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ف ّواز �سنكري

صحافة طرابلس صامدة

عندما نريد الكالم على ال�صحافة املناطقية يف لبنان ،نكت�شف �أن
هذا النوع من ال�صحافة مل ي ُعد موجود ًا يف وطننا �إ ّال يف طرابل�س،
فيما املناطق الأخرى ،وخا�صة اجلنوب وزحلة وغريهما ،حيث كانت
ت�صدُر �صحف عديدة� ،صارت الآن خالية منها� ،إ ّال يف املنا�سبات.
واليوم ،بعد � 125سنة على �صدور �أول �صحيفة طرابل�سية ،ب�إ�سم
«طرابل�س» ،يف العام  ،1893و ِل َفهم طبيعة ال�صحافة املناطقية
الطرابل�سية ،علينا الإ�ضاءة على ثالثة حماور �أ�سا�سية ،هي التالية:
 �أو ًال� :أ�سباب �صمود ال�صحافة املناطقية يف طرابل�س فقط. ثاني ًا :ملحة تاريخية عن �صحافة طرابل�س وال�شمال. ثالث ًا� :إ�شكالية �صناعة ال�صفحة الأوىل يف �صحيفة مناطقية�أ�سبوعية.
�أ�سباب �صمود ال�صحافة املناطقية يف طرابل�س فقط
مت�سك طرابل�س ب�صحافتها املحلية مقابل خ�سارة املناطق
�أما �سبب ُّ
الأخرى لهذه ال�صحافة ،فهو يعود �إىل �أ�سباب تاريخية ودميوغرافية
واقت�صادية و�سيا�سية.
 تاريخي ًا ،بني � ،1893سنة �صدور �أول �صحيفة يف طرابل�س ،و،1993�أي خالل مئة �سنة� ،صدر �أكرث من مئة �صحيفة �شمالية ،وكان مركز
غالبيتها ال�ساحقة طرابل�س.
ثابت وحاجة ُم ِل َّحة
وهذا العدد الكبري من ال�صحف ُيعب عن تقليدٍ ٍ
للتعبري عن ق�ضايا ذات خ�صو�صيات حتمل متايزات عن الدولة
املركزية وعا�صمتها بريوت.
 دميوغرافي ًا تختلف طرابل�س (ومعظم �شمال لبنان) ،عن باقياملناطق اللبنانية ،جلهة املوقف من النزوح �إىل بريوت و�ضواحيها،
�إذ فيما تُعترب بريوت ،بالن�سبة �إىل معظم اللبنانيني هي «املدينة»،
يعترب الطرابل�سيون ،ومعظم ال�شماليني ،طرابل�س «املدينة»� ،أو
«البلد» كما ي�سمونها.
حجم معظمهم ع��ن ال�ن��زوح �إىل العا�صمة،
وم��ن ه��ذا املنطلق ُي ِ
املهني وال�سكني.
معتربين طرابل�س م�ستقرهم ّ
ً
وهذا عامل ُيبقي ال�صحافة املحلية ح ّية كونها مرتبطة �أوال بالنا�س
وحركتهم وتواجدهم واحليوية التي يخلقونها.
 اقت�صادي ًا ،يبدو �أن ال�سلبية التي �أنتجتها ال��دول��ة املركزيةاملتوح�شة ،يف الرتكيز على العا�صمة و�ضواحيها ،و�إهمال املناطق،
ويف حالتنا طرابل�س وال�شمال ،هذه ال�سلبية �أبقت طرابل�س خارج
الدورة االقت�صادية اللبنانية الفعلية ،وفيما �صارت املدن الأخرى
ملحقة بالعا�صمة ،على كافة ال�صعد ،بقيت طرابل�س غريبة عن هذا
املناخ الدميوغرايف  -االقت�صادي ،وبقيت �آليات حياتها اليومية �شبه
م�ستقلة عن الآلية الوطنية �شبه ال�سائدة على كامل م�ساحة الوطن،
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وه��ذه ال�سلبية قد تكون �أفقرت املدينة م��ادي� ًا ،غري �أنها �أغنتها
ُعب عن خ�صو�صية هذه املدينة.
ب�صحافة حيوية ت رِّ
 �سيا�سي ًا ،يرى معظم الطرابل�سيني �أن مدينتهم تنال عقاب ًا منذن�ش�أة اجلمهورية ،ب�سبب مواقفها يف تلك املرحلة و�صو ًال �إىل مرحلة
اال�ستقالل ،ثم يف مراحل �أخرى تالية ،وهذا خلق �شعور ًا باملظلومية
التاريخية �أو ب�سوء التفاهم ،بل �أن البع�ض يقول �إن «اجلمهورية
اللبنانية الوليدة مل ت�ستطع ه�ضم طرابل�س ،ويف املقابل ،طرابل�س مل
نقا�ش
ت�ستطع ا�سته�ضام هذه اجلمهورية» ،وهذه مقولة بحاجة �إىل ٍ
ُعب عن �إ�شكاليات كثرية لي�س الآن وقت بحثها.
طويل ،كونها ت رِّ
هذا املناخ ،من «املظلومية» ب�سبب «العقاب اجلماعي» املفرت�ض من
ِقبل ال�سلطة� ،إ�ضافة �إىل ال�شعور ب�شيء من اخل�صو�صية يف املواقف
الوطنية والقومية� ،إ�ضافة �إىل الف�شل التاريخي للطبقة ال�سيا�سية
الطرابل�سية يف �إجراء «م�صاحلة» حقيقية بني املدينة واجلمهورية
تحَ ُ ّل �إ�شكالية «اله�ضم واال�سته�ضام»� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام �أفراد
هذه الطبقة لهذه امل�شاعر ،املنت�شرة يف املدينة ،مل�صاحلهم الذاتية
عرب ا�ستغاللها للح�صول على املزيد من النفوذ على ال�صعيدين
املحلي والوطني ،بد ًال من حماولة معاجلة امل�شكلة ورفع االهمال
واحل��رم��ان وحتقيق االن�صهار االقت�صادي وال�سيا�سي الفعلي،
فتنه�ض املدينة بد ًال من �أن تبقى متعرثة ...كل هذه الأمور جعلت
�أي�ض ًا ال�سيا�سة الطرابل�سية �إىل حدٍّ ما خارج الدورة الوطنية ،وذات
خا�صني باملدينة ،ف�صارت ال�صحافة املحلية حاجة
دور ٍة ودورانٍ َّ
ً
�سيا�سية �أي�ض ًا ،مما �أبقى عليها ح َّية ،ولو مع معاناة.
ملحة تاريخية عن �صحافة طرابل�س وال�شمال
ويف االنتقال من �أ�سباب البقاء �إىل ظروف الن�ش�أة ،ال بد من الإ�شارة
�إىل �أنه قد مت توثيق املئة عام الأوىل ،من العمل ال�صحايف الطرابل�سي
وال�شمايل ( ،)1993-1893يف م�ؤمتر نظمه «املجل�س الثقايف للبنان
ال�شمايل» يف  ،1993ثم يف كت ِّيبني �أ�صدرهما الحق ًا ،واحد عن وقائع
ذلك امل�ؤمتر واملعر�ض الذي رافقه ،و�آخر يحوي معلومات توثيقية
عن كل ال�صحف التي �صدرت يف ال�شمال خالل مئة عام.
يف ما يلي ،نورد بع�ض النقاط امل�ضيئة والهامة التي رافقت مرحلة
البدايات:
 فلقد ُولدت �أول �صحيفة طرابل�سية يف العام  ،1893وكان ا�سمها«طرابل�س» و�أ�صدرها حممد كامل البحريي� ،إىل جانب ت�أ�سي�سه يف
الوقت نف�سه مطبع ًة � ْأ�س َماها «البالغة»� .أما رئا�سة حترير اجلريدة
فتوالها ال�شيخ ح�سني اجل�سر� ،صاحب الفكر الإ�صالحي ،وذلك حتى
وفاته يف العام .1909
وقد ا�ستمرت اجلريدة ت�صدر �أ�سبوعي ًا على مدى  24عام ًا� ،أي حتى

العام  ،1917وتُويف �صاحبها ال ُبحريي بعد ذلك بثالث �سنوات ،يف
العام  .1920وحممد كامل البحريي مل َي ْ�س َل ْم من التكفري وقتها،
لكنه ا�ستطاع ان ي�صمد ب�صربه وت�صميمه و�آرائه القيمة ،علم ًا �أن
جريدته قد تعر�ضت للتعطيل عدة مرات.
 ومن التجارب امل�ضيئة يف �صحافة بدايات القرن الع�شرين يفطرابل�س ،جتربة رجل الدين ال�شيخ عبدالقادر املغربي الذي �أ�صدر
يف العام  1911جريدة «ال ُربهان» ،التي ا�ستمرت حتى العام ،1915
وكانت تدعو �إىل الإ�صالح الديني وحترير امل��ر�أة ،فراجت رواج ًا
كبري ًا.
 وهناك جتربة لطف اهلل خالط ،الذي �أ�س�س جريدة «احلوادث»يف العام  1911وكانت ت�صدر مرتني يف اال�سبوع ،وت��وىل رئا�سة
حت��ري��ره��ا «��ش��اع��ر الفيحاء» �سابا زري��ق خلم�سة ع�شر ع��ام� ًا،
وا�ستمرت ت�صدر بانتظام حتى العام  ،1955عندما ا�شرتاها
ال�صحايف الطرابل�سي �سليم اللوزي .وكانت «احل��وادث» �صحيفة
معار�ضة دائم ًا.
 �أما �أول �صحيفة �أ�صدرتها �إمر�أة لبنانية ،فهي «امل�ستقبل» ،التي�أ�س�ستها �ألفريا لطوف يف العام  1938وظلت تُ�صدرها ملدة  35عام ًا.
 و�أول جريدة يومية �سيا�سية ت�صدر خارج العا�صمة بريوت ،كانت«الإن�شاء» التي �أ�صدرها حممود الأدهمي يف طرابل�س �سنة ،1947
وما زالت ت�صدر حتى اليوم و�إن ب�شكل ا�سبوعي م�ؤقت ًا.
 وم��ن التجارب التي جت��در الإ� �ش��ارة �إليها ،جتربة ال�صحافةالتخ�ص�صية ،فلقد �أ�صدر كامل دروي�ش هاجر� ،صاحب م�صنع
�أحذية هاجر ،يف العام � 1933صحيفة «ال�صناعة الوطنية» ،وهي
اهتمت بت�شجيع ال�صناعة الوطنية وحماربة الب�ضائع الأجنبية
وتوعية العمال واملحافظة على حقوقهم.
 كذلك ،هناك ال�صحافة الهزلية ال�ساخرة ،الفكاهية ،وقد �شهدتطرابل�س �أول والدة لهذا النوع من ال�صحف يف لبنان ،يف العام
 1911مع جريدة «ال�سعدان» التي �أ�صدرها حممد �صالح الدين
ب�سنوات �صدرت يف ب�يروت اجلريدة الفكاهية
م��راد .وبعد ذلك
ٍ
ال�ساخرة «الدبور».
عن �صحافة طرابل�س اليوم
ويف ع��ودة �إىل الوقت احلا�ضر ،يوجد يف طرابل�س �ست �صحف
�سيا�سية� ،إ�ضافة �إىل عدد ال ُي�ستهان به من ال�صحف واملجالت
غري ال�سيا�سية ،وهي كلها حتاول مبا امتلكت من امكانيات مادية
ومهنية ان تلعب دورها ك�صحف حملية عليها الإ�ضاءة على ما يدور
يف املدينة واملحافظة.
وبالن�سبة �إلينا يف «التمدن» ،ما زالت اجلريدة ت�صدر ب�شكل منتظم
عن �شركتنا «دار البالد للطباعة والإعالم يف ال�شمال» منذ � 46سنة
حتى اليوم .وهي ا�شتُهرت ،منذ انطالقها يف العام  ،1972ب�أنها
جريدة معار�ضة لل�سلطة ،كما ُعرف عنها تركيزها على الق�ضايا
املطلبية يف املدينة واملحافظة وخا�صة يف ال�شق االمنائي .و�إ�ضافة

�إىل �إيالئها اجلانب املعي�شي التنموي اهتمام ًا وا�سع ًا ،لطاملا ر َّكزت
اجلريدة على الق�ضايا الوطنية والقومية.
ولأن اجلريدة حملية بنكهة خمتلفة ،هناك عالقة خا�صة تربطها
مب�شرتكيها من �أه��ايل املدينة ،هم الذين يدفعون ا�شرتاكاتهم
ب�إنتظام ،وهم الذين مل يدفعهم االنرتنت �إىل عدم جتديد الثقة
(واال�شرتاك) بها ،وخا�صة بن�سختها الورقية ،التي ما زال معظمهم
(وخا�صة َمن هم يف منت�صف العمر وما فوق) يحبذونها ،علم ًا �أن
املوقع االلكرتوين و�صفحات التوا�صل االجتماعي للجريدة جتذب
عدد ًا كبري ًا من القراء ،وخا�صة من املغرتبني.
لكن ،ما زلنا مق�صرين مع فئة ال�شباب ،على الرغم من �إ�صرارنا
على �إ�صدار مالحق عديدة ودورية ،يف املوا�ضيع الرتبوية وال�صحية
وامل�صرفية والإعمارية وال�سياحية.
�إ�شكالية ال�صفحة الأوىل
تبقى �إ�شكالية �أ�سبوعية ،هي ان اجلريدة ُينظر �إليها يف املدينة
كجريدة�( ،أي كم�صدر للخرب) ،فيما �آلياتها (ميكانيزماتُها) هي
�آليات جملة ،كونها ا�سبوعية وعليها ان تبحث عما وراء اخلرب.
لذلك ،هناك دائم ًا �إ�شكالية املان�شيت .فهل نحن جريد ٌة على
مان�شيتها �أن يحمل خرب ًا ما (علم ًا �أن �أي خرب يف �أي جريدة ،ولو
كانت يومية ،بات «قدمي ًا» بوجود الف�ضائيات واالنرتنت ومواقع
التوا�صل االجتماعي والهواتف الذكية)� ،أم نحن جملة ا�سبوعية
�شكلها �شكل جريدة ،وقد يحمل مان�شيتها عنوان ًا له عالقة مث ًال
بزراعة الأفيون يف �أفغان�ستان (�أي حول مو�ضوع عام جد ًا وقد يكون
دولي ًا)!
لقد عاجلنا هذه امل�شكلة جذري ًا منذ �أكرث من ثالث �سنوات ،عندما
ب��د�أن��ا اعتماد �صورة كبرية لل�صفحة الأوىل مع عنوان ق�صري،
وال�صورة والعنوان ،املرتبطان ب�شخ�صي ٍة �أو مب�شهدٍ �أو مبكان،
حدث هام جرى خالل اال�سبوع الذي م�ضى� ،أو
عليهما ان ُي رِّعبا عن ٍ
من املتوقع �أن يجري قريب ًا ،ويف �صفحة داخلية �أو �أكرث (عادة على
ال�صفحتني  2و )3يتم ن�شر اخلرب الأ�سا�سي املتعلق ب�صورة الغالف،
�إ�ضافة �إىل مو�ضوعات خمتلفة مرتبطة به ،مع �إ�ضاءات معلوماتية
تاريخية و�آنية جانبية تُع ِلم القارىء بكل خلفيات «مو�ضوع الغالف»،
�سواء كانت تاريخية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية.
وهكذا دجمنا ما بني «منطق اجلريدة» ،القائم على ن�شر اخلرب
احلا ّر (�إذا جاز التعبري) و«منطق املجلة» القائم على ن�شر ما وراء
اخلرب يف ما ي�شبه التوثيق.
�أخري ًا ،وبعد � 125سنة على ال�صحيفة الأوىل «طرابل�س» ،ما زالت
�صحافة املدينة �صامدة ،وما زالت هذه املدينة ت�ؤمن ب�صحافتها،
لأنها �صوتها العايل (�شبه الوحيد) يف وطن «البخور والع�سل»...
والطائفية واملذهبية والكيدية والتمييز والتهمي�ش والأح�ق��اد
املتنا�سلة.
عال يف دولة فا�شلة يحكمها نظام فا�سد ...لع ّل وع�سى
�صوتٌ ٍ
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سياسة

لماذا تغير العالم؟
خالد جمال
امل�شهد االجتماعي وال�سيا�سي يف اغ�ل��ب دول
العامل يتعر�ض لتغريات �سريعة وقوية.
��س��ري�ع��ة م��ن ح �ي��ث ت �غ�ير امل � ��زاج االج�ت�م��اع��ي
ملجموعات ك�ب�يرة م��ن ال�ن��ا���س واجت��اه�ه��ا نحو
العن�صرية وال�شوفينية.
وقوية من حيث جتلي ه��ذا التغيري يف مناذج
�سيا�سية ادت ،و�سوف ت�ؤدي ،اىل و�صول ر�ؤو�ساء
�شعبويني اىل ��س��دة احل�ك��م يف ع��دد كبري من
البلدان.
ق��د ال يت�سع م �ق��ال ��ص�غ�ير ل���ش��رح ا� �س �ب��اب ها
ال�ت�ح��ول ب�شكل ك��ام��ل ،ورب �ط��ه ب��ال�ت��اري��خ من
ب��داي��ات ه��ذا ال �ق��رن ،ول �ك��ن يف م��ا ي�ل��ي بع�ض
الإ�ضاءة على بع�ض اال�سباب:
 اوال ت�سارع وترية العوملة ،التي ادت اىل زيادةاالح�ت�ك��اك ب�ين ال�شرق وال �غ��رب ،ب�ين ال�شمال
واجل �ن��وب ،وب�ي�ن االدي� ��ان وامل��ذاه��ب مبختلف
�أ�شكالها ،وادت اىل زيادة الهوة االجتماعية بني
الطبقات الرثية والفقرية ،واىل ازدياد ال�شعور
بالعجز وعدم الثقة بامل�ستقبل.
 ت��راف��ق ذل��ك م��ع ازم ��ة اق�ت���ص��ادي��ة كا�سحة،ك�شفت الوجه احلقيقي للر�أ�سمالية ،يف طورها
احلايل (ما فوق القاري او االممي) مع طرق
6
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غ�ير ق��ان��ون�ي��ة يف ال�ت�ح�ك��م مب��دخ��رات ال�ن��ا���س،
واح��وال�ه��م االق�ت���ص��ادي��ة ،وح��ر���ص ��ش��دي��د من
احلكومات ال�ك�برى على التم�سك بال�شركات
ال��دول�ي��ة امل��ال�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة ،و��ش��رك��ات الطاقة
والغذاء ،بدل االهتمام ب�أحوال النا�س العادية،
و�ضماناتهم االجتماعية التي تطلبت عقوداً
من الن�ضال من اجل الو�صول اليها.
 ف���ش��ل م���ش��روع��ات ال�ي���س��ار ال���س�ي��ا��س��ي ،علىاختالف انواعه ،الي�سار اال�شرتاكي والو�سطي
وال�ل�ي�برايل ،وب��دت ق�ي��ادت��ه �ضعيفة وم�ت�رددة
وخائفة ،يف الت�صدي مل�شاكل العامل احلقيقية
ومل تقدم للنا�س غري اخلطابات الفارغة ،ومل
جت��ر�ؤ ع�ل��ى ال�ق�ي��ام ب ��أي �أف �ع��ال�� ،س��واء ال على
امل�ستوى ال�سيا�سي �أو على امل�ستوى االقت�صادي،
مما �ساهم يف دفع املزاج العام اىل اليمني.
 ح ��ال ��ة امل� � � ��زاج ال� �ع ��امل ��ي ل� �ل ��رج ��ل االب �ي ����ضذي ال �ث �ق��اف��ة امل���س�ي�ح�ي��ة ،م ��ن ��ض�ع��ف و��ض�ع��ه
االجتماعي وال�سيا�سي� ،إىل ازدي��اد االحتكاك
بينه وب�ين امل�ل��ون�ين واالغ� ��راب غ�ير املماثلني
له يف الدين والعقيدة واللغة ،وقد تتوج ذلك
بو�صول ب��اراك اوباما اىل رئا�سة اعلى �سلطة
يف ال�ع��امل ،وهواال�سود االفريقي الأ��ص��ل غري
الوا�ضح يف التوجهات الدينية والثقافية.

 بروز رو�سيا البوتينية ،على امل�سرح ال�سيا�سيال �ع��امل��ي ال� �س �ب��اب خم�ت�ل�ف��ة ،وق ��د دف �ع��ت ق�ي��ادة
ب ��وت�ي�ن ال �ق��وي��ة وال �� �ص ��ارم ��ة ال �ك �ث�ي�ري��ن اىل
حم��اول��ة الت�شبه ب�ه��ذا ال �ن �م��وذج ،ال ��ذي يعيد
اىل االذهان القادة التاريخيني الحزاب فا�شية
ونازية او قريبة منها ،حاولت ان حتل م�شاكل
ال� ��دول وال���ش�ع��وب ع��ن ط��ري��ق ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة
والقمع الداخلي واحلروب اخلارجية.
 ي�ب�ق��ى م��و� �ض��وع ال �ه �ج��رة م��ن اجل �ن��وب اىلال���ش�م��ال ،م��ن ق��و���س االزم� ��ات اىل ق��و���س ق��زح
ال �ن �ع �ي��م ،ع �ل��ى ام� �ت ��داد ال� �ك ��ون م ��ن امل�ك���س�ي��ك
اىل ا��س�ترال�ي��ا ،م ��رورا ب�شرق افريقيا و�شرق
املتو�سط وافغان�ستان و�آ�سيا الو�سطى.
ال ب ��د ان ن���ش�ير اىل ان ال �ق ��وى ال�ل�ي�برال�ي��ة
وحتديدا يف اوروبا ،ما زالت حتاول ان حتافظ
ع�ل��ى ت��اري�خ�ه��ا وق�ي�م�ه��ا ،ول �ق��د ا��س�ت�ط��اع��ت يف
ف��رن���س��ا (م� �ث�ل ً�ا) ان ت��وق��ف ال��دف��ع ال�ي�م�ي�ن��ي
املتطرف وان ت�ساهم يف حفظ املوقع ذاته ،ولو
ب�شكل �أ�ضعف يف املانيا ،وهذا دليل جدي على ان
اللحظات ال�شوفينية وفرتات التع�صب واحلقد
الب�شري ما هي اال مراحل م�ؤقتة ،ت�أتي على
�شكل ردات فعل قد تطول او تق�صر ،ولكنها يف
النهاية اىل زوال يف م�سرية الب�شرية
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سياسة

الوزراء الطرابلسيون
منذ  1922حتى اليوم:
 24وزير ًا من أصل )%5,17( 464
شخصيات طرابلسية جديدة تدخل النادي الوزاري اللبناني
كنا نريد أن يضمّ هذا الملف أسماء
عبر تعيينها في الحكومة الثالثة للرئيس سعد الحريري ،لو قيض لهذه الحكومة أن ترى النور ،ال أن
ً
عرضة للتعثر المستمر الناتج عن الطمع (إلى حدود الفجور) الذي يمارسه البعض ممن يريدون
تكون
وطن لطالما استباحوه .وهم في جشعهم
وضع اليد على كامل الدولة وإلغاء اآلخرين الستكمال نهب ٍ
وضع يرثى
و«فجعهم» لتكبير حصصهم قد جعلوا البلد «موقوف ًا» والمواطن المسحوق إقتصادي ًا في ٍ
أن هناك ما يشير إلى َّ
له ...علم ًا َّ
أن الحكومة الحريرية الجديدة قد ترى النور فيما هذا العدد تحت الطبع.
في هذا الملف ننشر أسماء الوزراء الطرابلسيين الذين تولوا مسؤوليات حكومية منذ العام  1922حتى
اليوم ،وننشر سيرهم الذاتية وملخصات عن مسيراتهم السياسية ،وعددهم  24وزير ًا فقط من أصل
 464وزيرا لبناني ًا من كافة المناطق ،اي ما نسبته  ،٪5،1 7وهؤالء الوزراء هم:
واصف عزالدين ،ناظم عكاري ،عبدالحميد كرامي ،جبران النحاس ،سعدي المنال ،رشيد كرامي ،جورج
حكيم ،أمين الحافظ ،مصطفى درنيقة ،عمر كرامي ،سامي منقارة ،نجيب ميقاتي ،محمد الصفدي،
عمر مسقاوي ،سمير الجسر ،محمد شطح ،ريا الحفار الحسن ،فيصل كرامي ،نقوال نحاس ،أحمد كرامي،
أشرف ريفي ،رشيد درباس ،أليس شبطيني ،محمد عبداللطيف كبارة
8

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

جبران قيصرالنحاس
()1968-1891
ُول ��د يف طرابل�س �سن ��ة  .1981تلقى
علوم ��ه يف جامع ��ة القدي� ��س يو�سف
للآب ��اء الي�سوعي�ي�ن يف ب�ي�روت،
و�أنه ��ى املرحل ��ة الثانوي ��ة فيها .عني
�سن ��ة  1920حمافظ ًا عل ��ى ال�شمال.
وبعي ��د �إعالن الد�ست ��ور ،عني ع�ضو ًا
يف جمل� ��س ال�شي ��وخ ع ��ن حمافظ ��ة
ال�شمال .وبع ��د �إلغاء جمل�س ال�شيوخ
�سن ��ة  ،1927دُمج �أع�ض ��ا�ؤه مبجل�س
الن ��واب ،فا�ستم ��ر نائب� � ًا حت ��ى �سنة
 .1929و�أعي ��د انتخابه يف دورة �سنة
 .7491وكان ع�ض ��و ًا يف جلنة الإدارة
العام ��ة ،كم ��ا انتخ ��ب نائب� � ًا لرئي�س
جمل�س النواب عدة مرات.
ً
 عني نائب ًا للرئي�س ،ووزيرا للعدلية،يف ت�شري ��ن الأول �سن ��ة  ،1949يف
حكومة الرئي�س ريا�ض ال�صلح .وبعد
ا�سبوعني عني �أي�ض ًا وزير ًا لالقت�صاد
والربيد والربق.
 وزي ��ر ًا للعدلي ��ة ،والرتبية الوطنيةوالفنون اجلميلة ،يف �أيار �سنة ،1960
يف حكومة الرئي� ��س �أحمد الداعوق.
وكان املجل�س النيابي قد ُحل يف �أوائل
�أيار �سنة  ،1960لذلك مل تقدم هذه
الوزارة بيان� � ًا وزاري ًا ،وكانت مهمتها
�إجراء انتخابات نيابية فقط.

 نائب� � ًا للرئي� ��س ،ووزي ��ر ًا للعدلية،يف �شب ��اط �سن ��ة  ،1964يف حكوم ��ة
الرئي�س ح�سني العويني.
ً
 نائب ًا للرئي� ��س ،ووزيرا للعدلية ،يف�أيلول �سنة  ،1964يف حكومة الرئي�س
ح�سني العويني.
كان �أول م ��ن �أ�س�س ا�صطب ًال للخيول
يف ب�ي�روت ب�شراك ��ة �ألف ��رد �سر�س ��ق
وجورج ثابت .كان ع�ضو ًا يف املجل�س
امللي الأرثوذك�س ��ي يف طرابل�س ،ويف
املجل�س امللي العام يف لبنان.
ت ��ويف يف  15حزي ��ران �سن ��ة ،1968
و ُوري ال�ث�رى يف مداف ��ن الأ�س ��رة يف
دير بكفتني ال�شمال.

واصف مصطفى عز الدين
()1973-1891
ُول ��د يف طرابل�س �سنة  1981من
والد تاجر ووجي ��ه ورئي�س بلدية
املدين ��ة .تلقى علومه يف مدر�سة
الفري ��ر يف طرابل�س ،وتابعها يف
املدر�س ��ة ال�سلطاني ��ة يف العه ��د
الرتكي .ثم ان�صرف �إىل مزاولة
التج ��ارة ،ف�أح ��رز فيه ��ا جناح ًا
و�أ�صبح من كبار جتار مدينته.
زاوج ب�ي�ن التج ��ارة وال�صناعة،
ف�أ�س� ��س يف طرابل� ��س معم�ل ً�ا
لت�صني ��ع زي ��ت ب ��زر الزيت ��ون،
كما �صدّر الزي ��وت �إىل �إيطاليا،
والليم ��ون واحلم�ضي ��ات �إىل
روماني ��ا ،وا�ست ��ورد البنزي ��ن
من ه ��ذه الأخ�ي�رة ووزعه با�سم
�شركته «عز الدين» .زاول جتارة
احلب ��وب وال �سيم ��ا الطحني من
خالل ت�أ�سي�سه املطاحن الكربى
يف طرابل�س.
�أن�ش� ��أ مع وال ��ده م�صطفى «بنك
عزالدي ��ن و�أدي ��ب» ال ��ذي حتول
فيم ��ا بع ��د بن ��ك م�ص ��ر �سوريا
ولبنان.
ً
 ع�ي�ن وزيرا للتموين ،يف كانونالأول �سن ��ة  ،1941يف حكوم ��ة

الرئي�س �أحمد الداعوق.
ويف ني�س ��ان من ال�سن ��ة التالية،
�ص ��در مر�س ��وم بتب ��ادل الوزارة
بينه وبني الوزير الفريد �سكاف،
فع�ي�ن وا�ص ��ف عزالدي ��ن وزير ًا
للتجارة.
ت�أهل من ال�سيدة فاطمة و�سيمة
�سليم ��ان نزه ��ت ،وه ��ي حفيدة
مدح ��ت با�ش ��ا العثم ��اين امللقب
بـ «�أب ��ي الد�ست ��ور» ولهما :و�سام
ووائل.
تويف �سنة .1973
�أطلق ��ت بلدي ��ة طرابل� ��س ا�سمه
على �أحد �شوارع حملة التل.

ناظم مصطفى عكاري ()1985-1902
ُول ��د يف مدين ��ة طرابل� ��س �سن ��ة  ،1902وتلق ��ى علومه يف
مدار�سه ��ا ال�سلطاني ��ة التابع ��ة للدول ��ة العثماني ��ةُ .ع�ي�ن
قائمقام ًا عل ��ى ال�شوف �سن ��ة  ،1934ويف �سنة  1939رقي
�إىل رتب ��ة حماف ��ظ ،ويف �سنة  1943عين ��ه الرئي�س ب�شارة
اخلوري مدير ًا عام ًا لرئا�سة الوزراء .ويف �سنة ُ 1950عني
حمافظ ًا على ال�شمال.
 ُعني وزي ��ر ًا يف حكومة املديري ��ن واملوظفني التي �شكلهاالرئي� ��س �إميل اده ،يف ت�شري ��ن الثاين �سنة  ،1943ب�صفته
حمافظ ًا عل ��ى البقاع ،لكن احلكوم ��ة �سقطت حتت وط�أة
الثورة اال�ستقاللية �آنذاك.
ً
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��را للداخلي ��ة ،وللأنباء،والزراع ��ة والدف ��اع الوطن ��ي ،يف �أيلول �سن ��ة  ،1952لكن
حكومته مل متثل �أم ��ام املجل�س النيابي ب�سبب الأزمة التي

رافقت فرتة التمديد للرئي�س ب�شارة اخلوري.
 نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ،ووزير ًا للخارجية ،والأ�شغالالعام ��ة ،والرتبي ��ة الوطني ��ة ،وال�ب�رق والربي ��د والهاتف،
والأنباء ،وال�صحة العامة ،والزراعة ،يف �أيلول �سنة ،1952
يف حكومة الرئي�س اجلرنال ف�ؤاد �شهاب االنتقالية.
يحم ��ل العديد م ��ن الأو�سمة �أبرزها و�ش ��اح الأرز الوطني،
وميدالي ��ة اال�ستحقاق اللبناين املذهب ��ة ،ونحو  30و�شاح ًا
من دول خمتلفة.
ت�أهل من ال�سيدة �سلمى البزري ولهما :نبيل و�سمري ورمزي
ومي .وتويف يف � 11آذار �سنة  ،1985و�صلي عليه يف م�سجد
اخلا�شقجي يف بريوت ،و ُوري الرثى يف «جبانة ال�شهداء».
�أطلقت بلدية بريوت ا�سمه على �أحد �شوارع منطقة مار
�إليا�س.
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عبدالحميد رشيد كرامي ()1950 - 1893
ُول ��د يف طرابل� ��س �سن ��ة  .1893تلق ��ى علوم ��ه يف
مدار�سه ��ا الر�شيدية منهي ًا ال�شه ��ادة الثانوية .ثم
توىل من�ص ��ب مفتي طرابل�س .ويف �سنة  1918بعد
هزمية الدولة العثماني ��ة ،وقيام احلكومة العربية
يف دم�ش ��ق ،عه ��د �إلي ��ه املل ��ك في�ص ��ل ،مبن�ص ��ب
حاكمية طرابل�س ،فت�سل ��م مهامه و�أعلن ا�ستقالل
البالد رافع� � ًا الراية العربية على �سراي طرابل�س.
وعندم ��ا �أعل ��ن االنت ��داب الفرن�س ��ي عل ��ى �سوريا
ولبن ��ان ،تبني ل ��ه �أن ��ه ا�ستعمار مغل ��ف حتت ا�سم
االنت ��داب ،ف�أبى �أن يتع ��اون مع ��ه ،وان�صرف �إىل
تويل زعامة طرابل�س يف ن�ضالها �ضد الأجنبي.
ع ��رف عبداحلمي ��د كرام ��ي مبواقف ��ه الوحدوي ��ة
العروبي ��ة ،ودعوت ��ه للوح ��دة ال�سوري ��ة ،وت�صديه
لالنتداب الفرن�سي ،فنفاه الفرن�سيون �إىل جزيرة
�أرواد �سن ��ة  ،1924و�ش ��ارك بفعالي ��ة يف م�ؤمترات
ال�ساح ��ل الت ��ي ُعقدت ،ت ��ارة يف �سوري ��ا ،وتارة يف
لبن ��ان ،وخ�صو�ص ًا م�ؤمتر �سنة  ،1936فحقد عليه
الفرن�سيون ،وراحوا يرتب�صون به للنيل منه.
انتخ ��ب نائب� � ًا عن ال�شم ��ال يف دورة �سن ��ة ،1943
و�ش ��ارك يف التعديالت الد�ستورية ،مذكر ًا حكومة
الرئي�س ريا�ض ال�صل ��ح بقوله�« :أنه منح احلكومة
الثق ��ة بناء على وعده ��ا بتعديل الد�ست ��ور ،ولو مل
تتقدم بهذا التعديل حلجب الثقة عنها».
وب�سب ��ب مواقفه الوحدوي ��ة ،كان النائ ��ب الوحيد
ال ��ذي اعتقل ��ه الفرن�سي ��ون مع رئي� ��س اجلمهورية

ورئي� ��س احلكوم ��ة وبع�ض الوزراء لي ��ل  11ت�شرين
الثاين �سن ��ة  .1943وعومل بق�سوة �شديدة انتقام ًا
ملواقفه ال�صلبة.
ً
 ع�ي�ن رئي�س� � ًا ملجل�س ال ��وزراء ،ووزي ��را للمالية،والدف ��اع الوطن ��ي ،يف كان ��ون الثاين �سن ��ة ،1945
لكنه ما لبث ان ا�ستقال احتجاج ًا على املمار�سات
الطائفية ،وتدخل «ال�سلطان �سليم» �شقيق الرئي�س
ب�شارة اخلوري يف �ش�ؤون احلكم.
متي ��زت ف�ت�رة متر�س ��ه بال ��وزارة بع ��دة اجنازات
�ضخمة �أهمها :توقيع ميثاق جامعة الدول العربية،
وانت�س ��اب لبن ��ان �إىل هيئة الأمم املتح ��دة� ،إن�شاء
اجلي� ��ش اللبن ��اين ،يف الأول م ��ن �آب �سنة ،1945
وت�سل ��م فرق ال�ش ��رق من اجلي� ��ش الفرن�سي ،وج ّر
مياه ر�شعني �إىل طرابل�س و�إن�شاء م�صلحة م�ستقلة
له ��ا� ،إن�ش ��اء امل�ست�شف ��ى الإ�سالم ��ي يف طرابل�س،
ودار الرتبية والتعليم الإ�سالمية (الكلية) ،وملج�أ
الأيتام الإ�سالمي الذي �أ�صب ��ح فيما بعد امل�ؤ�س�سة
الإجتماعية الإ�سالمية.
عار�ض عهد ب�ش ��ارة اخلوري ،فرت�أ�س كتلة التحرر
الوطن ��ي املعار�ضة للتج ��اوزات والف�س ��اد ،وتزوير
انتخابات �سنة  .1947وت�صدى للتجديد له.
�ش ��ارك عبداحلمي ��د كرام ��ي يف �إن�ش ��اء ح ��زب
اال�ستق�ل�ال مع ه�ن�ري فرعون �سن ��ة  ،1946وكان
مفرت�ض ًا �أن ير�أ�سه كرامي ،لكن ب�سبب االختالفات
ابتعد و�أن�ش�أ كتلة الإ�صالح التي �ضمت ،من النواب

يو�سف كرم وحمم ��د العبود وكمال جنبالط ،ومن
الوجه ��اء عمر بيهم وعم ��ر الداعوق وحبيب طراد
ونه ��اد �أر�س�ل�ان وغريه ��م .ث ��م ع ��اد عبداحلميد
لي�ؤ�س�س �سن ��ة  ،1947حزب ال�شباب الوطني ،لكن
ن�شاطه توقف بوفاة م�ؤ�س�سه.
عرف عبداحلميد كرام ��ي بعناده وت�شبثه مببادئه
فكان �آخ ��ر املتنازلني عن مطلب الوحدة ال�سورية،
و�آخر �سيا�سي وافق على �صيغة �سنة .1943
ت�أهل من ال�سيدة مينى م�صباح علم الدين ولهما:
ر�شيد وعمر ومعن و�سع ��اد وبارعة و�سلمية و�أميمة
وجنوى.
�أ�صي ��ب مبر�ض ع�ضال �أودى بحياته يف  32ت�شرين
الثاين �سن ��ة  ،1950ويف �سنة � 1963أقيم له متثال
على مدخل مدينة طرابل�س.

سعدي محمد المنال ()1973-1890
ُولد يف طرابل�س �سنة  ،1890وتلقى علومه يف مدار�سها.
�سافر �إىل ا�سطنبول �سنة  1911ودر�س احلقوق فيها.
�سجن م��دة �سنة ون�صف مع �شكري القوتلي وفار�س
اخلوري من قبل جمال با�شا بعدما حوكموا يف الديوان
العريف �سنة .1916
عني مت�صرف ًا على ل��واء حماه �سنة  ،1920من قبل
امللك في�صل.
انتخب نائب ًا عن ال�شمال ،يف دورة �سنة  ،1943و�أعيد
ان�ت�خ��اب��ه يف دورة �سنة  1951ع��ن ال���ش�م��ال ق�ضاء
طرابل�س.
ً
�شارك يف �أعمال اللجان النيابية فكان ع�ضوا يف جلان:
املال واملوازنة ،والتجارة والزراعة والتموين ،والأ�شغال
العامة والربيد والربق ،كما انتخب فرتة رئي�س ًا للجنة
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االقت�صاد الوطني والزراعة والتموين والتجارة.
عينّ :
 وزير ًا للعدلية ،يف �آب �سنة  ،1945يف حكومة الرئي�س�سامي ال�صلح.
ً
 رئي�س ًا ملجل�س ال��وزراء ،ووزي��را لالقت�صاد الوطني،يف �أيار �سنة .1946
ع��رف �سنة  1943مبواقفه اال�ستقاللية ،وحما�سته
لتعديل الد�ستور.
يحمل ا�سمه ال�شباك الذي دخل منه �إىل جمل�س النواب
�صبيحة  11ت�شرين الأول عنوة عن الفرن�سيني الذين
كانت حرابهم يف وجهه.
كما �أن العلم اللبناين الذي ُو�ضع �آنذاك يحمل توقيعه.
تويف يف � 21أيلول �سنة .1973

رشيد عبدالحميد كرامي ()1987-1921
ه ��و اب ��ن الزعي ��م الطرابل�س ��ي عبداحلميد ،من
طرابل� ��س وموالي ��د مرياط ��ة يف  30كان ��ون الأول
�سن ��ة  ،1921تلق ��ى علوم ��ه يف مدار� ��س الفرير،
وكلي ��ة الرتبي ��ة والتعليم يف طرابل� ��س .ذهب �إىل
م�صر ودر� ��س احلقوق ،فنال �إجازتها من جامعة
القاه ��رة �سنة  ،1948ثم تدرج يف مكتب الأ�ستاذ
ف�ؤاد رزق ،وعاد ليفتح مكتب ًا خا�ص ًا به.
انتخب نائب ًا عن طرابل�س (حمافظة ال�شمال) يف
دورة �سنة  ،1951وعن ق�ضاء (طرابل�س الثانية)
يف دورة �سن ��ة  ،1953وع ��ن طرابل� ��س يف دورات
�سن ��ة  1957و 1960و 1964و 1968و،1972
وا�ستم ��ر نائب� � ًا بحك ��م قوانني التمدي ��د للمجل�س
النيابي حتى ا�ست�شهاده.
عينّ :
 وزي ��ر ًا للعدلي ��ة ،يف حزي ��ران �سن ��ة  ،1951يفحكومة الرئي�س عبداهلل اليايف.
 وزي ��ر ًا لالقت�ص ��اد الوطن ��ي ،وال�ش� ��ؤوناالجتماعي ��ة ،يف �آب �سن ��ة  ،1953يف حكوم ��ة
الرئي�س عبداهلل اليايف.
 وزي ��ر ًا لالقت�ص ��اد الوطن ��ي ،وال�ش� ��ؤونالإجتماعي ��ة ،يف �آذار �سن ��ة  ،1954يف حكوم ��ة
الرئي�س عبداهلل اليايف.
 وزي ��ر ًا لالقت�ص ��اد الوطن ��ي ،وال�ش� ��ؤونالإجتماعي ��ة ،يف �أيل ��ول �سن ��ة  ،1954يف حكوم ��ة
الرئي�س �سامي ال�صلح.
 وزي ��ر ًا لالقت�ص ��اد الوطن ��ي ،وال�ش� ��ؤونالإجتماعي ��ة ،يف مت ��وز �سن ��ة  ،1955يف حكوم ��ة
الرئي�س �سامي ال�صلح.
ً
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��را للداخلي ��ة،والت�صمي ��م الع ��ام ،يف �أيل ��ول �سن ��ة  ،1955وكان
�أ�صغر رئي�س حكومة يف لبنان.
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��ر ًا للداخلي ��ة،والدف ��اع الوطن ��ي ،يف �أيل ��ول �سن ��ة  ،1958لك ��ن
احلكومة مل متثل �أم ��ام جمل�س النواب ،وبالتايل
مل تتقدم ببيان وزاري.
ً
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��را للمالي ��ة،واالقت�ص ��اد الوطني ،والدفاع الوطن ��ي ،والأنباء
يف ت�شري ��ن الأول �سن ��ة  .1958لكن ��ه ا�ستقال من
وزارت ��ي االقت�صاد الوطن ��ي ،والأنباء ،يف ت�شرين
الأول �سن ��ة  ،1959فع�ي�ن مكان ��ه فيلي ��ب تقال يف
االقت�صاد الوطني ،وعلي بزي يف الأنباء.
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��ر ًا للمالي ��ة ،يفت�شرين الأول �سنة .1961
ً
 -رئي�س ًا ملجل�س ال ��وزراء ،ووزيرا للمالية وللدفاع

الوطن ��ي ،يف مت ��وز �سن ��ة  ،1965لكن ��ه ا�ستق ��ال
م ��ن وزارة الدفاع الوطني ،يف كان ��ون الأول �سنة
 ،1965فعني مكانه مي�شال اخلوري.
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��ر ًا للمالي ��ة ،يفكانون الأول �سنة .1966
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��ر ًا للخارجي ��ةواملغرتب�ي�ن ،يف كان ��ون الثاين �سن ��ة  ،1969لكنه
ا�ستق ��ال م ��ن وزارة اخلارجي ��ة واملغرتب�ي�ن ،يف
ال�شه ��ر ذاته ،فع�ي�ن مكانه يو�س ��ف �سامل ،كذلك
ت�سلم وزارة املالية بعد ا�ستقالة بيار اجلميل.
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��ر ًا للمالي ��ة ،يفت�شرين الثاين �سنة .1969
ً
 رئي�س ًا ملجل�س ال ��وزراء ،ووزيرا للمال ،والدفاعالوطن ��ي والإع�ل�ام ،يف مت ��وز �سن ��ة  .1975لكن
�أعي ��د توزي ��ع احلقائ ��ب الوزارية ،يف �أيل ��ول �سنة
 ،1976فت�سل ��م بالإ�ضاف ��ة �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س
الوزراء ،وزارات :الزراعة ،وال�سياحة ،والإ�سكان
والتعاونيات.
ً
 رئي�س� � ًا ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزي ��را للخارجي ��ةواملغرتبني ،يف ني�سان �سنة .1984
ر�شي ��د كرامي هو م ��ن عائل ��ة طرابل�سية عريقة،
جده ر�شيد الذي توىل الإفتاء يف مدينة طرابل�س
زم ��ن ال�سلطن ��ة العثماني ��ة ،ووال ��ده عبداحلميد

الذي جم ��ع الإفت ��اء والزعامة والنياب ��ة ورئا�سة
الوزراء ،و�أحد رج ��ال اال�ستقالل اللبناين الذين
اعتقلوا يف را�شيا �سنة .1943
بد�أ حياته ال�سيا�سي ��ة مطالب ًا بالوحدة مع �سوريا
�سنة  ،1950ف�أ�س�س وتر�أ�س حزب التحرر العربي
وكان عل ��ى ر�أ�س الوف ��ود الطرابل�سي ��ة التي �أمت
دم�ش ��ق للمطالب ��ة ب�سوريا الكربى .وم ��ع الوحدة
االقت�صادي ��ة �سن ��ة  ،1955والتع ��اون الع�سك ��ري
معه ��ا �سن ��ة  ،1956والوح ��دة م ��ع اجلمهوري ��ة
العربي ��ة املتح ��دة �سن ��ة  ،1958معار�ض� � ًا �إقام ��ة
التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي بني لبن ��ان �سوريا� .شارك
يف الث ��ورة ال�شعبية �ضد عهد كمي ��ل �شمعون �سنة
 ،1958وتزعم حركة املقاومة يف طرابل�س.
يف �سن ��ة � 1973أق ��ام حتالف� � ًا ثالثي ًا م ��ع �صائب
�سالم ورمي ��ون �إده �ضد حك ��م �سليمان فرجنية.
ويف �سن ��ة � 1975أعل ��ن تر�شي ��ح نف�س ��ه لرئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة ،و�ش ��ارك يف هيئة احل ��وار الوطني،
وعار�ض حكومة نور الدي ��ن الرفاعي الع�سكرية.
اعتك ��ف يف منزل ��ه مقاطع� � ًا احلك ��م راف�ض ًا زج
اجلي�ش اللبناين يف ال�صراع الع�سكري الدائر.
تر�أ�س عدة وفود ر�سمية �إىل اخلارج� ،أبرزها وفد
لبنان �إىل القمة العربية يف القاهرة �سنة .1964
كان م ��ن �أركان العه ��د ال�شهاب ��ي ،ر�ش ��ح اليا�س
�سركي� ��س لرئا�سة اجلمهوري ��ة ،ووقف ب�شدة �ضد
و�ص ��ول ب�ش�ي�ر اجلميل ل�س ��دة الرئا�س ��ة ،ورف�ض
اتف ��اق � 17أيار� .شارك يف م�ؤمتري جنيف ولوزان
 1983و ،1984اللذي ��ن �أ�س�س ��ا حلكوم ��ة �إحت ��اد
وطني توىل رئا�ستها.
عرف عنه �أنه رج ��ل دولة ،وقائد حكيم و�سيا�سي
معت ��دل ،كم ��ا ع ��رف عن ��ه التق�ش ��ف والإمي ��ان
العمي ��ق ،والتق ��وى وال�صالة ،والتم�س ��ك بالعي�ش
الأخ ��وي الإ�سالم ��ي وامل�سيح ��ي ،واالبتع ��اد ع ��ن
العن ��ف و�أج ��واء ال�س�ل�اح .عم ��ل لوق ��ف احلرب
و�إنه ��اء امل�ؤام ��رة عل ��ى لبن ��ان فلم يوف ��ق وذهب
�ضحيتهاُ .ع ��رف بحر�صه على املال العام ،واكب
عملي ��ة الإ�صالح ال�سيا�سي والإداري يف لبنان ،يف
عهد الرئي�س ف�ؤاد �شهاب.
ا�ست�شه ��د يف الأول من حزي ��ران �سنة  1987فوق
�أجواء حاالت بينم ��ا كان عائد ًا من طرابل�س �إىل
بريوت ،بعد عطلة عي ��د الفطر ،عندما انفجرت
عب ��وة كان ��ت مو�ضوع ��ة خلف مقع ��ده ،يف طائرة
مروحية تابع ��ة للجي�ش اللبناين .فاتهمت القوات
اللبنانية بجرمية االغتيال ،وحوكم قائدها �سمري
جعجع ،بعقوبة الإعدام مع تخفي�ضها �إىل امل�ؤبد.
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جورج جان حكيم ()1987-1913
ُول ��د يف طرابل� ��س يف  19ني�س ��ان �سن ��ة .1913
تلقى علومه الأ�سا�سي ��ة يف اجلامعتني الي�سوعية
والأمريكي ��ة .ث ��م در� ��س احلق ��وق يف اجلامع ��ة
الي�سوعية ،وتخ ��رج منها حمامي� � ًا �سن ��ة .1937
ُعني �سن ��ة  1946م�ست�شار ًا للبعث ��ة اللبنانية �إىل
وا�شنط ��ن .كذلك كان موفد لبن ��ان �إىل املجل�س
االقت�صادي واالجتماع ��ي يف الأمم املتحدة بني
�سنت ��ي  .1949-1946مث ��ل لبن ��ان يف اجلمعية
العمومي ��ة للأمم املتحدة �سن ��ة  .1965كما مثل
لبن ��ان يف اللجن ��ة التح�ضريي ��ة .وتر�أ� ��س بعث ��ة
لبنان �إىل ع ��دة م�ؤمترات عقدتها جامعة الدول
العربي ��ة.
 ُع�ي�ن وزي ��ر ًا للمالي ��ة ،واالقت�ص ��اد الوطن ��ي،والزراع ��ة ،يف �أيل ��ول �سن ��ة  ،1952يف حكوم ��ة
الرئي� ��س خال ��د �شهاب ،وبع ��د ا�ستقال ��ة مو�سى
مب ��ارك يف �شباط �سنة ُ ،1953عني جورج حكيم
وزي ��ر ًا للخارجي ��ة واملغرتبني مكان ��ه ،بالإ�ضافة

�إىلال ��وزاراتال�سابق ��ة.
 وزي ��ر ًا للخارجي ��ة واملغرتب�ي�ن ،يف حكوم ��ةالرئي� ��س�صائ ��ب�س�ل�ام.
 وزير ًا لالقت�ص ��اد الوطني ،والرتبية الوطنية،يف �آذار �سنة  ،1956يف حكومة الرئي�س عبداهلل
الي ��ايف.
 نائب� � ًا للرئي�س ،ووزي ��ر ًا للخارجية واملغرتبني،يف مت ��وز �سنة  ،1965يف حكوم ��ة الرئي�س ر�شيد
كرام ��ي.
ً
ً
 نائب� �ا للرئي�س ،ووزي ��را للخارجية واملغرتبني،يف كانون الأول �سن ��ة  ،1966يف حكومة الرئي�س
ر�شي ��دكرام ��ي.
منحت ��ه جامع ��ة �س ��ان ج ��ون يف نيوي ��ورك �سنة
� 1965شه ��ادة دكت ��وراه فخري ��ة .ت�أه ��ل م ��ن
الأمريكية لورا ولهم ��ا :حنا وندى .تويف يف �سنة
.1987

محمد أمين إسماعيل الحافظ ()2009-1926
ُولد يف طرابل�س �سن ��ة  .1926تلقى درو�سه الأولية
يف القد� ��س ال�شري ��ف ،حي ��ث كان وال ��ده العالمة
ال�شيخ �إ�سماعيل قا�ضي الق�ضاة يف املجل�س الأعلى
لفل�سط�ي�ن .وقبيل احل ��رب العاملي ��ة الثانية عادت
العائل ��ة �إىل طرابل�س حيث �أمت درا�سته الثانوية يف
مدر�سة الفرير ،وكلية الرتبية والتعليم.
�ساف ��ر �إىل م�صر لدرا�س ��ة االقت�صاد ال�سيا�سي يف
جامع ��ة القاهرة �سن ��ة  ،1945ون ��ال �إجازتها �سنة
 .1949ث ��م انتق ��ل �إىل �أوروب ��ا فنال �سن ��ة ،1950
دبلوم� � ًا يف القان ��ون ال ��دويل الع ��ام م ��ن �أكادميية
القان ��ون الدويل التابعة ملحكم ��ة العدل الدولية يف
الهاي.
ثم نال �شه ��ادة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة
لوزان يف �سوي�سرا �سنة .1953
ع ��اد �إىل لبنان ،وعم ��ل مدير ًا يف معه ��د البحوث
ال�صناعي ��ة من �سنة  1954حتى �سنة  .1960وكان
يف تل ��ك الأثناء ميار�س «هواية» ال�صحافة ،ويكتب
تعليق� � ًا يومي ًا ع ��ن ال�سيا�سة اخلارجي ��ة يف جريدة
«احلي ��اة» .وين�ش ��ر �صفح ��ة اقت�صادي ��ة �أ�سبوعية
يف جري ��دة «اجلري ��دة» .كما عمل يف ه ��ذه الفرتة
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�أ�ست ��اذ ًا مل ��ادة االقت�صاد يف «اجلامع ��ة اللبنانية»،
وجامعة بريوت العربية.
انتخب نائب ًا عن طرابل�س يف دورات 1960 :و1964
و 1968و 1972و .1992وظ ��ل � 36سن ��ة يف النيابة
كان خاللها رئي�س ًا للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية طوال
� 31سن ��ة ،وتر�أ�س �أثناءه ��ا وفود ًا برملاني ��ة �إىل ما
يزيد عن �ست�ي�ن م�ؤمتر ًا دولي ًا وعربي� � ًا ،بالإ�ضافة
�إىل ح�ض ��وره ع ��دد ًا م ��ن دورات الأمم املتحدة يف
نيويورك ،وم�ساهمته يف عدة م�ؤمترات اقت�صادية
ونفطية.
 ع�ي�ن رئي�س� � ًا ملجل�س ال ��وزراء ،ووزي ��ر ًا للإعالموال�صحة ،يف ني�سان �سنة  ،1973بعد اغتيال القادة
الفل�سطيني�ي�ن الثالثة يف �شارع ف ��ردان يف بريوت.
لكن حكومته مل متثل �أمام املجل�س النيابي ،فتقدم
با�ستقالت ��ه بتاري ��خ  8حزيران �سن ��ة  1973ب�سبب
ال�ضغوط ��ات التي مور�ست عليه باعتب ��اره �أول من
يخرق ن ��ادي ر�ؤ�ساء الوزارة التقليديني� ،إ ّال انها مل
تقبل من رئي�س اجلمهورية �إ ّال يف  7متوز .وقد �أعلن
خ�ل�ال هذه الفرتة حالة الطوارىء يف لبنان و�أنزل
اجلي�ش ،وتفاو�ض مع الفل�سطينيني.

