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حمليات

ّ
تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن لبنان و�سورية و�أو�ضاع الم�شرق والمنطقة

�إده :ال ّ
حل لق�ضية فل�سطين مع وجود متطرفين يعتقدون ب� ّأن ال�ضفة الغربية هي �أر�ض الميعاد
حاورته روزانا رمال
الحديث معه ،وإن طال ،يتّسم بالسالسة والعفوية .تطغى على الحديث معه روح المرح التي لم
تفارقه يوماً ،على رغم تخ ّطيه الخامسة والثمانين .أراد االختصاص بالصهيونية العالمية ،فتفرغ
«المختص في الشؤون الصهيونية» ،بعدما كان
لمعرفة الشاردة والواردة عنها ،حتّى الزمه لقب
ّ
وزيرا ً في أكثر من حكومة.
ه��و ال��وزي��ر السابق ميشال إدّه ،ال���ذي يشغل ال��ي��وم منصب رئ��ي��س «المؤسسة المارونية
لالنتشار» ،يتحدث عن فلسطين وسورية ولبنان ،وعن اللوثة المس ّماة «إسرائيل» ،ووضعها في
ظ ّل المتغيّرات الحاصلة أخيراً.
وفي حديث لـ«البناء» وقناة «توب نيوز» ،عاد إدّه في الحديث عن «إسرائيل» إلى البدء ...في البدء
كانت مؤامرة ،المؤامرة المتمثلة بما
س ّمي اإلثم الكنعاني ،وكيف أنّ أعين
ال��ي��ه��ود ك��ان��ت متّجهة إل��ى أراض��ي
الضفة ،إذ إنّ «الفلسطينيين األوائل
ال���ذي���ن ك���ان���وا ف���ي أرض فلسطين
«أرض كنعان» ،وتحديدا ً في الضفة
ال��غ��رب��ي��ة ،ك���ان ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��م اسم
«فلسطين» ،ثم دخل قسم من اليهود
إل��ى «أرض كنعان» وع��اش��وا معهم
حتى مجيء اإلمبراطور أدريانوس
سنة  135بعد ميالد السيد المسيح
وطرد اليهود المتواجدين ،ولم يبق
في أرض فلسطين إال «الفلسطين»
ح��ت��ى ع����ام  ،1882ال���وق���ت ال���ذي
ت���ع���رض ف��ي��ه ال���ي���ه���ود ف���ي روس��ي��ا
وروم���ان���ي���ا وب��ول��ون��ي��ا لالضطهاد
1870ـ ....»1880

ال��ح��دي��ث م��ع ال���وزي���ر ال��س��اب��ق
ميشال إدّه تناول محاور عديدة،
وتشعبات كثيرة ،نوردها في هذا
التقرير.
{ ك��ي��ف ت���ن���ظ���رون إل����ى القضية
الفلسطينية اليوم بعد م��رور كل هذه
السنوات على «نكبة فلسطين» وما هي
مشاعركم إزاء ذلك؟
 ب��داي� ًة ،يجب التأكيد على أنّالقضية الفلسطينية هي القضية
المركزية وال ح ّل للواقع العربي من
دون حل للقضية الفلسطينية ،وأنا
شخصيا ً كنت متأكدا ً أن خطر «إسرائيل»
لن يكون فقط على فلسطين فقط ،بل على كل الدول العربية،
يشجعون
خصوصا ً على لبنان ،في الوقت الذي كان اليهود
ّ
على إقامة «وط��ن قومي مسيحي» في لبنان ،إضافة إلى
وطن قومي لليهود في فلسطين ،والسعي إلى إقامة أوطان
وعرقي ،ما يضعف
متشرذمة في المنطقة على أساس ديني
ّ
المنطقة العربية ،وهذا ما تريده «إسرائيل» وتسعى إليه.
لكن ميزة لبنان حالت دون ذلك ،على رغم كل الظروف
التي مر بها البنان ،فلبنان اآلن هو مثال للعيش المشترك
على رغ��م ع��دم التجانس بين مكوناته ،وعلى كل ال��دول
العربية المشابهة في تركيبتها الديمغرافية للبنان ،أن
تسعى إلى ذلك.
سابقاً ،كان في لبنان أكثرية مسيحية ،وك��ان العيش
المشترك سيّد ال��م��وق��ف ،واآلن ال��ص��ورة منعكسة ،ففي
لبنان اآلن أكثرية إسالمية ،وما زال العيش المشترك سيد
الموقف ،نحن كنا ضد تقسيم فلسطين ،فهم أرادوا تقسيم
فلسطين لينعكس ذلك على لبنان وبالتالي تقسيم لبنان،
ثم فكر «اإلسرائيليون» بوطن بديل لليهود في لبنان ،واآلن

