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كلمة العدد

... ماذا بعد اأن �صدر العدد الأول، وماذا بعد اأن �صدر العدد )112( من جملة »�صيدا«
ه���ل بداأت يف قول ما تريد قوله؟ هل �صت�صتطيع اأن تكون »جملة« الق�صية الجتماعية... واملوقف 

الثقايف... واملحطة التاريخية؟ 
هل بداأت... اأو �صكّلت خطوط دفاعها التحريرية... والإدارية حتى ت�صتطيع اأن ت�صتمر؟

... على اأي حمطة، �ص���تقف »املجلة« معنويًا وماديًا، وهل هذه املحطة �ص���تكون على قدر امل�صتوى 
املطلوب وحتمل امل�صوؤولية حلماية ودعم دور م�صرية »املجلة« نحو املزيد من التقدم والزدهار.

٭ تلك���م ه���ي الأ�ص���ئلة... اأم���ا الأجوبة: فبع���د ولدة الأع���داد الأوىل م���ن الأعوام املن�ص���رمة، 
فالتح�صريات قائمة لإ�صدار الأعداد اجلديدة للأعوام املقبلة.

... وجملة »�ص���يدا« لي�ص���ت تقليعة مو�ص���م اأو نزوة، بل نتائج تفكري واإ�ص���رار باإ�ص���دارها لتاأخذ 
موقعها يف بناء ال�صلم الأهلي، والوفاق الوطني... ولبنان الغد انطلقًا من �صيدا.

... ملاذا؟ لأن �صيدا »عا�صمة املقاومة« وبوابة اجلنوب الذي منه انطلقت الأزمة وت�صّكلت، ولأنه 
ل زال مفتوحًا على احتمالت جمهولة، ولأنه يف بع�صه ل زال خارج جغرافيا ال�صلم.

واق���ع حتت الحتلل. اأو حتت نار العدو الإ�ص���رائيلي، » تلل �ص���بعا«.. »وكفر�ص���وبا«... واجلزء  
الآخر من »قرية الغجر«.

... و�صتتمّكن ال�صرعية اللبنانية بعد »النت�صار الأول«، حكمًا... وحكومة و�صعبًا وجي�صًا ومقاومًة، 
مهما غلت الت�صحيات من حتقيق حتمًا »النت�صار الثاين« �صد العدو.

بتمكني ال�صرعية ممثلة باجلي�ش اللبناين، وقوى الأمن الداخلي و�صائر الأجهزة الر�صمية املدنية 
الدولية. اجلنوبية  ال�صرعية  احلدود  حتى  النت�صار  من  – والع�صكرية 

... اإىل جانب تاأكيد دعم وت�صميم ال�صرعية الدولية، لل�صرعية اللبنانية بقرارات حمقة �صادرة 
عن جمل�ش الأمن بهدف تعزيز الأمن وال�ص���تقرار، وا�ص���تعادة ال�ص���يادة واحلرية، وال�ص���تقلل 

للبنان.
...»و�صيدا املجلة«

ب���داأت يف ق���ول ما تريد من خ���لل اختيار ال�صخ�ص���يات التي حتاور، ومن خ���لل التحقيقات... 
والريبورتاجات، واملحطات الهامة، الثقافية والجتماعية... والفنية... والقت�ص���ادية والطبية، 

واأبرز املحطات من خلل العناوين تقراأ الر�صالة.
... وعليه »فمجلة �ص���يدا« لن تقف �ص���وى على حمطة واحدة: لبن���ان الوطن عند حتديد املفهوم 

الد�صتوري للوطن واملواطن.
واملواطنة والعا�ص���مة واحلدود... عندم���ا يتوافق عليه اللبنانيون كل اللبنانيني، ويت�ص���اركون يف 

�صنعه دون اأن متد »�صيدا املجلة« يدها لأحد مقابل اأن ي�صنعها اأو ت�صنعه.
فاإدارتها ترغب يف اأن يكون ال�ص���راك اأو الإعلن اأو الدعم نابعًا من امل�ص���لحة الوطنية، ويجب 
اأن تكون »جملة �صيدا« كما عنوانها، جملة �صاملة جامعة وطنية لكل اللبنانيني، من �صيدا اإىل كل 

لبنان مع التاأكيد على خ�صو�صية اجلنوب لأنها من بنات اأفكاره. ومن اأريج زهر ليمونه.
... هل ن�صتطيع اأن ن�صتمر؟

... نع���م ومَل ل... فنحن �ص���نحاول بكل اإمكانياتنا... وبكل طموحن���ا... وبكل فخر واعتزاز، ولن 
ندع »�صيدا« املجلة كما »�صيدا« املدينة.

 تقع فتنك�صر .

�شن�شتمر

�جلي�ش �للبناين
�لعني �ل�شاهرة
على �أمن �ل�طن
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امل�صرية: م�صرية عهد جديد للحكم واحلكومة من اأجل لبنان.
٭... اإنه الرئي�ش

ال�ص���يخ �ص���عد ال�ص���ائر عل���ى خطى اأبي���ه ال�ص���هيد الرئي����ش رفيق 
احلري���ري، الذي ا�ص���تطاع بحكمت���ه، وحنكته، وخربت���ه، وقدرته 
وعلقاته التعاطي مع اأعقد الأحداث والأزمات واملحن ال�ص���عبة، 
وفك الألغاز »فكان هو« »الرّبان« الذي قاد �صفينة وطنه لبنان اإىل 

�صاطئ »الأمان باأمان«.
٭... اإنه الرئي�ش

ال�صيخ �صعد زعيم الأكرثية النيابية، وقائد م�صرية »تيار امل�صتقبل« 
للغد الأف�صل.

٭...اإنه الرئي�ش
ال�ص���يخ �ص���عد الذي جنح يف المتحان، امتحان تاأليف احلكومة، 

حكومة الوحدة الوطنية، حكومة كل لبن��ان.
من خلل ت�ص���امن ودعم احلكم وكل القوى ال�صيا�ص���ية، و�ص���ائر 

العائلت الروحية، الإ�صلمية... امل�صيحية، بوئام تام واأمان.
٭... اإنه الرئي�ش

املختار
ال�صيخ �صعد،

عفيف اليد، والنف�ش والل�ص���ان، املوؤمن بالوطن الواحد لكل اأبنائه 
الطم���وح ببن���اء وط���ن مزدهر متط���ور يف �ص���ّتى املج���الت لأجل 

لبنان. 
٭... اإنه الرئي�ش

ال�ص���اب املوؤم���ن، بكل خيارات���ه الوطني���ة املقد�ص���ة، املدافع عنها 
ب�صلبة وعزمية حلماية وطنه لبن��ان.

٭... اإنه الرئي�ش
�ص���يخ ال�ص���باب املوؤمن مب�ص���ار نهج اأبيه ال�ص���هيد الرئي�ش ال�صهيد 

رفيق احلريري، ذو الروؤية الثاقبة للأبعاد واملواقف الوطنية،
�ص���احب احُللم الكبري مل�ص���ري وطن موحد، بحكم���ه، وحكومته.. 

و�صعبه.. وجي�صه، ومقاومته.
... لأن���ه »الوطن« الكب���ري... الكب���ري بالو�ص���ف والتقدير، لوطن 

ا�صمه لبنان.
٭... اإنه الرئي�ش

ال�صاب قائد املواقف اجلريئة والر�صينة يف اآن. 
�صيخ ال�صباب ورجل الإمناء والإعمار والدولة الع�صرية، كما �صعى 

وعمل والده ال�صهيد الرئي�ش رفيق احلريري يف �صبيل لبنان.
٭... اإنه الرئي�ش

�ص���عد ال�ص���اب �ص���احب الكفاءة والنزاهة واملوقف واليد املمدودة 
للغري – والعطاء يف �صبيل لبنان.

٭... اإنه الرئي�ش
�ص���عد النموذج املتاألق يف كل مكان وزمان، كما كان والده ال�صهيد 
الرئي�ش رفي���ق احلريري منوذجًا متاألقًا حرًا كامًل للُخلق الرفيع 
والن�ص���ال والت�ص���حية والوفاء العظيم، والوطنية ال�صادقة لأجل 

وطنه واأمته العربية والإ�صلمية.
» لكاأنها عودة«

الرفيق »الأب« �صهيد الوطن، عودة الوجدان والكيان الوطني.
خ���ط درب الرفي���ق، ال�ص���هيد الرئي����ش رفي���ق احلري���ري، جتلى 

بالرئي�ش »ال�صيخ �صعد« والأبن �صر اأبيه الرفيق رفيق الوطن،
رفيق »اتفاق – الطائف« رفيق حكومة لبنان،

... رفيق العطاء... وامل�صري – رفيق الدرب الطويل.
... اإنها امل�صرية امل�صتمرة.

�لرئي�ش �شعد �لدين �حلريري رجل دولة... باإمتياز
... و�الأبن �شر �أبيه "�لرفيق" �ل�شهيد رفيق �حلريري

بقلم: غالب بعا�شريي

افتتاحيةالغالف

٭ �ص���وريا قلب العروبة الناب�ش... كانت وما 
زالت و�صتبقى اإىل الأبد.

٭... �صوريا عبق التاريخ... وجمد املا�صي... 
وعز احلا�صر.

�ص���وريا الأ�ص���د... قلعة ال�ص���مود والت�صدي، 
واملمر الإجباري للحرب... وال�صلم يف اآن.

٭... �ص���وريا كم���ا عرفناه���ا ونعرفه���ا ع���رب 
التاري���خ مهد احل�ص���ارات والأدي���ان والأدوار 
واملواقف الوطنية، التي ج�ّص���دت تاريخ الأمة 

العربية والإ�صلمية مبا�صيها وحا�صرها.
٭ كان���ت... وما زالت و�ص���تبقى امللذ الآمن 
واملحطة الهامة الأ�صا�صية امل�صريية يف تاريخ 

الأمة.
٭... اإنه���ا �ص���ورية جم���د املا�ص���ي ... وع���ز 

احلا�صر.
�ص���طر التاري���خ باأح���رف من ذهب يف �ص���جل 
الأم���ة – اأ�ص���مى مع���اين الكف���اح والن�ص���ال 
والت�ص���دي  والوف���اء  والت�ص���حية  وال�ص���رف 
وال�ص���مود. لإ�ص���قاط كل املوؤامرات، لن�صرة 

ق�صايا الأمة العربية والإ�صلمية.
فكان���ت ال�ص���د املنيع... وم���ا زالت و�ص���تبقى 

احل�صن املقاوم الأول �صد العدو الإ�صرائيلي 
والداعم الأ�صا�صي والهام املتقدم لكل ح�صون 
ال�صاحات، ح�صون املقاومة العربية، ملواجهة 
التحدي���ات وال�ص���عاب يف لبن���ان وفل�ص���طني 
لن�صرة ق�ص���ايا الأمة... فهي املمر الإجباري 

للحرب وال�صلم يف اآن معًا.
الغالي���ة...  بحقيقته���ا  �ص���ورية  اإنه���ا  ٭... 
وم�ص���داقيتها ومواقفه���ا امل�ص���ّرفة ومبادئها 
القومية التي جت�صد عنوان: العنفوان القومي 

العربي للأمة. 
٭... اإنها �ص���ورية الأ�ص���د: امل�صرية – م�صرية 
امل�ص���ار وامل�ص���ري املدرك���ة لأهمية ت�ص���خي�ش 
ال�ص���راع �ص���د الع���دو وطبيع���ة التهدي���دات 
واملخاطر التي ت�ص���تهدف اأمن الوطن العربي 

وم�صري اأمته.
٭... اإنها �ص���ورية: قلب احل���دث. قلب الأمة 

العربية وال�صلمية.
... جاءت القمم العربية... وامل�ص���احلات... 
واملب���ادرات وامل�ص���ارحات عل���ى ق���در حتمل 

امل�صوؤولية - التي تهم كل مواطن عربي.
... دون ا�صتثناء.

للتاأكيد على الثوابت القومية والق�صايا العربية 
الت���ي تهم الأم���ة، بهدف احتواء التناق�ص���ات 
واخللفات الثانوية حل�ص���د كل طاقات الأمة 
واإمكاناتها من اأجل خو�ش املعركة الأ�صا�صية 

مع العدو،
فجاءت القمة ال�صادقة ال�صورية – ال�صعودية، 
حل�صم القرارات واخليارات وامل�صار وامل�صري 
التحدي���ات  كل  ملواجه���ة  املوح���د  الواح���د 

واملوؤامرات معًا يدًا واحدة.
٭... اإنها �ص���وريا – �ص���وريا الرئي�ش الراحل 
حافظ الأ�ص���د )رحمه اهلل( و�ص���وريا الرئي�ش 
واحلكم���ة  النه���ج  �ص���وريا  الأ�ص���د...  ب�ص���ار 

واملدر�صة، 
امل�ص���ار  �ص���ورية  امل�ص���رية...  �ص���وريا:  ٭... 
وامل�ص���ري الواح���د املوح���د م���ع لبن���ان: فهما 
تواأمان ل ينف�ص���لن بامل�صار وامل�صري املوحد 

لتاريخ �صعبني ودولتني.
فكان اللقاء

ب���ني الرئي����ش الأ�ص���د، ورئي�ش حكوم���ة لبنان 
الرئي�ش �صعد احلريري.

نابعًا من �ص���دق امل�ص���اعر الأخوية والإن�صانية 
والجتماعية املرابطة بني ن�صيج �صعبني منذ 
القدم، �ص���طرها التاريخ بامللح���م البطولية 
املعمدة بالدم، اأجمل املعاين املقد�صة للتاأكيد 
واملب���ادئ  العربي���ة  القومي���ة  الثواب���ت  عل���ى 

ال�صحيحة ال�صادقة واملواقف املوحدة.
... حكمًا... وحكومة و�ص���عبًا وجي�صًا ومقاومة 

لتعزيز امل�صار وامل�صري الواحد،
فكان���ت الزي���ارة ناجح���ة بامتياز عل���ى كافة 
ملواجه���ة  وامل�ص���ريية  الوطني���ة  امل�ص���تويات 
التحديات ولدعم وحماية امل�ص���ار وامل�صري – 

اللبناين – ال�صوري.
الزي���ارة التاريخية: تركت ارتياحًا �ص���عبيًا يف 
لبنان و�صوريا لأن ما يربط ال�صعبني ال�صقيقني 

اأقوى من كل اخللفات الطارئة.
�ص���قط: الره���ان... رهان العدو على �ص���قوط 

لبنان.

�للقاء �ل�ش�ري - �للبناين
�لرئي�ش ب�شار �الأ�شد ورئي�ش حك�مة لبنان �لرئي�ش �شعد �حلريري

بقلم: غالب بعا�شريي
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الرئي�س �صعد احلريري زار �صيدا »االأم« رئي�صاً للحكومة

من�صقة اللقاء الوطني للق�صاء على التمييز �صد املراأة ماري دب�س

»�صيدا« ت�صتطلع اأراء املواطنني ومتنياتهم بالعام اجلديد

بري يحيي ليايل عا�صوراء - يف امل�صيلح اجلنوب

الرئي�س ال�صنيورة:املناورات االإ�صرائيلية يف جزء منها حت�صري 
ويف جزء تهويل

كلمة الدكتور اأ�صامة �صعد يف  الذكرى الثانية واالأربعني 
النطالقة  اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني

مي حـريري ال ت�صـتبعـد الـزواج للمـرة الرابعة.. وترحب بال�صجن

المحــتــويــات
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تطبيق للد�ستور وانحياز لكل الوطنلت�سكيل هيئة اإلغاء الطائفية ال�سيا�سية: دعوة الرئي�س بري 

بهية احلريري: اإجنازات م�سرية 
الوحدة والبناء والتحرير هي الرّد 

الوا�سح على اأوهام العودة اىل الوراء
�سناء ال�سلح : هدفنا اأن جنعل 
من املعاق طاقة ولي�س اإعاقة

عنوان احلا�رض وطريق امل�ستقبلزيارة احلريري اإىل دم�سق:
تعقد موؤمترها ال�سنوي العامك�سافة لبنان امل�ستقبل

عام جديد ُيطل والقد�س اأ�سريةاملفتي �سليم �سو�سان:

12

26

30

34

40

50

56

�لبحث عن �لكلمة �ل�شائعة
1

2

3

4

من هي االأمرية مرجانة؟
االأمـــرية  �صيـــدا...  يف  مرجانـــة  االأمـــرية   ...
واحلا�صـــر...  املا�صـــي  اأ�صطـــورة  االأ�صطـــورة... 
اأ�صطـــورة عبـــق التاريخ، باالأقـــوال واالأفعال. هل 

تزور املدينة براً... اأم بحراً، 
فهـــل �صيكـــون احل�صد كبري ُيليـــق ب�صاحبة املقام 
االأ�صطـــورة املرتقـــب ح�صورهـــا؟ فلننتظـــر لعبة 

القدر.

مل يعد �صراً!
ك�صفـــت مراجـــع اجتماعيـــة موثوقـــة ح�صـــم اآمر 
اإن�صـــاء �صرح كبري ثقـــايف... تربوي... اجتماعي 
الواقـــع  بـــني  يـــوازي  اأن  علـــى  لبنـــان،  يف  هـــام 
واملرجتـــى مـــن ناحيـــة زخـــم التقدميـــات وحجم 
ملنطقـــة  واالإن�صانيـــة  االجتماعيـــة-  اخلدمـــات 

تعاين من الفقر واحلرمان.

�صري للغاية
يف  ماليـــاً  مرموقـــة  لبنانيـــة  �صخ�صيـــة  التقـــت 
فرن�صـــا مـــع ثالثة �صخ�صيـــات اقت�صاديـــة مالية 
نافذة يف لبنان، لدرا�صة وتقييم م�صروع �صياحي 
قيـــد االإعـــداد، واإثر هـــذا االجتماع الـــذي انعقد 
يف العا�صمـــة باري�ـــس متكنـــت هـــذه ال�صخ�صيـــة 
من حتقيق ُحلـــم طاملا راودها يف منطقة جونية 

ال�صياحية.

ال تخفي �صراً!
ت�صعى فنانة لبنانية م�صهورة، ل�صراء منزل كبري 
يف �صيـــدا يقـــع علـــى رابية خ�صراء مـــن الروابي 
اجلميلـــة املطلة على املدينة بهـــدف اال�صتجمام 
والهروب من �صو�صاء املدينة »بريوت« واالبتعاد 
اأي�صاً قدر امل�صتطاع عن »عيون قناة« فنية عربية 

مواكبة الأخبار.... واأ�صرار الفنانني.
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حممد بل�ط
اأ�صقطـــت زيـــارة رئي�ـــس احلكومـــة �صعد احلريـــري التاريخية اإىل دم�صق اأوهام من راهنـــوا على ا�صتمرار ودميومة �صيا�صـــة الف�صل بني لبنان 
و�صوريا، وعلى اإلغاء العالقة اال�صرتاتيجية واملميزة بني البلدين ال�صقيقني التي اأكد عليها كل من الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد والرئي�س 

احلريري بعد اأربع خلوات و8 �صاعات من املحادثات يف ق�صر ت�صرين.

زيارة �حلريري �إىل دم�شق:
عن��ن �حلا�شر وطريق �مل�شتقبل

�الأ�شد: �أمن لبنان من �أمن �ش�ريا و�لعك�ش �شحيح

 الرئيس سعد الحريري
ً
الرئيس بشار األسد مستقبال

�شق�ط مرحلة �إغالق �الأب��ب مع �ش�ريا

الغالفالغالف

و�صّكلت هذه الزيارة احلدث الأبرز يف العام 2009 املن�صرم لي�ش على �صعيد 
العلقات بني البلدين فح�ص���ب بل اأي�ص���ًا على �ص���عيد املنطقة » وهي �ص���تبقى 
احلدث املهم الذي �ص���وف تكون له فعالية يف الأ�ص���هر وال�ص���نوات املقبلة على 

م�صتوى اإعادة التعاون بني البلدين على ال�صعد كافة«.
ومل تكن زيارة احلريري لدم�صق جمرد زيارة فتحت �صفحة جديدة فح�صب بل 
�ص���ّكلت كما عرّب الرئي�ش الأ�صد )مرحلة جديدة، وعودة اإىل الو�صع الطبيعي. 

اإنها زيارة ل تتعلق باملا�صي، بل بامل�صتقبل، مبا يجب اأن نفعله معًا(.
من هنا يرى املراقبون اأن نتائج هذه الزيارة �ص���ترجم يف املرحلة املقبلة على 
غري �ص���عيد، م���ع العلم اأن جمرد ح�ص���ولها قد خلق مناخًا جدي���دًا لي�ش على 
م�صتوى العلقات الثنائية بل اأي�صًا على ال�صاحة اللبنانية التي ينتظر اأن ت�صهد 

مزيدًا من التطورات لطي �صفحة ال�صنوات اخلم�ش املا�صية.
ويعتقد املراقبون اأن مرحلة اإغلق الأبواب مع دم�ص���ق قد وّلت منذ اأن وطاأت 
قدما الرئي�ش �ص���عد احلريري الأرا�ص���ي ال�ص���ورية، حيث م�ص���ى بخطى واثقة 
وثابتة باجتاه ق�ص���ر ال�ص���يافة ليحّل �ص���يفًا عزيزًا ومرحبًا به اأف�صل ترحيب 

من ِقبل الرئي�ش الأ�صد.
وتنظر م�ص���ادر �صيا�صية بارزة بعني ال�ص���خرية اإىل الت�صريحات التي اأطلقها 
ويطلقها بع�ش املت�ص���ررين يف لبنان من زيارة الرئي�ش احلريري اإىل دم�ص���ق 
وعودة ال�ص���فاء اإىل العلقات ال�ص���ورية اللبنانية. وتق���ول اأن الرهان بالعودة 
اإىل الوراء رهان خا�ص���ر مثل تلك الرهانات التي قامر بها اأ�ص���حابها وحلموا 
بح�صار وعزل �صوريا لي�ش عن لبنان وح�صب بل عن اأ�صقائها العرب والعامل.

ف�صيا�ص���ية العزل �صقطت منذ اأكرث من �صنتني عندما انفلتت اأوروبا من قب�صة 
�صيا�ص���ة الرئي�ش الأمريكي الأ�ص���بق جورج بو�ش املجنونة، واأعادت فتح قنوات 

التوا�صل مع �صوريا م�صّلمة بحجمها ودورها يف املنطقة. 

ويرى املراقبون اأن انتظام العلقة بني الريا�ش ودم�صق وعودتها اإىل طبيعتها 
كان ل���ه الأث���ر الأول عل���ى حتقي���ق زي���ارة احلريري اإىل دم�ص���ق، ل �ص���يما اأن 
التطورات التي �ص���بقت قمة امللك عبد اهلل والرئي�ش الأ�صد الأخرية يف دم�صق 
ق���د اأخ���ذت منحى اإيجابيًا مت�صل�ص���ًل ب���ني البلدين منذ قم���ة الكويت العربية 
ومبادرة خادم احلرمني ال�ص���ريفني للم�ص���احلة العربية مرورًا بزيارة الأ�صد 

اإىل جدة وانتهاء بقمة دم�صق.
ويّت�ص���ح م���ن قراءة تطورات ه���ذه العلقة اأنها ت�ص���ري قدم���ًا اإىل الأمام بقوة 
وثب���ات، وهذا ما ي�ص���ّكل عامًل مهم���ًا يف دفع العلقات اللبنانية – ال�ص���ورية 

اأي�صًا اإىل الأمام ومن دون عرثات اأو تعرثات.
ويف تقدير امل�صادر ال�صيا�صية اإن زيارة وزير اخلارجية ال�صعودي الأمري �صعود 
الفي�ص���ل اإىل دم�ص���ق الأخرية، اأك���دت على اخلطوات الثابتة لتقدم وحت�ص���ن 
العلق���ات بني البلدين، واأثبتت اأي�ص���ًا اأن امللف اللبن���اين بعد زيارة احلريري 
لدم�صق اأ�صبح »حت�صيل حا�صل«، اأي اأنه مل يعد على جدول اأعمال البحث بني 

الطرفني اإل على �صبيل تعزيز خطوات التعاون ال�صوري – اللبناين.
وقد تركزت زيارة الفي�ص���ل لدم�ص���ق والر�ص���الة التي نقلها من امللك عبد اهلل 
اإىل الرئي�ش الأ�ص���د على حمورين اآخرين هما: امللف الفل�صطيني وال�صعي اإىل 
حتقيق امل�صاحلة الفل�صطينية – الفل�صطينية، وملف اليمن يف �صوء التطورات 

الأمنية التي ي�صهدها.
م���ن هنا تعتقد امل�ص���ادر اأن العلقات الثابتة واملتطورة بني الريا�ش ودم�ص���ق 
هي التي ت�صكل راعيًا اأ�صا�صيًا للعلقات الدافئة التي عادت بني لبنان و�صوريا، 
م���ع العل���م اأن لهذه العلقات مرتكزات خا�ص���ة ي�ص���منها التاريخ واجلغرافيا 
للبلدي���ن، وكذل���ك اإرادة كل من الدولتني خ�صو�ص���ًا يف تنقية ال�ص���وائب التي 

�صادت يف العلقات يف ال�صنوات اخلم�ش املا�صية.
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ول �ص���ك اأن البع�ش �صي�ص���تمر يف حماولته لإعاقة م�صرية التعاون بني بريوت 
ودم�ص���ق، لكن هذه املحاولت حمكومة بالف�ص���ل لأ�ص���باب عديدة لعّل اأبرزها 
�ص���قوط املعادلت ال�صيا�ص���ية التي برزت يف ال�ص���نوات القليلة املا�ص���ية وبروز 
معادلت �صيا�ص���ية جديدة �ص���تتبلور اأكرث فاأكرث مع اكتمال حلقة امل�ص���احلات 

اللبنانية- اللبنانية.
وتعتقد امل�صادر نف�صها اأن مثل هذه املحاولت يائ�صة، واأن نظرية ال� )�ش.�ش( 
التي كان الرئي�ش نبيه بري اأول من اأطلقها قد اأثبتت جدواها فلم يعد بالإمكان 
اإع���ادة عقارب ال�ص���اعة اإىل الوراء، ومل يعد بامل�ص���تطاع بع���د زيارة احلريري 

لدم�صق اإقامة ال�صور واحلاجز من جديد بني �صوريا ولبنان.
وقبل الزيارة فقد لعبت دم�صق والرئي�ش الأ�صد �صخ�صيًا دورًا اأ�صا�صيًاُ يف ولدة 
حكومة الوفاق الوطني التي يراأ�ص���ها الرئي����ش احلريري، وقد كان لهذا الدور 
�ص���دى اإيجابي يف ال�صعودية التي عرّبت عن ارتياحها لهذه اخلطوة الأ�صا�صية 

يف تعزيز ال�صتقرار اللبناين.
ويف تقدي���ر اأحد الوزراء ال�ص���ابقني املخ�ص���رمني اأن وا�ص���نطن يف عهد اإدارة 
الرئي����ش اأوباما قد �ص���ّلمت بف�ص���ل �صيا�ص���ة بو�ش جتاه �ص���وريا، حتّب���ذ انتهاج 
�صيا�ص���ة انفتاح جديدة مع دم�ص���ق واإن كانت ل ترغب يف ترجمتها ب�ص���رعة اأو 

دفعة واحدة.
من هنا، يرى امل�ص���در، اأن امل�ص���هد ال�صيا�صي احلايل يعك�ش حجم تاأثري تطور 
العلقات الإيجابية بني ال�ص���عودية و�صوريا لي�ش على ال�صاحة اللبنانية فح�صب 

بل اأي�صًا على م�صتوى املنطقة اأي�صًا.
لقد �ص���كلت زيارة احلريري اإىل دم�ص���ق ثمرة مهمة م���ن ثمرات عودة الدفء 
اإىل العلقات ال�ص���ورية – ال�ص���عودية، وكانت كما عربت كل الأو�ص���اط حاجة 
لبنانية و�ص���ورية م�صركة لإعادة العلقات الثنائية اإىل القواعد احلقيقية بعد 

اأن مرت يف ال�صنوات املا�صية يف مرحلة »ال�صتثناء«.
ورغم كل حماولت الت�ص���كيك فاإن جناح هذه الزي���ارة قد حتقق منذ اللحظة 
الأوىل، فاحلفاوة التي لقيها الرئي�ش احلريري من الرئي�ش ال�صوري فاقت كل 
التوقعات، وعك�ص���ت الرغبة ال�ص���ادقة للرئي�ش الأ�صد يف مد يد امل�صاعدة اإىل 

لبنان واإىل الرئي�ش احلريري وحكومته الأوىل.
وق���د عرّب الرئي�ش الأ�ص���د �ص���راحة عن ذلك عندم���ا اأّكد اأنه يري���د اأن ينجح 

الرئي�ش احلريري يف مهمته، واأنه حري�ش على دعم حكومته وجناح عملها.
ويف البيان الر�ص���مي ال�صوري الذي �ص���در عن الزيارة اأّكد الرئي�ش الأ�صد »اأن 

�صوريا كانت ول تزال حري�صة على اإقامة اأف�صل العلقات مع لبنان، انطلقًا 
من قناعتها ومواقفها املبدئية التي تعترب اأن العلقات املتمّيزة وال�صراتيجية 
بني البلدين حتمي امل�ص���الح امل�صركة لل�صعبني ال�صقيقني والعرب جميعًا، واأن 
اأمن وا�ص���تقرار لبنان هو من اأمن وا�ص���تقرار �صوريا والعك�ش �صحيح«، م�صدّدًا 
على »اأن �ص���وريا لن تدّخر اأي جهد ي�ص���هم يف توطيد علقات البلدين ووحدة 

لبنان وتعزيز اأمنه وا�صتقراره«.

اأما الرئي�ش احلريري فقد اأّكد اأن حكومته تتطلع اإىل اإقامة »علقات حقيقية 
وا�صراتيجية مع �صوريا، تعود باملنفعة على ال�صعبني ال�صقيقني وم�صاحلهما«. 
وقبل الزيارة كان قد اأكد يف جمل�ش النواب يف ختام جل�ص���ة الثقة »اأننا نتطلع 
بوج���ه خا����ش اإىل علق���ات لبناني���ة – �ص���ورية تفر�ص���ها الرواب���ط الأخوية 

وامل�صالح امل�صركة على قواعد الثقة وامل�صاواة واحرام �صيادة الدولتني«.
ويف موؤمتره ال�صحايف الذي عقده يف ال�صفارة ال�صورية يف دم�صق اأعلن احلريري 

اأنه مل�ش » كل الإيجابية من الرئي�ش الأ�ص���د بكل املوا�ص���يع التي تهّم اللبنانيني 
والعلق���ة بني البلدي���ن«. وقال » نريد اأن نفتح اأفاق���ًا جديدة يف العلقات بني 

البلدين يف كل الأمور... ورهاننا على امل�صتقبل يف خمتلف ال�صعد«.
واأ�ص���اف:« اأنا رئي����ش حكومة لكل لبنان، واأن الرئي�ش الأ�ص���د حري�ش على اأن 

هذه احلكومة هي حكومة وحدة، وهي جتمع جميع اللبنانيني«.
وك�ص���ف رئي����ش احلكوم���ة ملقّربيه اأن���ه مل يتوقع ه���ذا النفتاح خ���لل لقاءاته 
مع الرئي�ش الأ�ص���د، وهو م�ص���دوم ب�صخ�ص���يته وقال اأن الرئي�ش ال�صوري كان 

حري�صًا جدًا ويهمه اأن تكون العلقات هادئة بني البلدين.
واأّكد احلريري اأي�ص���ًا »اأننا نرد علقة مميزة مع �صوريا مبنية على ال�صراحة 
وال�ص���دق«، م�ص���يفًا »اأننا ل�ص���نا هنا لت�ص���جيل نقاط عل���ى الآخري���ن... اإننا 
نوؤك���د عل���ى اأن العلق���ات مبنية على اأ�ص����ش تفي���د البلدين ولي�ش على اأ�ص����ش 

�صخ�صية«.
ووفق املعلومات التي توافرت اأي�ص���ًا، فاإن الرئي�ش الأ�ص���د حر�ش على التاأكيد 
عل���ى اإجناح مهمة الرئي�ش احلريري ومتكينه من ممار�ص���ة احلكمة يف اأجواء 
م�ص���تقرة �صيا�ص���يًا واأمني���ًا. واأن الرئي�ش احلريري بادله بدوره يف ال�ص���تعداد 

للتن�صيق والتعاون بني البلدين ال�صقيقني.
من هنا فاإن املرحلة املقبلة �ص���تحمل الكثري م���ن النتائج العملية لهذه الزيارة 
التاريخي���ة التي اأكدت اإرادة الأ�ص���د واحلريري يف �ص���مان عدم تكرار الذيول 
���ب يف م�ص���لحة ال�ص���عبني  املا�ص���ية يف العلقات، وبناء علقات اإيجابية ت�صّ

والبلدين، كما عرّبت امل�صت�صارة الإعلمية للرئي�ش ال�صوري بثينة �صعبان.
زيارة احلريري اإىل دم�ص���ق كانت ناجحة بكل املقايي�ش، ول بد من اأن ترجم 
نتائجه���ا مبتابع���ة حثيثة ب���ني البلدين على كل امل�ص���تويات. وميك���ن القول اأن 
الزيارة كانت علمة فارقة ومهمة لت�ص���حيح م�ص���ار العلقة مع دم�صق الذي 
�ص���هد يف ال�صنوات املا�صية انتكا�صة مل تكن مرغوبة، ل بل انتكا�صة كال�صباحة 

عك�ش التيار.
اأما واأن التيار قد عاد ي�ص���ري بالجتاه ال�ص���حيح فاإن هذه الزيارة التي و�صعت 
اأ�ص�صًا موؤ�ص�صاتية �صليمة بني دم�صق وبريوت على حد تعبري الرئي�ش الأ�صد، قد 

انحازت لقوة اللقاء بدل ال�صتمرار يف �صيا�صة الفراق.
لقد كان قرار الرئي�ش احلريري �ص���جاعًا لزيارة دم�صق، وكان الرئي�ش الأ�صد 
�صدرًا رحبًا، فكانت امل�صافحة التي اأنهت كل تلك احلقبة ال�صوداء من العلقة 

بني البلدين ال�صقيقني.

الغالفالغالف

10 �صيدا�صيدا 11



زيارة زيارة

قام رئي�ش جمل�ش الوزراء �صعد احلريري بزيارة اىل 
مدينت���ه �ص���يدا ه���ي الأوىل له اىل عا�ص���مة اجلنوب 
بعد توليه رئا�ص���ة حكومة الوفاق الوطني، حيث كانت 
ل���ه فيها ث���لث حمط���ات رئي�ص���ية بداأت يف م�ص���جد 
احلاج به���اء الدين احلري���ري باأداء �ص���لة اجلمعة 
، وم���ن ث���م رعى ظه���را حفل و�ص���ع احلج���ر لبناء » 
معه���د عبد اهلل الدروي����ش فخرو للتدري���ب والتاأهيل 
املهني« التابع جلمعية رعاية اليتيم يف �صيدا واملمول 
بهب���ة من املح�ص���ن القطري بدر عب���د اهلل الدروي�ش 
فخ���رو، واألقي فيه���ا احلريري كلمة باملنا�ص���بة ، كما 
القي���ت كلمات لكل م���ن نائب رئي�ش جمل����ش الوزراء 
القطري وزي���ر الطاقة وال�ص���ناعة ال�ص���يد عبد اهلل 
ب���ن حم���د العطية وللمت���ربع القطري ب���در الدروي�ش 
فخرو ورئي�ش اجلمعية الدكتور �ص���عيد مكاوي ، وتوج 
الرئي�ش احلريري زيارته ل�صيدا با�صتقبال �صعبي يف 

دارة العائلة يف جمدليون . 
ون�ص���طت ال�ص���تعدادات والتح�ص���ريات ال�ص���يداوية 
لإ�ص���تقبال اب���ن املدينة الداخ���ل اليها للم���رة الأوىل 
رئي�ص���ًا للحكوم���ة، حيث رفعت يف �ص���احات و�ص���وارع 
املدينة وعل���ى مداخلها الرئي�ص���ية اللفتات املرحبة 
التي رفعتها هيئات وجمعيات اأهلية وتربوية و�صبابية 
وريا�ص���ية واقت�ص���ادية ونقابي���ة وع���دد م���ن بلديات 
املنطقة والت���ي حتيي الرئي�ش احلريري وت�صتح�ص���ر 

مواقف والده الرئي�ش ال�صهيد. 
وم���ن بني اللفتات الت���ي رفعت« �ص���يدا الوفية لنهج 
الرئي����ش ال�ص���هيد رفي���ق احلري���ري ترح���ب بحامل 

الأمان���ة دولة الرئي�ش �ص���عد احلري���ري« . كما رفعت 
لفت���ات ت�ص���كر امل�ص���اهمة القطرية يف ان�ص���اء املعهد 
املهن���ي، من بينه���ا لفتة رفعت باإ�ص���م اأطفال جمعية 
رعاية اليتيم على ج�ص���ر الأويل حملت عبارة  »�صكرا 
قطر« . وتزينت الطرقات الرئي�صية بالعلمني اللبناين 

والقطري احتفاء بهذا احلدث . 

بهية �حلريري
وحتول���ت دارة احلري���ري يف جمدليون اىل ما ي�ص���به 
خلي���ة نحل حت�ص���ريا له���ذه الزيارة ، حيث ا�ص���رفت 
النائب بهية احلريري على و�ص���ع اللم�ص���ات الأخرية 
لربنام���ج ال�ص���تقبال الر�ص���مي وال�ص���عبي للرئي����ش 
احلري���ري و�ص���كلت لهذه الغاية جلنة حت�ص���ريية من 
ممثلي هيئات �ص���يداوية ومن�ص���قي مكاتب موؤ�ص�ص���ة 
احلري���ري وجلان الأحي���اء وقطاعات تيار امل�ص���تقبل 
وقطاع ال�ص���باب فيه عق���دت �صل�ص���لة اجتماعات لها 
برئا�ص���ة من�ص���ق عام قطاع ال�ص���باب يف لبنان اأحمد 

احلريري لتن�صيق الأن�صطة التي �صتواكب الزيارة .
النائ���ب احلري���ري واأم���ام من�ص���قي جل���ان الأحي���اء 
خلل اجتماع حت�ص���ريي للزي���ارة، اأك���دت اأن زيارة 
الرئي�ش احلريري اىل �ص���يدا ه���ي زيارة طبيعة لإبن 
املدين���ة اىل مدينته واأهله ، وان خ�صو�ص���يتها كونها 
تاأت���ي كاأول زيارة بعد تكليفه رئا�ص���ة حكومة الوحدة 
الوطني���ة. واأ�ص���ارت اىل اأن ال�ص���تقبال يف جمدليون 
�صيكون �ص���عبيًا ليت�ص���نى للرئي�ش احلريري اللقاء مع 
اأكرب عدد من اأبناء املدينة واملنطقة لأنه يحر�ش على 

اللقاء معهم ، كما كان والده الرئي�ش ال�ص���هيد رحمه 
اهلل .

وقالت احلريري: ان خطاب الرئي�ش �ص���عد احلريري 
ه���و خط���اب وح���دوي وان احل���وار ال���ذي اأج���راه مع 
جمي���ع الأفرق���اء اأثبت اأنه رجل دولة بامتياز ، �ص���رب 
كثريًا وا�ص���توعب كثريا و�ص���حى كث���ريًا. وان الرئي�ش 
�ص���عد احلريري ي�صع ن�ص���ب عينيه عنوانا واحدا هو 
العم���ل لكل لبن���ان .. ومهمت���ه واولويات���ه حددها يف 
البي���ان ال���وزاري وقال نري���د اأن نكون �ص���وت النا�ش 
ونعم���ل خلدمة النا����ش والنهو�ش بالبل���د واحلوار مع 
كافة الأفرقاء ، وان علين���ا وعلى جميع اللبنانيني اأن 
يدعم���وه ويوؤازروه يف مهمته.ان عنواننا واحد وهو ما 
قاله الرئي�ش ال�صهيد رفيق احلريري وطبقه » ما حدا 
اك���رب من بلدو »، وهو ما ي�ص���ري على خطاه فيه جنله 

الرئي�ش �صعد احلريري، فلبنان اأكرب من اجلميع .
وتابعت احلري���ري ان الرئي�ش �ص���عد احلريري يكمل 
م�صرية والده يف كل �صيء، وخا�صة م�صرية امناء �صيدا 
وتنميته���ا ، وهذا يتمثل يف العديد من امل�ص���اريع التي 
نفذت وتنفذ ، ومن بينها م�ص���اريع بتمويل �صخ�ص���ي 
منه كاإ�صتكمال م�ص���روع الواجهة البحرية وبناء كلية 
ال�ص���حة التابعة للمقا�ص���د واحلديق���ة املحاذية لها 
وترميم كني�ص���ة ال���روم الكاثوليك القدمي���ة وترميم 
ح�صبة �ص���يدا وتاأهيل وترميم مهنية �صيدا بال�صافة 
اىل م�ص���اريع ل تزال قي���د الدر�ش والتح�ص���ري للبدء 
بها وهي م�صاريع ترميم مدار�ش وخدمات اجتماعية 

ومرافق عامة.