هو من �أب ��رز ر�ؤ�ساء احلكومة ثقافة و�صاحب نكتة
�سيا�سية.
مت�أهل من الكاتبة املعروف ��ة ليلى ع�سريان ولهما:
رمزي .وتويف يف �سنة .2009

عمر عبدالحميد كرامي ()2015-1935
ُولد يف طرابل� ��س يف الأول من �أيار �سنة .1935
تلقى علوم ��ه االبتدائية يف دار الرتبية والتعليم
يف طرابل� ��س ،واملتو�سط ��ة والثانوي ��ة يف الكلي ��ة
العام ��ة  ،))C.Iوتاب ��ع درا�ست ��ه يف اجلامع ��ة
الأمريكي ��ة ،ويف جامع ��ة القاه ��رة حيث ح�صل
على �إجازة يف احلقوق �سنة .1961
ب ��د�أ حيات ��ه العملي ��ة حمامي� � ًا ،لك ��ن العم ��ل
ال�سيا�س ��ي ا�ستح ��وذ علي ��ه فظهر ك�أح ��د �أبرز
معاوين �شقيقه ر�شيد .وبعد اغتيال هذا الأخري
ت�سلم عمر زمام القيادة.
عني نائب� � ًا عن طرابل�س �سنة  ،1991ثم انتخب
الحق� � ًا يف دورة �سن ��ة  1992ودورة �سن ��ة 1996
ودورة �سنة .2000
 ع�ي�ن وزي ��ر ًا للرتبي ��ة والفن ��ون اجلميل ��ة ،يفت�شرين الثاين �سن ��ة  ،1989يف حكومة الرئي�س
�سليم احل�ص.
 رئي�س� � ًا ملجل�س ال ��وزراء ،يف كانون الأول �سنة.1990
ً
 رئي�س� �ا ملجل�س الوزراء ،يف ت�شرين الأول �سنة.2004

خ�ل�ال متر�سه بال ��وزارة الأوىل عمل على �إلغاء
الإف ��ادات املدر�سية ،والع ��ودة �إىل االمتحانات
وال�شهادات الر�سمية و�إزالة احلواجز امل�سلحة،
وفتح املعاب ��ر والطرقات به ��دف �إعادة اللحمة
�إىل ال�شع ��ب اللبناين بعد احل ��رب ،وم�صادرة
�أ�سلحة امليلي�شيات والعمل على ت�شكيل حكومات
وحدة وطنية.
كان �أحد �أركان املعار�ضة الأ�سا�سيني بني �سنتي
 1991و.2004
ُعرف مبواقفه الثابتة معترب ًا لبنان دولة عربية
حرة م�ستقلة.
ق ��دم ا�ستقال ��ة حكومته بع ��د اغتي ��ال الرئي�س
ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري يف اجلل�س ��ة العامة
املنعقدة بتاري ��خ � 28شباط �سنة � .2005شارك
�سنة  2006يف ت�أ�سي� ��س اللقاء الوطني اللبناين
ال ��ذي �ض ��م �شخ�صي ��ات وطني ��ة م ��ن خمتلف
الطوائف اللبنانية ،ث ��م تر�أ�س هذا اللقاء ،كما
تر�أ�س حزب التحرر العربي.
مت�أه ��ل من ال�سيدة مرمي قبط ��ان ولهما :خالد
وفي�صل ومين وزينة .وتويف يف �سنة .2015

مصطفى رشاد درنيقة ()1936
ُول ��د يف مدين ��ة طرابل� ��س يف � 17أيار �سن ��ة .1936
تلق ��ى علوم ��ه يف مدار� ��س طرابل� ��س ،و�أنهاه ��ا يف
املدر�سة الوطنية وتخرج منها �سنة .1956
�ساف ��ر �إىل �أملانيا وتاب ��ع درا�سته العلي ��ا يف جامعة
برلني للعلوم حيث تخ�ص�ص يف هند�سة الإن�شاءات
ونال �شهادة بكالوريو�س هند�سة �سنة .1962
ب ��د�أ عمل ��ه مهند�س ًا مدني ًا �سن ��ة  1963يف م�ؤ�س�سة
رودول ��ف �إليا� ��س الهند�سي ��ة يف ب�ي�روت ،ويف �سنة
 1968التحق مبجموع ��ة �شركات دروي�ش للهند�سة
يف دب ��ي ،وبعد �سنتني �أ�صبح مدير ًا لهذه املجموعة
من ال�شركات.
�أ�س�س �سن ��ة � 1971شركة �سوجك� ��س وقد �أ�صبحت
فيما بعد �شركة رائدة يف قطاع البناء واملقاوالت يف
ال�ش ��رق الأو�سط ذات فروع يف �أكرث من اثني ع�شر
بلد ًا ،ويعمل فيها �أكرث من خم�سة وع�شرين �ألف ًا من
املوظفني ،وب�إيراد �سنوي يتعدى اخلم�سماية مليون
دوالر �أمريكي.

 ُعني وزير ًا للزراعة ،يف ت�شرين الأول �سنة ،1980يف حكومة الرئي�س �شفيق الوزان.
�سافر �سنة � 1986إىل الواليات املتحدة الأمريكية،
حيث عم ��ل يف جمال اال�ستثمار العق ��اري يف والية
فرجينيا.
ع ��اد �سن ��ة � 1990إىل لبن ��ان لي�ش ��ارك يف �إن�ش ��اء
جمموع ��ة �ش ��ركات غ ��از ال�ش ��رق ،وق ��د �أ�صبحت
من �أك�ب�ر ال�شركات التي تعم ��ل يف جمال ا�سترياد
وتخزي ��ن وتوزي ��ع الغاز ال�سائل .ث ��م انتخب رئي�س ًا
ملجل�س �إدارتها.
ع�ضو يف جمل�س �أمناء جامعة املنار يف طرابل�س.
يتق ��ن ع ��دة لغ ��ات منه ��ا :العربي ��ة واالنكليزي ��ة
والفرن�سية والأملانية.
ت�أهل من ال�سيدة جوانا كري�ستني وله منها ابنتان:
ديانا وهانيا ،ثم ت�أهل من ال�سيدة �سحر �أمني دياب
ولهما :عليا ور�شاد وكرمي.
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أحمد سامي سعداهلل
منقارة ()1940

نجيب عزمي ميقاتي
()1955

ُول ��د يف طرابل� ��س �سن ��ة  .1940تلق ��ى علوم ��ه مبختل ��ف مراحلها يف
مدار�س طرابل�س الر�سمية.
دخ ��ل املدر�س ��ة احلربية �سن ��ة  ،1960وتخرج منه ��ا برتبة مالزم يف
قوى الأمن الداخلي ،وكان ترتيبه الأول يف دورته ،وتدرج تباع ًا حتى
و�صل �إىل رتب ��ة عميد� .شغل عدة منا�صب قيادية يف �شرطة بريوت،
ويف �أركان املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،يف ال�شعبة الإدارية،
ويف تخطيط وبرجمة تطوير امل�ؤ�س�سة الأمنية ،ويف رئا�سة �أركان قوى
الأمن الداخلي.
جذب ��ه العمل االجتماع ��ي وال�سيا�سي ،فق ��دم ا�ستقالته م ��ن ال�سلك
الع�سكري �سنة  1991ليع�ي�ن رئي�س ًا لبلدية طرابل�س يف ت�شرين الأول
من ال�سن ��ة عينها ،ونائب ًا لرئي�س جمعية ال�صلي ��ب الأحمر اللبناين.
ويف �سن ��ة ُ 1998عني مدير ًا عام� � ًا مل�ؤ�س�سة ف�.أ .كتان ��ة يف ال�شمال،
كذلك ُع�ي�ن م�ست�شار ًا مفو�ض ًا لرئي�س الإحتاد الدويل للمدن املتحدة
ملنطقة ال�شرق الأو�سط (لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني).
 ُعني وزير ًا لل�سياحة ،يف �أيار �سنة  ،1992يف حكومة الرئي�س ر�شيدال�صلح.
 وزي ��ر ًا للرتبية والتعلي ��م العايل ،يف ت�شري ��ن الأول �سنة  ،2004يفحكومة الرئي�س عمر كرامي.
ه ��و �أ�ستاذ حما�ض ��ر يف «اجلامعة اللبناني ��ة» ،واجلامعة الإ�سالمية،
ورئي�س منذ �سنة  2005جلامعة املنار يف طرابل�س.
بالإ�ضاف ��ة �إىل علوم ��ه الع�سكري ��ة ،يحم ��ل �إج ��ازة يف احلق ��وق م ��ن
«اجلامع ��ة اللبناني ��ة» ( )1973و�شهادت ��ي دبل ��وم يف القان ��ون العام
واخلا� ��ص ،ودكت ��وراه دول ��ة يف الإدارة واملالية العامة م ��ن اجلامعة
اللبناني ��ة  .1989كما يحمل �شهادة يف الإدارة العليا من كلية الإدارة
يف بروك�س ��ل ،و�شه ��ادة الأركان للقوى امل�شرتكة م ��ن كلية الأركان يف
باري� ��س ،ودبلوم ًا يف �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،ودبلوم ًا يف التخطيط من
املعهد الدويل للإدارة العامة يف باري�س.
ل ��ه العديد من الكتاب ��ات والت�آليف �أبرزها :تنظي ��م م�صلحة جتهيز
قوى الأم ��ن الداخل ��ي ،ودور املنظمة العربية للدف ��اع االجتماعي يف
مكافح ��ة اجلرمية ،ودور الإنفاق العام يف االقت�صاد الوطني ،و�إدارة
املوازنة يف الدولة احلديثة.

ُول ��د يف طرابل� ��س  -الت ��ل يف  24ت�شرين الث ��اين �سن ��ة  .1955تلقى علومه
الثانوية يف اللي�سيه الفرن�سية ،واجلامعية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
حيث نال الإج ��ازة يف �إدارة الأعمال �سن ��ة  ،1979واملاج�ستري �سنة ،1980
وتاب ��ع درا�سات ��ه العليا يف جامع ��ة هارف ��رد للأعمال �سن ��ة  1989وجامعة
 Inseadيف فرن�سا حيث �أجرى دورات مهنية.
مار� ��س قبل النيابة مهنة رجل �أعمال يف احلق ��ل االقت�صادي .انتخب نائب ًا
ع ��ن حمافظة ال�شمال ،ق�ضاء طرابل� ��س يف دورة  2000ونائب ًا عن طرابل�س
يف  2009و.2018
ً
 عينّ وزير ًا للأ�شغال العامة ،ووزيرا للنقل ،يف كانون الأول �سنة  ،1998يفحكومة الرئي�س �سليم احل�ص.
 وزي ��ر ًا للأ�شغال العامة والنقل ،يف ت�شري ��ن الأول �سنة  ،2000يف حكومةالرئي�س رفيق احلريري.
 وزير ًا للأ�شغال العامة والنقل ،يف ني�سان  ،2003يف حكومة الرئي�س رفيقاحلريري.
ً
عني رئي�سا ملجل�س الوزراء ،يف ني�سان  ،2005ف�شكل حكومة مل يرت�شح �أحد
من �أع�ضائها لالنتخابات النيابية مبن فيها رئي�سها.
يف  13حزي ��ران � 2011شكل حكومة ثالثينية .وقدم ا�ستقالة هذه احلكومة
يف � 22آذار  ،2013ث ��م بقي على ر�أ�سها يف حالة ت�صريف االعمال حتى 15
�شباط  ،2014عندما اعلن متام �سالم ت�شكيل حكومته امل�ؤلفة من 24وزير ًا.
عم ��ل على تطوي ��ر مرف�أ طرابل� ��س ،و�ساه ��م يف �إبرام اتفاقي ��ات النقل مع
�سوري ��ا والأردن والع ��راق ،ويف �إط�ل�اق �سيا�سة الأج ��واء املفتوحة يف قطاع
النقل اجل ��وي واملخطط التوجيهي العام للبنان ،وم�ش ��روع قانون ال�سالمة
العام ��ة .وله م�ساهمات عديدة يف غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت ،ويف
غرفة التجارة العربية الأمريكية ،وجمل�س رجال الأعمال ال�سوري اللبناين.
ي�ؤم ��ن بلبنان وطن ًا نهائي ًا جلميع �أبنائه ،عروب ��ي االنتماء والهوية ،وموطن ًا
للحرية وللدميقراطية واحلوار.
ل ��ه درا�سات اقت�صادية عن اخل�صخ�صة ،والتكام ��ل االقت�صادي مع الدول
العربي ��ة .كان ع�ضو ًا يف كتل ��ة نواب ال�شمال ،التي ير�أ�سه ��ا النائب �سليمان
طوين فرجنيه.ومت�أهل من ال�سيدة مي دوماين ولهما :ماهر ومالك ومريا.
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محمد أحمد الصفدي ()1944
ُول ��د يف طرابل� ��س يف � 27آذار  ،1944وتلقى علومه
التكميلي ��ة والثانوي ��ة يف مدر�س ��ة برمان ��ا ،دخ ��ل
اجلامع ��ة الأمريكي ��ة ودر� ��س فيه ��ا �إدارة الأعمال
وحاز �إجازتها.
عم ��ل يف قطاع ��ات اال�ستثمار يف لبن ��ان وخارجه،
(الطريان املدين ،الكومبيوتر ،البناء)� .سافر �إىل
ال�سعودية وهناك تو�سعت �أعماله لت�شمل عدة دول
عربية و�أوروبية.
انتخ ��ب نائب ًا عن حمافظة ال�شمال الدائرة الثانية
يف �سن ��ة  ،2000و�أعي ��د انتخاب ��ه يف دورت ��ي �سن ��ة
 2005و�سن ��ة � .2009ش ��ارك يف �أعم ��ال جل ��ان:
املال واملوازنة ،واالقت�ص ��اد والتجارة والتخطيط،
وتكنولوجيا املعلومات ،وحقوق الإن�سان وهو رئي�س
جلنة ال�صداقة اللبناني ��ة  -الأملانية ،واللبنانية -
الكويتية يف املجل�س النيابي.
�أن�ش� ��أ «م�ؤ�س�س ��ة ال�صفدي» ،وه ��ي م�ؤ�س�سة مدنية
غ�ي�ر حكومي ��ة ال تتوخى الرب ��ح هدفه ��ا م�ساعدة
الأف ��راد واملجتمع عل ��ى حتقيق التنمي ��ة الب�شرية.
�أب ��رز �إجنازاته ��ا تعلي ��م الكمبيوت ��ر يف ال�شم ��ال
لأك�ث�ر م ��ن � 17000شخ� ��ص .يتم�س ��ك ال�صفدي

بامل�ؤ�س�س ��ات الد�ستورية ،و�سي ��ادة القانون ،و�صون
احلريات العامة ،ويعترب ان التنمية هي يف �أ�سا�س
تطوير لبنان وله يف م�ضمارها العديد من امل�شاريع
واملبادرات التي يغلب عليها الطابع االن�ساين.
�أ�س� ��س «التكت ��ل الطرابل�سي النيابي» م ��ع النائبني
حممد كبارة وموري�س فا�ضل �سنة  2000وتر�أ�سه.
عينّ :
 وزي ��ر ًا للأ�شغ ��ال العامة والنق ��ل ،يف متوز �سنة ،2005يف حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.
 وزير ًا لالقت�صاد والتجارة ،يف متوز �سنة ،2008يف حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.
 وزي ��ر ًا لالقت�ص ��اد والتج ��ارة ،يف ت�شرين الثاين�سنة  ،2009يف حكومة الرئي�س �سعد احلريري.
 وزي ��ر ًا للمالي ��ة ،يف حزي ��ران �سن ��ة  ،2011يفحكومة الرئي�س جنيب ميقاتي
�ش ��ارك يف م�ؤمتر احل ��وار الوطني ال ��ذي ُعقد يف
الدوح ��ة يف � 17أيار �سنة  ،2008برعاية �أمري دولة
قطر من �أجل ايجاد حل للأزمة اللبنانية.
ع�ضو يف عدة جمال�س ثقافية و�أكادميية.
حائز على و�سام اال�ستحقاق م ��ن جمهورية �أملانيا

االحتادي ��ة ،وو�س ��ام جوقة ال�ش ��رف الفرن�سية من
رتبة فار�س.
مت�أه ��ل م ��ن ال�سي ��دة فيوالت خ�ي�راهلل .ل ��ه :الرا
واملرحوم رمزي.

عمر كامل مسقاوي ()1935
ُول ��د يف طرابل�س �سن ��ة  .1935تلقى علومه الأولية
يف مدار�س طرابل�س ،والثانوية يف الكلية ال�شرعية
يف ب�ي�روت� .ساف ��ر �إىل م�صر ودر� ��س احلقوق يف
جامعة القاهرة ،وتخرج منها حام ًال �إجازتها �سنة
 ،1960كم ��ا نال �إجازة يف الأحوال ال�شخ�صية من
جامعة الأزهر ،وماج�ستري ًا من جامعة القاهرة.
مار� ��س مهنة املحام ��اة ابت ��داء من �سن ��ة ،1961
متدرج ًا يف مكتب الأ�ستاذ �أحمد غازي .وهو ع�ضو
يف نقابة حمامي طرابل�س.
انتخب رئي�س ًا جلمعية مكارم الأخالق الإ�سالمية،
وهو ع�ضو املجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى منذ
�سن ��ة  1967ولغاي ��ة تاريخ ��ه ،كم ��ا كان ع�ضو ًا يف
املجل� ��س اال�ست�ش ��اري ملفتي اجلمهوري ��ة اللبنانية
 ،1966 - 1964وع�ض ��و جمل� ��س بلدي ��ة طرابل�س
.1990 - 1979
انتخ ��ب نائب� � ًا ع ��ن حمافظ ��ة ال�شم ��ال ،دائ ��رة
طرابل�س ،يف دورة �سنة  ،1992ودورة �سنة .1996

 ع�ّي�نّ وزير دولة ل�ش� ��ؤون النقل ،يف ت�شرين الأول�سن ��ة  ،1992يف حكومة الرئي� ��س رفيق احلريري،
ث ��م ع�ي�ن يف ني�س ��ان �سن ��ة  1993وزي ��ر ًا للنقل يف
احلكومة عينها.
 وزي ��ر ًا للنق ��ل ،يف �أي ��ار �سن ��ة  ،1995يف حكومةالرئي�س رفيق احلريري.
 وزي ��ر ًا للنقل ،يف ت�شري ��ن الثاين �سنة  ،1996يفحكومة الرئي�س رفيق احلريري.
ل ��ه العدي ��د م ��ن امل�ؤلف ��ات الفكري ��ة والدرا�سات
والأبح ��اث منها :وحدة احل�ض ��ارة� ،آراء �إ�سالمية
يف ق�ضاي ��ا معا�صرة ،بنية املجتم ��ع وم�سار الدولة
يف لبنان ،ر�ؤى ثقافية وفكرية و�سيا�سية يف م�سرية
الق ��رن الع�شرين ،ون�شر ندوة مناق�شة لأفكار حول
الإ�سالم بعد � 11أيلول� ،صدرت بكتاب باال�شرتاك
مع الإمام ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل.
مت�أه ��ل من ال�سيدة منى �أُب ��ري ولهما :لبنى وماي
وندى.
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سمير عدنان الجسر ()1944
ُول ��د يف طرابل� ��س يف  10حزي ��ران �سن ��ة  .1944تلقى
علوم ��ه االبتدائي ��ة والتكميلي ��ة يف مدر�س ��ة الفرير يف
طرابل� ��س ،والثانوي ��ة يف مدر�س ��ة الفري ��ر الداخلية يف
جوني ��ة .در�س احلقوق يف جامعة ب�ي�روت العربية ونال
�إجازتها �سنة .1969
انت�س ��ب �إىل نقاب ��ة املحام�ي�ن �سن ��ة  ،1969و�أ�صب ��ح
حمامي� � ًا يف الإ�ستئن ��اف �سن ��ة  .1972ويف �سنة 1991
انتخب ع�ض ��و ًا يف جمل�س نقابة املحام�ي�ن يف ال�شمال،
وتوىل مهام �أمانة ال�صندوق ل�سنتني ،ثم �أمانة ال�سر.
�أوىل العم ��ل االجتماع ��ي �أهمية خا�ص ��ة ،فانتخب �أول
رئي� ��س للحرك ��ة الإجتماعية يف طرابل� ��س ،كما انتخب
ع�ض ��و ًا يف جمل� ��س �إدارة جمعي ��ة م ��كارم الأخ�ل�اق
الإ�سالمي ��ة ،ث ��م نائب� � ًا للرئي� ��س ،ث ��م رئي�س� � ًا ملجل� ��س
املندوب�ي�ن يف التجم ��ع الوطني للعم ��ل االجتماعي �سنة

 .1999وظ ��ل املن�سق العام لتي ��ار امل�ستقبل يف ال�شمال
حتى �سنة .2008
 ع�ي�ن وزير ًا للعدل ،يف ت�شري ��ن الأول �سنة  ،2000يفحكومة الرئي�س رفيق احلريري.
 وزير ًا للرتبية والتعليم العايل ،يف ني�سان �سنة ،2003يف حكومة الرئي�س رفيق احلريري.
انتخ ��ب نائب ًا عن حمافظة ال�شم ��ال ،ق�ضاء طرابل�س،
يف دورات  2005و 2009و 2018كم ��ا انتخ ��ب ع�ض ��و ًا
يف جلنة الإدارة والع ��دل ،ويف املجل�س الأعلى ملحاكمة
الر�ؤ�س ��اء وال ��وزراء ،ورئي�س� � ًا للجن ��ة الدف ��اع الوطني
والأم ��ن والبلديات .وهو ع�ض ��و يف هيئة مكتب املجل�س
النياب ��ي ع�ضو يف الكتل ��ة النيابية لتي ��ار امل�ستقبل التي
ير�أ�سه ��ا النائب �سع ��د احلريري .مت�أهل م ��ن ال�سيدة
�سالم عبداللطيف كبارة ولهما :عدنان وغ�سان ورامي.

محمد بهاء إحسان شطح
()2013-1951

ُول ��د يف طرابل� ��س �سن ��ة  .1951تلقى درو�س ��ه االبتدائية والثانوي ��ة يف املدر�سة
االجنيلي ��ة يف طرابل�س ،و�أنه ��ى الثانوية يف الأنرتنا�شيون ��ال كولدج يف بريوت.
در�س العلوم االقت�صادي ��ة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وح�صل منها على
�شه ��ادة بكالوريو�س �سن ��ة � .1974سافر �إىل الواليات املتح ��دة الأمريكية ،فنال
�شه ��ادة دكت ��وراه يف االقت�ص ��اد من جامعة تك�سا� ��س �سن ��ة  ،1983ود ّر�س مادة
االقت�صاد لعدة �سنوات يف اجلامعة عينها.
بني �سنت ��ي  1983و 2005عمل يف �صندوق النقد ال ��دويل يف الواليات املتحدة،
وتبو�أ فيه عدة منا�صب منها م�ست�شار ملجل�س �إدارة ال�صندوق عن منطقة ال�شرق
الأو�سط ،ونائب املدير التنفيذي.
ع�ي�ن �سن ��ة  1993نائب ًا حلاكم م�ص ��رف لبنان ،و�سنة � 1997سف�ي�ر ًا للبنان يف
الوالي ��ات املتحدة الأمريكية ،و�سن ��ة � 2005أ�صبح م�ست�ش ��ار ًا لرئي�س احلكومة
اللبنانية ف�ؤاد ال�سنيورة.
 عني وزير ًا للمالية ،يف متوز �سنة  ،2008يف حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.ا�ست�شه ��د يف  27كان ��ون االول  2013يف انفج ��ار �سي ��ارة مفخخ ��ة يف العا�صمة
بريوت .ومت�أهل من ال�سيدة نينا ميقاتي ولهما :عمر وراين.
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ريا الحفار الحسن ()1967
حائ ��زة عل ��ى درج ��ة ماج�ست�ي�ر يف
�إدارة الأعم ��ال م ��ن جامع ��ة جورج
وا�شنط ��ن يف الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكية.
وعل ��ى �إج ��ازة يف �إدارة الأعمال من
اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
ا�ستهلت حياتها املهنية ،يف منت�صف
الت�سعينات �ضمن برنامج ممول من
االمم املتح ��دة والبن ��ك ال ��دويل يف
وزارة املالي ��ة ،حي ��ث �أ�شرف ��ت على
تنفيذ �إ�صالح ��ات يف املالية العامة،
ويف �إر�س ��اء وت�شغي ��ل نظ ��ام لإدارة
الديون.
ومن ثم� ،شغلت من�ص ��ب م�ست�شارة
لوزي ��ر االقت�صاد والتج ��ارة ال�شهيد
با�سل فليحان.
والحق� � ًا عمل ��ت يف مكت ��ب رئي� ��س
احلكوم ��ة كمدي ��رة مل�شاري ��ع ع ��دة
ممولة م ��ن االمم املتحدة واالحتاد
االوروب ��ي ،ف�أ�شرف ��ت عل ��ى م�شاريع
�إ�صالحي ��ة يف القط ��اع الع ��ام،
و�ساهمت يف و�ضع برنامج احلكومة
للإ�ص�ل�اح االقت�صادي واالجتماعي
يف �إط ��ار م�ؤمت ��ري «باري� ��س»2
و«باري�س.»3

و�شغل ��ت ب�ي�ن ت�شرين الث ��اين 2009
وكانون الثاين  ،2011من�صب وزيرة
للمالية يف لبنان.
ويف  8ني�سان  ،2015عينتها حكومة
الرئي�س متام �سالم رئي�سة للمنطقة
االقت�صادية اخلا�صة يف طرابل�س.
متزوجة من الدكتور جناح احل�سن،
ولهم ��ا ثالث بنات :دان ��ا (،)1993
راما ( ،)1995زين (.)2004

نقوال نحاس
()1946

أحمد مصطفى كرامي
()1944
 ولد يف طرابل�س مت�أهل من ال�سي ��دة زينة النبهاين ولهثالثة اوالد ثريا علياء ونور.
 تلقى درو�سه يف مدر�سة برمانا العالية. ن ��ال اج ��ازة يف االقت�ص ��اد والعل ��ومال�سيا�سية من جامعة بريوت العربية.
 تر�أ�س �إدارة مرف� ��أ طرابل�س منذ �سنة 1973ولغاية .1990
 انتخ ��ب نائب ��ا ع ��ن املقع ��د ال�سن ��يبانتخاب ��ات �سن ��ة  ،1996واعيد انتخابه
نائبا عن طرابل�س عام .2009
 ع�ي�ن وزيرا للدول ��ة يف حكومة الرئي�سجنيب ميقاتي يف .2011/6/13

 ول ��د يف الع ��ام  1946يف طرابل� ��س .متزوج ولهثالثة �أوالد.
 م�ؤ�س� ��س  Partners Value EDAFIوه ��ي�شرك ��ة �أعمال تعن ��ى باال�ستثم ��ارات اخلا�صة يف
جم ��االت �صناعي ��ة ع ��دة مل ��واد البن ��اء والطاقة
النظيفة.
 �شغل من�صب املدير التنفيذي ل�شركة «ا�سمنت�سبل�ي�ن» وكان ع�ض ��وا يف جمموع ��ة �سي�سي ��ل
الربتغالية منذ  1980اىل .2009
 :1995-1990نائب رئي� ��س اجلمعية اللبنانيةلرجال الأعمال.
  :2002-1992ع�ض ��و جمل� ��س �إدارة جمعي ��ةال�صناعيني اللبنانيني.
عينه الرئي�س جني ��ب ميقاتي كبري امل�ست�شاريناالقت�صاديني خالل ف�ت�رة توليه رئا�سة احلكومة
يف العام .2005
 حائ ��ز عل ��ى �شه ��ادة يف الهند�س ��ة املدنية منجامعة القدي�س يو�سف.1972 ،
 التح ��ق بكلية �إدارة الأعمال يف جامعة هارفرديف العام .1992
 نائب رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني. ع�ضو جمل�س العمداء يف جامعة �شيكاغو. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة .EDAFI رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة مل�شروباتو�أجبان امل�شرق.
 رئي�س جمل�س �إدارة «�صابون» �ش.م.ل.وزي ��ر االقت�ص ��اد يف حكومة الرئي� ��س ميقاتي يف
.2011 /6/13
 -انتخب نائب ًا عن طرابل�س يف .2018

فيصل عمر كرامي
()1971
 ولد يف طرابل�س يف � 26أيلول .1971 �أمت درا�ست ��ه الثانوي ��ة يف معه ��د الآباءالكرمليني يف طرابل�س.
 تخ�ص� ��ص يف �إدارة الأعمال يف جامعةوايدنر يف بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
 رئي� ��س املجل� ��س التنفي ��ذي حل ��زبالتحرر العربي.
 �أ�س�س جمعية م�ستو�صفات الكرامة. ع�ض ��و جمل� ��س �إدارة جمعي ��ة املن ��ارامل�شرف ��ة عل ��ى م�ؤ�س�س ��ة ر�شي ��د كرامي
للتعليم العايل  -جامعة املنار.
 ع�ض ��و الهيئ ��ة العام ��ة للم�ست�شف ��ىالإ�سالمي اخلريي يف طرابل�س.
 رئي�س جمعية نادي الريا�ضة والأدب. ع�ض ��و جمل�س عمدة جمعي ��ة الك�شافالعربي.
 مت�أهل من ملا دياب ولهما ثالثة اوالد. وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة يف حكومةالرئي� ��س جنيب ميقات ��ي يف  13حزيران
.2011
ً
 انتخب نائبا عن طرابل�س يف .2018التمدن
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أشرف ريفي ()1954
 دخل املدر�سة احلربية عام  1973وتخ َّرج منهابرتبة مالزم عام .1976
 ت��د َّرج يف الرتب �إىل �أن ُر ِّق� َ�ي �إىل رتبة لواءوعينّ مدير ًا عام ًا لقوى الأمن الداخلي من تاريخ
ُ
� ،2005/04/30إىل تاريخ  2013/04/01تاريخ
�إحالته على التقاعد.
 ع�ضو يف املجل�س الأعلى جلامعة نايف العربيةللعلوم الأمنية منذ العام .2009
معلومات �شخ�صية
م�ك��ان وت��اري��خ ال� ��والدة :احل��دي��د ،طرابل�س يف
1954/04/1
ال��و��ض��ع العائلي :مت�أهل من املحامية �سليمة
�أديب وله �أربعة �أوالد �أحمد ،كرمي� ،أمل ،وهناء
عنوان ال�سكن :امليناء ،طرابل�س ،لبنان
امل�ستوى العلمـي
 �شهادة ماج�ستري يف علم اجتماع اجلرمية،اجلامعة اللبنانية ،بريوت ،عام .1981
 �إجازة يف العلوم االجتماعية ،فرع علم اجتماعاجلرمية ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت ،عام .1980
 ال�ب�ك��ال��وري��ا اللبنانية الق�سم ال �ث��اين ،فرعالريا�ضيات عام .1973-1972
 املراكز التي �شـغلها يف املديرية العامة لقوىالأمن الداخلي:
 مكتب مكافحة امل�خ��درات املركزي - 19801981
 رئي�س مكتب العالقات العامة 1988 - 1981 قائد �سرية حر�س رئا�سة احلكومة - 19881990
 رئي�س فرع املعلومات 1999 - 1995 قائد مدر�سة الرتباء يف معهد ق��وى الأم��نالداخلي 2001 - 1999
 رئي�س ق�سم املباحث اجلنائية اخلا�صة 2001 2004 م�ساعد املفت�ش العام لقوى الأم��ن الداخلي2005 - 2004
 املدير العام لقوى الأم��ن الداخلي - 20052013
يف املديرية العامة لأمن الدولة
 رئا�سة �شعبة �أم��ن الدولة الداخلي - 19901993
 مدير �أمن الدولة الإقليمي يف حمافظة ال�شمال1995 - 1993
الدورات التدريبية التي تابعها
 دورة يف جمال «حماية ال�شخ�صيات الهامة»18
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ب ��إ� �ش��راف م��درب�ين م��ن ال�ب��ول�ي����س الفرن�سي،
ال�سعودية ،عام .1987
 دورة �أركان متهيدية ( )D.E.S.G.مع الدركال�ف��رن���س��ي  MAISON ALFORTSع��ام
.1986
 دورة يف جمال «العالقات العامة والإعالم يفال�شرطة» ،الأردن عام .1983
 دورة مبو�ضوع «�إدارة م��راك��ز ال�شرطة» معال�شرطة الكندية� ،أوتاوا  -كندا .عام .1982
امل�ؤمترات والندوات التي �شارك فيها
املوا�ضيع:
 كيفية التحقيق يف اجلرائم املالية والتزوير. تكنولوجيا املعلومات. اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. مكافحة الإرهاب الدويل. الإعالم الأمني. جرائم تبيي�ض الأموال وطرق مكافحتها. املختربات اجلنائية. زيارة املعار�ض وامل�صانع الأمنية والع�سكرية. اجلمعية العامة للمنظمة الدولية لل�شرطةاجلنائية  -الإنرتبول.
 م�ؤمتر قادة ال�شرطة والأمن العرب. م�ؤمتر وزراء الداخلية العرب. م�ؤمتر ق��ادة ال�شرطة يف ال��دول الأع�ضاء يفمنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
اللغــات
 العربية والفرن�سية :ممتازة قراءة/كتابة -االنكليزية :جيد جد ًا.

الأو�سمة وامليداليات
 و�سام اال�ستحقاق اللبناين بدرجاته الأوىلوالثانية والثالثة.
 و�سام احلرب. و�سامي فجر اجلنوب والوحدة الوطنية. و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س. و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط. و�سام الأرز الوطني من رتبة كوموندور. و�سام جوقة ال�شرف الفرن�سية. و�سام التقدير الع�سكري/الدرجة الف�ضية. و��س��ام اال�ستحقاق م��ن وزارة الداخلية يفجمهورية �أ�ستونيا.
 و�سام النجمة الإيطايل من رتبة كوماندور. ميدالية وزارة الداخلية والبلديات. ميدالية اجلدارة. ميدالية �أمن الدولة. ميدالية الأمن الداخلي. ميدالية الأمن العام.التناويه
 �أك�ثر م��ن خم�سني تنويه ًا � �ص��ادر ًا ع��ن وزي��رالداخلية والبلديات ،وزير الدفاع الوطني ،قائد
اجلي�ش ،مدير عام قوى الأمن الداخلي ،ومدير
عام �أمن الدولة.
 دكتوراه فخرية مقدمة من اجلامعة الأمريكيةللتكنولوجيا ،بريوت عام .2008
 وزير العدل يف حكومة الرئي�س متام �سالم يف� 15شباط .2014

رشيد توفيق درباس ()1941
 مواليد عام .1941 لي�سان�س يف احلقوق من جامعة القاهرة .1966 لي�سان�س يف احل�ق��وق اللبنانية م��ن جامعةالقدي�س يو�سف .1967
 حمام يف نقابة طرابل�س منذ العام .1967 نقيب حمامي طرابل�س من العام  1998حتىالعام .2000
 ع�ضو يف منتدى طرابل�س ال�شعري. ع�ضو يف املجل�س الثقايف للبنان ال�شمايل. ع�ضو يف احتاد الكتاب للبنانيني.م��دي��ر «امل��رك��ز ال�ق��ان��وين للتحكيم يف لبنانال�شمايل» امل�سجل ل��دى املحكمة التجارية يف
لبنان ال�شمايل حتت رقم .2002/10
 له جمموعة �شعرية �صدرت يف العام 1991بعنوان «همزة الو�صل» ،و�أخرى بعنوان «الرمل
دي��وان النخيل» يف العام  ،2004ول��ه «الكتابة
بحرب ال�ضوء».
 -له مقاالت وحما�ضرات يف ال�ش�ؤون القانونية

وال �ف �ك��ري��ة والأدب� �ي ��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة يف خمتلف
ال�صحف ،وم�ق��اب�لات �إذاع �ي��ة وتلفزيونية يف
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والقانونية واالدبية واالن�سانية.
 وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف حكومة الرئي�سمتام �سالم يف � 15شباط .2014

أليس شبطيني ()1946
 مواليد طرابل�س 1946 مت�أهلة من املرحوم الدكت ��ور �ألبري العم ولهماثالثة �شبان وفتاة.
ال�شهادات العلمية
 حائزة على دكت ��وراه دولة باحلقوق من فرن�سامع تنويه.
 حائزة على �شهادة باحلقوق والعلوم ال�سيا�سيةواحلق العام.
 حائزة على �شهادات يف قوانني العمل الدولية. �أ�ستاذة يف مادة قانون العمل.املراكز التي �شغلتها:
 حمامية ملدة ثالث �سنوات. قا�ضية ملدة � 41سنة. م�ست�شارة جلميع غرف حمكمة التمييز. رئي�سة غرفة حمكمة التمييز بالتكليف. -رئي�سة حمكمة التمييز الع�سكرية.

كان ��ت مر�شح ��ة لت ��ويل رئا�س ��ة جمل� ��س الق�ضاء
الأعلى.
 وزيرة املهجرين يف حكومة الرئي�س متام �سالميف � 15شباط .2014

محمد كبارة
()1944

 ولد يف منطقة القبة  -طرابل�س عام .1944 حا�صل على اجازة من كلية احلقوق يف «جامعةبريوت العربية».
 مت�أهل من هند �سنكري ولهما ول��دان �سارةوعبد الكرمي.
 ب��د�أ حياته العملية بتعاطي الأع�م��ال احلرةوالتجارة واملقاوالت.
 انتخ ��ب نائب� � ًا ع ��ن طرابل� ��س وال�شم ��ال للمرةالأوىل ع ��ام  ،1992و�أعي ��د انتخاب ��ه يف �أع ��وام
 1996و 2000و 2005و 2009و.2018
 � �ش��ارك يف عمل ال�ل�ج��ان النيابية :الإدارةوالعدل ،الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.
 انتخب مقرر ًا للجنة الأ�شغال العامة والنقلوالطاقة واملياه لدورة العام .2000
 ع�ضو مفو�ض يف هيئة مكتب املجل�س النيابي،ي �� �ش��ارك يف ع���ض��وي��ة جل �ن��ة ال ��دف ��اع ال��وط�ن��ي
والداخلية والبلديات وجلنة الأ��ش�غ��ال العامة
والنقل والطاقة واملياه.
 وزير العمل يف حكومة الرئي�س �سعد احلريرييف  18كانون الأول .2016

هن ��اك ر�ؤ�س ��اء حكومات ووزراء من �أ�ص ��ول طرابل�سية ،وهم :ح�سني ابراهيم االح ��دب ( ،)1931 ،1930،1929 ،1928خريالدين
�سعي ��د االح ��دب ( رئا�سة  5حكومات بني  1937و ،)1938ر�شيد �أ�شرف االحدب ( ،)1943رفيق علي جنا (،)1965 ،1961،1958
�صبحي حممد رجب املحم�صاين (.)1966
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¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

Oó©dG Gòg ‘

áLhôªgh èjô¡Jh »°SÉ«°S OÉ°ùa
á«KQÉc íÑ°üJ ób á°SÉ°ùMh IÒ£N á«°†b ‘





…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G







…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

IÒd 

¥óæa AÓNEÉH »FÉ°†b QGôb
¬ª«∏°ùJh z¿EG »à«dGƒc{
òuØæoj ’ ôªãà°ùŸGh ¢Vô©ª∏d

:z¿óªàdG{ `d ¢VƒØfi áª©f
á°üb √òg
z»KÓãdG ¥ÉØJ’G{

¢UÉN OóY

:á°†jƒY âª°üY
ΩÉeCG ¢ù∏HGôW øjôHÉ°üdG ΩCG
áØ«flh á«≤«≤M áKQÉc



يف �سنة

AÉ≤∏dG á¶◊ øY :¿ógEG IQõ›
Qhó¨ŸG øH’Gh ´ƒéØŸG Ü’G ÚH


ó≤◊G á∏ªM AGQh GPÉe
!?»HƒjC’G øjódG ìÓ°U ≈∏Y

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

¢ù«FQ Ú«©J
¿hDƒ°ûdG áë∏°üŸ
ájó∏H ‘ ájQGOE’G
á
k «Ñ∏J ¢ù∏HGôW
AÉ°†Y’G Ö∏£d

hóY{ »JÉ°üjôL
zá«dhódG áªµÙG
»°VÉ≤dG zÖbÉY{
πªY …òdG QOÉ°U
É¡àeÉbEG ≈∏Y





:zOQh{ á«©ªL
ICGôŸG øY kÉYÉaO
...πØ£dGh
záqéb{h
QÉ¨°üdG óYÉ°ùà«d

z¢ù∏HGôW ≥jôa{
: Ωó≤dG IôµH
πc ÉfRhÉŒ
ô°†ëàfh äÉÑ≤©dG
óYGh º°SƒŸ





¿ƒàjR ƒëf{
á∏ªM :z∞«¶f
®ÉØë∏d á«HÉÑ°T
¢ùØæàŸG ≈∏Y
ÒNC’G ô°†NC’G

¤EG ¢ù∏HGôW øe
:‹Éª°ûdG É¡£«fi
zóëàŸG á«ÁOÉcCG{
ÚH zá∏°ùdG{ ô°ûæJ
ÚÄ°TÉædG π«L





áëØ°U 

...á©«£b
?zá«ÑfÉL QGô°VnCG{ ΩnCG

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

:z¿óªàdG{ ÈY ìÎ≤j ∞°Sƒj º©æŸGóÑY .O
É«Lƒdƒæµà∏d ¢ù∏HGôW ÚJÉ°ùH{
z»ªbôdG OÉ°üàbE’Gh á«còdG

Oó©dG ™e





ø«©HQCG »a
QƒàcódG π°VÉæªdG
ó«éªdG óÑY
Qƒ°†M :»©aGôdG
»eƒbh »æWh

:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
Remember
who you are

zâfCG øe ôqcòJ{





ÜÉMQ .O ™e AÉ≤d
IôµàÑe ô°üf
¿ÉWô°S{ `d êÓ©dG
¢VÉ°†«H’G
zøeõªdG …ƒ≤ædG

:¢SÉqÑY ø«Ø«f
ø«H ¿hÉ©àdÉH{
zhô«LhCG{h ájó∏ÑdG
á«Fƒ°V äGQÉ°TEG
(∂àHhCG ôÑjÉa)





ácô°T ôjóe
øe IƒYóH
‘ zQƒaQÉc{
zá«aÉ≤ãdG á©eÉ÷G{
»eGQ z¿GƒjÉJ{
áHÉ°Th ÜÉ°T 200
ìÉ‚ á°üb :á«à«H á«fÉæÑd ∫ƒ°UCG øe
¢ù∏HGôW GhQGR
»°ù∏HGôW ÜÉ°T








…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

IÒd 




…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW áFQ áédÉ©e

á«°Sóæ¡dG á°SGQódG Ö°ùM,π«gCÉàdG ´hô°ûe ó©H hóÑ«°S Éªc AÉæ«ªdG ¢û«fQƒc





áëØ°U 

»x °ù∏HGôWm ´ƒÑ°SoC’ zIQq ÉëdG{ ájÉ¡ædG


IÒd 

ihÉYO ôpgÉb
AGÎa’G
:ájó«µdGh
IAGôH äÉ«ã«M
∞°Sƒj º©æŸGóÑY

:»JÉ≤«e ™e’
™e Éæà°üb
∞°Sƒj º©æŸGóÑY
OÉæ©dG èpàæoj º∏¶dG
ádÉ°SôdG ∫ÉªcE’









¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

zá«dhódG oør«©n dG{
¢ù∏HGôW ≈∏Y


…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

Ö∏°U Oƒbh ™«æ°üJ
øe ábÉ£dÉH »æZ
:á«dõæªdG äÉjÉØædG
»a IóFGQ áHôéJ
!øµdh..¢ù∏HGôW

áëØ°U 

k’hCG åjQƒàdG :z…ƒ≤dG ¢ù«FôdG{


:z…óØ°üdG á°ù°SDƒe{
áæjóªdG õjõ©J
õcôe{h áªjó≤dG
z»æ¡ªdG ÖjQóàdG
øjô°ûJ ájÉ¡f »a



(ÉHÉ°S ƒjQÉe πMGôdG ¿ÉæØdG ôjƒ°üJ)zõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG IOÉL{ ¬à«ª°ùJ âªJ …òdGh ,¢ù∏HGôW ¢Vô©ªH §«ëªdG z≠æjôdG{ øe AõL



IÒd 

»eÉÙG
:…hÉæ°V Ú°ùM
πLQ π«MQ
¬ª°SG ∞jô°T
¢SÓc ≈°Sƒe

á≤«Kh{ :»ØjQ IQOÉÑe
êhôî∏d ádhÉëe ΩCG z±ô°T
?zájó∏ÑdG IQƒL{ øe

¢SÉHQO ó«°TQ
AÉ°†≤dG øY
IOÉjR ¥QÉWh

åëÑdG{∫ƒM »dhódG ôªJDƒªdG
á«ªæàdG »a √QhOh »ª∏©dG
zäÉ©ªàéª∏d áeGóà°ùªdG

:zQƒØ∏H óYh{ ájƒÄe
zóYh{ á°üb
?É«fÉ£jôH Qòà©J πgh



:ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒ∏dG
z»µ°SQƒµ«°S{
á∏£©eh á∏ª¡e
áLÉ◊G ºZQ
!É¡«dEG á q°SÉŸG

z»dhódG ∂æÑdG{
:záaô¨dG{h
∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW
≈dG á©jô°S áLÉëH
πªY á°Uôa ∞dCG 14


:…ôµæ°S É°TQ
™aóà°S ájó∏ÑdG
π«é°ùàdG Ωƒ°SQ
ôãcCÓd »°SQóªdG
áLÉM


áeÉ©dG áfÉ«°üdG
Ö©∏ª∏d á∏eÉ°ûdG
∞∏µJ »Ñªdh’G
Q’hO ø«jÓe 10



»∏Y ó«°ùdG »àØªdG
ôµàëJ ¿GôjEG :ø«eC’G
»°SÉ«°ùdG ™q«°ûàdG
πª¡oJ ∫hódGh
ø«dóà©ªdG á©«°ûdG

:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
…òdG Qó¡dG
,áæjõîdG ≥pgôoj
»°†à≤j ’CG
!!?¬©æe

ÖFÉædG áª∏c
ÜôM ¢Sô£H
á°ûbÉæe »a
áfRGƒe ´hô°ûe{
z2017

zï∏°ùªdG ∞∏e{
¢ù∏ée{ ≈dEG π°Uh
zQÉªYE’Gh AÉªfE’G
ºjõ∏àdG ≈àªa ...
?RÉéfE’Gh

™°†j ≈àe
AGQRƒdG ¢ù∏ée
»a OqôØà∏d Gk óM
á°SÉ«°S ójóëJ
?¿ÉæÑd ∞bGƒeh

:»Hô¨ªdG Oƒªëe O
Éæg ,…õjõY Éj
»àdG z n¢ù∏oHGo ôW{
zás«°ùæe{ âfÉc
z...{ rânë r°VnCÉa

áfÉÑàdG á°SQóe{
:á«ª°SôdG z≈dhC’G
âæ°ToO
ºdh ø«àæ°S πÑb
!?ó©H íàØoJ

»JÉeÉM
:z¿óªàdG{`d
á«HôàdG ôjRh QGôb
πµd ó©≤e
»fÉæÑd ÖdÉW

ºYÉ£e ÜÉë°UCG
´QÉ°T »gÉ≤eh
ájGódG ô«°ûY
QGô≤H ¿ƒeõà∏j ’
¢ù∏HGôW ájó∏H

:…ôµæ°S É°TQ
äQqôb ájó∏ÑdG
Ωƒ°SQ ójó°ùJ
ø«jƒfÉãdG π«é°ùJ
áLÉM ôãcC’G

:z¿óªàdG{`d »°SƒHO
ÉæJƒb •É≤f ∑Qóf
ójôfh ...ÉæØ©°Vh
AÉªfE’ AÉcô°T
∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW

ºéM øjCG
»∏«ãªàdG ¢ù∏HGôW
¢ù∏éªdG »a
…OÉ°üàb’G
?»YÉªàL’G

:Iƒ∏M ≈Ø£°üe .O
...ójóL líàa
»a áØ°ù∏ØdG
!…OÉ«©dG ∑ôà©ªdG



























2018  ت�شرين الأول-

التمدن

20

2018 - 2017
ô«°S ∂jôØ∏J ´hô°ûe{ á∏MQ
z¿óªàdG{`d É¡jhôj z»MÉ«°ùdG
…ô«aÉ°üY π°†a êÉëdG

A»°T π
q c ∫ƒ≤j »JÉ≤«e ™e’
áMÉ°S øe{ ∫h’G ¬HÉàc »a
z»æ«JÓdG »ëdG ≈dG πàdG

√ó°ü≤j Ée Gòg :¢Tƒ∏Y
…ôjôëdG ó©°S ¢ù«FôdG
z¢ùØædÉH …CÉædG{ `H







IÒd 





…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG
¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

z¢ùØædÉH …CÉædG{ á°üb

Oó©dG ™e

zè«∏îdGh ¿ÉæÑd ∂æH{
zôÑªaƒe{ á∏ªM ¥ÓWG ≈Yôj
äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S øe á«Yƒà∏d

?ºµàHhôY ¢ShôY ¢Só≤dG
IÉ«M »a äÉ£ëe
π«°SÉH iô°ùc
ájó∏H ¢ù«FQ
≥HÉ°ùdG ¿hôàÑdG
{ ôjóeh

AGƒ∏dG
:ÉÑ«∏°U ø«eCG
QGôàME’G AGƒàMEG
,»NÉæªdG
?øjCG ≈dEG

ájó∏H ¢ù«FQ ÖFÉf
:¢ù∏HGôW
áæ°S ¿ƒµà°S 2018
™jQÉ°ûª∏d ±É£≤dG
»∏NGódG ô««¨àdGh







¢ù∏HGôW AGó¡°T
äÉHÉHO âëJ
»°ùfôØdG ôª©à°ùªdG





:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
ÜÉîàfEG øe áæ°S ó©H GPÉe
?ÖeGôJ »cô«eC’G ¢ù«FôdG

:º∏©dGh ∫Ó≤à°S’G …ó«Y »a
ä’ÉØàMEG
á«Ø°ûch á«°SQóe





â≤∏WCG z…óØ°üdG á°ù°SDƒe{
zπqé©ªdG »æ¡ªdG ÖjQóàdG ó¡©e{
ÜÉÑ°ûdG iód á«æ¡ªdG äGQó≤dG ôjƒ£àd

:…hÉæ°V ø«°ùM »eÉëªdG
áÑ°SÉæªH …ôH ¬dÉb Ée »a πeCÉàdG ó«ØªdG øe
zá«Hô©dG ∫hódG á©eÉL{ ΩÉY ø«eCG IQÉjR





IQGO »a ¿ƒ≤à∏j ∫Éª°ûdG äÉHÉ≤f AÉ°SDhQ
ÜÉîàfEG ≈∏Y ¿ƒ©ªéjh IQóY ¿ƒeCÉe
πª©dG ÜÉHQCG OÉëJ’ ¢ù«FQ

:ø°ùëdG ÉjQ zájOÉ°üàb’G á≤£æªdG{ á°ù«FQ
¢TÉ©fEG »a º¡°ùoJ zôjôëdG ≥jôW{
á°†jô©dG É¡Wƒ£N √ògh ,¢ù∏HGôW









ÈY ∫ƒ≤j ∂jÉM ∫É°û«e
ÈY ¬∏≤j ⁄ Ée z¿óªàdG{
á°UÉN äÉ©bƒJh ...á°TÉ°ûdG

™e á°SÉ«°ùdG ‘ åjóM
á¨∏dGh ¢ù∏HGôW ≥°TÉY
≥jQR ÉHÉ°S QƒàcódG á«Hô©dG






áëØ°U 

?π«°SÉH ¿GÈLh ...AÉ°SDhôdG äÉ«MÓ°U Ée

IÒd 


…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

áëØ°U 

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G





PÉ≤f’G áæéd{
:zá«dhódG
IóYÉ°ùe
ø«∏eÉ©dG ∫ÉØWC’G
´QGƒ°ûdG »a

QÉéJ Ö«≤f
:¬cGƒØdGh QÉ°†îdG
≈dG ∫É≤àf’G
ójóédG ¥ƒ°ùdG
2018 ™∏£e





∫CÉ°ùJ z¿óªàdG{
:∫Éª°ûdG ßaÉëe
∞∏e íÑ°UCG øjCG
∫ qƒ°ùàdG áëaÉµe
!?¢ù∏HGôW »a

»aÉ≤ãdG ¢ù∏éªdG{
z»dÉª°ûdG ¿ÉæÑ∏d
¢SÉHQO ôjRƒdG Ωuôµj
IOÉjR »°VÉ≤dGh
≥jQR QƒàcódGh





:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
.»°S{ ô°ûf á«Ø∏N
∞dCG 470 z¬jBG …BG
¿O’ øH øY á≤«Kh
zIóYÉ≤dG{h

:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
ø«H Ée
π«HQCG AÉàØà°SG
AÉàØà°SGh
É«fƒdÉJÉc





óÑY ¢Sóæ¡ªdG
»Hƒj’G »æ¨dG
OGôcC’G :≥FÉKƒdÉH
»HôY º¡∏°UCG
?¿ƒª∏©j π¡a...

