتق���د اأنه �سمن ولي���ة املجل�س 
البل���دي القائ���م �ستتحق���ق احلل���ول اإن �س���اء اهلل، 
و�سي���دا لها علينا الكث���ري واأعرف اأنن���ي �سخ�سّيًا 
���ر ب�سبب مهام���ي الكثرية  يف ه���ذا املو�سوع مق�سّ
التي اأقوم بها وانا م���ن هذا املنرب الإعامي ملجلة 
"�سيدا" اأقّدم اإعتذاري لأهل �سيدا ال�سخرة التي 
اأجلاأ اإليها يف اأوقات ال�سعاب و�سيدا هي احل�سن 

املنيع لنا باأهلها الذين اأحبيناهم واأحبونا.

الو�صـــع  علـــى  لديـــك  خـــوف  مـــن  اأمـــا   •
ال�صمايل يف طرابل�ض وعكار؟

املرب�س���ون باأم���ن ال�سمال �سيبق���ون على تربعهم 
لكنن���ا نتم���ى اأن ل يج���ري جّرن���ا اإىل اأي موق���ف 
�سراعي خا�س���ة اإىل دفعنا للم�سادمة مع اجلي�س 
اللبن���اين وتك���رار ما ح���دث يف �سيدا ب���ني ال�سيخ 
الأ�س���ري واجلي����س اللبن���اين وكان موقفن���ا يومه���ا 
وا�سحًا بدعم اجلي�س ورف�س الإعتداء عليه وهذا 
م���ا ح�سل من قبل يف نهر البارد وما كان ميكن اأن 
يح�سل يف الأ�سب���وع املا�سي يف طرابل�س فعلينا اأن 
ننتبه لوجود طوابري خام�سة قد حتاول اإدخالنا يف 

هكذا �سراعات.
هن���ا اأوؤك���د اأن اأغلبي���ة النا����س يف طرابل�س واعني 
ومعتدلني ولك���ن النا�س تريد حقوقه���ا اأي�سًا وهي 
تريد القرار يف تفجريات طرابل�س اأعطهم القرار 

و�سيكونوا مع موؤ�س�سات الدولة.
يف اخلتام: �سك���ر اأ�سرة املجلة لإجراء هذا احلوار 

ومتنى لهم املزيد من التقدم والزدهار.

يفعل���ه ح���زب اهلل يف �سوريا وهو جم���رب على طلب 
هذا الغطاء مّنا ولي�سمح لنا اإذا مل يكن يعلم مدى 
الراجع���ات التي ح�سل���ت لديه فليج���ري مقارنة 
ب���ني و�سع���ه العرب���ي واللبن���اين قبل الع���ام 2005 
وبع���د ذلك العام، قب���ل معركة الق�س���ري وبعدها، 
هو يحتاج اإىل غطائن���ا اإذا اأراد اأن يبقى فعًا من 
ن�سي���ج ه���ذا البلد، نحن ل نق���ول باإلغاء حزب اهلل 
لكننا نقول اأن علي���ه اأن يت�ساوى مع الآخرين حتت 
�سقف لبنان، واإذا مل يح�سل هذا املو�سوع �سنبقى 

يف حالة املراوحة والتعطيل.

�حلك�مة و�لتفعيل 
• نـــّواب امل�صتقبل عار�صـــوا تفعيل حكومة 
غـــري فاعلـــة ولكن عملّياً يبـــدو اأن املخا�ض 
هـــو  فمـــا  البلـــد  ظـــروف  ب�صبـــب  ع�صـــرياً 

املخرج؟
ه���ل تع���رف مل���اذا يريدون قي���ام احلكوم���ة؟ اأنهم 
يتباك���ون عل���ى مو�س���وع النف���ط الي���وم لك���ن هذا 
املو�س���وع ب���داأ منذ ا�ستقال���ت احلكوم���ة، منذ بداأ 
احلدي���ث عن املناق�سات فكل املكونات التي ت�سكل 
احلكوم���ة اأ�سبح���وا وكاء �س���ركات النف���ط وهذا 
لي�س حتلي���ًا بل معلوم���ات، ولهذا يتباك���ى ال�سيد 
ن�س���ر اهلل على النفط ويب���دي تخوفه عليه لأن كل 
واحد منهم داخ���ل احلكومة �سار وكيًا و�سم�سارًا 
ل�س���ركات التنقي���ب ع���ن النف���ط ولذل���ك �س���اروا 
يطالب���ون. ويف املقابل فاإن معاجلة مو�سوع النفط 
ل يج���ب اأن تكون كيف نبداأ فه���ذا اأمر �سهل، لكن 
املناق�سة يجب اأن تك���ون حول عائدات النفط وملن 
�ستك���ون؟ هل للدولة اأم للنا�س؟ ه���ل الدولة مالكة 
اأم تلعب دور املدير لهذه الرثوة واأرباحها تعود لكل 
ال�سعب اللبناين؟ وتوّزع عرب �سندوق للنواق�س يف 
لبن���ان وتوّزع عرب م�ساري���ع للمناطق النائية كعّكار 

وبعلبك وعر�سال و�سبعا وغريها.

بن حك�مة وحك�مة 
تعـــومي احلكومـــة غـــري وارد، وت�صكيـــل   •
حكومـــة الرئي�ـــض �صـــالم �صعـــب، فمـــا هـــو 

املخرج؟!
لنكن واقعيني، الو�سع يف لبنان اأ�سبح متداخل مع 
الو�سع يف �سوري���ا، قلنا ذلك منذ �سنتني وحتاملوا 
علين���ا، فماذا ح�سل؟ وحتى اليوم يبدو اأن املعركة 
م���ع �سوري���ا واإن اأزماتها تعّطل البل���د وان م�ساركة 
ح���زب اهلل يف �سوري���ا زادت اأزماتن���ا وح���زب اهلل 
الي���وم �س���د اآراء 50% م���ن اللبناني���ني، واإذا �سئنا 

اأن نق���ول اأن اللبناني���ني ينق�سم���ون اإىل ن�سفني يف 
مواقفهم مم���ا يجري يف �سوريا وه���ذه اأول �سربة 
لل�سراك���ة الوطنية، وبعد ذل���ك ياأتي نق�س احلزب 
لإعان بعبدا وهذا اأي�سًا �سرب لل�سراكة الوطنية. 
نحن قبل ت�سوية هاتني النقطتني ل ن�ستطيع تغطية 

حزب اهلل.

�لتالقي و�لنتائج
�صليمـــان و�صـــالم  للرئي�ـــض  ميكـــن  • هـــل 
ت�صكيل اي حكومة ولو يف ظل احلد الأدنى 
التالقـــي  يتحقـــق  مل  اإذا  ال�صـــروط  مـــن 

الإيراين ال�صعودي؟
اأعتق���د اأن الرئي�س �سليمان كان وا�سحًا يف التاأكيد 
عل���ى تق���دمي احلكومة حت���ى ولو يح�س���ل التاقي 
وامل�س���ار ال���ذي ي���وم ب���ه من���ذ �سنت���ني اإىل الي���وم 
وا�س���ح مبني عل���ى معطيات ل عل���ى حتاليل اآخذا 
بع���ني الإعتب���ار م�سلحة لبن���ان وم�سلح���ة رئا�سة 
اجلمهورية فقراره لي�س همزة و�سل بني الأطراف 
كم���ا كان البع����س ي�س���ّوره ورئي����س اجلمهوري���ة 
هو راأ����س هذا النظ���ام اأيا كانت طوائفن���ا واآرائنا 
ال�سيا�سية هو راأ�س الهرم وما يقدمه من توجيهات 
يف الف���رة الأخ���رية يذكرن���ا باحلقب���ة ال�سهابي���ة 
ال�سريح���ة والوا�سحة جتاه م�سلح���ة البلد واأمور 

النا�س.

�أي حك�مة؟
• اأي حكومة ننتظر؟

الي���وم هن���اك ق���راءة ب���ان الإتف���اق الأمريك���ي/ 
الإيراين �سيدخل حّي���ز التنفيذ خال �ستة اأ�سهر، 
ول �س���ك اأن اإي���ران �ستح���اول اإظهار ح�س���ن النية 
اأكان يف املل���ف الن���ووي اأم يف باق���ي امللف���ات التي 

�س���ّدر الفو�س���ى اإليه���ا كالع���راق و�سوري���ا ولبنان 
وغّزة وم�سر وتون�س، وثّمة راأي يف البلد اأنه �سمن 
ال�ست���ة اأ�سهر هذه ميكننا اأن ن�سّكل حكومة با ثلث 
معّطل اأو حكومة تكنوقراط ومتر معها الإنتخابات 
الرئا�سي���ة، ولكن املوؤكد اأن هن���اك واقعًا يف الباد 
ل ن�ستطي���ع تكري�س���ه فنحن ل ن�ستطيع ب���اأي �سكل 
احلديث ع���ن ثاثية اجلي����س وال�سع���ب واملقاومة 
يف البيان ال���وزاري وقبل اأن ين�سحب حزب اهلل يف 
�سوريا فهذا �سعب، اإذ اأن املنطق يقول اأننا �سنبقى 
نعي�س الف���راغ احلكومي حتى الو�سول لاإنتخابات 
الرئا�سي���ة ولي�س م���ن م�سلحتنا نق���ل امل�سكلة اإىل 

داخل لبنان.

و�شع طر�بل�س 
• األ ميكـــن لطرابل�ـــض نقـــل امل�صكلـــة اإىل 

داخل لبنان؟
مو�سوع طرابل�س لي�س مو�سوع���ًا حمّليًا، هو اليوم 
ب���ني اأيدي جهازي���ن من اأجه���زة الدولة حلله، بني 
القي���ادات الأمني���ة يف البلد من جي����س ودرك من 
ناحي���ة وب���ني الق�ساء ال���ذي يجب اأن يعل���ن قراره 
الظن���ّي يف تفج���ريّي طرابل����س، الق�س���ة �س���ارت 
مك�سوف���ة ووا�سحة ولتربيد ال�ساح���ة يجب �سدور 
الق���رار الظن���ي يف تفج���ريي طرابل����س اإذا �سئن���ا 
تهدئة الأو�ساع يف طرابل�س ومترير العا�سفة التي 
حت�س���ل يف املنطق���ة لذا يج���ب اأن ي�س���در القرار 
الظن���ي يف مو�سوع تفجريي طرابل����س ليتم تربيد 

قلوب الكثري من النا�س.

�ل�شفارة �لإير�نية 
• وماذا عن تفجريات ال�صاحية وال�صفارة 

الإيرانية؟
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و�شع �ملدينة
الهجـــري اجلديد،  العـــام  اإطاللـــة  • مـــع 

كيف تقراأون و�صع �صيدا؟
�سي���دا باألف خري، رغم كل ما جرى ويجري فيها، 
لأن املدين���ة تك���رب باأ�سله���ا وعاقاتته���ا وقيمه���ا، 
و�سيدا مدين���ة وفّية ل�سداقاته���ا لأنها تنطلق من 
تاريخه���ا وه���و م�سرف من���ذ قامت، ل���ذا ل خوف 
عل���ى �سيدا لأننا نراهن عل���ى عاقاتها ال�سادقة 
م���ع حميطها و�سكانها وجريانه���ا، ومهما تعر�ست 
لاأزم���ات �ستبق���ى حمب���ة الآخري���ن له���ا ت���وازي 
حمبته���ا له���م، وم���ن هن���ا ونح���ن ن�ستقي���ل العام 
الهج���ري اجلدي���د ن�ستقبله بفرح وحمب���ة ونتمنى 

ل�سيدا واأهلها و�سكانها كل خري.

مطمئن�ن لل��شع
• هل اأنتم مطمئنون اإىل اأجوائها رغم ما 
تتعّر�ـــض له املنطقة ولبنـــان من �صراعات 

داخلية"؟
اأن  ي����درك  ال����كل  لأن  اأجوائه����ا  اإىل  مطمئن����ون 
اأي تعك����ري له����ذه الأج����واء ل����ن يخ����دم اإل الع����دو 
ال�سهي����وين، ولأن ه����ذا الع����دو يعل����م اأن اأي اأذى 
يطاله����ا �سريتّد اأذى علي����ه، ف�سيدا قوّية ب�سعبها 
واإخوانه����ا ومقاومته����ا ومل تخ�سع يوم����ًا رغم كل 
الظ����روف الت����ي م����ّرت بها وعان����ت منه����ا اأواخر 
الق����رن الع�سرين ي����وم اجتاح����ت اإ�سرائيل لبنان 
عام 1982 وهي م����ا زالت على موقفها ومل تتغرّي 
وم����ا زال اأي ع����دوان ي�ستهدفها يك����ون وباًل على 

هذا العدو وتاريخها ي�سهد.

مفتي �صيدا واجلنوب ال�صيخ �صليم �صو�صان لـ"�صيدا عر التاريخ":
قدر لبنان �أن يك�ن مر�آة �لمنطقة كلها

و�أن تنعك�س عليه �لأحد�ث كلما �إ�شتعلت فيها

حوار حوار

ح��ر : خالد �للحام
لأنـــه يف �صدارتهـــا.. �صوتهـــا وردة فعلهـــا الأوىل وقلبها الناب�ض ولأنه ال�صامـــد ال�صابر القادر على ا�صتيعاب ال�صدمـــات العابرة ولأنه مفتيها 

والعن ال�صاهرة عليها.. كان اللقاء.
ويف اإعتقـــادي اأن مثـــل هـــذا اللقـــاء �صروري ومهـــم وحا�صم لأنه يحمل اإلينـــا الطماأنينة والثقـــة بالغري وبالآخرين وقد حتـــدث اإلينا �صماحته 

ي�صراحته و�صدقه املعهودين وكانت طماأنينتنا املقدمة لالأيام الآتية ول�صفحات جملة"�صيدا" ال�صورة والواقع.

الشيخ سليم سوسان

�آثار عابرة
• األ تـــرى ال�صراعـــات الداخليـــة ما زالت 

ناراً حتت الرماد فيها؟
ل اأعتقد ذلك فقد مرت �سيدا باأكرث من قطوع من 
هذا النوع وكانت الأمور تنتهي باأ�سرع مما تبداأ، ل 
اأنك���ر اأن الإنعكا�سات ملا يج���ري يف املنطقة ترك 
اآثارها على لبنان يف ظل انتقال اآثار تلك الأحداث 
اإليه���ا م���ع م���ا ت�ستقبل���ه يف قلبه���ا م���ن مهّجري���ن 
ومعّذب���ني و�سواه���م لكن اجلميع ي���درك اأن �سيدا 
بيتهم الث���اين ول اأحد يريد اأن يخ���ّرب بيته بيديه 

لذا اطمئنوا، �سيدا باألف خري.

مر�آة �ملنطقة
• مـــاذا عن انعكا�صـــات الربيع العربي على 

لبنان؟ وعلى �صيدا بالتايل؟
لبن���ان، م���راآة تنعك����س عليها كل اأح���داث املنطقة 
العربي���ة وه���ذا لي����س جدي���دًا علي���ه. لك���ن تل���ك 
الأح���داث باإذن اهلل �سائ���ر اإىل نهاياتها، اأيًا كانت 
تلك النهاي���ات ونحن على ثقة باأن ه���ذه املراآة لن 
تنق���ل اإلينا ال�س���ورة الب�سعة التي ع���ربت امل�سرق 
العرب���ي ول تزال لأن اللبن���اين تعّلم خال اأحداث 
1975 وم���ا بعده���ا اأنه يدفع الكلف���ة م�ساعفة لأي 
اأحداث حت�سل ولأن اأبناءه يدركون اأّن ل حّل ميكن 
له اأن ميّر اإل ويكون عليه اأن يدفع الثمن له لذا فهو 
جتّنب حتى الآن ول زال يتجّنب الغو�س يف م�ستنقع 

املنطقة.

قدر لبنان
• هـــل ميكـــن للبنـــان اأن يتحّمـــل كل هـــذا 

الكّم من النازحن؟
لع���ّل هذا قدره، واملهم اأن ل تنتقل نار املنطقة اإليه 
كما نازحيها، ف�ساعتها لن يكون با�ستطاعته حتّمل 
ال�س���رر ويكفيه اأّن���ه دفع على مدى رب���ع قرن ثمن 
كل املوؤام���رات على املحيط العرب���ي، وا�ستطاع اأن 
يحتم���ل كل ثقل تلك الأح���داث واملوؤامرات دون اأن 
يتم���ّزق يف ح���ني اأن �سواه ويف املحي���ط العربي كله 
مهّدد بالتم���ّزق والإنف�سال من خال اأحداث اأقّل 

بكثري مما مّر عليه.

هذ� لبنان
• اأمـــا من خـــوف على الواقـــع الدميغرايف 

للبنان اأي�صا؟
بتلع،  لبن���ان اأ�سغ���ر من اأن يق�ّس���م واأكرب م���ن اأن يجُ

وطنن���ا �سام���د بجي�س���ه، موّح���د باأبنائ���ه، ق���وّي 
مبقاومت���ه، �سابر بقدرته على فت���ح قلبه للجميع، 
ل���ذا ف���كل الّري���اح رياح عاب���رة وغري م�سم���وح لها 
اأن تتح���ّول اإىل اأعا�س���ري لأن �سغ���ري ال�ّسرر يحرق 
ال�ّسهل كّله وما من فريق قادر على حتّمل التبعات.

نقوى باأهلنا.

• ماذا تقول لأهل �صيدا اليوم؟
اأق���ول اأن العزي���ز يق���وى باأهل���ه واأن الإن�سان بدون 
اأهله �سعيف مهما كان قويًا، لذا مت�ّسكوا بوحدتكم 
و�سربكم وطيبتكم وانتظ���روا الآتي واأنتم قادرون 
عل���ى التحّم���ل لأن النتائ���ج بق���در م���ا ت�ستع���ّدون 
لأحداثه���ا، و�سيدا اإن �س���اء اهلل لن ترى اإل اخلري 

وبكم تقوى وت�ستد �سواعدها.

هدير بال نتيجة
• اأمـــا مـــن خـــوف مـــن الأحـــداث املذهبّية 

والطائفّية التي تهّدد من حولها؟
يف اعتق����ادي اأن هذا الهدي����ر لن يوؤدي اإىل اأكرث 
من جم����ّرد اأ�س����وات تنخف�س وترتف����ع من حني 
اإىل اآخ����ر لكنه����ا رياح ومت����ّر ول بد م����ن الهدوء 
وال�سكين����ة من بعده����ا وكل امل�ساري����ع املر�سومة 
للمنطق����ة �ستته����اوى مب����رور الوق����ت فالوقت هو 
خط الدفاع الأق����وى والأطول عندنا وكل الباقي 

اأ�س����داء.

ثقتي كبرية
ال�صكانيـــة  الكثافـــة  هـــذه  اأن  تـــرى  األ   •
املتنامية يف �صيدا ميكن اأن تقلب الأو�صاع 

مع الوقت؟
ثقتي كب���رية بال�سيداوي���ني ومبن اخت���اروا �سيدا 
ملج���اأً وم�سكنًا وهي ثق���ة يف حملها اإن �ساء اهلل ول 
اأح���د ميكن ل���ه اأن يك���ون اأكرب من بيت���ه وهي بيت 

اجلميع وتكرب مبحبتهم لها.
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الكل ي�صعى ملعرفة راأيه يف ما يجري ب�صيدا 
�ل�شيخ ماهر حم�د لـ"�شيد� عبر �لتاريخ":

�لكل عاجز وقادة �لمحاور �أق�ى من �ل�شيا�شيين

ح��ر : خالد �للحام

لأنه على متا�ض مبا�صر ووا�صح مع اجلميع 
حتى مع من يخالفهم  الراأي 

ولأن و�صع �صيـــدا يتهدد لبنان بالكثري اإذا 
تفّجر 

وهو �صمام اأمان يف هذا املحيط املتفّجر
من هنا كان اللقاء معه وا�صحاً و�صريحاً 

ولأن ال�صيخ ماهر حمود �صديق �صادق 
املخـــاوف  علـــى  نرّكـــز  اأن  جهدنـــا  حاولنـــا 

وكانت هذه الإجابات :

حوارحوار

�لف��شى �لهّد�مة 
• مع اطاللة العام الهجري اجلديد يبدو 
اأن املنطقـــة العربيـــة كلهـــا تعي�ـــض حروبها 

الداخلية فما راأيكم؟
ه���ي يف احلقيقة الفو�سى الهّدامة التي وعدنا بها 
الأم���ريكان، طبعًا ل ننكر ان هن���اك من اإعر�س 
ب�س���دق، ووقف ب�س���دق، وتظاهر ب�س���دق، لكن 
الأمريك���ي مبا لديه من خربات وق���درات واأموال، 
وم���ن يدع���م ه���ذا الأمريك���ي كبع����س الأنظم���ة 
اخلليجي���ة ه���وؤلء اأق���در عل���ى ت�سخ���ري ال�سع���ب 
ال�سامد بالإجتاه الذي يريدون ولاأ�سف ال�سديد 
وقد راأينا النتائج يف ليبيا التفتيت والقتل املتبادل 
ويف م�سر القتل وال�سراعات وتعطيل الإقت�ساد، 
ويف �سوري���ا املث���ل الأك���رب ه���م يدم���رون �سوري���ا 
والإقت�س���اد ويقتل���ون ال�سعب ويف اليم���ن ل يبتعد 
الأمر كث���ريًا ويف لبنان باب التبان���ة وبعل حم�سن 
ول يتوقع ان يح�سل من هذه الإ�ستباكات الفارغة 
اي نتيجة �سيا�سية ولاأ�سف هذا جزء من املوؤامرة 

التي يراد من خالها تفتيت الأمة وتدمريها.

�لكل عاجز 
• اأمـــا مـــن جهة ت�صتطيـــع تهدئـــة الو�صع 

الطرابل�صي براأيك؟
اأت�س���ور اأن اجلميع عاجز الآن، فكل يوم يتحّدثون 
ع���ن الإم�س���اك بالو�سع ويف كل ي���وم يفجرون هذا 
الو�س���ع، والوا�سح اأن ما ي�سمى قادة املحاور اأقوى 
من ال�سيا�سني واأقوى من الق���وى الأمنية املجتمعة 

كلها ولاأ�سف.

دفع �لثمن 
• وهل �صننفذ من هذه ال�صراعات؟

بالنهاية �سننفذ من هذه ال�سراعات والإ�ستباكات 
ولكننا قد ندفع الثمن موؤملًا وباهظًا، الأمر خميف 
ولكنن���ا اإن �س���اء اهلل لن ندفع الثم���ن بالقدر الذي 

يخططون له.
• هل اأنت مطمئن اإىل و�صع �صيدا؟

�سي���دا اأف�س���ل بكث���ري م���ن غريه���ا واحلم���د اهلل 
الأو�س���اع م�سبوط���ة والف���ن اأق���ل والتع���اون ب���ني 
الفعالي���ات اأف�سل ل توجد حم���اور منفلتة وخميم 

ع���ني احللوة واحلمد هلل هناك م���ن ي�سبط الأمن 
في���ه وي�سب���ط املوؤام���رة رغ���م تك���رار القت���ل فيه 
واإط���اق الر�سا����س وم���ا اإىل ذل���ك واإن �ساء اهلل 

و�سع �سيدا اأف�سل.