وكان الرئي����ش احلريري و�ص���ل اىل �ص���يدا قرابة احلادية ع�ص���رة والن�ص���ف 
ظهرا يرافقه الوزراء ال�ص���ابقون » حممد �ص���طح وبا�صم ال�صبع وخالد قباين » 
ومدي���ر مكتب الرئي�ش احلريري نادر احلريري وامل�صت�ص���ار العلمي للرئي�ش 
هاين حمود ، وتوجه مبا�ص���رة اىل م�ص���جد احلاج به���اء الدين احلريري عند 
مدخل املدينة ال�صمايل حيث اأقيم له ا�صتقبال �صعبي حا�صد فنحرت اخلراف 
ونرثت الورود وحبات الأرز وعقدت حلقات ال�صيف والر�ش ، وتوجه بعد ذلك 
اىل �ص���ريح جده املرحوم احلاج بهاء الدين احلريري يف باحة امل�ص���جد حيث 
ق���راأ الفاحتة لروحه وروح جدته املرحومة احلاج���ة هند حجازي ولورح والده 
الرئي�ش ال�ص���هيد رفيق احلريري ، ثم اأم مفتي �ص���يدا واأق�صيتها ال�صيخ �صليم 
�صو�ص���ان �ص���لة اجلمعة التي �ص���ارك فيها اىل جانب احلريري الرئي�ش فوؤاد 

ال�صنيورة وح�صد من فاعليات وابناء املدينة . 
واألقى املفتي �صو�صان خطبة اجلمعة التي ا�صتهلها بالرحيب بالرئي�ش احلريري 
واطللته على �ص���يدا وعلى اجلن���وب »ليوؤكد وحدة ال�ص���ف اللبناين والعي�ش 
امل�ص���رك والوف���اق الوطني ودوره يف بناء وطن حتكمه املوؤ�ص�ص���ات وي�ص���بطه 
النظ���ام والقانون . وق���ال: كما كان وال���ده رحمه اهلل، بنى وعم���ر بلدا وعلما 
ب�صرا ، فان قدره اأن يبني وطنًا لكل اللبنانيني . اننا نرحب بالأخوة القطريني 

من اأر�ش دوحة الوفاق العربي وال�صلمي ، ونقول لهم �صكرا لأن من ل ي�صكر 
النا�ش ل ي�صكر اهلل . هم يف هذا اليوم يفتحون بابًا كبريا من ابواب اجلنة يف 
كفالة ورعاية اليتيم . ان لبنان بلد الر�صالة واحل�صارة والطوائف ل الطائفية 
ول املذهبية . املطلوب من اأبنائه اليوم اأن يخرجوا من الع�صبيات واملذهبيات 
ليذهب���وا اىل �ص���ماحة وف�ص���احة الأديان التي ج���اءت من اأج���ل العدل واحلق 
واحلرية وامل�ص���اواة بني الب�صر ، وهذه م�صوؤوليتنا جميعًا �صيا�صيني ورجال دين 
وجمتمع���ا اأهلي���ا ومدنيًا ومثقفني لنقول : هل �ص���حيح اأننا كلن���ا للوطن ؟، اأم 
اأن الوطن ح�ص����ش جنزئه ونق�ص���مه فيما بيننا .دولة الرئي�ش �صعد احلريري 
اأهل و�صهل بك ، اأهل و�صهل بالقيادة ال�صابة الواعية احلكيمة التي تعلم اأن 
النفتاح على دنيا العرب وعلى البلد ال�ص���قيقة وال�ص���ديقة هو مفتاح احللول 
لكثري من املحطات اللبنانية ، وهي ت�صهل بناء دولة القانون واملوؤ�ص�صات بعيدا 
ع���ن الظلم والتفتت والت�ص���تت . �ص���عد احلريري الذي اأكد عل���ى عروبة لبنان 
وعلى عدالة الق�ص���ية الفل�ص���طينية وعلى حقوق ال�ص���عب الفل�صطيني الوطنية 

والن�صانية ، من �صيدا يبدو املعنى اأو�صح . 
وبعد ال�ص���لة �صافح الرئي�ش احلريري امل�صلني الذين اأحاطوه من كل جانب 

، وكان يف ا�صتقباله خارج امل�صجد جمع من ابناء املدينة .

اأدى �صالة اجلمعة يف م�صجد احلريري وو�صع حجر االأ�صا�س ملعهد عبد اهلل الدروي�س املهني

و��شتقبل �مل��طنني يف جمدلي�ن
�لرئي�ش �شعد �حلريري ز�ر �شيد� "�الأم" رئي�شًا للحك�مة

يف م�شجد بهاء �لدين �حلريري
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زيارة زيارة

فيم���ا يلي ن����ش الكلمة التي القاه���ا رئي�ش جمل�ش 
الوزراء �ص���عد احلريري خلل رعايته حفل و�ص���ع 
حجر ال�صا�ش مل�صروع بناء معهد عبداهلل الدروي�ش 
فخرو للتدري���ب والتاهيل املهني ال���ذي اقيم ظهر 

اليوم يف مدينة:
اأ�ص���حاب الدولة واملع���ايل وال�ص���عادة،اأيها الإخوة 

والأخوات،
نلتقي اليوم يف �صيدا،املدينة التي �صهدت انطلقة  
الرئي�ش ال�ص���هيد رفيق احلريري يف ميادين العلم 
والعم���ل يف منا�ص���بة كان���ت م���ن دون �ص���ك اأح���ب 
املنا�صبات على قلبه.فمن بني كل ما عرفه الرئي�ش 
ال�صهيد يف املجالت الوطنية والعملية كان اأكرث ما 
يحب من الأعمال العمل اخلريي والعمل الربوي. 
وها هم���ا يجتمعان الي���وم يف عمل واحد ن�ص���ع له 
احلجر الأ�ص���ا�ش،مببادرة كرمية من الأخ ال�ص���يد 
ب���در عب���د اهلل الدروي����ش فخ���رو الذي ت�ص���هد له 
باخل���ري الكثري من امل�ص���اريع يف ع���كار وطرابل�ش 
و�ص���يدا وبريوت.فال�صكر كل ال�صكر لك يا اأخ بدر، 
وال�ص���كر اأي�ص���ا ل�ص���احب ال�صمو ال�ص���يخ حمد بن 
خليفة اأمري دولة قطر ال�صقيقة،الذي ي�صهد وجود 
دولة نائب رئي�ش وزرائها ال�ص���يد عبد اهلل بن حمد 
العطية بيننا اليوم،على م���دى الرحيب والرعاية 
ال���ذي جتده هذه املب���ادرة الكرمية عند دولة قطر 

واأمريها و�صعبها.
فاأهل و�ص���هل بك، اأبا حمد،ب���ني اهلك واإخوانك 
يف �ص���يدا،ويف كل لبن���ان.ول بد م���ن التنويه، هنا 
اأي�صا،بدور دولة الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة يف اإنطلق 
ه���ذا ال�ص���رح الربوي،كما ب���دور جمعي���ة رعاية 
اليتيم،اجلمعية النموذجية يف �ص���يدا،التي تن�صط 
منذ �ص���تة عق���ود يف معاجلة امل�ص���اكل الجتماعية 

ويف ميادي���ن اخل���ري على اختلفها، وب���دور عمتي 
احلنونة معايل الوزيرة بهية احلريري.

احلج���ر  الي���وم  والأخوات،ن�ص���ع  الإخ���وة  اأيه���ا 
الأ�ص���ا�ش لعم���ل منوذجي ب���كل معن���ى الكلمة.فهو 
تربع خريي،ي�صمح بقيام �ص���رح تربوي،يندرج يف 
�ص���لب �صيا�ص���ة الدولة اللبنانية ملكافحة الت�ص���رب 
املدر�ص���ي،عرب تدريب الطاقات واملوارد الب�ص���رية 
وفتح اآفاق جديدة اأمام �صباب و�صابات كانوا حتى 
اأم�ش قريب يخرجون من دون �ص���هادات ول منافذ 
م���ن نظام التدري�ش التقليدي لي�ص���قطوا مبا�ص���رة 

من بعدها خارج �صبكة الأمان الجتماعية.
وبالفعل، فقد �ص���دق من قال قدميا اأن �ص���نعة يف 
اليد اأمان من الفقر،كما �ص���دق م���ن قال:اأن تعلم 
الإن�ص���ان �صيد ال�ص���مك خري من اأن تطعمه �صمكة 

كل يوم.
اأيه���ا الأخ���وة والأخ���وات،اإن ه���ذا ال�ص���رح، مب���ا 

ميثل���ه من م�ص���اركة بني الدول���ة واملجتمع املدين يف 
لبنان،ومبا ميثل���ه من عمل اأخوي،ب���ني الإثنني معا 
واخلريين العرب،هو منوذج للعمل امل�ص���رك الذي 
نريده لي�ش على ال�ص���عيد الوطني فح�ص���ب،بل على 
�ص���عيد منطقتنا العربي���ة ككل.اإن جمالن���ا العربي 
كبرية،داخلي���ة  حتدي���ات  الي���وم  الأو�ص���ع،يواجه 
وخارجية،وه���ي حتديات ل ميكن مواجهتها �ص���وى 
باملزيد م���ن التقارب بني احلكوم���ات العربية،على 
امل�صتوى ال�صيا�صي،وباملزيد من العمل امل�صرك،بني 
القت�ص���ادي  امل�ص���توى  العربية،عل���ى  ال�ص���عوب 
والجتماعي وهذا ال�ص���تثمار،الذي يقوم به  ال�صيد 
بدر عبد اهلل الدروي�ش فخرو هو ال�صتثمار ال�صحيح 
يف امل�ص���تقبل،يف م�صتقبل ال�ص���باب وال�صابات،الذي 

هو يف النهاية،م�صتقبل جمتمعاتنا جميعا.
ف�صكرا له مرة جديدة،و�صكرا جلمعية رعاية اليتيم 

يف �صيدا،ع�صتم وعا�صت قطر وعا�ش لبنان.

رئي�ش جمعية رعاية �ليتيم يف �شيد� د. �شعيد مكاوي كلمة رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء �شعد رفيق �حلريري 
يقدم دروع تقديرية للرئي�ش �حلريري وللمحتفى بهم
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يف باكورة اأن�ص���طته الهادفة اىل تعزيز ون�صر ثقافة 
الطائ���ف، كرمت رئي�ص���ة جلن���ة الربي���ة والثقافة 
النيابية النائب بهية احلريري والهيئة ال�صت�صارية 
ملنت���دى الوف���اق الوطني -الطائف �ص���باب نه�ص���ة 
اللبناني���ة و�ص���يوخها ممثل���ني بنقي���ب  ال�ص���حافة 
ال�ص���حافة حمم���د البعلبكي وعميد جري���دة اللواء 
عبد الغني �صلم ، وذلك يف احتفال تكرميي اأقامته 
يف املقر الرئي�صي اجلديد ملنتدى الطائف يف و�صط 
ب���ريوت ، وتقدم���ه : ممثلو الروؤ�ص���اء الثلثة » وزير 
الع���لم طارق م���ري ممث���ًل رئي����ش اجلمهورية 
العم���اد مي�ص���ال �ص���ليمان ، النائ���ب هاين قبي�ص���ي 
ممث���ل  رئي�ش املجل����ش النيابي نبيه ب���ري والوزير 
�ص���ليم ال�ص���ايغ ممثل رئي�ش جمل�ش الوزراء �صعد 
احلري���ري » ونقيب املحررين ملحم كرم. وح�ص���ر 
احلف���ل : الرئي����ش ف���وؤاد ال�ص���نيورة ، ممث���ل مفتي 
اجلمهوري���ة ال�ص���يخ الدكت���ور حممد ر�ص���يد قباين 
ال�صيخ خلدون عرميط ، والوزراء » عدنان الق�صار، 
جان اوغا�ص���بيان، منى عفي����ش، وابراهيم دديان«، 
ممث���ل وزي���ر اخلارجي���ة واملغرب���ني الدكت���ور علي 
ال�ص���امي رئي�صة دائرة ال�صحافة يف الوزارة ماجدة 
كركي،  والنواب » متام �صلم، عمار حوري، حممد 
قب���اين، اآغ���وب بقرادونيان، نهاد امل�ص���نوق، وخالد 
زهرم���ان«، ممث���ل رئي�ش كتل���ة التغيري وال�ص���لح 
النائ���ب العماد مي�ص���ال ع���ون النائب زياد اأ�ص���ود، 

ممث���ل النائب �ص���ريدا جعجع القي���ادي يف القوات 
اللبنانية مارون مارون، ممثل النائب طلل ار�صلن 
م�صت�ص���اره اأكرم م�صرفية ممثل النائب انور اخلليل 
ح�ص���ن علو�ش، ممثل النائب ا�ص���عد ح���ردان جمال 
فاخ���وري، �ص���فري دولة الم���ارات العربي���ة املتحدة 
ح�ص���ني رحمة الزعابي ، �ص���فري املغرب علي اأومليل 
، وممثلون عن �صفارات » اململكة العربية ال�صعودية 
وتون����ش  والأردن  ال�ص���ودان   ، الكوي���ت  م�ص���ر،   ،
»،مدي���ر مكت���ب جامعة ال���دول العربي���ة  يف بريوت 
عب���د الرحمن ال�ص���لح، رئي����ش املحاكم ال�ص���رعية 
القا�صي ال�صيخ عبد اللطيف دريان، مفتي طرابل�ش 
وال�ص���مال ال�ص���يخ مالك ال�ص���عار، مفتي جبل لبنان 
ال�ص���يخ حممد علي اجلوزو ، مدي���ر مكتب الرئي�ش 
�ص���عد احلريري نادر احلريري ، ومن�صق عام قطاع 
ال�ص���باب يف تيار امل�صتقبل يف لبنان اأحمد احلريري 
ومن�ص���ق التيار يف اجلنوب املهند�ش يو�صف النقيب 
، نائب���ة رئي�ش موؤ�ص�ص���ة الوليد بن طلل الن�ص���انية 
الوزيرة ال�ص���ابقة ليلى ال�صلح، الوزراء ال�صابقون » 
الف�صل �ص���لق، عمر م�صقاوي وخالد قباين »، ممثل 
قائد اجلي�ش العمي���د فوؤاد خوري، ممثل مدير عام 
ق���وى الأم���ن الداخلي العميد �ص���لح عي���د، ممثل 
مدير عام الأمن العام العميد رميون خطار وممثل 
مدير عام امن الدول���ة الرائد اأمين حممود، مدير 
عام  وزراء العلم ح�ص���ان فلح���ة ، رئي�ش املجل�ش 

الوطني للإعلم عبد الهادي حمفوظ ، رئي�ش بلدية 
ب���ريوت عبد املنع���م العري�ش، رئي����ش جمل�ش ادارة 
ط���ريان ال�ص���رق الأو�ص���ط حممد احلوت ، ال�ص���يد، 
توفيق �ص���لطان، مدير عام موؤ�ص�صة رفيق احلريري 
م�ص���طفى الزع���ري ومدير موؤ�ص�ص���ة احلريري يف 
�ص���يدا حميي الدين القط���ب ، رئي�ش احتاد الغرف 
اللبنانية حممد الزع���ري، رئي�ش جمعية جتار مار 
اليا�ش عدنان فاكهاين، رئي�ش جمعية جتار �ص���يدا 
علي ال�ص���ريف، وعدد من اأع�صاء املجل�ش ال�صرعي 
الإ�ص���لمي الأعل���ى وروؤ�ص���اء وممثلون ع���ن هيئات 
�صيا�ص���ية وروحية واأهلي���ة واقت�ص���ادية واجتماعية 

و�صخ�صيات فكرية واعلمية .

�حلريري
ا�ص���تهل احلف���ل بالن�ص���يد الوطني اللبن���اين فكلمة 
ترحي���ب م���ن العلمية وردة الزام���ل ، ثم حتدثت 
�ص���احبة الدع���وة النائب بهي���ة احلري���ري فقالت: 
الكلُم �ص���عٌب يف ح�ص���رة م���ن اّتخذوا م���ن الكلمة 
هوي���ة وق�ص���ية و�ص���رية وج���وٍد وكف���اح .. ف�ص���الت 
احل���روف ع���رب اأقلمه���م مع���اٍن جتم���ع ول تف���ّرق 
ت�ص���تنه�ش الأجيال وت�صت�ص���رف الآفاق وت�صت�صرف 
عاب  والوقوف  امل�ص���تقبل  وحتّذر من املخاطر وال�صّ
�ص���عٌب اأمام هذا اجلمع اجلامع لكّل الوطن بتوّقده 
وحتّفزه واأحلمه وطموحاته و�ص���باقه نحو الأف�صل 

والعادل���ة  احلا�ص���نة  الواح���دة  الدول���ة  اإط���ار  يف 
واملواكب���ة لكّل اأ�ص���باب الّتقّدم والّتطور وا�ص���تيعاب 
الأجي���ال وطموحاتها وعزميتها ، فل ي�ص���عني اأمام 
رهبة الوطن وقد�ص���يته واأمام �صمو القلم ور�صالته، 
اإّل اأن اأقول لكم جميعًا �ص���كرًا على م�ص���اهمتكم يف 
�صناعة هذه اللحظة الوطنية التي تتجلى فيها اإرادة 
الوفاق الوطني تكرميًا واحت�صانًا واحرامًا لكبارنا 
���حافة اللبنانية، و�صوًل  ورموزنا بدءًا من رّواد ال�صّ
اإىل كّل رواد اخلل���ق والإبداع والبناء الذين �ص���نعوا 
م�صرية ا�صتقللنا ونه�صتنا وتاأّلقنا، وت�صّدوا لأيام 
حمنتن���ا وتعرّثن���ا و�ص���ياعنا، اإىل اأن كان���ت الإرادة 
الوطني���ة الك���ربى وكان���ت الإرادة العربية الكربى، 
فكان���ت وثيق���ة الوف���اق الوطني لتعي���َد بن���اء الّثقة 
ب���ني اأبناء الوط���ن الواحد ، وُتخ���رَج اللبنانيني من 
اأح�ص���ان ال�صارع اإىل اأح�صان ال�ّصرعية وموؤ�ص�صاتها 
الد�ص���تورية .. وها نحن اليوم وعلى مدى ع�ص���رين 
عام���ًا عل���ى وثيق���ة الوف���اق الوطن���ي والت���ي حفلت 
���عوبات واملاآ�ص���ي ،  بالإجن���ازات والّتحدي���ات وال�صّ
فت�ص���ّدت اإرادة الوفاق الوطني للعدوان وللإنق�صام 
وللإغتي���ال وللإختلف، وبعد ع�ص���رين عامًا ل بّد 
لنا من املراجعة والّتاأّمل والّتفكري العميق فيما نحن 
علي���ه من اإجن���ازاٍت وانتظاٍم للحياة ال�صيا�ص���ية يف 
اإطار الدولة الواحدة واحلا�صنة، نواجه من خللها 
���عبة على  كّل اأ�ص���كال الأزمات احلادة واملوؤملة وال�صّ
اأ�ص���كالها وتنّوعها، وتبق���ى اإرادة العي�ش امل�ص���رك 
���عوبات. ويف كّل مرة  اأق���وى من كّل الّتحديات وال�صّ
نتعّر�ش فيها لإمتحان �ص���عب كّنا نكت�ص���ف يف هذا 
���غري واملني���ع تل���ك الإرادة العالية التي  الوطن ال�صّ
جت���ّدد العه���د على الوف���اق الوطن���ي ، وخ�صو�ص���ًا 
عند الأجيال ال�ص���اعدة التي ولدت وعا�صت يف ظّل 
الوف���اق الوطن���ي املت���وازن واملنيع ، ل غ���ن فيه ول 

خوف ول خطوط متا�ش بني الأخوة والأ�صقاء.
وا�ص���افت : لقد �ص���نعت تلك الأجيال طائفها على 

مقاعد الدرا�صة ويف ميادين احلياة يف زمن الأخوة 
والوئ���ام، فل تفريط بالوح���دة الوطنية ول بالهوية 
لبن���ان  بالتاأكي���ٌد عل���ى خ�صو�ص���ية  العربي���ة ، ول 
وانفتاح���ه على العامل وعلوم���ه وثقافته، ول جتاهل 
للق�ص���ايا العادل���ة وح���ّق ال�ّص���عوب يف الإ�ص���تقرار 
والأمان ، وحّق تقرير امل�ص���ري وعلى راأ�صهم ال�ّصعب 
الفل�صطيني ال�ّصقيق ، وحّقه يف العودة واإقامة دولته 
على اأر�صه وعا�صمتها القد�ش ال�ّصريف ، ول ن�صيان 
لدى ه���ذه الأجيال لكّل من وق���ف اإىل جانبهم اأيام 
حمنتهم الّطويلة، وخ�صو�صًا الأ�صقاء العرب الذين 
بادروا مرًة تلو املرة حتى تلقت الإرادة الوطنية مع 
الإرادة العربي���ة وكان�ت الدعوة اإىل الطائف وكانت 
وثيق���ة الوف���اق الوطن���ي ي���وم خ���رج اللبنانيون من 
اخلنادق وامللجئ لريفعوا عن ذاكرة الأجيال اآثار 
تلك الأيام ال�ص���وداء، ولريفعوا عن �صدر الوطن كّل 
ذلك الّدمار الذي خّلفه الإقتتال والإحتلل فتوّحدت 
اإرادتهم وتوّحدت وجهتهم، ف�صرعوا يف اإعادة البناء 
ومقاومة الإحتلل وحّرروا الأر�ش والإن�ص���ان .. اإّن 
الطائف اأك���رث من طائف ، طائ���ف الإرادة العربية 
الأخوي���ة وطائف الإرادة الوطنية ،وطائف م�ص���رية 
البناء والتحرير وطائ���ف الأجيال التي ل تعرف اإّل 
الأمل والعلم والعمل ،وطائف الّن�ص���يج الإجتماعي ، 
وطائف الّنهو����ش الإقت�ص���ادي ، وطائف العائدين 
اإىل وطنه���م ، وطائف الوافدين اإىل لبنان، وطائف 
ادقني،  املبدعني واملتمّيزين، وطائف الأ�صدقاء ال�صّ
وطائف املوؤ�ص�صات الد�صتورية والق�صائية والأمنية، 
املكتوب���ة  الوطني���ة  الإعلمي���ة  النه�ص���ة  وطائ���ف 
واملرئية وامل�ص���موعة، وطائ���ف املدار�ش واجلامعات 
واخلريجني واخلريج���ات ، وطائف الأطفال الذين 
يول���دون الآن وحّقهم بالأمن والإ�ص���تقرار، واإن كّنا 
بعد ع�ص���رين عامًا نتحّدث عّما طّبقنا وما مل نطّبق 
م���ن وثيقة الوف���اق الوطني.. ورغم ذلك ا�ص���تطعنا 
اإجن���از كّل تل���ك الإجن���ازات، فاإجن���ازات م�ص���رية 

الوحدة والبناء والتحرير هي احلا�ص���ر وامل�ص���تقبل 
���ريح على كّل  والأم���ل ، وه���ي ال���رّد الوا�ص���ح وال�صّ
اأوه���ام اأعداء لبن���ان واأوهام الع���ودة اإىل الوراء .. 
لق���د اأردن���ا بعد ع�ص���رين عام���ًا اأن نوؤ�ّص����ش ملنتدى 
الوفاق الوطني )الطائ���ف ( ليكون لكّل اللبنانيني، 
ليكون ف�ص���اًء للحوار وللّتلقي مع الأ�ص���قاء العرب 
واأ�ص���دقائنا يف الع���امل، ومع كّل الذين �ص���اهموا يف 
م�ص���رية نه�ص���تنا م���ن منّظم���ات دولية و�ص���ناديق 
عربي���ة واإ�ص���لمية ودوًل �ص���قيقة و�ص���ديقة ليكون 
ف�صاًء للحوار والّتفكري و�صناعة الأ�صئلة والأحلم، 
وليك���ون رافدًا من روافد م�ص���رية الوفاق والّنهو�ش 
الوطن���ي، وا�ص���تكماًل لتطبي���ق الطائف ب���كّل بنوده 
وتعميم الوعي القانوين والد�ص���توري لدى كّل اأبناء 
لبنان، وال�ّص���بيل اإىل مواءمة العمل الت�ص���ريعي لكّل 
ما حتتاجه الأجي���ال الطالعة واأحلمه���ا وطاقاتها 
واحتياجاته���ا، وليكون منربًا لأه���ل الراأي يف لبنان 
���حافة اللبنانية الغ���ّراء وعبقريتها  اإىل جان���ب ال�صّ
وريادته���ا ومتايزه���ا وهي الت���ي ع���رّبت دائمًا عن 
حقيق���ة اللبنانيني ورفعة وعيه���م الفردي والوطني 
وال�صيا�ص���ي والإجتماع���ي والإقت�ص���ادي والثق���ايف 

والإن�صاين والعاملي ..
وقال���ت: وله���ذا اأردنا اأن تك���ون بدايتن���ا يف منتدى 
الطائ���ف م���ع �ص���باب نه�ص���ة ال�ص���حافة اللبنانية 
و�صيوخها العزيزين النقيب حممد بعلبكي والعميد 
عب���د الغن���ي �ص���لم، وم���ا اأغناهم���ا ع���ن الّتقدمي 
تخت�ص���ر  معن���ا  وجودهم���ا  فرمزي���ة  والّتعري���ف، 
تاريخن���ا العري���ق، ووح���دة م�ص���ريتنا الوطنية منذ 
الإ�ص���تقلل حت���ى الآن، ب���كّل �ص���فحاتها البي�ص���اء 
واأيامها املجي���دة وحمطاتها التاريخي���ة وحتّدياتها 
العظ���ام ، لن�ص���ارككم يف ه���ذا اللق���اء التكرميي ملا 
يج�ّص���دانه م���ن تاريخ مهن���ة املتاعب والّت�ص���حيات 
والّتحديات، وملا �صاهما به يف كّل ما يجمع اللبنانيني 
ومواجه���ة كّل م���ا يفّرقهم، حتى ا�ص���تحّقا اأن يكونا 

مب�صاركة ممثلي الروؤ�صاء الثالثة ووزراء ونواب و�صخ�صيات
منتدى الطائف يكرم النقيب بعلبكي وعبد الغني �صالم

بهية �حلريري: �إجناز�ت م�شرية �ل�حدة و�لبناء و�لتحرير 
هي �لرّد �ل���شح على �أوهام �لع�دة �ىل �ل�ر�ء
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اي �ص����حيفة فمور�ص����ت هذه الرقابة رغم اعرا�ش 
نقابة ال�صحافة لكن �ص����ئنا اأن نلتزم بهذا املر�صوم 
لك����ي ندف����ع ع����ن ال�ص����حافة اللبنانية تل����ك التهمة 
.ه����ذا التعديل الذي اقبل عليه معن����ا دولة الرئي�ش 
ال�ص����هيد كان نقلة نوعية يف تاريخ حرية ال�صحافة 
يف لبنان اذ األغيت عقوبة ال�صجن لل�صحايف واألغيت 
لأول مرة يف تاريخ ال�ص����حافة ما ي�ص����مى ال�صمانة  
النقدية التي يجب اأن تدفعها كل �ص����حيفة خلزينة 
اجلول����ة باعتبار ان هذه املادة مناق�ص����ة للد�ص����تور 
اللبن����اين ال����ذي ين�ش عل����ى م�ص����اواة اللبنانيني يف 
جمي����ع الأحوال .وافق معن����ا دولته حينها على اإلغاء 
ه����ذه ال�ص����مانة  لأول م����رة يف تاري����خ ال�ص����حافة 
اللبناني����ة منذ اي����ام العثمانيني . وا�ص����محوا يل يف 
خت����ام كلمتي اأن اقول ان هذا التكرمي الذي تكرمت 
به علينا ال�ص����يدة بهية احلريري يتجاوز �صخ�صينا 
املتوا�صعني عميد اللواء ونقيب ال�صحافة، يتجاوزه 
اىل ال�ص����حافة اللبنانيني كلها ون�ص����الها يف �ص����بيل 
احلري����ة، هل للبناين اأن ين�ص����ى اأن لبنان كان رائد 
ال�ص����حافة العربية يف العامل العربي وانه هو الذي 
عل����م العرب مهنة ال�ص����حافة . هل نن�ص����ى كيف اأن 
نفرا من ال�صحافيني اللبنانيني الذين �صاقت بهم 
م�ص����احة احلرية يف لبنان ق�ص����دوا م�ص����ر وان�صاأوا 
ال�ص����حافة امل�ص����رية الأخوين تقل ، ال�صيخ انطون 
اجلمي����ل، يعق����وب �ص����روف، جرجي زي����دان ، روز 
اليو�ص����ف .. علموا م�صر وعلموا العامل العربي هذه 
املهن����ة ال�ص����ريفة، هل ميك����ن للبناين اأن ين�ص����ى اأن 
�ص����هداء ال�صاد�ش من ايار كان معظمهم �صحافيون 
وا�ص����حاب �ص����حف ومن مل يكن كذلك كان يتو�صل 
ال�صحافة لين�ص����ر راأيه وموقفه ال�صيا�صي والوطني 
يف ال�صحافة ... هل ميكننا ان نن�صى قافلة �صهداء 
ال�ص����حافة من ن�ص����يب املتني اىل كام����ل مروة اىل 
�ص����ليم الل����وزي اىل النقيب ال�ص����هيد ريا�ش طه اىل 
زميلنا �ص����مري ق�ص����ري وزميلنا جربان تويني .. هل 

ميك����ن للبناين اأن ين�ص����ى كيف افت����دى هوؤلء حرية 
ال�ص����حافة وافت����دوا لبنان بدمائه����م الزكية . هذا 
التكرمي هو تكرمي لكل هوؤلء ولت�ص����مح يل ال�ص����يدة 
بهية التي �ص����اءت اأن تكرمنا ، بو�ص����فنا من �ص����باب 
نه�ص����ة ال�صحافة و�ص����يوخها ا�ص����محي لنا .. نحن 
نرف�����ش اأن نك����ون م����ن ال�ص����يوخ .. اأف�ص����ل اأن يقال 
�صاب ال�ص����يوخ بدل من �صيخ ال�ص����باب .. �صكرا لك 
يا �ص����يدتي وعا�ص����ت ذكرى الرئي�ش ال�ص����هيد رفيق 
احلريري وعا�ص����ت احلرية والدميقراطية يف لبنان 
ون�ص����تهدي بقولني للرئي�ش حينما قال :ا�ص����تودعكم 
لبنان، وحينما قال : ما من لبناين اأكرب من وطنه .. 
نحن نعتز اأننا نحاول اأن نعمل مبوجب هذا الإر�صاد 

. عا�ش لبنان ح�صنا للحرية وقلعة للدميقراطية .

�شالم
كلم���ة املحتفى به عمي���د جريدة الل���واء عبد الغني 
�ص���لم القاها رئي�ش حتريرها �صلح �صلم فقال : 
ي�صرفنا وي�ص���عدنا ان يقف عمدي اللواء  اىل جانب 
اخيه النقيب العزي���ز يف طليعة املكرمني على منرب 
الطائ���ف، التفاق ال���ذي اخرج لبنان م���ن ظلمات 
ال�صراعات اجلاهلية واحلروب العبثية اىل �صراط 
الأمن وال�ص���لم ورح���اب الوفاق وال�ص���تقرار. لقد 
ادت الإنق�ص���امات الداخلي���ة املري���رة وم���ا رافقه���ا 
م���ن تدخ���لت خارجي���ة مريب���ة اىل التباع���د بني 
اللبناني���ني، وحال���ت دون التلق���ي والتح���اور فيما 
بينه���م لواد خلفاتهم والبح���ث يف تطوير نظامهم 
مب���ادرة  ج���اءت  ان  اىل  ازدهاره���م..  وا�ص���تعادة 
بدع���وة  ال�ص���عودية  العربي���ة  اململك���ة  الأ�ص���قاء يف 
الن���واب اللبنانيني لعقد موؤمتر احل���وار الوطني يف 
الطائف بدعم عربي م�ص���رك ورعاية مناق�صاتهم 
ومتابع���ة جل�ص���اتهم اليومي���ة مع مهند����ش الطائف 
واجلن���دي املجهول يوم���ذاك يف اع���داده واخراجه 
الرئي�ش ال�صهيد رفيق احلريري. كان الطائف اكرب 

م���ن اتفاق اأنه���ى حربا، لق���د كان ميثاقا وطنيا بني 
اللبنانيني للعي�ش معا يف كنف احلوار والوفاق وعلى 
جناحي العدالة وامل�ص���اواة، وم���ن خلل العودة اىل 
دروب الإعت���دال والإنفتاح وقبول الآخر وا�ص���تبعاد 
حماولت الهيمنة والتفرد مبقدرات البلد وم�ص���ري 
ابنائه من هذا الطرف او م���ن تلك الطائفة.وتاأتي 
مبادرة ال�ص���يدة اجلليل���ة بهية احلريري لتاأ�ص���ي�ش 
منتدى الطائف يف الذكرى الع�صرين لإجنازه لتوؤكد 
على مدى حاجة اللبنانيني اىل النهج الذي اأر�ص���ى 
قواعده ميثاق الطائف، نهج احلكمة والعقلنية يف 
معاجل���ة الأزمات امل�صتع�ص���ية، اعتم���اد التخاطب 
اخللفي���ة  امللف���ات  ط���رح  يف  املبا�ص���ر  واحل���وار 
واحلفاظ على �ص���لمة املع���ادلت الوطنية الدقيقة 
يف بلد قام وجوده ا�صا�ص���ا على الت�ص���ويات اخللقة 
.. ع�ص���رون �ص���نة على ميثاق الطائف كان معظمها 
اأمنا وا�صتقرارا عندما �صاد نهج الطائف خا�صة يف 
مرحلة احلكوم���ات احلريرية. وكان بع�ص���ها توترا 
بلغ حدود الإنفجار عندما تعطلت م�ص���رية الطائف 
واهت���زت مرتكزاته���ا، خا�ص���ة بعد زل���زال اغتيال 
الرئي�ش ال�صهيد وما اأثاره من تداعيات مدمرة على 
م�صتوى الوطن واهله . واخريا ان تكرمي عميد اللواء 
الأ�ص���تاذ عبد الغني �صلم اليوم يف منتدى الطائف 
بالذات حمطة جديدة توؤكد �ص���وابية م�صرية اللواء 
الوطني���ة يف اإعتماد الو�ص���طية واحل���وار والعتدال 
واحلر����ش على ال���راأي الآخر والبتعاد عن �ص���لل 
التع�ص���ب والع�صبية، مت�صكا بثوابت الوطن بثوابت 
وطن اثبتت التجارب املريرة انه ل يعي�ش ال بوحدة 
ابنائه . �صكرا لك �صيدتي مرة اخرى ع�صتم وعا�ش 

الوفاق الوطني اللبناين .
ويف اخلت���ام ، قدمت احلريري درع منتدى الطائف 
التكرميي اىل كل م���ن املحتفى بهما النقيب حممد 
بعلبك���ي والعمي���د عب���د الغن���ي �ص���لم. واأقيم حفل 

كوكتيل باملنا�صبة .

رمزي���ن وطنيني كبريين من رم���وز الوفاق الوطني، 
واإّنن���ي بذل���ك اأحّقق اأمنيتني عزيزت���ني من اأمنيات 
الرئي�ش ال�ص���هيد رفي���ق احلري���ري .. اأمنية تكرمي 
الرمزي���ن الكبريي���ن وكّل رموز الري���ادة اللبنانية، 
واأمني���ة بقاء قل���ب بريوت ناب�ص���ًا باحلي���اة مكتمل 
العنا�ص���ر بع���د اأن حّق���ق فيه اأبه���ى �ص���ورٍة للحياة 
الروحية الوطنية كنائ�صًا وجوامعًا ومركزًا للّتلقي 
والإجتماع لتعزيز ن�صيجنا الوطني ، ومركزًا للعي�ش 
والعمل والإنتاج ومقرًا لت�ص���ريعنا وبرملاننا وحكمنا 
و�ص���داقاتنا العربي���ة والدولية .. وحتقيق���ًا لرغبته 
ب���اأن تاأخذ الّثقافة والفك���ر مكانهما يف قلب الوطن 
وقل���ب عا�ص���مته بريوت، لتك���ون تعبريًا ع���ن الّتنوع 
اللبن���اين والإرادة اللبناني���ة الت���ي طامل���ا اآم���ن بها 
ووث���ق بها وعم���ل معها ومن اأجلها موؤمن���ًا بتاريخها 
العميق وخ�صو�صيتها، متجاوزًا وعابرًا لكّل كبواتنا 
وعرثاتن���ا، موؤمن���ًا بق���درة ه���ذا ال�ّص���عب العظي���م 
با�ص���تعادة مكانته و�ص���يادته وحترير اأر�ص���ه  وبناء 
دولته على اأ�صا�ش ميثاقه الوطني وثوابته الوطنية ، 
ليبقى لبنان وطنًا نهائيًا جلميع اأبنائه ، عزيزًا قويًا 
،عربي الهوية والإنتماء .. عا�ص���ت الإرادة الوطنية 

اللبنانية.. عا�ش الوفاق الوطني .. 

مرتي
واألقى ممثل رئي�ش اجلمهورية الوزير طارق مري 
كلم���ة ق���ال فيه���ا: اأولين فخام���ة الرئي����ش فخامة 
�ص���رف متثيله وحملني م�ص���اعره الطيب���ة وتقديره 
ملعايل ال�ص���يدة بهي���ة احلريري وتهنئت���ه للمحتفى 
بهم���ا النقي���ب بعلبكي والعميد �ص���لم، لقد درجت 
العادة اأن ل يتحدث ممثل فخامة رئي�ش اجلمهورية 
لكن �صفتي الأخرى وزيرا للإعلم ت�صمح يل باإذن 
ال�ص���يدة بهية اأن اق���ول كلمة مقت�ص���بة ، ابداأ فيها 
ب�صكرها على انها ا�صت�صافتنا حتت علمة الطائف 
واحلورا يف اأمر والتلقي على القيم التي ار�ص���اها 

هذا التفاق الذي هو ابعد من اتفاق �صيا�ص���ي فهو 
يقوم على �صراكة يف القيم جتدد ارادة  العي�ش معا 
وجتدد معنى لبن���ان . جنتمع حول النقيب والعميد 
حت���ت ه���ذا العن���وةان ، جتدي���د ارادة العي����ش معا 
وجتديد معنى لبنان ، واح�صب ان كل منهما ي�صهم 
يف الأمرين معا ، فباعتدالهما وانفتاحهما ما انفكا 
يبنيان اجل�ص���ور بني اللبنانيني ، فل نكون طوائف 
متباع���دة وح���ذرة الواحدة من الأخ���رى ، طوائف 
تدير ظهرها الواحدة للأخرى ، بل نكون مواطنني 
، ل اأج���زاء م���ن قبائ���ل متناحرة ، وجتدي���د اإرادة 
العي����ش معا يعني اظه���ار تلك القي���م التي جتمعنا 
والت���ي من دونها ل نت�ص���اوى يف املواطن���ة ول يبقى 
بلدن���ا لبنان .اما جتديد معنى لبن���ان عند النقيب 
والعميد فيعني باملقام الأول الدفاع عن ال�ص���حافة 
وحريتها وريادتها و�ص���دقيتها .فريادة ال�ص���حافة 
اللبنانية ل تنف�ص���ل عن حريته���ا ولعل حريتها هي 
�صرط ريادتها ، غري ان احلرية وال�صدقية �صنوان 
واأح�ص���ب ان النقي���ب والعمي���د ميار�ص���ان العم���ل 
ال�ص���حفي بهذه ال���روح ، وي�ص���همان يف تكوين راأي 
عام يقوم على نظرة الأفراد النقدية وعلى املعرفة 
ول يك���ون الإع���لم عنده���ا جم���رد اع���لم يعبىء 
الأن�صار وي�صيطن اخل�صوم.اكرر حمبتي وتهنئتي 
للنقي���ب والعمي���د و�ص���كري العميق ملعايل ال�ص���يدة 

احلريري .