ô«æe QÉà°ùdGóÑY
êGhRC’G{:»ªgOCG
™«ªL »a
...zº¡J’ÉM
z¿óªàdG{ ™e AÉ≤dh





á¨∏dG Ωƒj{ AÉ«MEG
...zá«Hô©dG
≥FÉa QGƒ°ûeh
ΩÉjCG{ »a »°ü«ªM
zá«aÉ≤ãdG ¢ù∏HGôW

z…óØ°üdG á°ù°SDƒe{
¢†Ñf{ âªààNEG
200 Qƒ°†ëH zq»ëdG
áfÉÑàdG øe πØW
ø°ùëe πÑLh



ÉgQhO óo «©à°ùJ iƒàØdG QGO

¬HÉàc ™bƒj »JÉ≤«e ™e’
πàdG áMÉ°S øe{
z»æ«JÓdG »◊G ¤G

?ó©H GPÉe



:IOÉjR ¥QÉW »°VÉ≤dG
¢Só≤∏d ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG
∫ÓàM’G πX ‘









…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

áëØ°U 

áæéd{ ¢ù«FQ
»a z∫É¨°TC’G
ájó∏H ¢ù∏ée
:AÉæ«ªdG
∫ƒ∏Mh äÓµ°ûe

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G



¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G



…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

IÒd 

IÒd 

≈Ø£°üe óªëe
IOƒ©∏d{ :¿Éª«∏°S
á«MhQ ≈dEG
¬«a ¿C’ ∞FÉ£dG
z¿ÉæÑ∏d ¢UÓîdG

∫Éª°ûdG áæéd ¢ù«FQ
≈∏Y kÉeÉY 46
øe äGóFGQ{
z¢ù∏HGôW
.O ¿hôcÉe Üõëd
»°SQÉØdG ∫ÓàM’G
ø«H ICGôªdG ™bGh{
ÖæW á«Hô©dG Qõé∏d ™aôd :¿ÉªãY »fGO
øY ô¶ëdG
¢UôØdGh äÉjóëàdG
iô¨°üdGh iôÑµdG
¢ù∏HGôW
≈°Sƒe ƒHCGh
záeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh



äÉjÉØædG Öµe áeRCG
:¢ù∏HGôW »a
!?∫hDƒ°ùªdG øe

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

IÒd 

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe á«`°SÉ«`°S á«YƒÑ°SCG

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

¿GƒæY øY åëÑJ zácô©ŸG{ :¢ù∏HGôW

áëØ°U 

2017 äÉHÉîàf’ Gk ó«°S zπ«LCÉàdG{ øe
2018 äÉHÉîàf’ kIó«°S zá«Ñ°ùædG{ ¤G

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

?π«LCÉJ ΩCG â«àØJ :zá°üëÑdG q≥H{

(4h 3h 2 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 2017 ‘ z¿óªàdG{

øe á©aO ∫hG
‘ ÚHQóàŸG
z»æ¡ŸG …óØ°üdG{

: z¢ù∏HGôW áaôZ{
zIOƒ÷G äGÈàfl{
á«Yƒf äGõØb ≥≤–

:…OhQÉH óªMCG π«MQ
z∫h’G á∏©°ûdG πeÉM{
ÉgQÉf ÅØ£j ’

äÉjó∏H OÉ–EG{
»FÉØWEG :zAÉë«ØdG
!!øWGƒe 20000 πµd

AÉæ«ŸG ™jQÉ°ûe
πjƒªàdG :áKÓãdG
kÉÑjôb Ëõ∏àdGh øeDƒe

Iôªà°ùe IôeGDƒŸG
¢Vô©e{ ≈∏Y
z‹hódG »eGôc ó«°TQ













áeÉfRhQ

2018

øe
z¿óªàdG{

´hô°ûe øe AõL »g ,(zêGôHC’G{ h ...ô¨ŸG ô¡°V á≤£æeh ¢ù∏HGôW ‘ πàdG ´QÉ°T º°†J »àdG) á«æØdG áMƒ∏dG √ògh .É«fÉ£jôH ,¿óæd ‘ ¿ƒæØ∏d á«µ∏ŸG á©eÉ÷G ‘ IQÉª©dG á«∏c ó«ªY - Oƒ◊ ¿ÉjQOG - 2011 - zêGôHC’G √ÉŒÉH ´QÉ°ûdG ô¶æe{ áMƒd
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»˘eGô˘c ó˘«˘°TQ ¢Vô˘©˘e{ ô˘cP π˘nHÉ˘˘≤˘ oj
Öq«¨e ¬fC’ ∫ƒgòH z‹hódG
ø˘ë˘f :á˘°Vƒ˘ª˘M OÉ˘jR ¢Só˘˘æ˘ ¡ŸG ¯
áãjóM äÉbôW áµÑ°T ™e óYƒe ≈∏Y
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Qƒ£àdG :Ö«£ÿG áæjR á°Sóæ¡ŸG ¯
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øe ⁄ÉY AÉæH :zƒµJÉH áYƒª›{ ¯
QÉgOR’G

áëØ°U 

IÒd 

¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG  Oó©dG ``  AÉ©HQC’G

áëØ°U 

π«µ°ûJ ∫ƒM
áeƒµ◊G
πg :äÓbô©dGh
∞bƒàe A»°T πc
z¿GÈL ÖÑ°ùH{

äÉbÉæàNÓd qπ◊G
óæY ájQhôŸG
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π˘bC’G á˘ë˘ jô˘˘°ûdG ¿ƒ˘˘HÎ¨ŸG í˘˘Ñ˘ °UG
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´hô˘°ûe :»˘ZÉ˘f QÉ˘ª˘ Y ¢Só˘˘æ˘ ¡ŸG ¯
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áØ∏µdG ¢†«Øîàd É«dó› ƒëf Éæ¡sLƒJ
iôN’G ≥WÉæŸG ™e áfQÉ≤ŸÉH
äÉéà˘æ˘e :Oƒ˘°ü≤˘e ∫É˘ª˘c ó˘«˘°ùdG ¯
IOƒ÷G ÚH ¿RGƒ˘˘oJ zÉ˘˘ cQƒ˘˘ J ÊÉ˘˘ °S{
ô©°ùdGh πµ°ûdGh
:z…QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d èæa ácô°T{ ¯
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á«ŸÉY Ihóf
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ÉfCGh ... »à©«°V{
QƒØfi çGôJ
zIôcGòdG ‘

¥ƒa ¢ù∏HGôW{
π°†aCG :z™«ª÷G
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áæjóŸG ‘ IQƒµdG
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∫ƒ°UƒdG
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¿ƒæ÷ÉH ÜÉ°üj
ÚÑŸG ¬∏°ûØd
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JVC LED
smart
44" + 50"
JVC A+
Grade Panel,
standard 100%,
no Bright dots,
FHD

JVC LED
32" + 40"
JVC A+
Grade Panel,
standard 100%,
no Bright dots,
FHD
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06 - 203 747
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فيوليت الصفدي:
إن لم يعمل السياسي
على اإلنماء على ماذا يعمل؟
�أجرتاحلوارر�ش��ابي�س��ار
السيدة فيوليت ال��ص��ف��دي ،عقيلة
الوزير والنائب السابق محمد الصفدي،
إسم لمع في طرابلس خالل السنوات
القليلة الماضية ،خاصة م��ن خالل
ن��ش��اط��ات��ه��ا ف��ي «م��رك��ز الصفدي
الثقافي» أو عبر جمعية «اكيد فينا
سوا» والتي أقامت نشاطات مميزة
أدخلت الفرح إلى قلوب الناس ،وبعثت
برسالة إلى العالم أكدت من خاللها
ان طرابلس مدينة العيش المشترك
والمحبة والسالم.
وعلى الرغم من انها إعالمية سابقة،
فإن السيدة الصفدي ،ال تعتبر من الذين
يكثرون في الكالم أو في المقابالت
الصحافية ،بل انها تختار دائم ًا الوقت
المناسب للكالم ،والذي يكون عادة
م��ن خ�لال مؤتمر صحافي تعقده،
إلع�ل�ان إط�ل�اق ح��دث كبير تشهده
مدينة طرابلس أو ما شابه ذلك.
لكن ،في هذ المقابلة مع «التمدن»،
قالت الصفدي كل ما يجب ان يقال
ف��ع� ً
لا« :م���اذا تحتاج طرابلس ومن
تحتاج؟ أين الذين تم انتخابهم ،اختفوا
وربما للسنوات األربع المقبلة؟ مركز
الصفدي الثقافي ال لون سياسي ًا له ولن
يكون ،حتى المكتب السياسي للوزير
الصفدي ليس موجود ًا في المركز،
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وعن عالقة السياسة باإلنماء ،السياسة
كلها إنماء ،وما دور السياسي إ ّال
العمل على إنماء منطقته ،وإن لم
يعمل على اإلنماء على ماذا يعمل؟».
وإذا كانت طامحة سياسي ًا ومرشحة
لتولي حقيبة وزارية قالت الصفدي لـ
«التمدن»« :الطموح مرتبط بقدرتي
على إح��داث تغيير ما ،أما إذا كنت
سأصبح رقم ًا زائد ًا وشاهدة زور فكال
أنا ال أريد ذلك أبد ًا».
وعن نشاطها المستقبلي طرابلسي ًا،
أك��دت انها ستركز على المؤسسة
الثقافية ومركز الصفدي وجمعية
«أكيد فينا سوا».
أم���ا مفاجأتها ال��ه��ام��ة ،فكانت
تشديدها ان عمل جميعية «أكيد فينا
سوا» ليس مقتصر ًا فقط على إقامة
المهرجانات بهدف إنعاش المدينة
وجذب الزوار للقدوم إليها ،بل أيض ًا
م��ن أه��داف��ه��ا «مكافحة التمييز
العنصري» ،والتمييز في كل شيء.
نقول إنها مفاجأة هامة ،إذ قد يكون
هذا األمر من أهم األمور التي على
ً
دولة ومجتمع ًا مدني ًا ،القيام
لبنان،
بها ،ألن «العنصرية» في لبنان تكاد
تصبح واحدة من «خصائصنا الوطنية».
السيدة الصفدي كانت ضيفة «التمدن»
في حوار جاء فيه:
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ال�سيدة ال�صفدي جتول يف �أحد �أق�سام «مركز ال�صفدي للتدريب املهني املعجل»

بر�أي ��ك ،اىل م ��اذا حتت ��اج طرابل� ��س لت�صل اىل
التنمية امل�ستدامة؟
طرابل�س بحاجة لثالثة �أ�شياء:
�أو ًال ،وه ��و �أم ��ر بديه ��ي ن ��ردده دائم� � ًا ،طرابل�س
بحاجة خلط ��ة امنائية وا�ضح ��ة وحل�ضور الدولة
الفاع ��ل ،ورغ ��م ان اتف ��اق الطائ ��ف ين�ص على
االمن ��اء املتوازن ،مل نر ه ��ذا االمر طوال كل هذه
ال�سنني يف عا�صمة لبنان الثانية وعا�صمة ال�شمال
طرابل�س.
ثاني ًا ،ان طرابل�س بحاج ��ة ل�شعب يحا�سب ،يقف
يف املواجه ��ة ويرف� ��ض �إع ��ادة انتخ ��اب �أ�شخا�ص
كان ��ت قد ج ّربته ��م ومل يعطوها م ��ا كانت تطمح
الي ��ه ،للو�ص ��ول اىل ذل ��ك يجب �أن يتمت ��ع النا�س
بدرج ��ة عالية م ��ن الوعي والثقاف ��ة و�أن يرف�ضوا
ان تك ��ون �أب�س ��ط حقوقهم منة م ��ن اي كان .هذه
م�س�ؤولي ��ة �سيا�سي ��ي املدينة الذين ه ��م جزء من
الدولة.
تباع� � ًا ،وهذه هي النقطة الثالثة ،حتتاج طرابل�س
لأ�شخا� ��ص حقيق� � ًة م�س�ؤول�ي�ن ويري ��دون العم ��ل
للمدينة.
نحن �سمعن ��ا الكثري من الوعود قب ��ل االنتخابات
الأخ�ي�رة ومن بع ��د االنتخاب ��ات مل ن�سم ��ع �سوى
ال�صم ��ت .لق ��د اختفى اجلميع واالرج ��ح للأربع
�صائب
�سنوات القادمة .طرابل�س حتتاج اىل خيا ٍر ٍ
و�صحيح.
ملاذا غبت عن طرابل�س فج�أة ،بعد العمل الثقايف
الراقي الذي كنت تقومني به؟
�أتفاج�أ حقيق ًة من هذا ال�س�ؤال� .أنا مل �أغب فعلياً.
املركز مفتوح وف ّعال و�أن�شطته مل تتوقف �أبد ًا حتى
لو �أنا ل�ست متواجدة يف كل ن�شاط.
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لك ��ن ال�سن ��ة املا�ضية كان ��ت �سن ��ة انتخابية وكان
اجلو �سيا�سي� � ًا بامتياز فعرفت �أن كل ما �سيحدث
قبل االنتخابات �سيعترب النا�س �أن من ورائه غاية
�سيا�سية ،لذل ��ك ّ
ف�ضلت �أن تبقى ن�شاطات املركز
�سائ ��رة كعادته ��ا و�أال نقوم ب�أي عم ��ل ا�ضايف قبل
االنتخابات كي ال يتم ربطه بال�سيا�سة.
لكن ال�سنة مل تنت ��ه بعد و�سريى النا�س ن�شاطات
جميلة جد ًا قريب ًا.
كيف تق ّيمني جتاوب الطرابل�سيني مع ن�شاطاتكم؟
تفاعله ��م مع ما نقوم به �أك�ث�ر من ممتاز .عندما
يكون املرء يعم ��ل كل يوم ويخطط با�ستمرار ،من
الطبيع ��ي �أن ي�أت ��ي وقت ي�شعر في ��ه بالتعب .لكن
ح�ي�ن نرى ردة فعل وجت ��اوب �إيجابي جد ًا وجميل
ج ��د ًا من الكبار وال�صغار مع ن�شاطاتنا ،ان ذلك
يعطين ��ا االرادة ويجدد حيويتنا ك ��ي نكمل عملنا
ونتابع.
كون مركزك ��م مرتبط ًا بالنائ ��ب والوزير ال�سابق
حممد ال�صفدي ،وبالتايل بجهة �سيا�سية معينة،
ميك ��ن �أن ي�سهل ذلك عملكم ويفتح لكم الفر�ص.
لك ��ن ،م ��ن جهة �أخ ��رى ،ه ��ل ي�شكل ذل ��ك عائق ًا
�أمامكم �أحيان ًا؟
املرك ��ز عمره اليوم � 12سن ��ة اذا عدنا اىل الوراء
لأي ن�ش ��اط ق ��د �أُقي ��م ،ال جن ��د وال يف اي م ��رة
م�شارك ��ة �أو ح�ض ��ور انا� ��س م ��ن ل ��ون واح ��د .بل
جن ��د دائم ��ا انا�س ًا من جمي ��ع الأعم ��ار والأديان
والتوجه ��ات ال�سيا�سي ��ة .ه ��ذا نتيج ��ة النجاح يف
حتيي ��د املركز والعم ��ل االجتماع ��ي والثقايف عن
العمل ال�سيا�سي.
حت ��ى �أن املكت ��ب ال�سيا�س ��ي ملع ��ايل الوزي ��ر لي�س

موجود ًا يف املركز.
رج ��ل ال�سيا�س ��ة دوره �أن يق ��وم بخدم ��ة النا� ��س
وم�ساعدته ��م ولك ��ن لي�س من خ�ل�ال عمل مركز
كمركز ال�صفدي الثق ��ايف .اجلميع �أ�صبح يعرف
ذلك بو�ضوح واال كنا ر�أينا يف �أن�شطتنا �أنا�س ًا من
لون واحد وهذا مل يحدث.
مركز ال�صف ��دي الثقايف كيف تق ّيم�ي�ن ن�شاطاته
احلالية؟ وما طموحك �أن ي�صبح م�ستقب ًال؟
الن�شاط ��ات الت ��ي تق ��ام جي ��دة ج ��د ًا ولك ��ن ل ��ن
جتدون ��ا �أب ��د ًا نقف عن ��د اجليد ج ��د ًا ،بل نطمح
دائم� � ًا بالو�ص ��ول اىل املمتاز و�أك�ث�ر .اخلطة التي
نق ��وم بها هدفه ��ا مواكبة كل التغي�ي�رات و�سريى
الطرابل�سيون وكل م ��ن ي�أتي اىل مركز ال�صفدي
الثق ��ايف تغي�ي�رات كث�ي�رة والكث�ي�ر م ��ن الأم ��ور
اجلدي ��دة التي �ستبد�أ بالظه ��ور ابتدا ًء من �أواخر
ت�شرين الأول.
هذا املركزالذي كان قد وعد به الوزير ال�صفدي
حني تر�شح لالنتخابات النيابية هو م�شروع مميز
ج ��د ًا و�أ�صبح مرك ��ز ًا ثقافي ًا لطرابل� ��س وال�شمال
ككل ولك ��ن حقيق� � ًة الن�شاط ��ات الت ��ي حتدث فيه
تخول ��ه �أن ي�صب ��ح م ��ن �أه ��م املراك ��ز يف لبن ��ان
وال�شرق الأو�سط ،وهذا ما نطمح للو�صول �إليه.
هل خ ��روج الوزير ال�صفدي م ��ن املجل�س النيابي
يعني تقلي�ص ن�شاطات املركز �أم هذا م�ستقل عن
ذاك؟
طبع� � ًا ال .املرك ��ز ال عالقة ل ��ه بال�ش ��ق ال�سيا�سي
والدلي ��ل على ذل ��ك �أن الوزير ال�صف ��دي يعطيه
دعم ًا اليوم �أكرث م ��ن قبل ،وما كان ذلك ليحدث
لو كان مرتبط ًا بال�سيا�سة.

«الطموح لدخول املعرتك ال�سيا�سي مرتبط بقدرتي على �إحداث تغيري ما� ،أما اذا كنت �س�أ�صبح فقط رقم ًا زائد ًا و �أ�صبح �شاهدة زور فكال� ،أنا ال �أريد ذلك �أبد ًا»

ا�سم ��ك ي�ت�ردد ك�إ�س ��م ممك ��ن طرح ��ه ل ��وزارة
ال�سياحة .هل ال�سيا�سة جمال تطمحني لدخوله؟
�أن ��ا مثلكم �سمعت بذل ��ك .ال�سيا�سة جمال �أعرفه
جيد ًا و�أنا �أ�ص ًال كنت �أعمل بال�سيا�سة ك�إعالمية
وعمل ��ت م ��ع مع ��ايل الوزي ��ر ال�صف ��دي يف وزارة
االقت�ص ��اد ووزارة املالية .العم ��ل يف ال�ش�أن العام
وال�سيا�س ��ة �شغف يولد مع االن�س ��ان ،و لي�س فقط
االهتم ��ام بال�سيا�سة املحلية ،ب ��ل �أي�ض ًا االهتمام
بال�سيا�سة الدولية .هو �إما موجود �أو غري موجود،
اما االن�سان فم�س ّي�س �أو هو غري م�س ّي�س.
التاري ��خ وال�سيا�س ��ة هم ��ا م ��ن اهتمامات ��ي التي
�أتابعه ��ا عن كث ��ب� .أما الطموح لدخ ��ول املعرتك
ال�سيا�سي ،فهو مرتبط بقدرتي على �إحداث �شيء
م ��ا �أو تغيري ما� .أم ��ا اذا كنت �س�أ�صبح فقط رقم ًا
زائ ��د ًا و �أ�صبح �شاهدة زور فكال� ،أنا ال �أريد ذلك
�أبد ًا.
م ��ا دور ال�سيا�س ��ة يف االمناء بر�أي ��ك؟ وهل يلعب
ال�سيا�سي ��ون ه ��ذا ال ��دور بالطريق ��ة املطلوبة يف
لبنان؟
الي ��وم يوجد رئي� ��س جمهوري ��ة ،رئي� ��س حكومة،
رئي�س جمل�س ن ��واب ووزارات مق�سمة ولكل وزارة
جم ��ال عمله ��ا .ه�ؤالء يج ��ب �أن ي�ضع ��وا اخلطط
وهن ��اك ن ��واب دوره ��م �أن ي�ش ّرع ��وا و�أي�ض� � ًا �أن
يحا�سبوا تلك احلكومة.
�أن ��ا ال �أ�ستطي ��ع �أن �أق ��ول م ��ا عالق ��ة ال�سيا�س ��ة
باالمناء ،ان ال�سيا�سة كلها امناء.
فما دور ال�سيا�سي �سوى العمل على امناء منطقته
والعمل عل ��ى ت�شري ��ع قوانني من�صف ��ة للنا�س ،ال
ميكنن ��ا ف�صل ال�سيا�سة عن االمن ��اء ،ان مل يعمل
ال�سيا�سي على االمناء فعلى ماذا يعمل؟

�أما القيام بهذا الدور يف لبنان ،فال �أحد ي�ستطيع
�أن يقول �أن اجلميع �سوا�سية .هذا �أمر �أ�شدد عليه
كثري ًا.
هناك الأك ّفاء الذين يعملون لأجل النا�س ويحبون
وطنه ��م .ال ن�ستطي ��ع �أن ننكر ذل ��ك و�إال ملا ر�أينا
لبنان ما زال م�ستمر ًا.
ه ��ل هناك تق�ص�ي�ر؟ نعم ،بالطب ��ع ،فالأكرثية ال
تقوم بواجبها .التيارات ال�سيا�سية تعرقل م�شاريع
امنائية ملن ��ع خ�صومها من قط ��ف نتائجها ،هذا
�أكي ��د .ولك ��ن ال يعني ذل ��ك �أن اجلمي ��ع �سيئون.
هن ��اك عوام ��ل متنع التط ��ور يف لبن ��ان .من هذه
العوام ��ل طبع� � ًا م�شكلة الطائفي ��ة ال�سيا�سية التي
هي غري موج ��ودة يف الد�ست ��ور اللبناين .مل يكن
لبنان يوم� � ًا  10452كيلومرت ًا مربع ًا لأن الطوائف
ق�سمت ��ه .الطائفي ��ة تدخل يف كل �ش ��يء ،حتى يف
ّ
التوظي ��ف ،فال مكان للكف ��اءة يف ظلها .كل �شيء
مرتبط.
علمنا �أنك منت�سبة حديث ًا اىل جامعة يف الواليات
حت�صلينه وما
املتح ��دة .ما هو التخ�ص�ص ال ��ذي ّ
هي �شهادتك اجلامعية الأ�سا�سية؟
�أنا �أ�سا�س ًا متخ�ص�ص ��ة يف �إدارة الأعمال الدولية

International Business Management

وتخ ّرجت �سنة  .2004قررت منذ �سنتني �أن �أعود
اىل اجلامعة لأتخ�ص�ص مبج ��ال القيادة العامة
 Public Leadershipو�س ��وف �أتخ ��رج ال�سن ��ة
القادمة ان �شاء اهلل.
كي ��ف كان ��ت م�سريت ��ك وجتربت ��ك االعالمي ��ة
ال�سابق ��ة وهل حت ّنني لها؟ وكي ��ف عالقتك اليوم
مع االعالم؟

كان ��ت جترب ��ة جميل ��ة ج ��د ًا و مفيدة ج ��د ًا فهي
�ساعدتن ��ي كثري ًا يف حياتي اليوم .ال�صحايف يرى
الأمور بطريقة خمتلفة .بحك ��م عمله يتم ّر�س يف
ر�ؤية وفه ��م االمور بطريقة معينة ،في�س�أل وينتقد
ويتحقق.
ه ��و ال�سلط ��ة الرابع ��ة ونع ��رف �أهمي ��ة دوره� ،أما
احلن�ي�ن لتلك املرحلة فال �أظ ��ن �أنه و�صف دقيق،
كان ��ت مرحل ��ة جميلة م ��ن حياتي وكن ��ت �سعيد ًة
بعملي ولكنها مرحلة مرت ،فلكل �شيءٍ �أوانه.
االن�سان يتغري و تتغري �أحالمه و طموحاته ،ا�شتاق
لأتالق ��ى مع زمالئي و�أم�ض ��ي بع�ض الوقت معهم
ولكن ��ي ال �أ�شتاق للرج ��وع اىل الو�سط االعالمي.
�أم ��ا عالقتي باالع�ل�ام اليوم فه ��ي عالقة جيدة
ج ��د ًا .م ��ا زال ل ��دي الكثري م ��ن الرف ��اق يف هذا
املجال ونتالقى كثري ًا.
ما هي م�شاريعك امل�ستقبلية للمدينة؟
تركي ��زي االن عل ��ى املرك ��ز الثق ��ايف وامل�ؤ�س�س ��ة
الثقافي ��ة .كما �أعمل مع جمعي ��ة «�أكيد فينا �سوا»
الت ��ي ارتبط ا�سمها كثري ًا مبهرج ��ان عيد امليالد
ولكن التي ال يقت�صر عملها على ذلك ،نعمل على
مناه�ض ��ة التمييز العن�صري بكاف ��ة ا�شكاله وهو
ا�سا�س عمل اجلمعية.
ً
يف لبن ��ان نع ��اين كث�ي�را م ��ن م�شكل ��ة التمييز يف
كل �ش ��يء ويف عدة جماالت وه ��ذا املو�ضوع يجب
معاجلت ��ه يف عمر مبكر ونح ��ن هدفنا العمل على
كل الق�ضاي ��ا املرتبط ��ة به ��ذا االم ��ر .ونتمنى ان
تظهر نتائج جهودنا تباع ًا
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شخصية

د .سابا قيصر زريق:
الثقافة في طرابلس بألف خير
د� .سابا زريق

حاوره الكاتب �صفوح منجد
ظهيرة ذلك اليوم من س��نة  1974ال ينس��اها الدكتور س��ابا قيصر زريقُ ،
وطبعت في ذاكرته إلى األبد،
وحددت مس��ار «رحلته» في عالم األدب والفكر وعلوم العربي��ة ،وان تتولد لديه تلك «الفكرة» ويوليها
االهتمام المعنوي والمادي خدمة لمش��روع ثقافي ترس��خ في ذهنه .وما ان تحققت الظروف الكفيلة
بتحويله إلى «مؤسسة» ونضجت كافة المتطلبات ،آثر التنفيذ وتراكمت األفكار واالنجازات ...ونجح.
ونعود قلي ًال �إىل الوراء يف ظهرية ذلك اليوم �شاء
القدر ان يقوم ال�شاب �سابا زريق مبرافقة جده
وع��رف با�سم «�شاعر الفيحاء
الذي حمل ا�سمه ُ
�سابا زري ��ق» �إىل �إح ��دى امل�ست�شفيات القريبة
من منزل اجل��د القائم يف بناية «الفيحاء» يف
�أول طريق امليناء ،املمتد بني طرابل�س البلدة
و«الأ�سكلة»  -امليناء ،تلك البناية التي �شاء من
بناها ان ُيطلق عليها ا�سم «الفيحاء» تيمن ًا ب�سكن
«�شاعر الفيحاء» يف �إحدى �شققها.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ق�صر امل���س��اف��ة ب�ين امل�ن��زل
30
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وامل�ست�شفى فقد دار حديث بني اجلد واحلفيد،
تركز حول موقف طبيب اجلد الذي حذر �شاعر
الفيحاء م��ن �إج ��راء عملية جراحية وان�ه��ا قد
تعر�ضه لفقدان حياته� ،إ ّال ان اجلد �آثر ان يخ�ضع
لها بالرغم من كل التحذيرات.
�أكرث من ذلك ف�إن اجلد �شد على يد حفيده قائالً:
«ا�سمع ي��ا �سابا �أن��ت حتمل ا�سمي وت�ع��رف �أين
تفرغت يف حياتي للتعليم ولنظم ال�شعر ،وهناك
دي��وان يل ُطبع يف العام  ،1955وهناك ق�صائد
من�شورة �أو ما تزال �أوراق ًا منثورة على مكتبي �أو يف

الأدراج ،وع�سى ان تتمكن من جمعها و�إ�صدارها
وان تقوم بحفظها وعدم تعر�ضها لل�ضياع».
ك��ان رد احلفيد «ي��ا ج��دي �سالمتك و�ستكون يف
�أح�سن �صحة».
و�أمام �إحلاح جده �أكد �سابا التزامه بهذا «الوعد»
الذي قطعه �أمام جده الذي فارق احلياة يف ع�شية
ذل��ك ال �ي��وم ...وب ��د�أت الأف �ك��ار ت��زدح��م يف عقل
احلفيد �سابا زري��ق ال��ذي كلما دعته الظروف
لي�سرد «حكاية» هذه الدقائق الأخرية التي ق�ضاها
مع جده ،تلمح يف عينيه بريق دمعتني...

وعن كيفية ن�ش�أة فكرة ت�أ�سي�س «م�ؤ�س�سة �شاعر
الفيحاء �سابا زريق الثقافية» تتويج ًا مل�سار ال�سعي
حلفظ نتاج اجلد يجيبني احلفيد :فكرة �إن�شاء
م�ؤ�س�سة با�سم �شاعر الفيحاء تخليد ًا لذكراه كانت
ت��راودين طوال الفرتة التي كنت �أعد فيها الآثار
الكاملة ل�شاعر الفيحاء ،وهي جمموعة من �ستة
�أجزاء تت�ضمن يف اجلزء الأول �سرية وحياة �شاعر
الفيحاء وبع�ض �آثاره النرثية ،والأجزاء الثاين �إىل
اخلام�س� ،أي �أربعة �أجزاء ،تت�ضمن نتاجه ال�شعري
بالكامل مبا فيه الديوان الذي كان قد �صدر �سنة
 1955عن «دار الإن���ش��اء»� ،أم��ا اجل��زء ال�ساد�س
والأخري وعنوانه «منزلته الأدبية» ،فقد جمعت فيه
ما قيل عن �شاعر الفيحاء قبل وبعد وفاته.
وعندما �صدرت الآث��ار الكاملة ل�شاعر الفيحاء
�سابا زري��ق �سنة  2013قمت بتوزيعها �إىل كافة
املعنيني بال�ش�أن اللغوي والأدب���ي وال�ث�ق��ايف ،يف
لبنان وخارجه ،بالإ�ضافة بالطبع �إىل الأ�صدقاء
والأقارب واجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم الثانوي
وغ�ير ذل��ك ،ويف �إح��دى �أم�سيات �شهر �آذار من
�سنة  ،2013بعيد �صدور الآث��ار الكاملة تلقيت
ات�صا ًال من الأديب الدكتور جان توما ُيعلمني فيه
ب�أين مدعو حل�ضور ندوة تُعقد حول الآثار الكاملة
ل�شاعر الفيحاء يف «بيت الفن» يف امليناء يف يوم
ال�سبت  20ني�سان .2013
وط�ل��ب ال��دك�ت��ور ت��وم��ا مني �إع ��داد كلمة �ألقيها
باملنا�سبة ،واملنتدون ك��ان��وا :د .زهيدة دروي�ش
جبور ،والأ�ستاذ �شفيق حيدر ،والدكتور م�صطفى
احللوة ،وكان عريف االحتفال الدكتور جان توما.
ويف ختام مداخلته القيمة �أ�صدر الدكتور احللوة
عدة تو�صيات ترمي �إىل ا�ستذكار �شاعر الفيحاء
ومنها �إن�شاء م�ؤ�س�سة ب�إ�سمه.
وهذا ما حفزين على الإ�سراع يف التقدم من وزارة
الداخلية بطلب علم وخرب ب�إن�شاء «م�ؤ�س�سة �شاعر
الفيحاء �سابا زريق الثقافية» والتي كانت كما �سبق
وذكرت ،م�ستنداتها جاهزة ،و�أب�صرت امل�ؤ�س�سة
النور يف  7حزيران .2013
وما هي �أهداف هذا امل�شروع الثقايف؟
هذه الأهداف تتلخ�ص بالآتي:
امل�ساهمة يف ن�شر الثقافة الأدبية العربية يف لبنان
والعامل العربي واملهاجر اللبنانية ،تعزيز ًا للغتنا
اجلميلة ،ومنذ ت�أ�سي�سها د�أب��ت امل�ؤ�س�سة على
حتقيق هذه الأهداف من خالل عدة برامج.
هل من خطوات �أو م�شاريع ثقافية قمتم بتنفيذها
�أو تنوون القيام بها يف هذا املجال؟
مل تتوقف امل�ؤ�س�سة منذ تاريخ ت�أ�سي�سها عن تنفيذ
م�شاريع ثقافية و�أدبية متعددة الأوج��ه ميكن ان

نلخ�صها بالآتي:
 هبات الكتب :وهبت امل�ؤ�س�سة مل�ؤ�س�سات تربويةثانوية وجامعية وملنتديات ثقافية و�أدبية وملكتبات
عامة وخا�صة يف طرابل�س �شمال لبنان ،ع�شرات
الألوف من امل�ؤلفات واملراجع رفدت بها مكتبات
قائمة.
 كما قامت امل�ؤ�س�سة با�ستحداث �أو ت�أهيل مكتباتو�إن�شاء قاعات متخ�ص�صة حتوي مراجع وكتب ًا
باللغة العربية� ،أبرزها «قاعة �شاعر الفيحاء �سابا
زري��ق» يف املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية  -مار
اليا�س يف امليناء ،ومكتبة Espace Culturel
 Saba K. Zreikيف مركز الدرو�س اجلامعية يف
لبنان ال�شمايل  -جامعة القدي�س يو�سف للآباء
الي�سوعيني  -را�سم�سقا.
 جهزت امل�ؤ�س�سة قاعات مكتبات عديدة ،ب�أثاثو�أجهزة كومبيوتر.
 �أم��ا الن�شاط الأب ��رز ال��ذي ط ّلت امل�ؤ�س�سة بهومازالت تط ّل ،فهو رعاية طباعة و�إ�صدار كتب
للغري على نفقتها مع حفظ كافة حقوق امللكية
الفكرية للم�ؤلفني ،وقد بلغ عدد �إ�صدارات امل�ؤ�س�سة
لتاريخه حوايل � 40إ�صدار ًا.
 تنظم امل�ؤ�س�سة مباريات ثقافية منفردة �أوبالتعاون مع م�ؤ�س�سات ومنتديات ثقافية.
 قامت امل�ؤ�س�سة بتكليف كورال الفيحاء بالعملعلى تلحني ق�صيدة ل�شاعر الفيحاء عنوانها «ن�شيد
الفيحاء» ،وقام بالتلحني امل�ؤلف املو�سيقي املعروف
�إح�سان امل�ن��ذر ،و�أن�شدها ك��ورال الفيحاء ،كما
ق�صدت كرئي�س مل�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء يرافقني
املاي�سرتو باركيف ت�سالكيان قائد �أورك�سرتا كورال
الفيحاء العا�صمة الأرمينية ياريفان ،حيث قامت
الأورك�سرتا ال�شبابية الأرمنية بعزف الن�شيد وكان
قوامها  70عازف ًا.
ثم قامت امل�ؤ�س�سة بت�سجيل الن�شيد وكذلك ن�شيد
�آخ��ر من نظم �شاعر الفيحاء هو «ن�شيد العلم»
املعتمد ر�سمي ًا يف لبنان وال��ذي كان قد �سبق ان
حلنه الأخوان فليفل ،على قر�ص مدمج يتم توزيعه
كما الكتب التي توزعها امل�ؤ�س�سة.
 كما ا�ستحدثت امل�ؤ�س�سة �ضمن حرم مكاتبها يفطرابل�س ،مكتبة متخ�ص�صة باللغة العربية و�آدابها
حت��وي ما ال يقل عن  2750عنوان ًا ،وه��ي مكتبة
عامة ت�ستقبل الباحثني والطالب الذين يرغبون
يف الغرف من خمزونها الفكري والأدبي النفي�س
وذلك دون �أي مقابل.
قمت ��م ب�إب ��رام اتفاقي ��ات م ��ع معاه ��د وجامعات
منه ��ا جامعة القدي� ��س يو�سف  -مرك ��ز الدرو�س
اجلامعية ،ماذا عنها؟

هذا �صحيح ،لقد �أبرمت امل�ؤ�س�سة مع اجلامعة
الي�سوعية وهي اجلامعة التي تخرجت منها �سنة
 ،1975ع��دة اتفاقيات :الأوىل تقوم امل�ؤ�س�سة
مبوجبها بطباعة ،على نفقتها اخلا�صة� ،أطروحة
دكتوراه باللغة العربية يتمحور مو�ضوعها حول
اللغة العربية و�آدابها ،ينال م�ؤلفها درجة مميزة،
عقب مناق�شتها يف كلية الآداب ال�شرقية يف
اجلامعة.
�أم��ا االتفاقية الثانية فهي تنظيم مباراة �أدبية
�سنوية بالتعاون بني اجلامعة الي�سوعية وم�ؤ�س�سة
�شاعر الفيحاء �سابا زريق الثقافية ،على م�ستوى
لبنان ،وبخا�صة على م�ستوى ال�صفوف الثانوية،
وتقوم جلنة حتكيم تعينها اجلامعة وامل�ؤ�س�سة
بتقييم الأعمال املقدمة ،ينال بنتيجتها الفائز
«جائزة �شاعر الفيحاء �سابا زريق لالبداع الأدبي».
ون�ظ��ر ًا للنجاح امللحوظ مل�ب��ادرة امل�ؤ�س�سة جتاه
مركز الدرو�س اجلامعية املذكور ،قررت امل�ؤ�س�سة
ا�ستكما ًال للمكتبة التي كانت قد قدمتها للمركز
املذكور� ،إعادة ت�أهيل قاعتي حما�ضرات يف املركز
وجتهيزهماوت�أثيثهما.
وللم�ؤ�س�سة عدة م�شاريع م�ستقبلية �أبرزها ت�أ�سي�س
مكتبة الكرتونية يف مركزها بطرابل�س تت�ضمن
�آالف امل�ؤلفات وذل��ك بدعم من رئي�س «املجل�س
الثقايف للبنان ال�شمايل» وم��ن امل��ؤل��ف الأ�ستاذ
حممد ال�سعيدي.
�أتعتق ��دون �أنكم �أجن ��زمت �أو حققتم و�صية جدكم
�شاعر الفيحاء رحمه اهلل؟
مل تكن و�صية امل��رح��وم ج��دي تت�سم بالبعد �أو
تتحلى بالطموح الذي حفزين على �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
وو�ضعها يف خدمة طرابل�س وال�شمال� ،إن جل ما
�أو�صاين به املرحوم �شاعر الفيحاء هو العمل على
طباعة نتاجه ال�شعري بني �سنة  ،1955وهو التاريخ
الذي طبع فيه ديوانه الأول ،و�سنة  1974وهي �سنة
رحيله ،واحلمد هلل متكنت من تلبية طلب ملهمي
الأول والأخري والإ�ستفا�ضة.
بر�أيكم هل الثقافة يف طرابل�س بخري؟
�أردد دائم ًا ب�أن كثافة وج��ودة الأن�شطة الثقافية
يف الفيحاء ال ت�ضاهي ما يجري يف هذا امل�ضمار
يف مدن أ�خ��رى يف لبنان وحتى يف العا�صمة ،بل
تتجاوزها ب��أ��ش��واط ك�ب�يرة ،وت�شهد على ذلك
الفعاليات الأدبية والفنية والثقافية ،التي قلما مير
ا�سبوع دون ان يكون هنالك منا�سبات عديدة يف
هذا املجال ،وه��ذا يعني ان الثقافة يف طرابل�س
ب�ألف خري
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إنماء

المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس..

حقيقة مطلقة

يف �أق�صى ي�سار ال�صورة مبنيينْ �سيتم �إ�ستخدامهما من �ضمن م�شروع املنطقة الإقت�صادية ،ويف �أعلى الي�سار موقع املنطقة الإقت�صادية قرب املرف�أ

ريا احل�سن

(*)

ه ��ا ق ��د م�ضت ث�ل�اث �سن ��وات على �إط�ل�اق عمل
«املنطق ��ة الإقت�صادي ��ة اخلا�ص ��ة يف طرابل� ��س»،
ه ��ذا امل�شروع التنموي الفريد م ��ن نوعه يف لبنان
من حي ��ث قانونه و�أثره االجتماع ��ي واالقت�صادي
املرتقب.
من نافل القول ان «املنطقة االقت�صادية اخلا�صة»
يف طرابل�س هي م�شروع حيوي لال�ستثمار ،و�ستكون
من�ص ��ة �أ�سا�سية للم�ستثمري ��ن ومنوذج ًا ملمار�سة
الأعم ��ال التجاري ��ة يف لبنان ،وعام�ل ً�ا حمفز ًا يف
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عملية النمو االقت�ص ��ادي امل�ستدام ورافعة لتغيري
وج ��ه طرابل�س وال�شمال ،كم ��ا انها �ستخلق فر�ص
عمل م�ستدامة و�ست�ساهم يف حتديث بيئة الأعمال
�ال م ��ن
وت�ؤم ��ن اال�ستثم ��ار يف من ��اخ حدي ��ث وخ � ٍ
البريوقراطية الإدارية.
خالل ال�سنوات الثالث هذه� ،أعدت هيئة «املنطقة
االقت�صادي ��ة اخلا�ص ��ة» الأر�ضي ��ة ال�سليم ��ة التي
�ست�سم ��ح للمنطقة االقت�صادية ب� ��أن تكون من�صة
للأعمال ،لي�س يف طرابل� ��س وال�شمال فقط� ،إمنا
يف لبنان ككل.
بع�ض من امل�شككني يف فر�ص جناح «املنطقة» بد�أ

باطالق �سهامه على الهيئة وجمل�س �إدارتها ،وعلى
الوقت الذي ي�ستغرقه ان�شا�ؤها ،لكن هذا ،و�إن ّ
يدل
عل ��ى �شيء ،فهو يظهر عدم معرفة ه�ؤالء بطبيعة
�إن�شاء املناطق االقت�صادية.
فاملناطق االقت�صادية اخلا�ص ��ة يف العامل يتطلب
�إن�شا�ؤها ع ��ادة �سنوات عديدة ،نظر ًا للوقت الذي
ت�ستغرق ��ه يف جتهي ��ز البن ��ى التحتي ��ة (Onsite
 )and Offsiteوتوف�ي�ر اخلدم ��ات (م ��ن طاقة
ومياه و�صرف �صحي و�شبكة ات�صاالت) وتعاقد مع
م�شغلني ومطورين وجذب اال�ستثمارات وت�صميم
جمي ��ع االجراءات املتعلقة ب ��كل �أنواع الرتاخي�ص

ال�صحي ��ة والبيئي ��ة وال�صناعي ��ة وحت�ض�ي�ر اليد
العامل ��ة املتخ�ص�ص ��ة واالقت�صاد املحل ��ي ليكون
عل ��ى جهوزية تامة لال�ستفادة الق�صوى من الآثار
االيجابية للمنطقة .بالإ�ضافة �إىل ايجاد م�صادر
متويل لكل من الدرا�س ��ات واال�ست�شارات التقنية،
وت�أمني �أكرث من  50مليون دوالر للبنى التحتية.