د�ر �لفت�ى
• اإىل اأي مدى جتد اأن الو�صع الإ�صالمي 
ال�صنـــي يف لبنـــان اأف�صل يف ظـــل اخلالفات 
التـــي كانـــت تنفجـــر بـــدار الفتـــوى وهـــذا 

الو�صع؟
اأنا اأحّمل تّيار امل�ستقبل امل�سوؤولية الكاملة عن هذه 
الفو�س���ى وبخا�سة الرئي�س ال�سني���ورة الذي اّتخذ 
الق���رار �س���د دار الفت���وة وه���ذا بغ����س النظر عن 
راأينا ب�سماح���ة املفتي، عندم���ا كان راأيه يوافقهم 
رفع���وه عل���ى الأك���ف وغط���وا م���ا كان���وا يعتقدونه 
اأخطاء وارتكابات وعندما خالفهم يف اأمر طبيعي 
ومنطق���ي ورف����س اأن ي�س���ن حرب���ًا عل���ى الرئي�س 
ميقات���ي هاجموه واأن���ا اأرى اأن الرج���ل الآن يتكلم 
ب�س���دق وي�سحح ما ح�سل م���ن اأخطاء لذا اأحّمل 
تيار امل�ستقبل امل�سوؤولية الكاملة عن مواقفهم �سد 

�سماحت���ه والتي ياأتي لأ�سباب زاروبية �سّيقة ولي�س 
لأ�سب���اب اأخ���رى وهذا ل يعن���ي اأنن���ا ل نحّمل دار 
الفتوى امل�سوؤولية عن اأخطاء ح�سلت �سابقًا اأو عن 
م�سائ���ل كانت حتتاج اإىل �سب���ط لكن و�سول الأمر 
اإىل ه���ذا احلد و�سق املجل�س ال�سرعي بهذا ال�سكل 
وح�سول بع����س الأمور والإ�س���اءات ال�سخ�سية يف 
الطريق اجلدي���دة اأو يف جامع حممد الأمني �سّلى 
اهلل علي���ه و�سّل���م وغريها م���ن مواقف ين���دى لها 
اجلب���ني ويوؤك���د اأن تي���ار امل�ستقبل به���ذه ال�سيا�سة 
ل يري���د م�سلح���ة ال�سّن���ة ب���ل م�سال���ح �سخ�سية 

لزعمائه اأو حلزب امل�ستقبل.
• األ ترى اأن دار الفتوى هي التي و�صعت 
نف�صـــا بالأ�صا�ـــض يف هذا الإطـــار اأي يف اإطار 

اخلالفات؟
�سحيح لقد حتم���ل �سماحته �س���ّدة الإنحراف اإىل 
تي���ار امل�ستقبل ب���دون �سوابط تقريب���ًا عام 2008 
وما اإىل ذلك ولكن ذل���ك ل يجيز و�سول اخلاف 
اإىل هذه الإهان���ات ال�سخ�سية واإىل هذا الأ�سلوب 
القذر ال���ذي ا�ستعملوه �سده واآ�سف لإ�ستعمال هذا 

اللفظ.

�إ�شالح �لأو�شاع 
• كيف ميكن اإ�صالح الو�صع الإ�صالمي يف 

ظل ما ن�صمع من اأحاديث مذهبية؟
م���ا اأ�سي���ق العي�س ل���ول ف�سح���ة الأمل، قل���ت اأكرث 
م���ن م���ّرة وحتّدثت ع���ن و�س���ع الع���رب وامل�سلمني 
قب���ل 1969 وكي���ف كان النا�س يعي�س���ون يف �سورة 
الإنت�سار املحت���م الذي �ستحققه اجليو�س العربية 
ول���و حّدثهم اأحدهم عن هزمي���ة منكرة �ستح�سل 
يف م�س���ر و�سوري���ا والأردن ما كان اأح���د لي�سّدق 
لأن اجلمي���ع كان���وا يعي�سون يف �س���درة ويف غيبوبة 
والي���وم �سبع���ني يف املائ���ة م���ن اأمتن���ا يعي�سون يف 
غيبوب���ة نتيج���ة ما يق���ال له���م، يعي�س���ون يف وهم 
اخلط���ر ال�سيع���ي والإي���راين اأو اخلط���ر ال�سفوي 
وذلك نتيجة للموؤام���رة الغربية التي حّولت الأمور 

يف اجتاه خاطئ وغري �سليم.
• هـــل كان الدخـــول اإىل �صوريـــا مـــن قبـــل 

حزب اهلل �صحيحاً؟
هذا يحت���اج اإىل �سرح اأكرث من الوقت املتاح حاليًا 
له���ذا احل���وار، وبراأي���ي " ل���و اطلعتم عل���ى الغيب 
لخرمت الواقع " فبدون اأدنى �سك اأن دخول حزب 
اهلل يف القت���ال ه���و اأق���ل خطرًا عّم���ا كان خمطط 
ل���ه م���ن �سيط���رة التكفريي���ني والإلغائي���ني الذين 
ل���ن نن�سجم معهم ول���ن يتقبلهم ل �سن���ة ول �سيعة 

ول م�سيحي���ني ول اأح���د وكان���وا �سي�سطدمون بهم 
مب�س���اكل م�ستمرة وجمازر م�ستم���رة ومع تقديري 
الكب���ري اأن هذا ي�سعب على كثريين اأن يتفهموه اأو 
ق���د يظن البع�س اأننا نق���ول وذلك لإر�ساء للبع�س 
ولك���ن ي�سهد اهلل اأنن���ا نقوله ار�س���اء هلل ان الذي 
يح�سل عل���ى رغم �سيئاته اأف�سل مما كان يخطط 
له قبل معرك���ة الق�سري وقبل معرك���ة القلمون ول 
ب���د اأن ياأتي يوم ينك�سف فيه كامنا �سحيح ونحن 

نعذر الآن من ل ي�سدقنا.

�لتفتيت �ملرتقب 
• مـــا راأيك مبا قاله بع�ض قادة ال�صهيانة 
باأن الأمة العربية لن تبقى 22 دولة بل قد 

ت�صبح 33 دولة؟
ه���ذا وا�س���ح فليبي���ا وم�س���ر وال�س���ودان و�سوري���ا 
والعراق اأب�سع من���وذج خا�سة يف ظل الإتنفجارات 
اليومي���ة ولبنان مهدد ورمبا يق���ال لو اطلعتم على 
الغي���ب لخ���رمت الواقع ولذا رمبا ق���ال البع�س ان 
بقاء الأو�ساع على ما كانت عليه رمبا كان اأف�سل.

• األ ترى اأن التغيريين كالإخوان وحزب 
اهلل وغريهم اأخطاأوا اكرث مما اأح�صنوا؟

ل اأق���ول ه���م يعرفون م���اذا يفعلون بل اأق���ول اأنهم 
يعملون انطاق���ًا من ح�سن نّية لك���ن الأمور كانت 
امل�سلم���ني"  "الأخ���وان  اأم���ا  تقديراته���م،  اأك���رب 
فاأخطائه���م ل ميكن اأن تغتف���ر ور�سالة مر�سي اإىل 

اأح���د ق���ادة اإ�سرائيل كارثي���ة و�سعيه���م اإىل اأخونة 
الدولة واإطاق وعود مل يعمل بها ولو باحلد الأدنى 
كان���ت مهزلة فكل هذه الأمور اأحبطتني لأين اأحب 
ثقافة الإخ���وان ول اأحب �سيا�ستهم وعندما �سمعنا 
ت�ساريح حممد مر�سي تفاءلنا لكننا الآن احبطنا.
بالن�سب���ة حل���زب اهلل الأم���ور وا�سح���ة: اإ�سرائيل 
ومقاومة، عمل للوح���دة الإ�سامية بقدر الإمكان، 
مواجه���ة اأمريكا حيث انتزع���ت القرار النووي من 
املجتم���ع الغرب���ي، ولاأ�س���ف ل ن�ستطي���ع املقارنة 
بني اأخط���اء اإيران وح���زب اهلل التكتيكية واأخطاء 

الآخرين املميتة اإ�سراتيجيًا.

�لق�مين و�لإ�شالمين 
• األ تــــرى اأن تعمــــل للقوميــــة العربيــــة 
كان اأف�صــــل ممــــا حتقــــق اإ�صالمياً يف هذه 

املرحلة؟
لك���ن كان ل بد لها اأن ت�س���ل اإىل الهزائم العربية 
املعروف���ة لأن العم���ل كان عل���ى العواط���ف وعل���ى 

امل�ساعر الوطنية لكن لي�س الأفعال ال�سحيحة.
اأم���ا الإ�سامي���ني ففي احل���د الأدن���ى يعملون على 
الأخ���اق وامل�سكل���ة يف ع���دم الإن�سب���اط الوثي���ق 
واملتجان����س ب���ني الثقاف���ة الإ�سامي���ة وال�سيا�سية 
الإ�سامي���ة، بني ما يقوله الإ�ساميون وما يفعلونه 
وه���و انف�س���ام نكد كم���ا ي�سّميه �سي���د قطب وهذا 

يحتاج اإىل حما�سرات مطوّلة.
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جمعية "�ل�شبيبة للمكف�فن"
لت�سليط ال�سوؤ اأكرث عل����ى دور هذه اجلمعية التقت 
"�سي����دا ع����رب التاريخ " رئي�س جمعي����ة "ال�سبيبة 
للمكفوف����ني" عام����ر م����كارم لاإط����اع ع����ن كث����ب 
عل����ى اأهداف اجلمعية وجمالت عملها وبراجمها، 
بالإ�ساف����ة اإىل اأبرزن�ساطاتها،ف����كان لق����اء مطول 

حتدث خاله مكارم بكل اإ�سهاب و�سراحة .
• بداية هل لك اأن تطلعنا على كيفية ولدة 

فكرة "جمعية ال�صبيبة للمكفوفن"؟
ومب�سرين  مكفوفني  اأ�سخا�س  من  "نحن جمموعة 
التقينا �سوية وكان لدينا �سعور باأن املكفوفني  لديهم 
م�سكلة داخ���ل املجتمع يف لبنان ول �سيما اأننا تعلمنا 
يف موؤ�س�س���ات خمت�سة باملكفوف���ني فكنا اإىل حد ما 
ن�سعر باأنن���ا منعزلني عن جمتمعنا ،وبالتايل عندما 
دخلنا اإىل اجلامع���ات بداأنا اأي�سا ن�سعر بنتائج هذا 
العزل يف املوؤ�س�سات .لذلك راودتنا الفكرة بتاأ�سي�س 
جمعي���ة تهتم باملكفوفني داخ���ل املجتمع ولي�س فقط 

اإذا كان هناك من مكفوف داخل املوؤ�س�سة ."
تاريــــخ  منــــذ  اجلمعيــــة  حققــــت  مــــاذا   •

تاأ�صي�صها عام 1988 حتى اليوم؟
اأي�سا  لكننا  الكث����ري،  حتقيق  ا�ستطعنا  "بالتاأكي����د 
نفتق����د ل�سرورة القيام بدرا�سة كي نحدد بها مدى 
التغي����ري احلا�سل وما حتقق عل����ى الأر�س.امل�سكلة 
اأن����ه لي�����س لدينا توثيق مل����ا نقوم ب����ه، وبالتايل لي�س 
هناك م����ن اأحد منا يقوم بالدرا�سات كي يلم�س ما 

تغري و�سبب التغيري احلا�سل.
الي����وم اأ�سبح هناك ع����دد ل باأ�س به م����ن الأطفال 
املكفوف����ني الذي����ن باتوا يرت����ادون  مدار�����س عادية 
�سمن مناطقهم ،هذه امل�سائل مل تكن حت�سل قبل 
قيامنا بتاأ�سي�س اجلمعية .كذلك اأ�سبح هناك اأهل 

مقتنعني مب�سوؤوليتهم جتاه اأولدهم حتى واإن كانوا 
مكفوفني، فلي�س كونه ولدا كفيفا علّيه اأن يو�سع يف 

موؤ�س�سة لربيته."
• هــــل تعتقــــد اأن ذلــــك جــــاء نتيجــــة لن�صــــر 
الوعــــي من خالل حلقات احلوار والندوات 

التي تقيمونها ؟
اإح����دى الأ�سب����اب لأننا عملن����ا بجهد كبري  "ه����ي 
لن�س����ر الوعي ب����ني النا�س ،اإل اأن ذل����ك لي�س وحده 
م����ا اأحدث التغيري .فم����ا �ساعدنا عل����ى التغيري هو 
تنفيذن����ا للربام����ج النموذجي����ة ك����ي نق����ول للنا�س 
وللدول����ة اأن هك����ذا يكون العم����ل  وهك����ذا علينا اأن 

   نخدم املكفوفني ."
       �ألأهد�ف و�مل�شاريع

• هــــل لــــك اأن تطلعنــــا علــــى اأبــــرز اأهــــداف 
"اجلمعية"؟

احلق����وق  اإق����رار  "اجلمعي����ة"  اأه����داف  "اأب����رز 
واخلدم����ات الأ�سا�سية للمكفوف����ني وتاأكيد دجمهم 
يف النظ����ام الربوي املدر�سي واجلامعي ،مع توفري 
الفر�س الثقافي����ة والفنية والريا�سي����ة والرفيهية 
لهم ،بالإ�سافة اإىل الركيز على اأهمية دجمهم يف 

�سوق العمل .
كما اأنن����ا ن�سعى اإىل دمج الطف����ل الكفيف يف حياة 
الأ�س����رة ويف نف�س الوقت ن�سدد عل����ى متكني املراأة 

الكفيفة للم�ساركة يف خمتلف املجالت."
• ما هــــي امل�صاريع التي �صعــــت "اجلمعية" 

اإىل تنفيذها؟
" هن����اك م�ساري����ع وبرام����ج عديدة منه����ا امل�سروع 
الوطن����ي للدمج حيث نعم����ل على الدم����ج الربوي 
اخلم�����س  املحافظ����ات  يف  واملهن����ي  والإجتماع����ي 
بال�سراكة مع ثاثة جمعيات .كذلك هناك م�سروع 
التدري����ب املهن����ي وم����ن خال����ه نعمل عل����ى تدريب 
جمموعات م����ن املكفوف����ني و�سع����اف الب�سر على 
مهارات يحتاجها �سوق العمل مثل اللغة الإنكليزية 
،"الكمبيوت����ر"،الإدارة ،التوا�س����ل والقيادة.وذلك 
به����دف تدري����ب ه����ذه املجموع����ات عل����ى وظائ����ف 

حمددة داخل مكان العمل .
اأي�سا هناك م�سروع العمل املطلبي التطوعي الذي 
م����ن خال����ه ن�سع����ى للمطالب����ة بحق����وق املكفوفني 
وطريق����ة الو�س����ول اإليها ،وذلك من خ����ال اإجراء 
ندوات وحلقات حوار ودورات تدريبية لل�سبيبة من 
خمتل����ف املناطق اللبناني����ة ،بالإ�ساف����ة اإىل العمل 

على بناء قدرات املراأة الكفيفة.
كذل����ك نهت����م بدم����ج املكفوف����ني و�سع����اف الب�سر 
حت����ى  الرو�س����ات  م����ن  العادي����ة  املدار�����س  يف 
النبطي����ة  ،�سي����دا،  ب����ريوت  مناط����ق  يف  الثانوي����ة 
وطرابل�س،بالإ�ساف����ة اإىل تاأم����ني الكت����ب املدر�سية 

واجلامعية للطاب بطريق����ة "الربايل" اأو باخلط 
املك����رب اأو م�سجلة على كا�سيت مع كافة م�ستلزمات 

الدرا�سة والدعم الربوي املخت�س .
اأن  اإىل  نلف����ت  اأن  م����ن  ب����د  ل  املج����ال  ه����ذا  ويف 
عام����ة  ثقافي����ة  مكتب����ة  اأول  "اجلمعي����ة" اأ�س�س����ت 

ناطقة يف لبنان ."

�لتم�يل
• كيــــف يتــــم متويل "اجلمعيــــة" وماذا عن 

املتطوعن؟
"مقارن����ة م����ع بداية تاأ�سي�س اجلمعي����ة ولغاية 10 
�سن����وات ،يومه����ا كان هن����اك العديد م����ن ال�سباب 
وال�سباي����ا يف لبنان املتطوعني اأم����ا اليوم فلم يعد 
هناك من متطوعني .كل ذلك يرتب اأعباء اإ�سافية 
عل����ى اجلمعية ،فما كانت توؤمن����ه اجلمعية بالتطوع 

اأ�سبح يتوجب عليها اأن تدفع ثمنه .
اأم����ا فيم����ا يخت�س بالتموي����ل فمن املوؤك����د اأن لدينا 
م�سكل����ة بذل����ك ،فنح����ن ل�سنا من اجلمعي����ات التي 
تعتمد على جمع التربعات ،لي�س لأننا نرف�س فكرة 
جمع التربعات اإمنا لأننا نعترب اأنه با�ستطاعتنا اأن 
نعّرف عن عملن����ا، وبالتايل من يعترب نف�سه مهتما 

بدعم هكذا عمل باإمكانها اأن ي�ساأل وي�ستف�سر.
مع الأ�سف ، يف ظل هذا الواقع لدينا اأزمة اأ�سخا�س 
لبناني����ني وموؤ�س�س����ات لبنانية ل تدع����م كثريا هذا 
العم����ل ،لذلك ف����اإن الدعم الأ�سا�س����ي لنا يتم عرب 
منظم����ات اأجنبي����ة، بالإ�ساف����ة اإىل دع����م رم����زي 

ومقبول من قبل وزارة ال�سوؤون الإجتماعية."
علــــى  تعتمــــدون  اأنكــــم  يعنــــي  هــــذا  هــــل   •

امل�صاعدات الأجنبية ؟
امل�ساع����دات الأجنبية لكن من  على  نعتمد  "نح����ن 

م�سادر خمتلفة ،
• لكن اأين تقع م�صكلة هذه امل�صادر؟

امل�سكل����ة اأنه����ا تدعم����ك مل����دة �سن����ة وكح����د اأق�سى 
مل����دة 3 �سن����وات ،لذل����ك علينا دوم����ا اأن نبحث عن 
م�س����ادر متوي����ل ويف املقابل علين����ا  دائما اأن نقدم 
امل�ساريع كي نح�سل على التمويل .فلي�س هناك من 
ميزاني����ة موؤمنة لن����ا ب�سكل �سنوي،  مم����ا يخلق لنا 
�سعوبة بالطريقة الت����ي نود اأن نعمل بها. فاليوم ل 
ي�سعن����ا اأن نلتزم مع اأ�سخا�س �سنق����دم لهم خدمة 
وبعد �سنة نتوقف عن تقدمي هذه اخلدمة.انطاقا 
من ذلك، فاإن طريقة العم����ل التي نقوم بها دقيقة 

جدا."

�أبرز �ل�شع�بات
تواجهكــــم  التــــي  ال�صعوبــــات  اأبــــرز  مــــا   •

كاأ�صخا�ض مكفوفن؟

يع����اين من �سعوبات ،لك����ن الفرق اأن  اإن�س����ان  "كل 
املكفوفني يعانون اأكرث من غريهم كونهم يفتقدون 
حلقوق اأ�سا�سي����ة لهم وهي موؤمنة م����ن قبل الدولة 
، لذلك ي�سطرون لاإعتم����اد على اأنف�سهم ليوؤمنوا 

الأ�سياء بالطريقة املقبولة.
اليوم نحن نعاين من م�سكلة اأ�سا�سية األ وهي عدم 
تاأمني التعلي����م للمكفوفني من قبل الدولة اإل داخل 
موؤ�س�س����ات خمت�س����ة باملكفوف����ني ،لك����ن اأن يذهب 
الكفي����ف للتعلم داخل مدر�سة عادي����ة فهذه م�ساألة 

غري معنية بها الدولة.
كذلك ل بد من اأن نطرح �سوؤال اأ�سا�سيا األ وهو من 
يدعم الأ�سرة التي بداخلها كفيف؟لي�س ماليا، لكن 
بالإهتمام والرعاية اأي اأن يق����دم لها الإ�ست�سارات 

لتوجيهها اإىل كيفية تربية الطفل الكفيف .
اأي�سا اإن اأراد كفيف تاأمني فر�سة عمل بالرغم من 
وج����ود البطالة يف لبنان اإل اأن امل�سكلة مع املكفوف 
خمتلف����ة فهو رمبا يجد فر�س����ة عمل اإل اأنه ل يقبل 
بالعم����ل كونه كفيف بينم����ا اأي �سخ�س اآخر ل يجد 

فر�سة عمل .
كما يع����اين الكفيف من �سعوب����ات التنقل يف لبنان 
،فالي����وم اإن اأراد الكفي����ف اأن يذه����ب اإىل عمل����ه، 
فيتوجب علي����ه اأن يدفع ن�سف راتب����ه لأنه عليه اأن 
يوؤمن النقل اخلا�س ب����ه فهو لي�ستطيع اأن ي�ستعمل 
النق����ل الع����ام  لأن لدي����ه �سعوب����ات يف التنقل على 

الطرقات اللبنانية.
باخت�س����ار، امل�سكل����ة الك����ربى اأن الدول����ة ل زال����ت 
تعت����رب اأن م�سوؤوليته����ا الك����ربى ترتك����ز فق����ط على 
دع����م موؤ�س�سات الرعاية حيث يكون الكفيف مقيما 
بداخله����ا لك����ن اأن تفكر بالف����رد الكفي����ف املوجود 
داخل املجتمع  فه����ذه م�ساألة غري مطروحة اأ�سا�سا 

مع الأ�سف."

برنامج 2013
• هل هناك من م�صروع حمدد ت�صعون اإىل 

تنفيذه قريبا ؟ 
"هن����اك م�سروع����ان اأ�سا�سيان بداأنا بهما يف العام 
2013 و�سن�ستكملهم����ا يف الع����ام 2014 اأحدهما له 
عاق����ة بالدمج املدر�سي الذي نعمل به مع املنظمة 
الإيطالي����ة م����ع 6 مدار�����س يف لبن����ان، بالإ�ساف����ة 
اإىل م�س����روع اآخ����ر له عاق����ة بتعديل منه����اج مادة 
الربي����ة الوطنية والتن�سئة املدنية وتدريب معلمات 
م����ادة الربي����ة يف املدار�����س الر�سمية عل����ى حقوق 
الأ�سخا�����س املعوقني ومبادىء حق����وق الإن�سان كي 
يعلم����وا الدرو�س الت����ي اقرحناها والت����ي يجب اأن 
تدخ����ل عل����ى منهاج م����ادة الربي����ة .بالإ�سافة اإىل 

م�ساريعنا التي كنا قد بداأناها �سابقا ."

�أبرز �لن�شاطات
بهـــا  تقـــوم  اأخـــرى  ن�صاطـــات  مـــن  هـــل   •
"اجلمعيـــة" لالأطفـــال املكفوفن ول �صيما 

يف املناطق؟
"الأطف���ال املكفوف���ون الذين ندخله���م اإىل املدار�س 
نحر����س عل���ى اإدخاله���م اإىل ن�ساط���ات �سيفية من 
خ���ال وج���ود اأي موؤ�س�س���ة اأو جمعي���ة يف املنطق���ة 
املتواجدين بها فندخل الكفيف معهم يف ن�ساطاتهم 
، بالإ�سافة اإىل تواج���د مربية خمت�سة معه لتتمكن 

من تكييف الن�ساطات كي تتنا�سب معه ."

تغيري جذري
• براأيـــك هل اختلفت نظرة النا�ض للكفيف 

بن الأم�ض واليوم؟
"تعاطين���ا على الأر�س ي�س���ري اإىل اأن هناك تغيريا 
جذريا قد ح�س���ل واأن الأمور تط���ورت نحو الأف�سل 
كم���ا اأن هناك عددا كبريا م���ن النا�س التي اعتادت 
روؤية ال�سخ����س الكفيف اأينم���ا كان، لكن يف املقابل 
م���ا زالت  هناك تلك النظ���رة التي تخلق متييزا بني 

ال�سخ�س الكفيف والغري الكفيف ".

�إجر�ء تغيري
• ماذا تطمحون اأن حتققوا من خالل هذه 

"اجلمعية"؟
لذلك  املجتمع،  التغيري يف  اإجراء  الأ�سا�سي  "طموحنا 
نح���ن ل نعمل لتغيري املجتمع بل نعمل على قطاع �سغري 

جدا ،مدر�سة من هنا واخرى من هناك ....
جمموع���ة م���ن الأطف���ال املب�سري���ن يف ه���ذه املدار�س 
،تاميذ هذه املدار�س ،لذلك عندما نقول اأننا نعمل يف 
6 مدار�س ر�سمية رمبا يقول البع�س اأن العدد قليل جدا 
لك���ن عنما اأق���ول لك اأن هناك ما يق���ارب 3000 طالب 
،بالن�سبة لنا هذه م�ساألة ذات اأهمية ول �سيما اأننا نعمل 
عل���ى تغيري ثقافته���م .لذلك عندما نع���ّرف هوؤلء على 
حقيقة الأ�سي���اء فهم بدورهم �سينقل���ون هذه احلقيقة 
اإىل اأهاليه���م واأ�سدقائهم ،به���ذه الطريقة نحن نعمل 

لإجراء التغيري."

 دع�نا ل نفقد �لأمل
• ختاما ،ما هي الكلمة التي تتوجه بها ؟

النا�س بهكذا  باأن تهتم  "بالرغ���م من الأمل ال�سعيف 
ن���وع م���ن اجلمعي���ات اإل اأننا دوم���ا نتوج���ه اإىل النا�س 
لنق���ول اأن با�ستطاعته���م اأن ي�ساهم���وا بوقته���م لدعم 
ه���ذا العمل كم���ا باإمكانهم  اأن يتطوع���وا ببع�س الوقت 
مل�ساع���دة الآخري���ن، لذلك دعون���ا ل نفق���د الأمل باأن 
هن���اك جمعيات تعمل لتق���دمي كل ما هو مفيد  لتمد يد 

امل�ساعدة ولتحقق التغيري ."