بعلبكي
ثم حتدث املحتفى به النقيب البعلبكي فقال: قدميا 
قيل الف�ص����ل يعرفه ذووه وال�صيدة بهية هي �صاحبة 
الف�ص����ل يف هذه املبادرة التي �ص����اءت ان تطوق بها 
عنقي وعنق زميلي عميد اللواء الأ�صتاذ عبد الغني 
�صلم، الف�ص����ل يعرفه ذووه وهي �صاحبة الف�صل ، 
وماذا اأذكر لها من املاآثر ، هل اأذكر لها اأنها كانت 
ول ت����زال املثال احلي لق����درة امل����راأة اللبنانية على 

امل�صاركة يف احلياة الوطنية العامة دون ا�صتئذان .. 
يا �ص����ت بهية ، مل تت�صريف ل بالنيابة ول بالوزارة بل 
�صرفت بك النيابة ول تزال ، و�صرفت بك الوزارة . 
لقد اخرت ونذرت نف�صك خلدمة النا�ش واملجتمع 
وجمي����ع اللبناني����ني، لك����ن اىل جان����ب اهتمام����ك 
بال�صاأن العام وب�صكل خا�ش بعا�صمة اجلنوب �صيدا 
وباأخوانك الفل�صطينيني م�صاوريكي يف �صيدا.. امنا 
اخرت ان ت�ص����ريي على خطى �صهيد لبنان العظيم 
رفي����ق احلري����ري يف تن�ص����ئىة اجلي����ل اجلديد على 
مبادىء العلم والوطنية والإخل�ش . حر�ص����ت على 
اأن تراأ�صي جلنة برملانية هي جلنة الربية الوطنية 
، وم����ا تعنيه هذه اللجنة بالن�ص����بة مل�ص����تقبل لبنان . 
وعندما دعيت للوازرة حر�صت على ان تكوين وزيرة 
الربي����ة الوطني����ة وما يعن����ي ذلك بالن�ص����بة للجيل 
اجلدي����د،  وحر�ص����ت عل����ى اأن تتبعي خطى �ص����هيد 
لبنان العظيم رفيق احلريري .. األي�ش ان موؤ�ص�ص����ة 
احلري����ري قامت بتاأمني العلم ل�ص����باب لبنان ؟ . مل 
تر�ص����ل اىل جامع����ات العامل 40 طالب����ا ول 400 ول 
4000 طالب����ا وامنا امنت العلم العايل لأربعني األف 
طالب هم جيل امل�ص����تقبل وعليهم الإعتماد يف بناء 
لبن����ان اجلديد عمل بقوله تع����اىل » وقل رب زدين 
علما ».. ونحن نتحدث عن �صهيد لبنان العظيم هل 
ميكن ل�صحايف اأن ين�صى ف�صل رفيق احلريري على 
ال�صحافة اللبنانية ، يوم تعاون مع نقابة ال�صحافة 
على تعديل تاريخي على املر�ص����وم الإ�صراعي رقم 
104 ال����ذي �ص����در يف اآخ����ر حزيران 1977 و�ص����مل 
قيودا و�صروطا �صديدة على العلم -نزلت حكومة 
الرئي�����ش �ص����ليم احل�����ش يومئ����ذ على طل����ب قوات 
الردع العربية باعتبار اأن ال�صحافة اللبنانية كانت 
متهمة اأنها هي التي ا�صعلت احلرب- بالإ�صافة اىل 
املر�صوم ال�صراعي رقم واحد الذي فر�ش الرقابة 
احلكومية امل�ص����بقة على الإعلم م����ن خلل الأمن 
الع����ام ،ويعطي ال�ص����لحية للأمن الع����ام بتعطيل 
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وّجه مفتي �ص���يدا اأق�صيتها ال�ص���يخ �صليم �صو�صان 
ر�صالة اإىل املوؤمنني مبنا�صبة راأ�ش ال�صنة الهجرية 
للعام 1431 حتدث فيها عن املعاين ال�ص���امية التي 
تركته���ا حادثة الهج���رة يف تاريخ الأمة و�ص���ّطرت 
�ص���فحات م�صرقة من الت�ص���حية والفداء وال�صرب 
لن�ص���رة الدين منتق���دًا يف هذه الذكرى اإقت�ص���ار 
التح���رك جتاه حتري���ر بيت املقد�ش عل���ى الأقوال 
دون الأفع���ال وعل���ى البيانات الإن�ص���ائية التي تزد 
اإل خبال فيما ال�صهاينة ي�صتغرقون يف تهديد بيت 
املقد�ش بالهدم واأهله بالتهجري من هنا كان اللقاء 
مع �ص���ماحته للحوار حول العربة امل�صتخل�ص���ة من 

الهجرة يف ظل الواقع القائم.

هجرة وعربة 
ر�صالة  بــــدت  ملاذا  ال�صماحــــة،  • �صاحــــب 
راأ�ــــس ال�صنــــة وكاأنها تنظــــر اإىل امل�صتقبل 

نظرة ت�صائم ؟ 
يف ذكرى الهجرة قلت اأن علينا اأن نوؤكد اأن امل�صجد 

الأق�صى اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�صريفني، 
وق���ف اإ�ص���لمي موؤب���د واأمان���ة اهلل اإىل امل�ص���لمني 
ووديع���ة اهلل ب���ني اأيديه���م فحمايت���ه وال���ذود عن 
حيا�ص���ه واجلهاد يف �ص���بيل حتريره فر�ش عليهم 
يلقى اإىل فر�ش العني وكيف ل يكون اجلهاد فر�صًا 
يف �ص���بيل حتري���ره وال�ص���هاينة كل ي���وم ي�ص���عون 
خرائط ومكائ���د جديدة لتحقي���ق مكرهم وتنفيذ 
حلمه���م بتهجري اأهل القد����ش والقاتنني يف اأكناف 
الأق�ص���ى ليجلب���وا اأع���دادًا كبرية من ال�ص���هاينة 
ليحلوا مكانهم ويحولوا القد�ش بذلك اإىل عا�صمة 

ململكة توراتية �صهيونية.
نحن ل نت�صائم لأننا نثق باأن اهلل قادر على اأن يّرد 
كيدهم اإىل نحرهم ولأننا نوؤمن باأن �ص���عبنا واأمتنا 
هو �ص���عب اجله���اد واأم���ة الق���راآن ولأن احلق معنا 
ولكن م�صدر الأ�صى يف موقفي كان لروؤيتي للعجائز 
وال�ص���يوخ وال�صغار وو�صائل الإعلم تنقل �صورهم 
وكي���ف يطردون م���ن بيوتهم واأر�ص���هم واأملكهم 
وتن�صف بيوتهم اأو تهدم تارة بحجة اإقامة م�صتوطنة 

وت���ورًا حلج���ة عدم وج���ود ترخي�ش للبن���اء وثالثة 
لتمرير جدار الف�ص���ل العن�ص���ري من خلل ذلك 
املوقع ولكنها حماولت تلمودية �ص���هيونية لتهجري 
ال�ص���امدين ال�صابرين يف اأكناف بيت املقد�ش يف 
حني اأن اأمتنا من�ص���غلة عن هوؤلء مب�ص���اكل داخلية 
هنا وهناك و�ص���راعات وخلفات وحروب وكاأنها 
تعيد ذكرى ما ح�صل يوم الفيل عندما قالوا للبيت 
رب يحميه ولذا قلت لأن الأق�ص���ى اأمانة ول يجوز 
لنا اأن نتخلى عنه، فالهجرة حدث الأمة الإ�صلمية 
ن�صتنري بها يف حياتنا وننهل من معينها وق�ص�صها 

اأن���وارًا تهدينا �ص���بلنا وتبعث فينا ثق���ة ويقني لأنه 
عندما ح�ص���لت الهجرة اإىل املدينة كانت املنطلق 
لأمة الإ�صلم لت�صل العامل من اأق�صاه اإىل اأق�صاه 
داعي���ة اإىل اهلل والهج���رة املطلوبة الي���وم هي اإىل 
الذات لنتق اهلل جميعًا وولنهجر املعا�صي والذنوب 
والآث���ام لتق���وم فينا اإح���دى الهجرت���ني فمن ترك 
�صيئًا هلل عّو�ص���ه اهلل خريًا منه واملطلوب اأن نكون 
على م�ص���توى املرحل���ة وعلى قدر تطلعات �ص���عوبنا 
فتاهجرة النبوية حدث غرّي جمرى التاريخ وحمل 
يف طّيات���ه مع���اين ال�ص���جاعة والت�ص���حية والإباءة 
وال�صرب والن�ص���ر والفداء والتوكل والقوة والإخاء 

والإعتزاز باهلل وحده مهما بلغ كيد الأعداء.

�لطريق �إىل �لقد�ش 
اإعتبار طريق  اأن باالإمــــكان  • هــــل ترى 
القد�ــــس �صالكة يف ظل احلــــدود املوجودة 

امل�صطنعة بني بالد امل�صلمني ؟
عندم���ا يك���ون قلب امل�ص���لم منفتحًا لأخيه امل�ص���لم 
مقب���ًل عليه بكل الود واملحب���ة والراحم والتعاون 
والتعا�صد والتكافل وعندما تكون القد�ش يف قلوبنا 
فاأن الطريق اإىل القد�ش ل ي�صبح موقعًا مكانيًا ول 
حال���ة زمنية مرتبطة بتوقيت بل يكون الطريق اإىل 
القد����ش منطلقًا من قلوبنا وهذا ما يحقق الوحدة 
بينن���ا لنك���ون مع���ًا عل���ى الطري���ق ال�ص���حيح اإىل 
القد�ش، من هنا دعوتنا للفل�صطينيني اإىل الوحدة 
وجت���اوز اخللفات رحمة ملا يعانية هذا ال�ص�ص���عب 

املظل���وم داخ���ل الوط���ن املحت���ل ويف ال�ص���تات اإننا 
ندعوا اجلميع لتغليب منطق الوحدة على مفردات 
الإنق�ص���ام والتجرزم فكيف ل ندعوا الفل�صطيننني 
اأوًل للتع���ايل على م�ص���اكلهم واإنق�ص���اماتهم ليكون 
ال�ص���عب الفل�ص���طيني واح���دًا ل���كل ن�ص���يجه م���ن 
اأر����ش  ولتك���ن كل بلدن���ا  م�ص���لمني وم�ص���يحيني 
الن�ص���رة للأق�ص���ى وغّزة العزة وقد����ش الكرامة 

ولكل ال�صهداء الأبرار.

لبنان و�لهجرة 
للو�صـــع  ال�صماحـــة  �صاحـــب  • تعر�صتـــم 
اللبنـــاين ومتنيتم اأن يكون امل�صوؤولني على 
م�صتـــوى امل�صوؤوليـــة التاريخيـــة فهل ترون 

اأن ثمة خماطر تهدد هذا الوطن؟
عندم���ا ننطل���ق من الهج���رة لنتحدث ع���ن الواقع 
نلح���ظ وج���ود الكث���ري م���ن الظ���روف املت�ص���ابهة 
فالذين اإئتمروا لقتل الر�صول �صلى اهلل عليه و�ّصم 
ي�ص���ابههم الي���وم الذين ياأمترون للني���ل من وحدة 
الأم���ة ومنعتها وعّزتها وقّوتها والذين يتعاونون مع 
اأع���داء الأمة مللحقة الر�ص���ول عل���ى درب هجرته 
ي�ص���بهون اأولءك الذين يتغلغلون اليوم يف �صفوف 
اأمتنا وي�ص���عون للنيل من قوتها عرب اإثارة النعرات 
الطائفي���ة واملذهبية والوطنية والقومية متنا�ص���ني 
اأن درب الهج���رة واحد من موقع الظلم اإىل رحاب 
الت�ص���امح وم���ن دار اخل���وف اإىل دار الأم���ان ومن 
حيث احل�صار الإقت�صادي اإىل حيث احلرية هكذا 

كان الإنتقال من مكة اإىل املدينة.
ولبن���ان الي���وم ينتقل من ح���ال احل���رب اإىل حال 
ال�ص���لم ومن حالة الت�ص���رذم والإنق�صام والت�صارع 
والإختلف وامليلي�صيات اإىل دولة القانون وحكومة 
احل���وار وحت���ت �ص���قف الد�ص���تور متثم���ل باإتف���اق 
الطائ���ف ويف اإط���ار البن���اء املتكام���ل القائم على 
دعائم ال�صلم الأهلي وال�صتقرار الداخلي والهدوء 

الأمني والتعاون الإعلمي.
وم���ن هنا فاإن الهجرة يجب اأن ت�ص���ّكل لنا منطلقًا 
للتغي���ري والتغيري ل يكون بالنف�ص���ال عن بع�ص���نا 
البع����ش بل باأن نكون واح���دًا خلف حكومة الوحدة 

الوطنية داعمًا لها للم�صي قدمًا اإىل الأمام.

هجرة �إىل �هلل
لذك���رى  منا�ص���بة  ترونه���ا  الت���ي  التو�ص���يات  اأي 
الهج���رة؟ اأن يك���ون ر�ص���ول اهلل �ص���لى اهلل علي���ه 
و�ص���ّلم قدوتنا واأن ندرك اأن عزتنا يف وحدتنا واأن 
نتعلم من موقف ال�ص���ّديق اأبا بكر ر�ص���ي اهلل عنه 
اأن املوقف ال�ص���حيح هو يف ن�ص���رتنا لبع�صنا واأن 
نفهم من موقف الإمام علي ر�ص���ي اهلل عنه اإن كل 
الت�ص���حيات تهون عندما يكون اله���دف كبريًا وما 
اأك���رب الأه���داف يف اأيامن���ا هذه يف ظّل احل�ص���ار 
الذي تعاين من���ه الأّمة والأ�ص���رار التي تنال منها 
فلنكن واحدًا يف املواجهة ليكون الن�صر لنا عندما 

ي�صكن غبار املعركة.
حاوره خ.ل 

ذكرى وهجرة واملطلوب هو العربة 
�ملفتي �شليم �ش��شان:

عام جديد ُيطل و�لقد�ش �أ�شرية

املفتي سليم سوسان
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خم�صون �صنة من الن�صال والعطاء ملوؤ�ص�صة »االأمل للمعوقني«
�شناء �ل�شلح »لـ �شيد� عرب �لتاريخ« : هدفنا �أن جنعل 

من �ملعاق طاقة ولي�ش �إعاقة من خالل تاأهيله وت�ظيفه

ح��ر: �شمار �لرتك
منرية ال�صلح �صيدة حتّدت كل ال�صعاب لتحقيق اأحالمها بابت�صامة. فقد عا�صت الكثري من املاآ�صي خالل م�صريتها الطويلة.

فقدت طفلني يف عمر مبكر. ابنها االأكرب �صمري ولد مع اإعاقات �صديدة، وتويف من املر�س يف �صن مبكر. 
ابنتها جنالء توفيت اأي�صاً من املر�س يف عامها الثاين. ابنها �صليم ، ُولد مع اإعاقات ذهنية وبدنية يف عام 1942.

خالل احلرب االأهلية اللبنانية �صنة 1958، اغتيل زوجها وحيد ال�صلح الأ�صباب �صيا�صية. وُدّمر وُنهب منزلها يف بريوت، ا�صطرت عندها للجوء 
اإىل بلدة برمانا. م�صقط راأ�س والدتها يف جبل املنت. ومل ت�صتطع حينها اأن تاأخذ معها اأي �صيء �صوى اأطفالها الثالثة وحزنها.

حتطمـــت حياتهـــا، ولكنهـــا مل ت�صت�صلم، بداأت فوراً بالعمل يف م�صاريع تتعلق باالأ�صخا�س ذوي االإعاقات الذهنية. كان بالطبع ابنها �صليم م�صدر 
اإلهامها والدافع الذي حثها دائماً للن�صال من اأجل توفري حياة اأف�صل له ولالآخرين من االأ�صخا�س ذوي االحتياجات اخلا�صة.

ا�صتخدمت منزل عائلتها يف برمانا الإقامة املركز يف عام 1959، وح�صلت على اإفادة ر�صمية للمركز من قبل احلكومة يف اآب 1961.
اأقامـــت الف�صـــول الدرا�صيـــة مع برامـــج خا�صة لالأطفال ذوي االإعاقات الذهنية يف املركز. كما �صّيدت خمبـــزاً لكي توفر فر�س عمل لالأ�صخا�س 
ذوي احلاجـــات اخلا�صـــة ولكـــي ي�صتطيعوا اأن يك�صبـــوا لقمة عي�س لهم والأ�صرهم التي هي معظمها من الطبقة الفقرية. وقد قدم اخلبز ل�صكان 

برمانا واملناطق املجاورة خالل فرتات النق�س احلاد يف زمن احلرب.
وقد ا�صطرت »موؤ�ص�صة االأمل« الإغالق اأبواب املخبز بعد اإ�صابته باأ�صرار ج�صيمة خالل احلرب.

بداأت ال�صيدة منرية بالتقاعد عندما تويف ابنها �صليم من املر�س عن 60 عاماً �صنة 2002.
واليوم تكمل امل�صرية ابنتها �صناء التي تدير املوؤ�ص�صة مع اأخيها ن�صيب.

سناء الصلح تتوسط الوزيرة الصلح والسيدتني كنعان وعبيد

شخصية العددشخصية العدد

�مل�شرية م�شتمرة
ملعرف���ة املزيد عن ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة الرائدة، التقت 
»�صيدا عرب التاريخ« ال�صيدة �صناء يف منزلها حيث 
ا�ص���تقبلتنا بكل ترح���اب، لتحدثنا م���ن القلب اإىل 
القلب وبكل اإ�ص���هاب عن اأبرز اإجنازات »موؤ�ص�ص���ة 
الأمل« وم�صاريعها، اإ�صافة اإىل تقييمها لدور املراأة 
اللبناني���ة واجلمعيات الن�ص���ائية خ�صو�ص���ًا كونها 
ع�ص���وًا فاعًل يف املجل�ش الن�صائي اللبناين، فكان 

احلوار الآتي:

االأمـــل  موؤ�ص�صـــة  عـــن  ملحـــة  تعطينـــا  ·لـــو 
للمعوقني؟

-» موؤ�ص�ص���ة الأم���ل للمعوق���ني عب���ارة ع���ن مركز 
للتدري���ب املهن���ي يه���دف اإىل توفري حياة اأف�ص���ل 
للأ�ص���خا�ش ذوي احلاج���ات اخلا�ص���ة ولتحقي���ق 
اندماجه���م الكام���ل يف املجتمع. اأما ا�ص���راتيجية 
»موؤ�ص�ص���ة الأمل« تركز على برام���ج اإعادة تاأهيل 
وتوظي���ف الأ�ص���خا�ش ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة 
يف الأن�ص���طة الإنتاجي���ة الت���ي تع���ود بالفائدة على 
املجتمع باأ�ص���ره. ول �صيما من خلل برامج »كنزة 

ال�صتاء« و »�صنبلة اخلبز« و »املنجرة««.

�مل�شاريع
بها؟ تقومون  التي  امل�صاريع  اأبرز  هي  ·ما 

-» تقوم »موؤ�ص�صة الأمل« للمعوقني حاليًا بامل�صاريع 
التالية:

الق���راءة  ذل���ك  يف  مب���ا  التعليمي���ة  1(الربام���ج 
والكتاب���ة، وذل���ك يتوقف على طاقات الأ�ص���خا�ش 

ذوي الحتياجات اخلا�صة.
2(برام���ج التدري���ب العمل���ي مبا يف ذل���ك الطبخ 

والغ�صيل والزراعة وال�صوؤون املنزلية.
3(برنامج »كنزة ال�صتاء«، حيث ين�صج الأ�صخا�ش 
ذوي الحتياج���ات اخلا�ص���ة كنزات من ال�ص���وف 
تق���دم جمان���ًا للأ�ص���خا�ش املحتاج���ني يف معاهد 
الرعاي���ة الجتماعي���ة ودور الأيتام ودور امل�ص���نني 

والأحداث وامل�صاجني.
4(برنامج »�صنبلة اخلري«.

1(م�ص����روع يوظف اأ�صخا�ش من ذوي احلاجات اخلا�ش 
يف بل����دة اأرن����ون. حتت ظ����لل قلعة ال�ص����قيف الأثرية يف 
جن����وب لبن����ان. وحيث يت����م زراعة احلبوب وحما�ص����يل 

اأخرى يف اأرا�صي متلكها »موؤ�ص�صة الأمل«.
الأم���ل«  »موؤ�ص�ص���ة  ت�ص���ري  الربنام���ج،  2(ع���رب 
حما�ص���يل من القم���ح والعد����ش واحلم�ش والفول 
والفا�ص���وليا م���ن مزارعني م���ن ذوي الحتياجات 

وكذل���ك من  اخلا�ص���ة. 
ال�ص���غار  املزارع���ني 
حق���ول  لديه���م  الذي���ن 
ل تتع���دى م�ص���احتها ال 
م���ر مرب���ع يف   5.000
يتم  لبنان.  اأنحاء  جميع 
اأي�ص���ًا حتوي���ل جزء من 

القمح اإىل برغل.
الربنام���ج،  ع���رب  ج( 
مببل���غ  الت���ربع  ميك���ن 
ملن���ح  ل.ل.   100.000
�ص���خ�ش حمت���اج اأو من 
ذوي احلاجات اخلا�صة 
يف اإحدى ال 69 موؤ�ص�صة 
املختارة يف لبنان ملنحه 
»كنزة �ص���تاء« وكمية من 
احلب���وب تكفي���ه ل�ص���نة 
م���ن  كل���غ   15( كامل���ة 
م���ن  اأ�ص���ناف  خم�ص���ة 

احلبوب(.
د( موؤ�ص�صة الأمل تنظم 
مبا�ص���ر  بي���ع  عملي���ات 
للحبوب عرب الت�ص���ال 
الهاتف���ي حي���ث يج���ري 
باملواطن���ني  الت�ص���ال 
عرب مكتب املبيعات ويتم 

تو�ص���يل كي�ش من اخلام ممهور ب�ص���عار »موؤ�ص�صة 
الأمل« يف داخله خم�صة اأنواع من احلبوب املختلفة 
اإىل املنازل واملكاتب مقابل تربع ب 30.000 ل.ل. 
يت���م مبي���ع م���ا ل يقل ع���ن 120 طن م���ن احلبوب 

�صنويًا عرب عمليات البيع املبا�صر.
5(برنامج »النجارة« حيث يتعلم الأ�ص���خا�ش ذوي 
الحتياجات اخلا�ص���ة فن التجارة واإنتاج قطع من 

الأثاث والتحف الفنية. 
الريا�ص���ية  والأن�ص���طة  املو�ص���يقى  6(برام���ج 
والرفيهية، مبا يف ذلك �ص���ماع املو�ص���يقى والغناء 
والتمثيل والرك�ش وغريها من الأن�صطة الريا�صية. 
عدد من طلب موؤ�ص�ص���ة الأم���ل اأحرزوا ميداليات 
يف لبن���ان واخل���ارج مب���ا يف ذل���ك عرب امل�ص���اركة 

مبباريات الأوملبياد اخلا�ش الدويل.
7(برنامج »الأن�صطة البيئية« التي ت�صجع الأ�صخا�ش 
ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة على اكت�صاف الطبيعة 
وجغرافية بلدنا. »موؤ�ص�ص���ة الأمل« ت�ص���ارك اأي�صًا 
بفعالي���ة بعمليات اإعادة ت�ص���جري الريف اللبناين. 
وق���د زرع اأبناوؤن���ا اأكرث م���ن 7.000 �ص���جرة على 

جبل الكني�ص���ة )1.750م( خلل الأعوام املا�صية 
مب�صاعدة اجلي�ش اللبناين«.

التـــي تركز عليها  اأهـــم االأهداف  ·مـــا هي 
»موؤ�ص�صة االأمل«؟

-» هدفن���ا اأن جنعل هذا املعاق معطاء، من خلل 
اإتقان���ه ملهن���ة معين���ة، وذل���ك م���ن خ���لل الفروع 
التي اأوجدناها خ�صي�ص���ًا لذلك �ص���واء عن طريق 

الزراعة اأو �صناعة كنزات ال�صوف...

�ل�شع�بات
ال�صعوبات؟ عن  ·ماذا 

-» دومًا هناك نق�ش، ول �صيما فيما يتعلق باملوظفني 
فاأنت عندما تعانني من �ص���عوبة يف التمويل وبالتايل 
ل تكون���ني تابع���ة لأي حزب اأو طائف���ة، لن جتدي مع 
الأ�ص���ف امل���ال اأو بالأح���رى التموي���ل ال���كايف لتلبي���ة 
خمتلف الحتياج���ات. ومبا اأننا تربين���ا على املبادئ 
ومل نكن يومًا م�صّي�ص���ني، ب���ل حبنا الأول والأخري كان 
للبنان وللإن�ص���ان يف هذا الوطن. وهكذا بالرغم من 
ال�صعوبات ول �صيما خلل فرة الأحداث، اإل اأننا مل 

سناء الصلح تلقي كلمة ملناسبة اليوبيل الذهبي ملؤسسة األمل
 وتبدو في الصورة السيدة منيرة وابنها سليم 
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نقفل بابنا يومًا اأمام اأي حمتاج فكنا ن�ص���تقبل اأطفاًل 
من الهرمل واآخرين من عكار«.

�لتم�يل
·مـــاذا عـــن التمويـــل، وهـــل الدولـــة تقدم 

لكم الدعم؟
-» فيما م�ص���ى كان هن���اك عقد بيننا وبني كل من 
وزارة ال�ص���حة ووزارة ال�صوؤون الجتماعية، اإل اأن 
هذا العقد بات �صبه منتهي ال�صلحية ن�صبة لغلء 
املعي�صة خ�صو�صًا واأن الدفع ياأتي دومًا متاأخرًا عن 
موعده �صنة. لذلك فاإن التمويل الذي نتقا�صاه من 

مثل الدولة قليل جدًا«.

�الإجناز�ت
حققتهـــا  التـــي  االإجنـــازات  هـــي  ·مـــا 

»املوؤ�ص�صة«؟
-« نحن نفتخر عندما نرى اأولد هذه »املوؤ�ص�صة« وقد 
متكنوا من الإنخ���راط يف احلياة العملية، ومنهم من 

تزوج���وا. ول تتخيل���ي الفرح���ة عندما 
ت�ص���اهدين اإن�ص���انًا عانى ما عاناه وهو 
الي���وم يتمكن م���ن تاأمني لقمة عي�ص���ه 
بنف�ص���ه. لذل���ك حر�ص���نا عل���ى دم���ج 
طلبن���ا م���ع املجتمع من خ���لل تاأمني 

الوظائف املنا�صبة لهم. 
ونح���ن باملقابل نح���اول اأن نوؤمن لهم خمتل���ف اأنواع 

الأن�صطة الرفيهية والريا�صية«.

دور �ملر�أة؟
·مـــن ناحيـــة ثانية، كيـــف تقّيمني دور املراأة 

اللبنانية حالياً، واجلمعيات الن�صائية؟
-» هن���اك من اأثبنت جدارة وهناك من تلكاأن ومن 
خلل الن�ص���اط الذي اأقوم به يف املجل�ش الن�صائي 
اللبناين ن�ص���تطيع اأن ندرك م�صتوى الن�صاط الذي 
تق���وم ب���ه كل جمعي���ة م���ن خ���لل امل�ص���اريع التي 
تنفذه���ا. لكن ما يزال اأمام امل���راأة والرجل الكثري 
لإجنازه على �ص���عيد ال�ص���اأن الجتماعي خ�صو�صًا 
واأن دور الرج���ل يج���ب اأن ل يق���ل اأهمي���ة عن دور 
امل���راأة، وبالتايل لدين���ا العديد من الق�ص���ايا التي 
يج���ب اأن نطرحه���ا لنجد احللول له���ا وهي حتتاج 

لت�ص���افر املراأة والرجل يف اآن معًا، ول �صيما ق�صية 
اإعطاء املراأة احلق يف اأن تعطي جن�صيتها لأولدها، 
اإ�صافة مل�ص���األة »الكوتا« الن�صائية وغريها من هذه 

الق�صايا التي نعمل منذ �صنوات بغية حتقيقها.
فاإن �صاء اهلل بوجود هذه احلكومة الفتية �صنتمكن 

من اأن نعطي املراأة اأب�صط حقوقها«.

املـــراأة يف املجل�س  اأنـــت را�صية عن دور  ·هـــل 
النيابي؟

-» ال اأ�صتطيـــع اأن اأحمـــل املـــراأة اأكرث من طاقتها، 
فهنـــاك العديـــد مـــن ال�صيـــدات اللواتـــي قّدمـــن 
الكثـــري اأمثـــال النائـــب ال�صابـــق نايلـــة معو�ـــس، 
والنائـــب جيلبـــريت زيـــون التـــي ت�صعـــى بدورهـــا 
واحل�صانـــة  اجلن�صيـــة  قانـــون  الإقـــرار  جاهـــدة 
و«الكوتـــا«. لكن الدولة مع االأ�صف هي من متلك 

القرار«.

�خلط��ت �مل�شتقبلية
االأمل«؟ »ملوؤ�ص�صة  امل�صتقبلية  اخلطوات  عن  ·ماذا 

-» نح����ن ن�ص����عى حالي����ًا للم�ص����اركة يف العديد 
م����ن املعار�ش لنقدم دومًا الأف�ص����ل من خلل 

منتجاتن����ا اخلا�ص����ة »وكن����زة ال�ص����تاء« ولو اأن 
م�ص����األة التمويل كانت اأف�ص����ل لتمكن����ا بالتايل 
من تقدمي الأف�ص����ل ولعدد اأ�صمل من املعوقني. 
فالدول����ة تدفع 20% من كلفة كل ول����د، لو اأنها 
تدفع فقط يف الوقت املنا�صب لكانت اأو�صاعنا 

اأف�صل بكثري.
-ه���ذا ع���دا عن قان���ون املع���وق الذي���ن اأقروه، 
والذي نرى معاناة هوؤلء املعوقني ب�ص���كل يومي 
الذين يتقهقرون اأمام اأبواب امل�صت�صفيات لذلك 
نحن ل�صنا بحاجة اإىل قوانني »تنظري« فقط بل 
اإىل تطبي���ق جي���د لهذه القوان���ني وعناية جيدة 
به���وؤلء الأطف���ال. لذل���ك عندما يك���ون هناك 
حالة ملع���وق وترف�ش امل�صت�ص���فيات ا�ص���تقبالها 
اأقول لهم خيموا على باب هذه امل�صت�ص���فى اإىل 
حني ا�صتقبالكم. انطلقًا من هذا الواقع اأقول 

اأنه من ال�صروري تفعيل هذه البطاقة. 
ونحن بدورنا، ل ي�ص���عنا �ص���وى اأن ننحني اأمام 
عطاءات ال�ص���يدة منرية ال�ص���لح التي اأطلقت 
ه���ذه امل�ص���رية الإن�ص���انية، وبالت���ايل ل بد من 
اأن جّن���ل ونح���رم ابنتها التي ما ت���زال حتاول 
جاهدة ال�ص���مود لإكمال هذه امل�صرية بالرغم 
مما تتعر�ش اإليه من �صوائب و�صعوبات، وذلك 
لإميانها ال�صديد باأهمية هذه الر�صالة وقيمتها 
املعنوي���ة لدى الكث���ري من اأفراد ه���ذا املجتمع. 
فاأل���ف حتي���ة اإكب���ار ملوؤ�ص�ص���ة الأم���ل للمعوقني 

ولكافة القّيمني عليها. 

شخصية العددشخصية العدد

اسرتاتيجيتنا ترتكز 
على برامج إعادة 
تأهيل وتوظيف 
األشخاص ذوي 

اإلحتياجات اخلاصة 
يف األنشطة اإلنتاجية

هدفنا أن جنعل
 املعاق طاقة وليس 

إعاقة من خالل 
إتقانه ملهنة معينة

الدعم الذي نتقاضاه 
من الدولة قليل جدًا

نتمنى تفعيل بطاقة 
املعوق فعليًا وليس 

فقط نظريًا

منرية �ل�شلح يف �شط�ر
منرية ال�صلح اإحدى اأهم رائدات القرن ال 20 يف لبنان والعامل العربي اأنها »رائدة« يف 

كثري من امليادين، ال �صيما يف الن�صال الأجل حقوق املراأة وذوي احلاجات اخلا�صة.
- اأ�ص�صـــت موؤ�ص�صة االأمل للمعوقني عـــام 1959 وهي اأول مركز متخ�ص�س لالأ�صخا�س 

ذوي االحتياجات اخلا�صة يف لبنان والعامل العربي.
- مـــن اأوائـــل الن�صـــاء التـــي جتـــراأت بخو�ـــس االنتخابـــات النيابيـــة يف لبنـــان والعـــامل 
العربي. عندما تر�صحت لنيل مقعد نيابي يف بريوت عام 1960. تر�صحت لالإنتخابات 

الت�صريعية بعد ذلك مرتني )1964- 1968(، ولكنها مل تفز باأي مقعد.
- اإحدى القيادات ال�صيا�صية الن�صائية ونا�صطات ال�صف االأمامي اأثناء املظاهرات �صد 

االإنتداب الفرن�صي التي اأّدت اإىل ا�صتقالل لبنان �صنة 1943.
- قادت فرق طوارئ املتطوعني مل�صاعدة �صحايا احلريق الكبري يف بريوت �صنة 1956.

- اإحدى رائدات الهيئات الن�صائية يف لبنان الأكرث من 60 عاماً وهي ع�صو موؤ�ص�س يف 
املجل�س الن�صائي اللبناين )نائب الرئي�س 1968- 1973( 

- ع�صو مدى احلياة يف املجل�س الن�صائي العاملي منذ عام 1973.
 )Rehabilitation International( ع�صـــو يف املنظمـــة الدولية اإعادة التاأهيـــل -
الرائـــدة يف جمـــال حقـــوق االإعاقـــة. وذلك منذ عـــام 1968 عندما ح�صـــرت موؤمتراً يف 
دبلـــن، اأرلنـــدا. كانت اأحد املتحدثني يف موؤمتـــرات �صنوية الحقة، ال �صيما يف الربتغال 

يف عام 1984 واليابان.
االإنعا�ـــس  العقليـــة علـــى م�صلحـــة  ال�صحـــة  اإدخـــال  الرئي�صـــي وراء  الدافـــع  - كانـــت 

االجتماعي يف وزارة ال�صوؤون االجتماعية اللبنانية.
- مثلـــت لبنـــان يف ع�صرات من املوؤمترات العاملية التي تتعلق ب�صوؤون املراأة واالأ�صخا�س 
ذوي االحتياجات اخلا�صة، مبا يف ذلك يف كينيا واملك�صيك والنم�صا وايرلندا والربتغال 

واليابان وا�صرتاليا والواليات املتحدة.
- ح�صـــرت موؤمتـــرات جلنة رئي�س الواليات املتحدة لتوظيـــف املعوقني يف اأعوام 1970 
و 1971 و 1972. وقـــد ح�صلـــت على تنويه خا�س من قبـــل الرئي�س االأمريكي ريت�صارد 
نيك�صون الذي طلب منها اأن جتل�س معه على املن�صة الرئي�صية يف اجلل�صة االفتتاحية 

يف �صنة 1972.
- اأ�ص�صت جمعية اأهل املعوقني يف لبنان عام 1984. وهي االأوىل من نوعها يف لبنان.

ج��ئز �ل�شيدة منرية �ل�شلح
- نالـــت علـــى الكثري من اجلوائز واالأو�صمة اللبنانيـــة والعربية والدولية، مبا يف 

ذلك:
- »جائـــزة روز فيتزجريالد كينيدي« الأف�صـــل اأم معوق يف العامل لالأعوام 2000- 
20005.متنح هذه اجلائزة الأم طفل ذي اإعاقة ذهنية » والتي ثبت تفوقها بالعمل 
القيـــادي والتزامهـــا الثابـــت لتطويـــر وحت�صـــني اخلدمـــات، والدعـــم، اأو ال�صيا�صة 
العامـــة ل�صالـــح ابنهـــا اأو ابنتهـــا اأو غريهـــم مـــن ذوي االإعاقـــات العقليـــة« . ورغم 
تقـــدم �صنهـــا )كانـــت يف �صن الــــ89 حينها(، اأ�صّرت علـــى ال�صفـــر اإىل مدينة �صياتل 
االأمريكيـــة ال�صتـــالم اجلائزة خالل حفـــل ح�صرته عائلة كنيـــدي وممثل ر�صمي 
للرئي�ـــس اللبنـــاين و�صخ�صيـــات دولية مبا فيهـــا ال�صيدة ماري روبن�صـــون، رئي�صة 

دولة ايرلندا ومفو�صة االأمم املتحدة حلقوق االإن�صان ال�صابقة.
- منحت و�صام االأرز الوطني يف اآب/ اأغ�صط�س 2000، وهو اأهم و�صام يف لبنان

- مينحه رئي�س اجلمهورية ملكافاأة عملها الرائد يف املجال االجتماعي.
- منحت و�صام اال�صتحقاق املذهب عام 1995 من قبل رئي�س اجلمهورية.

- منحـــت و�صـــام اال�صتحقـــاق ال�صحـــي مـــن قبـــل رئي�ـــس اجلمهوريـــة عـــام 1974 
للخدمـــات االإن�صانيـــة واالجتماعيـــة اال�صتثنائيـــة التـــي قدمتهـــا لالأطفـــال ذوي 

احلاجات اخلا�صة.
- منحت »جائزة اأمهات لبنان« من جامعة هايكازيان يف بريوت يف اأيار 2004.

- منحـــت »جائـــزة املـــراأة العربيـــة« مـــن موؤ�ص�صـــة احلريـــري يف عـــام 2002 تقديراً 
مل�صريتها الوطنية الطويلة واإغنائها تاريخ لبنان باجلراأة والعطاء.

- منحـــت �صهـــادة متّيـــز تقديـــراً للخدمـــات اال�صتثنائيـــة التـــي اأّدتهـــا لالأ�صخا�س 
املعوقـــني يف لبنـــان يف عـــام 1972 مـــن قبـــل املنظمـــة الدوليـــة الإعـــادة التاأهيـــل 
)Rehabilitation International( الرائـــدة يف جمال حقوق االإعاقة والتي 

ت�صم 700 منظمة يف جميع اأنحاء العامل.
- نالـــت العديـــد مـــن اجلوائز واالأو�صمة مـــن موؤ�ص�صات لبنانيـــة وعربية، ال �صيما 
مـــن اإمارتّي دبـــي وال�صارقة ودولة الكويت وكرمتهـــا ال�صيخة جواهر عقيلة �صمو 
ال�صيـــخ �صلطـــان بـــن حممد القا�صمي حاكـــم ال�صارقة. حيث دعيـــت حل�صور حفل 

خا�س بها يف ال�صارقة عام 2001 وقلدت ميدالية التميز من الدرجة االأوىل.

م درع املجلس النسائي التكريميالسيدة سناء إلى جانب السيدة األولى السابقة أندريه لحود والوزيرة السابقة ليلى الصلح
ّ
تتسل
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�الأ�شباب و�حلل�ل ح�ل كيفية عالج ظاهرة �لعنف �شد �ملر�أة و�لق��نني �ل��جب تطبيقها؟
من�صقة »اللقاء الوطني للق�صاء على التمييز �صد املراأة ماري دب�س لـ »�صيدا عرب التاريخ«:

معاجلة �لعنف �لذي يطال �ملر�أة ال يتم 
�إال بتعديل قان�ن �الأح��ل �ل�شخ�شية

ح��ر: �شمار �لرتك
اأردنا من خالل هذا التحقيق اليوم اأن ن�صيء على ظاهرة العنف �صد املراأة، لنبني بالتايل اأ�صبابها وكيفية احلّد منها، مع التطّرق اإىل �صبل 
العـــالج اإذ ال يعقـــل مـــع مطلع القرن الواحد والع�صرين ومع كل ما حققه االإن�صان من التقدم الهائل يف كافة االأ�صعدة واملجاالت احلياتية، 
ومع ما يعي�صه اإن�صان اليوم يف ظل احلداثة والعوملة، اأنه ال ي�صتطع حتى اليوم اأن يهدي الب�صرية جمعاء اإىل املحبة واالألفة. ووقف العنف، 
خ�صو�صـــاً واأنـــه مـــا يزال هناك الكثري مـــن مظاهر الهمجية العالقة واملرت�صخة يف النف�س الب�صرية وكاأنهـــا تاأبى اأن تنف�س ذلك عنها، رغم 

تغري املجتمع وتطوره.

حوارحوار

يخيم على وجودها، لي�صل حركتها وطاقتها.
وال�صوؤال املطروح ما اأ�صباب هذا العنف؟

النف�����ش  علم����اء  يجم����ع  الإط����ار  ه����ذا  يف 
والأخ�ص����ائيني الجتماعي����ني ب����اأن الأ�ص����باب 

تلّخ�ش على النحو التايل:
1- تعت����رب امل����راأة نف�ص����ها ه����ي اأح����د العوامل 
الرئي�ص����ية لبع�����ش اأنواع العنف وال�ص����طهاد، 
وذلك لتقبلها له واعتبار الت�ص����امح واخل�صوع 
اأو ال�ص����كوت عليه كرد فع����ل لذلك، مما يجعل 
الآخ����ر ياأخذ يف التمادي والتجروؤ اأكرث فاأكرث. 
وقد تتجلى هذه احلالة اأكرث عند فقدان املراأة 

من تلتجئ اإليه، ومن يقوم بحمايتها.
2- الأ�ص����باب الثقافية، كاجلهل وعدم معرفة 
كيفي����ة التعامل م����ع الآخر، وع����دم احرامه، 
وما يتمتعه من حق����وق وواجبات تعترب كعامل 
اأ�صا�ص����ي للعنف. وه����ذا اجلهل ق����د يكون من 
الطرف����ني امل����راأة واملعن����ف لها، فجه����ل املراأة 
بحقوقها وواجباته����ا من طرف، وجهل الآخر 
بهذه احلقوق من طرف ثاٍن مما قد يوؤدي اإىل 

التجاوز وتعدي احلدود.
بالإ�ص����افة اإىل ذل����ك ت����دين امل�ص����توى الثقايف 

للأ�ص����ر وللأف����راد، والختلف الثق����ايف الكبري بني الزوج����ني وبالأخ�ش 
اإذا كان����ت الزوج����ة ه����ي الأعلى م�ص����توى ثقافيًا مم����ا يوّل����د التوتر وعدم 
الت����وازن ل����دى الزوج كردة فعل ل����ه، فيحاول تعوي�ش ه����ذا النق�ش باحث 
عن املنا�ص����بات التي ميكن انتقا�صها وا�صت�ص����غارها بال�صتم اأو الإهانة اأو 

حتى ال�صرب.
3- الأ�ص���باب الربوية، قد تكون اأ�ص�ش الربية العنيفة التي ن�صاأ عليها الفرد، 
هي التي تولد لديه العنف، اإذ جتعله �ص���حية له حيث ت�ص���ّكل لديه �صخ�ص���ية 
�ص���عيفة وتائهة وغري واثقة، وهذا ما يوؤدي اإىل جربان هذا العنف امل�ص���تقبل 
بالعنف، بحيث ي�ص���تقوي على الأ�صعف منه وهي املراأة، وكما هو املعروف اأن 

العنف يولد العنف، وي�صكل هذا الق�صم من العنف نحو 83% من احلالت.
وق����د يكون الفرد �ص����اهد عّيان للعن����ف كالذي يرد عل����ى الأمهات من قبل 
الأب����اء، بحيث ين�ص����اأ على عدم اح����رام املراأة وتقديرها وا�صت�ص����غارها، 

فتجعله يتعامل ب�صكل عنيف معها، وي�صغل هذا املورد 39% من احلالت.
4- العادات والتقاليد، هناك اأفكار وتقاليد متجّذرة يف ثقافات الكثريين 
والت����ي حتمل يف طياتها الروؤي����ة اجلاهلية لتمييز الذك����ر على الأنثى مما 
يوؤدي ذلك اإىل ت�صغري وت�صليل الأنثى ودورها، ويف املقابل تكبري وحتجيم 
الذكر ودوره حيث يعطي احلق دائمًا للمجتمع الذكوري للهيمنة وال�صلطنة 
وممار�ص����ة العنف على الأنثى منذ ال�ص����غر، وتعويد الأنثى على تقّبل ذلك 

وحّتمله والر�صوخ اإليه اإذ اأنها ل حتمل ذنبًا �صوى اأنها ُولدت اأنثى.