�إجنازات

 لقد �أجنزت الهيئ ��ة يف الفرتة املا�ضية الأعمالالتالية:
 الإنته ��اء من م�ش ��روع الردم الأ�سا�س ��ي للموقعاملال�ص ��ق ملرف� ��أ طرابل�س وال ��ذي �أ�شرف «جمل�س
الإمن ��اء والإعم ��ار» عل ��ى تنفي ��ذه مب�ساهم ��ة من

خزينة الدولة بناء على قرار من جمل�س الوزراء.
 االنتهاء من و�ضع درا�سة اجلدوى. حت�ض�ي�ر درا�س ��ة ج ��دوى مالي ��ة للمنطق ��ةالإقت�صادي ��ة اخلا�ص ��ة لت�سويقها عل ��ى املطورين
وامل�شغلني.
 �إجن ��از م�ش ��روع تطوي ��ر املخط ��ط التوجيه ��يللمنطقة الإقت�صادية.
 الإنته ��اء م ��ن و�ض ��ع درا�س ��ة الأث ��ر البيئ ��يالإ�سرتاتيجي.
 تكليف جمل�س الوزراء «جمل�س الإمناء والإعمار»�إط�ل�اق مناق�صة تطوير البنى التحتية التي يتوقع
ان تتم مع بداية العام .2019

 ت�أم�ي�ن اجل ��زء الأول م ��ن متويل تطوي ��ر البنىالتحتية من خالل م�ساهمة قيمتها  15مليون دوالر
�أمريكي من الدولة اللبنانية ،وانتهاء التفاو�ض مع
«البن ��ك ال ��دويل» لتمويل اجلزء املتبق ��ي بانتظار
ت�شكيل احلكومة للموافقة عل ��ى القر�ض وار�ساله
�إىل جمل�س النواب القراره.
 حت�ض�ي�ر دفرت ال�ش ��روط واملوا�صف ��ات الالزمةلإط�ل�اق مناق�صة بناء �سور «املنطقة الإقت�صادية
اخلا�صة» يف طرابل�س.
 حتدي ��ث �إ�سرتاتيجي ��ة «املنطق ��ة الإقت�صادي ��ةاخلا�صة» للأعوام املقبلة بهبة من «البنك الدويل»
م ��ن خ�ل�ال حتدي ��د الر�ؤي ��ة واملهم ��ة امل�ستقبلية،
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الأهداف ،املخاطر ،امليزات ،الزبائن امل�ستهدفني
والأ�س ��واق امل�ستهدف ��ة ،وخط ��ة التطبي ��ق له ��ذه
الإ�سرتاتيجية.
 ا�ست�ل�ام نتائج م�شروع م�أ�س�س ��ة «الهيئة العامةللمنطقة» ،واملمول من «ال�صندوق العربي للتنمية
الإقت�صادي ��ة والإجتماعي ��ة» ع�ب�ر وزارة الدول ��ة
للتنمية الإدارية.
 ا�ست�ل�ام م�ش ��روع تطوي ��ر النظ ��ام امل�ؤق ��تللرتاخي� ��ص واملم ��ول بهبة من «م�ؤ�س�س ��ة التمويل
الدولي ��ة» ،وال ��ذي �سي�ساع ��د على �إط�ل�اق عملية
ت�أجري �أرا�ض ��ي «املنطق ��ة الإقت�صادية اخلا�صة»،
وخ�صو�ص ًا لل�شركات اللوج�ستية ،مع بداية .2019
 التوا�ص ��ل م ��ع ال�شركات اللوج�ستي ��ة العاملة يفلبن ��ان والأجنبية املهتمة بالعم ��ل يف لبنان لتقييم
حاجاتها ومعرفة امل�ساحات املطلوبة.
 العمل على و�ضع دفرت �شروط لإطالق مناق�صةدولي ��ة بالتعاون م ��ع «م�ؤ�س�س ��ة التموي ��ل الدولية»
( )IFCح ��ول النظ ��ام املتكام ��ل للرتاخي� ��ص
والت�صاري ��ح و�إجراءات و�أنظم ��ة ال�شباك املوحد،
حيث يتوقع ان يكون جاهز ًا يف الن�صف الثاين من
العام .2019
 يف �إطار ت�أمني اليد العاملة املتخ�ص�صة للمنطقةالإقت�صادية اخلا�صة ،قامت الهيئة ب�إعداد درا�سة
عن الفج ��وة بني العر�ض والطل ��ب يف �سوق العمل
يف �شمال لبن ��ان والتي �أظه ��رت نتائجها احلاجة
�إىل �إط�ل�اق جمموع ��ة م ��ن الربام ��ج الت�أهيلي ��ة
واملتخ�ص�صة �ضمن املعاهد الفنية والتقنية ب�سبب
النق� ��ص املوج ��ود يف املهارات املطلوب ��ة لدى اليد
العاملة ال�شمالية مقارنة م ��ع متطلبات الكفاءات
املطلوب ��ة يف القطاعات التي �ستعم ��ل الهيئة على
جذب اال�ستثمارات من �ضمنها.
ومب ��وازاة كل ذل ��ك ،حققت الهيئة اجن ��از ًا نوعي ًا
بح�صولها على موافقة جمل�س الوزراء على تو�سيع
احلدود اجلغرافية للمنطقة الإقت�صادية لت�شمل،
بالإ�ضاف ��ة �إىل املوق ��ع الأ�سا�س ��ي املال�ص ��ق ملرف�أ
طرابل�س ،موقع� � ًا �آخر مب�ساحة � 75ألف مرت مربع
�ضمن حدود «معر�ض ر�شيد كرامي الدويل» ين�ش�أ
عليه «مركز االبداع والإبتكار» الذي �سي�ساعد على
ا�ستقطاب ا�ستثمارات يف قطاع اخلدمات احلديثة
ذات ال�صلة باالبت ��كار واملعرفة ،وكل ما له عالقة
ب�شركات ت�ستثمر بقطاعات جديدة غري تقليدية.

نعمل يف ظل و�ضع �صعب

�إنني وجمل�س الإدارة نعمل يد ًا بيد لتذليل العقبات
والتعقي ��دات الت ��ي تواج ��ه �إن�ش ��اء منطق ��ة به ��ذا
احلجم وخ�صو�ص� � ًا يف ظل و�ضع م ��ايل و�سيا�سي
واقت�ص ��ادي �صع ��ب .لكني عل ��ى يقني انن ��ا نظر ًا
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�إىل �أهمي ��ة امل�ش ��روع وتواف ��ق جمي ��ع املعني�ي�ن يف
املدين ��ة على �أن هذا امل�شروع هو �أحد �أهم مداخل
تنويع م�ص ��ادر النم ��و لالقت�ص ��اد املحلي وجذب
اال�ستثمارات ملحافظ ��ة ال�شمال وخلق فر�ص عمل
جدي ��دة� ،سينطل ��ق عم ��ل ه ��ذا امل�ش ��روع احليوي
و�ست�ستفيد مدينة طرابل�س وحمافظة ال�شمال من
ثماره االمنائية.
لكن الأهم يف ه ��ذا االطار هو �أن تعمل امل�ؤ�س�سات
احلكومية املحلية وممثلو القطاع اخلا�ص وو�سائل
الإع�ل�ام يف ه ��ذه املدينة على دعم ه ��ذا امل�شروع
معنوي� � ًا وتقني� � ًا و�إداري ًا ال زرع ب ��ذور الت�شكيك يف
ه ��ذا امل�شروع ون�شر االحب ��اط يف نفو�س املواطنني
التواقني �إىل حتقيق هذا امل�شروع �أهدافه.
�إنَّ درا�سة اجلدوى املالية والتقنية التي و�ضعناها
بالتع ��اون م ��ع م�ؤ�س�سات دولية ت�ش�ي�ر بو�ضوح �إىل
امكاني ��ة جذب طل ��ب كبري على �أرا�ض ��ي املنطقة
من قبل م�ستثمري ��ن وم�ست�أجرين لبن ��اء م�صانع
واط�ل�اق خدمات لوج�ستية ،بحيث متتلئ املنطقة
خ�ل�ال خم�س �سن ��وات .كما �أكدت ه ��ذه الدرا�سة
وج ��ود طلب كثيف على هذه املنطقة حتى من دون
الفر� ��ص املتاح ��ة للم�ستثمري ��ن من ج ��راء عملية
الإعمار يف �سوريا.
م ��ن دون �أدنى �شك �أن لعملي ��ة الإعمار وامل�شاريع
الت ��ي ق ��د تنبثق منه ��ا انعكا�س ��ات ايجابي ��ة على
املنطق ��ة ،لكنها لي�ست العام ��ل الأ�سا�س الذي من
خالله �سيتحقق جناح املنطقة.

تهيئة االقت�صاد املحلي

لكن ،ويف كل الأحوال ،ومن �أجل حتقيق الأهداف
التنموية واالقت�صادية للمنطقة ،يجب العمل على
تهيئ ��ة االقت�ص ��اد املحلي لكي يك ��ون على جهوزية
تامة لال�ستفادة م ��ن اال�ستثمارات املرتقبة .وهنا
يكمن التحدي الأكرب.
عل ��ى ال�سلطات املحلية ،بالتعاون مع جمل�س �إدارة
الهيئة ،العمل على تهيئ ��ة االقت�صاد املحلي واليد
العامل ��ة يف الف�ت�رة املح ��ددة من الي ��وم �إىل حني
�إطالق عم ��ل املنطقة .وهنا تكمن �ض ��رورة و�ضع
خمطط �شام ��ل يحدد املبادرات وم�صادر متويلها
والت ��ي من �ش�أنها �سد الفجوة م ��ا بني الطلب على
يد عاملة متخ�ص�صة ومواد انتاجية �أولية وو�سيطة
وخدمات ا�ست�شارية وت�سويقية ولوج�ستية وقانونية،
والعر�ض املتوافر حالي� � ًا يف �سوقي العمل واالنتاج
املحل ��ي .وه ��ذا يتطلب رفع ق ��درة املعاهد التقنية
والفنية لتخريج دفعة من اليد العاملة املتخ�ص�صة
و�صقل املهارات الوظيفي ��ة والتقنية لل�شباب حتى
يكونوا قادرين عل ��ى تلبية حاجات امل�ستثمر كي ال
يلج�أ هذا الأخري �إىل ا�سترياد العمالة من اخلارج

�أو توظيف غري اللبنانيني.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،يج ��ب ر�سم خارطة �سال�سل
القيمة يف �شتى القطاعات لتحديد القيمة امل�ضافة
الت ��ي توفره ��ا امل�ؤ�س�س ��ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة
احلج ��م وحتدي ��د الفج ��وة م ��ا ب�ي�ن م ��ا يتطلب ��ه
امل�ستثم ��رون وامل�ست�أج ��رون م ��ن عنا�ص ��ر االنتاج
وخدم ��ات عام ��ة وبني م ��ا ه ��و متواف ��ر حالي ًا يف
االقت�صاد املحلي.
ً
به ��ذه الطريق ��ة ميكنن ��ا مع� �ا ان نوج ��ه م�شاريع
ومتوي�ل ً�ا متوافر ًا من امل�ؤ�س�سات التمويلية الدولية
�إىل تق ��دمي دعم لهذه امل�ؤ�س�س ��ات لتقوية قدراتها
وامكاناتها ولتوفري م�ستلزمات امل�ستثمرين.

�إطالق مناق�صة البنى التحتية يف 2019

ان الع ��ام � 2019سيكون تاري ��خ انطالق مناق�صة
البنى التحتية والبدء باملرحلة الأوىل من االن�شاء،
ولك ��ن بعد �إقرار املخطط التوجيهي ودرا�سة الأثر
البيئي للمنطق ��ة من قبل جمل�س الوزارء .و�سيبد�أ
العمل يف العام  2019كذلك على اطالق مناق�صة
دولية بالتعاون والتمويل من الـ  IFCحول ت�صميم
نظام متكام ��ل للرتاخي�ص والت�صاريح واجراءات
ال�شب ��اك املوحد حي ��ث يتوقع �أن يك ��ون جاهز ًا يف
الن�صف الثاين من العام .2019
بالإ�ضاف ��ة �إىل حت�ض�ي�ر دفاتر ال�ش ��روط الطالق
مناق�ص ��ة عاملية للتعاقد عل ��ى �أ�سا�س الـ  PPPمع
مطور/م�شغل عاملي للبدء بت�شغيل املنطقة.
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،بد�أنا بحمل ��ة ت�سويقية لرتويج
املنطق ��ة مل�ستثمري ��ن اقليميني .فكان ��ت لنا زيارة
�إىل ال�صني و�أخ ��رى �إىل تركيا والإمارات العربية
املتحدة ،ونح�ضر لزي ��ارة �سلطنة عمان وبلغاريا.
بالإ�ضافة �إىل بل ��دان �أخرى لها جتربة ناجحة يف
�إدارة املناطق احلرة.

«مركز املعرفة واالبتكار»

�أم ��ا يف م ��ا يتعل ��ق مبوق ��ع املنطق ��ة يف «معر� ��ض
ر�شي ��د كرامي الدويل» ال ��ذي �س ُين�ش�أ عليه «مركز
املعرف ��ة واالبتكار» ،فقد جنحنا يف اجناز م�شروع
اتفاقية تع ��اون بني الهيئة واملعر�ض ب�شقيها املايل
والقان ��وين .كم ��ا ح�صل ��ت الهيئ ��ة عل ��ى موافقة
وزارة الإت�ص ��االت لربط املرك ��ز ب�شبكة «الفايرب
�أوبت ��ك» لت�أمني �أف�ضل خدم ��ات االنرتنت ال�سريع
لل�ش ��ركات .و�سنطلق قريب ًا م�سابقة عاملية لأف�ضل
ت�صميم هند�سي لهذا املركز ،بالتعاون مع نقابتي
املهند�سني يف طرابل�س وبريوت وب�إ�شراف وتنظيم
من «الإحتاد الدويل للمعماريني»
(*) رئي�سة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
يف طرابل�س

قضية

عندما أتى «الموساد» إلى
طرابلس الغتيال سعيد السبع
خ�ضر ال�سبعني
سعيد نمر السبع (أبو باسل) ضابط وسياسي فلسطيني ،ولد في فلسطين في  ،1926/11/27شارك في
حرب  ،1948وكان قائد ًا لـ «جيش الجهاد المقدس» في منطقة قلقيلية ،التحق بالجيش األردني وكان
من ضمن المجموعة األولى التي قامت بتعريب هذا الجيش وطرد «غلوب باشا»،
بعد اتهامه بالمشاركة في انقالب «حزب البعث» عام  ،1957لجأ إلى سوريا ثم إلى مصر بعد
االنفصال ،كان أحد مؤسسي «منظمة التحرير الفلسطينية» ،ساهم مع أحمد الشقيري وشفيق
الحوت بصياغة الالءات الثالث في «مؤتمر الخرطوم» ،تعرض لعدة محاوالت اغتيال كان يقف خلفها
الموساد اإلسرائيلي ،والدته عمة القائد الفلسطيني الشهيد أبو علي إياد ،تزوج من نجوى محمد بك
العمر المرعبي في دمشق ،وانتهى به المطاف في مدينة طرابلس حيث عاش فيها ردح ًا من الزمن،
وفيها أفشل محاولة الغتياله على يد الموساد اإلسرائيلي ،كما نجح في بناء عالقة وثيقة بين الثورة
الفلسطينية ومدينة طرابلس.
ع ��ن بع�ض جتارب �سعيد ال�سب ��ع وحكاية جمموعة
املو�س ��اد حتدث �إىل «التم ��دن» �إبنه ن�ضال (حملل
�سيا�س ��ي) فاو�ض ��ح «�أن وال ��ده انتق ��ل �إىل لبن ��ان
مطل ��ع ع ��ام  1969يف حماول ��ة لتنظي ��م العم ��ل
الفدائي �إنطالق ًا من لبن ��ان �إ ّال انه ا�صطدم بواقع
الفل�سطيني�ي�ن داخ ��ل املخيمات ،ع ��دا عن تدخل
«املكتب الثاين» يف �ش�ؤونهم اخلا�صة».
�أ�ض ��اف« :يف � 28آب  1969وق ��ع �ص ��دام داخ ��ل
خميم نهر البارد بني فل�سطينيني وعنا�صر الدرك
عل ��ى خلفي ��ة بن ��اء مكتب حلرك ��ة فتح تط ��ور �إىل
انتفا�ضة فل�سطينية ،وبعدها حدثت عدة �إ�شكاالت
و�صدام ��ات م ��ع ال�سلطة اللبنانية ما دف ��ع �أبو علي
�إياد التخاذ ق ��رار بتنفيذ عملي ��ة ع�سكرية وا�سعة
النطاق يف �شمال لبن ��ان ،وقد متت ال�سيطرة على
 76خمفر ًا  ،وقاد فاروق املقدم (كان ينتمي حلركة
فتح) عملية ع�سكري ��ة �أدت لل�سيطرة على خمافر
ال�ضنية وعلى قلعة طرابل�س الأثرية.
ويف النهاي ��ة مت االتفاق على «اتفاق القاهرة» الذي
ُينظم العالقات بني اجلانبني ،وقعه يا�سر عرفات
واميل الب�ست ��اين يف  1969/11/3حت ��ت �إ�شراف
م�صري».
38

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

ال�سبع �إىل ميني �أحمد ال�شقريي و�شفيق احلوت يف م�ؤمتر القمة العربية يف اخلرطوم

ويروي ن�ضال «�أن �سعيد ال�سبع ُكلف بالإ�شراف على
تطبي ��ق «اتف ��اق القاهرة» يف �شمال لبن ��ان ،ف�أعاد
الأ�سلح ��ة واملخاف ��ر وقلع ��ة طرابل� ��س �إىل ال�سلطة
اللبناني ��ة ،لكن ��ه �إ�صطدم مع ف ��اروق املقدم الذي
رف�ض االن�سح ��اب من القلعة ،و�أ�س� ��س «حركة 24
ت�شرين».

«�إتف ��اق القاه ��رة» �أتاح تنظي ��م العم ��ل الفدائي،
وبالتن�سيق ب�ي�ن �أبي با�سل وابن خاله �أبي علي �إياد
نفذ العديد من املقاتلني الفل�سطينيني واللبنانيني
عمليات ع�سكرية داخل فل�سطني املحتلة ،ومن �أبرز
تلك العمليات �أ�س ��ر اجلندي الإ�سرائيلي �صموئيل
روزن فايزر ،وكذلك «عملي ��ة املنارة» حيث ن�شبت

معرك ��ة ا�ستم ��رت ط ��وال اللي ��ل ومت �أ�س ��ر جندي
�إ�سرائيل ��ي ،ولك ��ن �أثناء االن�سح ��اب دارت معركة
�أخ ��رى �إ�ستُ�شهد فيه ��ا قائد املجموع ��ة عمر موح
(زيغود) ورفيقاه مو�س ��ى الوح�ش وحممد حليحل
(الثالثة من خميم نهر البارد)».
ويف منت�صف العام � 1971صدر قرار تعيني ال�سبع
مدير ًا عام� � ًا لدائرة التنظيم ال�شعبي الفل�سطيني
نائب� � ًا لف ��اروق القدومي ،وهذه الدائ ��رة كانت من
�أهم دوائر «منظمة التحرير الفل�سطينية» ،ف�أعاد
ال�سبع تنظيم االنتخابات الحتادات املعلمني واملر�أة
والعمال واملحامني والأطباء وال�صحافيني».

املو�ساد الإ�سرائيلي يف طرابل�س

حاول املو�س ��اد الإ�سرائيلي اغتيال �سعيد ال�سبع يف
طرابل� ��س ،حيث ُيقي ��م ،ويف التفا�صيل ،كما رواها
جنله ن�ضال و ُن�شرت يف العديد من و�سائل الإعالم،
يقول:
«بع ��د «عملي ��ة ميوني ��خ» و�ضع ��ت غول ��دا مائ�ي�ر
(رئي�س ��ة وزراء �إ�سرائي ��ل وقتها) قائم ��ة ب�أ�سماء
ع ��دد من ق ��ادة املقاومة الفل�سطيني ��ة من بينهم
�سعي ��د ال�سبع م ��ن �أج ��ل �إغتيالهم ،وكان ��ت �أبرز
العمليات «عملية فردان« (بريوت) ،حيث اغتيل
القادة الثالث ��ة :كمال نا�صر ،كم ��ال عدوان� ،أبو
يو�سف النجار يف  .1973/4/10و ُكلفت جمموعة
من املو�ساد باغتيال ال�سبع ف�أقامت حول منزله يف
«�شارع الثقافة» بطرابل�س ،ومن �أع�ضائها حجاي
هدا�س الذي كان يحمل ج ��واز �سفر �أملاني ًا با�سم
�أورلن ��خ لو�سربخ وال ��ذي �سكن يف �شق ��ة خطيبته
جميلة معتوق املواجهة ل�شق ��ة ال�سبع ،وقد �أثارت
حتركات ��ه املريب ��ة انتباه ال�سبع ال ��ذي كلف عدد ًا
م ��ن الفدائي�ي�ن مبراقبت ��ه وتبني انه ي�ت�ردد على
حمل «رينوار» للت�صوير يف «�شارع عزمي» ،وعند
مراجعة �صاح ��ب املحل تبني ان لديه مغلف �صور
يحت ��وي كل �أق�سام من ��زل �سعيد ال�سب ��ع �إلتقطت
بعد�سة مكربة تع ��ود ملكيتها لل�سائح اال�سكتلندي
جيم�س بول (ا�سمه احلقيقي ت�سفي زامري).
�أدى ه ��ذا الك�ش ��ف �إىل �إف�ش ��ال عملي ��ة االغتيال
وهروب املجموع ��ة املكونة من ثالث ��ة بريطانيني
(رج�ل�ان و�إم ��ر�أة ُيعتقد انه ��ا �سلفي ��ا روفائيل)
والذي ��ن كان ��وا ُيقيمون يف �شقة الق� ��س الأمريكي
روب ��رت مال ��وي ،ا�سم ��ه احلقيقي ماي ��ك هراري
وذل ��ك فوق �شق ��ة جيم�س بول على بع ��د  50مرت ًا
من �شقة ال�سبع و�شقة لو�سربخ».
ويتاب ��ع« :مل يبقَ �سوى لو�س�ب�رخ الذي كلف ثالثة
لبناني�ي�ن خلطف ��ه ّ
وح�ض ��ر بيان� � ًا يحم ��ل �إ�س ��م
«منظمة ميوني ��خ ( »72منظمة وهمية) تعلن فيه
تبن ��ي خطف لو�سربخ بهدف اته ��ام �سعيد ال�سبع

�سعيد ال�سبع يف اجلي�ش العربي الأردين

بعملي ��ة اخلط ��ف وبالت ��ايل االيق ��اع ب�ي�ن الدولة
اللبنانية واملقاوم ��ة الفل�سطينية يف ال�شمال ومن
�أجل جتديد اال�شتباكات التي وقعت بني الطرفني
بعد «عملية ف ��ردان»� .إ ّال ان العملية ف�شلت والقي
القب� ��ض عل ��ى لو�س�ب�رخ يف «حق ��ل العزمي ��ة -
ال�ضني ��ة» على يد النقي ��ب ع�صام �أبو زكي والذي
كتب عن تلك العملية يف كتابه «حلظات يف ذاكرة
وطن».

�أورلخ لو�سربخ نائب رئي�س جهاز املو�ساد

وجاء يف «حلظات يف ذاكرة وطن»:
«يف  10متوز عام  1973كنت يف �إجازة �شرعية يف
بريوت .رن هات ��ف منـزيل ،كان الرئي�س �سليمان
فرجنية على اخلط حيث ا�ستو�ضحني عن عملية
خطف �سائح �أملاين جرت يف طرابل�س .طلب مني
فخامت ��ه �إفادت ��ه بجمي ��ع املالب�س ��ات التي جرت
وع ��ن اجله ��ة اخلاطف ��ة وكامل هوي ��ة املخطوف
و�أين ي�سكن.
بعد انتهاء املكامل ��ة انتقلت ب�سرعة �إىل طرابل�س.
ب ��د�أت بجم ��ع املعلوم ��ات الأولي ��ة ح ��ول عملي ��ة
اخلطف ،والتي جرت على ال�شكل التايل:
بو�ص ��ويل �إىل مكتبـ ��ي يف ال�سراي ��ا ،كان اخل�ب�ر
ق ��د انت�شر يف املدينة .ا�ستقبلت ع ��دد ًا كبري ًا من

املواطن�ي�ن واملخربي ��ن وكانوا ميلك ��ون معلومات
مت�ضاربة.
ذهب ��ت �إىل «مقه ��ى الت ��وب» يف «�ش ��ارع عزمي»
حيث ُخطف الأمل ��اين .ا�ستجليت بع�ض املعلومات
من ال ��رواد الذين كان ��وا يف املقهى �أثن ��اء عملية
اخلط ��ف .ق ��ال يل بع�ضه ��م ان عملي ��ة اخلطف
مت ��ت عندم ��ا كان ال�سائح الأمل ��اين داخل املقهى
يف ال�ساع ��ة الثانية �إال ع�ش ��ر دقائق من منت�صف
اللي ��ل ،و ُنقل يف �سي ��ارة مر�سيد�س زجاجها مموه
من اخللف .نزل منها �شاب يرتدي جالبية زيتية
اللون ويعتمر كوفية بي�ضاء ،ثم اجته نحو ال�سائح
الأمل ��اين �شاه ��ر ًا م�سد�س ��ه ودافع ًا ب ��ه �إىل داخل
ال�سي ��ارة .وبينما كان الأمل ��اين يو�ضع يف ال�سيارة
�أطل ��ق اخلاطف ثالث طلقات نارية يف الهواء من
م�سد�سه �إرهاب ًا.
علم ��ت الفرقة  18بالعملية من �أحد رواد املقهى.
�أقيم ��ت احلواج ��ز والدوريات الأمني ��ة بحث ًا عن
املخطوف.
تابع ��ت التحقي ��ق وتو�سع ��ت فيه وقل ��ت انه يجب
علي �أن �أق ��وم مبداهمة وتفتي�ش كل الأماكن التي
ّ
يتواج ��د فيه ��ا الأجان ��ب املوج ��ودون يف املدينة.
داهمن ��ا العديد م ��ن املراكز واملقاه ��ي وداهمت
عل ��ى ر�أ�س دوري ��ة ع�سكري ��ة «فن ��دق املنتـزه» يف
«�شارع عزمي» حيث نزل معظم الأجانب .وجدت
ان املخط ��وف �سج ��ل ا�سمه يف الفن ��دق يف اليوم
ذاته وو�ضع �أمتعة ب�سيطة يف غرفته (عدة حالقة
وغري ذلك) لكنه مل يعد �إليه.
وعلمت من بع� ��ض النا�س ان الأملاين الذي ُيدعى
اورلخ لو�سربخ ،خط ��ب جميلة معتوق التي تُعرف
ب� �ـ «جيج ��ي» معت ��وق ،ا�ستدعي ��ت الأخ�ي�رة �إىل
التحقي ��ق و�س�ألتها عن عملية اخلطف .قالت انها
علمت باخلرب مني فقط.
وكان عبدالعزي ��ز حمم ��د اله ��دى امللق ��ب
(الغ ��زاوي) �آخر من �شاهد الأمل ��اين ،وهو يغادر
بي ��ت جميلة .وقد متكن �أحمد ر�سالين العامل يف
بلدي ��ة طرابل�س من العثور عل ��ى �سكرتري الأملاين
عبدالعزي ��ز الغ ��زاوي بعدم ��ا �شاه ��ده يف �صالة
«�سينم ��ا املرتوبول» .ف�ألقى القب� ��ض عليه و�سلمه
للتحقي ��ق و�س�ألته عن لو�س�ب�رخ� .أنكر الغزاوي يف
ب ��ادىء الأم ��ر �أي علم له بعملي ��ة اخلطف ،لكني
�أدرك ��ت م ��ن �إجاباته وق�سم ��ات وجهه ان ��ه يعلم
باحلادث ،لكنه يكذب .رك ��زت م�ساء ذلك اليوم
عل ��ى ا�ستج ��واب الأخري ،بعدما علم ��ت انه يعمل
�سكرتري ًا عند الأملاين.
�أخ�ضعت ��ه ال�ستج ��واب مو�س ��ع وبع ��د ف�ت�رة قليلة
عل ��ى التحقيق �إنهار الغ ��زاوي واعرتف ان عملية
اخلطف مت ��ت مبعرفت ��ه وان الأمل ��اين انتقل �إىل
التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

39

«حقل العزمية» يف �سري ال�ضنية وهو م�سلح.
روى الغ ��زاوي تفا�صيل عالقته به ،قال انه تع ّرف
عليه يف املقهى وانه من الأثرياء ومن كبار �أبطال
الكاراتي ��ه الدولي�ي�ن وان ��ه ا�ش�ت�رك يف القتال يف
بنغالد� ��ش وطلب من ��ه �أن يعمل �سكرت�ي�ر ًا عنده
مبرت ��ب �شهري مقداره  500ل�ي�رة لبنانية .وذكر
ان لو�س�ب�رخ كان ينف ��ق امل ��ال ب�سخ ��اء ،وق ��د بد�أ
يرتاب من ت�صرفاته.
وق ��ال الغ ��زاوي ان الأمل ��اين تع ��رف عل ��ى جميلة
معت ��وق املعروف ��ة ب� �ـ «جيج ��ي» بعدما ع ��رف ان
منـزله ��ا يواجه �شق ��ة مدير عام دائ ��رة التنظيم
ال�شعبـ ��ي يف «منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة»
�سعيد ال�سب ��ع «�أبو با�سل» وقد خطبها لكي يتمكن
م ��ن ال�سكن عنده ��ا ،وانه كان ُيكرث م ��ن الأ�سئلة
وي�ستو�ضحه الق�ضايا املتعلق ��ة بالفدائيني ،وكان
ي�س�أل ��ه عن �أق ��رب جزيرة �إىل طرابل� ��س و�أ�سماء
بقية اجلزر القريبة منها.
واع�ت�رف الغ ��زاوي ب� ��أن لو�س�ب�رخ و�ض ��ع خط ��ة
خلط ��ف القن�ص ��ل الأمل ��اين يف طرابل� ��س ج ��ول
م�سع ��د ،وانهما ق�ص ��دا منـزل الأخ�ي�ر الواقع يف
«�ش ��ارع اجلميزات» وا�ستخ ��دم �شخ�صني �آخرين
وجهزوا ال�سي ��ارة لهذا الغر� ��ض خلطفه ،لكنهم
ف�شلوا ،لأن زوج ��ة القن�صل مل ت�ستجب لهم بفتح
الب ��اب عندما ق�صده ��م �أورل ��خ وع�صابته ،كان
اله ��دف الأ�سا�س ��ي من خط ��ف القن�ص ��ل �أو قتله
�إيه ��ام الدول ��ة اللبنانية ان الفدائي�ي�ن من قاموا
به ��ذا العم ��ل وذل ��ك رد ًا عل ��ى موق ��ف احلكومة
الأملانية ال�سلبـ ��ي من اخلاطفني الفل�سطينيني يف
ميونخ.
كم ��ا روى ان ��ه ا�صطح ��ب اورل ��خ وخطيبت ��ه �إىل
الق�ص ��ر اجلمهوري يف بعب ��دا مرتني وحاما حول
الق�ص ��ر ومقر الرئي�س ال�صيفي يف �إهدن �إ�ضافة
�إىل ت ��ردده �إىل حميط ق�صر املخت ��ارة وحماولة
التقاط ال�صور ملق ��ر �إقامة كمال جنبالط برفقة
خطيبته جميلة معتوق.
ويف �ش� ��أن حادثة اخلط ��ف يف «�شارع عزمي» قال
الغ ��زاوي ان لو�س�ب�رخ و�ضع اخلطة م ��ن دون �أن
يفه ��م هو ورفاق ��ه الأ�سباب .وان ��ه وعدهم مببلغ
� 50أل ��ف ل�ي�رة بعد تنفي ��ذ العملي ��ة و�أوهمهم انه
ينتظ ��ر مبلغ � 50ألف لرية م ��ن ال�سفارة الأملانية،
وان عل ��ي �أحمد ديب وه ��و �صاحب مطعم «كويك
�ساندوي� ��ش» يف طرابل� ��س ا�ست�أج ��ر له ��م �سي ��ارة
خ�صو�صي ��ة ،مارك ��ة مر�سيد� ��س  190رقمه ��ا
 157138م ��ن مالكه ��ا زهري زكي هن ��دي زكريا،
وان ��ه نف ��ذ عملية خط ��ف لو�سربخ برفق ��ة توفيق
ح�سن احل�س ��ن وحميد بطر�س ف ��رح .وقال انهم
لب�س ��وا القمب ��ازات وتقنعوا و�أخ ��ذوا لو�سربخ من
40

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

41

جنازة ال�شهيد الطرابل�سي الأول يف حركة «فتح» حممد ال�صيادي ويبدو ال�سبع يف الو�سط ،و�إىل اليمني فاروق مقدم وحممود طبو

املقه ��ى وانطلقوا ب ��ه �إىل املنـزل ال ��ذي ا�ست�أجره
يف «حقل العزمية» تعود ملكيته مليخائيل �إبراهيم
لإخفاء لو�سربخ فيه.
وتابع الغزاوي ان ال�سيارة تعطلت بهم عند مفرق
«بخع ��ون» ،فرتكوها هناك وق�صدوا املنـزل �سري ًا
عل ��ى الأقدام ب�ي�ن الب�سات�ي�ن متجنب�ي�ن الطريق
العام .وكان لو�س�ب�رخ مم�سك ًا بحقيبته ال�سوداء،
و�أف ��اد الغ ��زاوي انه ال يع ��رف م ��كان احلقيبة �أو
ماذا يوجد بداخلها.
وعندما و�صال �إىل املنـ ��زل طلب منه لو�سربخ �أن
يع ��ود �إىل طرابل� ��س ويت�صل بخطيبت ��ه «جيجي»
ويق ��ول لها ان الر�سال ��ة و�صلت م ��ن الكويت وان
«جيج ��ي» تعرف ماذا يق�ص ��د .و�أ�ضاف« :قل لها
ه ��ذا وهي ترافق ��ك �إىل «بنك جم ��ال» يف بريوت
وت�سحب مبلغ � 50ألف ل�ي�رة من خزنتي اخلا�صة
لأنها حتم ��ل املفتاح فتعطي � 10آالف حلميد فرح
و� 10آالف حل�سن توفيق احل�سن والبقية ت�أخذها
لك».
انتقلت �إىل مكان اخلاطف املخطوف .يف ال�ساعة
احلادي ��ة ع�شرة من قبل ظهر اليوم التايل برفقة
عن�صري ��ن م ��ن ال ��درك م ��ن الفرق ��ة  ،18و�أبى
قا�ض ��ي التحقي ��ق الأول يف ال�شمال مراد عازوري
�إال �أن يق ��دم لن ��ا �سيارت ��ه اخلا�ص ��ة ومرافقتن ��ا
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�إىل امل ��كان .ما ان دخلن ��ا �إىل املنـ ��زل امل�ست�أجر
يف «حق ��ل العزمي ��ة» ،حتى تفاج�أن ��ا بوجود اثنني
م ��ن حرا�س العميد املتقاع ��د اليا�س داوود .وقف
اجلا�سو�س وقف ��ة «كاراتيه» فانت�ضي ��ت م�سد�سي
وقب�ضت عليه بعدما نزعت من يده امل�سد�س.
فت�شن ��ا املنـ ��زل وه ��و عبارة ع ��ن غرف ��ة �صغرية
فعرثنا فيه ��ا على م�سد�س  6ملم وم�سد�س �ضغط
كبري م ��ن مم�شطني وم�سد�س �آخر من م�سد�سات
الأوالد و�آل ��ة ت�صوي ��ر «زوم» وثي ��اب وجالبي ��ات
كاكية وكوفيات بي�ضاء واحلبال التي كان قد �أوثق
بها ،ومن�شورات حملت ا�سم «منظمة ميونخ .»72
و�ضع ��ت يف يدي ��ه الأ�صف ��اد وكبلت ��ه يف احلب ��ال
وو�ضعت ��ه يف �صن ��دوق ال�سي ��ارة وانتقل ��ت به �إىل
مكتبـي يف �سرايا طرابل�س� ،أوقفت عنا�صر �أمنية
عل ��ى الب ��اب لع ��دم دخ ��ول �أي كان .مل ت�ستغ ��رق
عملي ��ة القب�ض على الأمل ��اين املخطوف �سوى 11
�ساعة فقط.
ات�صل ��ت برئي� ��س اجلمهوري ��ة �سليم ��ان فرجنية
ال ��ذي هن� ��أين عل ��ى جن ��اح العملية وطل ��ب مني
�إفادته باملعلومات �أو ًال ب�أول.
�شرع ��ت يف التحقيق مع ��ه ،رف�ض ال ��كالم ،ومن
خ�ل�ال نظرتي �إلي ��ه وت�أمل ��ي الكثري ب ��ه تبني يل
انه ال يريد ال ��كالم .طلبت له مرتجمني باللغتني

الأملاني ��ة واالنكليزي ��ة فرف�ض ال ��كالم وظل على
هذه احلال ثالثة �أيام متتالية.
ع ��دت �إىل ا�ستج ��واب جميلة معت ��وق التي �أقرت
مبعرفته ��ا بعملية خط ��ف خطيبه ��ا وان لو�سربخ
�أعطاه ��ا ر�سال ��ة باللغت�ي�ن الأملاني ��ة واالنكليزية
وطل ��ب منها حملها يف الي ��وم الثالث خلطفه �إىل
�أحد امل�س�ؤول�ي�ن يف ال�سف ��ارة الأملانية يف بريوت.
و�أف ��ادت جميل ��ة ان م�ضم ��ون الر�سال ��ة ُيفيد ان
منظم ��ة فدائية فل�سطينية خطف ��ت لو�سربخ وهو
يف حال ��ة جيدة وان املنظم ��ة تطلب من احلكومة
الأملاني ��ة فدي ��ة قدره ��ا  15مليون ل�ي�رة لإطالقه
ويف حال الرف�ض �ستعم ��د املنظمة �إىل قتله .وقد
�أتلفت جميلة الر�سالة بعد خطف لو�سربخ.
ويف الي ��وم الثال ��ث كنت �أح ��اول �أن �أدفع لو�سربخ
للكالم لكنه كان يرف�ض ،فج�أة دخل علينا مدعي
ع ��ام ال�شم ��ال القا�ض ��ي ه ��اين امل ��وىل وبرفقته
العقيد ج ��ورج �أ�سمر قائد �سري ��ة ال�شمال ،وكان
الأخ�ي�ر منفع�ل ً�ا وم�ستغرب� � ًا ع ��دم تو�صلن ��ا معه
للكالم ،كان الأملاين يجل�س على الكر�سي ومكب ًال
بالأ�صف ��اد� ،أم�سك ��ه �أ�سم ��ر بر�أ�سه وق ��ال له بلغة
انكليزي ��ة ركيكة� :أنا �ضابط و�أن ��ت �ضابط ان مل
تعرتف الآن �سوف �أحطم ر�أ�سك.
يف نهاي ��ة اليوم الثالث ب ��د�أت ا�ستعمل معه بع�ض

الأ�سالي ��ب ،وقد رو�ضته ودفعت ��ه �إىل الكالم .بد�أ
يتكل ��م اللغ ��ة العربي ��ة بعدم ��ا رف�ض ال ��كالم مع
املرتجمني يف ال�سابق.
تبني يل ان ��ه يتمتع بذكاء ح ��اد� ،شخ�صيته فذة،
�صلب املرا�س ،قوي البنية ،ثاقب النظرات.
بد�أت التحقيق مع ��ه ب�س�ؤاله عن هويته ،تقاطعت
اعرتافاته مع املعلوم ��ات التي حتريتها عنه حول
جميئ ��ه �إىل لبن ��ان حت ��ت �ست ��ار التدري ��ب عل ��ى
الكاراتي ��ه .فمرة ادعى ان ��ه طبيب نف�ساين ومرة
�أخ ��رى ع� � ّرف عن نف�س ��ه انه �أمري بلغ ��اري .وانه
«ملك الدم».
�أ�صر على �إنكار كل �شيء ونفى معرفته الأ�شخا�ص
الذي ��ن «خطف ��وه» و�أف ��اد ان ��ه ج ��اء �إىل لبنان يف
منت�صف �شباط من عام  1973على منت الباخرة
�أوزوني ��ا� ،آتي� � ًا من �إيطالي ��ا ،برفقة رج ��ل �أملاين
يدعى جو متزيغ ،وان الأخري يحمل جوازي �سفر
�أحدهم ��ا �أملاين والآخر بولوين .و�أكد انه ا�ست�أجر
املنـزل يف «حق ��ل العزمية» للراحة ونفى �أن يكون
�أحد قد خطفه.
خ�ل�ال التحقيق قال يل �إن كن ��ت تريد ان تعرف
م ��ن �أنا ،ما عليك �إ ّال ح ��رق احلقيبة التي �أحملها
وان ا�سمه وعمله و�شخ�صيته مدونة داخل حقيبة
الي ��د الت ��ي كان يحملها .والت ��ي اكت�شفتها عندما
قب�ض ��ت علي ��ه .وبالفع ��ل قم ��ت بح ��رق احلقيبة
لتخ ��رج من بينها بطاقة حديدي ��ة تفيد انه يعمل
ل�صال ��ح وزارة ال�صناعة الأملاني ��ة وهو جا�سو�س
�صناعي.
وتن ��اول التحقي ��ق معه ق�ضي ��ة منظم ��ة «ميونيخ
 »72الفدائي ��ة الت ��ي ب ��ادر �إىل ت�أ�سي�سه ��ا وتب�ي�ن
يل ان ��ه توا�صل مع بع� ��ض العنا�ص ��ر الفدائية يف
ال�شمال وان ��ه زودهم ببيان ��ات وبرنامج �سيا�سي
توجيهي كان �أورلخ قد �أعطاه لأحد عنا�صر ر�صد
الفدائيني لتعميمه على رفاقه وفيه دعوة للق�ضاء
عل ��ى القيادات الفدائي ��ة النا�شط ��ة وخا�صة من
تتبنى عملي ��ات كميونيخ داعي� � ًا �إىل تنقية العمل
الفدائي من كل �شائبة مدعي ًا انه منا�صر للق�ضية
الفل�سطينية.
وبد�أت حلقة املعلومات تت�س ��ع حوله �شيئ ًا ف�شيئ ًا،
وق ��د متك ��ن م ��ن الدخ ��ول �إىل خمي ��م الب ��داوي
وعر� ��ض تدري ��ب العنا�ص ��ر الفدائي ��ة يف لعب ��ة
الكاراتي ��ه ،وقد انتقى بع� ��ض العنا�صر لتدريبهم
عل ��ى بع� ��ض الأعم ��ال الع�سكري ��ة كالتفج�ي�ر
واخلط ��ف والقن�ص الخ .بعد �إلقاء القب�ض عليه،
جاءين �ضابط يف «الكفاح امل�سلح» ا�سمه �إبراهيم
البط ��راوي طالب ًا الإفراج عنه مدعي ًا ان لو�سربخ
كان يدرب الفدائيني جمان ًا ،ومن دون مقابل.
وقد حاول اورلخ االت�صال بال�سيا�سيني الذين لهم

عالقة بالفدائيني .وقد اعرتف �أمامي ان مهمته
ه ��ي التج�س� ��س عل ��ى الفدائي�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن،
وافتع ��ال احل ��وادث واال�ضطراب ��ات بينه ��م وبني
ال�سلطة اللبنانية ،وان عملية اخلطف من «مقهى
توب» لي�ست �سوى حلق ��ة من حلقات اخلطة التي
كان �سينفذه ��ا .وق ��د �أدىل مبعلوم ��ات وا�ضح ��ة
و�ش ��رح كيفي ��ة قيام ��ه بعملي ��ات ارهابي ��ة وحدد
الأماكن الت ��ي كان ينوي تفجريها دون ان يعرف
مكانه ��ا �أو ال�شارع الذي تقع فيه .وقد اعرتف انه
كان ي�سك ��ن م ��ن �شب ��اط تاريخ دخول ��ه الأرا�ضي
اللبنانية وحتى �أواخر �آذار يف «�شارع فردان».
وعندم ��ا �س�ألته ما كنت تفع ��ل �أنت وخطيبتك يف
«�ش ��ارع ف ��ردان» يف بريوت يف احل ��ادي ع�شر من
ني�س ��ان  ،1973انتف� ��ض وق ��ال يل :ال �أ�سمح لك
بتوجيه هذا ال�س�ؤال يل.
والذ بال�صم ��ت ورف�ض الإجابة على الأ�سئلة حول
دوره يف «عملي ��ة فردان» وطلب الكالم يف ح�ضور
ال�سفري الأملاين.
يف م ��ا بع ��د اع�ت�رف ان ��ه كان �ضم ��ن املجموعة
الت ��ي نفذت اغتيال الق ��ادة الفل�سطينيني الثالثة
بتاري ��خ  10ني�س ��ان  1973يف «�ش ��ارع ف ��ردان».
وق ��د �أجري ��ت مقابلة بين ��ه وبني خطيبت ��ه جميلة
جورج معتوق املعروف ��ة بـ «جيجي» جلهة مواجهة
الأخ�ي�رة ب�أقوال لو�سربخ ،لأن ��ه كان يطلعها على
كافة حتركاته ومنها مراقبة بع�ض قادة املقاومة
الفل�سطيني ��ة الذين يقيمون �أمام منـزل ذويها يف
طرابل�س ،وحتديد ًا �سعي ��د ال�سبع ،والذي كان له
دور مبا�ش ��ر هو واب ��ن خاله �أبو عل ��ي �إياد بعملية
خطف �أول جندي �إ�سرائيلي يف �أواخر عام 1969
وهو �صموئيل روزن فايز.
و�أف ��ادت جميلة انها كان ��ت مبعيته يف بريوت يوم
 11ني�س ��ان � ،1973أي الي ��وم الت ��ايل للإعت ��داء
وانهم ��ا مرا يف ال�شارع و�شاه ��دا الأبنية التي ُقتل
فيها قادة املقاومة .كما انها كانت برفقته عندما
زار خميم ��ي نه ��ر الب ��ارد والب ��داوي بع ��د عملية
نفذه ��ا اجلي� ��ش الإ�سرائيل ��ي ()1973/2/21
والتي ا�ستهدف ��ت �ضرب مواقع حلركة فتح ذهب
�ضحيته ��ا عدد م ��ن الأت ��راك التابع�ي�ن جلماعة
عب ��داهلل �أوج�ل�ان ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دد م ��ن
الفل�سطيني�ي�ن وموقع تدري ��ب للجبهة ال�شعبية يف
خمي ��م نهر الب ��ارد كان ع�ضو «اجلي� ��ش الأحمر»
الياباين ك ��وزو اوكوموتو قد تدرب فيه قبل تنفيذ
عمليته يف «مطار اللد».
بع ��د االنتهاء م ��ن ا�ستجواب ��ه مت ��ت �إحالته على
املحق ��ق الع�سك ��ري اليا� ��س ع�ساف ال ��ذي با�شر
التحقيق معه بعدما زودناه بكل االعرتافات التي
�أدىل بها �أمامنا ،وقد �أكد اعرتافاته وتكلم باللغة

العربي ��ة التي رف�ض ان يتكلم ب�أي لغة �سواها قبل
ذلك.
وتب�ي�ن يل ان ��ه كان ميل ��ك مبلغ ًا كب�ي�ر ًا من املال
مودع� � ًا يف بع�ض امل�صارف وك�شف ��ت التحقيقات
معه عن حتويالت بع�شرات الآالف من الدوالرات
ج ��رت من املانيا الغربي ��ة حل�ساب لو�سربخ الذي
�إدخ ��ر يف �أحد امل�صارف � 130أل ��ف لرية لبنانية
�إىل جانب تلقيه �أموا ًال من م�صادر فل�سطينية.
وذكر قا�ضي التحقي ��ق ان الأملاين لو�سربخ «لي�س
ا�سم ��ه احلقيقي» يحمل جواز �سف ��ر �أملاني ًا مزور ًا
علي ��ه �سبع ��ة �أخت ��ام دخ ��ول �إىل لبن ��ان واملانيا،
وه ��و من موالي ��د  ،1948من مدين ��ة دو�سلدورف
الأملانية وهو �ضابط ا�ستخبارات �إ�سرائيلي.
�شاع خرب توقيف اجلا�سو�س الإ�سرائيلي وما �أدىل
ب ��ه من اعرتاف ��ات .وب ��د�أت ال�سفارت ��ان الأملانية
والأمريكي ��ة يف ب�ي�روت ومعهم ��ا مدي ��ر ال�شعب ��ة
الثانية جول ب�ستاين مبمار�سة ال�ضغوط للإفراج
عن الأمل ��اين حتت ذريعة ان ��ه جا�سو�س �صناعي،
كم ��ا طلب ��ت القي ��ادات الفل�سطيني ��ة ان ن�سلمها
اجلا�سو�س املذكور وقد رف�ضنا ذلك قطع ًا.
بالطب ��ع مل يعم ��ل لو�س�ب�رخ لوح ��ده يف ال�شمال،
�إذ تك�شف ��ت اخلي ��وط مع م ��رور الأي ��ام ان �شبكة
�إ�سرائيلي ��ة كان ��ت و�صل ��ت �إىل طرابل� ��س بع ��د
«عملي ��ة ف ��ردان» والت ��ي راح �ضحيته ��ا ثالثة من
ق ��ادة املقاومة الفل�سطينية (�أب ��و يو�سف النجار،
كم ��ال عدوان وكمال نا�ص ��ر) مبا�شرة ال�ستكمال
ا�سته ��داف ق ��ادة الفدائي�ي�ن يف ال�شم ��ال .وق ��د
�أقام ��ت ال�شبك ��ة يف «�ش ��ارع الثقاف ��ة» وحتدي ��د ًا
حول منـزل �سعيد ال�سب ��ع .كان على ر�أ�س الفرقة
ت�سيفي زام�ي�ر مدير جهاز املو�س ��اد� ،إ�ضافة �إىل
مايك هراري رئي�س «وحدة كيدون» الإ�سرائيلية،
منتح�ل ً�ا �صفة الق�س روب ��رت مالوي ،والذي تبني
انه مطرود من ال�سودان لأ�سباب �سيا�سية.
لكن �أكرث ما �أثار الريبة ،كانت حتركات لو�سربخ،
وال ��ذي �سكن يف �شق ��ة خطيبت ��ه اللبنانية جميلة
معتوق املواجه ��ة ل�شقة �أبو با�س ��ل .وقد ا�ستطعنا
م�ؤخ ��ر ًا اكت�شاف هوية لو�س�ب�رخ احلقيقية والتي
تبين ��ت انه حج ��اي هدا� ��س ،نائب رئي� ��س جهاز
املو�ساد لغاية  .2010فبعد مرور  42عام ًا وخالل
بحث ��ي العمي ��ق بهذا املل ��ف خلطورت ��ه ومقارنتي
لأر�شيف �صور لو�سربخ ب�صور �ضباط �إ�سرائيليني
تب�ي�ن يل ان الأخ�ي�ر ه ��و حج ��اي هدا� ��س والذي
كان وراء ع ��دد م ��ن عملي ��ات اغتي ��ال لع ��دد من
ق ��ادة املقاوم ��ة الفل�سطينية م ��ن �ضمنهم فتحي
ال�شقاق ��ي يف مالط ��ا وحماولة االغتي ��ال الفا�شلة
خلالد م�شعل يف عمان».
(انتهت �شهادة ع�صام �أبو زكي يف مذكراته)
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رأي

عن الثقافة والمثقفين
وشارع الحمراء
الدكتور عماد ب�سام غنوم
الأ�سبوع املا�ضي بعد �أن �أنهيت عملي يف اجلامعة
اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإن�سانية  -الفرع
الأول ،كان علي انتظار �أحد الأ�صدقاء لي�صل
�إىل ب�ي�روت حيث ك��ان لدينا بع�ض الأع �م��ال،
ات�صل �صديقي ليخربين �أن��ه �سيت�أخر حوايل
ال�ساعتني عن املوعد امل�ح��دد ،فوجدت نف�سي
م�ضط ًرا النتظار هذه امل��دة وحيدً ا يف بريوت،
لكن ذلك �أ�سعدين �إذ �أتاح يل بع�ض الوقت �أخلو
به لنف�سي كي �أفعل ما �أريد.
قررت �أن �أتناول الغداء يف �أحد مطاعم �شارع
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احلمرا ،بعد ذل��ك �أنطلق يف نزهة يف ال�شارع
ال�شهري مثلما كنت �أفعل يف مراهقتي مطاردًا
ب��اع��ة الكتب ال��ذي��ن يفر�شون ب�ضاعتهم على
سريا على الأقدام
الأر�ض ،انطلقت بعد الغداء � ً
ف�ل��م �أظ �ف��ر ب� ��أي ب��ائ��ع للكتب مي��د كتبه على
الأر�صفة ،وبعد بحث لفرتة غري قليلة وجدت
واح���دً ا يف م��دخ��ل �أح ��د املجمعات التجارية،
كانت ب�ضاعته قليلة ،لكنني ق��ررت �أن �أ�شرتي
لولدي ال�صغري بع�ض املجالت امل�صورة التي
اعتدت على قراءتها يف �صغري ومل تعد تباع
يف طرابل�س ،لكن ما لفتني �أن البائع كان ً
فظا
ج��دً ا ،و�أن��ه ك��اد يوبخني لأنني فقط مل �أ�سمع

�سعر الكتاب جيدً ا ،ع��ذرت فظاظته فرمبا هو
يف �ضنك من العي�ش ب�سبب تراجع بيع الكتب يف
الآونة الأخرية.
ث��م ت��ذك��رت ب� ��أن �أح ��د �أ� �ص��دق��ائ��ي م��ن م�صر
احلبيبة كان �أو�صاين على كتاب �صدر م�ؤخ ًرا
يف بريوت ،فعزمت على البحث عنه يف مكتبات
�شارع احلمراء ال�شهرية ،لكن ما لفت نظري
�أن عددها ب��ات قلي ًال ج��دً ا يف ظل التو�سع يف
حم�لات الأح��ذي��ة والأل�ب���س��ة ال�ف��اخ��رة ،دخلت
عدة مكتبات هناك ومل �أعرث على الكتاب ،لكن
ما �أثار انتباهي هم العاملون يف هذه املكتبات،
فبعد �أن كان بائع الكتب يق�ضي �أوقات فراغه يف

مطالعة ب�ضاعته وترتيبها وتبويبها كي ي�ساعد
�أي �شخ�ص ي�س�أل عن كتاب ما فتجده العارف
بالكتب و�أنواعها بل يعرف م�ضامينها ،فيكفي �أن
ت�س�أل عن مو�ضوع حتى ي�شري عليك بالكتب التي
يجب �أن تقر�أها ،لكن العاملني يف هذه املكتبات
كانوا جمي ًعا يت�سمرون خلف �شا�شات هواتفهم
و�إذا �س�ألتهم عن كتاب ما اكتفوا بنقر �أزرار
الكومبيوتر لديهم ملعرفة �إن كان متوف ًرا �أم ال،
و�أين يوجد ،لكن املثري لل�سخرية �أن ه�ؤالء الذين
يعي�شون بني كنوز الكتب يبدو عليهم اجلهل بها،
فمهما كان ا�سم الكتاب م�شهو ًرا وكاتبه معرو ًفا
ف�إنك تلمح يف عيونهم اجلهل وعدم املعرفة ،ولو
طلبت منهم م�ساعدة يف مو�ضوع ما لعادوا للنقر
على الأزرار ولكن من دون جدوى.
�أكملت طريقي باح ًثا يف املكتبات القليلة املتبقية
يف �شارع احلمراء فوجدت على زاوي��ة ال�شارع
حم�ل ً�ا ال �أ�ستطيع ت�سميته ك��ان يبيع الكتب
والأحذية يف �آن م ًعا ،لكن املفارقة أ�ن��ه كما يف
النكتة التي انت�شرت على مواقع التوا�صل كانت
الكتب على الأر�ض والأحذية على الرفوف.
تابعت �سريي حتى و�صلت �إىل مكتبة بي�سان

ال�شهرية ،التي يعرفها كل من ال ي��زال ي�شرتي
الكتب ،كانت املكتبة يف نهاية ال�شارع ،خمتبئة
بخجل خلف بع�ض الأ�شجار ،دخلت �إليها �س�ألت
عن الكتاب نقر املوظف على �أزرار الكومبيوتر
عرث على الكتاب لكنه كان نافدً ا ،ف�س�ألني �إن
كنت �أرغب يف �أن يطلب ن�سخة يل� ،أخربته �أين
م��ن طرابل�س وق��د ال �أن��زل �إىل ب�يروت قري ًبا،
ف�أخربين �أن ب�إمكانه �أن ير�سله �إىل مكتبة يف
طرابل�س يتعاون معها�� ،س��رين ذل��ك فنقدته
الثمن ،وعدت �أدراجي �إىل حيث كنت قد ركنت
�سيارتي ،وكان ما زال لدي بع�ض الوقت فقلت مل
ال �أ�شرب فنجان قهوة يف �أحد مقاهي املثقفني
امل�شهورة يف ال�شارع ،لكن عج ًبا مل �أع�ثر على
تلك املقاهي ،فتذكرت �أن املثقفني ك��ان��وا قد
اختفوا من املدينة ثم اختفت مقاهيهم ،وحدها
مطاعم الوجبات ال�سريعة كانت متلأ ال�شارع،
ف�ف�ك��رت ك�ي��ف ت��راج�ع��ت ال�ث�ق��اف��ة وح��ل حملها
ع�صر الوجبات ال�سريعة وكيف تراجع الإقبال
على الكتب وازداد الإقبال على تناول الدجاج
امل �ق �ل��ي ...ف�صغرت ال�ع�ق��ول وازدادت ن�سب
البدانة يف البالد.