جمعية ال�صبيبة للمكفوفن لـ"�صيدا عر التاريخ":
نحن نهدف لبناء مجتمع من �أجل �لجميع

حوار حوار

ح��ر : مري� بل�ط
هـــم �صبيبـــة من املكفوفن واملب�صريـــن ومن اجلن�صن ،يوؤمنون بامل�صاركة وتكافوؤ الفر�ض بن خمتلـــف الفئات الإجتماعية .يعملون على دمج 
املكفوفـــن يف املجتمـــع علـــى كافـــة امل�صتويات راف�صن كل اأ�صكال العـــزل والتمييز .يعتمدون العمل املطلبي وينفـــذون الرامج النموذجية كما 

يت�صاركون مع هيئات املجتمع املدين للو�صول اإىل احلقوق وتوفري اخلدمات من اأجل جمتمع للجميع.
اإنهـــا جمعيـــة" ال�صبيبـــة للمكفوفـــن" التـــي تاأ�ص�صـــت منذ العـــام 1988 وح�صلت على علم وخـــر رقم 57  اأد.هي جمعية غـــري حكومية ل تبتغي 

الربح ولي�ض لها خلفية طائفية اأو حزبية، تعمل على م�صتوى وطني ولها بعد اإقليمي.

عامر مكارم
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مناسبات إنماءمناسبات إنماء

اعت���رب رئي����س كتلة امل�ستقب���ل النيابية الرئي�س ف���وؤاد ال�سني���ورة ان  الو�سع يف 
طرابل����س و�س���ل اىل مرحلة مل يعد ي�ستطي���ع اللبناني���ون ول الطرابل�سيون ان 
يتحمل���وه م�سريا اىل ان هناك ممن يعمل عن���د بع�س اخلارج يحاول ان يبقي 
طرابل����س مدين���ة م�س���دودة وجرحًا نازف���ًا ي�ستطيع ان  ي�ستعمله م���ن يريد اأن 
يدخ���ل الفتن���ة اىل املدينة ومن اج���ل الإيحاء بان هناك عنا�س���ر مت�سددة يف 

لبنان،  وانها حتاول ان تغريمن طبيعته..
الرئي����س ال�سني���ورة وخال جولة ق���ام بها على ع���دد من امل�ساري���ع المنائية 
ملدين���ة �سيدا متفق���دا تقدم العمل فيها، �سدد على �س���رورة ان تتحمل الدولة 
م�سوؤوليته���ا يف طرابل�س وان ل تتحدث بعد الآن عن خطط ل تنفذها وامنا ان 
ت�س���ع اخلطة وتنفذها ،معتربا بان لي����س هناك من غطاء على اأي اأحد يف اأي 
منطقة من طرابل�س وق���ال : هي �سرخة نطلقها من �سيدا بالن�سبة لطرابل�س 
واي�س���ا بالن�سب���ة ل�سيدا ، مل يعد هناك امر ميك���ن ان يتحمله اللبنانيون بانه 
الي���وم ن�س���ع خطة وغ���دًا ن�سع خط���ة ، وكل يوم يظهر عجز الدول���ة .. ل احد 
يق���ول نريد غطاء من هن���ا وغطاء من هناك ل يوجد غطاء على احد من قبل 

ا�سحاب حملة ال�ساح فلتتحمل الدولة م�سوؤوليتها...
وح���ول اتهامات فريق 8 اذار لتي���ار امل�ستقبل بتعطيل العمل الت�سريعي وعرقلة 

�ساأل نحن عن  ت�سكيل احلكومة قال الرئي�س ال�سنيورة : نحن �سد التعطيل ول نجُ
التعطي���ل... مو�سحا ان مقاطعة اجلل�س���ة الت�سريعية الخرية جاء من منطلق 
د�ستوري بانه ل يجوز الت�سريع يف غياب احلكومة ال يف حالت ال�سرورة ولي�س 
بج���دول اعمال ف�سفا�س كم���ا جرى طرحه ..وا�ساف: نح���ن مند يدنا لكافة 
زمائن���ا يف جمل�س النواب وللرئي����س بري وللجميع من اجل التفاق على بنود 
معين���ة �سم���ن موا�سيع فعليا تت�سف ب�سفة ال�س���رورة والطارئة ، حتى نوافق 

على هذا املو�سوع ...
وفيم���ا يتعلق مبو�سوع احلكوم���ة اقرح الرئي�س ال�سني���ورة ت�سكيل حكومة من 
غ���ري احلزببني وان يكونوا ممن لديهم خربة �سيا�سي���ة طويلة و لديهم باع يف 
م�سائ���ل معينة وميك���ن ان ي�سكلوا فريق عم���ل منتج ي�ستطي���ع ان يجل�س �سوية 
وان يتفاه���م مع بع�س���ه بع�سا ملا فيه م�سلحة الدولة.. وق���ال : لي�س بالإمكان 
ان ناأت���ي مبجموعة من الأ�سخا�س الذين يجل�س���ون اىل طاولة جمل�س الوزراء 
ويكون���وا مادة من اجل التقا�سف بني بع�سه���م بع�سًا، هذا الأمر �سيكون وباًل 
عل���ى الدولة يف ظل ه���ذه التحديات التي نراها . لذل���ك نحن نعتقد ان ايجاد 
فريق عمل متجان�س فيما بينه ، قادر على ان ينتج مبا فيه م�سلحة اللبنانيني 

يف هذه الآونة ...

وفيما يلي الن�س احلريف لكام الرئي�س ال�سنيورة : 
حول اجلولة على م�ساريع �سيدا قال الرئي�س ال�سنيورة:

لق���د اردت اليوم ان اق���وم بهذه اجلولة ال�سريع���ة وال�سريعة جدا للوقوف على 
التط���ور والتق���دم عل���ى �سعي���د اجناز الأعم���ال يف اك���رث من م�س���روع ، اكان 
ذل���ك على �سعي���د املتحف ام على �سعي���د املرفاأ ام على �سعي���د ردم امل�ساحة 
ال�سافية واحلاجز البح���ري، اأم كذلك اي�سا على �سعيد فرز النفايات والآن 
يف املدر�س���ة، وكذلك اي�سا يف م�سروع البنى التحتية داخل مدينة �سيدا وكلها 
م�ساري���ع ا�سا�سي���ة لكي متك���ن املدينة من ان ت�سبح مدين���ة يف املعنى احلريف 
للكلم���ة بقدرتها على تاأمني اخلدمات الت���ي حتتاجها املدينة من اجل تطورها 

وتقدمها امل�ستقبلي.
وكذل���ك اي�سا من خال الجتماع الذي عقدناه على هذه املواقع مع امل�سوؤولني 
ع���ن هذه الأ�سغال ففي احلقيق���ة انه �سيء مطمئن بداية اىل ان هذه امل�ساريع 
تتق���دم بالطريق���ة ال�سحيح���ة وبالت���ايل يجري اجن���از العمل كما كن���ا نتوقع 
م���ن خال اللتزام باملعاي���ري وبالنوعية واي�سا بالف���رة الزمنية لإجناز هذه 

الأعمال.
ل �س���ك انني اود ان انتهز هذه املنا�سبة لأحيي بداية الذين كانوا وراء التقدم 

يف م�سم���ار ه���ذا العم���ل اكان ذل���ك بداية يف املنح���ة الكبرية الت���ي تقدم بها 
خ���ادم احلرمني ال�سريفني جال���ة امللك عبد اهلل بن عب���د العزيز الذي قدم 
هبة بحوايل 20 مليون دولر امريكي من اجل ان�ساء احلاجز البحري وكذلك 
اي�س���ا فيم���ا يتعل���ق باملتحف الذي تق���دم به ال�سن���دوق الكويت���ي وال�سندوق 
العرب���ي لامناء القت�سادي والجتماعي وكذلك اي�سا بالن�سبة للمنطقة التي 
تتعل���ق بالبن���ى التحتية وهي قر�س م���ن البنك ال�سامي للتنمي���ة ، واليوم يف 

املدر�سة وهي تقدمة من ال�سلطان قابو�س �سلطان �سلطنة عمان . 
ل �س���ك ان هذه م�ساريع حيوية جدا للمدينة وبالتايل �سنعمل ان �ساء اهلل على 
توف���ري املبال���غ ال�سافية لتمكني اجن���از هذا العمل ، ول يفوتن���ي هنا ان اقول 
ان ق�سم���ا اآخر من الأ�سغال هو بتمويل من الدول���ة اللبنانية ول �سيما بالن�سبة 
لعملية فرز النفايات وقد جرى متويلها من قبل الدولة واي�سا بالن�سبة للمرفاأ 
البح���ري ه���و اي�سا بتمويل من الدول���ة اللبنانية وهي منا�سب���ة لكي اي�سا ننوه 
بانتم���اء �سيدا للدولة اللبنانية وب�سعيها وبعمله���ا الدوؤوب من اجل ان ت�ستعيد 
الدول���ة قدرتها و�سلطتها على كامل الأرا�س���ي اللبنانية مبا فيها مدينة �سيدا 
الت���ي نحر����س على ان تك���ون هي مدم���اكا ا�سا�سيا يف عملية ا�ستع���ادة الدولة 

لهيبتها و�سلطانها على كل لبنان .

جال برفقة ال�صعودي على م�صاريع �صيدا الإمنائية مطلعا على تقدم العمل فيها
�لرئي�س �ل�شني�رة: �ل��شع في طر�بل�س و�شل �إلى مرحلة

 لم يعد ي�شتطيع �ن يتحملها �للبناني�ن
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ندوةندوة

اأكد اخلب���ري يف القانون الدويل والعاقات الدويل 
الربف�سور �سفيق امل�سري ان الرئي�س ال�سهيد رفيق 
احلري���ري هو الذي فر����س املنا�سفة بني امل�سلمني 
وامل�سيحي���ني لأن���ه اراد ان يق���ول للجانب امل�سيحي 
ارتاح���وا نح���ن الي���وم الغين���ا الع���دد لن التخوف 
كان اأن ي�سب���ح امل�سلمون اكرثية وبالتايل يطالبون 
باحل�سة اجلديدة، فاأتت املنا�سفة يف هذا الطار 
لكي تدخ���ل الطماأنينة اىل اجلانب امل�سيحي الذي 

كان يخ�سى العدد ، 
ويف ن���دوة نظمها تيار امل�ستقب���ل – من�سقية �سيدا 
واجلن���وب ح���ول اتف���اق الطائف مبنا�سب���ة ذكرى 
مياد الرئي�س احلريري قال امل�سري ان الد�ستور 
اللبن���اين ولي����س الطائف وحده قاب���ل للتعديل كما 
كل د�سات���ري الر�س ولك���ن املقدمة والب���اب الول 
ي�س���كان اجماع���ا وطني���ا لبناني���ا ، ويف كل دول 
العامل هن���اك لأجل ال�ستقرار ما يق���ال له اجماع 

وطني لي�س عر�سة لي خاف .
ح�س���ر الندوة التي اقيمت يف مقر التيار يف عمارة 
املقا�س���د - �سي���دا : ممث���ل راعي ابر�سي���ة �سيدا 
ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك املطران ايلي 
ح���داد نائب���ه الأب توفيق ح���وراين ، رئي����س بلدية 
�سي���دا املهند�س حممد ال�سع���ودي ، وفاعليات من 
�سي���دا واجل���وار وممثلون عن عدد م���ن الف�سائل 

الفل�سطيني���ة واع�س���اء مكتب املن�سقي���ة وخمتلف 
قطاعات ومكاتب وجلان التيار ..

د.نا�شر حم�د
بع���د الن�سي���د الوطن���ي اللبن���اين والوق���وف دقيقة 
�سم���ت حتية لروح الرئي����س ال�سهيد حتدث من�سق 
عام التي���ار يف اجلنوب الدكتور نا�سر حمود ناقا 
اىل احل�سور حتيات النائب بهية احلريري والمني 
الع���ام لتيار امل�ستقب���ل احمد احلري���ري ، ومرحبا 
بالدكتور �سفيق امل�سري . وقال حمود: هذا اللقاء 
الفكري وال�سيا�سي مبنا�سبة ذكرى مياد الرئي�س 
ين���درج يف اط���ار التذك���ري مب�سريت���ه  احلري���ري 
الوطني���ة ...م�س���رية رجل الدولة ال���ذي نذر نف�سه 
وكر����س حيات���ه للبن���ان الر�سالة وو�س���ع �سداقاته 
العربية والدولية يف خدمة وطنه وعروبته و�سيادته 
وا�ستقاله. ومن ابرز اجنازات هذه امل�سرية اقرار 
" اتف���اق الطائ���ف " الذي انه���ى احلرب الهلية 
اللبناني���ة العبثية وو�سع لبنان عل���ى طريق ال�سلم 
الهلي والنهو�س المنائي والعمراين. ومن ب�سائر 
ه���ذا التفاق خروج لبنان من ظلم���ات امليلي�سيات 
اللبناني���ة الت���ي َفَكَك���ْت او�س���ال الدول���ة اللبنانية 
اىل ن���ور رحاب���ة التاريخ احل�س���اري للبنان الدولة 
والوط���ن. فال���كل يعل���م ان لبنان رفي���ق احلريري 

ه���و موئل العي�س امل�سرك وامل�س���اواة بني مواطنيه 
ووط���ن النفت���اح عل���ى الع���وامل الخرى م���ن دون 
التخلي عن ا�سالته اللبنانية وهويته العربية ولكن 
املجرم���ني القتل���ة اغتال���وا رفيق احلري���ري لنهم 
ارادوا عرقل���ة بناء دولة املوؤ�س�سات ومنع لبنان من 
ا�ستع���ادة دوره الطليعي يف جم���الت الفكر والعلم 
والقت�س���اد ولنهم كان���وا وما زال���وا اي�سا ا�سرى 

التبعية ل�سلطة الو�ساية البائدة واخواتها .
وا�س���اف: لق���د �ساه���م الرئي����س ال�سهي���د رفي���ق 
احلريري الذي �سمي ع���راب الطائف ب�سكل فعال 
بتقري���ب وجه���ات النظ���ر ب���ني الن���واب اللبنانيني 
الذي���ن اجتمعوا يف مدينة الطائ���ف وهذه اجلهود 
ادت اىل اق���رار وثيق���ة الوف���اق الوطن���ي الت���ي مت 
الت�سديق عليها م���ن قبل جمل�س النواب يف جل�سة 
عق���دت يف مطار القليعات بتاريخ 5 ت�سرين الثاين 
1989 م���ع العلم ان بع�س موادها ا�سبحت مقدمة 
للد�ست���ور مبوجب القانون الد�ست���وري ال�سادر يف 

21 ايلول 1990 .

د. �مل�شري
ث���م حت���دث الربف�سور امل�س���ري متوجه���ا بالتحية 
لروح الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري وم�سريا اىل 
ان الرئي����س ال�سهيد لن يتكرر ك�سيا�سي وك�سخ�س 

اع����اد اعم����ار البل����د وك����راع للثقاف����ة يف لبن����ان 
تعه����د بتعلي����م الآلف م����ن ال�سب����اب اميانا منه 
بال�ستثم����ار بالن�سان ..وتن����اول امل�سري وثيقة 
الطائ����ف م����ن النواح����ي القانوني����ة واحلقوقي����ة 
واق�س����ام هذه الوثيقة واملواد الت����ي ت�سمنتها ول 
�سيم����ا تلك الت����ي دخلت يف الد�ست����ور وا�سبحت 
مادة د�ستورية ملزمة وكذلك الطبيعة القانونية 

والوطنية وال�سيا�سية للطائف .. 
وتن����اول امل�س����ري الطبيع����ة القانوني����ة للطائف 
فاعت����رب ان الطائف لي�س جم����رد وثيقة �سيا�سية 
وامنا حظي مب�سادقة حملية وعربية وم�سادقة 
دولي����ة والي����وم اذا كان التعدي����ل �سيج����ري على 
الطائف فانه بحاج����ة اىل موافقة هذه الهيئات 

العربية والدولية ..
وعن الطبيعة الوطنية وال�سيا�سية للطائف لفت 
امل�سري اىل ان الطائف ي�سكل عرب تاريخ لبنان 
احلديث امليثاق الوطني الثاين بعد امليثاق الول 
اي البيان الوزاري الول يف عهد ا�ستقال لبنان 
�سن����ة 1943 وبانه مو�سوعي����ا يق�سم اىل ق�سمني 
: الق�س����م الول ميكن ت�سميت����ه الق�سم ال�سا�سي 
الذي يبني دولة ال�ستقال ي�سمى عادة بالق�سم 
امليثاقي ، هذا الق�سم اذا عدنا اىل الد�ستور نراه 

متمث����ا مبقدمة الد�ستور ويف الباب الول منه ، 
الب����اب الول من الد�ستور مل يتعدل اطاقا غري 
املقدم����ة التي ا�سيف����ت 1990 ولكن الباب الول 
بف�سلي����ه الف�سل الول ع����ن الدولة واقليمها اي 
احل����دود التي ذكرت ومن����ع التنازل عن اي �سرب 
منها والف�س����ل الثاين عن احلريات هذا الق�سم 

قبلنا بت�سميته الق�سم امليثاقي ..
وتاب����ع امل�سري : البواب الخرى هي التي تتعلق 
بال�سلط����ات وت�سكيلها و�ساحياتها وامور اخرى 
نرثية مثل ال�سوؤون املالية او تعديل الد�ستور ، كل 
نظرة للد�ستور يجب ان تاخذ يف العتبار هذين 
الق�سم����ني مبعن����ى ان املقدم����ة والب����اب الول ل 
يجوز تعديلهما لن املقدمة وهي نتيجة املبادىء 
الت����ي تو�سل اليه����ا الطائف ...فيم����ا تبقى انا ل 
اعترب ان ال�سلطات وردت يف كتاب مقد�س ولكن 
بالطار الد�ست����وري نف�سه هناك �سروط وا�سول 

لتعديل الد�ستور ..
وع����ن م�سال����ة املنا�سفة واملثالثة ق����ال امل�سري : 
ه����ذه كانت وان����ا اعتقد ان الرئي�����س ال�سهيد هو 
ال����ذي فر�س ه����ذه املنا�سفة لن����ه اراد ان يقول 
للجان����ب امل�سيحي اللبناين ارتاح����وا نحن اليوم 
الغين����ا الع����دد لن التخ����وف كان ان امل�سلم����ني 

�سي�سبحون اكرثي����ة وبالتايل يطالبون باحل�سة 
اجلدي����دة فاأت����ت املنا�سفة يف ه����ذا الطار لكي 
تدخ����ل الطماأنين����ة اىل اجلان����ب امل�سيحي الذي 
كان يخ�سى العدد ، وهو قالها اكرث من مرة نحن 
األغينا العدد من اج����ل ال�ستقرار لي�س احلا�سر 

فقط وامنا ال�ستقرار امل�ستقبلي اي�سا .
وخت����م امل�سري ب����ان الد�ست����ور اللبن����اين ولي�س 
الطائف وح����ده قاب����ل للتعديل كم����ا كل د�ساتري 
الر�����س ولك����ن املقدم����ة والب����اب الول ي�سكان 
اجماعا وطنيا لبنانيا ، يف كل دول العامل هناك 
لا�ستقرار ما يقال له اجماع وطني لي�س عر�سة 
لي خ����اف لذا هذا املو�سوع هو باب ال�ستقرار 
يف الد�ستور وم�ساأل����ة �ساحية الطائف نتحدث 
هنا عن امري����ن : �ساحية الطائف كميثاق ثان 
للوحدة الوطنية والتاآلف نعم ل تزال �ساحياته 
قائم����ة بكل بنوده حتى البن����د الذي مل يدخل يف 
الد�ستور تعدي����ا للمادتني 9 وع�سرة وهو �سالح 
كا�ساأ�����س ل�ستم����رار بن����اء لبن����ان امل�ستق����ل وال 
نعود اذا تعر�س ه����ذا المر لتعديات نعود اىل 

مراجعة بناء الوطني ولي�س بناء الدولة .. 
م����ن  لع����دد  مداخ����ات  كان����ت  اخلت����ام  ويف 

احلا�سرين ..

ندوة لـ" امل�صتقبل "- اجلنوب حول "اتفاق الطائف " يف ذكرى ميالد عرابه

�لم�شري: �لرئي�س �لحريري فر�س �لمنا�شفة
ليطمئن �لم�شيحي �لخائف من �لعدد
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اأقامـــت الهيئة الن�صائية ال�صعبية ندوة يف مركز 
معـــروف �صعد الثقايف حتت عنـــوان:" اجتاهات 
ال�صـــراع يف املنطقـــة وتداعياته علـــى خريطتها 
اجليو�صيا�صيـــة"، حتـــدث فيهـــا العميـــد الركـــن 
عـــام  اأمـــن  بح�صـــور  اأمـــن حطيـــط  الدكتـــور 
التنظيـــم ال�صعبـــي النا�صـــري الدكتـــور اأ�صامـــة 
ال�صعبيـــة  الن�صائيـــة  الهيئـــة  ورئي�صـــة  �صعـــد، 
ال�صيـــدة اإميان �صعد، وع�صوات الهيئة الن�صائية 

ال�صعبية، اإ�صافة اإىل ح�صد من املواطنن. 
بداأت الندوة بالن�صيد الوطني اللبناين، وبكلمة 
الن�صائيـــة  الهيئـــة  ع�صـــوة  األقتهـــا  ترحيبيـــة 

ال�صعبية ال�صيدة دينا ال�صمرة.
ومما جاء  يف كلمتها:

ت�سهد املنطقة العربية اليوم اأو�ساعًا غري م�ستقرة 
تتمث���ل بازدي���اد ال�سراع���ات يف بع�س ال���دول اإىل 
حد يه���دد ال�سلم الأهل���ي فيها. ويراف���ق مع هذه 

ال�سراع���ات ازدياد  حجم التدخ���ات اخلارجية 
و�س���وًل  العربي���ة،  دولن���ا  يف  الأ�س���كال  املتع���ددة 
لتهدي���د هويتنا العربية مل�سلح���ة هويات مزعومة 
ديني���ة ومذهبية ومناطقية من قب���ل قوى الإ�سام 
ال�سيا�س���ي والقوى ال�ستعمارية الت���ي ت�سعى لن�سر 

الفو�سى واحلروب الأهلية.
ويف لبن���ان ت�سكل القوى الطائفية عام���ًا اأ�سا�سيًا 
يف انك�س���اف لبن���ان اأم���ام ال�سراع���ات الدولي���ة 
والإقليمية . وهي �سراعات تلقي بثقلها على كاهل 
املواط���ن وت�ستهدف���ه يف اأمن���ه وا�ستق���راره و�سلمه 

الأهلي وحتى يف معي�سته .
لذلك ل بد من تنظي���م دور القوى الوطنية العابرة 
للمذاه���ب والطوائ���ف، لتعمل على و�س���ع روؤى غري 
طائفية تنه�س بلبنان وتوح���د �سعبه وقواه، وحتمي 
اأمن���ه وا�ستق���راره و�سلم���ه الأهلي، وحتق���ق العدالة 
الجتماعي���ة. كم���ا ل ب���د لل�سع���وب العربي���ة من اأن 
والوطني���ة  اجلامع���ة،  العربي���ة  بهويته���ا  تتم�س���ك 

املوح���دة ل���كل الأقط���ار العربي���ة، والوق���وف بوجه 
الزح���ف الطائف���ي واملذهب���ي الذي ت�ستغل���ه القوى 

ال�ستعمارية لتفتيت اأقطارنا العربية.
العمي���د الدكتور اأم���ني حطيط اأعرب ع���ن �سعادته 
لوجوده يف مدين���ة �سيدا، وقال:" الباب الذي توؤتى 
به �سي���دا هو الباب الوطني القوم���ي ال�سعبي الذي 
يخت�س���ر با�س���م �سخ�س هو مع���روف �سعد. عندما 
ندخ���ل من ب���اب ال�سهيد معروف �سع���د اإىل حياتنا 
وم�ساكلنا نكون قد دخلنا فعًا من املدخل ال�سحيح 
الذي ب���ه وبوا�سطت���ه ا�ستطعنا اأن نعي���د مقولة قوة 
لبنان مبني���ة على اجلي�س وال�سعب واملقاومة، وهذه 
املقولة نعيدها اإىل املالكية حيث ابتداأت مع معروف 
�سع���د  وحممد زغي���ب، وكاهما يرق���دان ب�سيدا. 
مع���روف �سعد يرقد فيه���ا بفكره وج�س���ده، وزغيب 
يرق���د فيها بثكنة �سميت با�سم���ه. ومهما حاولوا لن 
ي�ستطيع���وا اأن يغريوا طبيع���ة �سيدا لأن اجلوهر هو 
اجلوهر، واأنا ل اخاف على �سيدا من اأي م�سري".