وتحدّث إدّه عن نقاط الق ّوة لدى الفلسطينيين التي يجب أن يلتفتوا إليها ويستثمروها ،من
عددهم الذي يزيد على عدد الصهاينة ،حتّى قيل« :إنّ أرحام الفلسطينيات تقتل إسرائيل» ،إلى
حرب العصابات التي تتقنها المقاومة في فلسطين وتخشاها «إسرائيل» على رغم ترسانتها
العسكرية المتطورة.
وشمل الحوار أيضا ً المفاوضات بين «إسرائيل» والفلسطينيين ،وإلدّه في هذا الخصوص
وجهة نظر ،فهو يعتبر هذه المفاوضات كذبة كبيرة ال معنى لها ،ألن التيارات المتطرفة في
«إسرائيل» ال تريد سالما ً وال مفاوضات ،وال حتى منح الفلسطينيين دول��ة مستقلة ،وهي
تراهن على خالف فلسطيني ـ فلسطيني ،لذلك ،شكل االتفاق بين فتح وحماس ضربة قوية
لـ«إسرائيل».
من القضية الفلسطينية ،إل��ى األوض��اع في المنطقة ،يتحدّث إدّه بمنطق القارئ بتم ّعن،
ومنطق ال��ع��ارف ال��ذي ي��درك كيف
ي����رب����ط األح���������داث وتسلسلها،
واألس��ب��اب بالنتائج ،فهو يعتبر
اإليراني،
أنّ التقارب السعودي ـ
ّ
ينعكس في لبنان على استحقاق
الرئاسة ،فإذا تحقق هذا التوافق،
س��ي��س�� ّه��ل عملية ان��ت��خ��اب رئيس
ل��ل��ب��ن��ان ف���ي وق���ت ق���ري���ب .عندئ ٍذ
سيكون العماد ميشال عون األوفر
حظاً .أما بالنسبة إلى سورية ،فقد
يساهم ف��ي ح��ل األزم���ة السورية
ب��ش��ك��ل أس�������رع ،خ���ص���وص���ا ً أن
سورية اآلن تع ّد أفضل ح��االً بعد
صمود الرئيس بشار األسد الذي
يحظى بتأييد شعبي واسع من كل
المكونات السورية ،مقابل تشرذم
ما يس ّمى بالحركات المعارضة.
في الضفة الغربية.
{ م��ا ه��ي ال��ح��رك��ات الصهيونية
العالمية التي تدعم «إسرائيل» والمؤثرة
في مصير الكيان الصهيوني؟
 هم اليهود في أميركا ،وهم فئةم��ن اليهود تسيطر على ال��والي��ات
المتحدة بنسبة  100ف��ي المئة،
فهذه الفئة تسيطر على أميركا بكل
مفاصلها وه��ي ال��ت��ي ساهمت في
دخ��ول ال��والي��ات المتحدة الحرب
العالمية األول��ى إلى جانب فرنسا
وبريطانيا ،مقابل «وعد بلفور» الذي
منح بموجبه اللورد بلفور وع��دا ً لليهود
بوطن لهم في فلسطين .وبعدئ ٍذ ازدادت هجرة اليهود إلى
فلسطين ،وصوال ً إلى الحرب العالمية الثانية التي دخلتها
أميركا أيضا ً إلى جانب فرنسا وبريطانيا بتشجيع يهودي
مقابل وطن قومي لليهود في فلسطين ،وص��وال ً إلى حرب
 1947وتقسيم فلسطين .وفي تلك الفترة تحديدا ً ظهر في
«إسرائيل» تياران :األول معتدل اكتفى بوضع «إسرائيل»
الحالي ،واآلخر متط ّرف يريد ض ّم الضفة الغربية .وجاءت
بعد ذلك حرب  1967التي سيطرت فيها «إسرائيل» على
الضفة الغربية ،وصوال ً إلى اتفاق أوسلو عام  1993الذي
اغتيل راب��ي��ن بسببه لقبوله إع��ط��اء الفلسطينيين دول��ة
مستقلة .وحتى اآلن ال ح ّل في المدى المنظور بسبب عدم نية
«إسرائيل» إعطاء دولة مستقلة للفلسطينيين.
{ هل أصبحت «إس��رائ��ي��ل» عبئا ً على ال��والي��ات المتحدة في
الوقت الراهن؟
 ال على اإلطالق ،فاليهود في أميركا هم الذين يسيطرونعلى مفاصل اإلدارة األميركية وعلى «إسرائيل» اآلن .وعلى
رغم تحكمها بالقرار األميركي ،يجب أن تقوم بتغيير وضعها