ظاهرة العنف عامة هي من هذا النوع الذي يحمل هذا الطابع، اإذ اأنها تهدد 
املنجزات التي حققها الإن�ص���ان خلل ال�صنوات املا�صية، والأ�صواأ من ذلك كله 
عندما يتعدى وميتد هذا العنف اإىل الفئات ال�صعيفة يف املجتمع كاملراأة مثًل. 
فالعنف �ص���د امل���راأة من الأمور الت���ي تلفت اهتمام العديد م���ن اجلمعيات يف 

جمتمعنا خ�صو�صًا واأن الأرقام ت�صري اإىل اأن هناك:
- 52% من الن�ص���اء الفل�صطينيات تعر�صن لل�ص���رب على الأقل مرة واحدة يف 

العام 2000.
- 47% من الن�صاء يتعر�صن لل�صرب يف الأردن ب�صورة دائمة.

- 30% من الن�صاء الأمريكيات يتعر�صن للعنف اجل�صدي من قبل اأزواجهن.
- 95% من �صحايا العنف يف فرن�صا هن من الن�صاء.

- 8% ن�صاء من 10 �صحايا العنف يف الهند.
- 60% م���ن �ص���كان ال�ص���فة الغربية وغ���زة دون 19 عام���ًا يتعر�ص���ن للتهديد 

اجل�صدي واللفظي واملطاردة والتوقيف والعتقال.
واملتمعن لهذه الإح�ص���اءات يرى اأن العنف الوارد على الن�صاء ل يخت�ش بفئة 
معينة اأو ثقافة خا�ص���ة اأو جن�ش حمدد، واإمنا ي�ص���مل كافة الثقافات املتقدمة 

منها اأو ما ت�صمى بالدول النامية اأو دول العامل الثالث.
 والعنف يعني الأخذ بال�ص���دة والقوة، اأو هو �ص���لوك اأو فعل يت�ص���م بالعدوانية، 
ي�ص���در عن طرف بهدف ا�ص���تغلل واإخ�ص���اع طرف اآخر يف اإطار علقة قوة 
غري متكافئة مما يت�صبب يف اإحداث اأ�صرار مادية اأو معنوية اأو نف�صية وح�صب 
هذا التعريف فاإن العنف ي�ص���مل ال�صب وال�ص���تم وال�صرب والقتل والعتداء... 
ال���ذي ياأتي من طرف رجل اأو موؤ�ص�ص���ة اأو نظام اأو حت���ى من طرف امراأة من 

اأجل اإخ�صاع املراأة والت�صلط عليها.
وهن���اك من يعتقد اأن العنف هو لغة التخاطب الأخرية املمكن ا�ص���تعمالها مع 
الآخرين حني يح�ش املرء بالعجز عن اإي�ص���ال �ص���وته بو�صائل احلوار العادي. 
ولكنه ياأتي مع املراأة مبثابة اللغة الأوىل للتخاطب معها كما ي�صتخدمه البع�ش 
وكاأن الآخ���ر ل ميل���ك لغة اأخرى ل�ص���تعمالها، ليجعل من ه���ذا العنف كابو�ش 

كم����ا اأن الأقوال والأمثال والتعابري الت����ي يتداولها النا�ش يف املجتمع عامة 
مبا يف ذلك الن�صاء اأنف�صهم والذي تربز مدى تاأ�صيل هذه الثقافة، بحيث 
تعط����ي للمجتمع الذكوري احلق يف التمادي �ص����د الإن����اث مثل: قول املراأة 
عند �صربها من ِقبل الرجل )ظل رجل اأح�صن من ظل احلائط( اأو )املراأة 
مثل ال�ص����جادة كلما دع�ص����ت عليها بتجوهر(، اأو... ول ُيخفى ما لو�ص����ائل 
الإعلن من دور لت�ص����اهم يف تدعيم هذا التمييز وتقّبل اأمناط من العنف 

�صد املراأة يف الربامج التي تبث وا�صتغللها ب�صكل غري �صليم.
 وهن����اك اأي�ص����ًا الأ�ص����باب البيئية، فامل�ص����كلت البيئية التي ت�ص����غط على 
الإن�صان كالإزدحام و�صعف اخلدمات وم�صكلة ال�صكن وزيادة ال�صكان و... 
بالإ�صافة اإىل ذلك ما ت�صببه البيئة يف اإحباط الفرد، حيث ل ت�صاعده على 
حتقيق ذاته والنجاح فيها كتوفري العمل املنا�ص����ب لل�ص����باب، فذلك يدفعه 

دفعًا نحو العنف ليوؤدي اإىل انفجاره اإىل من هو اأ�صعف منه )املراأة(.
هذا بالإ�ص����افة اإىل الأ�ص����باب القت�ص����ادية، فاخللل املادي الذي يواجهه 
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املراأة، �ص����واء يف القوان����ني اأو يف الأعراف، باأن امل����راأة كذلك فيما يخ�ش 
العنف لي�ص����ت م�ص����وؤولة عن العائل����ة وبالتايل كما �ص����بق اأن ذكرت هناك 
انتقا�ش من حقوقها كونها ل ت�ص����تطيع اإعطاء جن�ص����يتها، ول ت�صتطيع اأن 
ت�صل اإىل مراكز معينة مبا فيها على �صعيد موؤ�ص�صات الدولة وهذا ملفت 

للنظر.

�لق��نني �ملنتظر تطبيقها
وع����ن القوانني الت����ي تنتظر امل����راأة تطبيقها للحفاظ عل����ى حقوقها تقول 
ال�ص����يدة دب�ش: »�صبق وا�صتطعنا اأن نغري يف بع�ش القوانني، فقد غرينا يف 
قانون العمل حيث اأ�صبحت مواد القانون ت�صاوي بني املراأة والرجل،  اإمنا 
ننتظر هن����ا مثًل القوانني التطبيقية لأن القان����ون اإن بقي حربًا على ورق 
ل ينف����ع. فالقوانني التطبيقية هي التي ت�ص����اعد على تنفيذ القانون. طبعًا 
اأجرينا ات�ص����الت عديدة منذ اأكرث من ع�ص����ر �صنوات، لكن احلجة دائمًا 
الر�ص����مية اأنه لي�ش هناك من اإمكانية للمراقبة ب�صكل كامل. كذلك هناك 
جمموعة من امل�صاريع التي تقدمنا بها اإىل جمل�ش النواب والتي ننتظر اأن 
ي�صار اإىل تعديله، منها قانون العقوبات وبالتحديد م�صاألة جرائم ال�صرف 
التي ما تزال مطّبقة يف لبنان، واإن يكن تعّدلت اإل اأن التعديل هو ب�ص����يط 
وجزئي. لدينا اأي�صًا لدينا اأي�صًا م�صروع قانون موجود يف املجل�ش النيابي 
حول م�ص����األة حق املراأة اللبنانية املتزوجة من اأجنبي باأن تعطي اجلن�صية 
لأولدها خ�صو�ص����ًا واأن �صلة الدم هي للرجل واملراأة- اإ�صافة اإىل اأن حق 
احل�ص����ة »الكوتا« يف املجل�ش النيابي واملوؤ�ص�صات ب�صكل عام. اأما الأ�صا�ش 
فه����و مطالبتن����ا بقانون مدين اختي����اري للأحوال ال�صخ�ص����ية الأمر الذي 

يجعل املراأة والرجل مواطنني مت�صاويني يف احلقوق والواجبات.

�أرقام معينة ؟
وعّما اإذا كان هناك من اأرقام معينة حول العنف �ص����د الن�ص����اء والفتيات 
امل�ص����تهدفة تقول: »فيما يتعلق بالعن����ف املنزيل هناك اأرقام موجودة لدى 
وزارة الداخلية اللبنانية لأن وزارة الداخلية هي التي تابعت هذه امل�ص����األة 
حتى الآن عرب الت�ص����الت التي تتم من جمموع����ة من اجلمعيات الأهلية 
املعنية بهذه امل�ص����األة. لكن مع الأ�صف، هناك ت�صر يف بع�ش الأحيان على 
هذه الإح�ص����اءات لكن براأيي هناك �ص����رورة على اإ�صدار قوانني يف هذه 
امل�ص����األة، لأنه مبجرد �صدور القانون ي�صبح هناك اإمكانية للملحقة، مبا 
يف ذل����ك العنف �ص����د الأولد » لذلك نطالب بتغريات يف م�ص����األة القوانني 
واأن يكون هناك قوانني بارزة حول العنف طبعًا. هذا لن يلغي العنف لكنه 
�ص����يكون مبثابة خطوة للو�ص����ول اإىل قرارات تطبيقية فيما بعد ت�ص����اعدنا 
على املواجهة، وهذا العمل �صيبقى قا�صرًا اإن مل تاأخذ الدولة هذه امل�صاألة 
بعني العتب����ار برغم اجلهود التي تبذلها اجلمعيات واملوؤ�ص�ص����ات الأهلية 

والجتماعية املعنية«.

مر�كز �لقر�ر
وعم����ا اإذا كان����ت املراأة قد ا�ص����تطاعت الو�ص����ول اإىل مراك����ز القرار التي 
ت�صبو اإليها تقول: »بالتاأكيد اأنها لن ت�صل اإىل ما ت�صبو اإليه لأن القوانني 
والأعراف متنعها، اإ�ص����افة اإىل الناحية الطائفية لأنه �ص����من هذا الإطار 

ومع الأ�ص����ف فالطوائف ل تعترب املراأة عن�ص����رًا اأ�صا�صيًا �صمن توجهاتها، 
لذل����ك جن����د اأن هذه الطوائف ل ت�ص����مي ب�ص����كل ع����ام ن�ص����اء ليمثلن هذه 

الطوائف ل يف الربملان ول يف املوؤ�ص�صات العامة اأو غريها«.

و�شع حّد للعنف
وعن اخلطوات التي يجب اأن تتخذ لو�ص����ع ح����د للعنف الذي يطال املراأة، 
تق����ول دب�����ش »كبداية، نح����اول اأن نقوم بتعدي����ل على القوان����ني ونعتقد اأن 
التعديل يف القوانني عامل م�ص����اعد اأي اأنِك ت�ص����تندين اإىل قانون للتحرك 
فيما يتعلق باملواجهة. لذلك منذ ع�ص����ر �ص����نوات لغاية اليوم ا�ص����تطعنا اأن 
ن�ص����ل اإىل تغريات جدي����ة يف هذه القوانني. اأما اجل����زء الثاين فيمكن يف 
التوعي����ة التي تتم عرب اأ�ص����كال خمتلف����ة، اإمنا ل يزال هن����اك الدور الذي 
يجب اأن يلعبه الإعلم مبختلف و�ص����ائله، اأما اجلزء الأخري والذي عملنا 
علي����ه فهو تعدي����ل املناهج يف هذا الجت����اه. وقد متّكنا من اإدخال ق�ص����ية 
امل����راأة يف مناه����ج التعلي����م البتدائ����ي والثان����وي وهناك ف�ص����ول يف كافة 
ال�ص����نوات املنهجية قبل اجلامعي����ة تتحدث عن امل����راأة ودورها وواجباتها 

وحقوقها و�صوًل اإىل تعريف �صرعة وحقوق الإن�صان.
اإمن����ا امل�ص����كلة تبقى يف قان����ون الأحوال ال�صخ�ص����ية ول �ص����يما واأن الدولة 
تخل����ت عن دورها يف م�ص����ائل الأح����وال ال�صخ�ص����ية اإىل طوائف. وهناك 
اليوم 15 قانون للأحوال ال�صخ�صية اأي لدينا 15 امراأة خمتلفة و15 رجل 
خمتلف. فيما يتعلق بالأحوال ال�صخ�ص����ية. ونحن نعتقد اأن الو�ص����ول اإىل 
معاجلة العنف الذي يطال املراأة ل يتم اإل من خلل تعديل قانون الأحوال 
ال�صخ�ص����ية، بقانون موّحد، مدين، لأنه ي�ص����اوي بني امراأة واأخرى ورجل 

واآخر.
وختام����ًا، اإثر ما اأوردناه من معطيات، ل ي�ص����عنا �ص����وى اأن نتمنى بتغيري 
العقلية والروؤيا جتاه املراأة، ول �ص����يما اأنها �صخ�صية تتمتع بكيان م�صتقل 
ذات اعتب����ار ثابت وبالتايل ل ميكنها التنازل عن اأي من حقوقها. لذلك 
ناأمل اأن تدعم اأو�صاع املراأة عمومًا واأن تتطابق كافة ال�صعارات الداعمة 
له����ا فعلي����ًا، اأي اأن يتطاب����ق القول باملمار�ص����ة يف معاملة امل����راأة التي هي 
ن�ص����ف املجتمع مثلها مثل حال الرجل متامًا وعلينا اأن ل نن�صى اأنها هي 
التي تهّز ال�ص����رير بيمينها والعامل بي�ص����ارها. فاملراأة ه����ي هرم املجتمع 
كونه����ا الأم والأخت والزوجة وال�ص����ديقة واملراأة العامل����ة واملقاومة بكل 

معنى الكلمة.

الفرد اأو الأ�صرة والت�صخم القت�صادي الذي ينعك�ش على امل�صتوى املعي�صي 
لكٍل من الفرد اأو اجلماعة حيث يكون من ال�ص����عب احل�ص����ول على لقمة 
العي�ش و... من امل�ص����كلت القت�ص����ادية التي ت�صغط على الآخر اأن يكون 
عنيفًا وي�صب جام غ�صبه على املراأة. اأ�صف اإىل ذلك النفقة القت�صادية 
الت����ي تكون للرجل على املراأة، اإذ اأنه من يعول املراأة فلذا يحق له تعنيفها 
وذلك عرب اإذللها وت�صغريها من هذه الناحية. ومن الطرف الآخر تقّبل 

املراأة بهذا العنف لأنها ل تتمكن من اإعالة نف�صها اأو اإعالة اأولدها.
 وياأخذ العامل القت�صادي ن�صبة 45% من حالت العنف �صد املراأة. كذلك 
ل ن�صتطيع اأن نتغا�صى عن �صبب اأ�صا�صي وجوهري األ وهو عنف احلكومات 
وال�ص����لطات اإذ قد تاأخذ الأ�صباب نطاقًا اأو�صع ودائرة اأكرب عندما ي�صبح 
بي����د ال�ص����لطة العليا احلاكمة، وذلك ب�ص����ب القوانني التي تعّن����ف املراأة اأو 
تاأييد القوانني ل�ص����الح من يقوم بعنفها، اأو عدم ا�صتن�صارها عندما متد 

يدها لأخذ العون منها.
فمهما اختلفت الأ�صباب وامل�صببات تبقى ظاهرة العنف �صد املراأة تر�صد 
ن�ص����بة 7% من جميع الن�ص����اء اللتي مينت ما بني �ص����ن اخلام�ص����ة ع�ص����رة 
والرابع����ة والأربع����ني يف جميع اأنحاء العامل ح�ص����ب التقرير ال�ص����ادر عن 

منظمة ال�صحة العاملية.

ماذ� عن �لعالج؟
    مب����ا اأن ظاهرة العنف �ص����د املراأة ظاهرة قدمية وكبرية الت�ص����اع منذ 
اأن كانت يف الع�ص����ر اجلاهلي، حيث كانت تباع املراأة وت�ص����رى، وتواأد يف 
ال����راب وهي حّية، فل نتوقع اأن يكون حل ه����ذه الظاهرة اأو علجها اآنيًا 
وبفرة ق�ص����رية. واإمنا ل بد من كونه جذريًا وتدريجيًا من اأجل الق�ص����اء 

عليها اأو احليلولة اإىل اإنقا�صها باأكرب قدر ممكن، وذلك عرب:
· - الرجوع اإىل القانون اللهي وال�صريعة الإ�صلمية التي تعطي للمراأة 
كام����ل حقوقه����ا وعزتها وكرمته����ا، كما وتق����دم لها احلماية واحل�ص����انة 
الكاملة. ق����ال تعاىل: »ولهّن مثل الذي عليه����ّن باملعروف« )البقرة 228( 
»وعا�صروهّن باملعروف« )الن�صاء 19( وينظر اإليها كاإن�صانة لها ما للرجل، 
وعليه����ا ما عليه. واأنها م�ص����اوية له يف جميع الأح����كام اإل ما خرج بالدليل 
»ي����ا اأيها النا�����ش اتقوا ربكم ال����ذي خلقكم من نف�ش واح����دة، وخلق منها 
زوجها وبّث منهما رجاًل كثريًا ون�ص����اء« )الن�صاء 1(. وقد اأثبتت التجربة 
اأن القوانني الو�ص����عية لن تتمكن من اإعطاء املراأة حقوقها وحمايتها، واإن 

كانت ترفع ال�صعارات ل�صاحلها.
· تطبي����ق ه����ذه القوان����ني الإ�ص����لمية من ِقب����ل امل�ص����وؤولني كاحلكومات 
واملوؤ�ص�ص����ات واملت�ص����دين للأم����ور، ومعاقب����ة م����ن يقوم بالعنف �ص����دها، 
ك����ي حت�ش املراأة بالأم����ن والأمان وهي قابعة يف داره����ا، اأو عاملة يف مقر 

عملها، اأو خلل جتولها وتنزهها.

اأو يف املجتمع  الأنثوي  �صواء كان ذلك يف املجتمع  · التوعية الجتماعية 
الع����ام اإذ ل ب����د م����ن معرف����ة امل����راأة حلقوقه����ا، وكيفي����ة الدف����اع عنه����ا، 
واإي�ص����ال �ص����وت مظلوميتها اإىل العامل بوا�ص����طة كافة و�ص����ائل الإعلم، 
وعدم الت�ص����امح والتهاون وال�صكوت يف �صلب هذه احلقوق، و�صناعة كيان 
واعي وم�ص����تقل لوجودها. ومن طرف اآخر، ن�ص����ر هذه التوعية يف املجتمع 
الذكوري اأي�صًا، عرب ن�صر ثقافة احرام وتقدير للمراأة التي ت�صّكل ن�صف 

املجتمع بل غالبته.
وامل�صموعة يف  املرئية واملقروءة  الإعلم  و�ص����ائل  تلعبه  الذي  الدور  · اإن 
ب����ث العدي����د من الثقافات اإىل جميع املجتمعات �ص����لبًا اأو اإيجابًا وا�ص����حة 
للجميع، لذا من ال�ص����روري تعميم هذه التوعية لت�ص����ل اإىل هذه الو�صائل 
لتقوم بالتغطية اللزمة لذلك كما ل بد من ت�صاعف هذه اجلهود بالن�صبة 
اإىل و�صائل التلفزة حلذف امل�صاهد واملقاطع التي توحي من قريب اأو بعيد 

اإىل تدعيم ظاهرة العنف �صد املراأة. 

�لق�شاء على �لتمييز �شد �ملر�أة
لكـــن ماذا عـــن واقع العنف �صد املـــراأة يف لبنان وما هـــي اأوجه املعاناة 
التـــي يتعر�صـــَن لهـــا، وبالتـــايل مـــا هـــي القوانـــني التـــي تنتظـــر املراأة 

تطبيقها حلمايتها واحلفاظ على حقوقها؟

لك�ص����ف املزيد عن ه����ذا الواق����ع التقينا من�ص����قة اللجنة الإعلني����ة لّلقاء 
الوطني للق�صاء على التمييز �صد املراأة ماري دب�ش، فكان الآتي:

    ع����ن تقييمه����ا لواقع العنف �ص����د املراأة ول �ص����يما يف لبن����ان تقول دب�ش: 
»عملي����ًا العنف �ص����د املراأة يف لبنان هو عنف م�ص����تر فيم����ا يخ�ش العنف 
املن����زيل. اأما فيما يتعل����ق بالقوانني فهو عنف ظاه����ر ومن خلل جمالت 
متع����ددة منها ما يتعلق بالأقوال ال�صخ�ص����ية ومنها ما يتعلق بحق املراأة يف 
اإعطاء جن�ص����يتها لأولدها يف حال كانت متزوجة من غري لبناين ومنها ما 
يتعلق بال�ص����مانات والتاأمينات التي ل ي����زال هناك فروقات ما بني الرجل 
واملراأة فيها، ونذكر هنا على �ص����بيل املثال و�ص����ريعًا املر�ص����وم ال�ص����راعي 
رقم 3950 الذي يعطي اجلل تعوي�ص����ًا عائليًا عن زوجته اإذا كانت ل تعمل 
واأولده، اإمنا لي�ش هناك من حق للمراأة، اإ�ص����افة اإىل ذلك هناك القانون 
املتعلق بال�ص����رائب وال�صرائب املبا�صرة، حيث اأن املراأة تدفع �صريبة اأكرث 
من الرجل لأنها تعترب كالرجل العازب. وطبعًا هذا النوع من العنف ب�صكل 
عام، هو عنف حقوقي ج�ص����دي، وهو بنف�ش الوقت عنف نف�ص����ي واإن�ص����اين 
متكامل ول �ص����يما اأن الن�صو�ش املوجودة يف الد�صتور تقرر اأنه لي�ش هناك 
من فرق بني مواطن واآخر، بينما جند اأن القوانني تفّرق. بالتايل اأن هناك 
اختلف ما بني القوانني والد�صتور، علمًا باأن الد�صتور هو متقدم على هذه 
القوانني. وكذلك بني هذه القوانني العنفية �ص����د امل����راأة وبني ما وّقع عليه 
لبنان من اتفاقيات دولية منها اتفاقية حقوق الإن�صان وغريها حيث يخرق 

لبنان د�صتوره وبالتايل يخرق هذه التفاقيات املعمول بها دوليًا.

حجم �لتمييز
وع����ن حجم التمييز بحق املراأة، تقول دب�ش: »نعم هناك متييز كبري بحق 

متكنا من إدخال قضية املرأة
يف مناهج التعليم لنعرف

بدورها وواجباتها وحقوقها

املرأة مل تصل إىل ما تصبو إليه 
ألن القوانني متنعها من ذلك

 إضافة للناحية الطائفية

العنف ضد املرأة يف لبنان عنف 
مستمر فيما خيص العنف املنزلي
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لإج���راء التقاري���ر اخلا�ص���ة ع���ن التمني���ات 
بالعام اجلديد، لأن كل �ص���نة تكون اأ�صواأ من 
الت���ي �ص���بقتها، فل الظ���روف القت�ص���ادية 
تتغ���ري ول الظ���روف الجتماعي���ة تتغري فكل 
�ص���يء م���ا زال على حال���ه ولي����ش هناك من 
يحرك �صاكنًا. والأمر الأ�صواأ اأننا ل نعلم اإىل 

اأين نحن �صائرون؟
لذل���ك، فالعي���د براأي���ي ه���و عندم���ا اأك���ون 
مرتاحًا ماديًا ول اأ�صعر بالقلق جتاه م�صري 
اأولدي واأ�ص���رتي. من هن���ا، اأقول لك العيد 

له نا�صه«.

عادية جدً�

· مي توتنجي، تقول:
الليل���ة  ه���ذه   »-
بالن�ص���بة يل عادي���ة 

جدًا، لكن من اأجل اإدخال الفرحة وال�صرور 
يف قلوب الأولد اأح�ص���ر لهم ع�صاء مميزًا، 
كما اأ�ص���ري له���م »الكوتيون« »ليهي�ص���وا«، 
لكن ما اإن ت�ص���بح ال�ص���اعة الثانية ع�ص���رة 
م�صاء حتى نعايد بع�ص���نا البع�ش وما نلبث 
بعدها اأن ناأوي اإىل الفرا�ش، لن�ص���تيقظ يف 
اليوم الثاين على نه���ار جديد، عادي، مثله 

مثل غريه.
فلي�ش املهم انق�ص���اء عام وا�ص���تقبال عام، 
امله���م اأن تكوين مرتاحة نف�ص���يًا و�ص���عيدة، 
وبذل���ك كل يوم يكون عيدًا بالن�ص���بة اإليك. 
فال�ص���عادة ه���ي الت���ي ت�ص���نع العي���د ولي�ش 

العك�ش«.

�الحتفال مع 
�الأ�شدقاء

· هاين �صراج البا�صي 
يقول:

املنا�ص����بة  ه����ذه  يف   »-
الحتفال  عل����ى  نحر�����ش 

مع الأ�ص����دقاء يف منزل اأحد منا لأن اأ�صعار املطاعم 
وبطاق����ات احلفلت »ن����ار«، لذل����ك نف�ص����ل اأن ياأتي 
كل من����ا ببع�ش الأطعم����ة والأغرا�ش لنقي����م احتفاًل 
يتنا�ص����ب م����ع جو املنا�ص����بة. اأم����ا بالن�ص����بة للتمنيات 
فاأنا كل ما اأمتن����اه اأن تتمكن هذه احلكومة اجلديدة 
م����ن تاأمني فر�ش العمل لل�ص����باب كي نحد من هجرة 
الأدمغة، وبالتايل اأن ي�ص����بح هناك حلحلة للأو�صاع 
القت�ص����ادية والجتماعية لنتمكن كمواطنني من اأن 
نعي�ش بكرامة لن�ص����تطيع بالتايل م����ن اأن نوؤمن حياتًا 
اجتماعية عائلية حمرمة ل اأن نبقى متقهقرين بني 
غلء اأ�صعار ال�صقق والإيجارات التي ل ترحم اأحدًا.

اإن �ص���اء اهلل حتم���ل لن���ا ه���ذه ال�ص���نة جزءًا 
م���ن ه���ذا ال�ص���تقرار امل���ادي – الجتماعي 
وال�صيا�ص���ي »لتقلع« احلكومة ب�ص���كل يطمئن 

كافة املواطنني«.

�ال�شتقر�ر

· مروان �صاهر يقول:
-« اإن متنيات���ي بالعام 
تقت�ص���ر  اجلدي���د 
فق���ط مب�ص���األة واحدة 

ال�ص���تقرار ثم ال�ص���تقرار ثم ال�ص���تقرار، لأن 
ما عاناه ال�ص���عب اللبناين يف ال�صنوات املا�صية 
من ت�ص���رذم طائفي ومذهبي يكفيه واآن الأوان 
ك���ي ي�ص���عر الي���وم بالطماأنين���ة وال�ص���تقرار. 
لذلك، ناأمل اأن تتمك���ن احلكومة اجلديدة من 
ب�ص���ط نفوذها على خمتلف الأرا�صي اللبنانية 

وبالت���ايل اأن توج���ه اهتماماته���ا اإىل خمتل���ف 
النواحي القت�ص���ادية والجتماعية لتخلق جوًا 
م���ن الأل���ف والبحبوح���ة يف نفو����ش املواطن���ني 
الذين عانوا ما عانوه خلل ال�صنوات املا�صية، 

وباتوا بحاجة ما�صة ملن ين�صفهم«.

تاأمني �مل�شاكن 
�ل�شعبية

· مرمي ها�صم، تقول:
الع���ام  يف  اأمنيت���ي   »-
اجلديد كاأمنية العديد 

م���ن املواطنني اللبناني���ني وهي تاأم���ني املنازل 
لن���ا وللأجي���ال ال�ص���اعدة، اإذ م���ن ال�ص���عب 
ج���دًا اأن جتد منزًل للإيج���ار واإن وجدت فاأقل 
من���زل اإيج���اره 300 دولر وه���و بال���كاد يتاألف 
م���ن غرفت���ني. اأم���ا اإذا فكرنا بامت���لك منزل 
فه���ذه امل�ص���األة باتت م���ن الأحلم امل�ص���تحيلة، 
لأن �ص���روطات الإ�ص���كان يرتب عليها اأولويات 
وتداب���ري تعجيزي���ة واإن اأردن���ا القرا����ش من 
امل�ص���رف فالواق���ع هو نف�ص���ه، فمن اأي���ن ياأتي 
املوظ���ف الب�ص���يط بهذا املبل���غ؟ ومل���ا الدولة ل 
توؤمن امل�صاكن ال�ص���عبية للمواطن؟ لذلك ناأمل 
مع حلول الع���ام 2010 اأن تهتم دولتنا الكرمية 

بهذه الق�صية نظرًا لأهميتها الجتماعية«.
ونح���ن بدورن���ا نتمن���ى اأن يحق���ق ه���ذا الع���ام 
كاف���ة متني���ات املواطنني، ليكون عام���ًا متميزًا 
بال�صتقرار ال�صيا�صي »والبحبوحة« القت�صادية 

والإنفراجات على كل م�صتوى. 
وكل عام و�أنتـم باألف خيـر.

بانورامابانوراما

»�صيدا عرب التاريخ« ت�صتطلع اأراء املواطنني ومتنياتهم بالعام اجلديد:
متنياتنا �أن يحمل �لعام �جلديد »بحب�حة« �قت�شادية 

و�إنفر�جات على �ل�شعيد �الجتماعي و�ل�شيا�شي معًا
حتقيق مري�:

�صنـــة بعـــد �صنـــة ننتظر انق�صاء عام لن�صتقبل عاماً جديداً وكلنا اأمل بـــاأن يحمل هذا العام يف طياته املزيد من اال�صتقرار لهذا البلد، وبع�س 
االنفراجات لالأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية، خ�صو�صاً واأن النا�س عانت ما عانته خالل ال�صنوات املا�صية.

ومـــع قـــدوم هـــذا العـــام، ن�صعر بتفـــاوؤل واأمل كبرييـــن، كون هذه املنا�صبـــة تاأتي يف ظـــل حكومة جديدة فنيـــة نعلق عليها الكثـــري من االآمال 
خ�صو�صـــاً واأن رئي�صهـــا هـــو ال�صيـــخ �صعد احلريري الذي �صي�صعى جاهـــداً الإكمال م�صرية والده ال�صهيد رفيق احلريـــري رحمه اهلل، وهذا ما 

ردده يف اأكرث من منا�صبة. 
لذلـــك، نلحـــظ بـــاأن العديـــد من اللبنانيني يف حالة ترقـــب، ترقب ملا �صتحمله االأيام املقبلة ، االأمر الذي ي�صـــكل نوعاً من الرهان على جناح 
هـــذه احلكومـــة يف اأدائهـــا مـــن خالل تلبية احتياجـــات النا�س ومتطلباتهـــم، وال �صيما اأب�صط حقوقهـــم التي تتمثل بالعي�ـــس الكرمي وتاأمني 

ظروف اجتماعية اأف�صل لهم والأوالدهم.
ملعرفـــة املزيـــد عـــن متنيات هوؤالء املواطنـــني يف ال�صنة اجلديدة، التقت »�صيدا عـــرب التاريخ« عدداً منهم ال�صتطـــالع اآرائهم يف هذه املنا�صبة 

وبالتايل لت�صليط ال�صوء على اأبرز متنياتهم بالعام اجلديد، فكانت اللقاءات التالية:

ال أؤمن باحتفـاالت 
رأس السنة وأعترب أنها

جمرد بدعة
دالل ديب  

متنياتنا أن حيمل العام 
اجلديد حتسنًا ملحوظًا على 

املستوى االقتصادي
جمانة دياب  

السعادة هي اليت تصنع 
العيد وليس العكس

مي ت�تنجي

نأمل أن تؤمن الدولة 
املساكن الشعبية للمواطن

مرمي ها�شم

العيد له ناسه
طارق معبي

أمتنى أن تتمكن احلكومة 
من تأمني فرص العمل 
للشباب للحد من اهلجرة

هاين �شر�ج �لبا�شي

متنياتي بالعام اجلديد 
تقتصر باالستقرار ثم 
االستقرار ثم االستقرار

مرو�ن �شاهر

جمرد
 بدعة

توؤم���ن  ل  دي���ب  دلل   ·
ال�ص���نة  راأ�ش  باحتفالت 
اجلدي���دة وتعت���رب اأنه���ا 
جمرد بدع���ة اخرعوها 

ك�صائر بدع الحتفالت الأخرى، تقول:
- » ل اأح����ب اأن اأكذب على نف�ص����ي واأبرر اأن هذه 
املنا�ص����بة �صتغري �ص����يئًا يف حياتي، ورمبا �صاأكون 
اأ�ص����عد يف ال�ص����نة املقبلة لأنتظ����ر الأمل الذي ما 
زال يقهقه من بعيد عل����ى انتظاري. اإين اأرف�ش 
اأن يح����دد يل اأحد كي����ف تتجه �ص����نوات عمري، 
اأعي�ش كل حلظة بلحظة واأتابع خطواتي بتاأين«.

- ت�ص����يف: » التغي����ري ل ياأت����ي اإل م����ن خ����لل 
مراجعة النف�ش. وت�ص����حيح الواقع الذي نعي�صه 
هو حمطة م����ن حمطات حياتن����ا للتاأمل واإعادة 
النظر بتجارب مر بها الإن�ص����ان، اإل اإنني دائمًا 
يف نهاية كل عام اأعي�ش حالة من القلق والتفكري 

لأراجع فيها نف�صي واأحا�صبها على اأخطائها.
- ودائمًا هناك خوف من م�صتقبل جمهول يواجهني يف 
هذه املحطة، اإ�ص���افة اإىل التفكري العميق فيما �صاأفعل 

وفيما �ص���اأواجه من عقبات لأ�ص���ل اإىل طموحي، وكيف 
اأجتاوز املحن لأعيد ر�صم خريطة حياتي من جديد«.

�أمــــل 
وفرح

· جمانة دياب تهتم جدًا 
لهذه املنا�ص���بة ملا حتمل 
يف طياتها من اأمل وفرح 

يف امل�صتقبل، تقول:
-« اإن لليلة راأ�ش ال�صنة نكهة خا�صة ومميزة ول �صيما 
اأننا نودع �صنة لن�صتقبل اأخرى دون اأن نعلم ما حتمله 
م���ن مفاجاآت مم���ا يجعلن���ا مرقبني ملا �صيح�ص���ل. 
وهك���ذا فاإن ه���ذه الليل���ة جتمعنا م���ع اأف���راد العائلة 
والأ�ص���دقاء املقربني لنتذكر �صويًا ما مّر علينا خلل 
ال�ص���نة التي نودعها، فاأحيانًا ن�ص���حك واأحيانًا نبكي 
ملجرد مرور ذكرى لعزي���ز يف خميلتنا. لكن بالنهاية 

املنطلق ه���و منطلق فرح واأمل، اإ�ص���افة اإىل متنياتنا 
ب���اأن يحم���ل الع���ام اجلدي���د حت�ص���نًا ملحوظ���ًا على 
امل�صتوى القت�ص���ادي والجتماعي لن�صعر بالبحبوحة 

فرنتاح بعد طول عناء.
فاإن �ص����اء اهلل هذه ال�ص����نة تكون �ص����نة خري على 
اجلمي����ع ليعمم ال�ص����لم وال�ص����تقرار كافة ربوع 

هذا الوطن« 

من �شيئ 
الأ�شـــــ��أ

ط����ارق معبي  · ب���دوره، 
يعت���رب ب���اأن هذه ال�ص���نة 
�ص���تكون م���ن �ص���يئ اإىل 

اأ�صواأ، يقول:
-« اأ�ص���تغرب عندم���ا تعم���د و�ص���ائل الإعلم 
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تحقيقتحقيق

خبري التنمية امل�صتدامة ح�صن �صريف يطرح  واقع االحتبا�س احلراري
واأ�صباب التغري املناخي وخطوات العمل الواجب اتخاذها

�حلل يكمن بتغيري �أمناط �ال�شتهالك يف �حلياة 
�لي�مية من خالل �عتماد تخفيف �لطاقة 

�لكهربائية و��شتخد�م و�شائل �لنقل
�إعد�د: مري�

انطالقـــاً مـــن القمـــة املناخيـــة التي عقدت موؤخـــراً يف »كوبنهاغن«، كان ال بد من اأن نطرح اليوم م�صكلة املنـــاخ التي باتت تعترب اليوم اأخطر 
كارثة تواجه الب�صرية، وتهدد بزوال ح�صارتنا يف لبنان والعامل.

وت�صري التقارير العلمية اأن الدول العربية هي من املناطق االأكرث تعر�صاً للتاأثريات ال�صلبية املحتملة لتغيري املناخ، الأننا ن�صتهلك مواردنا 
الطبيعية اأكرث من حدود اإمكانات كوكب االأر�س.

ويقول العلماء اأن م�صتوى تركيز ثاين اأوك�صيد الكربون يف اجلو يجب اأن يتم اإرجاعه اإىل ما دون 350 جزء بالبليون ال�صتمرار احلياة على 
كوكـــب االأر�ـــس، والعـــامل االآن تخطى هذا امل�صتوى االآمن. كمـــا يقول العلماء اأي�صاً اأن ليدنا اأقل من ع�صر �صنـــوات لتثبيت انبعاثات الغازات 

الدفيئة لتفادي اآثار تغيري املناخ الكارثية.

 الخبير حسن شريف خالل مشاركته في ندوة البرملان البيئية

الدول العربية هي من املناطق األكثر 
تعرضًا للتأثريات السلبية احملتملة 

لتغري املناخ

5% �الحتبا�ش �حلر�ري؟
لك���ن ما ه���و الحتبا�ش احلراري، وما هي اأ�ص���باب زيادة انبع���اث غازات هذا 

الحتبا�ش احلراري وما هي التاأثريات املتوقعة؟
اأ�صئلة عديدة ُطرحت، ليجيب عليها خبري التنمية امل�صتدامة حول »الحتبا�ش 
احل���راري والتغ���ري املناخي« ح�ص���ن �ص���ريف الذي حت���دث باإ�ص���هاب عن هذا 

املو�صوع يف درا�صة له قدمها يف املجل�ش النيابي اللبناين موؤخرًا.

عن تعريف �الحتبا�ش �حلر�ري يق�ل: 
كمث���ل عملي من احلي���اة اليومي���ة، لناأخذ »البي���وت احلرارية« التي ت�ص���تخدم يف 
الزراع���ة، فاحلرارة داخلها تكون اأعلى بكثري من احل���رارة خارجها، لأن غلفها 
– يف هذه احلالة من الزجاج اأو البل�صتيك – ي�صمح بدخول احلرارة ولكنه مينع 
معظم هذه احلرارة من اخلروج، اأي »يحب�ص���ها يف الداخل«، فرتفع درجة حرارة 
الداخل عنها يف اخلارج. وت�صمى هذه »البيوت اخل�صراء« Green Houses، لأن 

احلرارة داخلها ت�صمح للنبات »الأخ�صر« بالنتعا�ش والنمو.
وكان غلف اجلو حول الأر�ش يت�صّكل، واإىل حوايل العام 1750، من جمموعة 
من الغازات التي اأّدت يف املا�ص���ي اإىل نوع من التعادل بني كمية احلرارة التي 
ت�ص���لنا من ال�ص���م�ش وكمية احلرارة التي تعود الأر�ش فتعك�ص���ها وت�صّعها اإىل 
خ���ارج الغلف اجل���وي، لهذا كان���ت درجة ح���رارة الكرة الأر�ص���ية مبجملها 
ثابتة اإىل درجة كبرية �ص���من جزء من ع�ص���رة من درجة مئوية، ونتيجة لذلك 
كان الثب���ات الن�ص���بي يف الأمن���اط املناخي���ة على امت���داد الكرة وه���ي اأمناط 
تت�ص���ّكل بتاأثري مبا�صر واأ�صا�ص���ي من اأمناط التيارات الهوائية الكربى يف اجلو 
والتي���ارات البحري���ة الكربى يف املحيط���ات التي تتاأثر بخريط���ة توزع درجات 
احل���رارة على امتداد الك���رة ومبعّدل ه���ذه الدرجة وهذا الثبات الن�ص���بي يف 
درجة حرارة الأر�ش هو الذي اأّدى اأي�صًا اإىل الثبات الن�صبي يف كميات اجلليد 

املراكم���ة عرب الع�ص���ور عند قطبّي الأر�ش ال�ص���مايل واجلنوبي، ويف اجلبال 
املرتفعة جدًا، وهو ما �ص���اعد اأي�ص���ًا يف ثبات اأمناط التيارات الكربى الهوائية 

والبحرية.