وحدد الدكت���ور حطيط م�سامني امل�سطلحات التي 
ت�ستخ���دم يف وطنن���ا العربي. فال�س���راع يف مدلوله 
الع�سكري وال�سيا�س���ي وال�سراتيجي هو كناية عن 
مواجهة تب���داأ ول تنتهي اإل باإزالة اأحد املت�سارعني 
لاآخ���ر. وق���د يك���ون ال�سراع ه���و �سراع فك���ري اأو 
دين���ي اأو قومي اأو ب�سري، وقد ينتهي اأو ي�ستمر وفقًا 

للظروف.
اأم���ا عن الكيان الطبيعي فهو يحدد املادة . والكيان 
ال�سيا�س���ي يت�سل بال�سعب. اأم���ا اجليو ا�سراتيجي 
فه���و الأعل���ى وبت�س���ل بامل���ادة انطاق���ًا، وبالكيان 
ال�سيا�س���ي عبورًا، و�سول اإىل الف�ساء ال�سراتيجي 

العام، لي�سل اإىل الهوية والطابع العام.
وق���ال:" لقد اخرع الغ���رب ملنطقتنا ت�سمية ال�سرق 
الأدنى والأو�سط، واتخذوا هذ الت�سمية بالعودة اإىل 
الأ�سا����س اجلغرايف وهو بح���د ذاته يدل على خبث. 
نظروا للمنطقة العربي���ة  من منظور جغرايف ، ومل 
يتعاطوا معها من منظور �سيا�سي اأو جيو�سراتيجي، 
اأو من منطلق طموحات ال�سعب. هم يرف�سون القول 
العامل العربي. ومن ه���ذا املنطلق زرعوا اإ�سرائيل، 
وزرعوا فكرة ال�سراع بني اإ�سرائيل والكتل الب�سرية 
القائم���ة. نظ���روا اإىل الأر����س وجت���اوزوا الإن�سان. 
اأم���ا اجلرمي���ة الثانية فهي اأنه���م مل يعرفوا بحقنا 
ورف�س���وا  بوجودن���ا.  يعرف���وا  ومل  ال�س���راع،  يف 
فك���رة ال�س���راع العربي ال�سهي���وين. ويف م�سارهم 
حققوا اإجن���ازات كث���رية، وا�ستطاع���وا اأن ي�سلخوا 
م�س���ر، ويفتت���وا عناوين ال�س���راع، لكنهم رغم كل 
جناحاته���م مل ي�ستطيعوا اإ�سقاط عن���وان ال�سراع 
ال�سهي���وين العربي بوجود فئ���ة من العرب مت�سكت 
ب���ه . وعلى الرغم من ذلك ظهرت ظاهرة املقاومة 
الوطني���ة متع���ددة النطاق���ات الفكري���ة والدينية 
واملوح���دة على ه���دف رئي�سي وه���و التم�سك بهوية 
وطبيع���ة ال�سراع ورف�س التجزئ���ة. املقاومة جاءت 
كعام���ة �س���اذة بالن�سب���ة مل�س���ار خطته���م، وانتهت 

اجلول���ة الأوىل املبا�سرة مع الع���دو الإ�سرائيلي عام 
2006 مع حتقيق النت�سار".

وق���ال حطيط:" لق���د تداعى املفك���رون ال�سهاينة 
اإىل  والأمريكي���ني  الأوروبي���ني  م���ع  بالتن�سي���ق 
ال�سهيوين  امل�س���روع  لإنقاذ  "هرتزيلي���ا" وذل���ك 
الغرب���ي يف ال�س���رق الأو�س���ط، واأه���م م���ا متخ�س 
عن���ه املوؤمتر هو فك���رة رئي�سية وه���ي كيفية  تغيري 
طبيع���ة ووجهة ال�سراع يف املنطق���ة. واعتربوا اأنه 
ل بد من اإخ���راج امل�سيحيني من ال�سرق، كما ل بد 
من تق�سي���م الأمة الإ�سامية عل���ى اأ�سا�س مذهبي 
وطائف���ي، ومن هن���ا اأ�سبحن���ا اأمة �ست���ة عناوين: 
�سني �سيعي، �سلفي اإخواين، وهابي اإخواين، عربي 
ك���ردي، عرب���ي فار�س���ي، وعرب���ي تركي. ب���دل اأن 
نكون اأمام عنوان واح���د. وكل من ينطق من اأمتنا 
العربية بفكر مذهب���ي واإثني اإمنا هو ينفذ ما جاء 

يف هرتزيليا".
واأ�س���اف حطيط:" نحن نوؤك���د اأن ال�سعوب العربية 
مظلومة، والظلم وقع يف الأر�س العربية، وا�ستعمله 
كثريون م���ن اجل اإح���راق ال���دول العربي���ة تطبيقًا 
ملفاهيم���ه اجلديدة بع���د حتويل ال�س���راع... ولهذا 
اطلقوا مفهوم الربيع العربي الذي و�سفناه باحلريق 
العرب���ي ال���ذي براأينا مل ي���اأت �سدفة، ب���ل تطوعت 
و�سائ���ل اإعام كالعربي���ة واجلزيرة عل���ى تغطيته، 
كم���ا اأن دور اجلامعة العربية مل يك���ن مفاجئًا فقد 
اأع���دت ملثل هذا الدور. اخللل يف ال�سعب العربي هو 
�سطحي���ة التفكري لدى نخبه. اأما العن�سر الإيجابي 
ل���دى ال�سعب العربي فه���و وجود املقاوم���ة التي لها 
دور كب���ري يف مواجهة واإ�سق���اط امل�سروع العدواين. 
وه���ي ل زالت تتم�سك بالطبيع���ة الأ�سلية لل�سراع. 
فاملقاوم���ة ل تعرف مطلقًا باأن ال�سراع هو طائفي 
ومذهب���ي، ول تعرف ب�سراع ب���ني �سنة و�سيعة، ول 
�س���راع عربي فار�سي، بل هي ت�سر على الدفاع عن 

امل�ساريع القومية الكربى".

وح���ول املنطق���ة العربي���ة الآن، ق���ال حطي���ط:" اإن 
منطقتن���ا العربية يف حالة غليان وع���دم ا�ستقرار. 
واإذا جن���ح امل�س���روع ال�سهيوين الغرب���ي التكفريي 
ف���اإن املنطقة �ستقع حت���ت ال�سيط���رة  ال�ستعمارية 
بقي���ادة �سهي���و اأمريكي���ة، و�سيع���اد تكوي���ن دوله���ا 
عل���ى اأ�سا����س مذهبي عرقي يربر يهودي���ة اإ�سرائيل 
وي�سرف النظر عنه���ا، والأخطر العملية التنفيذية 
يف املنطق���ة التي �ستنق�سم اإىل حم���اور ثاثة وهي: 
واله���ال  الإخ���واين،  واله���ال  ال�سيع���ي،  اله���ال 
الوهاب���ي. وكل ه���ذه املح���اور �سقط���ت ، وب���ات من 
اجلي���و  املنطق���ة  وخريط���ة  جناحه���ا.  امل�ستحي���ل 
ا�سراتيجية الآتية �ستك���ون يف تعزيز  دول املقاومة 
من اإيران ولبنان و�سوريا والعراق، وعودة م�سر اإىل 
ال�سراع العربي الإ�سرائيلي من الباب اخللفي. كما 
�سن�سهد اجتاه لبناء جبهة مقاومة قومية وا�سامية 
عل���ى اأ�سا�س الإ�سام غري الوهاب���ي .  كما �سن�سهد 
ف�سل يف العزف ال�سيا�سي، وتغيري اأ�سخا�س وانكفاء 

غربي وتقدم دور دول الربيك�س يف املنطقة".
ويف مداخلة لأم���ني عام التنظيم ال�سعبي النا�سري 
الدكت���ور اأ�سام���ة �سعد اأك���د على �س���رورة التم�سك 
بهويتنا القومية العربية اجلامعة، العروبة التقدمية 
الدميقراطية. وق���ال:" نحن ك�سع���وب عربية ل�سنا 
متخلف���ني و�سطحي���ني، ول ميكن ع���زل املقاوم عن 
ال�سعب، وم���ن ي�سنع املقاومة ه���و ال�سعب. ال�سعب 
هو من �سنع املقاومة الوطنية والإ�سامية يف لبنان 
وفل�سط���ني، ويف كل الأقط���ار العربي���ة. وال�سعب هو 
من ا�سقط النظم الرجعية التابعة للوليات املتحدة 

المريكية والغرب والكيان ال�سهيوين".
ويف نهاية الندوة دار حوار بني العميد الدكتور اأمني 

حطيط واحلا�سرين.
كم���ا قدم���ت ال�سي���دة اإمي���ان �سع���د با�س���م الهيئ���ة 
الن�سائي���ة ال�سعبي���ة درع���ًا تكرميي���ًا للدكت���ور اأمني 

حطيط.

                ندوةندوة

"مركز معروف �شعد �لثقافي" في �شيد� ي�شت�شيف ندوة
للعميد �لدكت�ر �أمين حطيط بدع�ة من �لهيئة �لن�شائية �ل�شعبية
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�لأ�شقر
نقي���ب اأ�سح���اب الفن���ادق بي���ار الأ�سق���ر اأف���اد  يف 
نح���و  تراجع���ت  املداخي���ل  "ب���اأن  ل���ه  ت�سري���ح 
 2009 عام���ي  ع���ن  و%54   ،2012 ع���ام  ع���ن   %36
و2010 ، فيم���ا ل تق���ل خ�سائ���ر غالبي���ة املوؤ�س�سات 
و2010.  2009 بالع���وام  مقارن���ة   %54  ع���ن 
اأم���ا بالن�سب���ة اىل الت�سغي���ل، ف���اإن البع����س يعط���ي 
اأرقام���ا تبني اأن ن�سبته مرتفع���ة، ولكن امل�سكلة اأنهم 
ل ي�س���ريون اىل انخفا����س الأ�سعار عل���ى نحو كبري، 
ب�سبب التناف�س ال�سديد بني الفنادق على ا�ستقطاب 
ال�سياح واملجموعات ال�سياحية يف هذه الفرات التي 

ت�سهد ركودا حادا."
ي�سي���ف: "م���ن املوؤكد اأن الفن���ادق ل تعمل كاملعتاد، 
اإذ اأن البع����س منه���ا معظم اأق�سامه���ا مقفل. ولكن 

ال�سوؤال هو كم من الوقت ميكننا ال�سمود؟"
 الأ�سق���ر لف���ت اإىل اأن "ثم���ة اأم���ل كب���ري يف حت�ّسن 
ن�سب���ة احلج���وزات، اإذ نع���ّول على ق���دوم ال�سوريني 
والعراقي���ني وبع����س اللبناني���ني الذي���ن يعمل���ون يف 
ال���دول العربية ويف�سل���ون الن���زول يف الفنادق بدل 

فت���ح منازلهم ليومني. اأعتق���د انه ما اإن يتم التفاق 
عل���ى ت�سكيل حكومة ويت���م التواف���ق ال�سيا�سي، فاإن 
المور �ستتغ���ري حتما، وهذا خربناه يف عامي 2006 

و2008."
 وعما اإذا كان ميكن تعوي�س ال�سائح اخلليجي ي�سري 
اإىل اأن" الف���ارق اأن اإمكان���ات اخلليجي املادية اأكرب 
من العراقي وال�س���وري. فعندما كان ياأتي اخلليجي 
يف ف���رة العي���د كان يحجز لفرة ت���راوح بني 8 و10 
اأيام علىالأقل . اأما ال�سوريون والعراقيون فاإنهم لن 
ي�ستقروا اأك���رث من 3 اأيام، وه���ذا �سينعك�س بالطبع 
على مداخيل الفنادق. ا�سافة اىل اأنه يف فرة العيد 
كان اخلليجيون مياأون الفنادق بن�سب عالية بحيث 
ت�سل ن�سبة احلجوزات يف بريوت اىل 130% . وهذا 
ال�سغط عل���ى بريوت كان ي�ساه���م يف اإنعا�س حركة 

الفنادق خارج العا�سمة."

حركة �لفنادق؟
والأن كيف هو واقع الفنادق  على الأر�س؟

"�سيدا عرب التاريخ " جالت على عدد من الفنادق 
حي���ث التق���ت عددا م���ن امل�سوؤولني فيه���ا منهم  من 

رغ���ب باأن ي�سرح ع���ن الواقع ال���ذي يعاي�سه ومنهم 
من مل يرغب .

�حلج�ز�ت ممتازة
املحطة الأوىل كانت يف اإحدى فنادق منطقة الرو�سة 
حيث التقينا م�سوؤولة العاقات العامة يف الفندق لرا 
عازار التي اأكدت باأن احلجوزات جيدة جدا ول �سيما 
خال ف���رة الأعي���اد ،تقول:"بالرغم م���ن الظروف 
املتقلب���ة وما يحي���ط باملنطقة عموم���ا اإل اأن ذلك مل 
يوؤث���ر علينا ب�سكل �سلبي متاما فما يزال لدينا ف�سحة 
�سغرية من الأم���ل نتنف�س من خالها لذلك اأ�ستطيع 
اأن اأقول لك ب���اأن احلجوزات لدينا ممتازة خ�سو�سا 
واأنن���ا مل نعم���د اإىل تخفي�س اأ�سعار الغ���رف لأن هذا 

ال�سهر معروف باأنه "هاي � �سيزن" .
نحن قدمن���ا عرو�سات خا�سة للعائ���ات ولاأزواج 
فق���ط وحاولن���ا جهدن���ا لتق���دمي اخلدم���ات لي�سعر 

زبائننا بالراحة اإل اأننا مل  نخف�س اأية اأ�سعار . 
طبع���ا األأو�ساع مل تعد كما يف ال�سابق لكننا يف ظل 
ما نعانيه من ظروف اإقت�سادية و�سيا�سية ن�ستطيع 
اأن نق���ول اأن حركة احلج���وزات لدينا كما �سبق اأن 

ذكرت ممتازة ول ت�سوبها �سائبة."

ناأمل تخطي  كافة �لأزمات
 كذل���ك كان لن���ا لقاء مع مدير ع���ام اإحدى الفنادق 
يف املنطق���ة ذاتها ج���ورج م�سع���اين، اأو�سح خاله 
ب���اأن احلج���وزات يف مو�س���م الأعي���اد جي���دة ج���دا، 
يقول:"هن���اك بع����س الفن���ادق التي تعم���د خلف�س 
اأ�سعاره���ا به���دف ج���ذب الزبائ���ن لرتي���اد الفندق 
اإل اأنن���ا مل نعتمد يوم���ا هذه ال�سيا�س���ة ول �سيما اأن 

لفندقنا تاريخا عريقا يف القطاع الفندقي .
لدين���ا زبائن م���ن دول عربية واأجنبي���ة وحجوزاتنا 
يف ف���رة العيد جي���دة جدا،لذلك ناأم���ل اأن نتخطى 
كافة ه���ذه الأزمات لتعود للبن���ان احلركة الفندقية 
املعه���ودة ول تقت�سر امل�ساألة عل���ى عدد من الفنادق 

فقط التي تاقي رواجا واإقبال من قبل الزبائن."

�حلج�ز�ت مكتملة 
اأي�س���ا التقين���ا منف���ذة الت�سوي���ق يف اإح���دى فنادق 
منطق���ة احلمرا فاني�سا قزيلي الت���ي اأ�سارت اإىل اأن 
احلجوزات يف الفندق مكتملة متاما ،تقول:"ت�سهيا 
ملجيء الزبائن اعتمدنا تخفي�س اأ�سعار الغرف مما 
لقى ا�ستح�سانا لدى زبائننا ،مثا الغرفة "الدوبل" 
الت���ي كان يراوح �سعرها ما ب���ني 160 و170 دولرا 
اأ�سبح���ت الي���وم ب�سع���ر م���ا ب���ني 100 و110 دولرا 
كما اأنن���ا قدمنا خدمات وت�سهيات ع���دة كاأن ناأتي 
بزبائنن���ا م���ن واإىل املط���ار بالإ�ساف���ة لغريه���ا من 

اخلدمات ...
غالبي���ة زبائننا حاليا من اجلن�سي���ة ال�سورية، ناأمل 
اأن تتح�س���ن الأو�س���اع كي ل ن�سط���ر دوما لتخفي�س 
الأ�سع���ار خ�سو�س���ا يف مو�س���م الأعي���اد امل�سن���ف 

بال"هاي � �سيزن".
�سدقين���ي بالرغم من هذه احلجوزات لكننا نخ�سى 
اأن يح�س���ل اأي اإ�س���كال اأمني  يف اآخر حلظة فيلغيها 
متاما  نتيجة الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية املتقلبة يف 

البلد واملنطقة عموما ."

                �حلركة �لفندقية  ل ت�شر 
ت�س���ر  ل  اجلبلي���ة  املناط���ق  يف  الفن���ادق  اأو�س���اع 
كثريا،وق���د التقين���ا يف جولتنا العدي���د من م�سوؤويل 
هذه الفنادق يف اأكرث م���ن منطقة الذين اأجمعوا اأن 
هذا املو�سم ب���داأ كما �سينتهي واأن احلركة الفندقية 

ل ت�سر تهائيا .
 امل�س���وؤول عن فندق "كارلت���ون" يف منطقة بحمدون 
اجلبلي���ة جاد �سارو جبور و�س���ف احلالة باأنها �سيئة 
للغاي���ة ،يقول:"ه���ذا املو�س���م ه���و الأ�س���واأ بامتي���از 
خ�سو�س���ا واأن احلركة يف الفن���دق ل ت�سل ن�سبتها 
اإىل اأكرث م���ن 5% بينما يف ال�سن���وات املا�سية كانت 

ت�سل ن�سبة احلجوزات اإىل ال%60 .
لقد خف�سنا اأ�سعار الغرف اإىل ال50% وبالرغم من 
ذلك مل تاأتينا اأية حج���وزات تذكر،وهذه امل�ساألة مل 
تقت�سر على فندقنا فح�سب فمن يزور بحمدون هذا 
املو�سم ي�سعر باأن" ل حياة ملن تنادي" لأنها بب�ساطة 
تفتق���د �سواحها الذي���ن كانوا مي���اأون �ساحتها ليا 

نهارا اأما اليوم فهي اأ�سبه مبدينة خاوية .
نحن فقط ن�ستفيد بع����س ال�سيء من مطعمنا الذي 
يق�س���ده زبائننا �سيف���ا �ستاء وهم يعتربون���ه اأ�سبه 
مبنزله���م ، لذل���ك امل�ساأل���ة هنا ل تقت�س���ر على اأي 
مو�س���م ول �سيما اأننا اعتدنا عليه���م واعتادوا علينا 
.ناأم���ل اأن تلتفت الدولة لأو�س���اع الفنادق عموما ول 
�سيم���ا املوجودة  يف املناطق اجلبلية لتدعمها وتقدم 

له���ا الت�سهيات الازم���ة ونتمن���ى اأن ي�سمل الدعم 
تاأمني التي���ار الكهربائي لأن انع���دام الكهرباء لهذا 
احلد مل يعد مقبول ول �سيما يف ف�سل ال�سيف فاأي 
�سائح �سياأتينا والكهرباء مقطوعة يف ال�سوارع نحن 
نوؤمن التي���ار الكهربائي 24/24 لكن ال�سائح يود اأن 
تك���ون املنطقة باأكملها م�س���اءة هذا عدا عن اأعمال 
احلفري���ات التي تب���داأ ول تنتهي ؟! لذل���ك اإ�سمحي 
يل اأن اأ�ساأل���ك ع���ن اأية حج���وزات واأي مو�سم اأعياد 
تتحدث���ني ؟وهنا ي�سح ق���ول ال�ساعر "عيد باأي حال 

عدت يا عيد؟

 �خلط�ط �جل�ية و�حلج�ز�ت
اأم���ا بع���د فقد كان م���ن ال�س���روري اأن ن�ستطلع اآراء 
مكات���ب اخلطوط اجلوي���ة وال�سفريات ح���ول اإقبال 

الزبائن لن�ستعلم حركة احلجوزات .
 jaz tours and ريت���ا جنيم الت���ي تعم���ل يف مكت���ب
travel  لل�سفري���ات ت�س���ري اإىل اأن حركة احلجوزات 
�سجلت تراجع���ا ملحوظا عن ال�سنوات املا�سية،فقد 
كان���ت مكاتبن���ا ل تهداأ م���ن �سدة الإت�س���الت طلبا 
للحج���وزات. اأما اليوم فاألأو�س���اع اختلفت  وال�سبب 
دون �س���ك يعود ملا تعي�سه املنطقة العربية وما نعانيه 
يف لبن���ان م���ن اأو�س���اع �سيا�سي���ة � داخلي���ة متقلبة ، 
فلي�س هناك ما يطمئن الزائر لذلك هو بات يف�سل 
التوجه اإىل اأي بلد اأوروبي ليبعد عن الأحداث وعدم 
الإ�ستق���رار ول �سيم���ا اأن املنطق���ة العربية مبجملها 

م�ستعلة ."
ختاما ل ي�سعن���ا �سوى اأن ناأمل باأن تتح�سن الأو�ساع 
يف لبنان واملنطق���ة العربية عموما كي تعود احلركة 
الفندقي���ة ل�ساب���ق عهدها وتع���ود العا�سم���ة بريوت 

لوؤلوؤة ال�سرق بامتياز ."

تحقيق

ن�شبة �لحج�ز�ت في "�لأعياد" ت�شجل 
تر�جعا و�لبع�س يعمد لتخفي�س �لأ�شعار

               تحقيق

حتقيق : �شمار �لرتك 
اأعيـــاد امليـــالد وراأ�ـــض ال�صنـــة على الأبواب ، وحتى ال�صاعـــة مل تظهر اأية ب�صائر تبعث علـــى التفاوؤل مبو�صم �صياحي جيـــد ..ل بل اأن الأو�صاع 
الأمنيـــة املرتديـــة و�صغـــط الأزمـــة ال�صيا�صيـــة ،و�صلـــل موؤ�ص�صات الدولة تعـــزز الإعتقاد باأننـــا ن�صهد اأزمـــة حقيقية على �صعيـــد عمل ون�صاط 

املوؤ�ص�صات ال�صياحية من فنادق ومطاعم .
�صحيح اأن هناك انعكا�صات متفاوتة لهذا الو�صع ال�صعب الذي يحا�صر لبنان وي�صيبه يف �صميمه ،اإل اأن الواقع الذي ينقله اأ�صحاب ال�صاأن 

يدل على اأن لبنان يواجه على ال�صعيد ال�صياحي و�صعا غري ماألوفا ول يح�صد عليه.
واإذا كان قـــرار دول اخلليـــج مبنـــع رعاياها التوجه اإىل لبنان ب�صبب الأو�صاع الراهنة ،يلعب دورا اأ�صا�صيا يف تقلي�ض حجم الن�صاط ال�صياحي 
وانعدام مو�صم الأعياد ،فاإن "ما يزيد الطن بلة"هو تراجع عدد ال�صياح القادمن اإىل لبنان ب�صكل ملحوظ نتيجة �صبب رئي�صي هو الو�صع 

الأمني وتداعياته يف اأغلب املناطق .
والالفـــت اأن وجـــود اأعـــداد من العائـــالت ال�صورية املي�صورة النازحة، واأخرى مـــن العراق والأردن وم�صر عو�ض ّ بع�ـــض ال�صيء عن احتجاب 
الرعايا العرب من اخلليج ،و�صاهم يف زيادة ن�صبة احلجوزات يف الفنادق ول �صيما يف العا�صمة وبع�ض املدن، ومع ذلك فاإن بع�ض املوؤ�ص�صات 

فيها جلاأت اإىل خطوات ت�صجيعية لك�صب الزبائن قدر امل�صتطاع .
ويالحـــظ اأي�صـــا مـــن خالل اجلولة على بع�ض الفنـــادق اأن هناك تاأثريات متفاوتة لالأزمة عليها ،فهنـــاك فنادق بقيت ت�صهد حركة نا�صطة 
،وهنـــاك مـــن تراجعـــت احلركة فيها بن�صبة معينة بينما �صجلت يف ال�صنتن الأخريتن حالت اإقفـــال لبع�ض الفنادق يف غري منطقة ب�صبب 

الأزمة الراهنة.

فنادق بانتظار روادهافرحة خجولة في وسط بيروت
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حوارحوار

ال�صّيدة مي الزعرتي فريجة لـ"�صيدا عر التاريخ":
محّبة عمل �لخير ينبع من �لذ�ت

خريي���ة ثقافّية مبجمله���ا تتمّتع بال�سّح���ة النف�سّية. 
نعال���ج الق�ساي���ا ع���ن طري���ق ال�سل���وك فم���ن خال 
التج���ارب و الدرا�س���ات الت���ي قمن���ا بها عل���ى فئات 
اأّن  متنوع���ة م���ن املجتم���ع ا�ستطعن���ا التو�س���ل اىل 
ال�سل���وك ل���ه دور اأ�سا�س���ي يف بناء املجتم���ع و تقدمه 

ب�سكل ملحوظ.