التيار المعتدل في «�إ�سرائيل» قد ي�ساهم في ّ
حل للق�ضية
الفل�سطينيةّ ...
المتطرف وعدم
لكن طغيان التيار
ّ
ي�صعبان
�إمكانية قيام انتفا�ضات جديدة في فل�سطين
ّ
طريق المفاو�ضات

التوافق الإيراني ـ ال�سعودي
ينعك�س �إيجاب ًا على الأزمة
ال�سورية وي�ساهم في جعل
العماد مي�شال عون الأوفر حظ ًا
لتو ّلي �سدّ ة الرئا�سة في لبنان
هم يراهنون على ص��راع س ّني ـ شيعي بعد أن فشلت كل
مخططاتهم السابقة ،لذلك كل الطوائف اللبنانية اآلن مدركة
هذه الحقيقية ومتمسكة بوحدة لبنان.
{ كيف دخل اليهود إلى فلسطين تاريخياً؟
 بداي ًة ،يجب التنويه بأنّ الفلسطينيين األوائ��ل الذينكانوا في أرض فلسطين «أرض كنعان» ،وتحديدا ً في الضفة
الغربية ،كان يطلق عليهم اسم «فلسطين» ،ثم دخل قسم
من اليهود إلى «أرض كنعان» وعاشوا معهم حتى مجيء
اإلمبراطور أدريانوس سنة  135بعد ميالد السيد المسيح
وطرد اليهود المتواجدين ،ولم يبق في أرض فلسطين إال
«الفلسطين» حتى ع��ام  ،1882الوقت ال��ذي تعرض فيه
اليهود في روسيا ورومانيا وبولونيا لالضطهاد 1870ـ
.1880
وعندما بدأ رحيل اليهود من البالد المتواجدين فيها،
اقتراح تيودور هرتزل األرجنتين كوطن بديل ،لكن اليهود
الروس اقترحوا فلسطين على اعتبار أنها «أرض األجداد»،
وج���اؤوا إل��ى فلسطين واس��ت��ق��روا عند ش��واط��ئ فلسطين
المنطقة التي تسمى اليوم «تل أبيب» ،لكن بعض المتطرفين
اليهود لم يكتفوا بذلك ،وطالبوا بض ّم الضفة الغربية ،وهذا
هو السبب الحقيقي لعدم وج��ود حل للقضية الفلسطنية
حتى اآلن ،فالشارع «اإلسرائيلي» منقسم بين متط ّرف
يرى الضفة الغربية ج��زءا ً من «إسرائيل» ،وقسم معتدل
اكتفى بوضع «إسرائيل» الحالي .فتسيبي ليفني وزيرة
العدل «اإلسرائيلية» ،وإسحق رابين عندما كان ح ّياً ،مع
عدم إقامة الدولة اليهودية ،لكن في المقابل ،رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو مع إقامة الدولة اليهودية،
وهذا االنقسام هو الذي يعقد حل القضية الفلسطنية حتى
اآلن ،خصوصا ً أن التيار الطاغي اليوم داخل «إسرائيل» ،هو
التيار المتط ّرف المتمسك بالضفة.