5% بدء �لتغيري
وعن بدء التغيري يف اأمناط املناخ العاملية، يقول �صريف: 

» لق���د بدء العلم���اء يلحظون منذ اأوا�ص���ط القرن الع�ص���رين اأن هنالك بدايات 
تغري يف اأمناط املناخ العاملي ال�صائدة يف خمتلف اأنحاء الكرة، وبدءوا يتدار�صون 
اأ�صباب ذلك، وبدء العديدون منهم ي�صريون اإىل التغري امللحوظ يف تركيب غلف 
اجلو حول الأر�ش ب�ص���بب زيادة ن�صبة الغازات التي حتب�ش احلرارة )وهي �صتة، 
اأهمها ثاين اأوك�صيد الكربون CO2 ، وامليثان CH4، وثاين اأوك�صيد النيروجني 
NO2(. وتنت���ج هذه الغازات بن�ص���ب متفاوتة من الأن�ص���طة الب�ص���رية، وب�ص���كل 
خا�ش الأن�ص���طة ال�صناعية )وب�صكل اأ�صا�صي عمليات الحراق واإنتاج الطاقة(، 
والزراعية )وب�ص���كل اأ�صا�صي تخرّث النواجت احليوانية والزراعية(. واأ�صار العلماء 
من���ذ ذل���ك الوق���ت اإىل احتمالت ارتف���اع معّدل درجة ح���رارة الكرة الأر�ص���ية 
نتيج���ة الحتبا�ش احل���راري الناجت عن زيادة ن�ص���بة هذه الغ���ازات. وطرح هذا 
املو�صوع بقوة يف »قمة الأر�ش« التي عقدتها الأمم املتحدة يف ريو ديجينريو عام 
1992، و�ص���درت »اأجاندا 21« )للقرن الواحد والع�ص���رين( التي اأو�صت بالعديد 
م���ن الإجراءات للحد من انبعاث ه���ذه الغازات للتخفيف م���ن زيادة الحتبا�ش 

احلراري التي توؤدي اإىل تغريات كربى يف اأمناط املناخ العاملي.

جيب أن يتم إرجاع ثاني أوكسيد 
الكربون إىل 350 جزء بالبليون 

الستمرار احلياة

لدينا أقل من 10 سنوات لتثبيت 
إنبعاثات الغازات الدفيئة لتفادي تغري 

آثار املناخ الكارثية

�الأ�شباب
وعن اأ�ص���باب زي���ادة انبعاث غازات الحتبا�ش احلراري يقول �ص���ريف: هناك 

�صببني اأ�صا�صيني على الأقل:
• الأول زي���ادة اإنت���اج ه���ذه الغازات، وخا�ص���ة ثاين اأوك�ص���يد الكربون، ب�ص���بب 
الزي���ادة الهائل���ة يف الأن�ص���طة ال�ص���ناعية وا�ص���تهلك الطاق���ة، وب�ص���كل خا�ش 
اح���راق الوقود الأحف���وري )الفحم احلجري اأوًل ثم النف���ط واأقل من ذلك الغاز 
الطبيعي(، وهناك زيادة حم�صو�ص���ة اأي�ص���ًا يف الأن�ص���طة الزراعية، خا�ص���ة روث 

احليوانات وتخرث النواجت الزراعية واحليوانية، التي تنتج امليتان.
تلعب  التي  وامل�صاحات اخل�صراء  الغابات  املرعب يف  التناق�ش  هو  • الثاين 
دورًا اأ�صا�ص���يًا يف امت�ص���ا�ش ث���اين اأوك�ص���يد الكربون وحتويله اإىل اأوك�ص���جني 
ومواد ع�ص���وية م���ن خلل التفاعل ال�ص���وئي. وتتناق�ش ه���ذه الغابات بالفعل 
الب�صري )ولأ�صباب »طبيعية« مثل التغري املناخي واحلرائق( مبعدل بدء ي�صل 

موؤخرًا اإىل 5% يف بع�ش احلالت يف ال�صنة.

و�ل�ش�ؤ�ل ماذ� عن �لتاأثري�ت �ملت�قعة؟

يقول �صريف:
» تتن���ّوع التاأث���ريات للحتبا�ش احلراري، وت�ص���مل طيفًا وا�ص���عًا من املجالت 
اللاقت�ص���ادية والجتماعي���ة والبيئية. والتاأثريات الأه���م املتوقعة للحتبا�ش 

احلراري وارتفاع معدل درجة حرارة الكرة الأر�صية تتمثل بالتايل:

- ارتفاع م�ص���توى �صطح البحر بالن�صبة للياب�ص���ة، بتاأثري من التمدد احلراري 
للكتلة املائية يف البحار واملحيطات من جهة، وب�ص���بب ذوبان كميات هائلة من 
اجللي���د املراكم عند قطبّي الأر�ش ال�ص���مايل واجلنوبي من جهة اأخرى، وهو 
ما يلحظ ب�ص���كل اأكرث بكثري يف من املتوقع يف ال�صنوات الأخرية. و�صيوؤدي هذا 
الرتفاع اإىل غرق م�ص���احات وا�ص���عة من الياب�ص���ة يف املناطق ال�صاحلية، قرب 
املحيط���ات وعند م�ص���بات الأنهار الكربى ويف املناطق املنخف�ص���ة يف العامل. 
و�صتعاين دلتا النيل مثًل من غرق اأكرث من ن�صفها يف العقود القليلة القادمة. 

وغرق هذه املناطق ال�ص���احلية �ص���يجعل مليني من الب�صر يخ�صرون م�صاحات 
حيوية وا�صعة �صرورية حلياتهم وزراعتهم.

ويف لبن���ان �ص���يوؤدي ذلك اإىل غرق بع�ش املناطق ال�ص���احلية املنخف�ص���ة، كما 
�ص���يوؤدي اإىل زيادة ت�ص���رب مي���اه البحر املاحل���ة اإىل كثري من املي���اه اجلوفية 

ال�صاحلية احللوة بحيث ل تعود �صاحلة لل�صرب والري.
- التغري الوا�صع اجلذري يف الأمناط املناخية، مما يعني:

· زيادة اجلفاف وانخفا�ش معدل الأمطار وفرة هطولها يف املناطق التي كانت 
معتدلة ويف بع�ش املناطق ال�ص���توائية، وخ�ص���ارة م�ص���احات زراعية بعلية وا�صعة، 
وتغري املوا�صم الزراعية وحما�صيلها. و�صيوؤدي ذلك يف لبنان اإىل نق�صان ملحوظ 
يف عدد الأيام املاطرة وامتدادها على مدار ال�ص���نة، وبالتايل �ص���تقل بن�صبة كبرية 
كمي���ة املياه املتجددة التي جتلبها هذه الأمط���ار، وكذلك كمية الثلوج التي تراكم 

يف اأعايل اجلبال ما �صيخفف كثريًا من مياه الينابيع والأنهار.
- تغري ملحوظ يف الأمناط املناخية ال�صنوية يف معظم اأنحاء العامل«.

ما �لعمل؟
وعن �خلط��ت �ل��جب �تخاذها يق�ل �شريف:

» اإذا كان���ت التغريات املناخية ق�ص���ية عاملية تت�ص���بب بها عوام���ل على امتداد 
الكرة الأر�ص���ية، يبقى اأن على كل منا واجبه الفردي اأي�ص���ًا، حيث يتطلب من 
كل من���ا اأن نق���وم، كمواطنني على هذه الكرة، بال�ص���غط عل���ى احلكومات يف 
كل بل���د للقيام بواجباته���ا يف كل املجالت ذات العلقة. وكذلك علينا اإفراديًا 
العمل اجلاد لتغيري اأمناط احلياة اليومية التي ت�ص���اهم يف هذه الآثار ال�صيئة، 
بحيث ي�ص���عى كل من���ا – كمواطن واإن�ص���ان – للتخفيف م���ن انبعاث الغازات 
احلاب�صة للحرارة يف حياتنا اليومية وب�صكل خا�ش تغيري اأمناط ال�صتهلك يف 
احلياة اليومية التي نعي�صها للتخفيف من انبعاث غازات الحتبا�ش احلراري، 
وعل���ى الأخ����ش يف ا�ص���تهلك الطاقة: يف التدفئ���ة والتربي���د يف املنازل، ويف 
ا�ص���تخدام ال�صيارات وو�صائل النقل، ويف ا�ص���تهلك الكهرباء عمومًا. والتغري 
املطلوب يف اأمناط ال�ص���تهلك وتر�صيده على م�صتوى الفرد وال�صعوب مو�صوع 
يف غاية الأهمية، وهو يف �صلب مفهوم »التنمية امل�صتدامة«، ويف �صلب »مبادرة 

ال�صراكة الوطنية نحو لبنان امل�صتدام«.
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اأحي���ا  رئي����ش جمل����ش الن���واب نبيه بري لي���ايل عا�ص���وراء ككل ع���ام يف دارته يف 
امل�ص���يلح، ح�ص���رها ح�ص���د غفري من الوزراء والنواب والفاعليات واأبناء اجلنوب 
من املناطق كافة. واألقى عدد من العلماء ورجال الدين كلمات يف الليايل الع�ص���ر 
بينهم رئي�ش املحاكم ال�ص���رعية اجلعفرية العلمة ال�صيخ ح�صني عواد الذي �صّدد 

على »اأهمية الربية الإن�صانية وفق قواعد النبوة ووفق التعاليم الإلهية«. 
ويف كلمته يف الليلة الثانية من ليايل عا�صوراء دعا املطران اإيلي حداد مطران �صيدا 
ودي���ر القم���ر للروم الكاثوليك جميع اللبنانيني اإىل »وقفة �ص���مري ت�ص���ّكل خمرجًا 
من الإ�ص���طفافات الفئوية والت�صنجات ال�صيا�صية والدينية واملذهبية«. حتدث عن 
تلقي ديانتني الإ�صلمية وامل�صيحية يف اإميانهما باهلل الواحد وبقيامهما معًا على 

تعزيز قَيم روحية ومبادئ ُخلقية م�صركة.
ودعا املجتمع الدويل اإىل وقف اإ�ص���رائيل عن بناء امل�صتوطنات وحماولتها لتهويد 

القد�ش. كما طالب باإيلء الفل�صطينيني حقوقًا مدنية جتعلهم يعي�صون اأف�صل.
ويف الليلة الرابعة األقى اإمام م�صجد القد�ش ال�صيخ ماهر حمود كلمة حتدث فيها عن 
معاين عا�صوراء موؤكدًا »اأن منرب الإمام احل�صني يدعو دائمًا اإىل الوحدة والتقارب 

و�صنبقى على الدوام ندعو اإىل الوحدة ولن ناأبه بامل�صككني واملعر�صني«.

واأ�صاد »بدور الرئي�ش بري الوطني ويف ا�صت�صراقه لآفاق املرحلة ودقتها وخطورتها 
ودعواته دائمًا للحوار«.

واأّكد ال�ص���يح حمود« اأن املقاومة هي التي �ص���نعت للأم���ة عّزتها وكرامتها«، داعيًا 
الرئي�ش بري اأي�ص���ًا اإىل »موا�ص���لة اإطلق مبادراته اخلرّية والداعية اإىل الوحدة 

من اأجل م�صلحة الأمة والوطن«.
واألقى املفتي ال�ص���يخ اأحمد طالب يف الليلة اخلام�ص���ة كلمة �صّدد فيها على �صرورة 
اإكمال �ص���هادة الإمام احل�ص���ني من خلل النت�صار للحق والعمل من اأجل اإ�صلح 

الإن�صانية وبطريقة ح�صارية. 
ويف كلمته يف الليلة ال�صاد�صة دعا اأمني �صر اللجنة الأ�صقفية ورئي�ش دائرة الإعلم 
يف جمل�ش كنائ�ش ال�صرق الأو�صط الأب يو�صف مون�ش اإىل »عدم الإمعان يف التلهي 
وال�ص���تمرار بالعي�ش يف اخلطيئة �ص���د وطننا واأنف�ص���نا، واإىل عدم تغليب البع�ش 

على احلق...«.
واختتم الرئي�ش بري اإحياء منا�ص���بة عا�صوراء مبجل�ش عا�صورائي حا�صد تكلم فيه 
العّلمة ال�ص���يد علي مكي فقال اأن الطاغية والظامل مل يكن يومًا م�صيحيًا اأو �صنيًا 

اأو �صيعيًا فالظامل يتيم الهوية ل انتماء له، هو عدو امل�صيح وهو عدو الأنبياء«.

ي�صعى الرئي�ش نبيه بري يف املرحلة املقبلة اإىل متابعة 
ملفات ح�صا�صة عديدة لعّل اأبرزها:

- امل�ص���ي يف دعوت���ه لت�ص���كيل الهيئة الوطني���ة لإلغاء 
الطائفية ال�صيا�ص���ية، وا�ص���تكمال تطبي���ق باقي بنود 
اتف���اق الطائ���ف املتعلق���ة باإن�ص���اء جمل�ش ال�ص���يوخ، 
وقان���ون اللمركزي���ة الإدارية، وقان���ون انتخابي كما 

ين�ش التفاق.
- ال�ص���ري قدم���ًا يف الور�ص���ة الت�ص���ريعية ملعاجل���ة كل 
الق�ص���ايا التي تتعلق بامل�ص���اريع احليوية والو�ص���عني 

القت�صادي والجتماعي.
- مقاربة عملية الإ�صلح املايل والقت�صادي بطريقة 
مدرو�ص���ة تعتمد على توفري املناخ الذي ي�ص���اعد على 
تعزيز الو�ص���ع القت�صادي وحت�ص���ني اأداء املوؤ�ص�صات 

العامة.
ويحر����ش الرئي�ش بري على التاأكيد يف جمال�ص���ه باأن 
دعوت���ه اإىل ت�ص���كيل الهيئة الوطنية لإلغ���اء الطائفية 
ال�صيا�ص���ية لن تتوقف، وهو عازم على امل�صّي يف هذه 
امل�ص���رية مهما واجه من اعرا�ص���ات لأنه ينطلق اأوًل 
من ن�ش د�ص���توري وا�ص���ح ي�ص���ّدد على ت�ص���كيل هذه 
الهيئ���ة، ومن احلاجة للخروج م���ن الدائرة الطائفية 

اخلطرية التي ت�صّكل اأكرب م�صاوئ النظام. 
ويذّكر الرئي�ش بري املعر�صني كيف اأن العديد منهم 
حّول املطالبة بتطبيق الطائف اإىل ما ي�ص���به الأغنية 
اليومية، وعندما بادرنا اإىل الدعوة لتطبيق اأحد بنود 
هذا الإتفاق، حتّول فجاأة اإىل معار�ش �صر�ش وتنا�صى 

كل ال�صعارات التي اأطلقها.
ويحر�ش رئي�ش املجل�ش اأي�صًا على التاأكيد مرارًا باأن 
ت�ص���كيل الهيئة الوطنية ل يعن���ي اأبدًا اإلغاء الطائفية، 
فهذه العملية حتتاج اإىل ع�ص���رات ال�صنني ولكنه ل بد 
من اأن نبداأ من نقطة معينة، ول بد من اأن ن�صّكل هذه 
الهيئة التي تاأخرنا عن ت�صكيلها ما يقارب العقدين.

وللتذكري اأي�ص���ًا فاإن دعوة الرئي�ش بري اليوم لي�ص���ت 
جدي���دة، فقد كان قد بادر اإىل دعوة مماثلة يف العام 
1995 يف احتفال اأرمني، ويومها قامت �صجة مماثلة 
وح�ص���لت تطورات لحقًا حالت دون امل�ص���ي يف هذا 

املو�صوع. 
اأم���ا اليوم وبعد اأن ت�ص���افت البلد وك���رثت املواقف 
الداعي���ة اإىل تطبي���ق الطائ���ف، ف���اإن معار�ص���ة هذا 
الأم���ر ل مربر له على الإطلق، ل �ص���يما اأن الأجواء 

التع�ص���بية والطائفي���ة التي �ص���ادت اأثن���اء حلملت 
النتخابية �ص���ّكلت حافزًا لللتفات اإىل هذا املو�صوع 
جم���ددًا، واملبادرة مرة اأخرى وبع���زم اأقوى من اأجل 
ت�ص���كيل الهيئة الوطني���ة لإلغاء الطائفية ال�صيا�ص���ية 
التي �ص���تكون مهمتها فتح هذا امللف وبداأ مبناق�ص���ته 
بروح حوارية، وبعيدًا عن �صخب املواقف واخلطابات 

والت�صريحات والتجاذبات.
وعل���ى الرغم من ح���ّدة بع�ش املواق���ف التي واجهت 
دعوته ف���اإن الرئي�ش بري بقّي م�ص���ممًا على ما بداأه 
يف ه���ذا املجال، وب���ادر مكتبه الإعلم���ي اإىل اإعداد 
مذك���رة وّزعت على البعثات الدبلوما�ص���ية يف بريوت 
ت�ص���رح ماهية واأ�صباب دعوة الرئي�ش بري اإىل ت�صكيل 

الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ال�صيا�صية.
وت�ص���ري املذكرة اإىل اأن رئي�ش املجل�ش ينطلق بدعوته 
ل�ص���تكمال تطبيق الطائف من ن�ش د�ص���توري ملزم 
)امل���ادة 95( وم���ن وثيق���ة الطائ���ف »عل���ى املجل����ش 
النيابي املنتخب على اأ�ص���ا�ش املنا�صفة بني امل�صلمني 

وامل�صيحيني ت�صكيل الهيئة الوطنية...«
وتوؤك���د املذك���رة »اأن الدع���وة ه���ي واج���ب د�ص���توري 
ووطن���ي على رئي����ش املجل�ش كونه يرع���ى يف املجل�ش 

اأحكام الد�صتور ولي�ش خيارًا«.
واملعل���وم اأن �ص���يغة ت�ص���كيل الهيئ���ة تن����ش عل���ى اأن 
يرئ�ص���ها رئي�ش اجلمهورية مب�ص���اركة رئي�صّي جمل�ش 
النواب ورئي�ش جمل�ش الوزراء و�صخ�ص���يات �صيا�صية 
وفكرية واجتماعية،  وما تتو�ص���ل اإليه يجب اأن يقّدم 
ملجل�ش الوزراء وجمل�ش النواب ملناق�صته. وهذا يعني 

اأن عمل الهيئة حمكوم بالتوافق، واأنه ل ميكن فر�ش 
راأي على اآخر، وبالتايل فاإن اإلغاء الطائفية ال�صيا�صية 
يحت���اج اإىل الكثري من الوقت واجلهد ول يتم بكب�ص���ة 
زر، وهذا اأي�ص���ًا ي�صقط كل املقولت التي ا�صتند اإليها 
املعار�ص���ون اأو املعر�ص���ون على دع���وة الرئي�ش بري 

وعلى ت�صكيل الهيئة الوطنية.
وال�ص���وؤال الذي يطرح نف�صه ما هي املوانع التي حتول 
دون ت�ص���كيل الهيئة الي���وم، وما هي املوانع التي حتول 

دون البدء ببحث هذا املو�صوع من الآن؟
وجتي���ب املذكرة اأي�ص���ًا على اأ�ص���ئلة عدي���دة منها اأن 
الدافع الأ�صا�صي لت�صكيل الهيئة الوطنية بعد الواجب 
الد�ص���توري، ه���و ما ت�ص���هده البلد الي���وم من موجة 
م�صاحلات وم�ص���ارحات �صيا�صية مل ي�صهدها لبنان 
م���ن قبل، وعودة بن���اء للثقة بني اللبنانيني �ص���اهمت 
بت�ص���كيل حكومة وح���دة وطنية ن�ّش بيانه���ا الوزاري 

على تطبيق اتفاق الطائف.
وتع���ّزز جتربة احل���وار الوطني الذي ج���رى يف العام 
2006 الآم���ال يف جن���اح جترب���ة الهيئ���ة املذك���ورة، 
خ�صو�ص���ًا اأن احلوار الذي كان مببادرة الرئي�ش بري 
متكن من اإجناز اأحد ع�ص���ر مو�صوعًا بالإجماع، وهي 

موا�صيع كانت موا�صيع خلفية عميقة.
و�ص���ّكل احلوار جتربة ناجح���ة تعّزز الثق���ة باإمكانية 
ال�ص���تحقاقات  عل���ى كل  اللبناني���ني  ب���ني  التفاه���م 
واملوا�صيع اإذا ما اأخ�صعت حلوار ونقا�ش هادئ بعيدًا 
عن ال�ص���خب وال�صو�ص���اء، وعن امل�ص���الح ال�صيقة 

التي ما تزال حتكم مواقف البع�ش.
ووفق معلومات  من م�ص���ادر دبلوما�ص���ية اأن املذكرة 
الت���ي ُوّزع���ت عل���ى البعث���ات الدبلوما�ص���ية قد لقت 
اهتمام���ًا لفتًا لي�ش من ِقبل هذه البعثات اأو حكومات 
بلدانه���ا ل ب���ل اأي�ص���ًا م���ن الربملان���ات حي���ث ب���داأت 
الأو�صاط الربملانية يف هذه الدول تتفاعل مع م�صمون 

املذكرة وتدر�صها.
وت�ص���يف امل�صادر اأن مثل هذا املو�ص���وع، اأي الدعوة 
لت�ص���كيل هيئ���ة تدر����ش اإلغ���اء الطائفية ال�صيا�ص���ية، 
ل يحظ���ى فق���ط باهتم���ام الكث���ري م���ن احلكوم���ات 
والربملانات بالعامل، بل اأي�صًا يحظى بتعاطف وا�صح 
ل �ص���يما من تل���ك الدول التي تتم�ص���ك وت�ص���ّدد على 

الدميقراطية والتجربة الدميقراطية.
م. ب.

دع�ة بري لت�شكيل هيئة �إلغاء �لطائفية �ل�شيا�شية:بري يحيي ليايل عا�ش�ر�ء - يف �مل�شيلح �جلن�ب
تطبيق للد�شت�ر و�نحياز لكل �ل�طن

رئيس مجلس النواب نبيه بري
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اأملت رئي�صة جلنة الربية والثقافة النيابية النائب 
بهي���ة احلريري اأن يلقى نداء القد�ش الذي اأطلقته 
جمموعة من املوؤمنني وامل�ص���يحيني الفل�ص���طينيني  
اآذانا �ص���اغية وياأخذ طريقه اىل حل ينهي معاناة 
الإن�ص���ان عل���ى اأر�ش فل�ص���طني . وقال���ت : يف عيد 
املي���لد املجي���د ل ميكنن���ا اأن نغي���ب ع���ن القد�ش 
وم���ا تتعر�ش له الي���وم من عملية تق�ص���يم من قبل 
الحتلل الإ�ص���رائيلي جعلتها تبدو مق�ص���ومة حتى 

بالإحتفال مبيلد ال�صيد امل�صيح . 
احلري���ري كانت تتحدث اثر زيارة قامت بها اليوم 
لثانوي���ة راهب���ات م���ار يو�ص���ف الظهور يف �ص���يدا 
مهنئ���ة بحلول عيد املي���لد املجيد . حيث كانت يف 
ا�صتقبالها رئي�صة املدر�صة الأخت اأوجيني جنبارت 

بح�صور عدد من الراهبات ووفود مهنئة بالعيد .
للتوا�ص���ل  منا�ص���بة  املي���لد   : وقال���ت احلري���ري 
ومنا�صبة لتجديد الأمل باأن يعم اخلري والطماأنينة 
واملحبة بني النا�ش . ونحن يف �صيدا  مدينة العي�ش 
امل�ص���رك بات ج���زءا م���ن تراثها تب���ادل التهاين 
بالأعي���اد،  وحتتفل ب���كل منا�ص���بة جامعة.. ونحن  
يجب اأن نو�ص���ع هذه الفكرة ونثبتها لأنها جزء من 

عاداتنا وتقاليدنا..  
وطبيع���ي يف ه���ذه املنا�ص���بة ل ن�ص���تطيع اأن نغي���ب 
ع���ن القد����ش وم���ا تتعر�ش له م���ن عملية تق�ص���يم 
م���ن قبل الحت���لل الإ�ص���رائيلي ، ولأول مرة تبدو 
مق�ص���ومة حتى يف الحتف���ال بالعي���د ..واننا ناأمل 
اأن يلقى رجاء القد�ش ون���داء القد�ش الذي اأطلقه 
جمموعة من املوؤمنني وامل�ص���يحيني الفل�ص���طينيني 
اآذانًا �ص���اغية وياخذ طريقه اىل حل ينهي معاناة 

الإن�صان على ار�ش فل�صطني.
واأكدت احلريري اأن الأعياد املباركة واملجيدة هي 
منا�صبة اأي�صًا لتكري�ش ثقافة قبول الآخر واحرام 
الخت���لف واحل���ق يف الإخت���لف ، واأن ل يتحول 
الإخت���لف اىل خ���لف ، لأن ر�ص���الة لبنان هي يف 

تنوعه ويف وحدته �صمن هذا التنوع .

زارت ثانوية راهبات مار يو�صف الظهور يف �صيدا مهنئة بامليالد
بهية �حلريري: ال ن�شتطيع �أن نغيب عن �لقد�ش 

وما تتعر�ش له من عملية تق�شيم من قبل �الحتالل �الإ�شر�ئيلي

تر�أ�شت �الجتماع �لدوري للجنة �للبنانية -�لفل�شطينية للح��ر 
و�لتنمية بح�ش�ر ممثل �ل�شني�رة

اعتربت رئي�صة جلنة الربية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري ان هناك ارادة 
حقيقية باطلق عجلة الدولة ، وان الزيارات التي يقوم بها الرئي�ش �ص����عد احلريري 
لل����دول العربي����ة اأو القليمية والأوروبية توؤك����د يوما بعد يوم مدى الهتمام مبو�ص����وع 
لبنان ومدى احلر�ش على �صلمة وا�صتقرار هذا البلد . وقالت ان زيارة الرئي�ش �صعد 
احلريري لركيا والت�صريحات التي ادىل بها اجلانب الركي �صبب اأزمة يف ا�صرائيل 

وهذا تاأكيد على دعم الأخوة العرب والأ�صدقاء لإحقاق احلق الفل�صطيني . 
كلم احلري����ري جاء خلل تروؤ�ص����ها يف جمدليون الجتماع ال����دوري للجنة اللبنانية 
الفل�ص����طينية للح����وار والتنمية يف �ص����يدا واجلوار والذي �ص����ارك في����ه ممثل الرئي�ش 
فوؤاد ال�ص����نيورة مدير مكتبه طارق بعا�ص����ريي بح�ص����ور جميع اأع�ص����اء اللجنة. حيث 
بح����ث اللجنة يف بع�ش املقرحات اخلا�ص����ة بن�ص����اطها وبراجمها مع بداية ال�ص����نة ، 
�ص����واء تلك التي ت�صب �ص����من احتفالية القد�ش عا�ص����مة للثقافة العربية اأو الأن�صطة 
الثقافية والفنية واحلوارية التي ت�صلط ال�صوء على العلقة اللبنانية الفل�صطينية من 
خمتلف جوانبها، ف�ص����ل عن متابعة الق�ص����ايا احلياتية والربوية وال�صحية للوجود 
الفل�ص����طيني يف لبنان ، وكذلك م�ص����اركة اللجنة يف احياء الذكرى ال�صنوية اخلام�صة 
لإ�صت�ص����هاد الرئي�ش رفي����ق احلريري، والتح�ص����ري ملوؤمتر عام للجنة يتناول مو�ص����وع 
العلقة اللبنانية الفل�ص����طينية والوجود الفل�ص����طيني يف لبنان من النواحي الن�صانية 

والجتماعية .
واأكدت احلريري اأن الو�صع يف خميم عني احللوة مهما حدث من توترات يبقى حتت 
ال�ص����يطرة باإرادة جمي����ع الأفرقاء يف املخي����م وبالتعاون مع اجلي�����ش اللبناين والقوى 
الأمنية . وقالت: نعترب ان الرئي�ش �ص����عد احلريري يحمل الق�ص����ية الفل�صطينية ومنذ 
اأن كلف برئا�ص����ة احلكومة كان �ص����ادقا يف طرح املو�ص����وع الفل�ص����طيني ويف م�صروعه 
للتخفيف من الأعباء على ال�ص����عب الفل�ص����طينية لكن ب�ص����كل منهجي وعرب حتويل كل 

م�صكلة اىل ملف وو�صع اخلطوات الواجب القيام بها ملعاجلتها . 
وراأت احلريري بوجوب اأن تنظر املوؤ�ص�صات الدولية مبنظار واحد يف ر�صدها لإنتهاك 
حقوق الن�صان يف العامل، واأن على هذه املوؤ�ص�صات اأن تدين ا�صرائيل لإنتهاكها حقوق 
الن�ص����ان وحقوق الطفل ولعدم احرامها احلد الأدنى من حق ال�صعب الفل�صطيني يف 

اأن يكون له هوية ويكون لديه دولة ويف اأن يعود لجئيه اىل اأر�صهم فل�صطني..
واأ�صارت احلريري اىل اأن جلنة احلوار اللبناين الفل�صطيني الر�صمية �صيعاد احياوؤها 
من جديد ويفر�ش اأن تعمل بحيوية كربى على كل الأر�ش اللبنانية . و�صيكون عنوانها 
الأ�صا�ص����ي اع����ادة اعمار خميم نهر الب����ارد والهتمام بق�ص����ايا باللجئني وبالعلقة 

اللبنانية الفل�صطينية . 
وقدمت احلريري باإ�ص����م اللجنة اللبنانية الفل�ص����طينية للح����وار والتنمية التعازي اىل 
عائلة رجل الأعمال الفل�ص����طيني الراحل ح�ص����يب �ص����باغ ، معتربة اأنه كان �صخ�صية 

بهية احلريري :
 �إر�دة حقيقيــة باطالق عجلــة �لدولة وحركة �لرئي�ش �حلريري تعك�ش �حلر�ــش على �إ�شتقر�ر لبنان
الإد�نــة دوليــة الإ�شر�ئيل الإنتهاكها حق�ق �الن�شــان  وحق �لفل�شطينيــني يف ه�يتهم ودولتهم
�ل��شــع يف خميــم عني �حللــ�ة يبقى حتت �ل�شيطــرة باإر�دة �أبنائــه وبالتعاون مع �لقــ�ى �الأمنية

فل�صطينية عاملية ، وقائدًا ان�صانيًا وداعمًا بدون حدود للق�صية 
الفل�صطينية ، وقالت: اننا نفتخر بهذا النموذج العربي القومي 

الفل�صطيني اللبناين الذي ميثله.
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توقف اللقاء الت�ص���اوري ال�ص���يداوي عند التحرك الذي يقوم به رئي�ش 
جمل����ش الوزراء �ص���عد احلريري �ص���واء يف البلد العربي���ة اأو يف العامل 
، ف���راأى اأن ه���ذا التحرك يه���دف للرويج لفكرة قي���ام الدولة ولتفعيل 

العلقات بني لبنان وهذه البلدان.  
ون���وه اللقاء ال�ص���يداوي خ���لل اجتماع���ه ال���دوري يف دارة جمدليون 
بدعوة من رئي�صة جلنة الربية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري 
بالهدوء الذي ت�ص���هده ال�صاحة الداخلية وامل�صاحلات اجلارية يف اأكرث 
م���ن منطقة م���ن لبنان معتربا ذل���ك دليًل عل���ى اإرادة حقيقية بتفعيل 
حكوم���ة الوح���دة الوطنية لإنط���لق ور�ص���ة النهو�ش بلبن���ان على قدر 

توقعات اللبنانيني .
وتط���رق اللقاء اىل امل�ص���تجدات على ال�ص���عيد الوطني الع���ام وتوقف 
بال�ص���اأن  يت�ص���ل  وم���ا  الفل�ص���طينية  املخيم���ات  يف  الأو�ص���اع  عن���د 
ال�صيداوي،والو�صع يف اجلنوب يف ظل ت�صاعد التهديدات واخلروقات 
الإ�صرائيليلة لل�صيادة اللبنانية وللقرار 1701 . فدان اللقاء التهديدات 
للطائ���رات  املتك���ررة  للبن���ان واخلروق���ات  املت�ص���اعدة  ال�ص���رائيلية 
ال�ص���رائيلية للأجواء وال�ص���يادة اللبنانية . وا�صاد اللقاء باجلهد الذي 
يقوم به فاعليات خميم عني احللوة لإحتواء اية م�صكلة ميكن اأن توؤدي 

اىل توتر داخل املخيم .
واعت����ربت النائ����ب احلريري اثر اللق����اء اأن الزي����ارة التي ق����ام بها رئي�ش 
اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان اىل اجلنوب هي تاأكيد منه على حر�ش 
الدولة على تثبيت القرار ال�1701 ، وقالت: علينا اأن نحر�ش على متا�صكنا 
ووحدتنا الداخلية ويف نف�ش الوقت اأن نبقى حذرين من اي ا�ص����كال ميكن 
ان تفتعله ا�صرائيل مع لبنان لأن تاريخها تاريخ دموي .. واأكدت احلريري 
ان الت�صريحات التي اأدىل بها الرئي�ش �صعد احلريري وتلك التي اأدىل بها 
امل�ص����وؤولون الأتراك كانت وا�ص����حة و�صارمة بهذا اخل�ص����و�ش ، ومن �صاأن 

ذلك اأن يلجم اية حماولة للم�ش باأمن وب�صيادة وا�صتقرار لبنان .
وتوجهت احلريري بال�ص���كر اىل اأهايل �صيدا واجلوار على م�صاركتهم 
املمي���زة يف ا�ص���تقبال الرئي�ش احلري���ري يف اأول زيارة ل���ه اىل مدينته 
بع���د تولي���ه رئا�ص���ة احلكومة . وا�ص���ارت احلري���ري اىل اأن ا�ص���تحقاق 
انتخابات غرفة التجارة وال�ص���ناعة والزراعة يحدده املعنيون به وهم 
التج���ار والإقت�ص���اديون ول يج���ب اأن يعطى اأكرب من حجم ا�ص���تحقاق 

اإقت�صادي.

�حل�ش�ر
�صارك يف اجتماع اللقاء: ممثل الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة مدير مكتبه طارق 
بعا�ص����ريي، مفتي �ص����يدا واق�ص����يتها ال�صيخ �ص����ليم �صو�ص����ان، مفتي �صور 
ومنطقته����ا ال�ص����يخ حممد دايل بلطة، مفتي حا�ص����بيا ومرجعيون ال�ص����يخ 
ح�صن ديل، راعي اأبر�صية �صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران ايلي 
ح����داد، املطران جورج كوير، ممثل املط����ران اليا�ش كفوري الأب جوزيف 
خوري ، ممثل املطران اليا�ش ن�ص����ار املون�ص����ينيور اليا�ش الأ�ص����مر، ال�صيد 
�ص����فيق احلري����ري، اأع�ص����اء املجل�ش ال�ص����رعي ال�ص����لمي الأعلى "احلاج 
حمي����ي الدين القطب، املحامي عبد احلليم الزين واملهند�ش حممد راجي 
الب�صاط"، امل�صوؤول ال�صيا�صي للجماعة ال�صلمية يف اجلنوب ب�صام حمود، 
ممث����ل تيار امل�ص����تقبل املحامي حميي الدين اجلوي����دي، نائبا رئي�ش غرفة 
التجارة وال�ص����ناعة والزراعة يف �ص����يدا واجلنوب "حممد ح�ص����ن �ص����الح 
ومنري الب�ص����اط "، رئي�ش جمعية جتار �ص����يدا و�ص����واحيها علي ال�ص����ريف 
وعدد من اأع�ص����اء اجلمعية، رئي�ش احتاد نقابات العمال وامل�صتخدمني يف 
�ص����يدا واجلنوب عبد اللطيف الرياقي، اأمني عام نقابة املعلمني يف لنبان 
ولي����د جرادي، رئي�ش رابطة اطباء �ص����يدا الدكتور ه�ص����ام ق����دورة، رئي�ش 

�للقاء �لت�شاوري �ل�شيد�وي يعقد �جتماعه �الأول
للعام �جلديد يف جمدلي�ن

رابطة خماتري �ص����يدا املختار حممد النعماين، 
وا�ص����حاب امل�صت�ص����فيات " غ�ص����ان حمود، معني 
ابو ظهر، ني����ازي اجلبيلي ، وهبة �ص����عيب، نبيل 
الراعي، وليد ق�ص����ب، وه�صام دلعة" ، الرئي�ش 
الأ�ص����بق لبلدي����ة �ص����يدا املهند�����ش اأحم����د كل�ش 

وال�صيد عدنان الزيباوي. 