ن�شاط �جلمعّية
ن�ساطن���ا حم���دود ، فه���و �سمن �سي���دا لأّنه���ا النواة 
الأ�سا�سّي���ة و �سي���دا اأك���رث فئ���ة تعاين عل���ى م�ستوى 
اجلن���وب مهّمتنا م�ساعدتها عل���ى جتاوز هذه املحنة 

و بعدها ننطلق اإىل اخلارج .
�سحي���ح اأّن ن�ساطن���ا حم�س���ور �سمن نط���اق �سيدا 
ولك���ن نحن مط���روح علين���ا تدريب فئة م���ن الإقليم 
ونح���ن لدينا عاقات مع جمعّي���ة الأ�سرى يف بريوت 

ونتداول تدريب جمعّيات و اإقامة موؤمترات .
من املوؤّك���د اأّننا نرغب يف التو�ّس���ع اأكرث فاأكرث و لكن 
عل���ى اأن تكون نقط���ة الإنطاق م���ن مدينتنا مدينة 

�سيدا.
 ككل جمعّي���ة ن�س���ع رزنامة لن�ساطاتن���ا التي �سنقوم 

بها .
فف���ي كل منا�سبة اأو عيد �سواء كانت اعياد ر�سمّية اأو 

اإجتماعّية نقوم بن�ساط معنّي .
و لك���ن الأعياد املمّي���زة التي نهتم بها كث���ريًا و نقوم 
برتيب ن�ساطاتها ب�س���كل دقيق هي " عيدين الفطر 
و الأ�سح���ى" و اله���دف م���ن ه���ذه الن�ساط���ات زرع 
الإبت�سام���ة عل���ى وج���وه الأطفال ، و م���ن الن�ساطات 
الت���ي تقيمها اجلمعّي���ة اأي�سًا هي القي���ام باإفطارات 
رم�ساني���ة لأولد و ط���ّاب �سيدا القدمي���ة و الأيتام 
وامل�ساكني  و الهدف من هذه الإفطارات تاأمني وجبة 

للطفل ل ي�ستطيع احل�سول عليها يف املنزل.
و بالت���ايل اإقام���ة الدورات ال�سيفّي���ة و اجلهد مرّكز 
على هذه الدورات  و من خال الت�سبيك مع جمعّيات 
اأخرى اإّنن���ا ن�سارك يف خمتلف الن�ساطات  : تنظيف 
ال�ساطئ ، و املاراتون ، و ون�سارك باإقامة املعار�س .

و بالتايل فاإّن مو�سوع الزكاة نرّكز عليه " زكاة املال 
" للفق���راء و املحتاج���ني ، ففي هذه ال�سنة طرحنا 
مو�س���وع تو�سع اأب���واب الزكاة ) كفال���ة يتيم ، كفالة 
مدر�س���ة ، كفال���ة طالب علم جامع���ي ، امل�ساهمة يف 
بناء مركز خ���ريي ( اإّن تق�سيم الزكاة ي�ساعد فئات 

اأكرث بكمّيات ب�سيطة من املال .

برنامج �ل�شنة �لقادمة
يف كل �سنة نتناول فكرة معينة و ن�سعى اإىل حتقيقها 

يف ه���ذه ال�سنة نتن���اول "دور الوقاي���ة" على �سعيد 
ال�سب���اب و امل�س���ن ، بالت�سبي���ك م���ع جمعّي���ة " دار 

ال�سام ".
فنحن نهت���م بامل�سن و نر�سده���م اىل طرق الوقاية 

فنحن ل نتناول مو�سوع امل�سن بحالته .

�أهد�ف �جلمعّية
. التنمّي���ة ال�ساملة امل�ستدام���ة لاإن�سان و املجتمع 
بكاّف���ة ال�س���وؤون الأخاقّي���ة و البيئّي���ة و الثقافّي���ة 

والنف�سّية و الإجتماعّية
. اإحرام حقوق الإن�سان

. الإبتعاد عن كل ما هو �سيا�سي ، حزبي اأو طائفي، 
و�سعارن���ا ل للطائفّية و نق���وم بحمات توعية فيما 

يتعّلق بهذا ال�ساأن
. القيام بن�ساطات التي تنمي مكارم الأخاق

املوؤ�ّس�س���ات  كل  م���ع  الت�سبي���ك   ( الت�سبي���ك   .
واجلمعّي���ات يه���دف لزي���ادة الثقاف���ة ، فالرابط 

يعود بالفائدة على املجتمع(

و اأي�س���ًا هدفنا توعي���ة املراهقني و جعلهم  عن�سر 
فّع���ال وواع، و فيم���ا يتعّل���ق بالفتي���ات فم���ن خال 
الدرا�س���ة الت���ي قمنا بها قد ا�ستطعن���ا ن�سر الوعي 
وخرطه���م يف املجتمع من خ���ال خو�سهم يف جمال 

العمل .

�لطائفّية و �لأحز�ب
اإن القي���ام بن�ساط���ات الت���ي تنم���ي م���كارم الأخاق 
تبعدن���ا ع���ن الطائفّي���ة، "الر�س���ول علي���ه ال�س���اة 
وال�س���ام اإعتم���د على الأخ���اق" املحّب���ة و التعاون 

والت�سامح.
و لك���ن لرج���ال الدي���ن دور اأ�سا�سي بن�س���ر  التوعّية، 
فرج���ل الدين لي�س فق���ط عمله الوق���وف على املنرب 
واإلق���اء اخلطب، بل علي���ه م�ساعد كل فقري و حمتاج 

النزول اإىل ال�سارع و التطلع اإىل اأو�ساع النا�س.
و هناك خطوات لتوعية ال�سباب و منها:
تدريب الفئة الن�سائّية والتوعية الثقافّية

تاأمني فر�س عمل
تاأم���ني اأماكن ترفيه : ن���ادي، ملعب فوتبول و غريها 

من مراكز الرفيه
اكت�ساف املواهب و توجيهها

دعم فئة ال�سباب يف اأي عمل منتج يودون القيام به

كلمة �أخرية
اأمتّنى م���ن جميع اجلمعّيات، الوعي و التوجيه للناحية 
الثقافّية لأّننا نفقد كمّية كبرية من الأطباء و املهند�سني 
... واأي�سًا لأ�سحاب املهن واحلرفيني الذين يهاجرون 

اإىل باد لديها اإمكانّيات اأكرث من اإمكانياتنا.
واأمتّن���ى اأن يعم ال�س���ام و اأن ت�ستق���ر الأو�ساع لكي 
ن�ستطي���ع خدمة النا����س و املجتمع اأك���رث فاأكرث ، لأن 

الأو�ساع ال�سيا�سّية و الأمنّية تعيق عملنا.
�سكر خا�س ملّجّلتكم الكرمية و م�سكورون على اإف�ساح 

املجال للجمعّية بتو�سيل �سوتها اإىل النا�س.
دمتم �ساملني.

متـــى  و  ؟  اجلمعّيـــة  فكـــرة  ن�صـــاأت  كيـــف   •
تاأ�ّص�صت؟

جمعّية "�سنابل الب�س���رى" تاأ�س�ست 15/ايار/2010 
حتت علم و خرب رقم "752" ،

جمعّية تعم���ل يف احلقل الإمنائ���ي للمجتمع و متكني 
امل���راأة و كفال���ة اليتي���م و رعاي���ة امل�س���ن و التق���ومي 

الربوي و ال�سلوكي لاأبناء.
اأّم���ا فكرة اإن�س���اء ه���ذه اجلمعّية  تع���ود اإىل والدتها 
املرحوم���ة "احلاج���ة ب�س���رى الزع���ري" الت���ي كان 
له���ا باع طويل بالعم���ل الإن�ساين ال���ذي دام 22 �سنة 
خ���ارج الغطاء الإعامي �سم���ن القطاعات اخلريّية 
و اخلدم���ات الإجتماعّية ، و يعود اإ�سم هذه اجلمعّية 
اإىل اإ�سم والدتها رحمها اهلل، فالفكرة كانت موجودة 
من قب���ل و لكن نفذت عندما اأتيح���ت لنا الظروف ، 

وذلك بالتن�سيق مع دار الفتوى ،
و ف���ور ح�سولن���ا عل���ى الرخ�س���ة بداأن���ا مبمار�س���ة 

ن�ساطنا ب�سكل قانوين.
و م���ن اجلدي���ر بالذكر اأّن ه���ذه اجلمعّي���ة خريّية ل 
عتم���د عل���ى دع���م �سندوقها من  تقت�س���ي الرب���ح ، يجُ
اأع�س���اء اجلمعّي���ة و م���ن اأه���ايل �سي���دا اخلرّيين، 

فالتربعات عينّية و ل يوجد فئة حمّددة داعمة.
اأّم���ا مركزه���ا احلايل ه���و منزل املرحوم���ة احلاجة 
ب�س���رى الزعري ، و م���ن املوؤّكد اأّن اأه���م طموحاتنا 
هو تاأمني مركز ي�سمل كاّفة املوا�سفات املطلوبة التي 

تهيوؤه لتكون جمعّية م�ستقّلة.

عدد �أع�شاء �جلمعّية 
ه���ذه اجلمّعية تتكّون من �سّت���ة اأع�ساء و من اجلدير 
بالذك���ر اأّن ه���وؤلء الأع�ساء قد خا�سوا م���ع الوالدة 
م�س���رية العمل الإن�ساين و كانوا تاميذها و كان لهم 

�سري بالأعمال اخلريّية و ما زالوا  و هم :
ال�سّيدة مي الزعري

القا�سية ال�سرعّية احلاّجة بتول الركية
الآن�سة ليلى عبد العال 

مرية مدر�سة الفرقان " ال�سّيدة اإميان متيم"
ال�سّيدة هنادي اجلعفيل

ال�سّيدة هنادي عاكوم
فنحن ككاّفة اجلمعّيات لنا قانوننا اخلا�س و جترى 
انتخاب���ات كل �سن���ة و مهمتن���ا تطوي���ر الأعمال التي 
هي من مه���ام املجل�س الإداري ، و من اأق�سام تطوير 
الأعمال التي تتناولها اجلمعّية : ق�سم تربوي ، ق�سم 

اإداري

�شروط �لتطّ�ع
نح���ن نختار املتطوعني حامل���ني ال�سهادات اأو الذين 
ميلك���ون اخلربة يف هذا املج���ال ،اإن كان على �سعيد 
الربي���ة الإجتماعّي���ة اأو تربية اإ�سامّي���ة اأو خدمات 

اأخرى .
يخ�س���ع املتطّوع ل���دورة تدريبّية و بع���د اإنتهائها يتم 
تقييم���ه م���ن ناحي���ة متّتع���ه مبوا�سف���ات الن�ساط و 
احلرك���ة و التوا�سل مع الآخ���ر و على اأ�سا�س التقييم 

يتم الإختيار .

�لفئات �لتي تخدمها �جلمعّية
ة فيها ، فمنهم من يتناول  كل جمعّية لها ب�سمة خا�سّ
جم���ال البيئة و منهم م���ن يتناول جم���ال اخلدمات 

الإجتماعّية و منهم من يركز على مو�سوع الثقافة.
اأم���ا  جمعيتن���ا تتن���اول مو�س���وع " الع���اج ال�سلوكي 
املعريف " اأي تنمي���ة �ساملة م�ستدامة لفئة اجتماعّية 

ح��ر: ليال بديع
لي�صـــت املـــرة الأوىل التـــي ن�صّلط فيها  ال�صوء علـــى عمل اجلمعيات يف 

لبنان بهدف خدمة املجتمع .
و نظـــرا للماآ�صـــي ال�صعبـــة التـــي يواجههـــا فئـــة كبـــرية  مـــن النا�ض يف 
جمتمعنـــا ، �صـــواء كانت �صعوبـــات اقت�صادية و �صحية، قـــد ا�صتطاعت 
العديـــد مـــن اجلمعيـــات خدمـــة عدد كبري مـــن العائالت التـــي تواجه 
ظروفـــاً معي�صَيـــة �صعبة. اليوم حمطتنا يف �صيـــدا ، املدينة التي عانت 

الكثري و ل تزال �صامدة بف�صل اخلرَيين فيها.
لقاوؤنـــا اليـــوم مع �صّيدة نا�صطة اجتماعّيـــاً و اأخ�صائّية نف�صّية و باحثة 

اجتماعّية بالإ�صافة اىل خو�صها يف جمال التعليم ،
ن�صاأت و ترعرعت يف بيئة غنية بالقيم و املبادئ الإن�صانَية ،بيئة حمّبة 

لعمل اخلري و العطاء دون حدود.

فمـــن الأم اإنطلقـــت امل�صـــرية لينتقل هـــذا الإرث من بعدهـــا اإىل الإبنة 
املوؤمنة بعمل اخلري و امللّمة بكاّفة ال�صوؤون اخلريّية و الإن�صانّية ،

ان حمّبـــة عمـــل اخلري ينبع من الذات ، فكيف لو كان عمل قد اأو�صانا 
به " اهلل عّز و جل" و" الر�ّصول عليه ال�صالة و ال�صالم "

و هو م�صاعدة الغري و زرع الب�صمة على وجوه الأطفال و امل�صنن .
فهذه ال�صّيدة عندها اميان قوي و مطلق باأّنها ت�صتطيع الو�صول بهذا 
املجتمـــع اإىل بـــر الأمان و دعم اأكر فئة من النا�ض لتح�صن ظروفهم 

املعي�صّية و ال�صحّية .
اإّنهـــا ال�صّيـــدة "مي الزعـــرتي فريجة" نا�صطـــة يف �صبيل جمتمع قوي 

قادر على مواجهة التحدّيات التي تعيق م�صرية احلياة الإن�صانّية 
فـــكان لنا معها هـــذا الّلقاء لالإّطالع عن كثب حـــول املوا�صيع املتعّلقة 

بال�صاأن الإجتماعي الإن�صاين.

السّيدة مي الزعتري فريجة
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اعتربت ال�سي����دة الوىل وفاء مي�سال �سليمان ان ماراثون بريوت الدويل 
حدث ريا�سي ووطني بامتياز يعربرِّ عن �سورة لبنان احلقيقية، وقد بات  
حمط����ة �سنوي����ة للبنان يعي�س فيه����ا الفرح  واملناف�س����ة، ويظهر للعامل ان 

وطننا �سيبقى دائما اأقوى من كل الظروف والتحديات. 
 اعت����ربت ال�سيدة الوىل وفاء مي�سال �سليمان ان ماراثون بريوت الدويل 
حدث ريا�سي ووطني بامتياز يعربرِّ عن �سورة لبنان احلقيقية، وقد بات  
حمط����ة �سنوي����ة للبنان يعي�س فيه����ا الفرح  واملناف�س����ة، ويظهر للعامل ان 

وطننا �سيبقى دائما اأقوى من كل الظروف والتحديات.
كام ال�سي����دة �سليم����ان ج����اء عن����د و�سوله����ا اىل نقطة انط����اق �سباق 
ماراث����ون بريوت الدويل ال����ذي يجري هذا العام حت����ت �سعار "مرنك�س 

للبن����ان"،  وق����د  �ساركت فيه عل����ى راأ�س الذين ح�س����روا خ�سي�سًا لهذه 
الغاية م����ن �سيا�سيني وكبار موظفني و�سفراء وفنان����ني وريا�سيني واأكرث 

من 36 األف م�سرك.
وكان حماف����ظ ب����ريوت بالوكال����ة نا�سي����ف قالو�س قد اأطل����ق يف ماراثون 
ب����ريوت م�سافت����ه الأ�سلي����ة )42 كم( عن����د ال�سابعة �سباح����ا قبل و�سول 
ال�سي����دة �سليم����ان اىل موقع النط����اق يف ا�سواق ب����ريوت مقابل واجهة 
ب����ريوت البحرية، حيث جتم����ع امل�سارك����ون. وكان يف ا�ستقباله����ا رئي�سة 
جمعية ب����ريوت ماراثون ال�سيدة مي اخلليل، اىل جانب اع�ساء اجلمعية 
وع����دد من ال����وزراء والن����واب وال�سف����راء وممثل����ي الدارات واملوؤ�س�سات 

احلكومية والهلية وهيئات املجتمع املدين.

�ل�شيدة �شليمان ت�شارك في مار�ث�ن بيروت �لدولي

وبع����د التقاط ال�س����ور التذكارية منحت ال�سيدة �سليم����ان رئي�سة جمعية 
ب����ريوت  ماراث����ون مي اخللي����ل با�سم رئي�����س اجلمهورية العم����اد مي�سال 
�سليم����ان و�سام الرز م����ن رتبة �سابط، تقدي����را لعطاءاتها على امل�ستوى 
الوطن����ي، ث����م  اطلقت ا�سارة انط����اق ماراثون التح����ّدي )10 كم( قبل 
ان تن�س����م اىل امل�ساركني وتقط����ع امل�سافة املخ�س�سة له كاملة اىل موقع 

الو�سول عند �ساحة ال�سهداء، على رغم حرارة الطق�س.
 ويف رد عل����ى اأ�سئل����ة العاميني، اك����دت ال�سيدة �سليم����ان اأن من خال 
م�ساركة العدد الكبري م����ن املوؤ�س�سات واجلمعيات وال�سباب يف املاراثون 
فان����ه ب����ات حدثا  يرمز اىل كل ما يتمناه اللبناني����ون وي�سبح اأجمل �سنة 

بعد �سنة ،مانحا ن�سمة اأمل وتفاوؤل باأيام مليئة باخلري والزدهار. 
واأك����دت على �سرورة م�ساركة املراأة اللبنانية في����ه عاما بعد عام، وعلى 
اأهمي����ة هذه امل�سارك����ة قائلة ها اين الي����وم حاملة �سعار �سع����ار "جمعية 
يدن����ا"، التي اأردت ان يكون همه����ا الأ�سا�سي  �سحة قلب املراأة، والوقاية 
الازمة، كي يبقى قلبا ناب�سا باحلياة واحلنان،  فالريا�سة هي الو�سيلة 

الأهم للحفاظ على �سحة القلب، وابعاد املر�س عنه.
ختام����ا حيت ال�سيدة الوىل القيّمني عل����ى ماراثون بريوت واجلهود التي 
يبذلونه����ا من اج����ل اجناح هذا احل����دث اجلامع، وعل����ى راأ�سهم رئي�سة 

جمعية بريوت ماراثون ال�سيدة  اخلليل متمنية التوفيق لكل الفائزين.
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ادان اللق���اء الت�س���اوري ال�سيداوي جرمي���ة التفجري 
الرهابي���ة التي ا�ستهدفت ال�سف���ارة اليرانية واوقعت 
�سه���داء وجرح���ى ، متوجه���ا بالتع���ازي اىل ال�سف���ارة 
اليرانية وال�سعب اللبناين ب�سهداء تفجريي اجلناح .

 اللق���اء ال�سي���داوي الذي انعق���د يف جمدليون بدعوة 
م���ن النائ���ب بهية احلري���ري وم�سارك���ة الرئي�س فوؤاد 
ال�سني���ورة راأى ان لتفج���ريات املتنقلة م���ن ال�ساحية 
اىل طرابل�س اىل اجلناح ت�ستهدف �سيادة لبنان وامن 
وا�ستق���رار النا�س و�سامتهم. واعت���رب اللقاء ان هذه 
الظواه���ر هي حماول���ة لزرع بيئة غريب���ة عن عاداتنا 
وتقاليدن���ا . معلنا رف�سه الكلي له���ا وموؤكدا التم�سك 
بالدولة ووجودها وباإم�ساكها بالأمن على كل الأرا�سي 

اللبنانية دون ا�ستثناء . 
النائ���ب احلري���ري راأت ان الأم���ور بالن�سب���ة للو�س���ع 
احلكوم���ي ل ت���زال غ���ري وا�سح���ة واملناخ حت���ى هذه 
اللحظ���ة غ���ري م�سهل لذل���ك وان هناك عج���زا كاما 
عل���ى �سعيد مرافق الدولة ، وقالت: ان امن وا�ستقرار 

وحياة النا�س هو العنوان الأ�سا�سي بالن�سبة لنا .. اآملة 
ان تكون املرحلة القادمة اكرث اطمئنانا .. 

ح�ش�ر �للقاء
ح�س���ر اجتم���اع اللق���اء الت�س���اوري ال�سي���داوي اىل 
جان���ب الرئي����س ال�سني���ورة : مفتي �سي���دا واق�سيتها 
ال�سي���خ �سلي���م �سو�س���ان، مفت���ي حا�سبي���ا ومرجعيون 
القا�س���ي ال�سي���خ ح�س���ن ديل، مفتي �س���ور ومنطقتها 
ال�سي���خ م���درار احلبال ، ممث���ل راع���ي اأبر�سية �سيدا 
ودي���ر القم���ر لل���روم الكاثولي���ك املطران ايل���ي حداد 
الأر�سمندريت جه���اد فرن�سي�س ، ممثل مطران �سيدا 
للموارن���ة اليا�س ن�س���ار النائب الأ�سقف���ي املون�سنيور 
اليا����س الأ�سم���ر، رئي�س بلدية �سي���دا املهند�س حممد 
ال�سع���ودي ، رئي�س بلدية ع���ربا املهند�س وليد م�سنتف 
، ع�س���وا املجل�س ال�سرعي ال�سام���ي الأعلى » احلاج 
حمي���ي الدين القطب واملحامي عب���د احلليم الزين » 
، امل�سوؤول الجتماعي للجماعة ال�سامية يف اجلنوب 

احل���اج ح�س���ن اب���و زي���د  ، ال�سي���د �سفي���ق احلريري 
،من�سق ع���ام التيار يف اجلنوب الدكت���ور نا�سر حمود 
وع�سو جمل�س من�سقية اجلنوب املحامي حميي الدين 
اجلوي���دي، الرئي�س ال�سابق لغرفة التجارة وال�سناعة 
والزراع���ة يف �سيدا واجلنوب حممد الزعري، رئي�س 
جمعية جت���ار �سيدا و�سواحيها عل���ي ال�سريف ونائبه 
حممد القط���ب وامني ال�سر ح�سن نا�س���ر وامني املال 
حممود حجازي ، رئي����س رابطة اطباء �سيدا الدكتور 
نزيه البزري والرئي�س ال�سابق للرابطة الدكتور ه�سام 
قدورة ، امني عام نقابة املعلمني وليد جرادي ، ممثا 
رابط���ة خمات���ري �سيدا املخت���اران حمم���د بعا�سريي 
الراع���ي   : وا�سح���اب م�ست�سفي���ات   ، وايل���ي اجلي���ز 
»الدكتور نبيل الراعي« ، ق�سب » الدكتور وليد ق�سب 
»، دلع���ة » الدكتور ه�سام دلعة » واجلبيلي »الدكتور 
نيازي اجلبيلي  »، رئي����س حلقة التنمية واحلوار اميل 
ا�سكندر والرئي�س الأ�سبق لبلدية �سيدا املهند�س احمد 
كل����س وع�سو املجل�س البلدي احلايل الدكتور عبد اهلل 

اللقاء الت�صاوري ال�صيداوي اأدان تفجريي اجلناح وعزى ال�صفارة اليرانية وال�صعب اللبناين بال�صهداء
بهية �لحريري : �لمناخ ل ز�ل غير م�شهل لت�شكيل �لحك�مة

كنع���ان ، ورج���ل الأعم���ال املهند����س م�سطفى عنر، 
ومدي���ر مكت���ب الرئي����س ال�سني���ورة ط���ارق بعا�سريي 

وال�سيد عدنان الزيباوي والدكتور نقول عبا .