القضية البوصلة

{ ه��ل اس��ت��ط��اع الفلسطينيون إب��ق��اء القضية الفلسطينية
حاضرة في أذهان العرب حتى اآلن؟
تمسك الفلسطينيين بقضيتهم هو ما جعل هذه
 بالتأكيد ُّالقضية حاضرة حتى اآلن ،إضافة إلى أن العامل الديمغرافي
س��اع��د ف��ي ذل���ك .ف��ال��ي��وم ي��ت��واج��د ف��ي فلسطين المحتلة
 6500.000فلسطيني مقابل  4800.000من اليهود .هذه
الزيادة في عدد الفلسطينيين مقابل تناقص عدد اليهود
من ج� ّراء النزوح ساهمت في تقوية الموقف الفلسطيني،
ويمكن القول أن أرح��ام «الفلسطينيات قتلت إسرائيل».
على المستوى العسكري ،وعلى رغم العتاد العسكري الذي
تملكه «إسرائيل» ،إال أنها ال يمكن أن تنتصر على حركات
المقاومة ألنها ال تملك العتاد البشري للتعامل مع هذا النوع
من الحروب ـ حرب العصابات ـ لذلك لم يبق أمام «إسرائيل»
إال أن تراهن على الفتنة في الدول العربية لذلك هم يراهنون
على فتنة سنية ـ شيعية في لبنان.
{ كيف تق ّومون أداء المفاوض الفلسطيني في ظل الرعاية
األميركية؟
 كل هذه المفاوضات تع ّد كذبة كبيرة ال معنى لها ،ألن«إسرائيل» ال تريد أن تمنح الفلسطينيين دول��ة مستقلة،

والرئيس محمود عباس ال يدرك ذلك حتى اآلن ،ومنذ اتفاق
أوسلو عام  1993و«إسرائيل» ال تريد إعطاء الفلسطينيين
دولة مستقلة ،وال تع ّد المفاوضات إال تضييعا ً للوقت تقوم به
بين حين وآخر ،وهي اآلن ال تراهن إطالقا ً على المفاوضات،
هي تراهن على خالف فلسطيني ـ فلسطيني ،لذلك ،شكل
االتفاق بين فتح وحماس ضربة قوية لـ«إسرائيل» ،إضافة
إلى أنها تسعى إلى خالف شيعي ـ سني في المنطقة لتحقق
أهدافها.
{ كيف تنعكس هذه الخالفات التي تسعى إليها «إسرائيل»؟
 «إس��رائ��ي��ل» تسعى منذ زم��ن إل��ى خ�لاف��ات عربية ـعربية ،وبالمقابل ،لم تنتبه الدول العربية لذلك ،ولم تفعل
هذه الدول شيئا ً تجاه فلسطين باستثناء الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،مع التنويه بمسألة غاية في األهمية
أن «إسرائيل» تريد أن تر ّوج أن الصراع الحالي هو صراع
«إسرائيلي ـ عربي ال صراعا ً «إسرائيليا ً ـ فلسطينياً ،وهذا
ما ال تريد أن تعترف به «إسرائيل» ،لتؤكد من خالل ذلك أنّ
السالم مع مصر واألردن ،والتطبيع مع دول الخليج العربي
يحالن القضية الفلسطينية ،لكن بالحقيقة الصراع هو صراع
«إسرائيلي» ـ فلسطيني ،وبالتالي ليس أمام «إسرائيل» اآلن
إال العودة إلى منطق رابين وح ّل الدولتين ،وأن تتخلى عن
الضفة ،وبالتالي حل مشكلة الشعب الفلسطيني ،وهذا
األساس وإال ال حل ،فالتيار المعتدل داخل «إسرائيل» هو من
يساهم في الحل ،لذا يجب أن يطغى التيار المعتدل داخل
«إسرائيل» ،علما ً أن الوقت الحاضر ال يبشر بذلك ،ألن التيار
المتطرف هو الطاغي اآلن ،مستفيدا ً من حالة الضعف التي
تعيشها الدول العربية وعدم إمكانية قيام انتفاضات جديدة
في فلسطين.