�أخ ًريا عرثت على مقهى �أجنبي معروف فقلت ال
بد من دخوله ،يف هذه املقاهي الو�ضع باملقلوب،
تدفع الثمن قبل احل�صول على القهوة ثم تقف
يف ال�صف للح�صول على الفنجان ،ثم جتل�س
لت�شربه على �أي كر�سي متوفر ،كان ثمن القهوة
�ستة �آالف ل�يرة م��ا ذك��رين مبدينتي احلبيبة
والب�سيطة طرابل�س حيث ب�إمكانك �أن حت�صل
على فنجان قهوة باحلجم نف�سه مقابل خم�سمئة
لرية فقط ،من دون ذكر �أنه �سيكون �ألذ طع ًما،
ح�صلت على قهوتي واخ�ت�رت ط��اول��ة �صغرية
جل�ست �إليها لكن فاج�أين �شاب ليقول يل «هذه
الطاولة �إلنا» ،مل يكن هناك ما ي�شي ب�أن الطاولة
حمجوزة ،لكني كنت غار ًقا يف ت�أمالتي ،ومل �أ�ش�أ
الدخول يف �سجال ال طائل منه ،نه�ضت معتذ ًرا
من ال�شاب ،حملت قهوتي و�أكملت طريقي و�صولاً
�إىل ال�سيارة.
اق�ترب موعد و�صول �صديقي فانطلقت للقائه
وكنت �أف�ك��ر ك��م تغري ��ش��ارع احل�م��را يف �سنني
قليلة جدً ا ،ورمبا �أحالني ذلك �إىل تغري املجتمع
اللبناين والعربي عامة� ،إذ ترتاجع الثقافة فيها
وحتل حملها مطاعم الوجبات ال�سريعة
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بلدي

رئيسة «اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة»
في بلدية طرابلس رشا فايز سنكري:

كفانا تذمر ًا ..ولنعمل فقط
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«إيمان ًا منا بأن مدينتنا ال تهمش مواطنيها،
إيمان ًا منا بأن مدينتنا هي أنتم ونحن،
إيمان ًا منا بأننا واحد مهما إختلفت قضايانا،
إيمان ًا منا ّ
بأن بصمتنا واحدة هي مدينتنا».
على أساس هذه القيم والمبادئ طرح
«المنتدى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة» في
العام  2016مرشحته لعضوية مجلس بلدية
طرابلس رشا فايز سنكري وكان تحدي ًا إذ الفوز
بهذا اإلستحقاق يعني المشاركة بصنع القرار
وأهميته ّ
أن البلدية هي سلطة مح ّلية ومن
خاللها ممكن إحداث تغيير ما لمدينة بحاجة
ألناس يحبونها ويصدقون معها ،كما أن هذه
بشكل مباشر بتأمين حقوق ذوي
السلطة معنية
ٍ
اإلعاقة وهي قضية ناضلت سنكري لسنوات
ألجلها ...وبعد فوز حققته بنيل  16779صوت ًا
برهنت سنكري بعد سنتين ونصف أنها بإرادة
صلبة تكدّ وتجهد ليس فقط لنيل ذوي اإلعاقة
حقوقهم بل تعمل لكل مواطن ومواطنة في
مدينتها ،إذ اإلجحاف والغبن بالحقوق يطال
الكل وبمجاالت شتى ..وهي ومن خالل تحملها
مسؤولية «اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة»
في البلدية وبتفاؤلها الالمحدود  -كما يصفها
زمالؤها في المجلس  -وبإصرارها ترفض
التقاعس والسلبية وتؤمن «أن طرابلس بحاجة لنا
جميع ًا وكفانا تذمر ًا ..ولنعمل فقط».
ر�شا فايز �سنكري  -ع�ضوة يف بلدية طرابل�س حتى عام  ،2022هي حقوقية
(ماج�ستري قانون عام) ،ومديرة م�س�ؤولة يف جريدة التمدن ،ونائب رئي�س
«املنتدى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» ،وع�ضو جلنة الن�ساء ذوات الإعاقة
يف «املنظمة العربية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» يف جامعة الدول العربية يف
القاهرة  -تراها دائمة الإ�ستعداد لتلقي �شكاوى وتلبية حاجات وحل م�شاكل
متعلقة ب�أنا�س همومهم خمتلفة ،ومنها ما هو متعلق بعمل البلدية.
يف مكتب عملها ويف قاعة املجل�س البلدي ،تعقد العديد من الإجتماعات،
�أغلبها للعمل على م�شاريع ملدينة طرابل�س ولق�ضايا طالب وطالبات املدار�س
الر�سمية ،و�أطفال ُم�ستغلني بالت�س ّول ،وذوي �إعاقة ،وكبار �سن م�شردين،
و�أي �ت��ام ،و�أط�ف��ال عاملني مت�س ّربني ،ونظافة ج��دران املدينة ،والنفايات
وفرزها ،واحلفاظ على بيئة خ�ضراء وغريها.
وتتعاون �سنكري يف م�شاريع اللجنة الإجتماعية وذوي الإعاقة مع زمالء لها
يف املجل�س البلدي وخا�صة رئي�سي جلنتي ال�صحة والرتبية د.عبداحلميد
كرمية ود.زاهر �سلطان ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء من املجتمع املدين هم :ر�شا
عنكلي�س ،ر�ضا �صيادي� ،سمر لبده ،رميا بي�سار ،وليد زيادة ،لورا �صفري،
�ضحى ال�سيد ،فايز منقارة ،ف�ؤاد زيادة ،نورا خواجه ،ربى �صوراين� ،أحمد

ح ّماد ،هيثم كيال� ،إميان علي وح�سن �صالح.
وم��ن �أب��رز ال ��وزارات واملنظمات الدولية وال�سفارات وامل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة واجلمعيات املدنية واخلريية التي مت ويتم التن�سيق والتعاون معها
لإجناح خطط اللجنة ،هي :وزارة �ش�ؤون النازحني� ،سفارة الإمارات العربية
املتحدة CIMIC ،مديرية التعاون املدين الع�سكري يف اجلي�ش اللبناين،
اليوني�سيف ،جلنة الإنقاذ الدولية  ،UNDP ،IRCبرنامج الغذاء العاملي
 ،WFPبلدية طرابل�س :ق�سم العالقات العامة ودائ��رة ال�صحة ودائ��رة
النظافة ودائ��رة احلدائق ودائ��رة اللوازم ودائ��رة التنفيذ وامل�شغل الفني
والطوارئ والإع�لام� ،إحتاد بلديات الفيحاء  -ق�سم املكافحة والإطفائية،
امل�ست�شفى احلكومي ،كلية ال�صحة  -اجلامعة اللبنانية ،اجلامعة الي�سوعية
 مركز الو�ساطة ،م�ؤ�س�سة مياه لبنان ال�شمايل وم�صلحة مياه طرابل�س،املنطقة الرتبوية ،دار الدواء الأردنية ،الالفاجيت ،املنتدى حلقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة� ،سنابل النور ،رواد التنمية ،جمعية اخلدمات الإجتماعية،
ليونز �سيتاديل ،عكارنا ،جممع �أم النور ،جهاز الطوارئ والإغاثة يف اجلمعية
الطبية الإ�سالمية ،االحتاد العربي للمر�أة املتخ�ص�صة ،و�أكادميية قمرالدين
لكرة القدم
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أبرز أعمال «اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة» في بلدية طرابلس

�إطالق «الفتات ممنوع الوقوف» كحق لذوي الإعاقة ب�سهولة التنقل واحلركة

�أحد االجتماعات يف مكتب اليوني�سيف يف طرابل�س

ت�أمني معاطف و�أحذية لطالب املدار�س الر�سمية بالتعاون مع �سفارة الإمارات

مكافحة ظاهرة �إ�ستغالل الأطفال يف ال�شوارع بالتعاون مع IRC

� .1إح�ص ��اء �شام ��ل لأو�ضاع وم�ش ��اكل الطالب يف
املدار� ��س الر�سمي ��ة يف العام  2017م ��ن النواحي
ال�صحي ��ة والإجتماعي ��ة والتعليمي ��ة والنف�سي ��ة
والنطق.
ً
� .2إج ��راء فحو�صات نظ ��ر لـ  287طالب� �ا وطالبة
مع ت�أمني نظارات و�إجراء بع�ض عمليات جراحية
خا�صة بالنظر مع ليونز � -سيتاديل.
 .3ت�أم�ي�ن معاط ��ف و�أحذية ملئات الط�ل�اب780 :
معطف ًا من  450 ،Cimicقطعة ثياب من «�سنابل
الن ��ور» 600 ،معط ��ف وح ��ذاء م ��ن �سف ��ارة دول ��ة
48

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

يف «رو�ض ��ة الفيح ��اء» �ضمن حملة تربع ط�ل�اب مدار�س خا�صة مبئات اط ��ارات النظارات
لطالب املدار�س الر�سمية

الإمارات العربية املتحدة.
 .4ت�أمني وتوزيع  4250عبوة �شامبو وم�شط ملكافحة
القمل وال�سيبان بالتعاون مع جلنة ال�صحة ،و�شركة
دار الدواء الأردنية.
ً
 .5ت�أم�ي�ن فطور �صباح ��ي لـ  1268طالب� �ا وطالبة
بالتعاون مع «برنامج الغذاء العاملي .»WFP
 .6متابع ��ة حاجات التالميذ م ��ن ذوي الإعاقة يف
املدار� ��س الر�سمية مع «املنتدى حلقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة».
 .7توف�ي�ر مياه �صحي ��ة �سليمة لعدد م ��ن املدار�س

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة مياه لبنان ال�شمايل وم�صلحة
مياه طرابل�س وقطاع املياه يف «اليوني�سيف».
 .8بن ��اء لقرار املجل�س البل ��دي ،مت ت�سجيل حوايل
 813طالب ًا وطالبة يف ثانويات ومهنيات وجامعات
ر�سمية عن العام الدرا�سي .2018/2017
 .9مكافح ��ة �إ�ستغالل الطفول ��ة بالت�سول بالتعاون
مع �شرطة البلدية و«جلن ��ة االنقاذ الدولية »IRC
وحمل ��ة حتفي ��ز املواط ��ن للتوا�ص ��ل عل ��ى اخل ��ط
ال�ساخ ��ن  70/048008للتبليغ ع ��ن حالة �أي طفل
ُي�ستغل يف ال�شارع.

أبرز أعمال «اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة» في بلدية طرابلس

برنامج التدريب والتعاون التقني والتنمية املحلية والتخطيط الإ�سرتاتيجي بالتعاون مع كلية ال�صحة العامة

�أثناء حملة «من حقنا جدران نظيفة»

من اللقاء املو�سع مع مدراء ومديرات املدار�س الر�سمية

�إيواء �أحد امل�شردين يف «اخلدمات االجتماعية»

�آلة  Stairs climberعلى درج البلدية

 .10امل�شاركة والتن�سيق يف حملة «من حقنا جدران
نظيفة».
 .11ت�أم�ي�ن مئ ��ات م ��ن �إطارات نظ ��ارات لطالب
املدار� ��س الر�سمي ��ة ،مب�ساهم ��ة م ��ن ط�ل�اب
مدار� ��س خا�صة (رو�ضة الفيح ��اء ،العزم،USL ،
الأمريكان) و�أوبتيك رحيم.
� .12إطالق حملة تثبيت �إ�شارات «ممنوع الوقوف»
�أمام املنحدرات اخلا�صة بذوي الإعاقة.
 .13هب ��ات �أرز و�صل ��ت ل� �ـ  3894عائل ��ة يف 20
مدر�س ��ة ر�سمية بالتعاون م ��ن �سنابل النور وهيئة

الإغاثة.
 .14قامت البلدية ب�ش ��راء  Stairs climberوهو
جهاز ي�ساع ��د الكر�سي املتح ��رك ل�صعود �سالمل
البلدي ��ة مل�ساع ��دة ذوي الإعاق ��ة وكبارال�س ��ن .مع
العل ��م �أن الكر�س ��ي املتحرك تقدمة م ��ن «املنتدى
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة».
 .15توفري بيئة �صحية يف مدار�س ر�سمية مب�ساعدة
دوائر بلدية طرابل�س و�إحتاد بلديات الفيحاء.
 .16التن�سي ��ق م ��ع كلي ��ة ال�صحة العام ��ة من �أجل
حتقي ��ق تع ��اون بينه ��ا وب�ي�ن بلدي ��ة طرابل� ��س يف

زراعة �شجرة �أرز لبيئة خ�ضراء يف عيد اال�ستقالل

جماالت التدريب والتعاون التقني والتنمية املحلية
والتخطيطالإ�سرتاتيجي.
مو�سع ملدراء ومديرات املدار�س الر�سمية
 .18لقاء ّ
بالتن�سي ��ق م ��ع جلنة الرتبي ��ة يف البلدي ��ة ورئي�سة
املنطقة الرتبوية نهال حاماتي.
� .19إح�ص ��اء الت�س ��رب املدر�س ��ي و�أ�سباب ��ه لـ 38
مدر�سة من �أ�صل  74وكانت النتيجة �أن املت�سربني
واملت�سربات عددهم  219يف العام .2018-2017
� .20إي ��واء م�شر َد ْين ،يف «اخلدم ��ات الإجتماعية»
و«دار الزهراء».
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أهم البرامج التي تعمل اللجنة على تنفيذها في 2019/2018
 .1التن�سي ��ق واملتابع ��ة لتنفي ��ذ خط ��ة تخفي� ��ض
ن�سب ��ة عم ��ل الأطف ��ال يف طرابل�س بالتع ��اون مع
اليوني�سيف.
 .2تنفي ��ذ الإتفاق م ��ع امل�ست�شف ��ى احلكومي على
فح� ��ص نظر و�أ�سن ��ان تالمذة رو�ض ��ات املدار�س
الر�سمية بالتعاون مع اللجنة ال�صحية يف البلدية.
 .3ت�أم�ي�ن مر�ش ��دات �إجتماعي ��ات يف املدار� ��س
الر�سمي ��ة� ،إذ ال يوج ��د مر�ش ��دة �إ ّال يف مدر�س ��ة
واح ��دة فق ��ط يف طرابل� ��س الت ��ي تُتاب ��ع م�شاكل
الطالب ��ات الإجتماعية والنف�سي ��ة ،وب�سبب �شغور
هذا املرك ��ز الهام يف بقية املدار�س �سيتم التعاون
مع كلية ال�صح ��ة لإختيار  15مر�ش ��دة �إجتماعية
ملتابع ��ة ظ ��روف التالم ��ذة يف  74مدر�سة ر�سمية
ومن امل�ؤكد �سي�ساهم ذلك يف تقلي�ص ن�سبة هامة
من الت�س ّرب املدر�سي.
 .4متابعة تنفيذ الإتفاق م ��ع �أكادميية قمرالدين
�إذ مت �إختي ��ار 40طالب� � ًا ( 10حت ��ى � 14سنة) من
مدار� ��س ر�سمي ��ة لتدريبهم على لعب ��ة كرة القدم
م ��ع تقدمي جماين للثي ��اب والأحذية والتجهيزات
الالزمة مع وجبة غذائية متوازنة �صحي ًا.
 .5تن�سي ��ق برنامج «ال�صح ��ة املدر�سية» مع ق�سم
التمري� ��ض يف امل�ست�شف ��ى احلكوم ��ي م ��ن �أج ��ل
التوعية ال�صحية والنظافة ال�شخ�صية يف مدار�س
ر�سمية يف القبة والتبانة وجبل حم�سن.
� .6سيت ��م الإعداد م ��ع جلنة الرتبي ��ة يف البلدية
للق ��اء مو�س ��ع م ��ع املنطق ��ة الرتبوي ��ة وامل�س�ؤولني
الإداري�ي�ن يف املدار� ��س الر�سمي ��ة ح ��ول الت�س ّرب
املدر�س ��ي و�أ�سبابه لإيج ��اد احلل ��ول والتقليل من
ن�سبته.
� .7إقام ��ة ور�ش عمل حلل امل�شاكل والنزاعات بني
الإدارات واملعلم ��ات والأ�سات ��ذة والطالب والأهل
ع ��ن طري ��ق «الو�ساط ��ة» بالتن�سيق م ��ع اجلامعة
الي�سوعية.
� .8إ�ستكم ��ال تنفي ��ذ خط ��ة «طرابل� ��س �صديق ��ة
ل ��ذوي الإعاق ��ة» والعمل عل ��ى منع الوق ��وف �أمام
املنحدارت ،وت�أمني فر�ص عمل ،وحترير الأر�صفة
من املعوق ��ات ،وت�أمني م�صعد يف البلدية ،وت�أهيل
مراكزالإقرتاع �أو �إيجاد بديل عنها.
 .9ت�أم�ي�ن فط ��ور �صباح ��ي �صحي حل ��وايل 500
طالب وطالبة يف مدر�ستني ر�سميتني خالل العام
الدرا�سي احلايل بالتعاون مع جمعية �سنابل النور
وجمعية رواد التنمية.
 .10الإ�شرف على �أو�ضاع الأيتام يف امليامت.
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حت�سني ظروف طالب املدار�س الر�سمية من �أهم �أهداف جلنة «ال�ش�ؤون االجتماعية وذوي الإعاقة»

�إتفاق فح�ص نظر و�أ�سنان وتوعية حول ال�صحة املدر�سية بالتعاون مع امل�ست�شفى احلكومي

مت ايقاف ا�ستغالل الطفلة دنيا بالت�سول بحكم ق�ضائي

 .11متابعة الدرا�سة والتمويل لإن�شاء حديقة عامة
داجم ��ة لأطفال م ��ن ذوي الإعاق ��ة ولغريهم من
الأطفال على �أر� ��ض خم�ص�صة لهذا الأمر بقرار
بلدي �ساب ��ق بالتعاون مع االحت ��اد العربي للمر�أة
املتخ�ص�صة.
� .12إي ��واء حالت � ّ�ي ت�ش� � ّرد عل ��ى الأق ��ل يف ال�سنة
القادمة �إىل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة.

 .13متابع ��ة ق�ضية الطفلة دني ��ا (مكتومة القيد)
ملنحها اجلن�سية اللبنانية ب�سبب «احلاجة امللحة».
 .14ت�أمني زجاجات طبية ّ
لنظارات لطالب �سيتم
فح�ص نظرهم.
� .15إقام ��ة حمالت توعي ��ة يف املدار�س الر�سمية
حول فرز النفايات والعمل على ت�أمني م�ستوعبات
لتلبية حاجات املدار�س عند الفرز.
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عرض موجز الستراتيجية تخفيض عمالة األطفال

بد�أت عملية تطوير �إ�سرتاتيجية ال�سلطة املحلية
 2022 - 2019لتخفي�ض ن�سبة عمل الأطفال يف
طرابل�س يف �آذار عام  ،2018بنا ًء على الطلب
املقدم لليوني�سيف من قبل رئي�سة جلنة «ال�ش�ؤون
االجتماعية وذوي الإعاقة» يف بلدية طرابل�س
ر�شا �سنكري ،للح�صول على امل�ساعدة التقنية
وال��دع��م ملعاجلة ظ��اه��رة الأط �ف��ال والعائالت
املتواجدين يف �شوارع طرابل�س.
�شارك يف و�ضع اخلطة متخ�ص�صون يف عمل
الأط �ف��ال ويف حماية الطفل يف اليوني�سيف،
ومتخ�ص�صون من ال��وك��االت ال��رائ��دة الأخ��رى
مثل جلنة الإنقاذ الدولية  ،IRCووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،ووزارة الداخلية ،للعمل عن كثب
على تطوير خريطة عمل ح��ول كيفية معاجلة
امل�شكلة من قبل البلدية.
تقوم بلدية طرابل�س ب�إطالق خطة عمل حملية
ملعاجلة عمل الأطفال وتخفي�ضه ،ت�شمل �أ�سو�أ
�أ�شكال عمل الأطفال و�أطفال ال�شوارع والأطفال
العاملني يف طرابل�س.
وت�شكل ه��ذه اخلطة ج��زء ًا من ال��ر�ؤي��ة العامة
للبلدية و�إ�سرتاتيجيتها اخلا�صة ب�إن�شاء «بلدية
�صديقة ل�ل�أط�ف��ال» ترعى حقوقهم ورفاههم
واهتماماتهم.
ولتحقيق ه��ذا ال �ه��دف� ،ستقوم خطة العمل
باتخاذ �إج� ��راءات وت��داب�ير �شاملة ومتكاملة
ل���ض�م��ان تن�سيق �إج � ��راءات ال��وق��اي��ة وعملية
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�أثناء عر�ض اخلطة على رئي�س البلدية �أحمد قمرالدين بح�ضور �أخ�صائية التنمية املجتمعية يف اليوني�سيف عبري �أبي خليل

اال�ستجابة بني �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين.
و�سيتم �إ�شراك �أطفال عاملني يف كل مرحلة من
مراحل عملية التدخل ملراعاة امل�صلحة الأف�ضل
للطفل واتباع مبد�أ «ال �ضرر وال �ضرار».
بالتوازي وخ�لال ف�ترة ت�صميم خطة العمل،
�سيتم �إتباع نهج ا�ست�شاري من خالل �إ�شراك
الأط� �ف ��ال وامل��راه �ق�ي�ن وامل �ج �ت �م �ع��ات املحلية
املت�ضررة و�أ��ص�ح��اب امل�صلحة الرئي�سيني يف
عمليات �صنع ال�ق��رار ل�ضمان �أن تكون خطة
بلدية طرابل�س املقرتحة مالئمة ،وفعالة قدر

الإمكان.
عالوة على ذلك ،هذه اال�ست�شارات �ستلعب دوراً
يف بناء الثقة والتما�سك االجتماعي بني البلدية
واملجتمع املحلي.

النتيجة املرتقبة بحلول عام 2022

�أن تكون بلدية طرابل�س قد خ ّف�ضت من ظاهرة
عمل الأطفال ،مبا يف ذلك الأطفال املتواجدون
يف ال�شوارع ،بعد �أرب��ع �سنوات (م��دة اخلطة)
بن�سبة � ٪25إىل .٪30

بلدي

املهند�س وليد قمرالدين

قمر الدين :بلدية طرابلس
بصدد إنشاء «مدينة رياضية
مصغرة» في أبي سمراء

الرياضة في طرابلس ما هي أحوالها ،ماذا عن المالعب وتحديد ًا «الملعب األولمبي»
«المتهالك»؟ وماذا عن «مشروع المدينة الرياضية» الذي ُأقر في عهد حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي الثانية حين كان فيصل كرامي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة؟
عن أحوال الرياضة في طرابلس تحدث إلى «التمدن» رئيس «أكاديمية قمرالدين الرياضية» وليد
قمرالدين وهو سليل عائلة رياضية معروفة في المدينة.
قمرالدي ��ن حت ��دث بداية ع ��ن «امللع ��ب الأوملبي»
فقال:
ُ
«ه ��ذا امللعب لزّم يف عه ��د الرئي�س الراحل رفيق
احلري ��ري ك ��ي يك ��ون جاه ��ز ًا ال�ستقب ��ال بع�ض
مباري ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا الت ��ي �أقيم ��ت بطولتها يف
لبنان �سنة .2000
التلزمي كان عل ��ى �أ�سا�س �إقامة امللعب على �أر�ض
«معر�ض ر�شيد كرامي الدويل» ،ولكن التدخالت
ال�سيا�سية �أدت �إىل نقله �إىل جوار �شاطىء البحر
حيث يقع امللعب اليوم.
يف ذلك الوق ��ت مل تتغري املوا�صف ��ات الواردة يف
دف�ت�ر التلزمي بالرغم من تبدل املوقع ،خا�صة ان
اللعب �سيق ��ام يف منطقة تت�أثر مبا�شرة بالعوامل
املناخية والطبيعية ب�شكل يختلف عما هي عليه يف
منطقة املعر�ض ،ولذلك �أثرت ملوحة هواء البحر
على املعدات ب�شكل مبا�ش ��ر خالل �سنوات قليلة،
مما �أدى �إىل وقوع �أ�ضرار ،كان �أبرزها �إنهيار يف
مظل ��ة املدرجات وغرف الإعالمي�ي�ن ...و�أو�ضاع
امللع ��ب حالي� � ًا يف حالة مزري ��ة ،واملبل ��غ ال�سنوي
املخ�ص� ��ص م ��ن الدول ��ة ل�صيانت ��ه ( 350مليون
لرية) لي� ��س كافي� � ًا ،وتق ��وم الإدارة بالإجراءات
املمكن ��ة وخا�صة جت ��اه امللعب املفرو� ��ش بالع�شب
ومعداته اخلا�صة بالري وال�صيانة وغرف تبديل
املالب�س».
�أ�ض ��اف« :للأ�سف حتول امللعب �إىل موقع للجي�ش
لف�ت�رة طويلة مما ح ��ال دون �صيانة الق�سم الذي
كان ي�شغله.
ويف عه ��د وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة في�ص ��ل
كرام ��ي �أع ��دت درا�س ��ة جدي ��ة لإع ��ادة ت�أهي ��ل
«امللع ��ب الأوملب ��ي» وا�ستع ��ادة �صورت ��ه الأ�صلية،

وكان ��ت الكلفة ،بح�س ��ب الدرا�س ��ة ت�سعة ماليني
وخم�سمائ ��ة �ألف دوالر �أمريك ��ي .ولكن بعد تغري
احلكومة «طار» امل�شروع.
وما يج ��ري حالي ًا م ��ن �أ�شغ ��ال ل�صيانته حتافط
عل ��ى بقائ ��ه عل ��ى قي ��د احلي ��اة ومت ّك ��ن ال ِف ��رق
الريا�ضي ��ة م ��ن اللع ��ب عل ��ى �أر�ض ��ه (مباريات
ك ��رة القدم للدرجتني الثاني ��ة والثالثة وتدريبات
ون�شاطات ريا�ضية) �أخرى».
ً
وق ��ال« :جمل�س اجلنوب �أق ��ام  12ملعبا بينما يف
طرابل� ��س ال يوجد �سوى ملعب �أوملبي و�آخر بلدي،
وه ��ذا ما يدفعني للمطالب ��ة مبجل�س لل�شمال لعل
الريا�ضة عندنا تنعم مبا حتتاجه».
وعن «امللعب البلدي» قال:
«هو من �أف�ض ��ل املالعب يف لبن ��ان ،وحالي ًا تقام
على �أر�ضه مباريات ال ِفرق البريوتية نظر ًا لتوقف
املدين ��ة الريا�ضي ��ة يف العا�صم ��ة ع ��ن ا�ستقب ��ال
ال ِف ��رق ،وكذلك احتمال �إغ�ل�اق «امللعب البلدي»
هناك والذي �ستحوله البلدية �إىل مر�أب».
و�أ�شار �إىل «ان القاعة الريا�ضية املقفلة يف امليناء
عادت �إىل احلياة يف عهد الوزير في�صل كرامي،
بعد اهمال لع�شرات ال�سنني ،حيث ُخ�ص�صت لها
ميزانية م�ستقلة ،وحالي ًا هي يف �أف�ضل حال ،وهي
لألعاب القوى».
ً
و�أو�ض ��ح «�أن بلدية طرابل�س حاليا ب�صدد �إن�شاء
«مدين ��ة ريا�ضي ��ة م�ص ّغ ��رة» يف �أب ��ي �سم ��راء،
بع ��د ان �أُق ��ر امل�ش ��روع وهو يف ط ��ور الإجراءات
القانوني ��ة.
ً
كم ��ا ت ��ويل البلدي ��ة اهتمام� �ا بامللع ��ب البل ��دي،
�س ��واء الرئي�سي �أو االحتياط ��ي ،وبجهد من نائب
رئي�س «�إحت ��اد كرة القدم» رئي� ��س البلدبة �أحمد

قمرالدي ��ن �سيت ��م تزويد امللعب الثال ��ث بالع�شب
اال�صطناع ��ي ،كم ��ا �أن�شئ له م ��درج باملوا�صفات
العاملية .وتنق�ص فقط الإنارة كي تقام املباريات
لي ًال ،ولدى البلدية م�شروع �صيانة وت�أهيل املدرج
اخلا� ��ص بامللعب الأ�سا�سي ،كما تقرر �إخال�ؤه من
قبل اجلي�ش».
ً
وع ��ن �أ�سب ��اب تراج ��ع الريا�ضة (حتدي ��دا كرة
الق ��دم) يف طرابل� ��س خالف ًا ملا كان ��ت عليه منذ
�سن ��وات بعي ��دة� ،إذ لي� ��س هن ��اك من ب�ي�ن �أندية
الدرج ��ة الأوىل �س ��وى «ن ��ادي طرابل� ��س» ق ��ال
قمرالدين:
«يف املا�ضي كانت الت�ضحيات كبرية من الالعبني
والإداري�ي�ن ،ومل تكن احلاجة كبرية للمال ،ولكن
�ص ��ارت الريا�ضة حتتاج �إىل �أم ��وال ،وهذا الأمر
يحت ��اج �إىل متوي ��ل من قب ��ل م�ؤ�س�س ��ات ل�ضمان
اال�ستمرارية».
و�أو�ض ��ح «�أن «�أكادميية قمرالدين» ت�ستخدم كرة
القدم من �أجل �إحداث تغيريات يف حياة الأطفال
تتعلق بظروف حياته ��م وتفكريهم وتعاطيهم مع
الآخري ��ن .ن�سعى لتطوير الأكادميية ب�شكل دائم،
وحتى الآن تخرج منها حوايل  500طالب ،وتتابع
اخلريجني وتدعمهم عند احلاجة .ونحن ب�صدد
�إن�ش ��اء «�أكادميي ��ة البن ��ات» (م ��ن � 12-8سنة)،
فه ��ن �أمهات امل�ستقبل ويفرت� ��ض ان تكون لديهن
املعلوم ��ات والإرادة الكافي ��ة لرتبي ��ة الأجي ��ال
القادمة ،فنح ��ن ن�ستخدم الريا�ضة لأمور ثقافية
وتربوية و�أخالقية لنخل ��ق �أجيا ًال من الريا�ضيني
حي ��ث املواهب متوفرة بك�ث�رة ولكنها بحاجة �إىل
�صقل ومتابعة»
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كان يا ما كان

شخصيتان حملتا اسم
«حسن االنجا»
اختلفتا في الرؤى والممارسات والطباع!
كتب �صفوح منجد
شخصيتان طبعتا الوضع في مدينة طرابلس بميزاتهما المتناقضة والمختلفة وكان لهما تأثير مباشر
على التحوالت التي شهدتها طرابلس على امتداد عقود طويلة ،وربما ما تزال بصماتهما قائمة إلى
اليوم ،من قِبل أحدهما على التل ،حيث اختلف السكان وما يزالون باعتبار ان احدهما «مقرب» إلى
القلب بصنائعه وروائعه وابداعاته ،والثاني «نفروا» منه وتجنبوا التعامل معه.
هم ��ا ،و�إن كان ��ا قد حم�ل�ا اال�سم نف�س ��ه والكنية
ذاته ��ا ،لكنهم ��ا مل يلتقي ��ا يف الزم ��ان نف�سه ومل
يكونا من �أبناء جيل واحد �أو فرتة عمرية واحدة،
ف�أحدهم ��ا فر�ض «�سطوت ��ه» يف الربع الأخري من
الق ��رن التا�سع ع�شر ،والثاين ب ��د�أ م�شواره الفني
والثقايف خالل الربع الأول من القرن الع�شرين.
ح�سن االجن ��ا �أو االجنه هو اال�س ��م الذي حماله
وعرفا به بني النا�س ُ
وحفظ يف
ُ
وطبع يف الأذهان ُ
54

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

الكتب وامل�ؤلفات.
وم ��ن الأقدم يف التاريخ من ناحية مولده وانت�شار
�سمعته بني النا� ��س و�أبناء طرابل�س بالذات ،تبد�أ
حكاي ��ة ح�س ��ن االجن ��ا كومي�سي�ي�ر ال�شرط ��ة يف
املدين ��ة يف عه ��د احلكم الرتك ��ي وحتديد ًا خالل
عه ��د ال�سلط ��ان عبداحلمي ��د ،وله ��ذه احلكاي ��ة
تفا�صيل وخربيات.
فف ��ي ال�ساد� ��س من �أيل ��ول من ع ��ام  1876جرى

تن�صي ��ب ال�سلط ��ان عبداحلمي ��د عل ��ى العر� ��ش
العثماين الذي توىل ال�سلطة ب�شرط و�ضع د�ستور
للبالد �أو ما �أُطلق عليه ا�سم «القانون و�أ�سا�سي»،
ولكن ��ه �سرع ��ان ما �أخل بهذا ال�ش ��رط وغريه من
«التوافقات» وانفرد بحك ��م البالد واملناطق التي
كانت خا�ضعة ل�سيطرة الأتراك.
وكان عبداحلمي ��د ال ��ذي ُع ��رف ان ��ه م ��ن �أك�ث�ر
ال�سالطني اهتمام ًا بالإ�سالم وب�أو�ضاع امل�سلمني،

ق ��د ق� � ّرب �إلي ��ه ال�شي ��خ �أب ��ي اله ��دى ال�صيادي
الرفاعي م ��ن مواليد حلب ،ويذك ��ر ان من عادة
ال�سلطان ان ي�ؤدي �صالة اجلمعة يف �أحد م�ساجد
الآ�ستان ��ة ،كما يق ��ول امل�ؤرخ �سمي ��ح وجيه الزين
يف م�ؤلفه «تاري ��خ طرابل�س قدمي ًا وحديث ًا» ،حيث
قرر الأرمن اغتيال ال�سلطان عبداحلميد ،بو�ضع
قنبل ��ة موقوتة ،يف العربة الت ��ي تنقله من امل�سجد
ي ��وم اجلمع ��ة بع ��د �أدائ ��ه الفري�ض ��ة وكان دائم ًا
يرجع يف وقت حمدد.
و�ص ��ودف انه بع ��د ان و�ض ��ع الأرم ��ن القنبلة يف
العرب ��ة وقبل رك ��وب ال�سلط ��ان ،ا�ستوقفه ال�شيخ
�أب ��و الهدى على باب املق�ص ��ورة ال�سلطانية و�أخذ
يدع ��و له بالن�صر والت�أييد والتوفيق على �أعدائه،
وا�ستغرق ه ��ذا الدعاء بع�ض الوق ��ت ،وال�سلطان
يقف عند ب ��اب املق�صورة لال�ستماع �إىل الدعاء،
حيث �أنفجرت القنبل ��ة و ُقتل احلوذي واجلوادان
وجنا ال�سلطان.
وهك ��ذا �أ�صب ��ح لل�شيخ �أبي اله ��دى منزلة ال تقدر
ل ��دى عبداحلمي ��د ال ��ذي اعت�ب�ر انه ل ��وال توقفه
لال�ستم ��اع �إىل دعاء �أبي اله ��دى ،لكانت القنبلة
ق ��د انفج ��رت وه ��و يف داخ ��ل العرب ��ة و�أدت �إىل
مقتل ��ه ،ويق ��ال ان لل�شي ��خ �أب ��ي اله ��دى �صداق ��ة
جتمعه مع عبدالغني الإجنا ،حيث تو�سط ال�شيخ
ل ��دى ال�سلطان لتوظي ��ف �شقيق �صديق ��ه وهكذا
ح�صل ح�سن االجنا عل ��ى وظيفة رئي�س ال�شرطة
وع ��رف بلقبه «كومي�سيري ال�شرطة»،
يف طرابل�س ُ
حي ��ث �ضب ��ط �أم ��ور املدين ��ة وخاف ��ه الأ�شقي ��اء
وقط ��اع الط ��رق ،كم ��ا يق ��ول يو�س ��ف احلكيم يف

مذكراته وكان ي�شغل من�صب �أمني ال�سر يف نظام
املت�صرفية الذي حكم جبل لبنان.
وا�شته ��ر االجنا بحم ��اره �أو «جح�شت ��ه» ،وانه �إذا
�أراد ان ي�سه ��ر �أو ي ��زور حف ًال م ��ا� ،أر�سل حماره
�إىل امل ��كان املق�صود ،فيعل ��م الأ�شقياء ان احلفل
حمم ��ي م ��ن االجن ��ا فريتدون ع ��ن �أي ��ة حماولة
للإ�ساءة �إىل هذا احلفل.
ويتناق ��ل الطرابل�سي ��ون على �سبي ��ل الطرفة ،انه
عندما نفق ��ت «جح�شة» االجنا تواف ��د «الأهلون»
لتعزي ��ة ح�سن االجنا (!) ولكن حني تويف الأخري
مل ي�شارك �أحد يف ت�شييعه ،وهذا يجايف احلقيقة
ا�ستن ��اد ًا �إىل �أمري ��ن ،الأول ان م ��ا يت ��م تداول ��ه
ه ��و جمرد طرف ��ة ال �أ�صل له ��ا ،لالقت�صا�ص من
الكومن ��دان االجنا و�سطوت ��ه� ،أما الأم ��ر الثاين
فه ��و ان �آل االجن ��ا �آن ��ذاك كان ��وا م ��ن العائالت
ذات الأ�ص ��ول والأن�سباء وتع ��دد الأبناء والأحفاد
والأ�صهار.
وقد طار �صيتهم يف البالد التي حكمتها ال�سلطنة
العثمانية وتبو�أ العديد منهم امل�س�ؤولية الع�سكرية
والأمنية ومتكنوا من �ضب ��ط الأو�ضاع يف املو�صل
مث�ل ً�ا ويف امل ��دن ال�شامي ��ة وكما �أ�شرن ��ا يف لبنان
�أي�ض ًا.
وق ��د �صادف ان �أحد العا�ص�ي�ن على الدولة ممن
يرغب ح�سن االجنا ب�إلقاء القب�ض عليهم ،اغتنم
فر�ص ��ة وجود باخرة رو�سي ��ة يف امليناء ،فنزل يف
زورق الوكي ��ل باعتب ��ار ان االمتي ��ازات الأجنبية
حتميه ولن ت�سمح ب�إلقاء القب�ض عليه.
ولك ��ن االجن ��ا وال ��ذي كان يراق ��ب املذك ��ور من

ال�شاط ��ىء بوا�سطة منظ ��ار� ،أ�س ��رع ومعه بع�ض
الأنف ��ار م ��ن ال�شرطة ،فن ��زل �إىل ال ��زورق ونزع
عن ��ه العلم الرو�سي والق ��ى القب�ض على املطلوب
بالرغم من احتجاج القن�صل.
وق ��د و�صل ��ت الق�ضي ��ة �إىل الآ�ستان ��ة وا�ضطرت
احلكوم ��ة العثمانية �إىل االعت ��ذار وعزلت ح�سن
االجنا من وظيفت ��ه� ،إال انها عادت وانعمت عليه
ورفعت درجة وظيفته.
لذل ��ك تولد ذل ��ك التناق�ض يف املواق ��ف ال�شعبية
والأهلي ��ة يف الكومي�سيري ح�سن االجنا ،ففي حني
اعترب فريق منهم ان االجنا قد قام بدوره وو�ضع
ح ��د ًا للأ�شقي ��اء وب�س ��ط الآمن يف املدين ��ة ،كان
للبع�ض الآخر موقف خمالف ينبع من االنتهاكات
الت ��ي ارتكبها خ�ل�ال وظيفته ومنها ك ��م الأفواه،
و�إحلاق الظلم بالأبرياء.
وهنا ال ب ��د من الوقوف عند ال ��دور الذي قام به
الكومن ��دان ح�س ��ن االجن ��ا عن ��د غ ��رق الدارعة
االنكليزي ��ة «فيكتوري ��ا» قبالة �شاط ��ىء طرابل�س
يف  22حزي ��ران م ��ن الع ��ام  1897وكانت �ضمن
�أ�سطول انكليزي م�ؤلف من  17قطعة حربية.
حينه ��ا ب ��ذل الإجن ��ا وعنا�ص ��ر �شرطت ��ه جهود ًا
م�ضني ��ة �أف�ض ��ت �إىل انت�ش ��ال جث ��ث � 29ضابط ًا
و 262بح ��ار ًا �أما بقية عنا�ص ��ر الدارعة فكتوريا
وعدده ��م  340بح ��ار ًا و� 22ضابط� � ًا فق ��د ق�ضوا
نحبهم غرق ًا حتت امل ��اء ومل يظهر لهم �أثر ،وقد
مت دف ��ن اجلث ��ث يف �أر�ض مبحلة مقاب ��ر الأ�سكلة
«امليناء» ،وهي م ��ن الأرا�ضي الأمريية ُخ�ص�صت
لدفن هذه اجلثث.
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القومسير االنجا أخاف األشقياء «وجحشته» فرضت
الهيبة والسطوة و«مسرح االنجا» أو «الباروكيه»
تياترو أحدث تحو ًال ونقل المدينة إلى عالم جديد
يف تل ��ك الآونة برز �أي�ض ًا ا�سم ��ان مت�شابهان هما
م�صطف ��ى االجن ��ا مدي ��ر الأ�سكل ��ة وم�صطف ��ى
هب
با�ش ��ا االجن ��ا الرج ��ل املح�س ��ن البار ال ��ذي ّ
لنج ��دة �أبناء مدينته الذين ا�ضطروا �إىل مغادرة
طرابل� ��س �إبان احل ��رب العاملي ��ة الأوىل وا�شتداد
اجل ��وع ووق ��وع املجاع ��ة واللج ��وء �إىل املناط ��ق
الداخلية تخوف ًا من �ضرب طريان قوات احللفاء
للم ��دن التي تخ�ض ��ع حلكم العثماني�ي�ن ،وهو من
�أبن ��اء طرابل� ��س وم ��ن موالي ��د  1852وقد �أجنب
خم�سة �أبناء و�أربع بنات.
وهن ��ا ال ب ��د ان نالح ��ظ ان الأقدمني م ��ن كتّاب
وم�ؤلف�ي�ن قد ميزوا بني عائالت االجنا �أو االجنة
و�أن�سبائه ��م و�أ�صوله ��م فكتبوا «االجن ��ا» ،بالألف
املم ��دودة ،للداللة على العائلة م ��ن �أ�صل «حلبي»
ومنه ��ا الكومي�سيري ح�سن االجن ��ا� ،أم «الأجنة»،
بالت ��اء املربوطة ،فهي من �أ�ص ��ول تركية وبع�ضها
�أي�ض ًا ُكتب بالألف املمدودة  ،كما هو حال «املبدع»
ح�سن االجنة �أو االجن ��ا �صاحب دار الأوبرا التي
حمل ��ت ا�س ��م «تيات ��رو زه ��رة الفيح ��اء» و�أي�ض� � ًا
م�س ��رح �سينم ��ا «الباروكيه» يف الو�س ��ط التجاري
وعرف املبنى با�سم «�سينما االجنا».
يف املدينةُ ،
ً
ولكن الكتاب ��ات واملدونات ،وا�ستنادا �إىل الوثائق
ال�صادرة عن دوائر الأحوال ال�شخ�صية يف تركيا
ويف عدد م ��ن مدن الواليات الت ��ي كانت خا�ضعة
للعثماني�ي�ن ،تُظه ��ر �أن �أ�سم ��اء �أبن ��اء العائل ��ة
الواحدة ُكتبت �أحيان ًا «االجن ��ا» بالألف املمدودة
و�أحيان� � ًا بالتاء املربوطة و�أحيان� � ًا �أخرى مع «ال»
التعريف وكذلك من دونها.
وي�ست ��دل من كل ذلك ان هذه العائلة من «�أرومة»
واح ��دة توزعت يف �أنحاء خمتلف ��ة وتعدد �أبنا�ؤها
و�أن�سبا�ؤه ��ا و�أحفادها و�أ�صهرته ��ا ،فالعائلة من
�أ�ص ��ل ترك ��ي ،انت�شروا يف البل ��دات املذكورة �آنف ًا
ورمبا نزحوا من هذه الأمكن ��ة �إىل �أماكن �أخرى
ولك ��ن هذا التنق ��ل ال يربر ت�سمي ��ة البع�ض منهم
�أنه ��م من �أ�صل حلبي �أو عراق ��ي من «املو�صل» �أو
بالد الكرد مث�ل ً�ا فهم جميع ًا �أت ��راك �أينما حلوا
وتكاثروا وات�سعت ذريتهم.
وم ��ن هنا نع ��ود �إىل رج ��ل امت ��از بر�ؤي ��ة وانبهر
ب�أ�ض ��واء احل�ض ��ارة والتمدن والرق ��ي ،هو ح�سن
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االجن ��ا ،ال ��ذي حمل اال�س ��م نف�س ��ه للكومي�سيري
ح�س ��ن االجنا الذي �سبق ��ت الإ�ش ��ارة �إليه ،علم ًا
ان العائل ��ة عرفت �أي�ض ًا تداو ًال غريب ًا يف الأ�سماء
ذاتها فرنى ا�سم حممد �أو م�صطفى يرتدد كثري ًا
م ��ن اجلد �إىل الأب �إىل احلفي ��د ليتكرر ذلك يف
اجليل الثاين وهكذا دوالي ��ك للحفاظ على ا�سم
االبن البكر.
ح�سن االجنا املثق ��ف كان لديه منذ مطلع �شبابه
�شغف بالتطور الأوروبي وتنقل مرار ًا بني القاهرة
وروم ��ا و�أده�شه امل�سرح بكل �أنواع ��ه ،وعزم على
فك ��رة «خطرية» �آنذاك ،وه ��ي �أن ينقل هذا الفن
الراق ��ي �إىل م�سق ��ط ر�أ�سه وان يبن ��ي م�سرح ًا يف
طرابل�س ،وحتى ال يبقى الأمر جمرد فكرة� ،شمر
عن �ساعديه وبد�أ العمل.
�أج ��رى االجن ��ا االت�ص ��االت م ��ع كب ��ار البنائ�ي�ن
واملعماري�ي�ن الإيطالي�ي�ن ومت و�ض ��ع اخلرائ ��ط
والر�سوم للم�س ��رح الطرابل�س ��ي الأول من ناحية
الت�صمي ��م والبن ��اء يف مفتت ��ح الق ��رن الع�شرين،
حيث كانت بع�ض املباين يف املدينة ت�أخذ طريقها
�إىل التنفي ��ذ وفق العم ��ارة الأوروبي ��ة على �أيدي
مهند�سني خمت�ص�ي�ن بهذه الأ�سالي ��ب والأمناط
والزخ ��ارف ،يف حني كان امل�سرح يف طرابل�س هو
عب ��ارة عن ح ّي ��ز خ�شبي يعلو ع ��ن الأر�ض حوايل
امل�ت�ر ويق ��وم يف �صدارة ه ��ذا املقه ��ى ال�شعبي �أو
ذاك ،ويقت�صر احل�ضور على الذكور ،والكرا�سي
م ��ن الق�ش واخليزران وه ��ي متحركة وفق حركة
الأراكيل (الرناجيل).
«م�سرح االجن ��ا» �أو «م�سرح زه ��رة الفيحاء» كما
مت ��ت ت�سميت ��ه يف املرحل ��ة الأوىل للت�أ�سي� ��س ،مل
يك ��ن عادي� � ًا ب ��ل كان «دار ًا للأوب ��را» يف الو�سط
�صف ��وف ثابتة للمقاع ��د الوث�ي�رة املريحة ،وعلى
اجلانب�ي�ن مق�ص ��ورات تت�س ��ع كل واح ��دة لأربعة
مقاع ��د ليختلي فيها بع�ض كب ��ار القوم مع �أفراد
عائالته ��م ويتابع ��ون م�شاه ��دة امل�س ��رح دون ان
يراهم �أحد من املوجودين يف ال�صالة.
وطبع ًا االجنا ا�ستمد هذه الأفكار مما اطلع عليه
خ�ل�ال م�شاهدات ��ه يف «�أوب ��را القاه ��رة» �أو روما
�أو بقي ��ة امل ��دن الأوروبية ،ولذلك ا�ستق ��دم �أي�ض ًا
مهند�س�ي�ن ور�سام�ي�ن ايطالي�ي�ن نف ��ذوا لوح ��ات

�ضخم ��ة ال�ستخدامها يف عملية تغي�ي�ر امل�شاهد،
ولعم ��ري ان هذا الأ�سلوب مل يكن قد ُوجد بع ُد يف
طرابل�س و�أحدث �ضجة وترحيب ًا.
انت�ش ��ر خرب العرو�ض امل�سرحي ��ة الأوىل بالعربية
والأجنبي ��ة ل ��دى الأه ��ايل ،فتقاط ��روا حلج ��ز
�أماكنهم وم�شاهدة ما ميكن و�صفه بالأعجوبة.
كان ذل ��ك يف �أعق ��اب االنق�ل�اب ال ��ذي ق ��ام به
االحتاديون �ضد ال�سلط ��ان عبداحلميد ،و�إعالن
الد�ست ��ور يف الع ��ام  ،1908حي ��ث ا�ستفاد ح�سن
االجن ��ا من هذه الأجواء وحث اخلطى ال�ستكمال
التنفي ��ذ يف الع ��ام  1911ولك ��ن نف�ي�ر احل ��رب
العاملية الأوىل ا�ستدعى �إىل جتميد هذا امل�شروع.
ولك ��ن مع نهاية احل ��رب عاد م�س ��رح االجنا �إىل
زخمه وا�ستقب ��ل العديد من الف ��رق الأجنبية مع
ازدياد تقاطر الوفود الأجنبية من قنا�صل وجتار
�إىل املدينة ،كما ا�ستقبل «م�سرح زهرة الفيحاء»
ال ِف ��رق العربي ��ة وبالتحدي ��د امل�صري ��ة ،كفرق ��ة
عكا�ش ��ة ،وفرق ��ة ا�سكن ��در ف ��رح ،وفرق ��ة ال�شيخ
�سالمة حجازي التي عر�ضت م�سرحيته املعروفة
(�شهداء الغرام �أو روميو وجوليت).
وق�ص ��د هذا امل�س ��رح جنيب الريح ��اين وفرقته،
وا�سماعيل يا�سني ،وم ��ن املطربني واملطربات �أم
كلثوم ،ومع انت�شار التيار الكهربائي يف املدينة يف
العام  ،1931مت ا�ستخ ��دام التياترو �أي�ض ًا كقاعة
للعرو�ض ال�سينمائية واتخذ امل�سرح ا�سم ًا جديد ًا
له هو م�سرح و�سينما «الباروكيه».
ه ��ذا االجن ��از احل�ض ��اري ال ��ذي �صم ��د رغ ��م
امل�صائ ��ب والوي�ل�ات الت ��ي حلق ��ت باملدين ��ة يف
حق ��ب خمتلفة ا�ستمر �شاهد ًا عل ��ى رقي �صاحبه
ور�ؤاه على امتداد قرن تقريب ًا ،ولطاملا توقف عن
ا�ستقب ��ال وا�ست�ضافة ال ��رواد الزائرين للظروف
والأو�ض ��اع املعروف ��ة التي مرت به ��ا املدينة ،غري
ان ��ه كان يع ��ود �إىل «نب�ض ��ه» يف �ساح ��ة لطامل ��ا
كان ��ت «قلب» املدين ��ة الناب�ض وتع ��ج بامل�ؤ�س�سات
وامل�شاري ��ع والتاري ��خ وكانت متحف ًا حي� � ًا للروائع
و«م�سرح االجن ��ا» كان واحد ًا منها ،وبالرغم من
«عجزه» كان من املتوقع ان تعود �إليه احلياة ،غري
انه ُقدر له ان يق�ضي نحبه

شهادة

العالقات األهلية
التركية  -الطرابلسية
إلى أين تتجه؟
شهدت السنوات القليلة الماضية نمو ًا متزايد ًا في العالقات األهلية التركية الطرابلسية
في استعادة للعالقة التي كانت قائمة بين طرابلس والدولة العثمانية ،يضاف إلى ذلك
ان تركيا «األردوغانية» فتحت أبوابها واسعة على مختلف الصعد التجارية والسياحية
والتعليمية فصارت مقصد الطرابلسيين.