�حلريري
وقال���ت احلريري اث���ر اللقاء: ا�ص���تهل اللقاء 
ب�ص���كر مني وعربكم وعرب اللقاء لأهل املدينة 
واجل���وار على م�ص���اركتهم يف ا�ص���تقبال دولة 
الرئي�ش �ص���عد الدين رفي���ق احلريري يف اأول 
زيارة له ويف اأول زيارة خارج بريوت ا�ص���تهلها 
مبدينت���ه وبني اهله وحمبيه يف مدينة �ص���يدا 
وكانت منا�ص���بة لإطلق م�صروع املعهد الفني 
ال���ذي وظيفت���ه �صت�ص���اعد يف عملي���ة تنمي���ة 
الق���درات يف ه���ذه املدين���ة العزي���زة عليك���م 
وعلين���ا . واللق���اء كالعادة اأ�ص���ار اىل احلركة 
الكبرية التي يقوم بها دولة الرئي�ش �ص���واء يف 
الب���لد العربية اأو يف الع���امل والتي هي ترويج 
لفك���رة قيام هذه احلكوم���ة وتفعيل العلقات 
زيارت���ه  تتابع���ون  وانت���م   ، ال���دول  كل  ب���ني 
لركيا الت���ي كانت منا�ص���بة لتمتني العلقات 
القت�صادية والثقافية بني البلدين و�صول اىل 
عملية ازالة احلواجز والتاأ�صرية التي نعتربها 
اأمرا ا�صا�ص���يا . وكان هناك ا�صارة اىل عملية 
الداخلي���ة  ال�ص���احة  عل���ى  املوج���ود  اله���دوء 
وامل�صاحلات اجلارية يف اأكرث من منطقة من 
لبنان وه���ذا دليل عل���ى ارادة حقيقية بتفعيل 

حكوم���ة الوح���دة الوطني���ة لإنط���لق ور�ص���ة 
النهو����ش بلبنان على قدر توقعات اللبنانيني . 
ويف املو�ص���وع الداخلي ال�صيداوي كان هناك 
تط���رق ملجموع���ة امل�ص���اريع الت���ي انطلقت يف 
املدين���ة والت���ي هي نت���اج جهد م�ص���رك بيني 
وب���ني دولة الرئي�ش ف���وؤاد ال�ص���نيورة مع جهد 
م�ص���رك برعاية كاملة من دولة الرئي�ش �صعد 
احلري���ري وبتمويل ج���زء كبري من امل�ص���اريع 
ب�ص���كل خا�ش . ويف وقت قريب ، نحن نح�صر 

كتيبا �صيعلن فيه عن كل م�صروع بالتف�صيل .
وا�ص����افت: اأهم ما تطرق اليه اللقاء هو مو�صوع 
الو�صع الجتماعي يف املدينة وخا�صة يف املدينة 
القدمي����ة الت����ي ت�ص����هد من وق����ت لآخر م�ص����اكل 
ناجت����ة عن مو�ص����وع الآفات املوج����ودة والتي لها 
علقة بالو�صع الجتماعي ، وكان هناك ا�صرار 
كبري عل����ى ان يبقى الأمن مم�ص����وكا بقوة داخل 
املدين����ة . وتعرفون اأن هذا اللقاء كان له نوع من 
اجلهد الكبري يف عملية الدعوة اىل عقد جمل�ش 
الأمن الفرعي الذي نحن رمبا املنطقة الوحيدة 
يف لبنان التي كان يجتمع فيها ب�ص����كل م�ص����تمر ، 
وهناك جهد كبري �ص����واء من اجلي�ش اللبناين اأو 
م����ن املخابرات اأو م����ن القوى الأمني����ة طبعا مع 
الق�صاء والعدلية والنيابة العامة ملنع اية توترات 
ميك����ن اأن تقلق املدينة .واملو�ص����وع الفل�ص����طيني 
كان له حيز كالعادة ، وكان هناك تنويه باجلهد 
الذي يقوم به فاعليات املخيم لإبعاد ال�ص����ائعات 
التي ن�ص����مع بها ب�ص����كل يومي وعملية احتواء اي 
م�ص����كلة ميك����ن اأن توؤدي اىل توت����ر داخل املخيم 
، ونح����ن ا�ص����افة اىل اللق����اء الت�ص����اوري هناك 

لقاءات دائمة مع فاعليات املخيم وان �ص����اء اهلل 
يوم اخلمي�ش لدين����ا لقاء جلنة املتابعة اللبنانية 
الفل�صطينية . واأكدنا ال�صرار على تقدمي �صيدا 
مدين����ة مفتوح����ة ل����كل الفئ����ات املوج����ودة بغ�ش 
النظر عن اخللف ال�صيا�صي ، لكن هذا ل يعني 
اأننا �ص����نفرط بعملية التعاون الكامل على امناء 

املدينة . 
وتابع���ت : تطرق اللقاء اىل م�ص���اريع يقوم بها 
القط���اع اخلا����ش يف املدينة وخا�ص���ة املولت 
الثلثة املوجودة والتي هي بحاجة اىل حمطة 
الكهرباء التي يفر�ش اأنه مت اطلق املناق�صة 
اخلا�ص���ة بها ، والتي �ص���يتم ان�صاوؤها يف عربا 
والت���ي �ص���توؤدي اىل تغطي���ة حاج���ة امل�ص���اريع 
التي تقوم يف املدين���ة ، لأنها حتتاج اىل طاقة 
كهربائية . وهناك مو�صوع ال�صري الذي ي�صكو 
من���ه اجلمي���ع ، علمت الي���وم بع���د ان التقيت 
الرئي����ش ال�ص���نيورة باأن���ه مت تل���زمي مو�ص���وع 
معاجلة اأزمة ال�ص���ري. وبقية امل�ص���اريع و�صعت 
على �ص���كة العمل الفعل���ي ، وتباعا كلما ينتهي 
م�ص���روع وينج���ز �ص���يعلن عنه.  ونحن ن�ص���كر 
مواكبة العلم لكل احليويات التي ت�ص���هدها 
هذه املدينة ومب�ص���وؤولية كب���رية ، هذه املدينة 
التي ا�ص���بحت ممي���زة بن�ص���اطها وحيويتها ، 
لي����ش فقط يف الداخ���ل ال�ص���يداوي بل وعلى 
م�ص���توى كل لبنان . وان �صاء اهلل نحن واياكم 
نبق���ى على خ���ط النهو����ش مبدينتن���ا وببلدنا 
ب�صكل دائم وم�صتمر ، والأهم هو تاأمني العي�ش 

الكرمي لأهلنا الفل�صطينيني واللبنانيني. 
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قال رئي�ش كتلة امل�صتقبل النيابية الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة ان املناورات الإ�صرائيلية 
على اجلانب الآخر من احلدود مع لبنان هي يف جزء منها حت�ص���ريات ويف جزء 
منه���ا للتهوي���ل وللتاأث���ري على املعنويات وق���ال: اننا ل نتوقع من ا�ص���رائيل ال انها 
ت�ص���عى دائم���ا من لتهديد لبن���ان او النيل م���ن وحدته او ارت���كاب جرائم جديدة 
، وه���ذا يقت�ص���ي منا التنبه والعمل عل���ى تعزيز وحدة اللبنانيني لأنها  احل�ص���ن 

احل�صني..
واعترب الرئي�ش ال�ص���نيورة اأن زيارة املبعوث الأمريكي جورج ميت�ص���ل اىل املنطقة 
امر مهم يجب ان نتعامل معه ونرى ما هي الفر�ش التي ميكن ان تتحقق بنتيجة 

هذه الزيارة .
ال�صنيورة دعا اىل وقفة عربية ت�صتطيع ان تبذل مزيدًا من ال�صغوط على الإدارة 
الأمريكي���ة وعلى املوقف العاملي واملوقف الوروبي معت���ربا اأن اللقاء الذي مت بني 
الرئي�ش ال�صوري ب�صار الأ�صد والعاهل ال�صعويد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز هو  
خط���وة على هذا الطريق ويجب ان تتعزز مب�ص���اعي من اجل اجراء م�ص���احلات 

عربية .
الرئي�ش ال�صنيورة اعترب اأن القرار الذي اتخذه جمل�ش الوزراء باإجراء النتخابات 
البلدي���ة يف موعده���ا ه���و خطوة هامة وه���و ما طالبت به �ص���ابقا كتلة امل�ص���تقبل 
النيابية لأنها ا�ص���تحقاق هام وا�صا�صي ولأن عمليات التاأجيل والتمديد لي�صت من 

�صمة النظام الدميقراطي .
الرئي�ش ال�ص���نيورة كان يتحدث على هام�ش ا�صتقباله وفودا �صيداوية وجنوبية يف 

مكتبه يف الهللية – �صيدا. 
وقال الرئي�ش ال�ص���نيورة ردا على �ص���وؤال حول املناورات ال�صرائيلية وتزامنها مع 
زيارة ميت�ص���ل للمنطقة : ا�ص���رائيل طوال ال�ص���نوات املا�ص���ية تقوم دائما باأعمال 
ج���زء منها حت�ص���ريات وجزء منها للتهويل وج���زء منها للتاأثري عل���ى املعنويات، 
لك���ن نح���ن ل نتوقع من اإ�ص���رائيل ال انها ت�ص���عى دائمًا من اج���ل تهديد لبنان او 
الني���ل م���ن وحدته اأو حتاول ان ت�ص���عى اىل ارتكاب جرائم جدي���دة ، فلذلك هذا 
يقت�صي منا دائما التنبه والعمل على تعزيز اهم �صيء لدى لبنان هو وحدة ابنائه 

الداخلية وهي احل�ص���ن احل�ص���ني.  طبيعي دون �صك اأن كل عمل ميكن اأن تقدم 
عليه ا�صرائيل �صتجد جميع اللبنانيني �صفا واحدا �صد اي عمل ميكن ان تقوم به 
، لكن يف نف�ش الوقت يجب ان يكون هناك م�ص���عى من اجل عدم تزويد ا�ص���رائيل 
مب���ربرات او م�ص���وغات ت�ص���تعملها . طبعا ا�ص���رائيل تفتعل دائما رمبا م�ص���وغات 
او م���ربرات ولك���ن نحن يجب ان نتنبه لهذا ال�ص���ان .ول �ص���ك ان زي���ارة املبعوث 
الأمريكي ميت�صل اىل املنطقة امر مهم يجب اأن نتعامل معه ونرى ما هي الفر�ش 
التي ميكن ان تتحقق بنتيجة هذه الزيارة . نحن نقول دائما اأن الرئي�ش الأمريكي 
اجلديد والدارة المريكية عربت يف منا�ص���بات عدة عن رغبة يف ان تتوىل ملف 
التوجه باجتاه احلل ال�ص���لمي مل�ص���كلة ال�صراع العربي ال�ص���رائيلي ، ولكنها حتى 
الن مل ترجم هذه اجلهود بتقدم، ال�ص���بب جزء منه ا�صا�ص���ي يعود اىل ال�صلف 
والتعنت الإ�ص���رائيلي وجزء اي�صا يعود لّلوبي ال�صهيوين يف الدارة الأمريكية ويف 

الوليات املتحدة . 
وا�صاف: اعتقد انه يجب ان يقوم خلل هذه الفرة م�صاعي على اأكرث من م�صار: 
ا�صتمرار املباحثات مع املبعوث الأمريكي، وال�صعي امل�صتمر لدى الإدارة الأمريكية 
م���ن اج���ل حثها وت�ص���جيعها عل���ى عدم الر�ص���وخ اأم���ام البت���زازات والتدخلت 
ال�ص���هيونية . واي�صا من خلل التوا�صل مع الدول الأوروبية واملجموعة الأوروبية 
اي�ص���ا ملمار�ص���ة املزيد من ال�ص���غوط من جانبها عل���ى الإدارة المريكية حتى ل 
تخ�ص���ع للإبت���زاز.  لكن ه���ذا يجب ان يرافق اي�ص���ا مع م�ص���عى عربي من اجل 
توحيد ال�ص���ف العربي يف مواجهة هذه ال�ص���غوط وهذه الحتمالت ، التي ميكن 
ان تاخذنا اىل رمبا بداية الطريق نحو حل ، وميكن ان تاخذنا اي�ص���ا اىل طريق 
م�صدود، وبالتايل اىل مزيد من التوترات . فبالتايل هذا يقت�صي حتى نتمكن من 
ان ننجح يف اي من امل�صلكني،  ان يكون هناك عمل حقيقي من اجل توحيد ال�صف 
العربي،  بداية من املوقف الفل�ص���طيني لأنه طاملا بقيت الأو�صاع الفل�صطينية كما 
هي، وهذه اخللفات بال�ص���كل التي هي عليه الآن ، فاأعتقد انها جته�ش كل عمل 
ن�صتطيع ان نبني عليه من اجل ان نحقق وقفة عربية ت�صتطيع ان تبذل مزيدا من 
ال�ص���غوط على الإدارة المريكية وعلى املوقف العاملي واملوقف الأوروبي، واي�ص���ا 
توؤك���د على ال�ص���مود يف هذه املرحل���ة القائمة.  فبالتايل حال الفرقة الذي �ص���اد 
من���ذ عقود وما يزال هو من اهم العوامل التي جتعلنا غري قادرين على ان نحقق 
تقدم���ا عل���ى هذا ال�ص���عيد ، فانطلقا من ذل���ك اعتقد انه يج���ب ان يكون هذا 
اجلهد الذي يبذل،  وانا انظر اىل هذا اللقاء الذي مت بزيارة الرئي�ش ال�صد اىل 
اململكة العربية ال�ص���عودية كخطوة على هذا الطريق ، ويجب ان تتعزز مب�صاع من 
اجل اجراء م�ص���احلات عربية ولقاءات عربية لنتوحد على قواعد وعلى مبادىء 
، مثلما توحدنا على مو�ص���وع املوقف العربي جتاه املبادرة العربية لل�صلم ، يجب 
ان يكون هذا الأمر هو الأ�صا�ش الذي نبني عليه ، حتى كون لدينا موقف ت�صتطيع 
الأمم الأخ���رى ان حترمن���ا وان تتعامل معنا على هذا ال�ص���ا�ش وان ت�ص���اهم يف 
هذا ال�ص���ان . اما عندما يرى العامل اأن العرب خمتلفني ومت�صاك�ص���ني فيما بينهم 
ومت�صارعني وهناك اي�صا عمليات قتل او اغتيالت من هذا النوع كيف نتوقع من 

الآخرين ان يدعموا املوقف العربي ويرون العرب  كما هم عليه الن .
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ا�صتقبل وفود �صيداوية وجنوبية يف مكتبه يف الهاللية –�صيدا
�لرئي�ش �ل�شني�رة :�ملناور�ت �الإ�شر�ئيلية

ملنا�ص���بة مرور ع�ص���رين عامًا على تاأ�صي�ص���ها وحل���ول العام اجلديد، اقام���ت حلقة التنمية  يف جزء منها حت�شري ويف جزء ته�يل
واحلوار حفل ال�ص���تقبال ال�صنوي يف مقرها يف ال�ص���احلية �صرقي �صيدا ، مب�صاركة ح�صد 
من النواب وال�صخ�ص���يات ال�صيا�ص���ية والروحية والفكرية والثقافية والجتماعية تقدمهم: 
الن���واب" بهية احلريري ومي�ص���ال مو�ص���ى وعلي ع�ص���ريان" والنواب ال�ص���ابقون " ا�ص���امة 
�ص���عد، اأنطوان اخلوري وجورج جنم "، واملطرانان �صليم غزال وجورج كوير، القيم العام 
على الرهبنة البا�ص���يلية املخل�ص���ية الأب اأنطوان �ص���عد ممث���ل الرئي�ش الع���ام للرهبانية 
الأر�ص���مندريت ج���ان فرج ، القا�ص���ي وليد العاك���وم، ممثل تيار امل�ص���تقبل املحامي حميي 
الدين اجلويدي، رئي�ش جمعية جتار �ص���يدا و�ص���واحيها علي ال�ص���ريف، حمافظ اجلنوب 
بالتكليف اأمني �ص���ر املحافظة نقول بو�صاهر وح�صد من روؤ�صاء بلديات وخماتري وفاعليات 

املنطقة . 
ا�ص���تهل رئي�ش حلق���ة التنمية واحلوار اإميل ا�ص���كندر احلفل بكلمة ترحيبي���ة دعا فيها اىل 
التفكري بالن�صان يف هذا الوطن لي�ش من اجل ا�صتخدامات �صيا�صية اأو طائفية اأو مذهبية 
، بل من اجل الن�ص���ان نف�ص���ه ، من اأجل منائه و�ص���د حاجاته ورعايته يف طفولته و�ص���بابه 
و�ص���يخوخته حتى يكون بالفعل غاية ل و�ص���يلة ، ت�صان حقوقه وحترم كرامته . وقال: لقد 
عرفن���ا من���ذ تاأ�ص���ي�ش جمعيتنا يف الع���ام 1990 اأن العن���ف ل يولد فجاأة م���ن فوهة املدافع 
وا�صلحة احلرب ، وامنا يراكم اأوًل يف داخل الن�صان على م�صتوى الأفكار املتوترة وامل�صاعر 
املكبوت���ة التي تراكم مع الوقت لتنفجر يف حلظة واح���دة وتوؤدي اىل هذا الدمار .من هنا 
�ص���رفنا اهتمامنا الأ�صا�ص���ي اىل رعاية الأطفال وال�ص���باب عرب برامج ون�ص���اطات متنوعة 
بالتعاون مع موؤ�ص�ص���ات دولية وحملية ومنها اليوني�ص���ف والروؤية العاملية واملانونايت بهدف 
تعميم ثقافة ال�ص���لم ومفاهيم التوا�ص���ل واحلوار وقبول الختلف حتى يت�ص���نى لأجيالنا 
الطالعة اأن تتجاوز جتربة الأم�ش والعمل على اعادة بناء الوطن بروؤية جديدة تليق بالقرن 
الواحد والع�ص���رين . كما ذهبنا باجتاه امل�صنني وهم �ص���ريحة ا�صا�صية يف املجتمع يقع على 
عاتق الدولة اأن توفر لهم ما يليق بحقوقهم وكرامتهم . م�صتعر�صا اجنازات وعمل احللقة 

خلل العقدين الأخريين . 
ثم حتدث مدير الربامج يف موؤ�ص�ص���ة الروؤية العاملية املهند�ش بول ال�صقّيم معرفا باملوؤ�ص�صة 
وعملها واأهدافها وامل�ص���اريع التي اأطلقتها خلل الت�ص���عينيات على �صعيد تنمية املجتمعات 
والتنمي���ة امل�ص���تدامة ، ومع���ددا البلدات والقرى التي �ص���ملتها وت�ص���ملها هذه امل�ص���اريع يف 
منطقتي �صرق �صيدا وجزين . وتوقف ب�صكل اأ�صا�صي عند التعاون القائم مع مركز التنمية 
واحلوار من دعم ملخيمات �ص���بابية واأن�صطة لبناء ال�صلم بني الأجيال من خمتلف الأديان 
ودورات جتهي���ز م�ص���عفني يف الق���رى التي تعمل فيها املوؤ�ص�ص���ة اىل جانب تو�ص���يع وجتهيز 

م�صرح مركز التنمية واحلوار لي�صتوعب الأن�صطة التي جتمع كل املنطقة . 
ثم كانت كلمة ملوؤ�ص�ش حلقة التنمية واحلوار املطران �صليم غزال الذي اأمل اأن حتمل ال�صنة 
اجلدي���دة الأمن والرج���اء للبنانيني ، داعيا لأن نن�ص���ى ما وراءنا ولأن نتكاتف مع بع�ص���نا 
البع����ش ومندي يدنا لبع�ص���نا البع�ش حتى نكمل امل�ص���رية خلدمة لبناء وبنائه ونهو�ص���ه ، 
منوها بدور وهمة املوؤ�ص�صات الربوية والن�صانية التي ت�صاهم يف تنمية البداعات واملواهب 

التي تتفتح يف هذا اجلنوب .
بعد ذلك قدمت فرقة فنية من �ص���باب املنطقة بقيادة الفنان زياد ديب لوحات غنائية من 
الراث اللبناين ، قام بعدها ا�صكندر بتقدمي درع تقديري باإ�صم حلقة التنمية واحلوار اىل 

كل من املهند�ش بول ال�صقيم وديب . 

حلقــة �لتنميــة و�حل��ر حتتفل بعيدهــا �لع�شرين وقــدوم �ل�شنة �جلديدة
ا�صكندر: هدفنا تعميم ثقافة ال�صالم ومفاهيم التوا�صل واحلوار وقبول االختالف
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قال���ت رئي�ص���ة جلن���ة الربي���ة والثقاف���ة النيابي���ة 
النائ���ب بهية احلري���ري ان �ص���يدا فوق الّت�ص���اوؤل 
وف���وق الّتج���اذب وفوق احل�ص���ابات ال�ص���ّيقة، وان 
�ص���يدا الفقرية هي �ص���يدا الغني���ة، ومل تكن يومًا 
يف ن�ص���يجها الإجتماع���ي لتمّي���ز ب���ني فق���ري وغني 
.. وب���ني عامٍل يف الب�ص���اتني ومال���ٍك لها، ومل ينتج 
الفقر يف �ص���يدا ل ياأ�ص���ًا ول اإحباط���ًا ول جهًل .. 
ب���ل لقد كان فقراء �ص���يدا ول يزال���ون اأهل كرامٍة 
وطم���وٍح وعزميٍة واإمياٍن وانتماء وما من اأحٍد اأكرث 
مّنا يعرف �صيدا بفقرها وعلمها وعلّوها وريادتها 

وطموحها .. 
كلم احلري����ري ج����اء خ����لل رعايته����ا احلف����ل 
التكرميي الذي اقامته ال�صبكة املدر�صية ل�صيدا 
واجل����وار ملحافظ اجلن����وب العمي����د مالك عبد 
اخلالق ملنا�صبة انتهاء �ص����نوات خدمته الدارية 
. وح�ص����ر احلف����ل ال����ذي اقي����م يف قاع����ة ثانوية 
رفيق احلريري يف �ص����يدا النائب نهاد امل�صنوق، 
ممثل الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة مدير مكتبه طارق 
بعا�صريي، النائب ال�صابق جورج جنم، حمافظ 
النبطية القا�صي حممود املوىل واملحافظ ال�صابق 
للجن����وب في�ص����ل ال�ص����ايغ ، حماف����ظ اجلنوب 
بالوكال����ة نقول بو�ص����اهر، ممثل املط����ران ايلي 
حداد الأب �ص����ليمان وهبي، امل�ص����وؤول ال�صيا�صي 
للجماعة ال�ص����لمية يف اجلنوب ب�ص����ام حمود، 
مقرر جلنة اعادة هيكلة تيار امل�صتقبل يف لبنان 
اأحم����د احلريري، وممثل من�ص����قية اجلنوب يف 

التيار املحامي حميي الدين اجلويدي والدكتور 
م�صطفى متبويل ، رئي�ش حمكمة جنايات لبنان 
اجلنوبي القا�صي اأكرم بعا�صريي، النائب العام 
ال�ص����تئنايف يف اجلنوب القا�صي عوين رم�صان، 
القا�ص����ي  ا�ص����تئناف اجل����زاء  رئي�����ش حمكم����ة 
عماد زين، القا�ص����ي رفعت بلب����ل، قائد منطقة 
اجلنوب الع�ص����كرية يف اجلي�����ش اللبناين العميد 
مارون خري�ش، قائ����د منطقة اجلنوب القليمية 
يف قوى الأم����ن الداخلي العميد من����ذر الأيوبي، 
والقائد ال�ص����ابق للمنطقة العميد حممد قدورة، 
قائد �ص����رية درك �ص����يدا العقيد ناجي امل�صري 
وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، رئي�صة منطقة 
اجلنوب الربوي����ة جمال بغدادي، رئي�ش جمعية 
جتار �ص����يدا و�ص����واحيها علي ال�صريف، ال�صفري 
عب����د امل����وىل ال�ص����لح، رئي�����ش جمعية املقا�ص����د 
اخلريي����ة ال�ص����لمية يف �ص����يدا حمم����د راج����ي 
الب�ص����اط، الرئي�ش الفخري ملوؤ�ص�ص����ة ابو مرعي 
اخلريي����ة مرع����ي اأب����و مرع����ي وعقيلت����ه رئي�ص����ة 
املوؤ�ص�ص����ة هوي����دا اب����و مرع����ي، رئي�ص����ة الدائرة 
الداري����ة يف املحافظة رحاب م�ص����ورب ورئي�ص����ة 
دائ����رة البلدي����ات هوي����دا ال����رك وقائ����م مقام 
جزين ال�ص����باق نبيه حمود رئي�ص����ة ف����رع تعاونية 
موظف����ي الدول����ة يف اجلنوب لورا ال�ص����ن، وعدد 
من روؤ�ص����اء الدوائ����ر يف املحافظة ورئي�ش احتاد 
بلدي����ات جزين �ص����عيد اب����و عقل، ونائ����ب رئي�ش 
احتاد بلديات �ص����يدا الزهراين �صيمون خمول ، 

وعدد كبري من روؤ�ص����اء بلديات وخماتري مناطق 
�صيدا و�صور وجزين واأع�ص����اء اللجنة اللبنانية 
الفل�ص����طينية للحوار والتنمية وم����دراء مدار�ش 
ال�صبكة املدر�صية ل�صيدا واجلوار وهيئات اأهلية 

واجتماعية.

كزبر
ا�ص���تهل احلف���ل بعر����ش فيل���م توثيق���ي م�ص���ور عن 
املحافظ عبد اخلالق ، ثم قدمت الطفلة نازك ال�صقا 
باقت���ي ورد اىل املحتف���ى ب���ه واىل النائ���ب احلريري 
باإ�ص���م تلمذة ال�صبكة املدر�ص���ية ، وبعد ترحيب من 
من�صق اأن�صطة ال�ص���بكة نبيل بواب القى كلمة ال�صبكة 
مدي���ر ثانوي���ة المي���ان كامل كزب���ر نوه فيه���ا بالدور 
الإن�ص���اين والوطني للمحاف���ظ عبد اخلالق يف خدمة 
�ص���يدا وق���ال: اإن تك���رمي اأي ام���رٍء يف جمتم���ٍع ما اأو 
الوطن اأو العامل اإمنا هو اعراف واقرار بف�ص���ل هذا 
املك���رم ودوِره وعطاءات���ه واأعماله واأفعال���ه التي من 
خللها وب�ص���ببها ا�ص���تحق هذا التك���رمي والثناء. اإن 
مدينة �ص���يدا الأبية الوفية التي من اأخلقها و�ِص���َيِم 
اأهله���ا اأنه���ا تفتح دائمًا قلبها و�ص���درها قبل اأن تفتح 
اأبوابها لكل من ياأتي اإليها ويعمل يف خدمتها وحتقيق 
م�ص���احلها ل ي�صعها اإّل اأن تقابل الإح�صان بالإح�صان 
واجلمي���ل باأجمل من���ه والوفاء بالوف���اء. لذلك جئنا 
اليوم نحتفل بتكرمي �ص���عادة املحاف���ظ العميد مالك 
عب���د اخلال���ق ل لنق���ول ل���ه وداع���ًا مبنا�ص���بة نهاي���ة 
خدمته يف املحافظة واإمن���ا لنهديه باقات من الورود 

�ل�شبكة �ملدر�شية ل�شيد� و�جل��ر تكرم عبد �خلالق 
تقدير� ل�شن��ت عطائه يف حمافظة �جلن�ب

بهية �حلريري :
نوّدعك حمافظًا ل�صيدا واجلنوب ونرّحب بك اأخًا و�صديقًا و�صتبقى يف وجدان �صيدا وقلبها

يدنا ممدودة ملن يريد البناء والإ�صلح على قاعدة حتّمل امل�صوؤولية الوطنية كاملة

�صيدا فوق الّتجاذب واحل�صابات ال�صّيقة .. ل متيز بني عامٍل يف الب�صاتني ومالٍك لها

فقراء �صيدا كانوا ول يزالون اأهل كرامٍة وطموٍح وعزميٍة واإمياٍن وانتماء

ما من اأحٍد اأكرث مّني يعرف �صيدا بفقرها وعلمها وعلّوها وريادتها وطموحها

�صيدا اأّم الفقري واأبناء �صيدا اأعّزاء كرماء واأهل مهنة وحرفة وب�صاتني و�صيادين

لن نهون يف حتّمل م�صوؤولياتنا اأمام ما يهّدد وحدتنا وا�صتقرارنا واإجنازاتنا يف البناء والّتحرير

من ه� �ملحافظ مالك عبد �خلالق
هو مالك عزات عبد اخلالق 

ولد يف جمدل بعنة –ال�صوف يف 7 كانون الثاين عام 1946 
تخرج من كلية احلقوق – اجلامعة اللبنانية عام 1974 

متاأهل من ال�صيدة ماجدة امل�صنوق ولديهما ولد واحد هو عمر عبد اخلالق 
تطوع يف املدر�صة احلربية عام 1968 ب�صفة تلميذ �صابط 

رقي اىل رتبة عميد بتاريخ 7 �صباط 2002 
عني حمافظا للبنان اجلنوبي بتاريخ 24 -2004-12 

�الأو�شمة و�مليد�ليات �لتي نالها : 
و�صام ال�صتحقاق اللبناين درجة : ثالثة، ثانية واأوىل

و�صام الأرز الوطني من رتبة فار�ش �صابط
و�صام الرز الوطني برتبة كومندور من فخامة رئي�ش اجلمهورية اللبنانية

و�صام فجر اجلنوب والوحدة الوطنية
و�صام وميدالية فخامة رئي�ش اجلمهورية اللبنانية

ميدالية معايل وزير الداخلية والبلديات
ميداليتا اجلدارة والأمن الداخلي

العطرة والزهور الزكية ولن�ص���ع على �ص���دره اأو�صمة 
�صرف وتقدير اإعرافًا منا بف�صله على �صيدا خا�صة 
واجلنوب عامة. اأجل نحن يف �صيدا نقدر يف �صعادته 
توا�صعه ورحابة �صدره اإذ كان باب املحافظة مفتوحًا 
دائم���ًا ل���كل طارق و�ص���احب حاج���ة كما نق���در دوره 
الإن�ص���اين والوطني يف خدمة املدينة واأهلها وال�ص���هر 
عل���ى م�ص���احلها واأمنه���ا و�ص���لمتها والعم���ل عل���ى 
التوفيق وامل�صاحلة بني �صرائحها الإجتماعية خا�صة 
يف اأ�ص���عب الظ���روف التي م���ر بها لبن���ان واجلنوب 
و�ص���يدا وعلى وجه التحديد خلل حرب متوز وتدفق 
عدد كبري من اأهلنا واإخواننا يف اجلنوب اإىل �صيدا. 

�حلريري
بعد ذل����ك األق����ت راعي����ة الحتفال النائ����ب بهية 
احلريري كلم����ة رحبت فيها بان�ص����مام املحافظ 
عبد اخلالقاإىل اأ�ص����رة �ص����يدا الكب����رية ، معتربة 
اأن تكرمي����ه من قبل ال�ص����بكة املدر�ص����ية ل�ص����يدا 
واجل����وار ه����و تاأكي����د على القي����م الن�ص����انية ويف 
مقّدمته����ا العرف����ان باجلمي����ل والوف����اء ل����كّل من 
�صاعد �صيدا ووقف اإىل جانبها واأدار جزءًا مهمًا 
من اأمورها ممثًل الدولة اللبنانية التي هي حمّل 
احرام كّل اأبناء �ص����يدا . وقال����ت: واإّننا على ثقة 
����داقة بينك وبني �ص����يدا  اأّن ج�ص����ور الأخّوة وال�صّ

ل����ن تنقط����ع .. كم����ا لن تنقط����ع م����ع كّل من عمل 
يف �ص����يدا يف اإداراته����ا الر�ص����مية اأو يف قطاعه����ا 
اخلا�ش اأو اأ�ّص�����ش عمًل بها  اأو تعّلم فيها ف�صيدا 
فوق الّت�ص����اوؤل وف����وق الّتجاذب وفوق احل�ص����ابات 
ال�صّيقة، و�ص����يدا الفقرية هي �صيدا الغنية، ومل 
تكن �ص����يدا يوم����ًا يف ن�ص����يجها الإجتماعي لتمّيز 
بني فقري وغني .. وبني عامٍل يف الب�صاتني ومالٍك 
لها، ومل ينتج الفقر يف �ص����يدا ل ياأ�صًا ول اإحباطًا 
ول جهًل،فلقد كان فقراء �ص����يدا ول يزالون اأهل 
كرامٍة وطموٍح وعزميٍة واإمي����اٍن وانتماء، وما من 
اأح����ٍد اأكرث مّن����ي يعرف �ص����يدا بفقره����ا وعلمها 
وعلّوه����ا وريادته����ا وطموحه����ا، ولقد قي����ل قدميًا 
وحديث����ًا ب����اأّن �ص����يدا اأّم الفق����ري لأّن ل متييز ول 
غلّو ول فرز ول انف�ص����ال ول تقّطع للأو�صال بني 
اأبناء �صيدا فيما بينهم وبني جوارهم، لقد كانوا 
دائمًا اأعّزاء كرماء، اأهل مهنة وحرفة وب�ص����اتني 
و�ص����يادين، واأه����ل جت����ارة واأمان����ة، واأه����ل ريادة 
وطم����وح، واأهل علم ومعرفة، �ص����تبقى يف وجدان 
�ص����يدا ويف قلبها  واإّنني اأوؤّكد لك باأّن هذه الأخّوة 
����داقة �صتت�ص����ل مع����ك وم����ع اأبنائ����ك جيًل  وال�صّ
بعد جيل ف�ص����يدا تعني الوفاء  و�ص����يدا ل تعرف 
الغدر وه����ي مدينة الوفاء. واإّنن����ا نتمنى اأن تتابع 
م�ص����ريتك على نف�ش القدر الذي عرفناه بك من 

العزم وامل�صوؤولية،�ص����اكرين ل����ك كّل ما قمت به، 
ونحن الذين عاي�ص����ناك ورافقناك يف اأيام �صيدا 
واجلنوب الع�ص����يبة.. يوم انت�صرت اإرادة النا�ش 
فوق كّل حقٍد وعدوان،  ويوم كان ول يزال اجلنوب 
بيتًا واحدًا واأ�صرة واحدة يف مواجهة الّتحّديات، 
واأن����ت تعرف جيدًا باأّننا ل����ن نتخّلى ولن نهون يف 
حتّم����ل م�ص����وؤولياتنا اأم����ام كّل م����ا يه����ّدد وحدتنا 
وا�صتقرارنا واإجنازاتنا يف البناء والّتحرير.واأّننا 
�صنبقى فوق اجلراح وفوق الآلم واملا�صي القريب 
�صي�ص����هد على الغد الآتي باأّننا ل نهون ول نتداعى 
يف اللحظ����ات ال�ص����عبة ويف عّز جراحن����ا واآلمنا 
كيف ل نفّرط بوحدتنا وهوّيتنا. واأّننا دائمًا يدنا 
ممدودة لكّل من يريد البناء والإ�صلح والنه�صة 
على قاعدة حتّمل امل�ص����وؤولية الوطنية كاملة دون 
انتقا�ش. واإّن �صيدا،حمّرماتها ومقّد�صاتها، ويف 
طليعتها الوحدة الوطنية،والّتما�ص����ك الإجتماعي 
ونبذ الطائفية واملناطقية وعدم العبث با�صتقرار 
جمتمعاتنا، واحرام خياراته����ا الذاتية يف اإطار 
الوح����دة الوطني����ة اجلامعة ويف ظ����ّل دولة قادرة 
وعادلة وحا�صنة جلميع اأبنائها، واإّننا اإذ نوّدعك 
حمافظًا ل�ص����يدا واجلنوب، فاإّننا نرّحب بك اأخًا 
و�ص����ديقًا ل�ص����يدا واجلنوب ليكون لبنان اأ�ص����رة 

واحدة وعائلة واحدة ..
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مناسبات مناسبات

عبد �خلالق
وحت����دث املحتف����ى به املحاف����ظ مالك عب����د اخلالق فتوج����ه بالتحية اىل 
ال�صبكة املدر�صية ل�ص����يدا واجلوار على مبادرتها وللنائب على احلريري 
على رعايتها للتكرمي . وقال: طاملا ايقظت �ص����يدا واهل �ص����يدا يف نف�صي 
ابواب����ا على الكلم اقول بكل �ص����دق كم هو �ص����روري غامر وفرحي كبري 
وانا ا�صتهل الكلم من على منرب وفائها وبابجدية العرفان لها ولبنائها 
ولكاف����ة ابناء اجلن����وب على كل ما احط به من ك����رم عاطفة ونبل تعامل 
وح�صن ت�صرف ودينامية يف التعاطي احل�صاري على مدى �صني خدمتي 
بينه����م كمحاف����ظ ملحافظ����ة لبن����ان اجلنوب����ي . هن����ا يف ه����ذه العجالة ل 
ا�صتطيع ان ايف �صيدا خا�صة واجلنوب عامة من �صور حتى جزين حقهم 
م����ن الوفاء مهما قلت ومهما ا�صتح�ص����رت من الكلم الف�ص����يح واجلمل 
البليغة ومن املدح والتفريط ..فل�ص����يدا عن����دي كل املطالع وكل التقدير 
وكل ال�ص����مائل .. يكفيها وب�ص����هادة كل العامل ان لها ال�صيا�صة واحل�صارة 
والعراقة وال�صلبة والتاريخ ... ويكفيها ان من يدي ابنها البار الرئي�ش 
ال�ص����هيد رفيق احلري����ري كل الغيمات التي ما اق�ص����مت ال على الغيث .. 
ومن فمه كل الكلمات التي ما نب�صت ال باحلروف اخل�صر .. ومن عينيه 
كل النور الذي اغت�ص����ب ال ظلمة الزمن احلالك الذي اع�صى على عيون 
الوط����ن .. فهو من دون �ص����ك البلغ الول لثورة العل����م والعمل والعمران 
والبناء والمل وال�صلم . و�صارت على دربه ال�صقيقة معايل الوزيرة بهية 
احلريري والتي هي لبوة العرين ونوارة الق�ص����ة و�صم�ش الق�صية الوزيرة 
البهي����ة التي م����ا ماج البحر ول ارت����اح ال عندها . اح����لم ابنائنا وامال 
اجيالنا ال�ص����اعدة اودعناها ونودعها يف ظل عمرها ومن�ص����ي لقطافها 
حتم����ا كلما عدنا اليها .هي الطالعة من الهدى ومن الميان ومن  التقى،  
قادمة دائما مع العمل ومع الن�صاط ومع الت�صحية وها هي الر�ش والربيع 
والفرح يقولون ذلك .. غار�صة للعلم وللح�صارة وللمعرفة وها هي البيادر 
واملوا�صم وال�صبكة املدر�صية ل�صيدا واجلوار �صاهدون على ذلك . وها هو 
احلا�ص����ر وامل�ص����تقبل والتاريخ يقولون ويكتبون ذلك ..اجنازات واندفاع 
وت�ص����حيات اكرب من الكلم واو�صع من عني اللغة .. هذا هو قدر العرين 
احلري����ري الذي ما علق عيني����ه ال على اعمدة الميان باهلل وبالن�ص����ان 
وبالوطن وما علقها كذل����ك ال على خيطان الغلة لقناعة منه بان الوطن 
واحلي����اة وامل�ص����تقبل ل ي�ص����تمتعون ول يكربون ال بريع املوا�ص����م ومدارج 
الو�صول .. فمثل هوؤلء يحتاجون الوطن ومثل هوؤلء حتتاجهم الر�صالت 
الن�ص����انية والجتماعية والوطنية لنهم دائم����ا هم مطالع القول ومطالع 

العمل وحمطات الوفاء ..
ثم قدمت احلريري وم�صت�ص���ارة ال�ص���بكة الربوية نيكول عيد اأبو حيدر يحيط 
بهما مدراء املدار�ش امل�صاركني درعا تكرميية باإ�صم ال�صبكة اىل املحافظ عبد 
اخلال���ق . بع���د ذلك اأوملت احلريري على �ص���ر فاملحتفى ب���ه يف دارة جمدليون 
مب�ص���اركة فاعليات و�صخ�ص���يات �ص���يداوية وجنوبية ومدارء مدار�ش ال�ص���بكة 

املدر�صية .

اأكد اأمني �ص���ر ف�صائل منظمة التحرير الفل�ص���طينية ع�صو اللجنة املركزية حلركة 
فتح اللواء �صلطان ابو العينني اأن هناك اجماعًا فل�صطينيًا على اأن ل يكون اأي خميم 
من املخيمات الفل�ص���طينية قاعدة لفرد اأو جلماع���ة، واأنه قد حتدث حوادث فردية 
بني احلني والآخر �ص���اأنها �ص���اأن بقية الأرا�صي اللبنانية، لكن هذا ل مينع اأن هناك 
ان�ص���جاما فل�صطينيا كامل، ول توجد خلفات فل�صطينية داخلية، وقال ابو العينني 
: ان الفل�صطينيني لن يكونوا عقبة اأمام ما يتفق عليه اللبنانيون على طاولة احلوار 

يف ما خ�ش تنظيم ال�صلح الفل�صطيني داخل املخيمات و�صحبه خارجها  .
كلم اأب���و العين���ني ج���اء اثر لقائ���ه على راأ����ش وفد من ف�ص���ائل منظم���ة التحرير 
الفل�ص���طينية رئي�ص���ة جلن���ة الربية والثقاف���ة النيابي���ة النائب بهي���ة احلريري يف 
جمدليون بح�ص���ور من�صق عام تيار امل�صتقبل يف اجلنوب يو�صف النقيب. حيث �صم 
الوف���د : ع�ص���و املجل�ش الثوري حلركة فتح العميد خالد ع���ارف، نائب الأمني العام 
جلبهة التحرير الفل�ص���طينية ناظم اليو�ص���ف، م�ص���وؤول حزب ال�ص���عب الفل�صطيني 
غ�صان اأيوب ، اأمني �صر اجلبهة العربية الفل�صطينية حمي الدين كعو�ش، اأبو النايف 
عن اجلبهة الدميقراطية، ع�ص���و املجل�ش الوطني الفل�ص���طيني �ص���لح اليو�ص���ف، 
م�ص���وؤول جبهة الن�صال الفل�صطيني يف لبنان اأبو العبد تامر وم�صوؤول جبهة التحرير 

العربية �صمري �صنونو وم�صوؤول  اجلبهة ال�صعبية عبد اهلل الدنان . 
وجرى خلل اللقاء ا�صتعرا�ش للأو�ص���اع على ال�صاحة الفل�صطينية الداخلية وعلى 
�ص���عيد او�صاع املخيمات الفل�ص���طينية يف لبنان ول �صيما الو�ص���ع الأمني يف خميم 
عني احللوة، اىل جانب مو�ص���وع احلقوق املدنية والن�ص���انية للوجود الفل�صطيني يف 

لبنان . 
وج���ددت احلري���ري اأم���ام الوف���د التاأكي���د عل���ى اأن ا�ص���تقرار املخيم���ات ووح���دة 
الفل�ص���طينيني ي�ص���كلن عام���ل دعم لق�ص���اياهم املحقة ويف مقدمها ح���ق العودة ، 
موؤك���دة العم���ل من اأجل اق���رار احلقوق املدنية والن�ص���انية للوجود الفل�ص���طيني يف 

لبنان وفق ما جاء يف البيان الوزاري حلكومة الرئي�ش �صعد احلريري .
م���ن جهت���ه قال اأب���و العينني اث���ر اللقاء : كان ل ب���د اأن نتوقف عند احل���وادث التي 
م���رت بحيث نب���دد كل عوامل القلق ، خا�ص���ة وان بع�ش و�ص���ائل الإعلم مل توفرنا 
وكاأين به���ا كانت ت�ص���وب عل���ى البيان الوزاري ال���ذي يتطرق اىل احلق���وق املدنية 

والجتماعي���ة للفل�ص���طينيني ولإعمار خمي���م نهر البارد .ويف اجلان���ب الآخر كانت 
فر�ص���ة لأن نتحدث ع���ن حقوقنا املدني���ة والجتماعية وطماأنا مع���ايل الوزيرة اىل 
اأن خميماتنا الفل�ص���طينية يف حالة م�ص���تقرة، قد حتدث ح���وادث فردية بني لحني 
والآخر �ص���اأنها �صاأن بقية الأرا�ص���ي اللبنانية، ولكن هذا ل مينع اأن هناك ان�صجاما 
فل�ص���طينيا كامل، ول توجد خلفات فل�ص���طينية داخلية، هناك اجماع فل�ص���طيني 
على اأن ل يكون اأي خميم من خميماتنا الفل�صطينية ي�صكل قاعدة لفرد اأو جلماعة، 
هذا اجماع فل�ص���طيني وقرار فل�ص���طيني يجتمع عليه كل الفل�صطينيني . لذلك نحن 
ن�ص���تطيع اأن نطئمن الفل�صطينيني واللبنانيني باأن خميماتنا الفل�صطينية وان ح�صل 
حادث فردي هنا اأو هناك فهذا الأمر يبقى حتت ال�صيطرة يف الجماع الفل�صطيني 
. ويف الق�ص���ايا ال�صيا�ص���ية الأخ���رى ل �ص���ك اأن لبنان ل���ه موقف نثمنه ب�ص���كل عام 
ونراهن على دور هذه احلكومة يف ظل الجماع اللبناين اللبناين حول الق�صايا التي 
تهم �ص���عبنا الفل�ص���طيني بكل جوانبها . تطرقت معايل الوزيرة للكثري من الق�صايا 
التي تهم الفل�صطينيني وابدت ا�صتعدادها لأن حتمل ر�صالة الفل�صطينيني اىل موقع 

القرار اللبناين وخا�صة لدى احلكومة اللبنانية والربملان اللبناين .
و�ص���ئل ابو العين���ني هل �ص���تدعمون احلكومة اللبناني���ة وطاولة احل���وار الوطني يف 
مو�صوع تنظيم ال�صلح الفل�صطيني داخل املخيمات ونزعه خارجها ؟، فاأجاب : ان 
ما يتفق عليه اللبناين يف هذا اخل�صو�ش جلهة ال�صلح الفل�صطيني خارج املخيمات 
اأو داخل املخيمات اعادة تنظيمه و�ص���حب ال�ص���لح خارج املخيمات، �صبق للأ�صقاء 
اللبنانيني اأن توافقوا يف ما بينهم على طاولة احلوار ل�ص���حب ال�ص���لح الفل�صطيني 
خارج املخيمات وتنظيمه داخلها . كانت هناك بع�ش العقبات التي ل تغيب عن بال 
اأحد يف ظل اللتوافق الداخلي واللتوافق الإقليمي على هذه الق�صية . الآن اأعتقد 
اأن بع�ش احلواجز �ص���قطت ومل يعد هناك من عقبات تعيق التفاق على ق�ص���يتني : 
طاولة احلوار اللبناين املنتظرة قريبا ، اأعتقد اأن الفل�ص���طينيني كل الفل�ص���طينيني 
لن يكون واحد منهم ي�صكل عقبة اأمام اي توافق على طاولة احلوار اللبناين ، نحن 
�ص���ننفذ ما يتفق عليه الأ�صقاء اللبنانيون لأننا نثق اي�صا باإرادة اللبنانيني املجتمعة 
على طاولة احلوار باأن الق�ص���ية الفل�ص���طينية تهمهم كما تهم ال�ص���عب الفل�صطيني 

وقيادة ال�صعب الفل�صطيني . 