َ
الخيار ...مقاومة

{ ه���ل ت��ع�� ّول��ون ع��ل��ى ال��م��ف��اوض��ات أم أن��ك��م ت��ف ّ
��ض��ل��ون أن
ت��ك��ون ال��م��ق��اوم��ة األداة ال��وح��ي��دة ل��ل��وص��ول إل��ى ح��ق��وق الشعب
الفلسطيني؟
 ال حل عبر المفاوضات على اإلط�لاق .فالمفاوضات،وعلى رغم أنها ساهمت في التخلي عن كل الحقوق ،لم تجد
نفعا ً حتى اآلن ،ألن التيار المتط ّرف داخل «إسرائيل» ال يريد
حالً وال يريد أن يمنح الفلسطينيين دول��ة مستقلة .لذلك
تخاف «إسرائيل» جدا ً من تعاظم دور المقاومة ،إضافة إلى
تخوفها من انتفاضة ثالثة ،مع األخذ بعين االعتبار ازدياد
عدد الفلسطينيين وصمود الشعب الفلسطيني ،لذا لم يعد
أمام «إسرائيل» إال أن تقتنع بأن للفلسطينيين دولة مستقلة

تروج �أنّ ال�صراع
«�إ�سرائيل» ّ
الحالي مع العرب ال مع
الفل�سطينيين لت� ّؤكد �أن ال�سالم
مع م�صر والأردن والتطبيع مع
ّ
ّ
الحل
ي�شكالن
دول الخليج

انتخابات الرئا�سة ال�سورية
ً
عاجال
�سيعترف بها الغرب
�أم � ً
آجال �إزاء ت�شرذم
المعار�ضة والف�شل في �إيجاد
البديل
الداخلي عبر تقوية التيار المعتدل ،وبالمقابل على محمود
عباس أن يرحب بانتفاضة ثالثة ،وأن يسعى إلى تقوية
العالقة مع حماس ألن المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطنية
وقيام انتفاضة ثالثة ،من شأنهما أن يرغما «إسرائيل» على
القبول بما يطرحه التيار المعتدل في الداخل «اإلسرائيلي»
كسبيل للحل.
{ هل ثمة دولة إقليمية تساهم في عرقلة المفاوضات الحالية
بين «إسرائيل» والفلسطينيين؟
 كل ال��دول اإلقليمية في الوقت الراهن تعيش حالة التؤهلها أن تلعب دورا ً محوريا ً إزاء القضية الفلسطينية،
من مصر إلى العراق إلى سورية .إضافة إلى ذلك أن الدول
العربية من األساس غير مهتمة بالقضية الفلسطنية ،لكن قد
ينعكس االتفاق السعودي ـ اإليراني إيجابا ً على عدة ملفات
في المنطقة منها الملف الفلسطيني.

بوادر أمل

{ كيف ينعكس االتفاق اإليراني ـ السعودي في حال حصوله
على لبنان وعلى سورية؟
 بالنسبة إلى لبنان ،سينعكس على استحقاق الرئاسة،فإذا تحقق التوافق اإليراني ـ السعودي ،سيسهل ذلك عملية
انتخاب رئيس للبنان في وقت قريب .عندئ ٍذ سيكون العماد
ميشال عون األوفر حظاً .أما بالنسبة إلى سورية ،فقد يساهم
في حل األزمة السورية بشكل أسرع ،خصوصا ً أن سورية اآلن
تع ّد أفضل حاال ً بعد صمود الرئيس بشار األسد ،في الوقت
الذي يحظى بتأييد شعبي واسع من كل المكونات الطائفية
في سورية ،فغالبية الس ّنة المعتدلين في سورية ،وتبلغ
نسبتهم  80في المئة ،إضافة إلى العلويين والمسيحيين
وال��دروز واألك��راد ،يؤيدون الرئيس األس��د ،ومقابل ذلك لم
تنجح الحركات المعارضة أن تكون موحدة ،إضافة إلى
اختالط مك ّوناتها وتشرذمها.
{ كيف تعلّقون على استقالة اإلبراهيمي؟
 استقالة اإلبراهيمي جاءت بسبب عدم وجود ح ّل فيالمدى المنظور ،ففي الوقت الحالي ال حل في سورية نظرا ً
إلى عدم وجود بدائل مطروحة ،في الوقت الذي لم تنجح أيّ
من المعارضات أن تساهم في حل ،فهي حركات فوضويه
وتستقطب مقاتلين م��ن ال��خ��ارج وتتقاتل ف��ي م��ا بينها،
وبالنسبة إلى النتخابات الرئاسية ،وإن لم يعترف بها
الغرب بداي ًة ،لكنه سيعترف بها عاجالً أم آجالً ،إزاء تشرذم
المعارضة وعدم وجود أي بديل في الوقت الحالي.