�حلريري تتل� مقرر�ت �للقاء
وبعد الجتماع تلت احلريري مقررات اللقاء فقالت: 

اللق���اء بداأ بالوقوف دقيقة �سم���ت على ارواح �سهداء 
التفجريي���ن الرهابي���ني اللذي���ن ا�ستهدف���ا ال�سف���ارة 
اليراني���ة وكان هن���اك رف����س مطلق له���ذه العمليات 
التي ت�سته���دف ال�سيادة اللبناني���ة . وتقدم اللقاء من 
ال�سف���ارة بالتع���ازي بامل�ست�س���ار الثقايف وم���ن ال�سعب 
اللبناين بكل ال�سهداء املدني���ني الأبرياء الذين ق�سوا 
يف هذا النفجار ، ومتمنيا ال�سفاء العاجل للجرحى . 
وا�ستعر�س اللقاء كل النعكا�سات للتفجريات املتنقلة 
م���ن ال�ساحية اىل طرابل�س اىل اجلناح وكل الأحداث 
الت���ي ت�سته���دف ام���ن وا�ستق���رار النا����س و�سامته���ا 
وتت�سب���ب بالذع���ر ال�سدي���د. واعت���رب اللق���اء ان هذه 
الظواه���ر هي حماول���ة لزرع بيئة غريب���ة عن عاداتنا 
وتقاليدن���ا . واكد اللقاء الرف����س الكلي لها والتم�سك 
بالدولة ووجودها وباإم�ساكها بالأمن على كل الأرا�سي 

اللبنانية دون ا�ستثناء . 
وكان هن���اك ا�ستعرا����س للم�س���اكل التي تع���اين منها 
املدين���ة ومنها مو�س���وع �سرايا املقاوم���ة ، فنوه اللقاء 
باجله���د ال���ذي تبذله الق���وى الأمنية يف من���ع اي كان 
م���ن امل����س باأم���ن النا�س ، و�سج���ل اللق���اء تراجع مثل 

ه���ذه احلوادث خ���ال ه���ذا ال�سهر يف ظ���ل كثري من 
الن�سب���اط وال�سبط لهذه الق�سايا ، وهذا كان نتيجة 
الجم���اع من قب���ل فاعليات املدينة  عل���ى ان �سيدا ل 
تريد ال ان تكون الدولة وحدها هي التي مت�سك الأمن 

ان كان اجلي�س اللبناين او قوى الأمن الداخلي . 
وتقدم اللق���اء بالتهنئة مبنا�سبة عي���د ال�ستقال اىل 
فخام���ة رئي����س اجلمهوري���ة وقي���اد اجلي����س والق���وى 

الأمنية وكل ال�سعب اللبناين .
وكان عر����س للمو�سوع الربوي فيما يتعلق بالنازحني 
ال�سوريني وكيف حت���اول �سيدا ان تعالج هذا املو�سوع 
عرب ال�سبكة املدر�سية والقطاع اخلا�س وعرب املدر�سة 
الت���ي افتتحها الأخ���وة يف اجلماع���ة ال�سامية بدعم 
قط���ري .وج���رى ا�ستعرا�س م���ن قبل رئي����س البلدية 
ملو�سوع اعادة ترتي���ب الأرا�سي يف املدينة يف املنطقة 
املمت���دة م���ن الأويل اىل القناي���ة ، وان ه���ذا املو�سوع 
يدر����س بالتع���اون م���ع اجلامع���ات الت���ي لديه���ا فروع 
للعم���ارة والتنظي���م امل���دين ، وعندما ي�سب���ح جاهزا 

�سيعر�س على كل املدينة . 
كم���ا جرى البح���ث يف م�سروع البني���ة التحتية للو�سط 
التجاري و�سارع ريا�س ال�سلح يف املدينة واحلفريات 
الت���ي ترافق���ه ، وق���د ابل���غ رئي����س البلدية اللق���اء انه 
�سيك���ون هناك نوع م���ن التعبيد املوؤق���ت لل�سوارع التي 
تفت���ح فيها حف���ر حلني اجنازها ب�س���كل كلي . وكذلك 
جرى طرح م�سكلة فو�س���ى الب�سطات والعربات والتي 
حت���اول البلدي���ة ازالته���ا بالتعاون مع �سرط���ة البلدية 
والق���وى الأمنية لأنه���ا ت�سكل نوعا م���ن الفو�سى ومن 

عدم احلفاظ على النظافة .
وتط���رق اللقاء اي�س���ا اىل مو�سوع موق���ويف احداث 
عربا ، حي���ث جرى و�سع املجتمعني يف اما اتخذ من 
خط���وات من قبل اجلهات الق�سائية املخت�سة جلهة 
نقل ق�سم من املوقوفني اىل �سجن جزين وق�سم اآخر 
اىل �سج���ن عاليه وهناك جزء منهم يف �سجن رومية 
. وه���ذا امللف هو بر�س���م املحكم���ة الع�سكرية ونحن 
بانتظ���ار القرار الظن���ي الذي يفر����س ان ل يتاأخر 
.وبالن�سب���ة لق�سية مقت���ل املهند�س���ني ال�سيداويني 
لبن���ان الع���زي وعل���ي �سمهون ه���ذا املو�س���وع اي�سا 
تابعن���اه وق���د مت حتوي���ل املل���ف اىل ب���ريوت وج���رى 
التوا�س���ل م���ع مدعي ع���ام التميي���ز ال���ذي �سيكلف 

قا�سي حتقيق بت�سلم هذا امللف .
وردا عل���ى �س���وؤال ح���ول الأف���ق بالن�سب���ة للمو�س���وع 
احلكوم���ي قالت احلري���ري : حت���ى الآن الأمور غري 
وا�سح���ة لك���ن طبيعي يف النهاية هن���اك عجز كامل 
على �سعيد مراف���ق الدولة حتى نكون وا�سحني جدا 
، واكي���د ت�سكيل احلكومة يحرك الو�سع.. لكن لغاية 
ه���ذه اللحظة املناخ غري م�سه���ل لذلك، ونحن يهمنا 
اكي���د ان يتم ح���ل هذه الأزم���ة التي ا�سب���ح عمرها 
ثمانية ا�سهر ولي�ست ب�سيطة ، وقبل ال�ستقالة اي�سا 

الأمور مل تكن ت�سري كما يجب .. 
وخل�ست احلريري للقول : ان امن وا�ستقرار وحياة 
النا����س هو العنوان الأ�سا�سي بالن�سبة لنا .. وان �ساء 

اهلل تكون املرحلة القادمة اكرث اطمئنانا .. 
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اأقام التنظيم ال�سعبي النا�سري ع�ساءه ال�سنوي يف 
مطعم »ذوات« يف �سيدا. ح�سر الع�ساء اإىل جانب 
اأم���ني ع���ام التنظيم الدكتور اأ�سام���ة �سعد ، رئي�س 
بلدي���ة �سيدا املهند����س حممد ال�سع���ودي، ورئي�س 
غرف���ة التج���ارة وال�سناعة والزراع���ة يف اجلنوب 
حممد ح�سن �سالح، و�سخ�سيات �سيا�سية، وممثلو 
الهيئ���ات الجتماعي���ة والقت�سادي���ة والن�سائي���ة، 
الأ�سدق���اء  م���ن  وح�س���د  ال�سيا�سي���ة،  والق���وى 

واملواطنني.
األقى وائل قرب�سلي كلمة اللجنة املالية يف اللجنة 
املركزية للتنظي���م، رحب فيها باحل�سور، و�سكر 
كل م���ن �سارك يف اإجناح هذا الع�ساء الذي يعود 
ريعه خلدم���ة مدينة �سي���دا واأبنائه���ا الطيبني، 
ول �سيما الفقراء منه���م الذي �سقط من اأجلهم 
ال�سهيد معروف �سعد. وقال:” على خطى �سهيد 

الفقراء وال�سيادين والعمال والكادحني معروف 
�سعد، وعلى نهج رمز املقاومة الوطنية م�سطفى 
معروف �سعد، وعلى مبادىء الوحدة والت�سامن 
والعي����س الوطني الواحد، نلتقي يف هذه الأم�سية 
الأخوية على مقربة من القلعة البحرية ال�ساهدة 
عل���ى التاري���خ املق���اوم ملدين���ة �سي���دا. و�س���دد 
قرب�سلي على اللتزام باملبادىء والأهداف التي 

نا�سل ال�سهيد معروف �سعد لأجلها”.
كم����ا كان لأمني عام التنظي����م ال�سعبي النا�سري 
الدكتور اأ�سامة �سعد كلمة �سكر فيها احلا�سرين 
عل����ى اإجناح الن�ساط، وق����ال:” ل يوجد يف لبنان 
عم����ل �سيا�س����ي، ب����ل هن����اك انحط����اط �سيا�سي. 
الظ����روف والأو�س����اع اخلط����رية الت����ي مي����ر بها 
البل����د عل����ى امل�ست����وى الأمن����ي، وعل����ى امل�ست����وى 
القت�س����ادي والجتماع����ي وال�سيا�س����ي تفر�����س 

علينا ك�سعب لبن����اين اأن نكون يف اأق�سى درجات 
الوع����ي والنتب����اه والتما�س����ك الوطن����ي، ورف�����س 
كل اأ�س����كال الف����ن والنق�سام����ات الت����ي ت�سهدها 
�ساحتن����ا اللبناني����ة، بخا�س����ة مع الأح����داث التي 
ن�سه����د ف�سوله����ا يف اأك����رث م����ن منطق����ة، حي����ث 
اأن الإره����اب ال����ذي يط����ال املواطن����ني الأبري����اء 
باأرواحه����م وممتلكاته����م يفر�س علين����ا اأن نكون 
عل����ى ا�ستعداد  للنت�سدى ل����كل اأ�سكال املوؤامرات 
الت����ي ت�ستهدف وحدة جمتمعاتنا من خال اإثارة 
الغرائ����ز الطائفي����ة واملذهبي����ة والع�سبي����ات. يف 
ه����ذا الوقت البلد غري قادر عل����ى ت�سكيل حكومة 
لأن الق����وى ال�سيا�سي����ة الناف����ذة يف البل����د تنتظر  
التعليم����ات من اخل����ارج، وكاأن ه����ذه القوى متثل 
م�سالح هذه ال����دول الإقليمية والدولية النافذة، 
ول متث����ل م�سالح ال�سعب اللبن����اين. لذلك البلد 

مك�سوف �سيا�سي����ًا واأمنيًا، واأو�ساعه القت�سادية �لتنظيم �ل�شعبي �لنا�شري �أقام �لع�شاء �ل�شن�ي 
والجتماعي����ة اإىل مزي����د م����ن ال����ردي،  كما اأن 
امل�ستوي����ات املعي�سية اإىل مزيد من الردي اأي�سًا، 
والقطاع����ات النتاجي����ة �سبه معطل����ة،  واملخاطر 

تتزايد يومًا بعد يوم”.
واأ�ساف �سعد:” يف هذه املنا�سبة ندعو اإىل وطنية 
جامع���ة تت�سدى لكل اأ�س���كال التع�س���ب الطائفي 
واملذهبي واملناطقي. وبهذه املنا�سبة، ومبا يخ�س 
التطور الأخري يف ح���ادث التفجري الإجرامي ببئر 
ح�س���ن، ل اأرى ك�سيداوي اأنني م�سطر للدفاع عن 
مدين���ة �سيدا اإذا كان اأحد اأبنائها قد �سارك بهذا 

العمل. ل�س���ت م�سطرا لذلك، كم���ا اأن �سيدا غري 
م�سطرة لذلك.  �سيدا فيها من الأ�سالة والتاريخ 
واملخ���زون الث���وري العرب���ي القوم���ي م���ا يكفيه���ا 
لك���ي تثبت اأنها مدين���ة وطنية متم�سك���ة باملقاومة 
والوح���دة الوطنية، واأنه���ا جزء اأ�سا�س���ي من هذا 
الوط���ن، وانها مدينة عربي���ة منفتحة. نحن ندعو 
له���ذه الوطنية الت���ي تنب���ذ الع�سبي���ات، ومنار�س 
ه���ذه الوطنية ونرف����س كل اأ�س���كال ال�سطفافات 
الطائفي���ة واملذهبية. كما ندع���و اإىل وطنية تواجه 
الظل���م والقهر الذي ي���رزح حتت نريهم���ا غالبية 
اأبناء ال�سعب اللبناين، واإىل عدالة اجتماعية توفر 

للمواطنني اللبنانيني الرعاية ال�سحية، والتعليم، 
والعي����س الكرمي، وفر����س العمل، وتوف���ر لل�سباب 
اللبناين فر����س احلياة الكرمية وبناء الأ�سرة بدل 
الإحباط���ات واليا�س التي يعاين منه���ا اللبنانيون، 
وعو�سا عن الهج���رة اىل اخلارج . نحن ندعو اإىل 
هذه الوطنية التي تواجه الأخطار ال�سهيونية �سد 
بلدن���ا، كما ندعو اإىل مقاوم���ة حمت�سنة من اأبناء 

ال�سعب اللبناين كله “.
وقد تخلل الع�ساء اأغان وطنية قدمتها فرقة الفنان 
وهي���ب ال�سبكي. وعزف على اجليتار قدمه الفنان 

كمال ال�سمرة.
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�صاركت يف موؤمتر "�صورة الآخر ..الرتبية الدينية والثقافية " يف النم�صا
بهية �لحريري: �أح�ج ما نك�ن في �يامنا هذه �لى �لح��ر

ع���ادت رئي�س���ة جلن���ة الربي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائب بهية احلريري م���ن فيينا حيث �ساركت يف 
املوؤمتر العاملي حول �سورة الآخر “الربية الدينية 
والثقافي���ة “ والذي نظمه “مرك���ز امللك عبد اهلل 
ب���ن عبد العزيز الدويل حل���وار الأديان والثقافات 
“  يف مق���ره يف العا�سم���ة النم�ساوية حيث اكدت 
احلري���ري باملنا�سبة اننا اح���وج ما نكون يف ايامنا 
ه���ذه اىل هذا احلوار معت���ربة اأن الأديان هي بناء 
ح�سون ال�سام يف عقول الب�سر.. ومنوهة مببادرة 
خادم احلرم���ني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز للحوار بني الأديان والّثقافات واعتربت ان 
ه���ذا املركز ي�سكل �سامنًا للقيم الإن�سانية اإذ اأعاد 
الإعتب���ار للح���وار �سبي���ًا للّتق���ارب والّتكامل وحّل 
النزاعات بع���د اأن انتقلنا من العاملي���ة اإىل العوملة 
.. وقالت :اإّننا اإذ نتطّلع اإىل م�ستقبل احلوار كاأداة 
ب�سري���ة للّتوا�س���ل لإع���ادة بن���اء الثقة ب���ني �سعوب 
العامل واإدارت���ه .. لأّن ل حوار ول تقارب ول �سام 
اإّل عل���ى اأ�سا�س الثقة .. ونتطّل���ع اإىل بناء ح�سون 

ال�سام يف عقول الأجيال .. 
وجاء يف كلمة احلريري يف املوؤمتر :�سهدت الب�سرية 

يف الق���رن الع�سري���ن حرب���ني عاملّيت���ني مدّمرتني 
ه���ّددت الإن�س���ان يف وج���وده وم�ستقبل���ه .. وكانت 
احل���رب العاملية الثاني���ة مثاًل حّيًا عل���ى ما تنتجه 
الّنزاع���ات امل�سّلحة .. ول�سن���ا بحاجة اإىل اأن نذّكر 
باأهواله���ا واأرقام �سحاياه���ا واآثارها املدّمرة على 
ال���دول واملجتمعات .. وكان ل ب���ّد اأمام العامل من 
اإيج���اد اأطر ومفاهيم واإرادة حتولجُ دون تكرار تلك 
احل���روب .. فكان يف الع���ام 1945 تاأ�سي�س منظمة 
الأمم املتح���دة وجمل����س الأمن وال�سل���م الدوليني 
َع���ت له���ذه املنظمة اأ�س����س و�سرائع وقواعد  �سِ .. ووجُ
وّق���ع عليها دول الع���امل جمتمع���ًة .. وانعك�س ذلك 
على ال�سع���وب طماأنينًة ورجاًء باأن يتحّمل الأقوياء 
حماي���ة ال�سعفاء والإبتعاد ع���ن الّنزاعات املدّمرة 
.. ثم كان يف باري�س الإعان العاملي ل�سرعة حقوق 
الإن�سان.. والت���ي ت�سّمنت كّل املقا�س���د الإن�سانية 
لاأديان واملعتقدات .. واعتمدت هذه ال�سرعة من 
دول العامل اأجمع .. ثم كانت كلمة الرئي�س ترومان 
يف الع���ام 1945 والتي حتّدث فيه���ا عن دول حتت 
التنمي���ة .. وبداأت معها م�س���رية م�سطلح التنمية 
.. اأي اأّن الب�سري���ة متع���رّثة دائم���ًا يف قدرتها على 

احلفاظ عل���ى مكّون���ات الوجود من اإن�س���ان وبيئة 
ناعي بداأ يهّدد  وماء وطاق���ة .. اأي اأّن الّتطّور ال�سّ
بيئة الوجود .. ثم كانت قمم الأر�س لتوؤّكد على اأّن 

الأزمة م�ستمّرة وباأ�سكال متنّوعة .. 
وا�ساف���ت: تف���ّرع ع���ن الأمم املتح���دة منّظم���ات 
�س���ة يف كّل املج���الت تقريب���ًا .. وكان���ت  متخ�سّ
اليوني�سكو هي املوؤ�س�سة الأوىل .. والتي تاأ�ّس�ست يف 
العام 1946 .. لتعنى بالثقافة والربية والفنون .. 
واعتمدت يف ديباجته���ا التاأ�سي�سية باأّن “احلروب 
تقع اأوًل يف عق���ول الب�سر .. ويف عقول الب�سر تبنى 
ح�س���ون ال�س���ام  “ .. اإّن جترب���ة الأمم املتح���دة 
وتط���ّور مفاهي���م التنمية وموؤ�س�ساته���ا ومنّظماتها 
.. وعل���ى مدى الن�سف الثاين من القرن الع�سرين 
ال���ذي �سه���د حرب���ًا بتقاب���ات جدي���دة يف النظم 
ال�سيا�سي���ة .. وبني ال�سم���ال واجلنوب .. والأغنياء 
والفق���راء.. والأقوياء وال�سعف���اء .. وبني الأقوياء 
فيما بينه���م .. و�سهد كّل اأ�س���كال التمييز والنزاع 
العن�س���ري الديني والعرقي واجلغرايف .. و�سّميت 
باحلرب الباردة وكانت اأق���ل دموية .. و�سحاياها 

اأكرث بكثري من احلروب ال�سابقة. 

�لحريري ��شتقبلت �لإعالمي مار�شيل غانم في مجدلي�ن
ا�ستقبل���ت النائب بهية احلريري يف جمدليون الإعامي مار�سيل غامن يرافقه 
الإعام���ي فيليب اب���و زيد ، بح�س���ور : من�سق عام تي���ار امل�ستقبل يف اجلنوب 
الدكت���ور نا�سر حمود واع�ساء املن�سقية “ رم���زي مرجان والدكتور م�سطفى 
متب���ويل وكرم �س���كايف “ والعميد طارق عبد اهلل وجمموع���ة من املثقفني من 
بينهم “ الدكتور حممد علي مقلد ، ماأمون حمود، ال�سفري عبد املوىل ال�سلح 

، املحامي حممد علي اجلوهري “.
وكان اللق���اء منا�سب���ة لإ�ستع���ادة بع�س���ا من املواق���ف ال�سخ�سي���ة والإن�سانية 
والوطني���ة للرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري والت���ي يحتفظ بها الإعامي غامن 

وترك���ت اثرًا يف نف�سه ، وحدي���ث م�سرك عن رفيق احلري���ري الطفل والفتى 
ورج���ل الدول���ة والعت���دال ، كم���ا كان منا�سبة لغ���امن ل�سوؤال بهي���ة احلريري 
“النائب” عن مدينتها ،  واحلريري “الأم “عن العائلة والأولد ، و”اجلدة” 

عن الأحفاد .. 
ومل يغ���ب عن اللقاء اي�سا ما ي�سهده لبنان واملنطقة من تطورات ، وكان تاأكيد 
على اهمية دور الإعام والربية يف هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها الوطن 
، م���ن خال تاأثريهم���ا يف تكوين �سخ�سي���ة النا�سئة ، وان يكون ه���ذا التاأثري 

باجتاه التوعية والتوجيه اىل القيم الروحية والوطنية والن�سانية اجلامعة .
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مار�شيل غانم في ندوة لـ"من�شقية �لم�شتقبل – �لجن�ب" :
ُكثر �غتال�� حلمنا ي�م �غتال�� رفيق �لحريري 

نظم����ت من�سقي����ة امل�ستقبل يف اجلنوب لق����اءا حواريا مع 
الإعامي “مار�سيل غامن “ حول م�سرية الرئي�س ال�سهيد 
رفيق احلريري وعاقته بال�سحافة واهل العام وذلك 

يف مقر التيار يف عمارة املقا�سد يف �سيدا ..
ح�سر الندوة : ممثل الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة مدير مكتبه 
ط����ارق بعا�س����ريي ، ممثل النائ����ب بهي����ة احلريري علي 
ال�سري����ف ، رئي�س بلدية �سيدا املهند�س حممد ال�سعودي 
،ممثل املطران ايل����ي حداد النائب الأ�سقفي الب توفيق 
ح����وراين ، وكي����ل داخلية اجلن����وب يف احل����زب التقدمي 
ال�سراك����ي احم����د �ساف����ر ، العمي����د ط����ارق عب����د اهلل،  
ال�سفري ال�سابق عبد املوىل ال�سلح ، رئي�س حلقة التنمية 
واحلوار اميل ا�سكندر وخمتلف مكاتب وقطاعات وجلان 

احياء تيار امل�ستقبل يف �سيدا واجلنوب .. 