احلريري بحثت مع ف�صائل منظمة التحرير الفل�صطينية اأو�صاع املخيمات واحلقوق املدنية
�أب� �لعينني:لن يك�ن �لفل�شطيني عقبة �أمام 

ما يتفق عليه �للبناني�ن ب�شاأن �ل�شالح �لفل�شطيني
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يف العمل ملا فيه خري وم�ص���لحة بلدنا العزيز لبنان . واأعلن فخر ان احتاد ك�ص���اف 
لبنان ب�ص���دد الذهاب اىل العا�صمة ال�ص���ودانية اخلرطوم الأ�صبوع املقبل للم�صاركة 
يف املوؤمتر الك�ص���في العربي ال�صاد�ش والع�ص���رين وان هذه امل�صاركة اللبنانية تهدف 
اىل اطلق التح�ص���ريات العيد املئوي لإنطلقة احلركة الك�ص���فية يف لبنان واملقرر 
يف الع���ام 2012، والهدف الثاين تر�ص���يح زميلنا يف الهيئ���ة الدارية ) نائب الرئي�ش 
( لع�ص���وية املنظم���ة الك�ص���فية العربية ، واله���دف الثالث تكرمي كوكب���ة من القادة 
الك�ص���فيني اللبناني���ني منحتهم املنظمة الك�ص���فية العربية اأرفع و�ص���ام ك�ص���في وهم 
القائد ع�ص���ام علي ح�ص���ن من ك�ص���افة اجلراح والقائد جورج غريب وهو ع�صو يف 
املنظمة الك�ص���فية العاملية والقائد ح�ص���ن حمدان من ك�ص���افة الر�ص���الة ال�صلمية 

.ونحن نعترب اأن هذا التكرمي هو تكرمي  للحركة الك�صفية يف لبنان .

ع�يد�ت
كلمة املديرية العامة لل�صباب والريا�صة األقاها حممد عويدات فقال:لبنان امل�صتقبل 
حل���م يتحقق بكم ك�ص���افة لبنان امل�ص���تقبل . م���ن خلل موؤمتركم نوج���ه نداءنا لكم 
ولكل اجلمعيات الك�ص���فية والر�صادية يف لبنان : لقد اآن الأوان يف ظل رعاية حكومة 
الوحدة الوطنية وبرعاية دولة الرئي�ش �صعد الدين رفيق احلريري ومن خلل وزارة 
ال�صباب والريا�صة اأن نعمل واأن نقراأ الك�صاف جيدا بعيدا عن ال�صيا�صة والطائفية ، 

من اجل الوطن والعي�ش الواحد .

�حلريري
وحت���دث اأحمد احلريري فقال: ان �ص���عار موؤمتركم "اأبدًا لبنان" هو تاأكيد لل�ص���عار 
الذي اطلقه دولة الرئي�ش �ص���عد احلريري "لبنان اأوًل" . وهذا ال�ص���عار لي�ش �ص���عارًا 
انعزاليًا يريد �ص���لخ لبنان عن حميطه العربي ول تدمري علقاته الخوية مع الدول 
العربي���ة ولع���ب دور التابع للمع�ص���كر الغرب���ي . لكن "لبن���ان اأوًل" هو م�ص���روع بناء 
لبنان العربي احلديث الفاعل واملتفاعل مع حميطه العربي واملت�ص���امن مع ق�ص���ايا 
الم���ة العربية وال�ص���اعي دائمًا ودومًا لتحقي���ق اماين وطموحات الن�ص���ان العربي. 
ان "لبن���ان اأوًل" يعن���ي لبنان الطائف املت�ص���الح مع ذاته والق���وي بوحدته الوطنية 
وبعي�ص���ه امل�صرك ... لبنان الر�ص���الة بجناحيه امل�صيحي وامل�صلم والذي يوفر المان 
والطمئنان وال�صتقرار جلميع مواطنيه وحقهم بالعي�ش الكرمي وبالتعلم وبالطبابة 
وبالهواء النظيف... لبنان املدافع الول عن الق�ص���ية الفل�ص���طينية وعن حق ال�صعب 
الفل�ص���طيني باقامة دولته وعا�ص���متها القد�ش ال�صريف وحق العودة املقد�ش لل�صعب 
الفل�ص���طيني اىل وطنه فل�ص���طني... وهو اي�ص���ًا لبنان العربي الهوية والإنتماء الذي 
يجاهر يف املحافل الدولية  بان ا�صرائيل هي العدو الوحيد لل�صعب اللبناين. هذا هو 
"لبنان اأوًل" الذي نريد والذي تعرب عنه روؤية �صعد رفيق احلريري. هذا هو امل�صروع 
احلريري لبناء "لبنان اأوًل" وهو م�صروع وطني اأوًل ووحدوي عربي ثانيًا فل قطيعة 
بني لبنان الأول ولبنان الثاين بل وحدة ع�ص���وية وم�ص���ري واح���د ول فرق بني لبنان 
الوط���ن ولبنان العربي الهوية والنتماء.. ان الروؤية احلريرية لبناء لبنان امل�ص���تقبل 
ترتكز على الميان والعقل ال�صت�ص���رايف وعلى معرفة عميق���ة ومعمقة بتاريخ لبنان 
وتكوينه ومكوناته ال�صيا�ص���ية والجتماعية والدينية. انها روؤية �صيا�ص���ية مبنية على 
معطيات املا�ص���ي البعيد والقريب والواقع املعا�ش وعلى القدرات والطاقات الكامنة 
لدى ال�ص���عب اللبن���اين. لكن البع����ش اراد ان تكون مواقف تيار امل�ص���تقبل متحجرة 
وان يكون خطابه حتري�ص���ي وم�صدود اىل املا�ص���ي غري اآبه مبا ح�صل من متغريات 
�صيا�ص���ية  لبنانية وعربية ودولية. ولكن هوؤلء يجهلون او يتغا�صون عن ان قادة تيار 
امل�ص���تقبل ويف مقدمتهم دولة الرئي�ش �صعد احلريري و�صقيقة الرئي�ش ال�صهيد بهية 
احلري���ري يدركون جيدًا ان اخلطابات التحري�ص���ية واحلاق���دة  مل ولن تبني لبنان 
ب���ل تدمره ول ت�ص���لح ما جرى وف���ات بل تقود الوطن اىل املم���ات. وهذه اخلطابات 
هي اي�ص���ًا ا�صاءة ل�صريورة بناء م�صتقبل لبنان الر�ص���الة والوحدة الوطنية والعي�ش 

امل�صرك الذي اراده باين لبنان احلديث رفيق احلريري.
وا�صاف: لقد اراد هوؤلء ان يتبنى قادة امل�صتقبل مقولة: " انظر اىل املا�صي بغ�صب 
وابن���ي مواقفك ال�صيا�ص���ية على ذلك".. وارادوا اي�ص���ًا بقاء  تيار امل�ص���تقبل ا�ص���ري 
املا�ص���ي القريب لكي ي�ص���لك دروب اجلمود واحلقد وال�صلل الفكري. ولكن هوؤلء مل 
يدركوا بان تيار امل�صتقبل هو تيار�صيا�صي ديناميكي م�صدود اىل �صناعة  الغد وتواق 
اىل التقدم والمناء والتنمية الب�ص���رية امل�صتدامة. والجنذاب اىل امل�صتقبل ل يعني 
ابدًا القطيعة مع املا�ص���ي امنا التطلع اليه بتفكر وال�صتفادة منه من اجل ا�صتنباط 
الو�ص���ائل املوؤدية اىل بناء لبنان اف�ص���ل مزدهر  وم�ص���تقر. ان مفهومنا للقطيعة مع 
املا�صي ل يعني ابدًا ن�صيان اآلم واحزان ودموع النا�ش بعد ا�صت�صهاد رفيق احلريري 
ورفاق���ه وت�ص���ميمهم  على معرفة احلقيقة و معاقبة  من ق���رر وخطط ونفذ اغتيال 
ه���ذا البطل اللبناين والعروبي. هذه هي ارادة نا�ش رفيق احلريري وارادة من احب 
رفيق احلريري وعائلة رفيق احلريري. ان التاريخ لي�ش جمرد �صرد احداث متتالية 
ب���ل يجدر بنا جميعًا ق���راءة وقائع الح���داث ونتائجها مبعيار كيفية اي�ص���ال لبنان 
الوطن اىل بر المان وجتنيبه اتون احلرب الهلية والفنت الطائفية واملذهبية. هذا 
ه���و املعيار الوحيد والوحد الذي �ص���ار على هديه �ص���عد رفي���ق احلريري يف مواقفه 
ال�صيا�ص���ية قبل واثناء وبعد تاأليف حكومة الحتاد الوطني ويف زياراته اخلارجية... 
لق���د كان الهم ال�صا�ص���ي ل�ص���عد رفي���ق احلريري  م�ص���لحة لبنان و�ص���عبه فتجاوز 
الأنا والأحقاد والنفعالية ال�صيا�ص���ية واملواقف ال�ص���اعرية فاثبت انه رجل دولة من 
الطراز الأول  هاج�صه الكرب خل�ش لبنان الوطن من ازماته واحلفاظ على وحدته 

وا�صتقلله. 
ودعا احلريري لأن يكون موؤمتر ك�ص���افة لبنان امل�ص���تقبل منا�صبة لك�صر قيود اغلل 
املا�ص���ي وماآ�صيه وللتطلع اىل امل�ص���تقبل من اجل بنائه  وللبحث والفتكار باحلا�صر 
�صقًل لل�صلوك الدميوقراطي وتعزيزًا للفكر الوطني اللبناين العربي. وقال : وليكن 
هذا املوؤمتر اي�ص���ًا منا�ص���بة لتفجري الطاق���ات والفكار النرية واخل���ربات وتبادلها 
من دون افكار م�ص���بقة او حواجز نف�ص���ية على قاعدة  احرام الآخر واعتباره قيمة 
ان�ص���انية قادرة على امل�صاهمة الفعالة يف بناء م�صتقبل لبنان. ويجب ان ل يغيب عن 
بالك���م بان موؤمتركم هو فر�ص���ة لكم جميع���ًا لتعزيز روح املواطنة الُلبنة ال�صا�ص���ية 
لتكوين �صخ�ص���ية املواطن والتي هي العروة الوثقى التي ت�صد اوا�صر القيم الوطنية 
والنتم���اء بني املواطنني اللبناني���ني. ان روح املواطنة هي احلافز الكبري لبناء لبنان 
الوطن وهي املعيار الوحيد الذي مييز بني مواطن ومواطن اآخر واللذي يحدد طريق 

الوحدة الوطنية و العي�ش امل�صرك. 
ويف اخلتام جرى تقليد او�صمة اخلدمة العامة للقادة الك�صفيني الذين م�صى عليهم 
10 و5 �ص���نوات يف احلركة الك�ص���فية، كما قدم نائب رئي�ص���ة اجلمعية ريا�ش الأ�صري 

واملفو�ش العام حبلي دروعا تقديرية اىل كل من احلريري عويدات وفخر .

قال مقرر عام جلنة اعادة هيكلة تيار امل�صتقبل يف لبنان اأحمد احلريري ان البع�ش 
اراد ان تكون مواقف تيار امل�ص���تقبل متحجرة وان يكون خطابه حتري�صيًا وم�صدودًا 
اىل املا�ص���ي غري اآبه مبا ح�ص���ل من متغ���ريات. ولكن هوؤلء يجهلون او يتغا�ص���ون 
عن ان قادة تيار امل�ص���تقبل يدركون جيدًا ان اخلطابات التحري�ص���ية واحلاقدة  مل 
ول���ن تبني لبنان بل تدمره ول ُت�ص���لح م���ا جرى وفات بل تق���ود الوطن اىل املمات. 
وهذه اخلطابات هي اي�ص���ًا ا�صاءة ل�صريورة بناء م�صتقبل لبنان الر�صالة والوحدة 
الوطنية والعي�ش امل�صرك الذي اراده باين لبنان احلديث رفيق احلريري.لقد اراد 
هوؤلء ان يتبنى قادة امل�ص���تقبل مقولة: " انظر اىل املا�ص���ي بغ�ص���ب وابني مواقفك 
ال�صيا�ص���ية على ذلك".. لقد ارادوا بقاء  تيار امل�ص���تقبل ا�صري املا�صي القريب لكي 
ي�ص���لك دروب اجلم���ود واحلقد وال�ص���لل الفكري. ولك���ن هوؤلء مل يدرك���وا بان تيار 
امل�ص���تقبل هو تيار�صيا�ص���ي ديناميكي م�ص���دود اىل �ص���ناعة  الغد وتواق اىل التقدم 
والمناء والتنمية الب�صرية امل�صتدامة. ان مفهومنا للقطيعة مع املا�صي ل يعني ابدًا 
ن�صيان اآلم واحزان ودموع النا�ش بعد ا�صت�صهاد رفيق احلريري ورفاقه وت�صميمهم 
عل���ى معرفة احلقيقة ومعاقبة م���ن قرر وخطط ونفذ اغتيال ه���ذا البطل اللبناين 

والعروبي. 
كلم احلري���ري ج���اء خلل افتت���اح اأعمال املوؤمتر ال�ص���نوي جلمعية ك�ص���افة لبنان 
امل�ص���تقبل الذي انعقد يف ثانوية رفيق احلريري يف �ص���يدا حتت �صعار " ابدًا لبنان" 
وبرعاية رئي�ص���ة اجلمعي���ة النائب بهية احلريري التي ح�ص���رت جانبا من الإفتتاح، 
وتقدم احل�ص���ور اي�ص���ًا: ممثل الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة طارق بعا�صريي، ممثل وزير 
البيئة حممد رحال خ�ص���ر حيمور،ممثل املدير العام لوزارة ال�صباب والريا�صة زيد 
خيام���ي حمم���د عويدات،رئي�ش احتاد ك�ص���اف لبنان كمال فخر واأع�ص���اء الحتاد، 
ممثل رئي�ص���ة جه���از املتطوعني غنى احلري���ري حممد بلطجي، وعدد من اأع�ص���اء 
الهيئ���ة التنفيذية لتيار امل�ص���تقبل ومن ممثلي التيار يف �ص���يدا واجلنوب ومن قطاع 
ال�ص���باب يف التي���ار وعدد م���ن الفاعليات وممثل���ي اجلمعيات الك�ص���فية" اجلراح، 
امل�ص���لم، الإغاثة ، املهدي، امل�صاريع، الفاروق، املاروين، الوطني اللبناين، املقا�صد، 
اللي�ص���يه نا�ص���يونال والك�ص���افة واملر�ص���دات الفل�ص���طينية"، وهيئات تربوية واأهلية 
. و�ص���ارك يف املوؤمتر مفو�ص���يات املناطق يف جمعية ك�ص���افة لبنان امل�ص���تقبل ممثلة 
بحوايل 450 قائدا ك�ص���فيًا. وكان يف ا�صتقبالهم اأع�ص���اء الهيئة الدارية واملفو�صية 

العامة للجمعية . 
حبلي

ا�ص���تهل احلفل بالن�صيد الوطني اللبناين ون�ص���يد اجلمعية معزوفا من فوج احل�صام 
املو�صيقي ، ثم األقى املفو�ش العام للجمعية اأحمد حبلي كلمة عر�ش خللها التقرير 
ال�ص���نوي للع���ام 2009  والذي يلخ�ش عمل  ون�ص���اط املفو�ص���ية العامة وقال: يطيب 
"  وما اأحوج  �ص���بابنا  "  اأب����دًا لبن���ان يل اأن اأطل عليكم لطلق �ص���عارنا لعام 2010 
اليوم  للم�صاركة الفعلية  للو�صول  اإىل مراتب الوطنية. وتعويد ك�صافينا على ال�صلوك 
احل�ص���اري املتما�ص���ي مع قيم املواطنة والنتماء اإىل الوط���ن والتعاي�ش بني اأبنائه و 
امل�صاواة الكاملة  يف الراأي واجلن�ش واملعتقد والركيز عليها �صمن املناهج الربوية  
الك�صفية  . وان كافة التطورات والنمو الذي �صهدته اجلمعية ، وّلَدتُه م�صاٍع خمل�صة 
للتغيري نحو الأف�ص���ل رافقها نظرة املوؤ�ص�ش و روؤية حامل المانة دولة رئي�ش جمل�ش 
الوزراء  �ص���عد رفيق احلريري برعايته لل�ص���باب و دعمهم بو�صائل تنا�صب الظروف 
والتحدي���ات املنبثقة ع���ن هذا التغيري. ونِعد ُ معايل النائب  بهية احلريري  رئي�ص���ة 
اجلمعية  اأننا عملنا جاهدين طيلة الفرة املا�ص���ية ولزلنا ما�ص���ني لتحقيق ْوعَدنا 
لكم، باإثراء العمل الك�ص���في ككل والرتقاء به اإىل م�ص���توى توقعاتكم. و توجيهاتكم 
التي ت�ص���كل حجر الأ�ص���ا�ش يف كل ماحققناه حتى الآن، ونعد بتقدمي جتربة ك�ص���فية 
فريدة باإذن اهلل ، ولي�صعني يف هذا املقام ال اأن اأنوه  بال�صكر جلميع قادة اجلمعية  

حلما�صهم واإخل�صهم يف العمل التطوعي وثقتنا  بالتزامكم بوعدكم الك�صفي . 

فخر
ث���م حتدث رئي�ش احتاد ك�ص���اف لبنان كمال فخر فقال: جنتم���ع اليوم يف موؤمتركم 
ال�ص���نوي العام وقد اتخذمت �ص���عارا لكم ابدا لبنان ، وما ت�ص���منه م���ن ور�ش مثمرة 
وعناوي���ن قيمة تعك�ش موا�ص���يع املوؤمتر املرك���زة على خيارات ال�ص���باب وتطلعاتهم 
ل�ص���مو اهدافهم وغاياتهم. وان خدمة الك�ص���فية هي امانة وم�ص���وؤولية وطنية حتتم 
تعلى من يت�ص���دى لها ويتطوع حلملها اأن ينطلق من ذاته ليعي�ش اأهدافها ومبادئها 
. لكي تاأتي اخلدمة من�ص���جمة مع الأمانة وياأتي العمل على م�ص���توى امل�صوؤولية .. وان 
جمعيتكم اكدت احلكمة يف القيادة والت�صحية يف اداء الر�صالة، وكيف ل وانتم على 
خطى الرئي�ش ال�ص���هيد ال�ص���يخ رفيق احلريري ال���ذي اأعطى املثل واملث���ال والقدوة 

برعاية وح�صور رئي�صتها بهية احلريري وم�صاركة 450 قائدا ك�صفيا
ك�شافة لبنان �مل�شتقبل تعقد م�ؤمترها �ل�شن�ي �لعام
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لقاء لقاء

الأمن���ي اآن���ذاك لتاأمني كافة حاج���ات النا�ش، لأننا 
نحن جمعية من جمعيات الهيئات املدنية ذات طابع 
حقوقي ل ننتمي على طائفة اأو مذهب بل ننتمي اإىل 

حقوق الإن�صان امل�صروعة باملطلق.
- اأما بالن�ص���بة للحقوق ال�ص���رعية للمعوق يف لبنان 
ا�ص���تطعنا حتقي���ق اإجن���از عظي���م كهدف اأ�صا�ص���ي 
حتقق من جملة الأه���داف التي نرغب يف اإجنازها 
ا�صتطعنا باحلقوق ال�صيا�ص���ية اأن ن�صّكل نقلة نوعية 
مبفهوم النتخاب���ات يف لبنان مما يعني اأن القانون 
الذي �ص���در عن وزارة الداخلية يحمل الرقم 2239 
بع���د جهد طويل تو�ص���لنا مع معايل وزي���ر الداخلية 
زياد ب���ارود من خ���لل لقاءات مبا�ص���رة بينه وبني 
احتاد املقعدي���ن وبني القانون القيم���ني على قانون 
النتخاب���ات يف وزارة الداخلية ه���ذا القانون الذي 
ينظم القانون التطبيق���ي لكيفية احلفاظ على حق 
املع���وق يف النتخابات يعني حقه يف ممار�ص���ة دوره 
ال�صيا�صي ب�صكل طبيعي بعد اأن قدمنا امل�صروع بكامل 
تفا�صيله باملوا�صفات والهند�صة واللوجي�صتية داخل 
اأقلم القراع ولناحية تدريب رئي�ش القلم وكيفية 
التعاطي مع الإن�ص���ان املعوق حي���ث اأنه يحق للمعوق 

اأن ميار�ش دوره الطبيعي اأ�صوة بكل املواطنني فكان 
اجلواب اإيجابيًا بعد اأن تبنت وزارة الداخلية كامل 

امل�صروع املقدم اإليها.
- ولدين���ا طم���وح اآخ���ر بع���د اأن اأجنزن���ا اله���دف 
الأول املح���ق للإن�ص���ان املع���وق نح���ن كنا وم���ا زلنا 
من املوؤ�ص�ص���ني والفاعلني يف احلمل���ة الدميقراطية 
)اجلمعي���ة اللبناني���ة ملراقب���ة النتخاب���ات( وقمنا 
يف حمل���ة )حق���ي( وتواجدن���ا عل���ى الأر����ش ي���وم 
النتخاب���ات  نراق���ب  حزي���ران   7 يف  النتخاب���ات 
م���ن خ���لل متطوعني من احت���اد مقعدي���ن لبنانية 
يراقب���ون دميقراطي���ة النتخابات تطبيق���ًا للقانون 
ال���ذي اأق���ّر ومن جه���ة اأخ���رى كان هن���اك معوقني 
واأ�ص���دقاء الحت���اد يراقبون وي�ص���رفون على اإمتام 
اليوم النتخابي الطويل، فكان لهذا الدور ال�ص���دى 
الطيب يف نفو�ش النا�ش وخا�ص���ة الن�ص���اء احلوامل 
وكبار ال�ص���ن واملقعدين بعد اأن وّفرنا لهم كل �ص���بل 
الراح���ة والت�ص���هيلت القانوني���ة واللوجي�ص���تية يف 
كافة اأقلم القراع املعّدة للنتخابات الأمر الذي 
اأ�ص���هم بالتعبري عن حري���ة الختيار وال���راأي احلر 
بحي���ث اأن كل فرد ا�ص���تطاع اأن يعرب ع���ن راأيه دون 

عوائق لوجي�صتية متنعه من الو�صول حتت اأي ذريعة 
اأو تق�ص���ري عملين. فكان القراع "�صوتك اإلك" 
وحق���ق يف اختيار ممثلني ال�ص���عب يف كافة املناطق 

اللبنانية.
- و�ص���يدا كان���ت من �ص���من دائرة اهتم���ام احتاد 

املقعدين اأ�صوة بباقي املحافظات.

املحقة  املطالـــب  مـــا هي  راأيكـــم  • بح�صـــب 
تتحقـــق  مل  والتـــي  لبنـــان  يف  للمعوقـــني 

بعد؟
- اإن من اأهم املطالب التي ن�صعى اإىل حتقيقها اأقّله 
حتقيق التفاقات الدولية املتعلقة بالإن�صان واأهمها: 
يف الن�ص���و�ش التي تكفل حق الربية، حق التعليم، 
ح���ق العمل، ح���ق الطبابة، ح���ق التعبري ال�صيا�ص���ي 
وحرية الراأي اأ�ص���وة بكل املواطنني يف لبنان والعامل 

العربي واأمريكا واأوروبا واآ�صيا.
ويف اخلتام متنى ال�ص���يد خ�ص���ر العلي مدير مكتب 
�ص���يدا لأ�ص���رة املجلة املزيد من التق���دم والزدهار 
ملبادراته���ا يف �ص���ّتى املجالت الإعلمي���ة، واآخرها 

الزيارة اخلا�صة لحتاد املقعدين اللبنانيني.

... اتفاقية حقوق االإن�صان  بالقرن املا�صي، كانت 
مبثابـــة بداية التغيري والتعبـــري ال�صارخ املوؤ�ص�س 
نحو التحـــول الهام باجتاه امل�صتقبـــل... م�صتقبل 

املعوق حلقوقه امل�صروعة.
 ... اإنه امليثاق... ميثاق ال�صرف والعهد االإن�صاين 
االجتماعـــي يف �صبيـــل تعزيـــز دور االإن�صـــان املعوق 

باالندماج الكلي يف املجتمع.
وعليه

... تعتـــرب اتفاقيـــة االأمم املتحـــدة حـــول حقـــوق 
االإن�صان واالأ�صخا�س املعوقني وكرامتهم.

 اأول اتفاقيـــة حلقـــوق االإن�صـــان يف القـــرن الواحد 
والع�صريـــن. التـــي كانـــت مبثابـــة عالمـــة فارقـــة 
نحـــو  واملنهجيـــات،  املواقـــف  يف  حتـــول  ونقطـــة 
حقـــوق  اأن  علـــى  لتوؤكـــد  املعوقـــني،  االأ�صخا�ـــس 
االإن�صـــان ت�صمـــل جميـــع النا�ـــس بغ�ـــس النظر عن 
االإعاقـــة اأو العمر. ال تكمن اأهمية هذه االتفاقية 
يف اإن�صاء معايـــري جديدة "حلقوق االإن�صان" اإمنا 

يف تاأكيد اآخر
لتنفيذ هذه احلقوق و�صقلها يف ت�صريعات حملية. 
اإذ تدخـــل التزامات جديـــدة من اأجل التغّلب على 
واالقت�صاديـــة  والقانونيـــة  الثقافيـــة،  العقبـــات 
الفئـــة  هـــذه  حقـــوق  ت�صمـــن  اإجـــراءات  وتدخـــل 
باالحـــرتام علـــى قـــدم امل�صـــاواة مع غـــري املعوقني 
مـــن املواطنـــني. بعـــد اأن مّت تبّنـــي االتفاقيـــة مـــن 
ِقبـــل اجلمعيـــة العامة لـــالأمم املتحدة عـــام 2007 
مبوافقـــة  وتوقيع 118 دولة علـــى هذه االتفاقية 

الدولية.
ولبنـــان الذي كان حا�صراً بقوة يف هذه االتفاقية 
هـــل ي�صهـــم لبنـــان الر�صمـــي يف متابعـــة وتنفيـــذ 
امل�صتـــوى  علـــى  القانونيـــة  الت�صريعـــات  تطبيـــق 
املحلي؟ لدعم وحماية االتفاقات الدولية الكاملة 
التـــي ترعى �صـــوؤون وحقـــوق االأ�صخا�س  املعوقني 
يف لبنـــان اأ�صـــوة ب�صائـــر دول العـــامل ملعرفـــة كافـــة 
الق�صايـــا واالأمـــور  اخلا�صة باملعوقـــني كان ال بد 
مـــن اإجـــراء لقاء مع مدير مكتـــب �صيدا جلمعية 

احتاد املقعدين اللبنانيني. ال�صيد خ�صر علي.

• متـــى تاأ�ص�صـــت جمعيـــة احتـــاد املقعديـــن 
اللبنانية وما هو دورها يف لبنان؟

تاأ�ص�ص���ت هذه اجلمعية مبر�صوم رقم "103" �صادر 
الث���اين 1981.  ت�ص���رين  الداخلي���ة يف  وزارة  ع���ن 
املوؤ�ص�ص���ون الأع�ص���اء ال�صادة: ح�ص���ن ب�صاط – ذو 
الفق���ار عبد اهلل – با�ص���م حم���دان- وغريهم من 
املخل�ص���ني وبالوقت الراهن بعد اإج���راء انتخابات 
اأ�ص���بحت اأنا مدير مكتب �صيدا واأمانة ال�صر بعهدة 
نادين مو�ص���ى. واملقر الرئي�ص���ي للحتاد يف بريوت 
– كورني�ش املزرعة ولدى اجلمعية فروع اأخرى يف 
لبن���ان: بريوت – ب���ر اليا�ش- م�ص���غرة- النبطية- 
جبي���ل – بعلب���ك- ويوجد اجتاه نحو تاأ�ص���ي�ش مقر 

للجمعية يف جبل لبنان. 
- فكانت البداية لدعم وتاأ�صي�ش اجلمعية مببادرات 
فردية حي���ث انطلقت اجلمعية من خلل ت�ص���امن 
املعوق���ني على جمموع���ات واأفراد عملت للح�ص���ول 
عل���ى ترخي����ش فيم���ا بعد به���دف رعاي���ة املعوقني 
وتوحي���د كلمتهم واأهدافه���م وطموحاته���م اإن كان 
عل���ى امل�ص���توى املدين اأو الر�ص���مي. م�ص���تندين اإىل 
ميثاق الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان واإىل الد�صتور 
اللبن���اين ال���ذي مين���ح املواط���ن حق���وق املواطن���ة 
والإن�ص���انية اأ�ص���وة بباقي املواطن���ني اللبنانيني من 
خ���لل الدم���ج الكل���ي يف املجتمع اللبن���اين: الدمج 
الجتماع���ي، الدم���ج الرب���وي، اإ�ص���دار القوان���ني 

والت�صريعات واملرحلة التطبيقية التي تكفل الإن�صان 
املعوق كي ميار�ش حقه الطبيعي ب�صفة مواطن دون 

متييز وبعيد عن التفرقة.
- اأهم اأهدافنا العراف بحقوق الإن�صان املعوق من 
خ���لل العراف بدوره وحقيق���ة اإمكانياته وقدرته 
على الن�ص���جام والعطاء يف املجتمع لأنه قادرًا على 

اأن يكون فردًا عامًل ومنتجًا يف خدمة وطنه.
- ميكن لنا اأن ن�ص���ف دور اجلمعية يف احلقيقة هو 
دور اأو حرك���ة مطلبية حقوقية اأكرث مما هي جمعية 

خدماتية.

التي ميكـــن و�صفها  هـــي اخلدمـــات  • مـــا 
كان  التـــي  والفعليـــة  امليدانيـــة  باخلدمـــات 
بالـــدور  و�صفـــه  ميكـــن  دوراً  للجمعيـــة 

الهام؟
- ميك���ن اخت�ص���ار دور اجلمعي���ة مبراح���ل هام���ة 
مف�صلية ع�ص���فت بلبنان من خلل الأحداث حيث 
كان للجمعي���ة اأدوار خدماتي���ة هام���ة ورعائية على 
م�صتوى كافة املناطق بالتعاون مع املنظمات الدولية: 
كاريتا�ش- اأر�ش الب�صر- ال�صليب الأحمر وغريهم 
من اجلمعيات حيث وف���رت هذه الأدوار الكثري من 
اخلدم���ات الفنية واملثم���رة للمعوقني وغري املعوقني 
على م�ص���توى حمافظة اجلنوب لدرجة اأنه يف بع�ش 
املراحل ا�ص���تطعنا الدخول اإىل ما ي�ص���مى باحلزام 

جمعية احتاد املقعدين اللبنانيني حمافظة اجلنوب- منطقة �صيدا
... �تفاقية حق�ق �الإن�شان - بالقرن �ملا�شي، هي �شنة 

�لتعبري... و�لتح�ل... وك�شر وك�شّب �حلق�ق �ملغيبة للمع�قني

خضر العلي يتحدث للزميلة ليال هاشم

كـــافيـــه القلعـــة
• كابت�شين�

• �ك�شربي�ش�
• ن�شكافيه

• قه�ة
• �شاي

• نرجيلة

�شيد� - ك�رني�ش �لبحر  /  باإد�رة: يحيى ن�شب )�أب� �شعد(
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مناسبات مناسبات

يف الذك���رى الثاني���ة والأربع���ني لنطلق���ة اجلبه���ة 
ال�ص���عبية لتحري���ر فل�ص���طني، وحتت �ص���عار بوحدتنا 
و�ص���مودنا ومقاومتنا ننت�ص���ر، اأقيم يف بلدية �صيدا 
اإحتف���ال جماهريي حا�ص���د �ص���م فعاليات �صيا�ص���ية 
وح�ص���ود �ص���عبية. وكان للدكتور اأ�ص���امة �ص���عد رئي�ش 
التنظيم ال�ص���عبي النا�ص���ري كلمة  يف هذه املنا�صبة، 
بالإ�صافة اإىل كل من رئي�ش بلدية �صيدا الدكتور عبد 
الرحمن البزري، والأمني العام للحزب الدميقراطي 
ال�ص���عبي نزيه حم���زة ، واأحمد ملي ع���ن حزب اهلل ، 
ومروان عبد العال م�ص���وؤول اجلبهة اجلبهة ال�ص���عبية 

لتحرير فل�صطني يف لبنان . 

ومما جاء يف كلمة �صعد:
 نوج���ه التحي���ة مل�ص���رية اجلبه���ة ال�ص���عبية املدي���دة 
بالخل����ش  ات�ص���مت  م�ص���رية  وه���ي  وامل�ص���تمرة.  
وال�ص���دق والتف���اين وب���ذل الت�ص���حيات عل���ى طريق 
حتري���ر فل�ص���طني كل فل�ص���طني، وا�ص���تعادة احلقوق 

الوطنية لل�صعب الفل�صطيني.
 والتحي���ة للقادة الكب���ار الكبار ج���ورج حب�ش، ووديع 
حداد، وغ�ص���ان كنفاين، واأبو علي م�صطفى، واأحمد 
�ص���عدات، وغريهم املئات ممن اأغنوا م�صرية اجلبهة 

بالعطاء والفداء والدماء الزكية الطاهرة. التحية
اإىل فل�ص���طني احلبيبة و�ص���عبها العظي���م نوجهها يف 
الذكرى الثانية والأربعني لنطلقة اجلبهة ال�ص���عبية 

لتحرير فل�صطني.
لقد ارتبط ن�صال معروف �صعد بالق�صية الفل�صطينية 

منذ ثورة الق�صام، وتوا�صل مع حرب ال48 يف �صمايل 
فل�ص���طني، وتوثق هذا الن�ص���ال م���ع انطلقة الطلقة 
الأوىل للكفاح امل�صلح الفل�صطيني �صنة 1965. وا�صتمر 
هذا الرتباط الن�صايل را�صخًا �صلبًا حتى يومنا هذا، 
وكان للجبهة ال�ص���عبية مكانه خا�صة يف عقل ووجدان 
معروف �صعد، فبادلته الحرام بالحرام والتقدير 
بالتقدي���ر والوفاء بالوفاء واملواق���ف النبيلة باملواقف 
النبيلة. وكما كان ال�ص���لف، كذلك التنظيم ال�ص���عبي 

النا�صري يحتفظ للجبهة ال�صعبية مبكانة خا�صة. 

اأيها الأخوة
 لقد �صقطت م�صارات الت�صوية. 

 اإ�ص���رائيل من اأ�ص���قطها ولي�ش العرب.  بينما غالبية 
الأنظم���ة تواجه خي���ار املقاومة، بل حتارب���ه وتدينه. 
لق���د و�ص���عت اأم���ريكا واإ�ص���رائيل  مب���ادرة الأنظمة 
يف الزبال���ة، واحل���كام يلهث���ون وراء ت�ص���وية هي وهم 
و�ص���راب. ويف الوق���ت ذات���ه تقوم اإ�ص���رائيل مدعومة 
من اأمريكا بتقوي�ش �ص���لطة ه�ص���ة �ص���عيفة منق�صمة 
على ذاتها وحما�صرة يف ال�صفة الغربية وغزة. وهي 
متار����ش عدوانه���ا بكل اأ�ص���كاله العن�ص���رية، ل توفر 

حجرًا ول زرعًا ول ب�صرًا.
يا ح���كام العرب، روؤ�ص���اًء ومل���وكًا و�ص���يوخًا واأمراًء، 
اأنتم عاجزون عن اإجناز ت�ص���وية وغالبيتكم تنا�ص���ب 

املقاومة العداء. 
اإن اإ�ص���رائيل واأم���ريكا هم���ا م���ن خذلك���م، واأط���اح 
باأحلمكم الوردية يف حتقيق ت�صوية مل متّلوا احلديث 

عنها لعقود طويلة. 
هي اإ�ص���رائيل واأمريكا من ا�صتهزاأ بهيبتكم ومقامكم 

يا اأ�صحاب اجلللة والفخامة. 
يف املقاب���ل اإن املقاومة هي من اأعادت الأر�ش والعزة 

والكرامة والعنفوان لبلدنا.
اإن م�ص���ر حمكومة باتفاقات كام���ب ديفيد، والأردن 
حمك���وم باتفاق وادي عربة،  والدول العربية الأخرى 
حمكومة بالإرادة الأمريكية، وت�صعى لتطبيع العلقات 

مع العدو بال�صر والعلن . 
يبقى اأن نقول اأن ال�صتهداف الأمريكي - الإ�صرائيلي 

يف املرحلة احلالية يتناول :
1- ت�صفية الق�صية الفل�صطينية ت�صفية كاملة 

2- �صرب لبنان والق�صاء على مقاومته 
3- �صرب �صوريا والنيل من موقفها املختلف عن بقية 

الأقطار العربية والداعم لقوى املقاومة.
لذلك نحن ندعو اإىل بناء ا�صراتيجية دفاع وت�صدي 
من�ص���قة تن�صيقًا عاليًا بني لبنان و�صوريا وفل�صطني يف 

مواجهة الأخطار ال�صهيونية على بلدنا.
اأيها الأخوة

منذ اأي���ام اأطلقت اجلبهة ال�ص���عبية مب���ادرة لتنظيم 
واإيج���اد  الفل�ص���طينية،  الفل�ص���طينية  العلق���ات 
مرجعي���ات له���ا يف لبن���ان، وبالتايل تنظي���م العلقة 

اللبنانية الفل�صطينية.
نحن ندعم هذه املبادرة، وكنا قبل �صنوات قد اأطلقنا 
مبادرة م�ص���ابهة تب���داأ بانعقاد موؤمت���ر وطني لبناين 
فل�ص���طيني يحدد اأ�ص����ش العلقة بني اجلميع، وتنبثق 

عنه جلنة متابعة م�صكلة من قوى لبنانية وفل�صطينية 
تكون املرجعية ال�ص���احلة لرتيب العلق���ة اللبنانية 

الفل�صطينية على اأ�ص�ش ن�صالية وكفاحية.
لك���ن املبادرة تعر�ص���ت ملكر خبيث م���ن بع�ش القوى 
ال�ص���ديقة لأم���ريكا، وهي القوى امل�ص���وؤولة عن توتري 
الأو�ص���اع يف املرحل���ة ال�ص���ابقة. وقد  �ص���عت جاهدة 
لتوظيف الو�ص���ع الفل�صطيني مل�ص���لحتها يف ال�صراع 
الداخل���ي. وق���د اأثم���ر جهده���ا ع���ن ت�ص���لل احلال���ة 
املذهبي���ة، ولو ب�ص���كل حم���دود، اإىل املخيمات ، وعن 
تدمري خميم نهر البارد، واأحداث خميم عني احللوة 
وغريها. كل ذلك عو�ص���ًا عن توجيه ال�صراع باجتاه 

العدو احلقيقي.

اأيها الأخوة
 احلكومة اجلديدة التي حتظى بتاأييد وا�ص���ع و�ص���به 
�ص���امل مطلوب منها الكثري على ال�ص���عيد الداخلي. 
وم���ع ذلك نح���ن ل نعول عليه���ا كثريًا، ذل���ك لأنها- 
وب�ص���بب التناق�ص���ات داخلها- قد تتحول اإىل حكومة 
عاج���زة، ويف حال التفاه���م  داخلها ق���د تتحول اإىل 
�صلطة م�صتبدة. واأداء احلكومة �صيكون على �صاكلتها 

من التناق�ش. يعني اأنها �صتجمع بني العجز عن اتخاذ 
الق���رارات وطغي���ان الق���رارات امللزمة الت���ي ل تقبل 
املراجع���ة. على كل ح���ال لن نناق�ش اليوم �صيا�ص���ات 

احلكومة اجلديدة ونرك ذلك ملنا�صبة اأخرى.
املدني���ة  احلق���وق  باإق���رار  احلكوم���ة  تعه���دت  لق���د 
والجتماعية للفل�صطينيني يف لبنان مع تاأكيدها على 
رف����ش التوط���ني والإلتزام بحق الع���ودة، كما تعهدت 
باإع���ادة اإعم���ار خميم نهر البارد، ودع���ت اإىل تنفيذ 
مق���ررات موؤمتر احل���وار الوطني جلهة نزع ال�ص���لح 

خارج املخيمات وتنظيم ال�صلح داخلها.
ولك���ن اآليات حتقي���ق كل هذه الأه���داف ل زالت غري 
وا�صحة وم�صو�صة واأمام حتقيقها الكثري من العقبات 

واملطبات. 
لذل���ك فاإن الق���وى اللبناني���ة  والفل�ص���طينية اجلادة 
واملخل�ص���ة معني���ة بتفعيل لقاءتها من اأجل الو�ص���ول 

اإىل مقاربة م�صركة لهذه امللفات. 
البع�ش يقول : ال�ص���لح الفل�ص���طيني مقابل احلقوق 
املدني���ة والجتماعية !! فلت�ص���قط ه���ذه املقاربة التي 
فيها الكث���ري من الو�ص���اعة، ول تليق بلبن���ان املقاوم 

وفل�صطني وقد�صية ق�صيتها .