يذاع الحوار كامالً الساعة الخامسة بعد ظهر
اليوم على قناة «توب نيوز» الفضائية ،التردّد
« ،»12034واإلع��ادة الساعة الحادية عشر
ليالً.

بو �صعب يك ّرم البطريرك يازجي في دبي

أقام وزير التربية والتعليم العالي
ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب ،ح��ف�لاً تكريميا ً
لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق
للروم األرث��وذوك��س يوحنا العاشر
يازجي ،في فندق «ميناء السالم»
في دبي ،جمع أبناء الرعية من دول
عربية ع���دّة ،وذل��ك بحضور سفير
لبنان ف��ي دول��ة اإلم���ارات العربية
المتحدة حسن سعد ،والقنصل العام
في دبي سامي النمير ،والسكريتير
األول في السفارة في أبو ظبي هادي
ه��اش��م ،والقنصل هيثم إب��راه��ي��م.
وجمع من الشخصيات االقتصادية
واالجتماعية واألكاديمية والفكرية.
رحب فيها
وألقى بو صعب كلمة ّ
بالبطريرك يازجي ،وقال« :إنّ هذه
ال��زي��ارة غالية على قلوب الرعية،
وهي األول��ى من نوعها ،تظهر مدى
اهتمامكم ومحبتكم ل��ن��ا ،ونحن
نبادلكم المحبة إذ أسعدنا وجودكم
ف��ي ه���ذا ال��م��ن��ص��ب» .وت��ح��دث عن
البلمند «الصرح العلمي الذي نفتخر
ب��ه ألن العلم ،يعتبر الطريق إلى
الخالص وهو ال��ذي يجمع األجيال
الشابة التي تعيش اليوم وضعا ً

صعبا ً وينقذها م ّما يحصل من عنف
وحروب في العالم العربي».
وت���ن���اول ب���و ص��ع��ب م��وض��وع
التالمذة السوريين الالجئين وقال:
«هناك نحو  400ألف تلميذ سوري
ن��ازح ،تتراوح أعمارهم بين  3و18
سنة ،فيما عدد التالمذة اللبنانيين
ف��ي ال��م��دارس الرسمية يبلغ 275
ألفاً ،وال يمكن استيعاب هذا العدد
ألن ه��ؤالء التالمذة خ��ارج المدارس
ويجب أالّ نخسر جيالً بكامله».
ثم سلّم بو صعب البطريرك درعا ً
تذكارية وتسلّم منه أيقونة شفيعه
مار الياس.
وأل��ق��ى البطريرك ي��ازج��ي كلمة
قال فيها« :ال أستطيع أن أع ّبر ع ّما
يعتريني م��ن م��ش��اع��ر كبطريرك
لكنيسة أنطاكية المشرقية العربية.
أتينا م��ن أب��و ظبي بعد أي��ام ع��دة،
وال��ي��وم دب���ي ب��ع��د ال��ب��ح��ري��ن .منذ
دخولنا هذا البلد شعرنا بما نالحظه
من ابتسام وقلب مفتوح مع األهل
واألصدقاء واألخوة .يكثر الكالم عن
اإلنسان ومحبته والمحافل الدولية
التي تطالب بكرامته ،نحن نعتز بأن
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لدى أهلنا في هذه االرض الطيبة،
ه��ذه التعابير ،ليست شعارات بل
حقيقة برعاية القيّمين على هذا البلد.
م��ا سمعناه م��ن ال��وزي��ر ب��و صعب
مؤ ّثر .نحن ،مسلمين ومسيحيين،
عائلة واح��دة في قلب هذا المشرق
والشرق األوس��ط ...نحن أبناء هذا
المشرق ،أمام مصير واحد ومستقبل
واح��د ،نحن عائلة واح��دة إليصال
الرسالة الحقيقية.
وع� ّب��ر ي��ازج��ي ع��ن عمق تقديره
واحترامه للقيّمين على هذه البالد،
وق��ال« :تأثرت ج��دا ً عندما تحدثت
مع الحاكم وأخبرني أنهم وج��دوا
مكانا ً أثريا ً مر ّمما ً لكنيسة موجودة
قبل وج��ود المسلمين ،وه��ذا شاهد
على العيش المشترك الموجود منذ
فجر التاريخ في هذه المنطقة .أطلب
صلواتكم جميعا ً ليعطينا الرب القوة
لنجعل من أنفسنا أعضاء صالحين
في كرمة الحق في الكنيسة ،ونصلي
للسالم في سورية ولالستقرار في
لبنان ،وإن شاء الله ننتخب رئيساً،
والسالم في مصر والعراق وال ننسى
فلسطين والقدس».