برج ال�ساعة العثماين يف �ساحة التل يف طرابل�س

الدكتور زاهر �سلطان �أحد م�ؤ�س�سي «اجلمعية
اللبنانية الرتكية» وع�ضو جمل�س بلدية طرابل�س
حت��دث �إىل «التمدن» عن العالقة الأهلية بني
اجلانبني ،ف�أو�ضح �أن «عائلة �سلطاين زادة كان
لها دورها يف زمن اخلالفة العثمانية حيث كان
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جدي �أحمد قا�ضي �شرع طرابل�س ،وكنت �أ�سمع
كثري ًا �أن �أج��دادن��ا در�سوا يف تركيا ،يف العام
 96/95تقدمت �إىل امتحان دخول اجلامعة يف
تركيا ،،ونلت قبو ًال يف «جامعة �أنقرة» « -ق�سم
ال�صيدلة» ،هناك در�ست منذ .»1996

�أ�ضاف« :خالل وجودي يف تركيا مل�سنا ما ت�شهده
تركيا من تطور وحتديد ًا يف عهد الرئي�س رجب
طيب �أردوغان.
بعد عودتي �إىل لبنان ع��ام  ،2002ب��د�أت ،مع
�آخرين ،ت�شجيع الطالب على متابعة درا�ستهم

يف ت��رك�ي��ا ،الأم���ر ال ��ذي �شجعنا ع�ل��ى �إق��ام��ة
«م �ع��ر���ض اجل��ام �ع��ات ال�ترك �ي��ة» يف طرابل�س
�إعتبار ًا من �سنة  ،2011بعد نيلنا العلم واخلرب
بت�أ�سي�س «اجلمعية اللبنانية  -الرتكية» ،مما
�ساهم يف تعزيز العالقات بني اجلانبني ويف
�إطالع الطالب اللبنانيني على التعليم يف تركيا،
ويف ذلك الوقت كانت الدولة الرتكية تخ�ص�ص
خ�م����س ِم �ن��ح درا� �س �ي��ة ل�ل�ب�ن��ان ع�بر ال���س�ف��ارة
اللبنانية ،والح �ق � ًا �أ�صبح ق��رار �إع �ط��اء املِنح
بيد رئا�سة احلكومة الرتكية ،ويكون التقدمي
للح�صول على املنح مبعدل مرتني يف ال�سنة ،مرة
للما�سرت والدكتوراة (بني �شباط و�آذار) ،ومرة
للي�سان�س (بني ني�سان و�أي��ار) ،وع��دد الطالب
احل��ائ��زي��ن على ا ِمل�ن��ح يخ�ضع للن�سبة املئوية
للمتقدمني للح�صول عليها ،وتكون منا�صفة
بني املا�سرت والدكتوراه من جهة واللي�سان�س من
جهة ثانية ،واملِنح تكون يف جامعات تركيا ويف
جامعات يف قرب�ص الرتكية».

و�أو�ضح «�أن التعليم باللغتني الرتكية واالنكليزية
بح�سب اجلامعات واالخت�صا�صات» ،م�ؤكد ًا «�أن
املِنح تعطى للطالب املتفوقني .وعادة تكون ن�سبة
املتقدمني للح�صول على املِنح من طرابل�س �أكرب
من املناطق اللبنانية الأخرى».
و�أ�شار �إىل �أن «�إلغاء ت�أ�شرية الدخول (الفيزا)
�ساهم يف رفع ن�سبة التبادل ال�سياحي يني لبنان
وتركيا .ال��زوار من لبنان �أك�ثر بكثري ،خا�صة
ان عملية خطف الطيارين الأت��راك قبل عدة
�سنوات �أدت �إىل �إحجام ا ألت��راك عن القدوم
�إىل لبنان .والأتراك يحبون طرابل�س ولها مكانة
خا�صة عندهم».
و�أكد «ان «اجلمعية اللبنانية  -الرتكية» ت�ساهم
يف تعريف الأتراك بطرابل�س ،كما ا�شتغلت على
ت�أهيل بع�ض �آثار املدينة منها «التكية املولوية»
التي �ستتحول �إىل متحف لل�صوفية�« ،ساعة
ال �ت��ل»« ،ج��ام��ع ال�برط��ا��س��ي» ،ك��ذل��ك «اجل��ام��ع
املعلق» ال��ذي �ستقوم وزارة الثقافة الرتكية

بت�أهيله من خ�لال «م�ؤ�س�سة تيكا» التي تُعنى
بتنمية البالد املجاورة ب�شري ًا وتنموي ًا و�أثري ًا،
وت ��أم�ين ��س�ج��اد للم�ساجد ،م��ع ال�ترك�ي��ز على
الأولويات بالن�سبة للمناطق».
وبالن�سبة مل�شروع �إعادة بناء ال�سرايا العثمانية
يف حملة التل قال:
«�أب ��دى «�إحت ��اد البلديات الرتكية» �إ�ستعداده
لتبني امل�شروع يف حال وافقت رئا�سة احلكومة
اللبنانية عليه ،وق��د وج��ه الرئي�س احلريري
م��را��س�ل��ة �إىل اجل �ه��ات ال�ترك�ي��ة املعنية بهذا
اخل�صو�ص.
�أما ما ح�صل منذ �سنوات حول امل�شروع فقد وقع
�إلتبا�س ووقف «جمل�س الإمناء والإعمار» يف وجه
امل�شروع كذلك رئا�سة احلكومة (متام �سالم)
يف ذلك الوقت.
امل���ش��روع ح��ال�ي� ًا ،قيد ال��درا� �س��ة ،ل��دى رئا�سة
«�إحتاد البلديات الرتكية» ،بعد املوافقة الر�سمية
اللبنانية والرتكية عليه»

برج ال�ساعة �أمام ق�صر «دوملا به�شه» يف ا�ستانبول
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نشاط

بين جمانة شهال تدمري
وتراث طرابلس حكاية عشق
ر�شا بي�سار
د .جمانة شهال تدمري اسم
بات يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بحماية
تراث طرابلس .وفي السنوات
األخيرة ،أصبحت نشاطاتها
الثقافية موعد ًا ينتظره
الكثيرون بشوق ،وهي تعبر
عن حماسها وإيمانها بالمدينة
وبثرواتها .معها نستعرض
ما حققته «الجمعية اللبنانية
للمحافظة على تراث طرابلس»
في باريس في الحوار التالي:
رئي�سة «اجلمعية اللبنانية للمحافظة على تراث طرابل�س» جمانة �شهال تدمري

هل م ��ن تعريف بـ «اجلمعي ��ة اللبنانية للمحافظة
على تراث طرابل�س»؟
«ت�أ�س�س ��ت «اجلمعي ��ة اللبناني ��ة للمحافظ ��ة على
ت ��راث طرابل� ��س» ع ��ام  2009يف باري� ��س وكانت
غايتها الأ�سا�سية التعريف برتاث طرابل�س.
يف البداية ،كان ��ت طموحاتنا تقت�صر على �إظهار
املدين ��ة ب�صورته ��ا الراقي ��ة واجلميل ��ة ،م ��ن هنا
انطلقت اجلمعية وهي املبادرة الوحيدة التي تُعنى
برتاث طرابل�س من خارج املدينة.
تنفرد جمعيتنا بالعم ��ل الذي تقوم به من تعريف
باملدينة وحماول ��ة احلفاظ عل ��ى تراثها بطريقة
علمي ��ة ،فعملنا لي�س ع�شوائي� � ًا .يف البداية نظرنا
�إىل جت ��ارب مدن �أخرى يف املحافظة على الرتاث
وجتميل ��ه و�إب ��رازه وكان هدفن ��ا اال�ستف ��ادة م ��ن
جتاربه ��ا .لنع ��رف ما ه ��ي اخلط ��وات التي يجب
القيام بها وما هي الأولويات.
عقدن ��ا م�ؤمت ��رات م ��ع :الدبلوما�سي ��ة الفرن�سية،
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي« ،معهد العامل العربي»،
60

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

وم ��ع رئي� ��س جمعيتن ��ا الفخ ��ري «ج ��اك الن ��غ»
و�أخ�صائيي�ي�ن من جميع �أنح ��اء العامل ،كما متت
دعوة م�س�ؤولني يف البلدية ووزارة الثقافة ومديرية
الآثار و«جمل� ��س الإمناء والإعمار» ،ع ّرفناهم �أو ًال
برتاث طرابل�س وخرجنا بـ  3تو�صيات مهمة جد ًا
والتي �أ�صبحت مبثابة خارطة طريق لنا:
 �أو ًال �أهمي ��ة اجلرد ملعرف ��ة ما حتتويه طرابل�س،وهو �أم ��ر بالغ الأهمي ��ة لأن ال �أحد يع ��رف كل ما
يوجد يف املدينة� ،إذ مل يتم اجلرد بعد.
 ثاني ًا التوعية على تراث طرابل�س و�ضرورة لفتانتباه املواطنني واقناعهم ب�أهمية احلفاظ عليه.
 ثالث� � ًا م ��ا ن�سمي ��ه جتمي ��ل و�إبراز ال�ت�راث ل�شدالنظر �إليه وتغيري نظرة النا�س �إليه».
ما هي براجمكم والن�شاطات التي تقومون بها؟
«نعمل على التو�صي ��ة الثانية وهي للتوعية ،وذلك
�ضم ��ن برنامج «تراثي تراثك» املقام يف املدار�س.
ه ��ذا الربنامج ه ��و برنامج اليوني�سك ��و� ،إعتمدته
وزارة الرتبي ��ة ،وهو الآن يف �سنت ��ه الثالثة .يتكون

«تراثي تراثك» من ثالثة �أجزاء ،الأول يتطلب من
التلميذ اكت�شاف تراث ��ه العائلي اخلا�ص ،من هنا
يتم االنتقال �إىل تراث املدينة يف املرحلة الثانية،
وم ��ن ث ��م �إىل امل�ش ��روع (�أغنية ،فيل ��م ،عر�ض)
يقدمه الطال ��ب يف املرحلة الثالث ��ة يف �آخر العام
الدرا�سي.
ب ��د�أ امل�شروع يف طرابل�س ث ��م انتقل �إىل عدة مدن
وبل ��دات يف حمي ��ط املدينة كالك ��ورة وزغرتا قبل
�أن يت ��م تعميمه هذه ال�سنة عل ��ى كل ال�شمال ،من
الب�ت�رون �إىل احل ��دود ال�سوري ��ة .هو طبع� � ًا ُيعنى
برتاث طرابل�س ولكن بع�ض املناطق التي ا�شرتكت
فيه �أحب ��ت ان ت�ضيف �أي�ض ًا تراثه ��ا اخلا�ص وهو
�أمر مرحب به و ُيغني الربنامج.
عدا عن ذلك ،ر�أينا �ضرورة دمج جمهود التوعية
على الرتاث مع التوعي ��ة على النظافة وبالأخ�ص
ع ��ن �ض ��رورة املحافظ ��ة عل ��ى نظاف ��ة الأماك ��ن
الرتاثية.
بع ��د جناح م�ش ��روع التوعية يف املدار� ��س ،انتقلنا

حمطة القطار يف طرابل�س حيث جرت احتفالية «تراثي تراثك» ل�صيف  2018بعنوان «و�صل الرتين» وذلك من تنظيم «اجلمعية اللبنانية للمحافظة على تراث طرابل�س»

�إىل التو�صي ��ة الثالثة وهي جتميل و�إبراز الرتاث،
فتطلعن ��ا �إىل الأف ��كار الت ��ي �أثبت ��ت جناحه ��ا يف
اخل ��ارج من هنا انطل ��ق ن�شاط «خ ��ان الع�سكر».
ج ّملن ��ا ورممنا ونظفنا هذا اخل ��ان و�أو�صلنا �إليه
الكهرب ��اء .مل يك ��ن بع�ض �أهل طرابل� ��س يعرفون
«خ ��ان الع�سكر» وللأ�سف حتى النواب والوزراء مل
يعرفوا �أين يقع حني متت دعوتهم �إليه.
م ��ع جناح ن�شاطن ��ا ب�شكل كب�ي�ر ،قررنا ان جنعل
من ��ه موع ��د ًا �سنوي� � ًا �أ�سمين ��اه «�أي ��ام طرابل� ��س
الرتاثي ��ة» و�سجلنا ه ��ذا املوع ��د يف وزارة الثقافة
و�أ�صبح مبثابة «ربيع» للمدينة.
يف ال�سنة التالية قمنا بن�شاطات ثقافية مميزة يف
«ب ��رج ال�سباع» ،وهذه ال�سنة ك�ب�رت �أهدافنا �أكرث
مما كن ��ا نتوقع ودخلنا �إىل حمط ��ة القطار والتي
�شكلت حتدي ًا كبري ًا ،فقد وجدناها يف حالة يرثى
لها وتطلبت منا جمهود ًا كبري ًا كي نهيئها لت�ستقبل
ال ��زوار .عملن ��ا يف حمطة القط ��ار كان مميز ًا �إذ
ت�ضم ��ن طاولة م�ستديرة �شارك ��ت فيها «اجلامعة
اللبنانية» و« »LAUومت عر�ض م�شاريع لطالبهما
يف الهند�س ��ة تتن ��اول املحط ��ة .تعريفن ��ا عن هذه
املع ��امل الرتاثي ��ة من خ�ل�ال ن�شاطاتن ��ا ال�سنوية

ي�سل ��ط ال�ضوء عليها ،فبع ��د الن�شاط الأخري مث ًال
تلقينا عرو�ضات متويل وم�شاريع لهذه املحطة من
الدولة الرتكية.
وم�ؤخ ��ر ًا ا�ستغل ّين ��ا وج ��ود �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة يف
طرابل�س لق�ضاء عطلة ال�صيف للقيام مب�شروعنا
اجلديد« ،كزدورة و�صورة» .الفكرة لي�ست جديدة
ولكنها فعالة يف لفت النظ ��ر �إىل تراث طرابل�س.
فنح ��ن ذهبنا  3م ��رات باال�سبوع يف متام ال�ساعة
ال�ساد�س ��ة �صباح� � ًا لنتم�ش ��ى يف املدين ��ة القدمية
ونلتقط ال�صور� ،إخرتنا �أن نفعل ذلك يف ال�صباح
الباك ��ر �أو ًال ك ��ي نرى �شروق ال�شم� ��س فوق معاملنا
الأثري ��ة ،وثاني ًا ل�ن�رى املدينة نظيف ��ة ،وثالث ًا كي
نتجنب الزحام وك�ث�رة النا�س فنمعن يف تفا�صيل
وجمال تراثنا ،وقد ن�شرنا الكثري من ال�صور على
مواقع التوا�صل االجتماعي».
كي ��ف تقيمني جتاوب النا� ��س وردة فعلهم على ما
تفعلونه؟
«نظرة النا�س �إىل عملنا تغريت كثري ًا يف ال�سنوات
التي م ��رت ،فمن ال� �ـ � 2009إىل ال� �ـ  ،2018حني
كان ��ت املعارك يف طرابل�س يف �أوجها ،كان النا�س
ي�ضحك ��ون يف وجه ��ي� .أن ��ا �أحتدث ع ��ن الرتاث

و�أن ��ه م�ستقب ��ل طرابل�س ،والنا� ��س تظنني جننت
وتتهمن ��ي بالعي�ش يف ق�ص ��ري العاجي ،منف�صلة
عن الواقع .كان ��وا ين�صحوين بتقدمي امل�ساعدات
لأهل طرابل�س الفقراء الذين ميوتون يف املعارك
بد ًال من االهتمام بالثقافة والرتاث.
كان ��ت ل ��دي الرغب ��ة يف م�ساع ��دة مدينتي رغم
غربتي عنه ��ا ،وكان ب�إمكاين تق ��دمي امل�ساعدات
املادي ��ة �أو الغذائي ��ة كم ��ا فع ��ل الكث�ي�رون ،ولكن
وجهة نظ ��ري كانت دائم ًا خمتلف ��ة ،فبدل ت�أمني
م�ساع ��دات مالي ��ة� ،أري ��د ت�أم�ي�ن فر� ��ص عم ��ل
م ��ن خالل انعا� ��ش االقت�ص ��اد وحتري ��ك العجلة
االقت�صادي ��ة ع�ب�ر ال�ت�راث وال�سياح ��ة ،الرتاث
يجل ��ب ال�سياح ��ة وه ��و ث ��روة طرابل� ��س الوحيدة
وم�صدر دخل لها.
من ��ذ الع ��ام  2015تغريت نظرة النا� ��س وو�صلت
الفكرة �إىل �شريحة كبرية منهم .وهذا وا�ضح من
عدد املتابعني عل ��ى �صفحاتنا يف مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي و�أع ��داد امل�شارك�ي�ن يف ن�شاطاتن ��ا.
وامل�ؤ�ش ��ر عل ��ى ذل ��ك �أي�ض� � ًا هو ع ��دد اجلمعيات
الأخرى التي تعمل الآن بنف�س طريقتنا وهذا �أمر
مطلوب وايجابي ومرحب به».
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ماذا عن التو�صية الأوىل� ،أي اجلرد؟
«مو�ض ��وع اجلرد يتطلب ق ��درات �أكرب من جمعية
تعم ��ل لوحده ��ا ،فالبلدي ��ة ل�سوء احل ��ظ راف�ضة
رف�ض ًا قاطع ًا لهذا املو�ضوع لي�س فقط لأنه مكلف،
ب ��ل �أي�ض ًا لأنه يتطلب جمهود ًا ب�شري ًا كبري ًا .نحن
بامكانن ��ا �أن ن�ساع ��د ونق ��دم �أ�شياء كث�ي�رة ولكن
يجب ان يقتن ��ع الرئي�س وم�س� ��ؤول جلنة الآثار يف
البلدية ب�أهمية هذا املو�ضوع وهما غري مقتنعني.
امل�شكل ��ة لي�ست �أنهما ال يريدان اجلرد �أو ال يريان
�أهميت ��ه ولكن �أنهما غري مقتنع�ي�ن ب�أن هذا الأمر
هو �أولوية الآن.
اجلرد ،يتطل ��ب جمهود ًا كبري ًا ولكنه �أي�ض ًا يجلب
الكث�ي�ر م ��ن الأم ��ور االيجابي ��ة لطرابل� ��س .عدا
عن �أنن ��ا نتعرف على ت ��راث مدينتن ��ا ،وهو حق،
ب ��ل واجب وطن ��ي ،فنح ��ن �أي�ض ًا نع ��ي ونتعلم من
خالل ه ��ذا العمل ،ما هي الأولوي ��ات يف الرتميم
وملاذا يج ��ب ترميم ذاك املبن ��ى عو�ض ًا عن غريه
والطريقة ال�صحيح ��ة والعلمية ال�سليمة لرتميمه
دون �إحداث �أي ت�شويه.
جميعنا نتف ��ق على �أهمية املحافظ ��ة على املدينة
وترميمه ��ا وع ��دم ه ��دم �أي �ش ��يء ،ولك ��ن هناك
من هم غري مقتنعني ب�أهمي ��ة الدرا�سات العلمية
واجل ��رد ال�سلي ��م لرنمم م ��ا يجب فع�ل ً�ا ترميمه
وبطريق ��ة علمي ��ة �صحيح ��ة حتاف ��ظ عل ��ى طابع
املدين ��ة القدمي ��ة .املحافظة على ت ��راث مدينتنا
يحت ��اج �إىل جمهود ومتويل كبريي ��ن و�إىل موافقة
و�إرادة حقيقي ��ة م ��ن امل�س�ؤولني وه ��ذا غري متوفر
حالي� � ًا ال من البلدية وال من الوزارة ،فهم ال يرون
يف هذا �أولوية.
البلدي ��ة غ�ي�ر مهتم ��ة بدع ��م برنامج ك� �ـ «تراثي
تراث ��ك» بينما بلدية زغرتا مث�ل ً�ا تعتربه من �أهم
امل�شاريع الت ��ي تقوم بها حالي ًا .ونطالب هنا ،عرب
من�ب�ر «التمدن» �أن تتبنى بلدي ��ة طرابل�س م�شروع
«تراث ��ي تراث ��ك» و�أن تدعمه بالتموي ��ل والعن�صر
الب�ش ��ري �أ�سوة ببلديات �أخ ��رى ،فدعم الوزارة ال
يكف ��ي لأنها ال تُعنى فق ��ط بطرابل�س ،ومن واجب
البلدية دعمه واالهتم ��ام به و�إدراك مدى �أهميته
فنحن ب�أم�س احلاجة �إليه».
ملاذا ترين يف هذا العمل �أولوية؟
«حني نق ��وم بهكذا عمل ،نحت ��اج �أو ًال �إىل عن�صر
ب�ش ��ري ،هن ��اك �أحي ��اء يف طرابل� ��س ت�ص ��ل فيها
البطال ��ة �إىل  ،%60ميكنن ��ا �أن ن ��درب ه� ��ؤالء
الأ�شخا� ��ص ونعلمه ��م مهن ��ة له ��ا عالق ��ة بامل�سح
واجلرد واحلفاظ على الرتاث والرتميم.
وهن ��اك �أ�صحاب ال�شه ��ادات كاملهند�سني وعلماء
الآث ��ار وامل�ؤرخ�ي�ن يف الفن ن�ستطي ��ع �أن نوفر لهم
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القدمي ،مهد احل�ضارات ،يبحث عن التجربة
ال�شرقية ،ال يبحث ع��ن �أ��ش�ي��اء ت�شابه ب�لاده
الغربية ،ال يبحث عن املول واملراكز التجارية.
بالرغم من ذلك الدولة تهمل الرتاث تاريخي ًا،
وال تريد ت�سليط ال�ضوء على �أي �شيء ُيذكر
بحقبات معينة من تاريخ لبنان ،ولكنه واقع،
وه ��ذه احل�ق�ب��ات ه��ي م��راح��ل م��ن ت��اري�خ�ن��ا ال
ميكننا حموها و�إدارة ظهورنا لها .ال يجب
االجتاه فقط ملا هو جديد وع�صري».

فر�ص عمل.
�إ�ضافة لفر�ص العمل ،نخلق وعي ًا لدى النا�س
الذين يقومون بالعمل على الرتاث ،مما يحثهم
على الغرية على مدينتهم وال��والء لها ومعرفة
قيمتها .فاليوم هناك من يقتلع ويبيع احلجر
والأ� �ش �ي��اء الأخ ��رى م��ن امل�ع��امل ال�تراث�ي��ة� ،إم��ا
من بيته يف املدينة القدمية �أو من حمله وهو
غري مكرتث �أو رمبا ال يعرف قيمتها و�أهميتها
ملدينته .يجب �أن نغري هذا الواقع».
هن ��ا نتط ��رق �إىل دور املواط ��ن يف احلف ��اظ على
تراث املدينة ،ما �أهمية هذا الدور؟
«للمواطن دور كبري يلعبه ،فهو من يجب ان
يعي �أهمية الرتاث في�أخذ على عاتقه احلفاظ
عليه ،لهذا ال�سبب دخلنا املدار�س مع «تراثي
تراثك» لنزرع هذه الفكرة يف اجليل اجلديد
منذ ال�صغر .لهذا ال�سبب �أي�ض ًا �أ�ضفنا �شق
النظافة �إىل الربنامج بعد �أن ا�ستدركنا �أن
القمامة وال�تراث ال يتما�شيان ،و�أن النظافة
�أ�سا�سية لتجميل و�إب��راز ال�تراث .وال يقت�صر
دور امل��واط��ن على ه��ذا ،ب��ل واج�ب��ه �أي���ض� ًا ان
يربي �أطفاله على حب املدينة واالفتخار بها
وبرتاثها».
م ��اذا عن دور الدولة ،ه ��ل هناك تعاون من قبلها
�أم هي فع ًال مق�صرة؟
«ال��دول��ة هي املق�صر الأك�بر ،لي�س فقط على
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�صعيد طرابل�س ،ب��ل على �صعيد ال�ت�راث يف
ل�ب�ن��ان ك �ك��ل ،ف�ه��ي ي�ج��ب ان تلعب دوره���ا يف
مو�ضوع اجلرد الذي من امل�ستحيل �أن تقوم به
جمعية لوحدها� .إ�ضافة �إىل ذلك نحن كجمعية
نتعاون كثري ًا مع اليوني�سكو ولكن ال ن�ستطيع
لعب دور ال��دول��ة ،فل�سنا خم��ول�ين ان نتقدم
من اليوني�سكو بطلب تر�شيح طرابل�س لت�صبح
مدينة معتمدة ل��دى ه��ذه امل�ؤ�س�سة الدولية،
الدولة يجب ان تقدم امللف وتدعمه وه��ذا مل
يح�صل .هذا عدا عن ان املدينة يتم ت�شويهها
بالرتميم غري املدرو�س والدولة ال تقوم بواجبها
ب�إيقاف ذلك.
الدولة ال تنظر �إىل لبنان �سوى كدولة خدمات
بالرغم من �أنه فقد دوره اخلدماتي يف املنطقة
ومل يعد يتميز بذلك.
ونحن بحاجة لتنمية ن��وع �آخ��ر من ال�سياحة،
ال�سياحة الرتاثية التي منتاز بها ع��ن بع�ض
الدول يف املنطقة ،ولكن الدولة ال تعي ذلك.
الأجنبي �أو الأوروب��ي ال��ذي ي�أتي غري مكرتث
بالفنادق الفخمة وناطحات ال�سحاب .هو ي�أتي
ومعه حقيبة على ظهره ،ويريد النزول يف فندق
�صغري ورخي�ص ،يريد زي��ارة متاحف وق�لاع
و�آثار وجوامع وكنائ�س ومدن قدمية تراثية.
ي��ري��د ��ش��راء منتجات حرفية ب�سعر مقبول.
الأجنبي حني ي�أتي �إىل ال�شرق ،ه��ذا ال�شرق

ما هي العوائق التي تواجهونها يف عملكم؟
«من العوائق طبع ًا الإمكانيات املادية املحدودة
ال �ت��ي حت��د م��ن ق��درت�ن��ا ع�ل��ى ال�ت���ص��رف وم��ن
فعاليتنا ،فكلما ازداد التمويل ،كلما ازدادت
قدرتنا على �إحداث تغيري �أكرب.
وهناك عدم اكرتاث الكثري من امل�س�ؤولني عن
طرابل�س بو�ضع الرتاث فيها ،حتى بتنا ن�شعر
�أحيان ًا �أننا نزعجهم بعملنا وبدعوتنا �إليهم
للح�ضور.
يجب ان يقتنع امل�س�ؤولون ب�أهمية ما نفعله.
فرنى مث ًال البلدية ت�صرف ما ًال كثري ًا وجهد ًا
كبري ًا على جم�سمات وزينة العيد التي �ستبقى
فقط ب�ضعة �أي��ام وباملقابل م�شاريع �إمنائية
مهمة كالتي نقوم بها ال يتم متويلها �أو دعمها
�أو االهتمام بها من قبلها.
هذا هو االمناء احلقيقي ،لي�س وعود امل�ستقبل،
ب��ل م�شاريع ال�ي��وم ،يف ال�ت�راث ،يف ا آلث ��ار ،يف
ال�ت��وع�ي��ة ،يف االه�ت�م��ام بال�صناعة احلرفية
الرتاثية اخلا�صة للمدينة».
ماذا عن املرحلة املقبلة؟
«خالل الع�شر �سنوات التي م�ضت كنا يف مرحلة
درا� �س��ة وت��رق��ب ،كنا نتقدم ب��أف�ك��ار ون��در���س
ما ميكننا فعله .ك��ان هدفنا الأ�سا�سي تغيري
نظرة الر�أي العام جتاه الرتاث .ولكن ما احلل
امل�ستدام النقاذ تراث مدينة طرابل�س؟ بر�أيي
احلل هو اليوني�سكو� ،أي ت�سجيل املدينة كرتاث
عاملي ،مما �سيجلب لها التمويل واال�ستثمار
الأجنبي وال�سياحة.
يف غ �ي��اب ذل���ك ،ال��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة جلمعيتنا
�ستت�ضمن ترميم بع�ض الأب�ن�ي��ة مبوا�صفات
ع��امل�ي��ة مم��ا �سي�شكل� ،إن � �ش��اء اهلل ،خطوة
ايجابية ُيحتذى ها� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سنلعب
�أي�ض ًا دور فريق �ضغط �أو لوبي على امل�س�ؤولني
املعنيني بالرتاث يف طرابل�س ،و�سنكمل عملنا
ك�صلة و�صل بني الأ�شخا�ص املهتمني والنافذين
والأف�ك��ار اجلديدة واال�ستثمار يف الغرب ويف
طرابل�س»

مستشفى طرابلس الحكومي..
يهتم باالنسان

حق ��ق م�ست�شف ��ى طرابل� ��س احلكوم ��ي نق�ل�ات نوعية يف جم ��االت اخلدمات
الطبي ��ة ،التمري�ضية ،اال�ست�شفائي ��ة ،التثقيفية ،والوقائي ��ة الهايل طرابل�س
وال�شم ��ال .وا�ستكماال لتطوير ال�شبكة الوطني ��ة للرعاية ال�صحية االولية كان
ال�سباق يف ابرام اتفاق تعاون مع وزارة ال�صحة العامة �ضمن الإطار ال�صحي
العام يف حت�سني �صحة املواطنني ونوعية حياتهم.
ت�شمل خدمات الرعاية ال�صحية االولية يف امل�ست�شفى على:
عالج االمرا�ض بني كل افراد العائلة رجاال ون�ساء واطفاال. -اكت�ش ��اف مبك ��ر للعدي ��د م ��ن االمرا�ض وذلك ع ��ن طريق الك�ش ��ف العام

والك�ش ��ف ال ��دوري مع برام ��ج امل�سح الطب ��ي ح�سب اهمية امل�شكل ��ة ال�صحية
املوجودة او املتوقعة.
متابعة وعالج االمرا�ض امل�ستع�صية بعد ت�شخي�صها.احال ��ة احل ��االت التي حتتاج اىل عناية خا�ص ��ة لعالجها مع االق�سام داخلاالق�سام التخ�ص�صية يف امل�ست�شفى.
التوعية والتثقيف ال�صحي.ان الرعاية ال�صحية هي مفتاح ال�صحة للجميع فهي تقدم الركائز اال�سا�سية
للمجتمع لي�صبح اكرث �صحة وللم�ستقبل اكرث ا�شراق ًا.

ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

مميزات امل�شت�شفى:

يتميز امل�شت�شفى بتخ�شي�ض غرفة م�شتقلة لكل مري�ض بغ�ض النظر عن درجة اال�شت�شفاء اأو اجلهة ال�شامنة ،وذلك
بهدف تاأمني اأق�شى درجات الراحة والعناية الطبية للمر�شى ومراعاة خ�شو�شيتهم ،كما واإنه يتميز بتجهيزاته الطبية
وغري الطبية احلديثة واملتطورة والرائدة اإ�شافة اإىل جهاز الرنني املغناطي�شي االأحدث يف لبنان.

ي�شم امل�شت�شفى االأق�شام التالية:

ق�شم العمليات ( 5غرف) ،ق�شم االأطفال ،ق�شم ال�شحة ،ق�شم اجلراحة ،ق�شم الوالدات ،ق�شم االأ�شعة ،املخترب ،ق�شم غ�شيل
الكلى ،ق�شم االإنعا�ض والعناية املركزة ،ق�شم متييل القلب ،ق�شم جراحة العيون ،ال�شيدلية ،ق�شم اجلراحة الن�شائية،
ق�شم العناية باالأطفال اخلدج ،ق�شم الطوارئ ،ق�شم تفتيت احل�شى ،اإقامة اليوم الواحد والعيادات اخلارجية.
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فريق تمريضي وتقني
ذو خبرة واسعة
في قسم القلب

ﻗﺴﻢ
ﻋﻨﺎﻳﺔ وﺗﻤﻴﻴﻞ اﻟﻘﻠﺐ

جمهز بـ:
•جهاز متييل  general electricالذي يعترب
االحدث من نوعه يف جمال متييل �شرايني
القلب و�شرايني الدماغ واالطراف.
•جهاز  Echo Doppler cardiacللقلب الذي
ياأخذ بعني االعتبار التطور احلديث يف جمال
الت�شوير.
•جهاز فح�ض اجلهد .Holter EKG
•جهاز مراقبة هولرت تخطيط القلب وال�شغط.
holter blood pressure monitor

ﻗﺴﻢ
ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻦ

معاينة مجانية
للمرضى
فوق الـ  60عامًا

جمهز بـ :
غرفة عمليات كاملة التجهيز لعمليات:
(مياه الزرقاء ،ال�شوداء ،احلول ،جماري الدمع
وباقي عمليات اجل�شم االأمامي للعني واجلفن).
عيادة عيون كاملة التجهيز:
(قيا�ض نظر ،قيا�ض عد�شة ،فح�ض �شبكة)
معدات ليزر ملر�شى ال�شكري.

ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ  35.000ل .ل .ﻓﻘﻂ

06 429 595 ext: 514

darchifae

www.daralchifae.com

06 440 348 - 06 440 358



خدمات

«واحة الفرص»:
مبادرة جديدة تعلن عنها
«مؤسسة الصفدي»

احتفال التخرج

ليس خافي ًا أن عاصمة لبنان الثانية وثاني أكبر المدن فيه ،وهي طرابلس ،تعاني،
ولألسف ،من أعلى نسب التسرّب المدرسي والبطالة واإلهمال ،مما يؤثر سلب ًا على
الشباب ويهدد مستقبلهم.
لذلك ،ويف �إطار برناجمها التنموي لإعادة �إحياء
املدينة القدمية يف طرابل�س اجتماعي ًا واقت�صادي ًا،
�أن�ش�أت «م�ؤ�س�سة ال�صفدي» مركز ًا للتدريب املهني،
و ُيع� � ّد هذا املركز من �أبرز الإجنازات الإمنائية يف
املنطقة ،لي�س فق ��ط لأن م�ؤ�س�سة عريقة ومعروفة
مب�ساندته ��ا ودعمها ل�شب ��اب طرابل� ��س واملنطقة
علمي� � ًا وثقافي ًا ،هي التي تك ّلف ��ت ب�إن�شائه ،بل لأنه
ُيع ّد م�ساح ��ة �آمنة يلتجىء �إليها ال�شباب هرب ًا من
الآفات التي ت�صيب جمتمعهم وحميطهم.
ُيذك ��ر �أن املرك ��ز ي�ستقب ��ل ال�شب ��اب ب�ي�ن  16و40
�سن ��ة ،ويق� �دّم له ��م  -جما ًن ��ا  -تدريب ��ات نظرية
جماالت
وميدانية مك ّثفة مع نخبة من املد ّربني ،يف
ٍ
عدي ��دة �أبرزه ��ا احلياك ��ة ،التوري ��ق ،الده ��ان،
68
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التبلي ��ط ،النج ��ارة ،الكهرب ��اء ،م�ساع ��د طاهي،
العناي ��ة بالعج ��زة والأطف ��ال وغريه ��ا م ��ن املهن
والإخت�صا�صات امله ّمة.
والالف ��ت يف ه ��ذه املب ��ادرة التنموية املمي ��زة� ،أن
املنت�سبني �إىل املركز يح�صلون يف نهاية التدريبات
على �شهادة خ�ب�رة معرتف بها من قب ��ل «الوكالة
الأملاني ��ة للتع ��اون ال ��دويل» ( )GIZوم�ص ّدق ��ة
من «م�ؤ�س�س ��ة ال�صفدي» وع� �دّة م�ؤ�س�سات حملية
و�أجنبية.
ويف �إط ��ار التنمية الذاتي ��ة والإجتماعية ،وبهدف
غر� ��س الأم ��ل يف نفو� ��س ال�شب ��اب والتوعي ��ة يف
عقولهم ،ت�سعى «م�ؤ�س�س ��ة ال�صفدي» عرب «مركز
املعج ��ل» �إىل ت�أم�ي�ن
ال�صف ��دي للتدري ��ب املهن ��ي ّ

فر�ص العمل للمتد ّربني؛ وقد حت ّول هذا ال�سعي �إىل
حقيقة على �أر�ض الواقع بحيث ّ
توظف العديد من
الذين تخرجوا من املركز حاملني �شهاداتهم بكل
فخر .و�س ُيتا َبع هذا الأمر مببادرة «واحة الفر�ص»
فري ��دة� ،أعلن عنها خ�ل�ال حفل التخ ��رج الثالث
يف � 26أيل ��ول املا�ض ��ي حيث يك ��ون املركز قد خ ّرج
 1200طالب وطالبة منذ �إفتتاحه حتى نهاية �أيلول
اجلاري.
وبذلك تكون «م�ؤ�س�سة ال�صف ��دي» قد ف ّعلت �أي�ض ًا
العجلة الإقت�صادية وح ّركت �سوق العمل.
وت�أم ��ل الإدارة �أخري ًا� ،أن يكون هذا املركز متهيد ًا
ملزيد من املبادرات وامل�شاريع الإمنائية ،لي�س فقط
يف طرابل�س ،بل يف كل لبنان

حياكة

�أدوات �صحية

م�ساعد طاه

كهرباء

خالل �أحد احتفاالت التخرج

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

69

خدمات

«مركز الصفدي للتدريب المهني المعجل»:
 961متخرج ًا في  13مهنة ،نتاج العام األول
بحضور نائب طرابلس السابق والوزير محمد الصفدي احتفلت «مؤسسة الصفدي» بتخريج
الدفعة الثالثة من متدربي «مركز الصفدي للتدريب المهني المعجل» .وذلك ضمن مشروع
الدمج االقتصادي لشباب طرابلس والمنطقة ،والممول من «برنامج التنمية والحماية اإلقليمية»
(.)RDPP
بالإ�ضافة �إىل الوزير ال�سابق ال�صفدي �شارك يف
ح�ضور احلفل:
 نائب رئي�س «م�ؤ�س�سة ال�صفدي» رئي�سة جمعية«طارة وخيط» الرا ال�صفدي.
 وممثلة عن «« »RDPPريبيكا لو�سي كارتر». نقيب املهند�سني ب�سام زياده. نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س �إدارة «معر� ��ض ر�شي ��دكرامي الدويل» ر�ضوان مقدّم.
 ممثل عن « »APAVEر�شيد مبارك. نائ ��ب رئي� ��س «�إحت ��اد اجلمعي ��ات الإغاثية يفلبنان» عبدالرحمن دروي�ش.
 ممثلة عن قطاع املطاعم �سلمى ثمني رعد. رئي�س «نادي املتحد» �أحمد ال�صفدي. بالإ�ضاف ��ة �إىل ممثل�ي�ن ع ��ن املنظم ��اتوامل�ؤ�س�سات الدولية.
 �إىل جانب املتدربني و�أهاليهم.70
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الوقائع

بداية الن�شيد.
ث ��م �أغني ��ة � RAPأعده ��ا بوب عرج ��ا خ�صو�صاً
لهذا احلف ��ل« ،ي�صف من خاللها ح ��ال ال�شباب
الطرابل�سي�ي�ن وكي ��ف تغ�ّي رّ�رت �أحواله ��م بع ��د
ان�ضمامهم �إىل معه ��د ال�صفدي للتدريب املهني
املعجل».
ومما جاء يف كلماتها:
«�أنا ما فقدت الأمل ،وبقيت عم دور عحايل
و�صرت فت�ش ع طريق ت �إطلع من هيدي احلالة
ورغم الواقع ال�صعب ،و�ضعي للأح�سن تبدل
بف�ضل معهد ال�صفدي للتدريب املهني املعجل
هوني ��ك �ص ��ار بيت ��ي الث ��اين واكت�سب ��ت مه ��ارة
�شخ�صية
قدرت حط هديف قدامي بكل ثقه وايجابية».

كلمة املتخرجني

نارمي ��ان وحممد �ألقيا كلم ��ة املتخرجني معربني
ع ��ن امتنانهم لـ «معهد ال�صفدي للتدريب املهني
املعج ��ل» وكل داعم ��ي امل�ش ��روع ال ��ذي �أعطاه ��م
ّ
فر�ص ًا عززت �أملهم مب�ستقبلهم وثقتهم ب�أنف�سهم
ومت�سكهم بوطنهم ومدينتهم.»...

الوزير حممد ال�صفدي لل�شباب :نحن معكم

رئي�س «م�ؤ�س�سة ال�صفدي» نائب طرابل�س ال�سابق
الوزير حممد ال�صفدي رحب يف كلمته باحل�ضور
وقال:
«ه ��ذا املرك ��ز هو حل ��م حت� � ّول �إىل حقيقة لدعم
م�ستقبل �شب ��اب طرابل�س وال�شمال� .إننا ويف هذا
الظرف ال�صع ��ب الذي مير به لبن ��ان واملنطقة.
ويف ظ ��ل ال�شلل ال ��ذي ي�ضرب م�ؤ�س�س ��ات الدولة
نتيج ��ة املماطل ��ة بت�شكي ��ل احلكومة ،مم ��ا ي�ؤدي

ال�صفدي يلقي كلمته يف حفل التخريج

اىل مزيد م ��ن غياب الدولة عن رعايتها لل�شباب
وت�أم�ي�ن فر� ��ص عم ��ل لهم م ��ن خ�ل�ال امل�شاريع
التنموي ��ة� .آلينا على �أنف�سنا ان مند يدنا لل�شباب
ونقول لهم نحن معكم.
وبانتظ ��ار ان تو�ضع طرابل�س على خارطة االمناء
الر�سمي واملتوازن نقول:
ال انك�سار اذا قوبل ب�إرادة �صلبة،
ال ف�شل �إذا قوبل بت�صميم واندفاع،
ال خوف �إذا قوبل بجر�أة ال�شباب».

تطبيق و�سيط بني املتدرب وطالب اخلدمات
ال�صف ��دي �أعل ��ن عن تطبي ��ق « »MEHNAوهو
تطبيق على الإنرتنت تديره «م�ؤ�س�سة ال�صفدي»،
�سيك ��ون مبثاب ��ة و�سي ��ط ب�ي�ن املتدرب�ي�ن وطالبي
اخلدم ��ات �إن كان ��وا �أف ��راد ًا �أو م�ؤ�س�س ��ات �أو
�شركات ،على �أن تُن�شر تفا�صيله الحق ًا يف و�سائل
الإعالم.
ً
وخت ��م كلمت ��ه �شاك ��را «كل الداعم�ي�ن وال�شركاء
والقيمني ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر على «مركز

ال�صفدي للتدريب املهني املعجل .وال�شكر الكبري
للط�ّل�اّ ب الذين �آمنوا بهذا املركز وو�ضعوا �أملهم
بني جدرانه كي ينطلقوا �إىل م�ستقبل واعد».

«ريبيكا لو�سي كارتر» :ندعم برامج املبادرات
التنموية
ممثل ��ة «برنام ��ج التنمي ��ة واحلماي ��ة الإقليمية»
(« )RDPPريبي ��كا لو�س ��ي كارت ��ر» �أك ��دت يف
كلمتها «دعم الربامج للمبادرات التنموية»:

�أثناء اجلل�سة احلوارية
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ال�صفدي ي�سلم املتخرجني �شهاداتهم

«فنح ��ن نهدف للت�شارك م ��ع امل�ؤ�س�سات املحلية،
بخا�صة كم�ؤ�س�س ��ة ال�صفدي التي تدرك حاجات
املجتمع ب�شكل دقيق».
و�أ�ضاف ��ت« :حني زرنا «معه ��د ال�صفدي للتدريب
املهن ��ي املعج ��ل» كان ال ي ��زال يف ط ��ور البن ��اء،
م ��ا �أقلقن ��ا حيال م ��ا �إذا كان �س ُينج ��ز يف الوقت
املح ��دد .لكننا ده�شن ��ا حق ًا ملا �آل ��ت عليه الأمور
وكي ��ف �أُجن ��ز يف وق ��ت قيا�س ��ي وكي ��ف �س ��ارت
ب�شكل فعال.
التدريبات ٍ
هذا امل�شروع يهدف �إىل :حت�سني مهارات ال�شباب
يف خمتل ��ف القطاع ��ات م ��ن خ�ل�ال التدريب ��ات
املك ّثف ��ة الت ��ي قدّمها املعه ��د .و�إىل ت�سهيل دخول
ال�شب ��اب �إىل �أ�س ��واق العمل من خ�ل�ال التوا�صل
املبا�شر والعالق ��ات املبا�شرة مع �أ�صحاب العمل،
الذين �أمنوا الفر�ص لل�شباب».

«امل�شروع ومفهوم ال�شراكة» يف جل�سة حوارية
�أدارتها �آمال اليا�س �سليمان

«�أثر امل�ش ��روع على مفهوم ال�شراك ��ة يف امل�شاريع
التنموية» نوق�ش �ضمن جل�سة حوارية �شارك فيها
الفرقاء الذين �ساهم ��وا ب�شراكة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة.
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�أدارت اجلل�س ��ة رئي�سة «ق�سم الإعالم والتوا�صل»
يف «م�ؤ�س�س ��ة ال�صف ��دي» الإعالمي ��ة �آمال اليا�س
�سليم ��ان الت ��ي اعت�ب�رت ان« :مرك ��ز التدري ��ب
املعج ��ل والربامج املتبعة في ��ه �أحدثت نقلة نوعية
يف طريق ��ة العم ��ل والتعاون ب�ي�ن املركز من جهة
وقطاعات �أخرى من جهة ثانية».

النقيب ب�سّ ام زيادة� :أهمية �شهادة التدريب

نقيب مهند�س ��ي طرابل�س وال�شم ��ال ب�سام زيادة
حتدث يف مداخلته عن «�أهمية ان يحمل الطالب
�شهادة موقعة تتيح له فر�ص عمل وا�سعة ومهمة».