اإن البدي���ل عن كل ه���ذه الرهات هو اإلت���زام لبناين 
فل�ص���طيني بق�ص���ية ال�ص���راع م���ع العدو ال�ص���هيوين 
والعمل مبوجبات هذا ال�صراع . فاإلتزام لبنان بدعم 
ن�صال ال�صعب الفل�صط�صيني بكل اأ�صكاله هو ال�صمانة 
الأ�صا�ص���ية لإ�ص���قاط امل�ص���روع الأمريكي ال�صهيوين 
الدويل لفر�ش التوطني يف لبنان. وهو�ص���مانة اأي�ص���ًا 
لنتظام العلقات اللبنانية الفل�ص���طينية على اأ�ص����ش 
من الن�ص���ال والكفاح امل�صرك يف مواجهة عدو واحد  
.وبذل���ك ت�ص���قط حجج البع����ش باأن اإق���رار احلقوق 
املدني���ة والجتماعية وال�صيا�ص���ية �ص���وف ي���وؤدي اإىل 

خدمة موؤامرة التوطني.
بع���د كل هذه امل�ص���ريات الن�ص���الية الطويلة لل�ص���عب 
الفل�ص���طيني، وبعد كل هذه الت�صحيات، وعلى الرغم 
من  كل ه���ذا التاآمر الدويل والتخ���اذل العربي، فاإن 
يف  الأح���رار  كل  ومع���ه  الفل�ص���طيني  ال�ص���عب  اإرادة 
الوطن العربي لن تلني حتى حتقيق الأماين واحلقوق 

امل�صروعة
حتي���ة اإىل �ص���عب فل�ص���طني العظي���م، اإىل �ص���هدائه 
واأ�ص���راه، اإىل اأحم���د �ص���عدات، و اإىل كل مق���اوم يف 

فل�صطني ولبنان والعراق.

كلمة الدكتور اأ�صامة �صعد يف  الذكرى الثانية واالأربعني 
النطالقة  اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني

�لتحية للقادة �لكبار ج�رج حب�ش ورفاقه

Saida Stop
• كابت�شين�

• �ك�شربي�ش�
• ن�شكافيه

• قه�ة
• �شاي

• نرجيلة

�شيد� - ك�رني�ش �لبحر - بجانب �شرية �طفاء �شيد� - باإد�رة �شالح �شحادة
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بدع���وة من الهيئة الن�ص���ائية ال�ص���عبية اأقيمت ندوة علمية حت���ت عنوان: "هل 
تع���اين م�ص���اكل يف النوم". حتدث يف الندوة الدكتور اإليا�ش البا�ص���ا بح�ص���ور 
رئي����ش التنظيم ال�ص���عبي النا�ص���ري الدكتور اأ�ص���امة �ص���عد، ورئي�ص���ة الهيئة 
الن�صائية ال�صعبية ال�صيدة اإميان �صعد، واأع�صاء من الهيئة، اإ�صافةً  اإىل ح�صد 

من املهتمني.
يف م�صتهل الندوة األقت ال�صيدة منى ن�صر كلمة ترحيب باإ�صم الهيئة الن�صائية 

ال�صعبية، جاء فيها:
 كرثت الت�ص���اوؤلت يف ع�صرنا عن الأ�ص���باب التي توؤدي اإىل ا�صطرابات النوم 
وال�ص���خري والقلق اأثناء النوم. هل هذه ال�صطرابات ناجتة عن مر�ش ع�صال 
اأو اأمرا�ش نف�ص���ية؟ وه���ل ما نعاين منه اأثناء النوم م���ن قلق ناجت عن الطعام 

الذي ناأكله قبل النوم اأو عن تعب نف�صي؟
كل هذه الت�صاوؤلت يجيبنا عنها اإخ�صائي ال�صطرابات النف�صية، وجراح املخ 

والأع�صاب خريج جامعة القاهرة، الدكتور اليا�ش البا�صا.
ب���دوره رحب الدكتور البا�ص���ا باحل�ص���ور. وبداأ الندوة بتعري���ف النوم على اأنه 
ت�صرف معني مق�صم اإىل اأربعة مراحل متنوعة وهي: النعا�ش، والنوم ال�صطحي، 
والنوم العميق، واحللم، �ص���ارًحا وظائف النوم والأ�صباب التي تعيقه. وو�صف 
ا�ص���طرابات النوم على اأنها ت�ص���رفات �ص���يئة مبنية على قلة معرفة، معترًبا 
اأنه ل ميكن حتييد القلق واحلالة النف�ص���ية عند الن�ص���ان عن عوار�ش النوم. 
واأو�ص���ح  الأ�صباب التي توؤدي اإىل ال�ص���طرابات وكيفية معاجلتها. واعترب اأن 
كل �ص���خ�ش يتمتع ببع�ش الإرادة احل�صنة ميكن اأن ي�صتعيد نومه اجليد وي�صع 

نهاية مل�صاكله دون احلاجة اإىل ا�صتخدام الدواء.
وتلقى الدكتور البا�صا الأ�صئلة من احل�صور، كان منها عن العلقة التي تربط 
اجلهاز اله�صمي بالنوم، وعن الكلم وانقطاع التنف�ش يف بع�ش الأحيان اأثناء 

النوم. فاأجاب بالقول: 
   م���ن ال�ص���روري لكل من يعاين ا�ص���طراًبا يف نومه اأن ي�ص���ع نظاًم���ا غذائًيا 
���ا ب���ه. اأما  من يتكلم اأثن���اء نومه فهو يعي�ش يف الن���وم حياة خمتلفة عما   خا�صً
يعي�ص���ه يف اليقظة، وعلينا عدم اإيقاظه لأنه ي�صعر بال�صعادة . اأما عن انقطاع 
التنف����ش اأثناء النوم فقد يعود اإىل اأ�ص���باب تتعلق بتدخ���ني الأم اأثناء احلمل ، 
وهذه احلالة توؤثر على تنف�ش الأولد. ويف حال مل تكن هذه احلالة متكررة فل 

خطر على ال�صخ�ش، وقد تعود هذه احلالة لأ�صباب نف�صية موؤقتة اأو تعب ما.
ويف ختام اللقاء قدمت ال�ص���يدة اإميان �ص���عد باإ�ص���م الهيئة الن�صائية ال�صعبية  

درًعا تكرميًيا  للدكتور اإليا�ش البا�صا.

قام ع�ص����و جبهة العمل الإ�ص����لمي يف لبنان ف�صيلة ال�ص����يخ غازي حنينة 
على راأ�ش وفد من امل�ص����ايخ موؤلف من اأ�ص����حاب الف�ص����يلة ال�ص����يخ خ�صر 
الكي�ش، ال�ص����يخ عبد اهلل �ص����امل، ال�صيخ علي ال�ص����ياد، اإىل جانب ح�صور 
اأم����ني جلنة ال�ص����وؤون الجتماعية ط����لل الزعري، واأمني �ص����وؤون الطلبة 

حممود حنينة، 
بزيارة م�صت�ص���فى �ص���يدا – احلكومي لتفقد املر�ص���ى مبنا�صبة عيد الأ�صحى 
املب���ارك للإّطلع على اأحوالهم ولبل�ص���مة جراحهم وموؤا�ص���اتهم، باملنا�ص���بة 
الكرمي���ة فق���دم الهدايا وباق���ات من الورد تعبريًا منه عن �ص���عوره الإن�ص���اين 
وعن حمبته والوقوف اإىل جانبهم، وم�ص���اعدتهم قدر امل�ص���تطاع يف الظروف 

الراهن���ة، كواج���ب اإن�ص���اين مقد����ش على كل ف���رد منا يف ه���ذا املجتمع الذي 
يحت�صن الن�صيج الوطني اجلامع.

ويف ختام الزيارة �ص���كر ال�ص���يخ غازي حنينة والوفد املرافق اإدارة امل�صت�ص���فى 
عل���ى اإجنازاته���ا القّيمة ومعاملته���ا الإن�ص���انية وخدماتها الإ�صت�ص���فائية التي 
تقدمها لكافة املر�ص���ى واملحتاجني لبل�ص���مة جراحه���م والتخفيف عنهم قدر 

امل�صتطاع تعبريًا عن حتّمل امل�صوؤولية جتاه كل اللبنانيني دون ا�صتثناء ومتّيز.
ون�صتطيع يف ختام اجلولة اأن نقول باأن – اإدارة امل�صت�صفى ت�صتحق منا بجدارة 
وم���ن اجلمي���ع كل التقدير والح���رام عل���ى اإجنازاتها العظيم���ة وتقدمياتها 

وخدماتها ال�صاملة يف �صّتى املجالت خلدمة املجتمع.

مناسبات مناسبات

�لهيئة �لن�شائية �ل�شعبية �أقامت ندوة علمية
 حتدث فيها �لدكت�ر �إليا�ش �لبا�شا

ف�شيلة �ل�شيخ غازي حنينة... �أّم �شالة �جلمعة
وعاد �ملر�شى يف )م�شت�شفى �شيد�- �حلك�مي �جلامعي(

...ترقبوا يف العدد القادم
حتقيق خا�س

مبنا�صبة ذكرى
حماولة اإغتيال 

رمز املقاومة الوطنية اللبنانية
الزعيم الراحل

م�شطفى معروف �شعد
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مناسبات مناسبات

اإحياًء لذكرى ا�صت�ص���هاد الإمام احل�ص���ني )عليه ال�ص���لم( العا�صر من حمرم 
نظمت امل�ص���ريات، كما اأقيمت املجال�ش العا�ص���ورائية يف حارة �ص���يدا. وتخلل 
اإحي���اء الذكرى اأعمال فنية من وحي ال�ص���رية الكربلئية. كما نظمت حلقات 

اللطم وفق ما جرت عليه العادة يف هذه املنا�صبة.
ركزت الكلمات، على معاين ثورة احل�صني مبا متثله من منوذج حي »للمقاومة 

�صد الظلم«.
... حارة �ص���يدا احل�صن املنيع من ح�صون املقاومة، كانت على موعد حا�صم 
اإحياًء لذكرى ا�صت�ص���هاد الإمام احل�ص���ني )عليه ال�ص���لم( العا�صر من حمرم 

حتت عنوان: »كل اأر�ش كربلء.. وكل يوم عا�صوراء« لتحرير الإن�صان والأر�ش 
من الظلم.

نظمت امل�صريات، مب�صاركة اأهايل البلدة وفاعليات و�صخ�صيات دينية واجتماعية 
من كافة املناطق املجاورة، اإىل جانب قيادتّي حركة اأمل وحزب اهلل.

ي�م �مل�شري�ت
ملنا�ص���بة اليوم العا�صر من حمرم نظمت حرمة »اأمل« م�صرية ح�صينية حا�صدة 
يف بل���دة ح���ارة �ص���يدا، فتوافد منذ ال�ص���باح الباكر اآلف م���ن املواطنني من 

خمتل���ف املناطق املجاورة، اإىل جانب �صخ�ص���يات ديني���ة واجتماعية وتربوية 
وفاعلي���ات ورئي�ش واأع�ص���اء املجل����ش البلدي ل� ح���ارة �ص���يدا وقيادتّي حركة 
»اأمل« وحزب اهلل للمنطقة. واحت�ص���دوا يف ال�ص���احات وال�ص���وارع التي اتخذت 
فيها اإجراءات اأمنية م�ص���ددة من وحدات تابعة للجي�ش وقوى الأمن الداخلي، 
ا�ص���تعدادًا للم�ص���اركة يف امل�ص���رية تقدمها فرق لك�صافة الر�ص���الة الإ�صلمية، 

ومواكب املر�صدات والدفاع املدين واملو�صيقى.
انطلقت امل�ص���رية احل�ص���ينية لتجوب عددًا من �ص���وارع البلدة مب�ص���اركة فرق 

اللطمية. وانتهت اأمام ح�صينية البلدة.

... وبدوره، نظم حزب اهلل م�ص���رية ح�ص���ينية حا�صدة يف حارة �صيدا انطلقت 
من �ص���احة البلدة وتقدمها ك�صافة الإمام امل�صري وحملة الرايات ال�صوداء... 
واخل�ص���راء ورايات املقاومة و�صور ل�صهداء املقاومة وقادة املقاومة وفرق من 

الفتية الذين ارتدوا ثياب املنا�صبة املت�صحة بال�صواد.
و�ص���ارك يف امل�ص���رية �صخ�ص���يات وفاعليات دينية واجتماعي���ة وتربوية واآلف 

املواطنني الذين رددوا الهتافات واللطميات احل�صينية.
اإ�ص���افة اإىل موكب �ص���غار وكبار للأخوات، وجابت امل�صرية ال�صوارع الرئي�صية 

للبلدة وانتهت بكلمات من وحي املنا�صبة اأمام جممع �صيد ال�صهداء.

حارة �شيد� حتيي ليايل عا�ش�ر�ء
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فن

رف�ص���ت املطرب���ة اللبناني���ة مي حريري ا�ص���تبعاد 
فكرة خو�ش جتربة الزواج للمرة الرابعة بعد ف�صل 
زيجاتها الثلثة ال�ص���ابقة، معربة يف الوقت نف�صه 
عن ا�صتعدادها لدخول ال�صجن من اأجل الحتفاظ 

بح�صانة ابنتها.
ياأت���ي ذلك يف الوق���ت الذي اعرف���ت فيه املطربة 
اللبنانية اأنها اأجرت ع���ّدة عمليات جتميل لأنفها، 
قائل���ة: »اأن���ا تاري���خ بالتجمي���ل، واأنا م���ن اأجمل 8 
فتي���ات يف الع���امل«، بح�ص���ب حواره���ا يف اإح���دى 
املحط���ات الإذاعية. ونفت مي ما ي���ردد عن اأنها 
اأ�صبحت تعاين من عقدة الرجال، وقالت »الزواج 
ارتب���اط روحي ما بينك وبني من حتب، اأحببت يف 
حيات���ي 3 مرات وتزوجت 3 مرات واأحببت رجايل 
الثلثة، اأنا ل  اأ�ص���احب، اأنا اأتزوج مبا�صرة«، وعن 

نيتها بالزواج للمرة الرابعة قالت »نعم،مل ل«.
ودافعت املطربة اللبنانية عن مت�صكها بح�صانة ابنتها 
رغم املعركة امل�ص���تعلة مع طليقه���ا، وقالت: »اأحارب 
على احل�ص���انة لأنها بحاجة يل اأكرث من حاجتي لها، 
حاولوا اأن يبعدوين عنها، حتايلوا على الدين واأعطوا 

احل�صانة لزوجي، فاأنا مل اأ�صّلم احل�صانة، فحوكمت 
بال�ص���جن �ص���هرين، واأنا م�ص���تعدة اأن اأ�ص���جن مقابل 

ابنتي، اإذا اأم�صكوا بي يحب�صونني«.
وتطرق���ت مي اإىل فرة زواجه���ا من امللحن ملحم 

ب���ركات ال���ذي ت���رك عائلت���ه امل�ص���يحية واأ�ص���لم 
ليتزوجه���ا، واأجنب���ت من���ه »ملح���م« و »جونيور«، 
واعرف���ت باأنها اأخط���اأت يف اختياراتها ال�ص���ابقة 

على �صعيد زواجها ال�صابق.
وقال���ت »ل اأخف���ي اأنن���ي اأخطاأت الختي���ار كثريًا، 
فلقد تزوجت من املو�ص���يقار الكبري ملحم بركات، 
وهو يكربين باأكرث من 33 عامًا، ولذا كانت هناك 
فوارق كثرية بيننا من حيث: التفكري وال�صخ�ص���ية 

والعنفوان«.
غري اأن املطربة اللبناني���ة عادت ودافعت عن تلك 
اخلطوة مو�ص���حة »كنت �صغرية يف ال�صن، وملحم 
بالن�ص���بة لن���ا يف لبنان اأ�ص���طورة فني���ة، فكيف يل 
اأن اأرف�ص���ه زوج���ًا يل؟ اإىل جان���ب اأن كث���ريًا م���ن 
الزيجات جنحت ب�ص���دة رغم الف���ارق الكبري بني 

�صن الزوجني.. فكيف يل اأن اأعرف الغيب؟«.
ع���ن ت�ص���نيفها بني الفنان���ات، قالت: »اأن���ا موؤدية 
جيدة، ل اأجيد الطرب فاأنا ل�ص���ت مطربة، م�صوار 
الفن �ص���عب، لكنني مل اأتعذب مثل غريي، نان�صي 

واإلي�صا تعذبتا لو�صلتا، �صهرتي اأتت ب�صرعة«.

مي حـريري ال ت�شـتبعـد �لـزو�ج للمـرة �لر�بعة.. 
وترحب بال�شجن

زيارة خاصة

بي�صاوي؟ وهل  ال�صيدة هويدا  • من هي 
ميكن لك اإطالعنا على اأو�صاع اأ�صرتك؟

" اأنا �صيدة لبنانية متاأهلة من عبد القادر �صمور 
ول���دّي ثلث���ة اأولد: ف���وؤاد عم���ره 13 �ص���نة وعبلة 
عمرها 12 �ص���نة وحممد 8 �ص���نوات فزوجي يعمل 
لتاأم���ني كاف���ة مطال���ب الأ�ص���رة من ناحي���ة توفري 
كاف���ة امل�ص���تلزمات واحلاج���ات اليومي���ة للعائلة. 
فه���و موظف لدى املدابغ اللبنانية الإ�ص���بانية "لآل 
"  براتب متوا�ص���ع وبالكاد يكفي م�ص���روف  البابا

الأ�صرة حتى نهاية ال�صهر. 
اأما دوري اأنا كربة منزل اأقوم برعايتهم والهتمام 
به���م مث���ل دور كل اأم لبنانية للعمل قدر امل�ص���تطاع 
لتوفري كل �صبل الراحة والهتمام لأولدنا بالرغم 
من اأن متطلبات احلياة اليومية ت�صتلزم الكثري من 
الأم���وال الأمر الذي ي�ص���تدعي رفع اأجور املوظفني 

والعمال لتاأمني حياة كرمية للأ�صرة.

• مـــا هـــي ال�صعوبات التي تواجه االأ�صرة 
براأيكم؟

" اأوًل بالن�ص���بة لطموحي باأن اأ�صمن حق التعليم 
لأولدي اأ�ص���وة ب�ص���ائر النا����ش بكل توا�ص���ع باأرقى 
املدار����ش واجلامع���ات م���ع احرام���ي للمدار����ش 
الأخ���رى. ولك���ن تعر�ص���نا عقبات مادي���ة متنعنا 
م���ن حتقيق ه���ذه الطموحات الت���ي ذكرتها. ابني 
فوؤاد مثًل منت�ص���ب ملدر�ص���ة العهد اجلديد ال�صف 
ال�ص���اد�ش وابنت���ي عبلة ملدر�ص���ة الإ�ص���لح للبنات 
ال�صف الرابع وابني حممد منت�صب ملدر�صة العهد 
اجلديد ال�ص���ف الثاين. فهذه املدار�ش اأق�ص���اطها 
مقبولة بالن�ص���بة لنا لأنها �صبه جمانية متكننا من 
توفري كافة متطلبات اأولدنا املدر�ص���ية اإىل جانب 
امل�صروف اليومي اإ�صافة مل�صتلزمات احلياة ونحن 
را�ص���ون بواقعنا احلايل واحلم���د هلل واأنا وزوجي 
مقتنع���ون بحياتنا ونتمن���ى اأن يرزقن���ا اهلل املزيد 

لتاأمني احلياة الأف�صل التي نطمح اإليها.
اأما بالن�ص���بة للرعاية ال�ص���حية احلمد هلل فنحن 

نوؤمن الرعاية ال�صحية للأ�صرة من خلل ال�صمان 
الجتماع���ي التاب���ع للدولة وهو ال���ذي يوفر تغطية 
بن�ص���بة 90% من خلل وظيفة زوج���ي وهذا الأمر 

يعني لنا الكثري فهو فرج لكل الأ�صرة اللبنانية.

اأو  بالعمـــل يف وظيفة  • هـــل فكـــرت يوماً 
عمـــل ما مل�صاعدة زوجـــك يف تاأمني حاجات 

االأ�صرة مادياً؟
" احلقيقة عندي رغبة يف هذا الأمر لكن زوجي ل 
يرغب بذلك ويعترب باأن امل�ص���وؤولية تقع على عاتق 
الرج���ل ل اأكرث لذا الفر�ص���ة غري متاحة بالن�ص���بة 
يل وه���و احلم���د هلل مقتدر ويوؤمن كل م�ص���تلزمات 
الأ�ص���رة ول خلف معه يف هذا ال�صاأن فَهم زوجي 
الأول تاأمني م�ص���كن خا�ش لنا لل�صتقرار و�صمان 

ال�صيخوخة اأ�صوة بكل النا�ش.

اأوقـــات فراغك وما هي  • كيـــف مت�صـــني 
هواياتك املف�صلة ب�صكل عام؟

" يف احلقيقة ل وقت كثري لدي ولكن ي�صتطيع كل 

اإن�ص���ان اأن يحقق ذاته يف اأوقات فراغه بالن�صجام 
مع نف�ص���ه ويلجاأ اإىل ممار�ص���ة هوايات���ه اإن وجدت 
فمثًل اأنا اأتابع امل�صل�صلت الجتماعية على حمطة 
احلكاي���ات ومطربي املف�ص���ل عب���د احلليم حافظ 
واملطرب���ة اأم كلثوم من اجلي���ل القدمي ومن اجليل 
اجلديد املطرب ف�ص���ل �ص���اكر. وب�ص���راحة اأي�ص���ًا 
كنت اأمتنى لو �ص���نحت يل الفر�صة اأن اأكون ع�صوًا 
يف جمعي���ة اجتماعي���ة مثل ال�ص���ليب الأحمر اأو اأي 
جمعية اأخرى لأنني اأحب م�ص���اعدة النا�ش وجريئة 

يف كل خياراتي ولكن الظروف غري متاحة.
ويف اخلتام اأمتنى لأ�ص���رة جملة �ص���يدا املزيد من 
التق���دم والزدهار ون�ص���كرها على ه���ذه الإطللة 
اجلدي���دة الت���ي اعتمدته���ا للطلع على ق�ص���ايا 
وهموم النا�ش عن كثب اإح�صا�ص���ًا منها بامل�صوؤولية 
الجتماعية يف �ص���ّتى املجالت لإلقاء ال�ص���وء على 
تفا�صيل حياة النا�ش اليومية ومعاناتهم. رمبا هذه 
اخلطوة ت�ص���اعد اجلميع يف حت�ص���ني �صبل عي�صهم 

نحو الأف�صل.
ح��ر: ليال ها�شم

طلـــة جديـــدة تطلقهـــا اأ�صرة "�صيدا املجلة" حتمل �صفة زيـــارة خا�صة مب�صمونها االجتماعي واملعنوي ال�صامل كمحطـــة... من املحطات االجتماعية 
التي ترغب اأ�صرة جملة �صيدا اعتمادها، بهدف الغو�س يف غمار البحث والتدقيق ملعرفة كافة امل�صاكل التي ت�صكل هاج�س عند املواطنني واالقرتاب 

اأكرث... فاأكرث من حقيقة الواقع واملرجتى.
كمبـــادرة الإلقـــاء ال�صـــوء جمدداً على الواقع االجتماعـــي واالإ�صت�صفائي والرتبوي واالقت�صادي، مما يعزز دور االأ�صـــر اللبنانية يف �صّتى املجاالت لبلوغ 

اأ�صمى درجة من درجات التقدم واالزدهار يف �صبيل جمتمع قوي يف لبنان.
من هذا املنطلق واملنطق قام فريق عملنا باختيار اأ�صرة �صيداوية متوا�صعة كمحطة اأوىل من حمطات الزيارة اخلا�صة وفق املعنى وامل�صمون.

التقينا ال�صيدة هويدا بي�صاوي ربة منزل زوجة عبد القادر �صمور لالطالع منها عن كثب حول كافة اأو�صاعها االأ�صرية اجتماعياً اأ�صوة ب�صائر االأ�صر 
اللبنانية التي تعاين من �صعوبات يف م�صرية حياتها اليومية.

عبد القادر سمور وأسرته
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مجتمعحفل املجل�س الن�سائي اللبناين - فندق الربي�ستول - بريوتحفل املجل�س املاروين العام يف لبنـان - فندق فيني�سيا - بريوتمجتمع

برعاية وح�صور رئي�ش اجلمهورية اللبنانية العماد مي�صال �صليمان، اأقام املجل�ش املاروين العام يف لبنان، حفله ال�صنوي يف فندق فيني�صيا بح�صور رئي�ش جمل�ش 
الوزراء والنواب، وح�صد كبري من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والدبلوما�صية والجتماعية والقت�صادية والروحية، وفاعليات.

اأقام املجل�ش الن�ص���ائي اللبناين، حفل ع�ص���اء يف فندق الربي�ص���تول، تكرميًا لل�صيدة الأوىل، وفاء مي�صال �ص���ليمان، حيث قدمت رئي�صة املجل�ش من وحي املنا�صبة 
درعًا تقديرًا لل�صيدة الأوىل، بح�صور ح�صد كبري من �صيدات املجتمع، وعقيلت نواب، ووزراء.

النائب رياض رحال وعقيلته سيليناالقاضي غالب غانم وعقيلته حنان القاضي سعيد ميرزا وعقيلته جهان

الرئيس سعد الحريري والوزيرة ليلى الصلحالرئيس نبيه بري وعقيلته رندة رئيس املجلس املاروني الشيخ وديع الخازن، ورئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان وعقيلته وفاء

الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته هدىالقاضي سهيل عبد الصمد، وعقيلته ليلى الوزير خالد قباني، وأنطوان حبيب

النائب روبير غانم وعقيلته فيفياناملحافظ ناصيف قالوش وعقيلته ليليان قائد الجيش العماد جان قهوجي وعقيلته مارلني

فاطمة وليندا غدارالوزيرة ليلى الصلح، ليندا زياد بارود

آمال شعرتني، وفاء ميشال سليمان، سلوى يونسهدى فؤاد السنيورة، األمير صباح حيدر

سلوى يونس، الوزيرة ليلى الصلح، دكتورة آمال شعراني، وفاء ميشال سليمانمنى محمد الصفدي، أسمى ديراني، سلوى يونس

زينة عبد الرحمن البزري، وهناء أبو ظهرمنى غزال، نجالء سعد، عليا خلفية، عفت علي عمار
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يف فندق املوفنبيك ـ بريوتحفل خطوبة ال�ساب حممد احلريري، ونور عكرهأفـــراح  
احتفل ال�ص���يد حمي الدين احلريري، بخطوبة جنله حممد اإىل اجلميلة الآن�ص���ة نور عكره، واأقيم باملنا�ص���بة حفل ع�ص���اء �صاهر يف فندق موفنبيك يف جو عامر 
بالفرح والبهجة بح�ص���ور ح�ص���د كبري من ال�صخ�صيات ال�صيا�ص���ية والجتماعية والفعاليات واأ�ص���دقاء واأقارب، ومتنى اجلميع للخطيبني دوام ال�صعادة والهناء 

مبارك ل� »نور وحممد« وعقبال الفرحة الكربى.

أفـــراح  

هبة وغنوة حشيشو، وميرا الزعتري

القنصل علي عالء الدين وعقيلته ندى

محمد الحريري وخطيبته نور عكره يقطعون قالب الحلوى

رحاب ومحي الدين الحريري، محمد الحريري، ونور عكره وميرنا الحريري ملا أحمد الحريري، وعال الحريري

حسن وعقيلته سوسن ناصر

الوزيرة بهية الحريري وزوجها مصطفى، محمد الحريري، ونور عكره

فاروق البزري وعقيلته منى القنصل علي عالء الدين وعقيلته ندى الدكتور أحمد عكره وعقيلته هناء

املهندس مصطفى عنتر وعقيلته فاليري

املطرب غالب عنتر وعقيلته صباح

األستاذ أحمد الحريري، وعقيلته ملا

املصور وليد عنتر وعائلته الدكتور سعيد عكره، أحمد عكره، هناء عكره، نور عكره، وبانة

رجل األعمال معي أبو مرعي وعقيلته هويدا

وائل وفرح بساط
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اأقامت ال�ص���يدة علّيا العرب حفل غداء يف فندق – فيني�ص���يا، ح�ص���ره ح�ص���د كبري م���ن عقيلت الوزراء 
والنواب، وكوكبة من �صيدات املجتمع وال�صديقات.

مجتمع حفل ع�ساء الدكتور �سعيد عكره ــ م�سبح املارينا ــ اجلية ــ �سيداحفل غداء علّيا العرب يف فندق – فيني�سيا – بريوتمجتمع
اأقام الدكتور �صعيد عكره وعقيلته بانة حفل ع�صاء �صاهر يف م�صبح مارينا – اجلية – على �صرف العري�ش حممد احلريري، وخطيبته نور عكره.

ح�صره ح�صد كبري من ال�صخ�صيات والفعاليات والأ�صدقاء والأقارب.

إلهام محمد قباني – سنتيا حبيش – منى األحدب

الدكتور أحمد عكره وزوجته هناء

زينة عكره

رئيس بلدية الغازية محمد سميح غدار وعقيلته فاطمة

رحاب الحريري، وهناء الزعتري

القنصل علي عالء الدين وزوجته ندى

سوزي وريتا أبو ظهر

رنا يونس، عليا العرب، نادين جارودي، دارين عميش

مريم الشريف، ليلى عجم

ثريا غازي زعيتر، عليا العرب، سوزان الالذقي، فرح خطاب

النائب علي بزي وعقيلته تحية

حسن وسارة العزي

رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين وعقيلته ماغي

محمد الحريري، وخطيبته نور عكره

ربيع عالء الدين وعقيلته ريما

غيدا نادر الحريري

يسر سنو، شرين جباضو، نادين جارودي، ليلى عجم

نايدا أوغاسبيان، ليليان قالوش

هالة مراد، لينا الالذقي، عليا العرب

املدعي العام في الجنوب القاضي عوني وعقيلته زمزم، واملحافظ 
مالك عبد الخالق وعقيلته ماجدة

رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري وعقيلته زينة

فاروق ومنى البزري

الدكتور سعيد عكره وعقيلته بانة ورجل األعمال مرعي وعقيلته 
هويدا ومحمد الحريري وخطيبته نور عكره

العميد حسن أيوب وعقيلته دميانا وماغي ريشا

مريانا شاهني، سمر نصار، رانيا صقر

ديما البزري، رندة الزعتري قاسم

ديما فرحات، سوزان الالذقي
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مجتمع

كّرمت وزارة الإعلم والثقافة يف لبنان ال�ص���يدة �ص���لوى يون�ش تقديرًا لعطاءاتها – وخدماتها يف احلقل الجتماعي والن�ص���ائي والإن�صاين، واختريت الأم املثالية 
لهذا العام يف لبنان.

تخّلل حفل التكرمي تقدمي درع وزارة الإعلم والثقافة للمحتفى بها ال�ص���يدة �ص���لوى، قدمته لها الإعلمية اآندريه طربيه يف دارة املحتفى بها يف الرملة البي�صاء 
بح�صور ح�صد كبري من ال�صخ�صيات الجتماعية ونواب ووزراء وفعاليات وكوكبة من ال�صديقات.

الفنانة سمية البعلبكي وليندا غدار

ملكة حاصي، سلوى يونس، هند برهوم نجوى شوقي املصري، منى مروان فارس، سلوى يونس، إيمان غصني

جمال بّري، نبيلة بزي، دكتورة سلوى األمني

وزارة الإعالم والثقافة يف لبنان تكّرم ال�سيدة �سلوى يون�س

اإلعالمية آندريه طربيه، تقدم درعًا للسيدة سلوى يونس، بحضور كريمتها املحامية ميرنا يونس

مجتمعحفل ع�ساء فاروق ومنى البزري الهاللية ــ �سيدا

اأقام ال�ص���يد فاروق البزري، وعقليته منى حفل ع�ص���اء �ص���اهر على �صرف الأ�صدقاء، يف منزلهما – الهللية �ص���يدا، ح�صره ح�صد من ال�صخ�صيات والفعاليات 
والأ�صدقاء ورجال الأعمال.

سكينة حشيشو وزينة عبد الرحمن البزري

فاروق ومنى البزري، وفايز البزري

العقيد يوسف أبو خليل وعقيلته ناهد وفاروق البزري وعقيلته منى

فاروق ومنى البزري، وفايز البزري والدكتور سعيد عكره وزوجته بانة

الرائد حسني غدار وعقيلته عبير

محافظ الجنوب مالك عبد الخالق وعقيلته ماجدة

حسان وسكينة حشيشو وفاروق ومنى البزري

حسن وسوسن ناصر

حسن وسارة العزي

رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري 
وعقيلته زينة وفاروق ومنى البزري

رجل األعمال مرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا

املهندس نهاد ومنى البزري والدكتور سعيد عكره وزوجته بانة

القنصل علي عالء الدين وعقيلته ندى

أسامة وزهرة الداد

ي وندى عالء الدين
ّ
ي ، منى الزعتري، حسن العز

ّ
سارة العز
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أبـــــــراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

فّكـــر بهدوء بعيداً من تعقيدات العمل، فّكر واأنت 
تتم�ّصى يف هذا العامل، حتى يف ال�صوق اأو الطريق. 
لـــت اإىل قـــرار مهـــم فجـــاأة.  اإذا تو�صّ و ال تفاجـــاأ 
فالقـــرارت املهمة تاأتي ب�صكل غري متوقع. العمل 
يف و�صـــع الركـــود االآن. حـــاول تفّهـــم كل االأمـــور 
املحيطـــة بـــك.  قد تواجهك م�صـــاكل عاطفية مع 
ال�صريك، لذا عليك جتّنب اأي مواجهة او م�صكلة 

لالأيام املقبلة. 

لديـــك  اأّن  كمـــا  الالمعـــة،  باأفـــكارك  االأول  اأنـــت 
مهـــارات االت�صـــال لنقلهـــا ب�صكل مثـــايل. ميكنك 
اأن تطلـــب َبْع�ـــس امل�صاعـــدة للتفا�صيـــل املزعجـــة 
املعّقدة، الأن هذه التفا�صيل قد تقودك اىل و�صع 
�صعـــب يف العمـــل وان كانـــت �صغـــرية. جـــو مريح 
علـــى �صعيـــد العائلـــة واحـــد اطفالـــك قـــد يواجه 

م�صكلة، حاول م�صاعدته.

و  العظيمـــة  مفاهيِمـــَك  تاأَخـــذ  اأن  جـــداً  �صهـــل 
تو�صلهـــا  اإىل احلقيقِة ب�صـــكل اأنيق. اخلق جنيَك 
اخلا�ـــس، واْجعـــل رغباَتـــَك الثالثة االأكـــرث ولعاً 
َتتحّقـــُق. اأ�صدقـــاوؤك معـــك و�صـــوف ي�صاعدونـــك 
علـــى اتخـــاذ القـــرارات املنا�صبـــة لذا متتـــع بالثقة 
لكـــي تبنـــي م�صتقبلك الذي تريـــده بعيًدا عن كل 

�صغط او اكتئاب.

هنــــاك مــــن يقــــول اإنــــك عنيــــد و يعتــــرب ذلــــك 
اأمــــًرا �صلبيــــاً، وباملقابــــل هنــــاك اأولئــــك الذيــــن 
َيْعرفونــــك. ا�صتخــــدم لغــــة احلــــوار معهــــم، وال 
تكــــن ُمتفاجئــــاً اإذا تغــــريت اآراء البع�س. حاول 
ان تتفهــــم ِراأي االآخريــــن وكن عفوًيــــا �صريًحا 
و مبا�صــــًرا قــــدر االإمــــكان، وابتعــــد عــــن التملق 
واأبعــــد الكاذبني من حياتك كي ال تقع �صحية 

عنادك.

ا�صـــاأل النا�ـــس مبا�صـــرة عّمـــا يريـــدون، وي�صّرون 
علـــى اأن يجـــدوا لها جوابا، قل مـــا تعني، وعليك 
اأن تعنـــي ما تقولـــه. ب�ّصط االأمور. اجعل الهدف 
وا�صًحا بالن�صبة اإليك وبالن�صبة اإىل َمن هم من 
حولـــك �صواء مـــن اأ�صرتك او من حميط عملك، 
الهـــدف  اىل  الو�صـــول  ي�صّهـــل  �صـــوف  هـــذا  الأّن 
املرجـــو، و ي�صاعـــد االآخريـــن علـــى تفّهـــم وجهـــة 

نظرك.

االأمــــور  عــــن  ب�صهولــــة  انتباهــــك  ت�صــــرف  ال 
املحيطة بك، وال تخــــرج عن املو�صوع املطروق 
اأمامــــك. قــــد يفاجــــئ مــــن حولــــك برتكيــــزك 
املفاجــــئ. و�صي�صتجيبــــون بالطريقــــة نف�صهــــا. 
عندهــــا حــــاول اأن ت�صتغــــل كل ما جتــــده خالًقا 
ومبدًعــــا الأّن مثــــل هــــذه اللحظــــات ال تتكــــّرر 
والعالقــــات  جيــــد  و�صــــع  يف  احلــــب  كثــــرًيا. 

االأ�صرية ممتازة.

تنقـــل عالقتك مع اأ�صخا�س من زمالء عمل اإىل 
اأ�صدقـــاء رمبا، اأو رمّبا من اأ�صدقاء اإىل اأكرث من 
اأ�صدقـــاء. كـــن اإيجابيـــاً مع هـــذا التحـــّول بق�صاء 
بع�ـــس الوقت معهـــم بعيداً من املكتـــب اأو العمل. 
دعـــوة ع�صـــاء اأو رحلـــة عائليـــة قـــد تكـــون مفيـــدة 
جـــًدا يف توطيـــد عالقاتك مع مـــن هم حولك. ال 
حتـــاول اأن تكون انطوائيـــا الأّن احلب بحاجة اىل 

حترك اجتماعي. 

الـــذكاء �صـــيء مثري، واأنـــت رائع جـــداً حالياً. هذا 
النـــوع من التفكري املوزون ال ياأتي ُكّل يوم. اتخذ 
قراراتك امل�صريية وفق روؤيتك لالأمور وكن على 
ثقـــة باأّن قراراك هـــو القرار ال�صحيـــح. العاطفة 
يف و�صـــع ممتـــاز اإذا عرفـــت كيـــف حتافـــظ علـــى 
ال�صريـــك الـــذي مل تفاحتـــه بحقيقة حّبـــك بعد. 
ال ت�صمـــح ل�صغوطـــات االأ�صـــرة اأن ت�صّتت انتباهك 

يف العمل. 

ابـــداأ باملَُتاَبَعـــة َمـــع َبْع�ـــس النا�ـــِس الذيـــن كنـــت 
ُتهملهـــم، ثـــّم ميكنـــك التو�صـــع و اإجـــراء َبْع�س 
بع�ـــس  اأّن  جتـــد  فقـــد  اجلديـــدة.  االت�صـــاالت 
هـــوؤالء النا�ـــس قـــد يكونـــون �صبيلـــك اإىل عمـــل 
جديـــد مل تكـــن حتلم بـــه. حـــاول اأن ترّكز على 
عالقـــات العمـــل يف جمـــاالت جديدة كـــي تفتح 
اأمامـــك اأبـــواب امل�صتقبـــل. خـــرب مهم قـــد يغرّي 

حياتك.

هـــذه  يف  االجتماعيـــة  اللقـــاءات  حمـــور  اأنـــت 
الفـــرتة، فاأنت ُت�صتقبل برتحـــاب حيثما َتْذهُب. 
اأنـــت النجـــم يف هـــذه الفـــرتة وهـــذا �صي�صاعـــدك 
علـــى ترميـــم عالقات العمـــل واحلـــب القدمية، 
و�صت�صّحـــح بع�س االأمور التي كنت تبحث عنها. 
ال جتعـــل نف�صك يف و�صـــع املتهم بالتكـــرّب... كن 

متوا�صًعا.

قــــد تكون االأمور �صبابية، لــــذا افعل ما بو�صعك 
لالإْبقــــاء على االأ�صياِء وا�صحة. راجْع التعيينات 
والتواريــــخ. ا�صتفــــد مــــن جتاربــــك ال�صابقــــة يف 
بنــــاء عالقاتــــك املاليــــة احلالية. احلــــب يف قمة 
االزدهــــار. ال ترجئ عمل اليــــوم اىل الغد ب�صبب 
عنــــك،  بحــــث  حالــــة  يف  االأ�صدقــــاء  الت�صتيــــت. 
ال جتعلهــــم يبحثــــون عنــــك طويــــاًل، بــــادر اأنــــت 

للقائهم.

�صتواجــــه جتديداَ يف �صداقاتــــك وارتباطاتك، 
اأكــــرث.  االأمــــور  لــــك  ي�صّهلــــون  قــــد  وو�صطــــاء 
حياتــــك العملية تغلي باحلما�صة. لكّنك يجب 
اأن تنتبــــه ل�صحتــــك التــــي هّزتهــــا احل�صا�صيات 
تكــــن  ال  اال�صطرابــــات.  تتحّمــــل  اأو  املختلفــــة 
مت�صائًمــــا و ال كثــــري التفــــاوؤل. الواقعيــــة مــــع 
احلبيــــب ويف العمــــل توّفــــر عليــــك الكثري من 

ال�صغوط.
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