د. نا�شر حم�د
بع����د الن�سي����د الوطني اللبن����اين والوق����وف دقيقة �سمت 
لروح الرئي�����س ال�سهيد رفيق احلري����ري و�سائر ال�سهداء 
كان����ت كلم����ة ترحيبي����ة ملن�س����ق ع����ام تي����ار امل�ستقب����ل يف 
اجلن����وب الدكت����ور نا�س����ر حمود ال����ذي ا�ستعر�����س واقع 
الع����ام يف لبن����ان يف ظ����ل النق�س����ام ال�سيا�س����ي احلاد 
واخلطاب امل����ردي ما انعك�س قلقا وتوت����را وعدوانية يف 
�سلوك وت�سرفات اللبنانيني ويف زيادة من�سوب نظرتهم 
ال�سوداوي����ة اىل م�ستقب����ل لبن����ان ..وقال : مي����ر الإعام 
يف لبن����ان يف مرحلة �سعبة حتى ل نق����ول ع�سيبة نتيجة 
النق�س����ام احلاد ب����ني ال�سيا�سيني اللبناني����ني واخلطاب 
ال�سيا�س����ي ال����ذي يرتق����ي يف بع�����س الحي����ان اىل درك 
ال�ستائ����م والذي يبث ع����رب و�سائل الع����ام. هذا الواقع 

ال�ساذ يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية  انعك�س قلقًا وتوترًا 
وعدواني����ة يف �سل����وك وت�سرف����ات اللبناني����ني ويف زيادة 
من�سوب نظرته����م ال�سوداوية اىل م�ستقب����ل لبنان ب�سبب 
ان�سداد اآفاق الم����ل من اجل بناء لبنان الوطن والكيان. 
وم����ن هنا ياأتي اتهام و�سائ����ل العام اللبنانية وجنومها 
بلع����ب دور �سلب����ي يف املجتمع اللبناين لنه����ا تبث الفرقة 

وتثري الغرائز بني اللبنانيني.
وا�س����اف: ه����ذا املحي����ط العام����ي اللبن����اين الهائ����ج 
واملتفلت من قي����ود القوانني العامي����ة املرعية الجراء 
وغي����اب روح امل�سوؤولي����ة العامي����ة النابعة م����ن مواثيق 
ال�سرف العامية يدفعنا اىل طرح ال�سوؤال التايل: كيف 
ميار�����س العام����ي مار�سيل غ����امن مهنت����ه ال�سحفية؟. 
وم����ن البديه����ي الق����ول ب����ان العام����ي مار�سي����ل غ����امن 
ي�س����كل ظاه����رة �سحفية حقيقي����ة يف امل�سه����د العامي 
اللبناين منذ الت�سعين����ات فهو املحاور الول يف املحطات 
التلفزيوني����ة وبرناجم����ه كام النا�س م����ن اكرث الربامج 
احلوارية ال�سيا�سية م�ساه����دة وتاأثريًا على الراأي العام. 
�سحي����ح ان اخل����ربة ال�سحفية ملار�سيل غ����امن املراكمة 
عرب ال�سنني و�سبكة العاقات التي ن�سجها مع ال�سيا�سيني 
والفعاليات القت�سادية والنا�سطني يف جمعيات املجتمع 
امل����دين �ساهم����ت يف تعزي����ز موقع����ه كمح����اور ل�سيوف����ه 
عن����د طرح����ه ا�سئلته من دون موارب����ة وحماباة وتزلف.. 
باخت�س����ار ...ان حت����ب مار�سيل غ����امن او ل فهذا احلب 
والك����ره ل يخفيان �سابة  مهنيت����ة وحرفيته ال�سحفية. 
وه����ذا هو راأينا ب����ه... ولذلك نغتنم وج����وده بيننا لطرح 
ال�سئلة الآتي����ة : كيف يجُقّيم مار�سيل غ����امن اأداء العام 
اللبناين حاليًا؟ وهل هناك امكانية لتطويره وجعله اكرث 

م�سوؤولية؟ ..وهل ال�سحفي اللبناين مرتهن ل�سلطة املال 
وا�سحاب النفوذ ال�سيا�س����ي وخا�سع للرهيب احلزبي؟ 
..وهل كل ما يقوم به ال�سحفي م�سموح به وبانه فوق كل  
القوان����ني العامية؟ واخريًا هل ميك����ن بناء عاقة بني 
ال�سحف����ي وال�سيا�سي تعتمد عل����ى الف�سل بني ال�سداقة 
والعم����ل ال�سحفي ا�سوة بالعاقة الت����ي كانت قائمة بني 
الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري وبني العامي مار�سيل 

مار�شيل غامنغامن؟ .
وحت����دث غامن متن����اول الرئي�س ال�سهي����د رفيق احلريري 
والعاق����ة الت����ي كانت جتمع����ه به فلف����ت اىل انه ل ميكن 
اخت�س����ار رفي����ق احلري����ري بكلمة او حما�س����رة او كتاب 
وان����ه مهم����ا ح����اول البع�����س ان يكت����ب عنه فه����و �سيكون 
عاج����زا عن التعرف ال على زاوية �سغرية من زوايا هذا 
الكب����ري ..وقال : لقد ظلم كث����ريا رفيق احلريري ظلمناه 
كلن����ا وظلم����ه اجلمي����ع وكنا كمن نق����ول : غ����دا �سنعو�س 
عليك هذا الظلم الن هو وقت النه�س وال�ستم والتخوين 
والته�سيم والتحجيم هذا ما فعلناه برفيق احلريري لننا 
مل نع����رف من هو ال�سيا�سي فيه ؟من ه����و الن�سان فيه ؟ 

من هو الوطني فيه ؟ من هو العروبي فيه ؟ 
وا�ستعر�����س غ����امن للق����اء الول ال����ذي جمع����ه بالرئي�����س 
احلري����ري حني كان يقدم برناجم����ا اذاعيا �سيا�سيا عرب 
اذاع����ة لبن����ان احلر وكي����ف ان الرئي�س رفي����ق احلريري 
ابدى اعجابه بالربنامج جله����ة نقله وجهتي نظر موؤكدا 
عليه على اهمية ان ل يكون العام احاديا وامنا اعاما 
دميقراطي����ا عل����ى �س����ورة البل����د ال����ذي كان يحل����م به .. 
وكذل����ك كيف تطورت عاقته به و كيف كان يتناق�س معه 

يف خمتل����ف املوا�سي����ع التي تهم البل����د ويف ال�سورة التي 
ر�سمها للبلد »لبنان ال�سيد احلر امل�ستقل » ، ويف املواقف 
ال�سعب����ة يف ظل الظروف ال�سيا�سي����ة التي كانت متر بها 
الب����اد اآنذاك وقال : مل يكن رفيق احلريري ليهداأ امام 
ث����ورة احام����ه وتطلعاته كان وه����و يجيد تدوي����ر الزوايا 
يخط����ط مل����ا هو ابعد ل يرت����اح ول يتعب م����ن ملف ي�سعه 
رمب����ا حتت �سغط معني على الرف وهو غري مقتنع ليعود 
فيطل به من زاوية اخرى من باب اخر خ�سو�سا اذا كان 

م�سروعا مل�سلحة البلد واقت�ساده و�سورته وحداثته ..
وحول احلم����ات التي كانت ت�سن عل����ى الرئي�س ال�سهيد 
فيما يتعل����ق باأ�سلمة البل����د وموؤ�س�ساته واغ����راق البلد يف 
الدي����ون متهيدا للتوطني قال غ����امن : كنت م�سدوما من 
حج����م م����ا يقوم ب����ه حفاظا عل����ى التوازنات م����ن بريوت 
اىل الفاتيكان م�ستعر�س����ا املاآخذ على مر�سوم التجني�س 
لتنتهي اجلل�س����ة بنظرة فيها الكثري م����ن العتب والمل : 
ه����ل �سرت ت�س����دق الن انني اريد لبن����ان للبنانيني لكل 
اللبناني����ني ..رفيق احلريري الذي اعاد لبنان اىل العامل 
واعاد ال�سدقية اليه يف كل املوؤ�س�سات الدولية املهمة هو 
م����ن اتى بالباب����ا يوحنا بول�س الث����اين اىل لبنان يف العام 
1997 الح عليه م����رارا لياتي اىل لبنان يف مرحلة اعادة 
العم����ار وليوج����ه ر�سال����ة قوي����ة اىل اللبناني����ني م�سلمني 

وم�سيحيني ر�سالة الر�سالة التي يج�سدها لبنان ..
وحت����دث غامن ع����ن العاق����ة الوطيدة الت����ي كانت تربط 
الرئي�����س احلري����ري بالبطري����رك �سف����ري فق����ال : كان 
الرئي�����س يطم����ح اىل عاق����ة دائمة ووثيق����ة بالبطريرك 
�سف����ري كان يخ�سى اغ�ساب بكرك����ي التي مل تكن تق�سر 
يف ملف����ات ال�سيادة والدين ولكن����ه كان كمن يرتكز على 
�سخ����رة ليريد اغ�س����اب بكركي ل يريده����ا معه ل يريد 
لبكركي ان تخف�����س �سوتها ولكن كما يقال كان يريد ان 
تفهع����م عليه ، كان يحرم كثريا البطريرك �سفري الذي 
كان ب����دوره يحرم كثريا رفي����ق احلريري يثقق به ويحبه 
وه����ذا ما قال����ه يل �سفري الذي كان ب����دوره يحرم كثريا 
رفي����ق احلريري وهذا ما ح����دا بالبطريرك �سفري للمرة 
الوىل يف التاري����خ للن����زول اىل قريط����م ي����وم ا�ست�سه����اد 
الرئي�س كانت بكركي بالن�سبة اىل رفيق احلريري �سمام 

امان وكان للبطريرك �سفري احرام كبري يف قلب وعقل 
الرئي�س ال�سهيد .

وفيم����ا يتعل����ق باتف����اق الطائ����ف تاب����ع غ����امن : كان يقول 
الرئي�����س احلري����ري فلينف����ذ التف����اق اول بالكامل ومن 
دون تدخ����ل اح����د لنكت�س����ف ثغرات����ه ان����ه اتف����اق ي�سمن 
حق����وق كل الطوائف وانتبهوا ل تفتح����وا �سهية احد على 
تعديات لقد ن�سي اجلميع العدد ل تذكروا احدا بالعدد 
علين����ا اليوم العم����ل لنقاذ لبن����ان من امل����اآزق ال�سيا�سية 
والقت�سادي����ة كان اله����م دائم����ا تعزي����ز دور الدول����ة يف 
الداخ����ل واع����ادة احلي����اة اىل العا�سم����ة لتحويله����ا م����ن 
جديد مركزا جاذبا عا�سمة تزه����و باحلياة وال�ستقرار 
من هنا كان����ت ت�ستفزه �سورة الحتجاجات وال�سرابات 
والتظاه����رات والعت�سامات لي�����س خوفا من املطالب بل 

حر�سا على �سورة البلد يف اخلارج ..
وعن عاقته بال�سحافيني والعاميني قال غامن : كان 
رفيق احلري���ري حديث ال�سحافيني والعاميني وعلى 
عك����س ما ه���و �سائد كان من اك���رث املتابعني ملا يكتب يف 
ال�سحافة وما ي�سدر يف التلفزيونات والذاعات وكنت 
افاجاأ ح���ني ي�سالني عن خرب يف زاوية ما مل اكن لنتبه 
ل���ه او اعريه اهمية كانت احلى جل�ساته مع ال�سحافيني 
اليه���م يحاوره���م مل يك���ن رفي���ق  ميازحه���م ي�ستم���ع 
احلري���ري ي�ستعم���ل ال�سحافي���ني كان �سديقهم ي�سال 
عنهم ع���ن عائاتهم ويعي�س معه���م حلظاتهم الفرحة 

كما ال�سعبة ..
وا�ساف غامن : كان رفيق احلريري �سبورا او جلودا اىل 
اق�سى حد يعطي فر�س من اجل ان يبقى لبنان موجودا 
عل����ى اخلارطة رغ����م كل ع����رثات امل�س����روع يف الداخل ، 
اكاد اجزم ان رفيق احلري����ري مل يتاآمر ولو للحظة على 
�سوريا لك����ن اآثار اللقاءات غري املجدي����ة او ال�سلبية التي 
كان يجريه����ا يف دم�س����ق كان����ت تظهر دائم����ا على وجهه 
يف العودة لتوح����ي بانتفا�سة خجول����ة انتفا�سة ا�ستمرت 
مكبوت����ة رغم كل احلراك الذي كالن دائرا جلعله يخرج 
عن �سمته عن غ�سبه وعن نقمته وىخر احلمات ق�سة 

الزيت قبل ايام على ا�ست�سهاده .. 
وتوق����ف غ����امن عن����د م����ا يج����ري الي����وم م����ن اخب����ار عن 

التط����رف والنتحاريني يف لبنان م�ستذك����را كيف تعامل 
الرئي�س احلريري يف ي����وم من اليام مع احداث ال�سنية 
وال�سمال وم����اذا كان وقع كلماته لتهدئ����ة الو�سع واعادة 
العت����دال اىل النا�س وقال : جمه����ور رفيق احلريري هو 
جمه����ور العتدال واعجب ممن ر�سق����وا �سقيقته وعائلته 
ومنا�سري����ه بدع����م ح����الت التط����رف وانا ال����ذي ع�ست 
درو�س رفيق احلريري يف العي�س امل�سرك يف فهم الخر 

ويف التعددية ..
 وا�س����اف : عندم����ا اذك����ر ال�سيدة بهي����ة ل ي�سعني ال ان 
ات�س����ارك معكم بع�����س حلظات الفرح الت����ي كان يعي�سها 
الرئي�����س ال�سهيد مع عائلته اذك����ر جيدا �سحكات القلب 
وه����و يهاتف ن����ازك اىل باري�س وال����دلل املتبادل مع هند 
وقب����ات �سعد على اجلب����ني واليد م����ع ابت�سامة عري�سة 
فيها الكثري من الر�سى ترت�سم على اجلبهة العري�سة .. 
وتوقف غامن عند يوم ا�ست�سهاد الرئي�س احلريري يف 14 
�سباط وقال : يوم اجلرمية مل اقو على مواجهة احلقيقة 
الت����ي كانت اكرب من ا�سدقها حقيق����ة ، ال�ساعة الواحدة 
م����ن بعد ظه����ر الثن����ني 14 �سب����اط .. قد يك����ون امل�سهد 
عبثي����ا لكنني كنت احاول ، تل����ك املحاولة كررتها مرتني 
يوم �سقوط ج����ربان التويني وو�س����ام احل�سن تاكدت من 
احلقيق����ة حلظة رايت ال�سيدة بهي����ة احلريري منذ ذلك 
اليوم ل اعرف ملاذ تذكرين ال�سيدة بهية بطفولة الرئي�س 
احلري����ري يف �سي����دا والتي كانت تتح����دث عنها بحرارة 
و�سغ����ف منذ ذلك اليوم ورغ����م بع�س املد واجلزر اخذت 

عهدا على نف�سي ان ابقى يف ذلك البيت ..
وخت����م غ����امن : انا اث����ق بعدالة ربن����ا انه �سينتق����م لرفيق 
احلري���ري م���ن القتلة وكانوا كرثا،  لي�س���وا وحدهم من 
رفوا ام  ج���اءت با�سمائهم التحقيق���ات كانوا ك���رثا ، عجُ
مل يجُعرف���وا ، ع���ن ح�سن ني���ة او �سوء نية ، ك���رث اغتالوا 
رفي���ق احلري���ري عندم���ا �سمتوا عن حماول���ة نحره يف 
ال�سن���وات املا�سي���ة .. كرث اغتال���وا حلمنا ي���وم اغتالوا 

رفيق احلريري .. 
ويف اخلتام كانت مداخات لعدد من احلا�سرين بعدها  
قدم الدكت����ور حمود  لغامن كتاب »رفي����ق احلريري رجل 

من التاريخ » ..
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بمبادرة من �لنائب �لحريري وت�شمل �شبع مد�ر�س في �شيد� و�لج��ر
بهية �لحريري: �أح�ج ما نك�ن في �يامنا هذه �لى �لح��ر

مببادرة من رئي�ستها النائب بهية احلريري ويف 
اطار خط����ة الط����وارىء الربوية الت����ي اطلقتها 
لإ�ستيع����اب الط����اب النازح����ني م����ن �سوريا يف 
مدار�����س �سيدا واجل����وار وانتظامه����م درا�سيا ، 
با�س����رت موؤ�س�س����ة احلري����ري للتنمي����ة الب�سرية 
امل�ستدام����ة بتوزيع حقائ����ب مدر�سية وقرطا�سية 
عل����ى 1000 طالب �سوري نازح ت�ست�سيفهم �سبع 
مدار�����س خا�سة �سمن ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا 

واجلوار . 
وجرى اطاق عملية توزع احلقائب والقرطا�سية 
من مدر�س����ة احلاج بهاء الدي����ن احلريري التي 
ت�ستقب����ل نح����و 190 طالب����ا �سوري����ا يف �سف����وف 
الأول اأ�سا�س����ي ، وذلك بح�سور م�سوؤولة ال�سوؤون 
الربوي����ة يف موؤ�س�س����ة احلريري هب����ة اأبو علفا ،  
ومن�سق عام ال�سبك����ة املدر�سية ل�سيدا واجلوار 
البه����اء وداد  ب����واب،  ومدي����رة مدر�س����ة  نبي����ل 

النادري..عل����ى ان ت�سم����ل ه����ذه اخلط����وة تباعا 
باقي مدار�س ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار 
الت����ي ت�ست�سيف طابا �سوري����ني وهي “ مدر�سة 
الفن����ون الجنيلي����ة ، ثانوي����ة رفي����ق احلريري ، 
ثانوية الميان، مدر�سة �سيدون، ثانوية الفرقان 

، دوحة املقا�سد ومدر�سة اجلنان “. 
وقال����ت ابو علف����ا: ان هذه اخلط����وة تاأتي �سمن 
اخلط����ة الت����ي اطلقته����ا النائ����ب ال�سي����دة بهي����ة 
احلريري ل�ستيعاب 1000 طالب �سمن مدار�س 
ال�سبكة واملوزعني عل����ى 7 مدار�س ل�سد حاجات 
التامذة ال�سوريني حيث بداأت املوؤ�س�سة بت�سليم 
1000 حقيب����ة مدر�سي����ة م����ع قرطا�سيته����ا وكل 
الل����وازم له����وؤلء الط����اب من جه����ة لي�ستطيعوا 
متابع����ة عامه����م الدرا�سي من جه����ة وللتخفيف 
عن املدار�����س التي ت�ستوعبهم م����ن جهة ثانية . 
بداأن����ا عملية التوزيع اليوم و�ست�ستكمل على بقية 

املدار�س الت����ي فيها طاب �سوريني ل�سمول اكرب 
عدد ممكن منهم .

م����ن جهت����ه اثن����ى ب����واب عل����ى مب����ادرة النائب 
احلري����ري متوجها اليها بال�سك����ر باإ�سم ال�سبكة 
املدر�سي����ة وق����ال:  ان احلقائ����ب والقرطا�سي����ة 
الت����ي ت����وزع عل����ى الط����اب ال�سوريني ه����ي هبة 
مقدمة م����ن  موؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�سرية 
امل�ستدامة ، وهي ت�سمل املدار�س ال�سبع اخلا�سة 
و�سب����ه املجاني����ة الت����ي ت�ستقبل طاب����ا �سوريني  
وترعاهم وحتاول قدر المكان ان توؤمن لهم كل 
م�ستلزم����ات متابعتهم لدرا�سته����م  وتاأمني عام 
درا�سي طبيعي وم�ستق����ر باحلد الدنى املطلوب 
.وانن����ا باإ�س����م م����دراء ه����ذه املدار�����س وال�سبكة 
املدر�سي����ة ن�سكر للنائ����ب ال�سيدة بهية احلريري 
مبادرتها ه����ذه و�سهرها الدائم على ح�سن �سري 

العملية الربوية و�سامة العام الدرا�سي .

�للقاء �لروحي �ل�شيد�وي �نعقد في د�ر �لفتاء في �شيد�

عق���د اللقاء الروح���ي ال�سي���داوي اجتماعه الدوري 
يف دار الفت���اء يف �سي���دا بدع���وة م���ن مفت���ي �سيدا 
 : وم�سارك���ة  �سو�س���ان  �سلي���م  ال�سي���خ  واق�سيته���ا 
مفت���ي �سي���دا والزه���راين اجلعف���ري ال�سيخ حممد 
ع�س���ريان ، راع���ي ابر�سية �سيدا ودي���ر القمر للروم 
امللكي���ني الكاثولي���ك املط���ران ايل���ي ح���داد ، راعي 
ابر�سي���ة �سيدا ودير القم���ر للموارنة املطران اليا�س 
ن�س���ار ومروبوليت �سيدا و�س���ور ومرجعيون للروم 

الأرثوذك�س املطران اليا�س كفوري.
و�سدر عن املجتمعني بيان تاه املفتي �سو�سان وجاء 

فيه:
التق���ى يف دار الفت���وى يف �سي���دا يف ه���ذا ال�سب���اح 
ا�سح���اب ال�سيادة املطران ن�س���ار واملطران كفوري 
واملط���ران ح���داد و�سماح���ة املفت���ي ال�سي���خ حمم���د 
ع�س���ريان و�سماح���ة املفتي ال�سيخ �سلي���م �سو�سان يف 

لقائهم الروحي الدوري.
تداول املجتمعون حول بع�س الأمور التي تعاين منها 
املنطق���ة ويعاين منها لبن���ان . وكان ابرزها املطالبة 
والتاأكي���د عل���ى كل املرجعي���ات الأمني���ة ان ت�س���ارع 
بالعمل يف اطاق املطارنة املخطوفني وبع�س الكهنة 
اي�سا حتى يعودوا اىل دورهم باأمن وخري و�سام لأن 
ه���ذه الق�سية تزع���ج كثريا من املحب���ني والأ�سدقاء 
واملرجعي���ات الدينية راف�س���ني كل خطف يقوم على 

ظلم النا�س.
كم���ا اكدت ه���ذه املرجعيات الروحي���ة انها يف �سيدا 
ويف اجل���وار على م�سافة واحدة م���ن كل القوى وانها 
على ات�س���ال دائم مع هذه الق���وى وان عملها هو يف 
خدمة النا�س وخدمة القيم والر�سالة التي حتملها .

كما اك���د املجتمع���ون ان امل�سيحيني يف ه���ذا ال�سرق 
كانوا قبل ال�سام ، وان وجودهم يف هذا ال�سرق هو 
من الن�سيج الوطني والجتماعي وان تفاعل امل�سيحية 
مع ال�سام انتج كث���ريا من الجنازات و�سنع كثريا 
م���ن املحطات يف تاريخ هذا ال�سرق املليء واملتم�سك 

بالعدالة واحلرية والكرامة الن�سانية .
وم���ن هن���ا نوؤك���د ان كل ا�ساءة لاإ�سام ه���ي ا�ساءة 
ا�س���اءة  ه���ي  للم�سيحي���ة  ا�س���اءة  وكل  للم�سيحي���ة، 
لاإ�سام ، بكل رموزها وبكل مقاماتها . وما ن�ساهده 
اليوم فيه جتني على امل�سيحية وجتني على ال�سام .

توج���ه املجتمع���ون بالتهنئ���ة للمخطوف���ني يف اعزاز 
ولأهلهم بعودتهم بال�سامة وبحريتهم ، ون�ساأل اهلل 
ان ل يك���ون هن���اك من خمطوفني ج���دد حتى يعانوا 

ما عانوه . 
كم���ا ا�ستنك���ر املجتمعون ما ح�س���ل يف طرابل�س من 
تفج���ري ل���دور العب���ادة ، مل�سج���د ال�س���ام وم�سج���د 
التقوى وتوجه���وا بالتعزية لأه���ايل ال�سهداء �سائلني 
املوىل عز وج���ل ان ي�سفي اجلرحى منهم ، وتوجهوا 
اي�س���ا بالتعزي���ة لبل���دات واهايل الغرق���ى يف عبارة 

املوت يف اندوني�سيا. 
ث���م اك���دوا عل���ى ان ال�س���راع يف ت�سكي���ل احلكوم���ة 
اجلامع���ة وخ�سو�س���ا امام متطلب���ات املواطنني وما 
يعان���وه من نق�س يف اخلدمات واحلاجات هو مطلب 
ا�سا�س���ي ل���كل النا�س ول���كل املواطنني حت���ى ي�سعروا 
انه���م يعي�س���ون يف وطن يحق���ق لهم كرام���ة احلياة 

وكرامة العي�س .
ث���م توج���ه املجتمع���ون اىل كل املوؤ�س�س���ات العربي���ة 
وال�سامي���ة والدولية مل�ساع���دة النازحني ال�سوريني 

خ�سو�سا ونح���ن على ابواب ال�ستاء وم���ا يعانوه من 
م�س���اكل يف اليواء ومن م�س���اكل �سحية ، وكون هذا 
الأمر ف���اق قدرة اجلمعي���ات والهيئ���ات واملوؤ�س�سات 

الغاثية املحلية . 
نح���ن يف �سيدا ل �س���ك امام ق�سية وطني���ة ان�سانية 
اخاقي���ة �سمي���ت بالنازح���ني ال�سوري���ني . واذك���ر 
النازح���ني ال�سوريني انهم يعي�س���ون يف بلد فيه نظام 
وفي���ه قانون فلرياع���وا النظام ولرياع���وا القانون يف 

حياتهم اليومية .
ثم ختم املجتمعون هذا اللقاء بالتاأكيد على ان �سيدا 
واجلوار امن���ا هي منوذج للحياة الوطنية امل�سركة ، 
للحياة التي ترف����س الفن وتقف يف وجهها ، للحياة 
الت���ي ترف�س ال�سح���ن الطائفي واملذهب���ي ، يوؤكدون 
عل���ى الوح���دة الوطني���ة ب���ني امل�سلم���ني وامل�سيحيني 
والوحدة ال�سامية ب���ني ال�سنة وال�سيعة ، فا مكان 
للفتن���ة يف �سي���دا ول يف ه���ذا اجل���وار املمت���د �سرقا 
وجنوب���ا ، وامنا هو التم�سك بالدول���ة العادلة القوية 
والتم�سك بالأمن ال�سرعي القانوين والعمل من اجل 
ال�ستق���رار والنمو والزده���ار ، راف�سني كل تطرف 

وكل غلو من هنا او من هناك .
يف ه���ذه الأيام الت���ي نعي�سها ايام عا�س���وراء ، توجه 
املجتمعون اىل الأخ���وة يف الطائفة ال�سيعية الكرمية 
باأح���ر امل�ساع���ر ب���اأن عا�س���وراء مدر�س���ة للت�سحية 
والف���داء واللت���زام باملوقف احل���ق وال�سحيح الذي 
نري���ده ان يك���ون عنوان���ا يف حياتن���ا نتعل���م من���ه يف 
م�سريتن���ا الوطني���ة ، عا�س���وراء يوم كب���ري يف تاريخ 

الن�سانية وتاريخ ال�سام .
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وال����كّل، من اأجل حماية ت����داول ال�سلطة بال�سكل 
الدميوقراطي، الذي ميّيز لبنان.