ر�ضوان املقدم :الأثر ظهر جلي ًا

نائب رئي� ��س جمل�س �إدارة «معر�ض ر�شيد كرامي
ال ��دويل» ر�ضوان املقدم اعت�ب�ر ان�« :أثر امل�شروع
ظه ��ر جلي� � ًا وب�ش ��كل ايجابي على حت�س�ي�ن بع�ض
جوان ��ب املعر�ض و�سط غياب فا�ض ��ح للدولة عن
هذا املرفق».

ر�شيد مبارك :م�ستوى عال يف احلرفية

ممثل «م�ؤ�س�سة  »APAVEر�شيد مبارك ،قال:
«االختب ��ارات اال�ضافية التي �أجري ��ت للمتدربني
م ��ن �أجل �ضمان ج ��ودة عملهم �أظه ��رت م�ستوى

عالي ًا من احلرفية يف التدريبات».

عبدالرحمن دروي�ش� :إيجابيات يف امل�شروع
حفظت الكرامة

عبدالرحم ��ن دروي� ��ش نائ ��ب رئي� ��س «�إحت ��ادات
اجلمعي ��ات الإغاثية يف لبن ��ان» الذين تعاونوا مع
«مركز التدريب املهني» حتدث عن اتفاق �شراكة
�أدى �إىل تدريب �أع ��داد من النازحني عملوا على
حت�سني البيئة التي يعي�شون �ضمنها.
و�أثنى عل ��ى امل�شروع «حلمل ��ه ايجابيات �أدت �إىل
حفظ كرام ��ة النازح و�شعوره ب�أن ��ه ال ُي�شكل عبئ ًا
على املجتمع امل�ضيف».

�سلمى ثمني رعد :فتحت جماالت العمل

ممثل ��ة «قطاع املطاعم» �سلمى ثمني رعد حتدثت
ع ��ن التع ��اون ب�ي�ن املرك ��ز والقط ��اع اخلا� ��ص،
واعتربت ان تخريج متدربني يف جمايل :م�ساعد
طاه ��ي ،ون ��ادل ،فت ��ح له ��م جم ��االت العم ��ل يف
القط ��اع اخلا�ص مم ��ا خلق نوع ًا م ��ن التطور يف
امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص».
ختام ًا ُوزع ��ت ال�شهادات عل ��ى املتخرجني و�سط
جو احتفايل وفرح و�أمل بامل�ستقبل الأف�ضل
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خدمات

جمعية «العزم»:
تنمية البشر والحجر
انسجام ًا مع رسالة «جمعية العزم والسعادة» في تحقيق التنمية االجتماعية ،والتزام ًا
بتوجيهات الرئيس نجيب ميقاتي ،تابعت الجمعية تنفيذ العشرات من المشاريع في مدينة
طرابلس ومحيطها على الصعد كافة :اجتماعي ًا ،صحي ًا ،إنمائي ًا ،تربوي ًا ،وثقافي ًا.

التدري�س يف معاهد العزم املهنية

لأنها ت�ؤمن ب��أن التعليم املهني هو ا�سا�س يف
بناء املجتمع ،ولإميانها بدور م�ؤ�س�سات الدولة
�أو ًال و�أخري ًا ،افتتحت «جمعية العزم وال�سعادة
االجتماعية» �سل�سلة مدار�س مهنية �أن�شاتها
بالتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم
ال �ع��ايل ،لتكون راف ��د ًا ل�سوق ال�ع�م��ل ،وت��ؤم��ن
املئات من الوظائف لأبناء طرابل�س وال�شمال،
وت��وزع��ت امل�ه�ن�ي��ات ب�ين ط��راب�ل����س وال�ضنية
وعكار ،وهي :معهد الفيحاء الفني (امليناء)،
معاهد ال�سعادة الفنية يف �أبي �سمراء وال�ضنية
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وعكار.
ً
�أما امنائيا ،فقد قامت اجلمعية خالل العام
الفائت بـ:
ت��أه�ي��ل ال���س��وق ال�ع��ري����ض يف ط��راب�ل����س ،بناء
م�سجد ق��و���س ع�ك��ار ال�ك�ب�ير ،ت��أه�ي��ل وترميم
م���س��اج��د :ال �ع �ط��ار ،ال��رح �م��ة ،الأم �ي�ن (�أب ��ي
��س�م��راء) ،م�سجد ال�شهداء الكبري� ،إ�ضافة
�إىل ت�أهيل قاعة م�سجد الرو�ضة يف طرابل�س،
وت�أهيل م�سجد اللويزات يف ال�ضنية .كما مت
ت�أهيل مدر�سة الأمل النموذجية يف طرابل�س،

ومدر�سة ناتايل عازار يف امليناء .كما مت ان�شاء
بركتي عربين والنيني� ،إ��ض��اف��ة �إىل حديقة
باب الرمل التي �أن�شاتها «العزم» بالتعاون مع
بلدية طرابل�س ،وبرنامج الأمم املتحدة لتطوير
املدن ،واحلديقة املجاورة ملدفن باب الرمل.
وع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د االج �ت �م��اع��ي ،ي�ت��اب��ع «ق�ط��اع
العزم االجتماعي» �سل�سلة الأن�شطة التوعوية
والتدريبية التي بد�أ بها منذ �سنوات :فمن خالل
«مدر�سة العزم للفنون واحلرف» ،نظم القطاع
�سل�سلة من الدورات ،تخرج منها مئات الطالب

معهد الفيحاء الفني الر�سمي

وال�ط��ال�ب��ات ،ال �سيما يف جم��ال الكومبيوتر،
واخلياطة والأ��ش�غ��ال اليدوية .ون�ظ��ر ًا جلودة
م��ا تنتجه امل��در��س��ة ،فقد �شاركت منتجاتها
يف معار�ض ع��دة ،داخ��ل لبنان وخ��ارج��ه ،كما
�أن هناك معر�ض ًا دائم ًا لهذه املنتجات داخل
مركز ال�ع��زم الثقايف «بيت ال�ف��ن» حت��ت ا�سم
«عزم زمان».
وبالتن�سيق م��ع القطاع الديني يف «ال �ع��زم»،
قام القطاع االجتماعي بتنظيم �سل�سلة دورات
تثقيفية دي �ن �ي��ة ،ت�ستهدف خم�ت�ل��ف ال�ف�ئ��ات
العمرية ،دون �أن نن�سى الأن�شطة الرتفيهية
على اختالفها .كما ي�ساهم القطاع من خالل
«ع��ائ�لات ال�ع��زم املنتجة» يف امل���س��اع��دة على
حل املفكرة املدر�سية ،و�إقامة �أن�شطة ترفيهية
وتثقيفية لعائالت و�أب�ن��اء الفئات املهم�شة يف
املجتمع.
ً
كما ينظم القطاع االجتماعي �سنويا م�شروع
«ك�سوة العيد» الذي يعمل من جهة على تن�شيط
الأ�� �س ��واق ال �ت �ج��اري��ة ،وم��ن ج�ه��ة �أخ���رى على
التخفيف من الأع�ب��اء االقت�صادية عن كاهل
الأه��ل ،من خالل الق�سائم التي ي�ستفيد منها
الأطفال كل عام.
��ص�ح�ي� ًا ،يعمل ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
«جمعية ال�ع��زم وال���س�ع��ادة االجتماعية» على
تقدمي اخلدمات ال�صحية املتنوعة باحرتافية
عالية و�أداء متميز ،م��ن خ�لال �سل�سلة من
امل��راك��ز ال�صحية املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء

معهد ال�سعادة الفني � -أبي �سمراء

معهد ال�سعادة الفني  -ال�ضن ّية
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معهد ال�سعادة الفني  -عكار

م�سجد القو�س يف عكار

ط��راب�ل����س ،وال �ت��ي تعمل فيها ف��رق متري�ضية
و�أطباء من ذوي الكفاءة واخلربة العالية .كما
تنظم ه��ذه امل��راك��ز حمالت تلقيح ون�شاطات
توعية حول خمتلف الأمرا�ض ال�شائعة و�سبل
الوقاية والعالج...
وكان من نتائج هذا العمل �أن ح�صلت مراكز
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«العزم» على �شهادة االعتماد الكندية ،التي
تعترب �إحدى �أبرز ال�شهادات العاملية يف املجال
الطبي والإداري.
ثقاقي ًا ،يتابع قطاع العزم الثقايف ،ال �سيما
من خالل «مركز العزم الثقايف  -بيت الفن»،
ا�ست�ضافة وتنظيم الفعاليات الثقافية ،من

حفالت فنية ومعار�ض ت�شكيلية وندوات فكرية،
�إ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة �أهم رجاالت الفكر والفن
والأدب يف لبنان ،و�إحياء املنا�سبات الدينية
واالجتماعية على اختالفها :ويف هذا ال�صدد،
د�أب املركز �سنوي ًا على تنظيم مهرجان امليالد،
ال ��ذي حتييه ف��رق فنية وف �ن��ان��ون م��ن لبنان

والعامل� ،إ�ضافة �إىل تنظيم الدورات التدريبية
يف خمتلف الفنون.
كما يحت�ضن امل��رك��ز �أن�شطة م��ن وح��ي �شهر
رم�ضان املبارك كل عام ،حتييها فرق الإن�شاد
و«الفتلة املولوية» ،من لبنان وال��دول العربية،
�إ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة �أن�شطة قطاعات العزم
املختلفة.
ه��ذا قليل م��ن ك �ث�ير ،م��ع ال�ت��ذك�ير ب� ��أن عمل
«العزم» لي�س مو�سمي ًا �أو مرتبط ًا با�ستحقاقات
معينة ،بل هو ينطلق من ر�ؤي��ة �شاملة للواقع
التنموي يف طرابل�س وال���ش�م��ال ،م��ع ال�ت��زام
«ال �ع��زم» ب��دوام ال��وق��وف �إىل جانب �أهلنا يف
املنطقة ،بغ�ض النظر عن �أي اعتبار

ترميم جامع العطار

مدر�سة الأمل بعد الت�أهيل
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حديقة باب الرمل

بركة النيني
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م�سجد مرياطة بعد الت�أهيل

مركز باب الرمل ال�صحي  -احلدادين
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لقطات من معاهد «العزم»
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تعاون

«محامص األمين»
في خدمة العلم وطالب العلم
في شتى الميادين قو ًال وعم ً
ال

�أثناء توقيع بروتوكول التعاون بني مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا وحمام�ص الأمني

من��ذ خمس س��نوات وقع��ت محامص األمين بروتوك��ول تعاون بي��ن الجامعة اللبناني��ة  -المعهد العالي
للدكت��وراه ف��ي العلوم والتكنولوجي��ا  -مركز العزم ألبح��اث البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها وبين ش��ركة
محامص األمين للصناعة والتجارة .كان ذلك في حفل كوكتيل أقامه معهد البحوث للبيوتكنولوجيا في
مركز العزم في طرابلس حضره الدكتور عبد اإلله ميقاتي المش��رف العام على جمعية العزم والسعادة
وأحم��د األمين مدير عام ش��ركة محامص األمين وش��قيقه محمد وعن غرفة التجارة والصناعة األس��تاذ
توفيق دبوسي والقائمون على المعهد وعدد من أساتذة الجامعات والطالب.
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جاء ذلك على �شكل تقدمة �سخية من حمام�ص
الأمني ملخترب املركز عبارة عن جهاز متطور جدا
( )Cepheidللأمرا�ض املعدية ويعترب هذا
اجلهاز الأول يف �شمال لبنان حيث تظهر نتائج
فحو�صات مر�ض ال�سل خالل �ساعتني فقط بعد
�أن كانت حتتاج �إىل �شهرين.
وقد كان هناك كلمة تعريفية للمركز للدكتور
حممد خليل ثم كلمة للدكتور منذر حمزة �شرح
فيها عمل اجلهاز املتطور ونتائجه.
وكانت كلمة لعميدة املعهد العايل للدكتوراة يف
اجلامعة اللبنانية الدكتورة زينب �سعد حيث
�شكرت مركز العزم و�شركة حمام�ص الأمني ،ثم
كلمة الدكتور عبد الإله ميقاتي التي حتدثت عن
دور املركز الفاعل و�شكر �أي�ضا الأخوين �أحمد
وحممد الأمني على املبادرة ومتنى للجميع همة
العمل يف �سبيل خدمة املواطنني والبلد.
وختام ًا كانت كلمة مدير عام حمام�ص الأمني
�أحمد الأم�ين ذكر فيها حديث النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم� :أحب النا�س �إىل اهلل �أنفعهم للنا�س
و�أحب الأعمال اىل اهلل �سرور تدخله على قلب
م�سلم  ،ولأن �أم�شي يف حاجة �أخ حتى �أق�ضيها
له خري من �أن �أعتكف يف م�سجدي هذا �شهر ًا.
و�شكر مركز العزم �أن �أت��اح له �سهم ًا يف هذا
ال�صرح العلمي الكبري و�شكر ال��دك�ت��ور خليل
والدكتور حمزة والعميدة �سعد.
ثم مت التوقيع بني الأم�ين والعميدة زينب �سعد
بروتوكول تعاون بني اجلامعة وحمام�ص الأمني
ي�سمح ب�إجراء بحوث لطلبة اجلامعة لدى الأخري
ل�سالمة الغذاء والعمل على �إقرتاح م�شاريع عمل
م�شرتكة لها عالقة بتطوير املنتجات و�سالمتها
وجودتها.
وت ��ؤك��د ه��ذه اخل �ط��وة �أه�م�ي��ة امل��ؤ��س���س��ات غري
الر�سمية يف دعم البحث العلمي ،و�إن مثل هذا
العمل معتمد يف �أوروب���ا حيث تعتمد امل��راك��ز
البحثية على التربعات لتمويل بحثها.
وت�ستمر حمام�ص الأمني يف مركز ادارة اجلودة
لديها ويف خمترباتها بتقدمي التعاون للجامعات
لإقامة ف�ترات �ستاج للطالب املتخرجني وفتح
�إمكانية �إن�شاء �أبحاث مدعومة من ال�شركة.
وبعد اخلطاب الذي انت�شر على و�سائل التوا�صل
الإجتماعي م ��ؤخ��ر ًا ع��ن الف�ستق احللبي و�أن��ه
م�سرطن ردت ادارة اجل ��ودة ل��دى حمام�ص
الأمني على ال�شكل التايل:
«رد ًا على البيان ال�صادر من ال�سفارة اللبنانية
يف اليابان اىل وزير اخلارجية اللبناين والذي
يتكلم ع��ن الف�ستق احللبي ب��أن��ه يحتوي على
مواد م�سرطنة ا�سماها (العطنة) والذي تناقلته

من الي�سار :ميقاتي ،دبو�سي ،الأمني وخليل

خالل االحتفال قبل خم�س �سنوات

و�سائل التوا�صل الإجتماعي:
بداي ًة مما ال �شك فيه �أن �أي قارئ على اطالع
ب�سيط على العلوم يدرك �أن املقال مفربك وخال
من �أي فحوى ومعيار علمي...
ف� � ��إن ال �� �س �م��وم ال �ف �ط��ري��ة �أو �أف�لات��وك �� �س�ين
 ،Aflatoxinsهي م�سرطنات �سامة تنتجها
ب �ع ����ض الأع� �ف ��ان (Aspergillus flavus
و )Aspergillus parasiticusوالتي تنمو يف
الرتبة ،اخل�ضروات املتحللة ،الق�ش ،واحلبوب...
توجد يف الأغذية الرئي�سية املخزنة بطريقة غري
�صحيحة ،مثل الكا�سافا ،الفلفل احلار ،الذرة،
بذرة القطن ،الدخن ،الفول ال�سوداين ،الأرز،
بذور ال�سم�سم ،ال�سورغم ،بذور عباد ال�شم�س،
امل�ك���س��رات ،ال�ق�م��ح ...وجمموعة متنوعة من
التوابل ،ولي�س فقط يف الف�ستق احللبي.
ويعتمد ظ �ه��ور الأف�لات��وك �� �س�ين �إىل ح��د كبري
على امل��وق��ع اجل �غ��رايف ،واملمار�سات الزراعية
واملح�صولية ،واملعاجلة يف ف�ترات ما قبل وما
بعد احل�صاد ،خا�صة ظروف التخزين ال�سيئة
من حرارة ورطوبة مرتفعه و�سوء تهوئة وغريها
من العوامل.

وهنا وجب التو�ضيح �أن جميع املواد الأولية (من
حبوب مك�سرات وب��ن )...يف �شركة حمام�ص
الأمني تخ�ضع لفح�ص «الأفالتوك�سني» وفح�ص
«الرطوبة» من قبل خمترب ر�سمي معتمد «خمترب
الفنار ( فح�ص الزامي لأي مواد م�ستوردة من
خارج لبنان» و«خمترب غرفة التجارة وال�صناعة»
ث��م م��ن ق�ب��ل خم�ت�بر ��ش��رك��ة حم��ام����ص الأم�ي�ن
املجهز ب�أحدث �آالت الك�شف ،وبف�ضل اهلل مل يتم
ت�سجيل �أي مواد غري مطابقة على مدى ال�سنوات
ال�سابقة .ويتم ت�صدير منتجات الأمني بف�ضل
اهلل اىل البلدان والدول املتقدمة التي ت�شرتط
معايري �صارمة لل�سالمة الغذائية.
كما وتخ�ضع جميع مراحل الت�صنيع ملعايري ال
« »HACCPوهو معيار دويل يعمل على حتليل
امل �خ��اط��ر ون �ق��اط ال�ت�ح�ك��م احل��رج��ة وحت��دي��د
العمليات املثالية للت�صنيع على جميع امل�ستويات.
وللإن�صاف للمك�سرات اللبنانية ،يتم ت�صدير
املك�سرات من خمتلف املحام�ص اللبنانية اىل
البلدان وال��دول املتقدمة التي ت�شرتط معايري
�صارمة لل�سالمة الغذائية»
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رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام ل�شركة « »Hatecoطارق عجاج و�شقيقاه حممد و�أحمد

«هاتيكو» :خدمة ومصداقية
وجودة ...وتوسع جديد في 2019
لعلك مثلي ،لم يحالفك الوقت والزمن في
لقاء السيد حمد عجاج ذلك الرجل الكريم،
الذي عاد بثروته الصغيرة من استراليا
عام  ،1968ليستقر في بلده وهو على
مشارف األربعين ،فاشترى بعض العقارات
وبدأ العمل في محل صغير ،بائع ًا لإلطارات
وبطاريات السيارات في منطقة التبانة ،شارع
سوريا .في أول عهده ،كان يشتري البضائع
المحدودة كم ًا ،لكنه حين أغمض عينيه،
في أول عهده كان مشروع مبنى «شركة
 »Hatecoقد تراءى للعيان وإن لم ينجز في
أيام حياته واقع ًا ملموس ًا« .التمدن» التقت
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام األستاذ
طارق عجاج:
84

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

حني يكون الأب مثا ًال مع�شوق ًا

ال تعلم حني تقابل ال�سيد طارق ،ابنه البكر ،تت�ساءل �إذا ما كانت جتارة
والده هي التي جذبته �إىل هذا النجاح والت�ألق� ،أم ان ذلك التعلق الفريد
ب�شخ�صية الأب اجلدية وال�صادقة �إىل حد الدقة يف �إجناز الوعود ،هو الذي
تغلغل يف نف�س االبن البكر ،فكان ذلك ال�شاب يقر�أ له «التلك�س» بعد عودته من
املدر�سة ،بل كان يتبعه يف �أيام عطلته �إىل حيث مقر عمله و�أجمل ذكرياته،
ناز ًال من مدر�سة الأمريكان يف القبة �إىل التبانة م�شي ًا على الأقدام.
يقول الأ�ستاذ طارق« :كان حلم حياتي يتحقق يوم ان�ضممت للعمل مع الوالد
عام  1981وكنت يومها يف الع�شرين من عمري ،مل نكن يف نف�س املوقع
مع ًا ،يف �أغلب الأحيان ،لأننا كنا قد زدنا فرع ًا �آخر للم�ؤ�س�سة عند مدخل
طرابل�س ال�شمايل ،ثم تتابعت الأحداث ال�سيا�سية والأمنية يف طرابل�س،
فافتتحنا فرع ًا يف منطقة العبدة.

يف كراج ال�شركة

دوالب عملنا �أ�صيل عمره  48عام ًا

كانت م�ؤ�س�ستنا الفردية التي �أن�ش�أها الوالد عام  ،1970قد بد�أت اال�سترياد
عام  ،1976من �شرق �آ�سيا ،ومع حت�سن الن�شاط التجاري ،رحنا ن�أخذ من
الوكاالت العاملية يف بريوت ب�شكل مبكر ،حتى مت تغيري اال�سم التجاري عام
 ،2001ف�أ�صبح � ،H.A.T.E.C.Oأو �شركة حمد عجاج للتجارة.
كانت الأ�سواق ال�سورية وا�سعة جد ًا بالن�سبة لنا ،لكن بحلول عام ،1991
بد�أنا نركز على الأ�سواق اللبنانية ب�شكل �أو�سع ،خ�صو�ص ًا بعد �أن فتحت
الدولة ال�سورية باب اال�سترياد املبا�شر من اخلارج ،وقد كان حمجوب ًا ب�سبب
�سنوات احلرب مع �إ�سرائيل عام .1973
فاحتاج الأم��ر الكثري من اجلهد ،فكنت �أزور ب�يروت ،البقاع واجلنوب،
مرتني ا�سبوعي ًا ،لت�سويق الب�ضائع والتعامل مع ال��وك�لاء ،فعرب تقوية
الأ�صناف وتطوير ال�سوق املحلي ،حافظنا على حجم املبيعات يف الأ�سواق
املحلية وذلك يف عام  .2001وكان لهذا املجهود مكاف�أة وهدية ،فقد �أن�ضم
�أخي حممد �إىل العمل معنا يف ذلك العام ،وترك مل�سة ايجابية يف ا�ستالمه
املبيعات والت�سويق ،فانعك�س ذلك علينا بركة يف ال�سوق و�سعة يف �شبكة
املبيعات وهو املتخرج اجلامعي من فرع .Sales and Marketing

حداثة واحرتافية يف التعامل

جنحنا بامل�صداقية واجلودة

بع�شر �أُخر ،ويف عام � ،2011أن�ضم �إىل العمل معنا� ،أخي �أحمد بعد
ثم بعدها ٍ
ان تخ ّرج من فرعه اجلامعي يف �إدارة الأعمال ،فكان النخراطه معنا الأثر
االيجابي يف الأمور الإدارية والت�سويقية ،فح�صلنا على �شهادة  ،ISOبف�ضل
هذا التكامل والنمو يف كافة فروع ال�شركة ،وهو ما عاد علينا باخلري والربكة
ب�سبب ح�سن ال�ضبط الإداري واالنتاجي الداخلي ،كل ح�سب اخت�صا�صه.
نحن اليوم نتطلع لإن�شاء مغ�سل لل�سيارات وال�شاحنات ،بالإ�ضافة �إىل مكان
خا�ص بتغيري الزيوت وا�سرتاحة منا�سبة ،على م�ساحة  2400مرت مربع،
تقريب ًا �ست�شهد ذلك طرابل�س ،ب�إذن اهلل يف الف�صل الثاين من العام القادم
 .2019ف�إن �أردن��ا ان ن�ص ّنف عملنا ،فنحن نتميز باخلدمة وامل�صداقية
وجودة الب�ضائع وفوق ذلك كله م�س�ؤوليتنا على ما نبيع ،كما �أن للم�ؤ�س�سة
كاراج خدمة على مدار � 24ساعة ،للحاق بال�سيارات املتعطلة �ضمن منطقة
ال�شمال.»Road side service« :
نحن نقوم ب�إ�ستمرار بالتعريف ب�أنف�سنا وخدماتنا وب�ضائعنا على مواقع
التوا�صل االجتماعي وخا�صة الفي�سبوك واالن�ستغرام ،ولنا �أ�ساليب ت�سويقية
غري م�ألوفة ،للتقرب من زبائننا وبذلك ن�سهل على اجلميع �سرعة اال�ستجابة
يف التوا�صل معنا»

رندة م.

مكاتب ال�شركة يف خدمة الزبائن

يف ور�شة العمل اليومي
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«مبنى التجارة العالمي»...
بيت الشركات الدولية في الفيحاء
برعاية وح�ضور الرئي�س �سعد احلريري ورئي�س
«غرفة التجارة» توفيق دبو�سي وجمل�س �إدارتها
وف�ع��ال�ي��ات طرابل�سية و�شمالية ُو� �ض��ع حجر
الأ� �س��ا���س للمبنى اجل��دي��د للغرفة املال�صق
للمبنى الزجاجي وال��ذي �أُطلقت عليه ت�سمية
«مبنى التجارة ال�ع��امل��ي ...م��ن طرابل�س �إىل
لبنان والعامل».
امل�ه�ن��د���س غ��اب��ي خ��ري��اط��ي و� �ض��ع ال��درا� �س��ات
ال�ه�ن��د��س�ي��ة ل�ل�م�ب�ن��ى ،وق ��د حت ��دث ع�ن�ه��ا �إىل
«ال �ت �م��دن»« :ه��ذا امل���ش��روع ه��و مبنى التنمية
امل���س�ت��دام��ة يف ط��راب�ل����س ،وق��د ُك�ل�ف��ت بو�ضع
درا�سة ملبنى يتما�شى مع النظرة امل�ستقبلية
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للمدينة »عا�صمة لبنان االقت�صادية».
ال �ع �ق��ار امل�خ���ص����ص ل�ل�م�ب�ن��ى م�لا� �ص��ق ملبنى
«غرفة التجارة» ،وهو لن يكون مالئم ًا للتنمية
امل�ستدامة هند�سي ًا و�صديق ًا للبيئة فح�سب ،بل
تنمية م�ستدامة تتعلق بال�صناعة والتجارة وكل
ما ي�ساهم يف �إنعا�ش اقت�صاد طرابل�س ،وهو
م�شروع فريد من نوعه ،وقد �أخذنا باالعتبار
�آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا  ،وعلم النف�س
مب��ا يتعلق ب��امل�ك��ات��ب ،نوعيتها ،م�ساحاتها،
وظائفها� ،ألوانها الداخلية ،مفرو�شاتها� ،سبل
الراحة ...واحليز الداخلي م�صمم على �أ�سا�س
�إمكانية تقطيعه بح�سب احلاجة.

�أ�ضاف« :املبنى يت�ألف من :ثالثة طوابق �سفلية،
ط��اب��ق �أر� �ض��ي� ،ستة ط��واب��ق ع�ل��وي��ة ،امل�ساحة
ال�سطحية حوايل  930مرت ًا مربع ًا ،وهو �صديق
للبيئة ،يلتزم تر�شيد �إ�ستهالك الطاقة من
خالل كا�سرات لل�شم�س كي يتم �إ�ستغالل �أ�شعة
ال�شم�س �إىل �أبعد حدود من �أجل توفري الإنارة
والتهوئة الطبيعيتني ،ويت�ضمن جدار ًا �أخ�ضر
(نباتات) ي�ساهم يف توفري جو �أف�ضل ويحد من
�إنعكا�س �أ�شعة ال�شم�س ومن ال�ضجيج .ويت�ضمن
املبنى نادي ًا ريا�ضي ًا �صغري ًا وكافترييا ،و ُق�سمت
م�ساحة كل ق�سم �إىل ثالث م�ساحات :العمل،
الهدوء ،الرتكيز.

ومب��ا ان امل�ب�ن��ى ل��ن ي�ك��ون ح���ص��ر ًا لل�شركات
الطرابل�سية واللبنانية ب��ل ��س��وف ي�ستقطب
ال�شركات الأجنبية كي يكون لديها موطىء قدم
يف طرابل�س امل��وع��ودة ب�سنوات م��ن االزده��ار
م�ستقب ًال ،لذلك ن�سعى لتطبيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�ت��ي ُح��ددت عاملي ًا وال�ت��ي حتظى
بدعم وا�سع من جمعيات وم�ؤ�س�سات دولية،
وهذه الأخرية تتوفر لديها الأموال وهي بحاجة
مل��رك��ز يف ل�ب�ن��ان ،ل��ذل��ك �سيوفر امل�ب�ن��ى ه��ذه
احل��اج��ة مم��ا ي�ساهم يف االزده ��ار واالرت �ق��اء
مبدينة طرابل�س».
و�أ� �ش��ار �إىل «بع�ض الرتتيبات املميزة ومنها

على �سبيل املثال «ال�سكرترييا» ،فقد اعتدنا
على وج��ود �سكرترية يف ك��ل مكتب �أو ق�سم،
مما يتطلب توظيفات �أكرث و�إ�شغال م�ساحات
�أكرب ،لذلك �سيكون مكتب ال�سكرتاريا يف طابق
ما خم�ص�ص ًا �أي�ض ًا للطابقني الأعلى والأدن��ى
منه ،وهذه الطريقة �صارت تعتمد يف الواليات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة وق��د حققت نتائج جيدة
و�ساهمت يف تقليل كلفة الت�شغيل.
و�أع��ددن��ا خرائط كافة الطوابق مع واجهات
وم �� �س��اق��ط م��ع �إدراج ال �ن �ظ��م ال �ع��امل�ي��ة ال�ت��ي
اعتمدناها يف مقاربة هكذا نوع من امل�شاريع
جل�ه��ة الأخ���ذ ب��االع �ت �ب��ار :ال�ك�ل�ف��ة ،الإن �� �س��ان،

والطبيعة ،ك��ي ن�صل �إىل احل��ل الأم �ث��ل� ،أي
اال�ستدامة .مع الأخذ باالعتبار �سهولة احلركة
وتقطيع املكاتب وال��و��ص��ول واخل ��روج وزي��ادة
الطوابق م�ستقب ًال بح�سب احلاجة ،مع �إمكانية
و�صل املبنى اجلديد مع املبنى احلايل للغرفة
يف الطوابق ال�سفلية ،مما يتيح توفري قاعات
وم��ر�أب منا�سبة ،م��ع �إمكانية التعديل �سواء
�أثناء التنفيذ �أو الإ�شغال .وامل��واد امل�ستخدمة
م�سبقة ال�صنع يتم تركيبها على الأر���ض دون
الت�سبب ب�أي �ضجة �أو �إزعاج للآخرين»

خ�.س.
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غرفة طرابلس ولبنان الشمالي :في
قلب الحياة اإلقتصادية المعاصرة
خطت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي مع رئيس مجلس إدارتها توفيق
دبوسي وال تزال تخطو خطوات متقدمة على طريق النهوض بالحياة اإلقتصادية الوطنية من منظارها
الواسع ،حيث بات من المعروف لدى المراقبين والراصدين والمتابعين ،أنها مؤسسة إقتصادية كبرى
تشكل الحصن الحصين للمصالح العليا للقطاع الخاص ،إذ لم يعد دورها مقتصر ًا على التقليد ومكب ً
ّ
ال
لحركتها الحيوية المرسوم اإلشتراعي رقم  36الصادر بتاريخ الخامس من شهر آب من العام ،1967
والذي لم يعد ّ
يشكل سوى اإلطار التشريعي الذي يحتاج إلى رياح التجديد التي تلفح مرتكزاته
القانونية بعدما تبدّل دور ومهام وتطلعات الغرف التجارية في كل بلدان العالم وتوسعت صالحياتها
بإتجاه تعزيز دورها التدخلي في القضايا المجتمعية المعاصرة.
وتشهد غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ديناميكية عملية واسعة اآلفاق والطموحات وتقيم عالقات
واسعة ،وضعتها على طريق اإلنجذاب إلى الدور اإلقتصادي الوطني المتعاظم ،وغدت في قلب الحدث
إنساني ًا وإقتصاديا وإستثماريا وإنمائيا وإجتماعيا ،ليس على المستوى المحلي والوطني والعربي
وحسب ،وإنما على اإلمتداد الدولي فذاع صيتها وتبلورت لديها صيغ ومنطلقات ،بدّلت من خياراتها
لتطل على جهات العالم األربع بروح اإلقتصاد المعاصر واإللتزام بتطبيقاته
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رف�ض مقولة الفقر والب�ؤ�س
وعزز خيار الغرفة الإ�سرتاتيجي من �إندفاعة رئي�س
جمل�س �إدارتها توفيق دبو�سي فدعا كبار امل�س�ؤولني
والهيئات والفاعليات لأن حتتل مدينة طرابل�س
ومنطقةلبنانال�شمايل�سلمالأولوياتوالإهتمامات،
و�إنطوت دعواته التي وجهها اىل املراجع والقامات
العليا التي ت�صنع القرارات الإقت�صادية على قراءة
ح�صيفة للمرتكزات الأ�سا�سية التي ت�ستند عليها
مكانة طرابل�س ودوره��ا وموقعها وهي التي دفعته
وتدفعه اىل الرف�ض القاطع ملقولة الفقر والب�ؤ�س
واحل��رم��ان التي وردت ل��دى ع��دد من الدرا�سات
ب�إعتبارها حا�ضنة لإقت�صاديات �إ�سرتاتيجية ولديها
موارد ب�شرية متخ�ص�صة �سواء �أكانت على �أر�ض
الوطن اللبناين �أو يف بلدان الإنت�شار وهي عناوين
لق�ص�ص ريادية وجناح وتفوق على كافة امل�ستويات
و�أن غناها وثرواتها املادية ومواردها الب�شرية ال
�سيما املتخ�ص�صة منها هي يف حال جهوزية دائمة
للعمل على بلورة �شراكات متقدمة �سواء �أكان ذلك
على النطاق الوطني �أو العربي �أو الدويل ،ملا متتلكه
طرابل�س واملنطقة ال�شمالية من ميزات تفا�ضلية
وتناف�سية متتاز بها وت�ساعد على �إ�ستثمار مواطن
القوة الكامنة فيها ب�إعتبارها املنطقة اللبنانية
املميزة التي تت�صف ب�أنها رافعة الإقت�صاد الوطني
لإن�شدادها اىل الوطن اللبناين ،وهي بنية �أ�سا�سية
مبا حتت�ضنه من قطاعات ومرافق وم�ؤ�س�سات عامة
وخا�صة ،وت�شكل بتكاملها الع�صب احليوي املحرك
لدورة �إقت�صادية و�إجتماعية وطنية متكاملة تن�شد
الإ�ستقرار واملنعة والت�ألق وتتطلع اىل �إقت�صاد
م�ستقر وجمتمع �آمن ومزدهر.
مبادرة «طرابل�س عا�صمة لبنان االقت�صادية»
ومت �إط�لاق «مبادرة نحو طرابل�س عا�صمة لبنان
الإقت�صادية» ب�إعتبارها مبادرة �إنقاذية �إن�سانية
وطنية �أممية مبختلف املعايري واملقايي�س ،فقدمت
اىل دولة رئي�س جمل�س ال��وزراء �سعد احلريري يف
الأ�سبوع الأول من �شهر متوز من العام  2017يف
ال�سراي احلكومي على ر�أ���س وفد �إقت�صادي �ضم
�أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل
ور�ؤ�ساء الهيئات الإقت�صادية ال�شمالية ،فبادر فور ًا
وتلقفها و�إطلع على اهدافها الإ�سرتاتيجية و�أدرجها
على جدول �أعمال جمل�س الوزراء بهدف ت�سميتها
و�إع�ت�م��اده��ا وه��ي بالفعل خ��ارط��ة طريق ورافعة
للإقت�صاد الوطني وت�ساهم يف �إيجاد احللول ملختلف
املعوقات وامل�شاكل الإقت�صادية الناجمة عن نقاط
ال�ضعف وهي ب�شكل حموري جاذبة للإ�ستثمارات
على خمتلف امل�ستويات اللبنانية والعربية والدولية.
والق ��ت «امل� �ب ��ادرة» ال�ت��أي�ي��د وال��دع��م وزار غرفة

�شخ�صيات حا�ضرة يف غرفة التجارة

طرابل�س لهذه الغاية عدد من املراجع وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية تقدمهم رئي�س احلكومة ال�سابق دولة
الرئي�س جنيب ميقاتي ومعايل الأ�ستاذ في�صل
كرامي و�أ�صحاب املعايل من وزراء حاليني و�سابقني
والفاعليات النيابية والهيئات والقيادات املحلية
ور�ؤ� �س��اء البلديات ور�ؤ� �س��اء وم ��دراء امل�ؤ�س�سات
العامة وامل�صالح امل�ستقلة ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء بعثات
ديبلوما�سية عربية و�أجنبية ووفود �إقت�صادية دعمت
املبادرة ال �سيما �أمني عام �إحت��اد الغرف العربية
الوزير الأ�سبق للتجارة يف جمهورية م�صر العربية
خالد حنفي الذي وجد يف غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل النموذج الذي يجب �أن يحتذى من جانب
كافة الغرف التجارية العربية ،وممثلني ملنظمات
ووك� ��االت متخ�ص�صة يف هيئة الأمم املتحدة
ومندوبني ملنظمات عربية ودولية خمتلفة ،وحاكم
م�صرف لبنان ال��دك�ت��ور ري��ا���ض �سالمة ورئي�س
جمعية ال�صناعيني اللبنانني الدكتور فادي اجلم ّيل
ورئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام امل�ؤ�س�سة العامة
لت�شجيع الإ�ستثمارات يف لبنان (�إي��دال) املهند�س
نبيل عيتاين.
بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم
وعملت غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل لتحقيق
�أهدافها على توقيع و�إبرام العديد من الإتفاقيات
وبروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاهم مع وزارات
الدولة وامل�ؤ�س�سات العامة واجلامعات والنقابات
واجلمعيات والتجمعات الأهلية وهيئات املجتمع
امل��دين ب��روح ال�شراكة والت�شبيك والتوا�صل مع
�أو�سع عدد من النا�شطني الذين يقفون اىل جانب
طروحات الغرفة ومقاربتها للواقعني الإقت�صادي
والإجتماعي والذين ي�ساهمون م�ساهمة فعلية يف

حتقيق طموحاتها وتطلعاتها لتحقيق �إطالق نه�ضة
اقت�صادية وطنية �شاملة.
حتديث وتطوير ومتيّز خمتربات اجلودة
وعلى امل�ستوى الداخلي امل�ؤ�س�ساتي وا�صلت غرفة
طرابل�س ولبنان ال�شمايل م�سريتها التحديثية
والتطويرية لكافة �أق�سامها وم��ا زال��ت تن�شىء
امل�شاريع التي ت�ؤمن النهو�ض االقت�صادي والتنمية
املجتمعية وت�ساهم يف خلق فر�ص العمل للخريجني
من ال�شباب وت�شجع امل�ستثمرين على �إطالق م�شاريع
�إ�ستثمارية كربى يف �شمال لبنان كفر�ص تنطوي على
ربحية �أكيدة ،ولديها م�شاريع قيد الإجناز ،وت�شهد
خمتربات مراقبة اجل��ودة انتقا ًال نوعي ًا ومميز ًا
من خالل �إعتمادها على �أح��دث الآالت واملعدات
التقنية غري املتوفرة يف �أية خمتربات �أخرى ال يف
لبنان وال يف املحيط العربي وتتماثل مع خمتربات
يف نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أن
مركز التعليم والتدريب والتطوير والت�أهيل و�صقل
امل �ه��ارات املهنية ي�سري بطريقة متوا�صلة ويتم
التعاون يف هذه املجاالت مع جهات لبنانية ودولية
معنية ،دون �إغفال الإ�شارة اىل العمل على تعزيز
مركز الو�ساطة والتحكيم الذي نراه �ضرورة للبت
يف النزاعات التجارية وكذلك ف�إن غرفة طرابل�س
ولبنان ال�شمايل نتطلع اىل تعزيز م�سرية التعاون
مع امل�ؤ�س�سات اجلامعية املختلفة يف لبنان نخ�ص
بالذكر منها اجلامعة الأمريكية يف ب�يروت التي
نقوم معها بتنفيذ برامج تتعلق بالتعليم امل�ستمر
وتطوير �سبل الريادة والقيادة لعدد من امل�ؤ�س�سات
ونحن على موعد مع دفعات جديدة ومتوا�صلة من
اخلريجني يف هذه املجاالت.
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مشاريع مستقبلية تستند على مرتكزات اإلقتصاد المعاصر وهي
األولى من نوعها على المستوى الوطني والمنطقة العربية:
مبنى التنمية المستدامة

احلريري ي�ضع حجر اال�سا�س ملبنى التنمية امل�ستدامة

العمل على ت�شييد مبنى م�ستقل يف غرفة طرابل�س
ولبنان ال�شمايل مت �إطالقه برعاية من دولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء �سعد احلريري لين�سجم متام ًا مع
مب ��ادرة ال�شراكة الوطنية نحو لبنان م�ستدام التي
يلت ��زم بها بالتعاون مع الربنام ��ج الإمنائي للأمم
املتح ��دة منذ الع ��ام  2009بهدف تنفي ��ذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة لبن ��اء م�ستقبل �أف�ضل للإن�سان
اللبناين من طرابل�س ،وتتمحور وظيفة هذا املبنى
حول عنا�صر التنمية امل�ستدامة ،ويعمل على بلورة
�إ�سرتاتيجي ��ة وطني ��ة �إقت�صادي ��ة �إجتماعية بيئية

متكامل ��ة يف �إط ��ار ال�شراكة ب�ي�ن القطاعني العام
واخلا� ��ص ويح�شد ب�شكل متكام ��ل جميع القدرات
املتاح ��ة داخ ��ل لبن ��ان وخارج ��ه م ��ن �أج ��ل توفري
الأ�س�س الت ��ي تتطلبها مب ��ادىء التنمية امل�ستدامة
وتعزي ��ز مفاهي ��م وفاعلي ��ة الربام ��ج املتعلقة بها
على خمتلف امل�ستويات الوطنية والعربية والدولية
وحتفيز جمي ��ع املعني�ي�ن ب�صحة ورخ ��اء و�إزدهار
لبن ��ان للإن�ضواء حتت مظلة املبادرة الوطنية نحو
لبنان م�ست ��دام ك�شركاء فاعلني فيها من طرابل�س
ولبنان ال�شمايل.

ويه ��دف املبن ��ى م ��ن حي ��ث ال ��دور والوظيفة اىل
تنفي ��ذ �أه ��داف التنمية امل�ستدامة لبن ��اء م�ستقبل
�أف�ض ��ل للإن�س ��ان اللبناين من طرابل� ��س وتتمحور
وظيفة هذا املبنى حول عنا�صر التنمية امل�ستدامة:
 حتقيق النمو االقت�صادي ب�إعادة توجيه الن�شاطالإقت�ص ��ادي مبا ي�ضم ��ن حت�سني م�ست ��وى احلياة
من خالل �إ�سرتاتيجية متكاملة تتوفر فيها عوامل
تنظي ��م بيئ ��ة الأعم ��ال وتطوير وحتدي ��ث وتفعيل
خدم ��ات البنى التحتي ��ة العائدة ملختل ��ف املرافق
العامة.
 و�ض ��ع اخلط ��ط والربام ��ج الهادف ��ة اىل حتقيقالتنمي ��ة الإجتماعية ال �سيما تلك الكفيلة مبواجهة
التحدي ��ات الناجمة عن نقاط ال�ضعف الكامنة يف
خمتلف القطاعات املجتمعية.
 احلفاظ على بيئة الإن�سان ب�إعتماد منهجية يتممن خاللها ر�صد الأحوال البيئية والتحديات التي
تواجه �إ�ستدامة املوارد الطبيعية ومواجهتها بخيار
الإقت�صاد ال�صديق للبيئة.
ويعمل على بل ��ورة �إ�سرتاتيجية وطني ��ة �إقت�صادية
�إجتماعي ��ة بيئي ��ة متكامل ��ة يف �إط ��ار ال�شراكة بني
القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا�ص وح�ش ��د وتكامل جميع
الق ��درات املتاحة داخ ��ل لبنان وخارج ��ه من �أجل
توف�ي�ر الأ�س� ��س التي تتطلبه ��ا التنمي ��ة امل�ستدامة
وتعزي ��ز مفاهيم ومبادئ وفاعلية الربامج املتعلقة
بها عل ��ى خمتل ��ف امل�ستوي ��ات الوطني ��ة والعربية
والدولي ��ة وحتفيز جمي ��ع املعنيني ب�صح ��ة ورخاء
و�إزده ��ار لبن ��ان للإن�ض ��واء حتت مظل ��ة املبادرة
الوطنية نحو لبنان م�ستدام ك�شركاء فاعلني فيها.

مركز إقتصاد المعرفة
ه ��و مركز تطلقه غرفة طرابل� ��س ولبنان ال�شمايل
للم�ساهم ��ة يف ت�أ�سي�س البيئ ��ة احلا�ضنة لإقت�صاد
املعرفة حيث يتزايد الإهتمام يف ال�سنوات الأخرية
به ��ذا الإقت�ص ��اد اجلدي ��د نظرا لأهميت ��ه بتطوير
البلد ومنوه ،وتواكب فيه م�سار االقت�صادي العاملي
ال ��ذي ي�شهد تو�سعا م�ستم ��را ومتزايدا يف توظيف
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العل ��م والتكنولوجي ��ا يف جميع ميادين ��ه ويف الدور
الفاع ��ل واجلوه ��ري ال ��ذي ت�ضطل ��ع ب ��ه املعرف ��ة
كعام ��ل حا�سم يف عملية الإنت ��اج ،وت�أثريها الكبري
عل ��ى اخل�ب�رات ،والقدرة عل ��ى التعل ��م والتنظيم
والإبتكار يف املنظومة االقت�صادية وغدت امل�صدر
الرئي�سي للنم ��و ،وباتت ت�ستثم ��ر كعن�صر �أ�سا�سي

تو�سع
لتعزي ��ز امليزة التناف�سي ��ة لل�شركات .وب ��رز ُّ
كبري يف �صناعة اخلدمات ويف حجم دورها �ضمن
املنظوم ��ة االقت�صادي ��ة حي ��ث وتلع ��ب في ��ه تقنية
املعلومات دورا حيويا يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
وغدت املعرفة عبارة عن نوع جديد من ر�أ�س املال
يقوم على الأفكار واخلربات واملمار�سات الأف�ضل.

�أن ال�ث�روة احلقيقية للأمم تكمن اليوم يف العقول
بالدرج ��ة الأوىل ،ثم ت�أتي بعده ��ا الرثوات املادية
الكامنة يف باطن الأر�ض �أو على �سطحها.
وي�ستند املركز يف تطلعاته على املنطلقات التالية:
 الت�شجي ��ع عل ��ى الإ�ستثم ��ار يف �إقت�ص ��اد املعرفةلتوفري الكثري من فر�ص العمل لل�شباب.
 اال�ستثم ��ار الب�ش ��ري ه ��و اال�ستثم ��ار الناج ��حوامل�ضم ��ون من خ�ل�ال دع ��م ال�شب ��اب و�إعطائهم
املج ��ال يف التفكري والإبداع وه ��و الطريق الوحيد
للتميز والنجاح.
 ي�ش ��دد على �ضرورة تعزي ��ز دور القطاع اخلا�صلتطوي ��ر منظوم ��ة ال�صناع ��ات املعرفي ��ة ودع ��م
االقت�ص ��اد املع ��ريف .واالبتكار والإب ��داع يف نفو�س
ال�شب ��اب �أهمي ��ة دع ��م عملي ��ة االبت ��كار والإبداع
ال�سيما بني �صفوف ال�شب ��اب �أ�صحاب امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة التي ميكن �أن ت�صبح �شركات
كربى يف امل�ستقبل.
 يدع ��و اىل دع ��م ال�صناع ��ة املعرفي ��ة بالتدريبوالتعلي ��م لتنمي ��ة الق ��درات وامله ��ارات الب�شري ��ة
املتطورة.
 حث �ش ��ركات وم�ؤ�س�سات القط ��اع اخلا�ص على�إدخ ��ال التكنولوجي ��ا يف القطاع ��ات الإنتاجي ��ة
ب�إعتباره ��ا حاج ��ة �إقت�صادي ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا تقليل
الإنف ��اق وزي ��ادة الإنت ��اج والإنتاج الإجم ��ايل لأي
م�ؤ�س�سة والإ�ستفادة من اخلدمات املتطورة حلزمة
الألياف الب�صرية  Optical Fiberوتعترب املطور
الأول للقطاع التكنولوجي من �إت�صاالت وجامعات
وم�ست�شفيات ومراكز الأبحاث ودوائر الدولة.
وغرف ��ة طرابل� ��س ولبن ��ان ال�شم ��ايل يف �إط ��ار
مبادرتها «طرابل�س عا�صمة لبن ��ان الإقت�صادية»
د�شن ��ت �أول خط ربط ب�شبكة الأنرتنت ال�سريع من
خ�ل�ال تقنية الألياف ال�ضوئي ��ة يف ال�شمال .وهذا
اخل ��ط هو الأ�سرع يف املنطقة بحيث ي�صل جمموع
ال�سرع ��ات الت ��ي ت�ستخدمها غرف ��ة طرابل�س �إىل
 100ميغاباي ��ت بالثانية وت�ش ��كل هذه اخلدمة من
�أه ��م مرتكزات الق ��وة التي ت�ستن ��د عليها املبادرة

احلريري يفتتح مركز �إقت�صاد املعرفة

مثلما ترتكز على خمتلف املرافق الإقت�صادية.
 الإ�ستفادة من التحفيزات املتنوعة التي يقدمهام�صرف لبنان للم�ص ��ارف من �أجل االنخراط يف
الربام ��ج الت�سليفي ��ة جتاه القطاع اخلا� ��ص �إذ �أنه
اهتماما بال ًغ ��ا يف تعزي ��ز االقت�صاد املعريف
ي ��ويل
ً
 الرقمي برافعتيه :املهارات الرقمية وامل�س ّرعاتالرقمي ��ة ،وتوفري موارد الر�سمل ��ة لقطاع اقت�صاد
املعرفة وال�شركات النا�شئة من خالل توظيف �أكرث
من  ٤٠٠مليون دوالر يف هذا القطاع حتى الآن كما
�أوج ��د تعاون ًا بني القطاع امل ��ايل ورواد الأعمال يف
لبنان بوا�سطة م�ش ��روع املن�صة الإلكرتونية وو�ضع
الإط ��ار التنظيمي وقواعد العم ��ل لإن�شاء �شركات
ح�ش ��د التموي ��ل يف لبن ��ان ،معت�ب ً�را �أن الر�أ�سمال
الب�شري ي�ش ّكل �أحد �أهم الدعائم التي يقوم عليها
�إقت�ص ��اد املعرف ��ة ،و�أن لبنان يعد مبوق ��ع ج ّيد يف
ه ��ذا املج ��ال �إذ ُي�ص ّن ��ف يف املرتبة  ٦٣م ��ن �أ�صل
 ١٣١عامل ًي ��ا ويحت ّل املرتبة  ٧٦من �أ�صل  ١٨٨عامل ًيا
بح�سب م�ؤ�ش ��ر التنمية الب�شري ��ة  ٢٠١٧ولدينا يف
لبنان الكفاء�آت الب�شرية لكن يجب �أن تكون البنية
التحتية مالئمة والبيئة الت�شريعية حمدثة لتتالءم

مع التط ��ور الكبري وال�سريع يف ع ��امل التكنولوجيا
كم ��ا يفرت�ض بالدول ��ة اللبنانية تق ��دمي املزيد من
الدع ��م واملحفزات اىل جانب دعم م�صرف لبنان
لهذا القطاع من خالل التعميم الو�سيط رقم 331
الذي �أ�صدره يف �شه ��ر كانون الأول /دي�سمرب من
العام  2013وال ��ذي ي�سمح للم�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالي ��ة بامل�ساهم ��ة� ،ضمن ح ��دود  % 3من �أموالها
اخلا�ص ��ة ،يف ر�سمل ��ة م�شاريع نا�شئ ��ة وحا�ضنات
م�سرعة للأعم ��ال يكون ن�شاطها
�أعم ��ال و�شركات ِ
متمحورا حول قطاع املعرفة.
وتدرك غرف ��ة طرابل� ��س ولبنان ال�شم ��ايل �أهمية
العم ��ل على تطوير االقت�صاد املع ��ريف يف لبنان �إذ
�سينعك�س تطوره يف جم ��االت عدة من التعليم اىل
الزراع ��ة اىل ال�صناعة اىل القطاع امل�صريف و�أننا
دخلنا ن ��ادي الدول النفطي ��ة �إال �أن مردود النفط
والغ ��از م�ؤجل ل�سن ��وات مقبلة فيم ��ا الأ�ستثمار يف
�إقت�ص ��اد املعرف ��ة موج ��ود وواقعي ويوف ��ر الكثري
م ��ن فر�ص العمل الت ��ي ب�أم�س احلاج ��ة اليها بيئة
الأعمال.