الموت يغ ّيب الأمين الطبيب محمد الم�صطفى (النبالي)
غ � ّي��ب ال��م��وت ال��م��ن��اض��ل ال��ق��وم��ي األم��ي��ن الطبيب
محمد المصطفى (محمد النبالي) ،في مدينة رام الله
الفلسطينية ،بعد وعكة صحية أل ّمت به.
وكان الراحل ،األمين والمناضل والطبيب ،وقبل ذلك
القومي االجتماعي ال��ذي يُع ّرف جيدا ً عن نفسه وعن
معتقده ،ليلمس محدّثه بسرعة مدى صالبته ومجاهرته
بانتمائه وال��ع��م��ل ف��ي سبيل ق� َي��م النهضة القومية
االجتماعية ،وذلك خالل توليه لسنين طويلة مسؤولية
مدير مديرية كليفالند ،وبعدها في مدينة تامبا التابعة

لوالية فلوريدا األميركية ،إذ عاد ليمارس عضويته في
الصف الحزبي ،والتي كان يعتبرها المسؤولية األساس
ـ أن يكون المرء بارا ً بقسمه وأن يحيا مفهوم االنتماء في
ك ّل تفصيل ـ وهذا ما دأب على التحلي به في مهنته في
الطب (جراحة) التي برع فيها حتى تقاعده.
واألمين محمد ال��ذي ُمنح رتبة األمانة عام ،1980
هو ابن قرية نبالة في فلسطين المحتلة ،والتي أعطته
اسمها ،وهو شقيق األمين مصطفى سليمان (النبالي)،
مؤسسي فرقة الزوبعة.
أحد
ّ

نادي النه�ضة ـ مونتريال يحتفل بعيد الأم في كندا

أق��ام ن��ادي النهضة ف��ي مدينة
مونتريال الكندية احتفاال ً بمناسبة
عيد األم في كندا ،حضره أعضاء
ال��ن��ادي وح��ش��د كبير م��ن أب��ن��اء
الجالية.
قدّم االحتفال يوسف حنا الذي
رحب باأل ّمهات الحاضرات ،وحيّا
ّ
ضحين ولم
ال��غ��ائ��ب��ات ال��ل��وات��ي
ّ
يسألن يوما ً عن مقابل .وأض��اف:
«اليوم يوم فرح لنا في عيد المحبة
الالمحدودة ،عيد األم ،ولكن دعونا
نتذكر سويا ً أنّ هناك أ ّمهات ينتظرن
أبناءهن ليعودوا من قتال ،أو من
خطف أو ف��ي أحسن األح���وال من
غربة ،اليوم نستذكرهن ونوجه
إليهن ألف تحية».