�لرئي�س �شليمان
ويف خت����ام احلف����ل، �سل����م البطري����رك الراع����ي 
الرئي�����س �سليم����ان الن�سخة الوىل م����ن الكتاب، 

قبل ان يلقي رئي�س اجلمهورية كلمة جاء فيها:
"ان املنا�سب����ة التي جتمعن����ا اليوم �سعيدة جدا 

لن�ستذكر زيارة تاريخية مهمة ونوثقها بكتاب. 
اين، بداي����ة، اتوج����ه بال�سك����ر اىل جمي����ع الذين 
�ساهم����وا باجن����اح ه����ذه الزي����ارة واط����اق هذا 
غبط����ة  اىل  ال�سا�س����ي   وبال�سك����ر  الكت����اب، 
البطري����رك ب�س����ارة الراع����ي ال����ذي رع����ى هذه 
العملي����ة بكامله����ا  وو�سع كل امكان����ات الكني�سة 
بت�س����رف الزي����ارة.  كم����ا اتوجه بال�سك����ر اي�سا  
اىل املط����ران مط����ر واىل اللجن����ة الت����ي اهتمت 
باملو�سوع واىل املركز الكاثوليكي لاعام الذي 

كان له الدور الكبري بتوثيق هذا الكتاب.
ان املنا�سبة �سعيدة لنها حت�سل يف ظرف �سعب 
مير به لبنان وامل�سرق العربي وجمل�س البطاركة 
وال�ساقفة الكاثولي����ك ي�ستمر بن�ساطه من اجل 
املحافظ����ة عل����ى امل�سيحيني يف ه����ذا ال�سرق. ان 
زيارة البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�سر هي زيارة 
تاريخي����ة، واين اعتز بها، واعت����رب انها، حل�سن 
حظي، مت����ت يف عهدي. ان هذه الزيارة عظيمة 
بدللته����ا وبنتائجه����ا وعلينا ان نعت����رب ونتمعن 
لتطبي����ق نتائجه����ا. انها عظيم����ة بدللتها لنها 
برهنت ع����ن ت�سامن ال�سعب اللبناين والدارات 
اللبناني����ة عل����ى كل امل�ستويات وم����ا حققوه، على 
م�ست����وى الطوائف كافة، من اجتم����اع وم�ساركة 
يف ال�ستقب����ال وح�س����ن تنظي����م وادارة وامن يف 
ح����ني كانت حت����ذر الر�سائ����ل من خمتل����ف دول 
العامل من انه �سيت����م الخال بالمن والتعر�س 

للح����رب العظ����م. لقد جنح����ت الزي����ارة وبرهن 
اللبنانيون، �سعبا وطوائف وموؤ�س�سات وادارات، 
انه����م ق����ادرون،  ان يقوم����وا مبا يتوج����ب عليهم 
�ساأنهم �ساأن �سائر دول العامل، ل بل فان الزيارة 
كانت م����ن اجنح الزي����ارات ح�سبما ق����ال البابا 
بنديكتو�����س الذي نوج����ه له التحية، ه����ذا البابا 
العظي����م الذي ع����رف كيف يتج����رد ويخرج من 
ال�سلطة بكرب. كما نتوجه اي�سا يف هذه املنا�سبة 

بال�سكر اىل البطريرك �سفري.
ا�س����اف رئي�����س اجلمهوري����ة: ام����ا نتائ����ج ه����ذه 
الزيارة، فتتمثل بالر�ساد الر�سويل الذي وجهه 
احل����رب العظم مل�سيحيي ال�س����رق. هذا الر�ساد 
الذي يتكامل م����ع الر�ساد الر�سويل الذي وجهه 
الباب����ا يوحن����ا بول�س الثاين الع����ام 1997 والذي 
توجه خ�سي�سا للبنانيني وامل�سيحيني يف لبنان. 
هذا الباب����ا القدي�س الذي �سيتم تقدي�سه  يف 27 
ني�س����ان 2014 مع البابا يوحنا الثالث والع�سرين 
ال����ذي �سبق ل����ه ان زار لبنان، م����ا ي�سكل عامة 
خ����ري وبركة ان م����ن ي����زورون لبن����ان ي�سبحون 

قدي�سني. 
الر�س����اد  تطبي����ق  كم�سيحي����ني  علين����ا  وق����ال: 
الر�س����ويل وع����دم التفتي�س عن ط����رق واآليات او 
م�ساريع اخرى. علين����ا ان نتذكر ال�سباب الذين 
كانوا ي�ستمع����ون اىل قدا�سة الباب����ا بنديكتو�س، 
والذي����ن كان يل احلظ ان اك����ون بينهم، عندما 
خاطبه����م عل����ى درج حاري�سا طالب����ا اليهم ان 
يتكلم����وا لغته����م العربي����ة عندما كان����وا يهتفون 
با�س����م الباب����ا يوحنا بول�����س الث����اين بالفرن�سية. 
علين����ا ان نتقي����د بالر�ساد الر�س����ويل الذي وجه 
وتكام����ل م����ع الر�س����اد الخ����ر  لت����ايف املخاطر 
املحيطة بالوج����ود امل�سيحي يف ال�سرق الو�سط، 
وذل����ك اول باعتم����اد:  لغ����ة العت����دال والنفتاح 
واحل����وار واحلريات وحق����وق الن�س����ان واعتماد 

القي����م الدميوقراطي����ة وكافة القي����م احل�سارية 
والن�سانية وحماربة التع�سب والرهاب.

ثانيا: عدم النغاق املنايف لهذه الر�سالة.
غن����ى  م����ع  املتعار�����س  الذوب����ان   ع����دم  ثالث����ا: 

خ�سو�سية امل�سيحيني .
رابعا: ع����دم العتماد عل����ى احلمايات الجنبية 

الوهمية وعدم مما�ساة النظمة املت�سلطة.
حتال����ف  فك����رة  اىل  الرك����ون  ع����دم  خام�س����ا: 

القليات.
وخت����م، اخواين، هذه اخلا�س����ات تناولناها يف 
اجتماع الربوة وه����ي ت�سكل خارطة طريق لبقاء 
امل�سيحيني يف هذا ال�سرق يف ظل العامل املتعدد، 
والك����رة الر�سي����ة املعومل����ة الت����ي ل م����كان فيها 
للتقوقع ل ب����ل بالعك�س. فنح����ن ا�سحاب ر�سالة 
انفتاح ويجب ان نحارب هذا التقوقع لن العوملة 
والتعددي����ة والنفت����اح يقابله����ا تقوق����ع وانعزال، 

وهما لي�سا من �سيم امل�سيحيني.
وعل����ى النظم����ة الت����ي حت����اول ان تن�س����اأ يف هذا 
ال�س����رق ان تعلم ان عليها ا�سراك كافة املكونات 
املوجودة في����ه يف العمل ال�سيا�س����ي وادارة �ساأنه 
دون النظ����ر اىل عددها ب����ل اىل احل�سارة التي 

حتملها.
اتوجه اليكم بال�سكر اجلزيل على هذه املنا�سبة 
العظيمة وامتنى ان تكون الكني�سة دائما متاألقة 

برعاية غبطة البطريرك.

خل�ة وغد�ء
ويف خت����ام كلم����ة رئي�����س اجلمهوري����ة والتق����اط 
ال�سورة التذكارية، عقد  الرئي�س �سليمان خلوة 
م����ع البطريرك الراع����ي يف �سالون ال�سرح قبل 
ان يلب����ي دعوة اىل ماأدبة غداء اقيمت للمنا�سبة 

على �سرفه يف ال�سرح البطريركي.

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

ح�ش�ر �لرئي�س �شليمان حفل �طالق كتاب "�شالمي �عطيكم" في بكركي
اك����د رئي�����س اجلمهوري����ة �س����رورة ان نعترب من 
زي����ارة الباب����ا بنديكتو�����س ال�ساد�����س ع�س����ر اىل 
لبن����ان التي و�سفها بالتاريخي����ة ونتمعن لتطبيق 
نتائجه����ا، معرب����ا ع����ن اعت����زازه بح�سوله����ا يف 
عهده، وم�سددا عل����ى �سرورة تطبيق امل�سيحيني 
لار�س����اد الر�س����ويل  لتايف املخاط����ر املحيطة 
بوجوده����م يف ال�سرق الو�سط وا�سفا خا�سات 

اجتماع الربوة بخارطة الطريق لبقائهم فيه.
واذ ن����وه بر�سالة النفت����اح للم�سيحي����ني م�سددا 
عل����ى ان التقوق����ع والنعزال لي�سا م����ن �سيمهم، 
فان����ه اعت����رب، يف املقابل، ان عل����ى النظمة التي 
حتاول ان تن�ساأ يف هذا ال�سرق ان تعلم ان عليها 
ا�س����راك كاف����ة املكونات املوجودة في����ه يف العمل 
ال�سيا�س����ي وادارة �ساأن����ه دون النظر اىل عددها 

بل اىل احل�سارة التي حتملها.
كام الرئي�����س �سليم����ان ج����اء يف خ����ال كلم����ة 
القاه����ا يف حف����ل اط����اق كت����اب زي����ارة قدا�سة 
الباب����ا بنديكتو�����س ال�ساد�����س ع�س����ر اإىل لبن����ان 
بعن����وان "�سامي اأعطيك����م"، وذلك يف ال�سرح 
البطريرك����ي ظه����ر الي����وم، بح�سور ال����وزراء يف 
حكوم����ة ت�سريف العم����ال: الت�سالت جربان 
با�سي����ل، العام ولي����د الداع����وق، البيئة ناظم 
اخل����وري، ووزير الدولة �سليم ك����رم، والوزيرين 
ال�سابق����ني مي�سال اده ووديع اخل����ازن، وبطاركة 
ال�س����رق واع�س����اء جمل�س البطارك����ة وال�ساقفة 

الكاثولي����ك يف لبن����ان الذي����ن يعق����دون دورتهم 
ال����� 47 يف املق����ر البطريركي – بكرك����ي ومدير 
ع����ام رئا�سة اجلمهورية الدكت����ور انطوان �سقري  

وح�سد من املدعوين.

كلمة �لبطريرك �لر�عي
يف بداية احلفل، القى بطريرك انطاكيا و�سائر 
امل�سرق للموارن����ة الكاردينال مار ب�سارة بطر�س 
الراع����ي كلمة رح����ب فيه����ا بالرئي�����س �سليمان، 
منوه����ا بف�سله بدعوة قدا�س����ة البابا بنديكتو�س 

لزيارة لبنان. 
واك����د ان اآب����اء جمل�����س البطارك����ة والأ�ساقف����ة 
الكاثوليك يف لبنان ل ير�سون باأن ي�سبح الكيان 
الّلبناين وموؤ�س�سات����ه الد�ستورية والعامة رهينة 
النزاع ال�سيا�سي - املذهبي الداخلي واملتاأّثر يف 
العمق بالنزاع اجلاري يف بلدان املنطقة والآخذ 

يف الّت�ساع. ويرف�سون تغيري الهوية اللبنانية. 
وق����ال: ان ما ي����وؤمل الآباء بالأك����رث، ويوؤمل قلبكم 
فخام����ة الرئي�����س وكّل القل����وب املجُحّب����ة والغني����ة 
بامل�ساعر الإن�سانية، ه����و اأّن مظاهَر تغيري هوية 
الكي����ان اللبناين وتعطيل ر�سال����ة لبنان، ل تقف 
عند حدود الفكر بل تتعّداه اإىل انتهاك الثوابت 
الوطنّي����ة، وجعل الهوي����ة والر�سالة حرف����ًا ميتًا. 
وق����د اأّدت وتوؤّدي اأكرث فاأك����رث اإىل اإفقار ال�سعب 
����ه يع����اين م����ن اجلوع،  الّلبن����اين ال����ذي ب����ات ثلثجُ

واإىل قه����ره يف معي�ست����ه واأمنه وم�س����ريه، واإىل 
اإرغامه عل����ى هجرة الوطن، وجع����ِل العديد من 
اأبنائه اأدواٍت حلركاٍت اأ�سولية دخيلة ولأهداف 
حزبية، يحّملونها ال�ساح ويدّربونها على القتل 
والهدم والعنف والإرهاب، ف�سًا عن ت�سّبب كّل 
ذل����ك بتف�سي الف�س����اد يف الإدارات العاّمة ونهب 
املال العام، والنحط����اط يف الأخاق، وبانت�سار 

ال�ساح.
وق����ال "من اأج����ل التفاع����ل والتكام����ل والغتناء 
املتب����ادل بني مكّون����ات لبنان، نوؤّي����د م�ساعيكم، 
فخام����ة الرئي�����س، اإىل اإحي����اء احل����وار الوطني 
اأج����ل و�س����ع ح����ّد  وحتقي����ق امل�ساحل����ة، وم����ن 
ونطال����ب  املذهب����ي.   - ال�سيا�س����ي  لاإن�سط����ار 
معك����م املجل�����س النياب����ي باإق����رار قان����ون جديد 
لانتخابات، من �ساأنه اأن يحفظ امل�ساواة وقيمة 
�س����وت الناخب، واأن يك����ون على قيا�����س الوطن 
ل عل����ى قيا�����س الأ�سخا�����س والفئ����ات، وباإجراء 

النتخابات النيابّية يف اأ�سرع وقت ممكن.
 كم����ا نطالب الأط����راف ال�سيا�سّي����ني املتنازعني 
بت�سهي����ل تاألي����ف احلكوم����ة اجلدي����دة اجلامعة 
والق����ادرة على مواجهة التحّدي����ات القت�سادّية 
واملعي�سّية والأمنّية، وعل����ى اإعادة احلياة العاّمة 
اإىل دورته����ا الطبيعي����ة، ال�سامن����ة للخري العام. 
انتخ����اب  لإج����راء  فخامتك����م  م�ساع����ي  ونوؤّي����د 
رئي�س جديد للجمهوري����ة يف موعده الد�ستوري. 
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كرم���ت اأ�سرة جملة �سي���دا – باإ�سراف رئي�س���ة ق�سم العاق���ات العامة  ليال 
بديع، اأطفال من �سيدا مبنا�سبة الأعياد املجيدة و راأ�س ال�سنة امليادّية.

حت���ت عن���وان : "الأم " مراآة احلياة و املجتمع و للطفل ح���ق علينا و يجب اأن 
نفتدي���ه باأرواحنا و قلوبن���ا ، و اأن نرعاه رعاية كاملة ح�سن���ة ج�سدّيا و نف�سّيا 
واأخاقّي���ا و معنوّي���ا وتربوّي���ا ، لتمكين���ه م���ن بل���وغ ال�سن احل�سن نح���و اآفاق 

امل�ستقبل.
و مب���ا اأّن "الأم" ه���ي مدر�س���ة احلياة و جوهر مراآة الأجي���ال ال�ساعدة و تقع 
عل���ى عاتقها كل امل�سوؤولّية منذ الّلحظ���ة الأوىل لولدة الطفل م�سوؤولّية هاّمة و 
�ساّق���ة يف درب احلياة ملا متّثله "الأم" من تقدمي العناية والرعاية و احل�سانة 

واحلنان والأمومة.

و م���ا جاء تكرمي الطفل يف ه���ذه املنا�سبة اإّل من منطلق امل�سوؤولّية الإجتماعّية 
امللقاة على عاتق "الأم" و"الأب" و"الأ�سرة" و"املجتمع".

ف���كان التكرمي من قب���ل اأ�سرة املجلة تقدي���رًا للطفل اله���ادف واملنّظم �سمن 
برنامج معد لر�سم الفرحة والب�سمة وال�سعادة على وجوه اأطفالنا.

حيث كّرمت " اأ�سرة املجّلة " اأطفال من �سيدا من خال برنامج معد و منظم 
و حاف���ل بالرفي���ه و امل���رح اإىل جان���ب تقدمي وجب���ة فطور �سباحّي���ة، و كانت 
م�ساهم���ة " بابا نويل " ودوره الفكاهي موؤّثر يف حركة الأطفال و نفو�سهم من 

ناحية ال�سعادة و الفرح و الّلعب لوقت طويل على وقع اأنغام املو�سيقى.
و يف اخلت���ام وّزع���ت الهداي���ا وفق الأعمار ل���كل طفل الت���ي كان لهذه اخلطوة 

ال�سدى الطّيب يف نفو�س الأمهات والأطفال.

ع�شية �لأعياد �لمجيدة ور�أ�س �ل�شنة �لميالدية �أ�شرة مجلة �شيد� 
تكرم �أطفال من �شيد� في HUMPTY DUMPTY / �لقناية - �شيد�
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اإحي���اًء لذك���رى ا�ست�سه���اد الإمام احل�س���ني "عليه 
ال�سام" العا�سر من �سهر حمرم.

املجال����س  اأقيم���ت  كم���ا  امل�س���ريات،  نظم���ت 
�سيدا. حارة  "العا�سورائية" يف 

وتخلل اإحياء الذكرى اأعمال فنية من وحي امل�سرية 
الكربائية. 

كم���ا نظم���ت حلق���ات اللطم وف���ق ما ج���رت عليه 
العادة.

... ركزت الكلمات على معاين ثورة الإمام احل�سني 
مبا متثله من منوذج للمقاومة �سد الظلم.
... حارة �سيدا، كانت على موعد حا�سم.

اإحي���اًء لذك���رى ا�ست�سه���اد الإمام احل�س���ني "عليه 
ال�سام" العا�سر من حمرم اإ�سوًة بكل عام.

ي���وم  وكل  كرب���اء..  اأر����س  كل  عن���وان:  حت���ت 
عا�س���وراء.. لتحرير الإن�سان.. والأر�س من الظلم 

والطغيان وال�ستعباد.

�مل�شري�ت" "ي�م 
نجُظمت امل�سريات: مب�ساركة اأهايل البلدة وفاعليات 
و�سخ�سيات دينية واقت�سادية واجتماعية من كافة 
املناطق والقرى املج���اورة اإىل جانب قيادتي حركة 

اأمل- وحزب اهلل... فكان النظام �سيد املوقف.
ملنا�سبة الي���وم العا�سر من حم���رم نظمت "حركة 
اأمل" م�سرية ح�سينية حا�سدة يف بلدة حارة �سيدا 
فتواف���د من���ذ ال�سباح الباك���ر اآلف من املواطنني 
من خمتلف القرى واملناط���ق املجاورة. اإىل جانب 

�سخ�سيات ديني���ة واجتماعية وتربوي���ة وفاعليات 
البل���دة ومدينة �سي���دا، ورئي�س واأع�س���اء املجل�س 
البل���دي ل� ح���ارة- �سي���دا وقيادتي حرك���ة اأمل – 

وحزب اهلل للمنطقة.
واحت�س���دوا يف ال�ساح���ات وال�س���وارع التي اتخذت 
فيها اإجراءات اأمنية وع�سكرية م�سددة من وحدات 

تابعة للجي�س اللبناين، وقوى الأمن الداخلي.
ا�ستع���دادًا للم�سارك���ة يف امل�س���رية تقدمه���ا ف���رق 
لك�ساف���ة الر�سال���ة الإ�سامية ومواك���ب املر�سدات 

والدفاع املدين واملو�سيقى.
انطلق���ت امل�س���رية احل�سيني���ة لتج���وب ع���ددًا من 
�س���وارع البلدة مب�سارك���ة فرق اللطمي���ة.  وانتهت 

اأمام ح�سينية البلدة.

حارة "�شيد�" ُتحيي ليالي عا�ش�ر�ء
بم�شاركة �أهالي �لبلدة - وقيادتّي حركة �أمل وحزب �هلل

وبدوره نظم حزب اهلل م�سرية ح�سينية حا�سدة 
يف ح����ارة "�سي����دا" انطلق����ت من �ساح����ة البلدة 
وتقدمه����ا ك�سافة الإمام امله����دي وحملة الرايات 
ال�س����وداء، واخل�س����راء ورايات املقاوم����ة و�سور 
ل�سهداء املقاومة وقادة املقاومة وفرق من الفتية 

الذين ارت����دوا ثياب املنا�سب����ة املت�سحة بال�سواد 
من وحي املنا�سبة.

و�س����ارك يف امل�سرية �سخ�سيات وفاعليات دينية 
واجتماعي����ة وتربوي����ة واآلف املواطن����ني الذي����ن 
اإىل  احل�سيني����ة  واللطمي����ات  الهتاف����ات  رددوا 

جانب قيادتي حركة اأمل- وحزب اهلل.
اإ�ساف����ة اإىل موك����ب �سغ����ار وكب����ار الأخ����وات.. 
للبل����دة  الرئي�سي����ة  ال�س����وارع  امل�س����رية  وجاب����ت 
وانته����ت بكلمات من وح����ي املنا�سبة اأمام جممع 

�سيد ال�سهداء.
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املهندس حسن الحسني – الدكتور ناصر الزين – نبيل زيدان – قاسم زيدان 

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

اأحي���ت حارة �سي���دا هذا الع���ام كالعادة يف كل ع���ام، جمال����س عا�سوراء، يف 
ح�سيني���ة البل���دة بح�س���ور فعالي���ات و�سخ�سي���ات �سيا�سي���ة وديني���ة وهيئات 

اإجتماعية و�سعبية.
وتكلم يف ليايل عا�سوراء عدد من رجال الدين والفعاليات الإ�سامية، 
وامل�سيحي���ة، ورئي����س املكت���ب ال�سيا�س���ي حلركة " اأم���ل " احلاج جميل 

حايك.
وق���د اأقام رئي�س رابطة خماتري �سي���دا – الزهراين املختار م�سطفى الزين، 
ماآدب عن الروح الطاهرة لاإمام احل�سني " عليه ال�سام "، جريا على عادته 
يف كل عام ، تكرميا لعدد من ال�سخ�سيات ، بح�سور رئي�س بلدية �سيدا ال�سيد 

�سميح الزين. 

�لمختار م�شطفى �لزين يكرم �ل�شخ�شيات �لإجتماعية عن روح 
�لإمام �لح�شين )عليه �ل�شالم ( في د�رته – حارة �شيد�

املهندس بسام كجك – الدكتور أحمد – جمال قلقاس – طالب عبده

حسن السيد صالح – علي جبيلي  رئيس البلدية سميح الزين – رجل االعمال مرعي ابو مرعي – املختار مصطفى الزين – محمد ابو درويش

حسن الزين – أسعد ياسني  ابراهيم قلقاس – هشام قلقاس – الزميل غالب بعاصيري

حسن الصالح – املحامي محمد الزين – السيد حسن اسماعيل – الدكتور اديب عبدهالوليمة

املهندس واصف رحيل – محمود جبيلي   الشيخ حسن سرور – خالد حمادة – سمير عبده

خليل شداد – أحمد ديب  املختار مصطفى الزين – محمد ابو درويش

القنصل علي عالء الدين وحسن الزين رجل االعمال مرعي ابو مرعي  واملدير العام غالب بعاصيري
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 الزميل حسن شرارة وعقيلته

املدير العام غالب بعاصيري مع العروسني حسان وريهام

أفراحأفراح �أفر�ح �آل �شر�رة - و �آل بزي

 االستاذ بالل شرارة والزميل غالب بعاصيري

 الحاجة ام بالل شرارة والحاجة ام علي

 االستاذ باسم عباس والزميلة سحر شرارة

في �إ�شتر�حة �شور �ل�شياحية

العالقــــات  عــــام  اأمــــن  اإحتفــــل 
اخلارجيــــة " لــــدى جمل�ض النواب 
اللبنــــاين "  الأ�صتــــاذ بــــالل �صرارة  
بحفل زفــــاف  جنله "ح�صان" على 
بــــزي"  "ريهــــام  الآن�صــــة  اجلميلــــة 
�صيا�صيــــة  �صخ�صيــــات  بح�صــــور 
ووجــــوه  وع�صكريــــة  وق�صائيــــة 
اغرتابيــــة  وفاعليــــات  اجتماعيــــة 
وح�صــــد كبــــري مــــن اآل العرو�صــــن 
والأ�صدقاء والأقارب  يف ا�صرتاحة 

�صور ال�صياحية – جنوب لبنان.

ح�سان و ريهام

 الزميل محمد بلوط وعقيلته الزميلة سيمار الترك واملدير العام غالب بعاصيري
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مجتمعأفراح CASE CAFÉ Café & restaurant�آل عي�شى – و�آل ها�شم

يف جو عابق بالبهجة والفرحة وال�سرور ، اإحتفل املهند�س ال�ساب �سعيد فواز عي�سى واجلميلة اأماين ح�سني ها�سم ، بزفافهما يف مطعم اجل�سر– الدامور .
ح�س���ر احلف���ل الذي اإ�ستمر اإىل �ساعات ال�سب���اح الأوىل ، على وقع اأنغام املو�سيقى عدد كبري من ال�سخ�سيات الإجتماعية والأهل والأقارب والأ�سدقاء ، الذين 

متنوا جميعا التوفيق للعرو�سني ، وبالرفاه والبنني . بدورها " اأ�سرة جملة �سيدا " تبارك للعرو�سني وتتمنى لهم ال�سعادة ، وبالرفاه والبنني. 

بعونه تعاىل اإفتتح الأخوين عمر وحممود �سحادة �سالة جديدة حتمل ا�سم CASE CAFÉ بح�سور ح�سد كبري من الأ�سدقاء والأهل والأقارب ، ا�ستقبل الأخوين 
�سيوفهم على وقع اأنغام املو�سيقى بكل رحابة �سدر، واألقيت كلمة من وحي املنا�سبة ، ووزعت احللوى على ال�سيوف ومتنى اجلميع على الأخوين النجاح والتوفيق 

يف م�سروعهم اجلديد . الف مربوك لاأخوين . العنوان : �سيدا - الكورني�س البحري    
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أبراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

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 كبريتن، 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 مقتحمن...

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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