وأل��ق��ى رئ��ي��س ن���ادي النهضة
إنعام العدس كلمة من وحي عيد
األم .وتط ّرق إل��ى دور النادي في
العمل االجتماعي ،وم��ا يقوم به
إلط�ل�اع للمجتمع ال��ك��ن��دي على
حقيقة ما يجري في بالدنا ،مؤكدا ً
أنّ النادي منفتح على ك ّل مك ّونات
هذا المجتمع األم��ر ال��ذي يساعده
في بناء جسور الوعي بين ك ّل أبناء
الجالية ،داعيا ً جميع الحاضرين
لالنضمام إليه ،كونه ناديا ً جامعا ً
ال تحكمه طائفية أو مذهبية ،وال
وجود أليّ ذهنية فئوية فيه.
بعد ذل��ك ق �دّم الطفالن سرجيو
وخ��ل��ي��ل س��ل��وم م��داخ��ل��ة ح��واري��ة
باللغة الفرنسية عن معنى عيد األم

ودوره��ا األس��اس في بناء األسرة.
وألقت إليسار حيدر كلمة حيّت فيها
األم في عيدها ،ورأت أنّ األم بانية
ُعي
األجيال ومدرسة الحياة .ث ّم د َ
الجميع إل��ى قطع قالب الحلوى
وأخذ الصور التذكارية.
وخالل الحفل ،و ّزع��ت مجموعة
من الزهرات على األمهات ال��ورود
وق��رص �ا ً مدمجا ً يتض ّمن أغنيات
ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��رب��ي��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة
وال��ف��رن��س��ي��ة م���ن إع�����داد ن���ادي
النهضة.
كما أقيم حفل ع��ش��اء ،وش��ارك
الفنان عصام نجم الحضور بباقة
من األغاني الوطنية والعزف على
العود.

«�ألوان الحياة» ...مهرجان ًا برعاية بلدية الغبيري
ّ
نظمت إدارة ثانوية الغبيري الثانية للبنات برعاية
رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا ،وبحضور
حشد من المدراء والمعلمين والمعلمات واألهل والطالبات،
تقدّمه مسؤول التعبئة التربوية في حزب الله في بيروت
أسامة ناصر الدين ورئيس اللجنة التربوية في بلدية
الغبيري ماهر سليم ،مهرجان «ألوان الحياة» في قاعة
رساالت ،وفيه قدّمت إنجازات طالباتها ونشاطاتهن في
المجاالت العلمية واألدبية واالجتماعية والثقافية.
قدّمت للمهرجان عريفة الحفل فيفيان مرعي ،ث ّم عرض
فيلم وثائقي تض ّمن أبرز النشاطات الالصفية للطالبات
خالل العام الدراسي الجاري ،وألقى مدير الثانوية ديب
منصور كلمة أثنى فيها على سعي تلميذاته الدائم للتألق
في مجاالت العلم والحياة ،شاكرا ً البلدية ورئيسها على
الدعم المساهم في تنظيم معظم النشاطات وتحقيق
االنجازات.
واسته ّل الخنسا كلمته مه ّنئاً ،مخاطبا ً االدارة واالساتذة

والطالبات« :اإلن��ج��از األس��اس ال��ذي يزيّن نشاطاتكم
وإبداعاتكم يتمثل بالروح الم ّتقدة للعطاء وإثبات الذات
على رغ��م ق��س��اوة ال��ظ��روف وتلبّد األج���واء السياسية
والمعاناة األمنية واالقتصادية المحيطة ،فالتألق في
مواجهة الصعاب هو اإلنجاز بح ّد ذاته».
وختم« :على رغم كثرة المشاكل واالضرابات الناتجة
عن ع��دم إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب التي نؤيّدها
وندعمها ،فإننا نالحظ روح الحياة جليّة في أداء المعلمين
والمعلمات وعطائهم ،وهذا ما يح ّتم علينا كقوى سياسية
واجتماعية وفاعليات بلدية وإنسانية ،دعم المعلمين
لتأمين حقهم بالعيش الكريم».
وكانت كلمة لناصر الدين ،لفت فيها الى أن عنوان
المهرجان «أل��وان الحياة» يدل على مضمونه من حيث
التألق المتنوع علما ً وفنا ً وأدبا ً وثقافة.
وختاماً ،و ّزعت الدروع والجوائز والشهادات التقديرية
على الطالبات.