مركز التطوير الصناعي وأبحاث الغذاء (إدراك)
مت ت�أ�سي� ��س مركز الأبح ��اث وتطوي ��ر ال�صناعات
الغذائي ��ة ا�ستجابة للحاجة امللح ��ة لوجود م�ؤ�س�سة
علمي ��ة يف غرف ��ة طرابل� ��س ولبن ��ان ال�شم ��ايل
تق ��وم بالدرا�س ��ات والأبح ��اث وتق ��دمي اخلدمات
والإ�ست�ش ��ارات التقنية والفني ��ة املتعلقة بت�صاميم
املنتج الغذائي وتطويره والقيام بعمليات الفح�ص

والإختب ��ار ب�ش ��كل موث ��وق ومعتربوطني� � ًا وعربي� � ًا
ودولي� � ًا ويتنا�س ��ب م ��ع خي ��ار �إعتم ��اد تطبيق ��ات
ال�سالم ��ة الغذائي ��ة ومعاي�ي�ر اجل ��ودة وتوف ��ر
املوا�صفات ال�صحية.
وجت ��در الإ�ش ��ارة اىل ان ه ��ذا املرك ��ز يحت�ض ��ن
م�شاري ��ع هي الأوىل من نوعه ��ا على م�ستوى لبنان

وبل ��دان اجل ��وار العرب ��ي ومنه ��ا مرك ��ز جتفي ��ف
الفواكه ،مركز ت ��ذوق زيت الزيتون ومركز جتميع
الع�سل.
وتتمح ��ور �أعمال و�أن�شطة ه ��ذا املركز املتخ�ص�ص
حول:
 �إجراء الإختبارات والتحاليل.التمدن
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 القيام بالأبحاث والدرا�سات العلمية. �إعداد تقارير الرقابة على جودة املنتج الغذائي. تنظيم دورات هادفة اىل تدريب وت�أهيل الفنينييف �أن�شطته املختلفة.
 التعاون العلمي والتقني. فح� ��ص امل ��واد الأولي ��ة املتعلقة باملنت ��ج بق�صدالتعرف عليها وحتديد ما ت�صلح له و�إر�ساء قواعد
ا�ستثمارها.
 اال�ست�ش ��ارات الفني ��ة واالقت�صادي ��ة لأرب ��ابال�صناعات الغذائية القائمة واملنوي �إن�شا�ؤها.
 توف�ي�ر خدم ��ات موثوق به ��ا دولي� � ًا يف الفح�صوالقيا� ��س والتحلي ��ل للم ��واد واملنتج ��ات و�إ�ص ��دار
�شه ��ادات اجلودة ومطابق ��ة املوا�صفات و�شهادات
التحليل وغريها.
 التع ��اون مع الهيئات الر�سمية والأهلية اللبنانيةوالعربية والدولية وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية الغذائية
يف جميع الأمور التي تتعلق ب�إمناء تلك ال�صناعات.

 ...ويفتتح مركز التطوير ال�صناعي وابحاث الغذاء (�إدراك)

مشروع إنارة مدن الفيحاء بالطاقة البديلة المتجددة الصديقة للبيئة
تخطو غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل خطوات
حثيثة على طريق �إ�ستخدام الطاقة البديلة ،عرب
و�سائل تقنية متقدمة جتعل منها م�ؤ�س�سة كربى
�صديقة للبيئة ،فبادرت اىل �إطالق م�شروع توفري
الإن ��ارة العامة ل���ش��وارع امل��دن املن�ضوية �ضمن
�إطار �إحتاد بلديات الفيحاء (طرابل�س -امليناء
 البداوي  -القلمون) وهذه املبادرة هي وليدةفكرة ت�أخذ بعني الإعتبار �أهمية دور الغرفة يف
ن�شر ثقافة �إ�ستخدام الطاقات البديلة للتخفيف
من الآثار ال�سلبية للإنبعاثات الكربونية وكذلك
التخفيف من املفاعيل ال�سلبية التي ت�ضر باملناخ
وتعميم هذه الثقافة ودعم تطبيقاتها.
و�إع �ت �م��دت ال �غ��رف��ة خ �ي��ار ت�شييد حم�ط��ة على
�سطح ق�سم مبنى املعار�ض من معر�ض ر�شيد
كرامي ال��دويل على م�ساحة وا�سعة تقدربـ 40
�أل��ف مرت مربع  ،وتن�سجم الغرفة يف م�شروعها
مع �سيا�سة الت�شجيع على �إ�ستخدام الطاقات
املتجددة ،وتلتزم بالتايل باخلطة الوطنية للطاقة
املتجددة للعام  2020 -2016وفق ًا لتعهد لبنان
يف م�ؤمتري باري�س وكوبنهاغن حيث حددت هذه
اخلطة التكنولوجيات الأ�سا�سية التي يجب العمل
عليها من �أجل التو�صل اىل الهدف الإ�سرتاتيجي
يف م�ضمار الطاقة البديلة وهو بلوغ ن�سبتها %12
من �إجمايل �إ�ستهالك الطاقة يف لبنان يف حلول
العام .2020
ومرتكزات امل�شروع يف وجوهها التقنية هي:
92
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فعاليات يف الغرفة

 ربط  5.8ميغاوات ب�شبكة الكهرباء الرئي�سية. امل�ستفيدون :معر�ض ر�شيد كرامي الدويل وكافةمن�ش�آته �إ�ضافة اىل �إنارة �شوارع مدن الفيحاء.
ح �ج��م ال �ن �ظ��ام ال�ك�ه��رو��ض��وئ��ي ل�ل�م���ش��روع5 :ميغاوات ذروة ت�ستفيد منه (امل�ؤ�س�سات العامة
من مرفا ومنطقة �إقت�صادية خا�صة).
 عدد الألواح ال�ضوئية� 18 :ألف وثمنماية و�ستونلوح ًا.
 -فرتة �إ�سرتداد الكلفة� :أق�صاها � 7سنوات .

 الطاقة الإنتاجية ال�سنوية 6530 :ميغاوات�ساعة.
 الإن��ت��اج اخل��ا���ص 1400 :ك�ي�ل��وات ��س��اع��ة يفالكيلوات ذروة على مدار ال�سنة.
 الفوائد البيئية  :يوفر  4000طن من �إنبعاثاتثاين �أوك�سيد الكاربون يف ال�سنة.
وتن�سجم غرفة طرابل�س م��ع �سيا�سة الإنفتاح
ال�ت��ي يعتمدها لبنان على ال�ط��اق��ات املتجددة
وه��ي م��ن �أه ��م م ��وارد ال�ط��اق��ة يف ال �ع��امل ،كما

تلتزم باخلطة الوطنية للطاقة املتجددة للعام
 2020 -2016وفق ًا لتعهد لبنان يف م�ؤمتري
باري�س وكوبنهاغن حيث ح��ددت ه��ذه اخلطة
التكنولوجيات الأ�سا�سية التي يجب العمل عليها
من �أجل التو�صل اىل الهدف وهو  %12يف املئة
من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف لبنان يف حلول
العام .2020
وترى غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل وفق هذا
اخل�ي��ار يف القانون رق��م  462ال��ذي �أق��ر عام
 2002يف حال تطبيقه فتح الباب وا�سع ًا �أمام
القطاع اخلا�ص للإ�ستثمار يف قطاع الطاقة،

ف��ول��دت ف�ك��رة ال�غ��رف��ة يف �إن���ش��اء �أك�ب�ر حمطة
ت�ق��ام على �سطح �أح ��د م�ب��اين معر�ض ر�شيد
ك��رام��ي ال��دويل بالتعاون م��ع �إدارت ��ه وتنتج ما
يعادل  5ميغاوات لتنعم م��دن �إحت��اد بلديات
ال�ف�ي�ح��اء ب���إن��ارة ��ش��وارع�ه��ا ال�ع��ام��ة بالطاقة
ال�شم�سية ،خ�صو�ص ًا �أن لبنان قد دخل ع�صر
الطاقة املتجددة وامل�شاريع ال�صديقة للبيئة
بدعم من م�صرف لبنان ،من �أج��ل فتح باب
التنمية الإقت�صادية وت�شجيع الإ�ستثمارات التي
تعتمد على نظام الإدارة البيئية والإجتماعية،
و�أن املحطة اجلديدة التي ت�سعى اليها غرفة

طرابل�س �سيكون لها ال ��دور ال�ب��ال��غ الأهمية
بالن�سبة اىل تلبية الإحتياجات املتزايدة للطاقة
يف ال�شمال ويف تخفي�ض الإعتماد على الوقود
�إرت �ك��از ًا اىل الطاقة املنخف�ضة من �إنبعاثات
ال�ك��رب��ون و�ست�ستمر غ��رف��ة ط��راب�ل����س ولبنان
ال�شمايل ب��الإل�ت��زام يف خيار القيام مب�شاريع
تتو�سل الطاقة البديلة واملتجددة وال�صديقة
للبيئة لتبقى من�سجمة متام ًا مع �إ�سرتاتيجيات
التنمية امل�ستدامة ،ال �سيما يف احلفاظ على
البيئة اللبنانية �ضن ًا بلبنان الوطن والإن�سان
واملجتمع.

الركن الذكي
تعتمد الغرفة «ركن ًا ذكي ًا» ليكون مرجع ًا �إلكرتوني ًا
�إداري ًا لكافة املنت�سبني ورجال الأعمال لتزويدهم
و�إر�شادهم �إىل كيفية �إجناز معامالتهم الإدارية
املرتبطة مع الإدارات وامل�صالح العامة للدولة
وتزويدهم بالنماذج املالئمة املعتمدة.
وم��ن مهام ه��ذا ال��رك��ن ال��ذك��ي �أن يكون دلي ًال
ال �ك�ترون �ي � ًا ل �ل��زائ��ري��ن وال�����س��واح لتوجيههم
و�إر�شادهم للتعرف على كافة املراكز التاريخية
واملعامل ال�سياحية والأثرية والفنادق واملطاعم
واملنتجعات البحرية وك��ل م��ا يخ�ص ال�سياحة
ال��دي �ن �ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة وال�ت���س��وي�ق�ي��ة والتجميلية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ترف �ي �ه �ي��ة وغ�ي�ره ��ا ،وذل���ك يف
حمافظتي لبنان ال�شمايل وعكار� ،إ�ضافة �إىل
امل�شاركة يف �إع��داد ن�شرات و�أدل��ة و�إ� �ص��دارات
تعنى بكافة امل��وا��ض�ي��ع امل��ذك��ورة ب�ت�ع��اون وثيق
مع وزارة ال�سياحة ،وكذلك �إ��ص��دار تطبيقات
�إلكرتونية تت�ضمن ال�شروحات التف�صيلية لهذه
املعامل وتروج لها.
وه��و م��رك��ز �إل �ك�تروين للمعلومات ي�ستند على
قاعدة معلوماتية وا�سعة تغطي جوانب وا�سعة
من دورة احلياة الإقت�صادية العامة يف طرابل�س
ولبنان ال�شمايل كما ت�شمل النواحي التاريخية
وال�سياحية والثقافية والفنية وغريها.

الرئي�س احلريري متحدث ًا يف الغرفة

ويعزز املركز من فر�ص الو�صول �إىل املعلومات
ع �ل��ى م�ع�ط�ي��ات ع�ل�م�ي��ة وا� �س �ع��ة وم��وث��وق��ة عرب
تقدمي خدمات �إلكرتونية �سهلة ومي�سرة تت�سم
باملرونة مع تطويرها ب�شكل دائم من �أجل �إقامة
منظومة من اخلدمات تدعم مبد�أ الإ�ستدامة يف
اخلدمات الإلكرتونية.
ويتلخ�ص هدف املركز ب�إعتماد التطبيق الذكي

ال��ذي يعنى بالقطاعات الإقت�صادية ال �سيما
ال�سياحية منها بغاية الرتويج ملختلف زي��ارات
امل�ستثمرين وال���س��واح وخالفهما م��ن �أ�صحاب
امل�شاريع الكربى كما �سيواكب املركز جمريات
املعلومات العلمية الدقيقة لرفع م�ستوى الوعي
مبقومات الغنى والقوة التي ميتلكها لبنان من
طرابل�س.

الشراكة والتعاون مع المرافق والمؤسسات العامة
م��رف���أ طرابل�س :ت�ستمر ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون
والتكامل مع م�صلحة ا�ستثمار امل��رف��أ و�سيتم
يف ف�ترة الحقة �إعتماد ف��رع ملختربات مراقبة
اجلودة يف حرم املرفا لت�سهيل تقدمي اخلدمات

ال�سريعة للم�صدرين اللبنانيني على مدار اليوم
الكامل �أي .24/24
معر�ض ر�شيد كرامي ال���دويل :مت توقيع
برتوكول تعاون مع �إدارة املعر�ض وهذا املرفق

ي�ح�ت��اج��ه ل�ب�ن��ان وي���ش�ك��ل حم� ��ور ًا ا��س��ا��س�ي� ًا يف
مبادرتنا طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية
ون�ح��ن نعلم ب �ق��درات ال��دول��ة اللبنانية ولكننا
نتطلع اىل تفعيل دوره من خالل قانون ال�شراكة
التمدن
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بني القطاعني العام واخلا�ص وال نريد �أن نرهق
كاهل ال��دول��ة ب��أي��ة �إل�ت��زام��ات غ�ير �إ�ستثمارية
وتعود باملنفعة على املالية العامة.
مطار ال�شهيد رينه معو�ض (القليعات):
ال زال ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ال �ل �ب �ن��اين وال �ع��رب��ي
وال ��دويل ينتظر ال��دول��ة اللبنانية لت�ضع هذا

امل��رف��ق االق�ت���ص��ادي امل��دين احل�ي��وي يف خدمة
املالحة التجارية وكذلك �سكة احلديد وم�صفاة
طرابل�س ملا ت�شكل من مرافق قادرة على توفري
�آالف فر�ص العمل مل��واردن��ا الب�شرية والأي��دي
العاملة وب���ص��ورة خا�صة ال�شابة منها ،وهما
مرفقان حيويان يحظيان ب�إهتمام امل�ستثمرين

الدوليني.
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة :متابعة
الوقوف اىل جانب املنطقة الإقت�صادية اخلا�صة
يف طرابل�س واحلر�ص على تفعيل بروتوكوالت
التعاون معها.

دوافع تجديد الحياة اإلقتصادية المعاصرة
ت�ستن ��د دواف ��ع التج ��دد يف احلي ��اة الإقت�صادي ��ة
املعا�ص ��رة على واقعية القط ��اع خا�ص مع الإدراك
امل�سبق حلجم التحديات الإقت�صادية والإجتماعية
والدميغرافي ��ة وال�سيا�سي ��ة والأمني ��ة املتزاي ��دة
بالرغ ��م م ��ن ت�ضاف ��ر اجله ��ود امل�شرتك ��ة ب�ي�ن
القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا� ��ص للتخفي ��ف من حجم
ال�ضغوطات على لبنان م ��ن جراء ت�أثريات �أزمات
الإقليم وتداعياتها بحيث اننا نرى م�صلحة �أكيدة
ومبا�شرة يف �إطالق خارطة طريق �إ�ستثمارية تعود
باملنفع ��ة العام ��ة ويف نف� ��س ال�سياق ت�ش ��كل عامل
�إ�ستق ��رار ومنطل ��ق ي�ساع ��د يف امل�ستقب ��ل الداهم
عل ��ى تدعيم ركائ ��ز �إعتمادي ��ة مب ��ادرة طرابل�س
عا�صم ��ة لبن ��ان الإقت�صادي ��ة ب�إعتباره ��ا رافع ��ة
للإقت�ص ��اد الوطني ومن�صة لإع ��ادة �إعمار بلدان
اجلوار العربي وحاج ��ة حيوية وحمورية لأ�صحاب
امل�شاري ��ع الكربى لبناني� � ًا وعربي ًا ودولي� � ًا وت�شحذ
هم ��م �أ�صح ��اب الإرادات الطيب ��ة واخل�ي�رة يف
القطاع�ي�ن العام واخلا� ��ص لإغتنام ه ��ذا الزخم

ح�شود املدعوين

ال ��دويل اجلماعي الذي يعطي قوة دفع للعمل على
توفري كافة عوامل النهو� ��ض الإقت�صادي والتنمية

الإجتماعي ��ة وتر�سي ��خ دعائم الإ�ستق ��رار والتقدم
والإزدهار.

إلتزامات وتطلعات نحو المستقبل الواعد
 توفري الدعم لقطاع املفرو�شات وال�صناعاتاخل�شبية واحلرفية عرب ت�ضافر اجلهود امل�شرتكة
بني «الغرفة» و«جمعية ال�صناعيني اللبنانيني»
و«ك�ف��االت» و«اليونيدو» ،وت�أمني �أف�ضل الو�سائل
امل�ساعدة على «تنمية التج ّمعات يف ال�صناعة
الثقافية واالبداعية» ،وتعزيز حركة �صادرات هذا
املنتج الرتاثي الوطني العريق لدخول الأ�سواق
الأوروب �ي��ة وف�ق� ًا للمعايري املعتمدة� ،إ�ضافة اىل
ح�صول العاملني يف ه��ذا ال�ق�ط��اع على دورات
تدريبية ل�صقل مهنيتهم وكذلك قرو�ض مي�سرة
من عدد من امل�صارف على �أن تكون هذه القرو�ض
مكفولة من �شركة «كفاالت».
 جددت الغرفة وقوفها اىل جانب نقابات املهناحلرة و�إحت�ضان غرفة طرابل�س يف مقرها «املركز
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اللبناين للتدريب امل�ستمر لأطباء الأ�سنان».
 الإهتمام الزراعي بتقدمي الت�سهيالت املمكنةلدعم ال�صادرات الزراعية والإهتمام بقطاعي
ال��زي�ت��ون وزي��ت وال��زي �ت��ون للحفاظ على زراع��ة
�شجرة الزيتون ومنتجها من الزيت ،و�إبقاء العناية
ب�شجرة الزيتون على الأهمية التي حتتلها على مدى
تاريخ لبنان الإقت�صادي والإنتاجي ،والت�شجيع على
ت�أ�سي�س التعاونيات الزراعية والوقوف اىل جانب
املزارعني خالل تعر�ض موا�سمهم لال�ضرار من
جراء الكوارث الطبيعية التي تطال منتجاتهم.
 توفري الدعم لتفعيل دور ال�صادرات الوطنيةيف الأ��س��واق العربية والدولية ال �سيما الزراعية
وال�صناعات الغذائية منها وتوقيع بروتوكوالت
تعاون مع القطاعني العام واخلا�ص يف دولة رو�سيا

االحتادية وتفتح املجاالت وا�سعة� ،أمام مباحثات
غري م�سبوقة مع دولة رو�سيا الإحتادية يف املجال
الإقت�صادي.
 وج��ود �سلة م�شاريع تعتمدها غرفة طرابل�سولبنان ال�شمايل لتوفري خدمات نوعية متقدمة
للمجتمع الإق �ت �� �ص��ادي ال�ل�ب�ن��اين ب�ك��ل مكوناته
وقطاعاته ،ومنها:
 -1حا�ضنة الأعمال (بيات) للت�شجيع على �إن�شاء
وت�أ�سي�س امل�شاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة.
 -2ال��دع��م امل�ت��وا��ص��ل ل ��رواد الأع �م��ال ال�شباب
وم�ساعدتهم على تطوير م�شاريعهم الإبتكارية
والإبداعية.
 -3تعزيز ال��دور املتنامي لـ «خم�ت�برات مراقبة

اجل���ودة» يف ت�شديدها على �إح�ت�رام تطبيقات
معايري اجلودة وال�سالمة الغذائية.
� -4إعتماد دورات تدريبية مهنية وتقنية ل�صقل
مهارات ا ألي��دي العاملة ال�شابة ورفدها يف �سوق
العمل والتعاون مع م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع
اخلا�ص يف هذا املجال.
 التوا�صل مع الوفود الديبلوما�سية والقن�صليةوالإقت�صادية واملالية الدولية واملنظمات والوكاالت
املتخ�ص�صة يف هيئة الأمم امل�ت�ح��دة وخالفها
م��ن املجتمع العربي وال ��دويل ،والت�شديد خالل
املباحثات على �أهمية «مبادرة طرابل�س عا�صمة
لبنان الإقت�صادية».
 �إ�ستثمار ق�ص�ص النجاح التي ي�سجلها اللبنانيونيف ب �ل��دان الإن�ت���ش��ار والإ� �س �ت �ف��ادة الق�صوى من
طاقاتهم ب�إعتبارها من الروافد الأ�سا�سية لدعم
مرتكزات الإقت�صاد الوطني.
 التوا�صل مع الهيئات والفاعليات الإقت�صاديةاللبنانية وك��اف��ة مكونات جمتمعنا الإقت�صادي
اللبناين من �أجل العمل يف مناخ من ال�شراكة على
و�ضع طرابل�س على خارطة الإ�ستثمار والإمن��اء
والت�أكيد على غنى طرابل�س وو�ضع كنوزها الإمنائية
والإقت�صادية والإ�ستثمارية يف خدمة الإقت�صاد
الوطني بكل مكوناته وقطاعاته ومناطقه.
 بناء �أو�سع العالقات مع �إحتادات الغرف اللبنانيةوالعربية والأجنبية امل�شرتكة لدعم تطلعات رجال
و�سيدات الأعمال وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف
ال�شراكة يف م�شاريع التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
بكل مبادئها وم�شاريعها وبراجمها.
 الإ�صرار على �أهمية التطبيقات العملية لل�شراكةبني القطاعني العام واخلا�ص من �أجل النهو�ض
بطرابل�س وال�شمال وح�سب و�إمن��ا بلبنان وبكل
بلدان اجلوار العربي ،وتوقيع بروتكوالت التعاون
مع البلديات ال �سيما �إحتاد بلديات الفيحاء ك�سلطة
حملية.
 �إعتماد �صيغة الإنفتاح على الق�ضايا املجتمعيةالتي باتت من �صميم �إهتمامات الغرف التجارية
يف املرحلة املعا�صرة وت�شبيك العالقات وتوثيقها
على م�ستوى هيئات ومنظمات املجتمعني الأهلي
وامل ��دين ،وت�ق��دمي ال��دع��م لالن�شطة واملنا�سبات
واملهرجانات التي تنظمها اجلمعيات ال�سياحية
والرتاثية لإظهار ال�صورة اجلميلة التي تتحلى بها
طرابل�س وكل لبنان.
 تطوير وحتديث اخل��دم��ات النوعية واملتنوعةالتي يقدمها ال�صندوق التعا�ضدي ملنت�سبي الغرف
اللبنانية.
 تعزيز دور مركز الو�ساطة والتحكيم يف غرفةطرابل�س ولبنان ال�شمايل.

مركز فحو�صات جودة الع�سل

مركز املنتجات الرتاثية والتقليدية

 توثيق الروابط مع املجتمع الأك��ادمي��ي املتمثلباجلامعة اللبنانية وك��اف��ة اجلامعات اخلا�صة
العاملة يف طرابل�س ولبنان ال�شمايل.
وبادرت غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل اىل طرح
فكرة الإعتمادية الر�سمية لطرابل�س عا�صمة لبنان
الإقت�صادية� ،إدراك ًا منها ب�أهمية مكانة طرابل�س
الكربى ودوره��ا املحوري احليوي يف حياة لبنان
الإقت�صادية والإجتماعية والإ�ستثمارية والعمرانية
والبيئية والتعليمية والثقافية ،وهي ميثاق عمل
وطني تتبناه الدولة اللبنانية ويتفاعل معها املجتمع
بكل مكوناته ترافقه �صورة م�ضيئة مل�ستقبل اف�ضل
للبنان الإن�سان والوطن من طرابل�س.

ومت ط��رح امل�ب��ادرة يف الأ�سا�س لل�شروع ب�إطالق
ور� �ش��ة ح��وار جمتمعي ب�ين خمتلف ال�ف�ئ��ات من
طوائف ومذاهب ومناطق وبالتايل الوقوف على
�آراء اخلرباء املتخ�ص�صني منهم بهدف الو�صول
اىل �صيغة تتبلور م��ن خاللها م�ع��امل املخطط
الإ�سرتاتيجي ال�شامل لتعزيز دور طرابل�س الكربى
على امل�ستويات اللبنانية والعربية والدولية.
وغرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل يف كل حتركاتها
وم�شاريعها و�أن�شطتها ت�ستجيب دائم ًا للتطلعات
الوطنية امل�شروعة يف حتقيق النهو�ض الإقت�صادي
والتقدم الإجتماعي من �أج��ل غد �أف�ضل و�آم��ن
وم�ستقر.
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جلسة مميزة للهيئة العامة لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي

لقاء الرئي�س احلريري مع رئي�س واع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة

بن ��اء للدع ��وة املوجهة م ��ن توفيق دبو�س ��ي رئي�س
جمل�س ادارة غرفة التج ��ارة وال�صناعة والزراعة
يف طرابل� ��س ولبن ��ان ال�شم ��ايل وا�ستن ��اد ًا للمواد
 20-18-17-16و 21م ��ن املر�س ��وم اال�شرتاع ��ي
رق ��م  ،67/36وتعديل ��ه بالقانون رق ��م  626تاريخ
 ،1997/5/1واملن�ش ��ورة يف �صحيفت ��ي «الل ��واء»
و«الأن ��وار» بتاري ��خ  29و � 30أي ��ار  ،2018عق ��دت
الهيئة العام ��ة للمنت�سبني امل�سددي ��ن ا�شرتاكاتهم
للغرف ��ة لغاية تاريخه ،جل�سته ��ا العادية الثانية يف
ال�ساعة احلادية ع�شرة من قبل ظهر يوم اخلمي�س
الواق ��ع في ��ه  21حزي ��ران  ،2018تر�أ�سه ��ا رئي�س
جمل�س الإدارة يف قاعة �إجتماعات الغرفة.
ومت خاله ��ا تكلي ��ف ع�ض ��و جمل� ��س الإدارة ال�سيد
حمم ��د عب ��د الرحم ��ن عبي ��د مبه ��ام �أم�ي�ن �س ��ر
اجلل�س ��ة ،فتب�ي�ن م ��ن الئح ��ة الت�سجي ��ل امل�ب�رزة
م ��ن ادارة الغرف ��ة �أن ع ��دد املنت�سب�ي�ن امل�سددين
ال�شرتاكاته ��م لغاي ��ة ال�ساعة احلادي ��ة ع�شرة من
قبل ظهر يوم اخلمي�س الواقع فيه ،2018/06/21
ق ��د بل ��غ ( )5.315فقط خم�س ��ة االف وثالثمائة
وخم�سة ع�ش ��ر منت�سب ًا ،كما تبني ان عدد احل�ضور
يف تلك اجلل�سة قد بلغ (� )22إثنني وع�شرون فقط
منت�سب� � ًا ح�س ��ب اجلدول املوق ��ع للح�ضور ،وبذلك
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اعترب الن�صاب القانوين متوفر ًا مبن ح�ضر لكونها
اجلل�سة الثانية.
وح�ض ��ر اجلل�س ��ة رئي� ��س م�صلح ��ة االقت�ص ��اد
والتج ��ارة يف لبن ��ان ال�شمايل ال�سي ��د زهري حلي�س
مبوجب تكليف من وزارة االقت�صاد والتجارة.
كذل ��ك ح�ض ��ر ه ��ذه اجلل�س ��ة كل م ��ن مراقب ��ي
احل�ساب ��ات الأ�ستاذ ريا�ض العمري املعني من قبل
حمكم ��ة بداي ��ة لبنان ال�شم ��ايل ،والأ�ست ��اذ ب�سام
�ص ��ايف املعني من قبل الغرف ��ة وامل�ست�شار القانوين
للغرفة الأ�ستاذ و�سام مع�صراين.
�إفتت ��ح الرئي� ��س دبو�س ��ي اجلل�س ��ة وب ��د�أ نقا� ��ش
تناول خمتل ��ف اجلوانب املتعلق ��ة ب�أن�شطة الغرفة
وم�شاريعه ��ا وتطلعاتها امل�ستقبلي ��ة فقررت الهيئة
العامة:
-1املوافق ��ة على ما ورد يف تقري ��ر جمل�س االدارة
املتعلق ب�أن�شطة الغرف ��ة و�إجنازات جمل�س االدارة
خالل عام  2017املا�ضي وتوجيه ال�شكر اىل رئي�س
واع�ضاء املجل�س على جهودهم .
 -2ت�صدي ��ق قطع ح�ساب ع ��ام  2017كما ورد يف
تقري ��ر املراقب املايل و�إبراء ذم ��ة جمل�س الإدارة
عن الفرتة ال�سابقة.
 -3ت�صدي ��ق موازن ��ة ع ��ام  2018البال ��غ جمموع

�أرقامه ��ا  )10.372.600.000( :ل�ي�رة لبنانية
مبا في ��ه املوافق ��ة على �ش ��راء العقار رق ��م 3244
ب�سات�ي�ن طرابل� ��س ،وت�سجيل ��ه على �إ�س ��م الغرفة
و�ضم ��ه �إىل العق ��ار الأ�سا�س ��ي وتفوي� ��ض الرئي�س
دبو�س ��ي ب ��كل ما يل ��زم لإجن ��از هذا امل�ش ��روع من
�إقرتا� ��ض ومتوي ��ل بوا�سط ��ة ت�سهي�ل�ات م�صرفية
وخالفها من امل�صادر.
فالق ��ت خط ��وات الرئي� ��س دبو�س ��ي جت ��اه تطوير
وحتدي ��ث بيئ ��ة الأعم ��ال ا�ستح�سان� � ًا ل ��دى الهيئة
العامة ،بحي ��ث �أجمع امل�شارك ��ون يف اجلل�سة على
�أن ��ه «�إ�ستطاع فعلي ًا �أن ينقل غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شم ��ايل من م ��كان �إىل موق ��ع �آخر �أك�ث�ر تقدم ًا
وتط ��ور ًا وباتت الغرفة برئا�ست ��ه ت�سجل ح�ضورها
يف طرابل� ��س وال�شم ��ال ويف العا�صمة بريوت وحتى
خارج لبنان».
ويف اخلت ��ام متت ت�ل�اوة مق ��ررات اجلل�سة فتوجه
الرئي� ��س بال�شك ��ر لأع�ض ��اء الهيئ ��ة العام ��ة عل ��ى
ح�ضوره ��م ودعمه ��م مل�شاريع الغرف ��ة ،ومت توقيع
املح�ضر على ثالث ن�سخ ا�صلية ح�سب اال�صول من
قبل رئي�س اجلل�سة و�أم�ي�ن �سرها ورئي�س م�صلحة
الإقت�ص ��اد والتج ��ارة يف لبن ��ان ال�شم ��ايل ،ورف ��ع
الرئي�س اجلل�سة.

هدية للرئي�س احلريري ترمز اىل مبادرة طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية

هدية للرئي�س احلريري يقدمها رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي وترمز اىل مبادرة طرابل�س عا�صمة لبنان الإقت�صادية

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

97

بلديات

بلدية طرابلس :نشاطات ولقاءات
الدكتور زغلول النجار:
«تطور المجتمعات االنسانية وتنميتها»
حا�ضر الداعية الدكتور زغلول النجار عن «تطور
املجتمعات االن�سانية وتنميتها» ،بدعوة من جلنة
االع�ل�ام والعالقات الدولي ��ة يف بلدية طرابل�س،
وذلك يف معر� ��ض ر�شيد كرامي الدويل ،بح�ضور
�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة وحزبية ور�ؤ�س ��اء م�صالح
ودوائر ر�سمية وخا�ص ��ة ،وعدد من نقابات املهن
احلرة ونقابات عمالية ور�ؤ�ساء جمعيات وهيئات
املجتمع املدين ومواطنني.
رحب رئي�س جلنة االعالم والعالقات الدولية يف
البلدية �سميح حل ��واين باحل�ضور قائ ًال« :حر�ص ًا
من ��ا يف بلدي ��ة طرابل�س عل ��ى ال�صح ��ة الفكرية
والنف�سي ��ة للطرابل�سيني ،واميان ًا من ��ا ب�أن الدور
البل ��دي ال يقت�ص ��ر عل ��ى احلجر والب�ش ��ر بل هو
م�س�ؤولي ��ة ،م�س�ؤولي ��ة يف ت�أمني ال�صف ��اء الذهني
وتنقية االفكار من االنح ��راف وال�شوائب ،ولهذا
و�ضعت جلنتنا خطة تثقيفية وترفيهية غنية».
ثم حت ��دث الدكتور النج ��ار ،مق�سم� � ًا حما�ضرته
لعدة اق�سام ،ا�ستهلها بتعريف «التطوير واالنتقال
من و�ضع �إىل و�ضع �أف�ضل» ...ومو�ضح ًا ان «عملية
تطوي ��ر املجتمع ��ات وتنميته ��ا حتت ��اج �إىل تكاتف
اجله ��ود وم�ضاعفتها من �أجل اخل ��روج من حالة
الرك ��ود والتخلف التى ترزح حتتها اليوم ،ويتطلب
ذلك ا�صالحات منها:
�أو ًال� :ض ��رورة �إ�ص�ل�اح عملي ��ة الرتبي ��ة والتعليم
التى �أ�صبحت فى غالبية دول العامل الثالث �صورا
مم�سوخة للتعليم الغربي.

املفتي مالك ال�شعار ود .عبدالإله ميقاتي والرئي�س �أحمد قمرالدين وحلواين يقدمون درع الفيحاء للدكتور النجار

ثاني� � ًا� :ضرورة املب ��ادرة بالإ�ص�ل�اح االقت�صادي
وو�ضع احللول الناجعة.
ثالث� � ًا� :ض ��رورة املب ��ادرة باال�ص�ل�اح الإجتماعي
والأ�سري وامل�ؤ�س�ساتي.
رابع� � ًا� :ض ��رورة املب ��ادرة بالإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي
يف املجتم ��ع .م ��ن خ�ل�ال الف�صل ب�ي�ن ال�سلطات
الرئي�سي ��ة الثالث يف املجتمع وه ��ي :الت�شريعية،
الق�ضائي ��ة ،والتنفيذي ��ة .والعم ��ل عل ��ى التداول
الدميقراطي لل�سلطة.

خام�س� � ًا� :ضرورة املبادرة بالإ�ص�ل�اح الإداري يف
املجتمع حيث تعاين معظم دول العامل الثالث من
الف�ساد الإداري.
�ساد�س ًا� :ضرورة املبادرة ب�إ�صالح الإعالم».
بع ��د ذلك ،ق ��دم املفتي مالك ال�شع ��ار وعبدالإله
ميقاتي والرئي�س �أحم ��د قمرالدين وحلواين درع
الفيحاء للدكتور النج ��ار .ويف اخلتام ،مت عر�ض
م�سرح ��ي ناق ��د لفرق ��ة «الدب ��ور» الطرابل�سي ��ة،
وفقرات فنية تثقيفية.

اإلتحاد االوروبي ومشاريع
طرابلس التنموية
ا�ستقب ��ل الرئي� ��س �أحمد قم ��ر الدين رئي�سة بعث ��ة االحتاد االوروب ��ي ال�سفرية
كري�ستينا ال�سن ،على ر�أ�س وفد من اركان ال�سفارة.
دار البح ��ث حول جملة م�شاريع تنموية يف طرابل� ��س ،ال�سيما امل�شاريع املتعلقة
بالقطاع ��ات االجتماعية والتعليم وتدريب ال�شب ��اب وقطاع املياه ودعم القطاع
اخلا�ص� ،إ�ضاف ��ة �إىل امل�شروع الذي يتم تنفيذه يف :باب التبانة ،الغرباء وجبل
حم�سن ،وي�ستهدف دعم قطاع التعليم وتدريب ال�شباب وت�أهيل بع�ض امل�ساحات
العامة وت�أهيل املراكز االجتماعية وتطوير العالقة بني البلدية والهيئات الأهلية.
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قمر الدين م�ستقب ًال رئي�سة بعثة االحتاد االوروبي ال�سفرية كري�ستينا ال�سن

إنتخاب قمرالدين نائب ًا لرئيس
منظمة المدن المتوسطية

إعادة تأهيل بركة ساحة القبة

مت �إنتخ ��اب رئي� ��س احتاد بلدي ��ات الفيحاء رئي� ��س بلدية طرابل� ��س املهند�س
احمد قمرالدي ��ن نائب ًا لرئي�س منظمة املدن املتو�سطي ��ة ،فيما انتخب رئي�س
بلدي ��ة تطوان يف املغرب حممد �إدعم ��ار رئي�س ًا للمنظمة ،وذلك خالل انعقاد
اجلمعي ��ة العمومية للمنظم ��ة يف بر�شلونة ب�إ�سبانيا ،حي ��ث �شارك قمرالدين
ور�ؤ�ساء بلديات املدن املتو�سطية يف اعمال اجلمعية العمومية.

�أع ��ادت بلدية طرابل� ��س ،ت�أهيل «بركة ال�ساحة» يف منطق ��ة القبة بطرابل�س،
م ��ا �أ�ضفى جما ًال ورونق ًا على املنطقة .و�شكر �أهايل القبة الرئي�س �أحمد قمر
الدين ،وع�ضو املجل� ��س البلدي حمي الدين البقار الذي م ّول الت�أهيل ،وق�سم
احلدائق الذي ن ّفذ امل�شروع ،ورئي�س الق�سم حممد �أمون.

جولة في سوق عبدالحميد
وبدء العمل بالمرحلة الثالثة
من «اإلرث الثقافي»

ج ��ال رئي� ��س البلدية املهند�س احم ��د قمرالدين وع�ضو املجل� ��س توفيق العرت
ودوري ��ة م ��ن �شرط ��ة البلدي ��ة يف ب ��اب التبانة وحتدي ��د ًا �سوق عب ��د احلميد
واالحي ��اء املحيط ��ة به و�ص ��و ًال اىل �ساح ��ة اال�سم ��ر ،والتقى فعالي ��ات واهل
املنطق ��ة ،م�ستمع� � ًا اىل مطالب �أ�صحاب املحالت يف �س ��وق عبد احلميد لبيع
اخل�ض ��ار بخ�صو� ��ص ت�أم�ي�ن ب�سطات موح ��دة وحتديد امل�ساح ��ة املخ�ص�صة
ل ��كل حمل بهدف متكني امل�شرتين من امل ��رور بو�سط ال�سوق ب�سهولة وتنظيف
وت�صليح الرفاريف وغريها من املطالب.
وكان قمرالدي ��ن تر�أ� ��س اجتماع� � ًا ،ملنا�سبة بدء عمل �شرك ��ة  UDMلتنفيذ
املرحل ��ة الثالثة من م�شروع الإرث الثقايف «�سوق القمح وحميط املولوية» ،ومت
عر� ��ض كامل مراحل امل�ش ��روع والعوائق التي يجب رفعها ،و�شدد على «�أهمية
التن�سيق والتعاون بني اجلميع» ،واعد ًا بـ «ت�أمني كل ما يلزم من جهة البلدية».

أطالق مشروع «الفيحاء تفرز»

عرب و�ض ��ع عبوة بال�ستيك يف ال�سلة املخ�ص�صة� ،أطل ��ق رئي�س احتاد بلديات
الفيحاء احمد قمرالدين ،م�شروع فرز النفايات القابلة للتدوير من امل�صدر،
حت ��ت عنوان «الفيحاء تفرز» ،وذلك بالتع ��اون مع �شركة الفاجيت وجمموعة
جمعيات بيئية نا�شطة ،معرب ًا عن �أهمية توعية الأهايل بكيفية فرز النفايات
وو�ضعه ��ا يف احلاوي ��ات املخ�ص�ص ��ة لل ��ورق وانواعه ،وللبال�ستي ��ك والزجاج
والتن ��ك وم�شتقاتها ،وبقية النفاي ��ات املنزلية وحتديد ًا خملفات امل�أكوالت يف
احلاويات املوزعة �سابق ًا من قبل الفاجيت.

المطالبة بتسريع المحاكمات
في تفجيري التقوى والسالم
طال ��ب املجل� ��س البل ��دي الق�ض ��اء اللبناين ب� �ـ «ت�سري ��ع املحاكم ��ات ومعاقبة
املنفذي ��ن املعروف�ي�ن يف تفجريي التقوى وال�سالم» ،م�ؤك ��د ًا «�أن هذه الق�ضية
يف �ضمري كل الطرابل�سيني بكل انتماءاتهم ومذاهبهم».
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بلديات

رئي�س بلدية امليناء عبدالقادر علم الدين

هدفنا جعل الميناء
المدينة السياحية
األولى في لبنان
ب��ق��ل��م :رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة امل��ي��ن��اء
عبدالقادر علم الدين
عندما دخلنا اىل املجل�س البلدي �أنا و ُزمالئي
إ�صالح ما تخرب،
الأع�ضاء و�ضعنا ُن َ
�صب �أع ُي ِن َنا � َ
وو�ضع ح� ّد للفو�ضى التي �إجتاحت الكورني�ش
وامليناء ب�أكمل َها باملخالفات ما �أدى اىل �إتخاذ
قرار برفع الغطاء الكامل عن جميع املخالفات
و�إزالتها ،ولإجناز هذه املرحلة قمنا بالتح�ضري
لها م��ن خ�لال الإن� ��ذارات ال�ت��ي وجهناها اىل
�أ�صحاب الأك�شاك واملخالفني يف �أنحاء املدينة
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لطالما َّ
شكل الكورنيش البحري حلم ًا
جمي ً
ال لنا جميع ًا ،هذا الكورنيش
الذي بذلت جهود ًا مضنية لكي يبصرَ
النور في ثمانينيات القرن الماضي،
وما أزال أعمل حتى يستكمل
مقوماتهِ السياحية ليؤدي دوره في
خدمة الميناء وأهلها ،وهدفي
مع زمالئي أعضاء المجلس البلدي
من كل ذلك هو الوصول الى ميناء
سياحية منفتحة بيئية نظيفة ،يتغنى
بها الوطن اللبناني بكامله وتكون
جوهرة على البحر المتوسط.

�ضل
ليكونوا على ب ِّينة من �أمرهم ،وقد تخطينا ِب َف ِ
ت�صميم املجل�س البلدي ودعم ُكل �أهايل امليناء،
كل العرثات والعراقيل اىل �أن و�صلنا اىل النتيجة
املرجوة.
وبالفعل مت �إزال ��ة املخالفات ع��ن الكورني�ش
البحري وتنظيف ِه ،والآن يتم تنفيذ م�شروع
مبخطط توجيهي متكامل للكورني�ش البحري
 -ت�أهيل الواجهة البحرية  -حيث �سيكون عليه

ح��دائ��ق ،و�أم��اك��ن للم�شي والريا�ضة ،ومم��رات
للدراجات الهوائية ،وكل ذلك وفق املوا�صفات
البيئية ،ومت م�ؤخر ًا تلزمي م�شروع رفع وحتويل
امل �ج��اري��ر ال �ت��ي ت� ُ���ص��ب يف ال�ب�ح��ر اىل حمطة
التكرير املوجودة يف طرابل�س ،كل ذلك من �أجل
�إمن��اء مدينة امل��وج والأف ��ق ،ولكي تكون امليناء
الواجهة البحرية الوحيدة يف لبنان من دون
جمارير ،وتتمتع يف الوقت نف�سه بكل ال�شروط

البيئية وال�سياحية.
هاج�سنا يف بلدية امليناء �أن تكون مدينة امليناء
أهم معلم �سياحي يف لبنان ،وطبعا
وكورني�شها � َّ
ً
ف��ان م��ا َ�ست�شهدُه امل�ي�ن��اء الح �ق �ا �سي�صب يف
م�صلحة �أهلها �أغنيائها وفقرائها ،لأننا بالإمناء
نبني ولي�س بالفو�ضى وتعميم املخالفات .ويهمني
كما �أ ِّك��دت �سابق ًا� ،أننا يف وق� ٍ�ت قريب �سنكون
أمام بحر نظيف ،وم�سابح �شعبية جلميع النا�س،
� َ
ومدينة بيئية �سياحية للجميع ،وما ُي�صار اىل
تنفيذ ِه يف امليناء ،ال عالقة ل� ُه ب�صفقات ،وال
ب�سم�سرات ،وال مب�شاريع م�شبوهة ،فهذا البحر
لأهله ولن يكونَ لغريهمِ ،علم ًا �أنَّ هذه امل�شاريع
مقدمة كهبات اىل البلدية ،وم��ا نقوم ب��ه هو
قرار �أبناء امليناء الذين من حقهم �أن يتمتعوا
ببحرهم وهوائهم ،هذا بالإ�ضافة اىل امل�شروع
ال��ذي ُينفذ حالي ًا املتمثل مبد �شبكة لل�صرف
ال�صحي يف مدينة امليناء القدمية.
كما ن�شكر معايل وزي��ر الأ�شغال العامة والنقل
املحامي يو�سف فنينانو�س ،على �إهتمامه مبدينة
امل�ي�ن��اء وموافقته على تزفيت ع��دد كبري من
�شوارع املدينة.

كما �أ�شكر زمالئي يف املجل�س البلدي الذينَ
دع�م��وا و�آزروا ه��ذا التوجه ،وك��ذل��ك املجال�س
التي تعاقبت على امليناء وكان يل �شرف رئا�ستها
لنكون جميعن ًا ي��د ًا واح��دة يف خدمة مدينتنا

و�إمنائها� ،آملني �أن تنتهي م�شاريع التطوير يف
ح�صدَ
�أق��رب وق��ت ممكن لنجني ث�م��ارهَ ��ا ،و َن ُ
االمناء املن�شود الذي يجعل مدينة املوج والأفق
املدينة ال�سياحية الأوىل يف لبنان
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بلديات

الضنية االولى على الئحة التراث العالمي

�سعدية وجمال �أمام �صورة القرنة ال�سوداء الفائزة

بعد االت�صاالت العديدة واملتكررة وبعد اجلهود التي بذلت خالل �سنتني
متتاليتني من العمل يف احتاد بلديات ال�ضنية فقد مت و�ضع ال�ضنية على
الئحة الرتاث العاملي وذلك بالتعاون مع منظمة احتاد املدن الأورومتو�سطية
للرتاث ( )AVECالتي تعمل بالتعاون مع اليوني�سكو ومن اجلدير ذكره �أن
رئي�س احتاد بلديات ال�ضنية حممد �سعدية هو رئي�س م�شارك يف هذه املنظمة
و�سفريا لها يف لبنان وال�شرق الأو�سط وقد مت التجديد له خالل اجلمعية
العمومية التي عقدت م�ؤخرا يف مدينة �آرل الفرن�سية.
منظمة � AVECأر�سلت امل�صور العاملي جان كلود مارتينيز لي�صور الدول
ال�سبعة التي مت تبنيها على الئحة ال�تراث العاملي وقد ح�ضر اىل لبنان -
ال�ضنية ملدة ثالثة �أي��ام قام خاللها باتخاذ ال�صور الفوتوغرافية لبع�ض
الآثار والغابات والطبيعة ومناطق ال�ضنية.
وقد حتدد �إقامة معر�ض �صور للدول ال�سبعة حيث جرى ذلك يف كني�سة
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ترينيتري يف �آرل ،الكني�سة الرتاثية واملبنية منذ مئات ال�سنني بح�ضور وزير
البيئة الفرن�سي ورئي�س بلدية �آرل وملكة جمال فرن�سا وو�صيفتها وح�شد كبري
من امل�س�ؤولني الفرن�سيني ومن الدول املعنية .وقد �شارك عن ال�ضنية رئي�س
احتاد بلديات ال�ضنية حممد �سعدية ورئي�س بلدية بخعون زياد جمال.
�أما احلدث الأب��رز فكان عندما تفاج�أ اجلميع �أن ال�ضنية  -لبنان احتلت
املرتبة االوىل ،وقد عر�ضت �صورة للقرنة ال�سوداء ومعها �أ�شجار اللزاب
وعليها الثلج يف عز ال�صيف ف��إن هذه ال�صورة قد خ�ص�ص لها امل�ساحة
الوا�سعة والكربى يف املعر�ض مما دفع بجميع احلا�ضرين وال�سفراء واملمثلني
وملكة اجلمال ور�ؤ�ساء البلديات اللتقاط �صور لهم بجانب هذه ال�صورة.
و�إن هذا احلدث له الأهمية الكربى يف تنمية ال�ضنية ويعترب مفتاحا هاما
لطرح ق�ضية البيئة وال�سياحة البيئية يف ال�ضنية.

زيارة أمين عام منظمة المدن المتحدة واالدارات المحلية  -فرع
الشرق االوسط وغرب آسيا  UCLG-MEWAالى اتحاد بلديات الضنية
زار الأمني العام ملنظمة «املدن والإدارات املحلية
يف ال�شرق الأو�سط وغرب �آ�سيا» ،حممد دومان
(مقرها يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية)� ،إحت��اد
بلديات ال�ضنية يف مقره ببلدة بخعون ،حيث عقد
�إجتماع ًا مو�سع ًا مع رئي�س الإحتاد حممد �سعدية
يف ح�ضور ر�ؤ�ساء بلديات ،وتفقد املبنى اجلديد
للإحتاد وجال يف �أرجائه.

دومان

دومان �ألقى كلمة يف الإجتماع �أكد فيها «احلر�ص
على �إقامة عالقات جيدة مع البلديات اللبنانية،
ونحن نبذل جهدنا يف لبنان كي نح�صد ثمرة
النجاح ال��ذي ن�سعى �إل�ي��ه�� ،س��واء م��ع البلديات
اللبنانية �أو البلديات العربية ،حيث ن�شارك دائم ًا
يف ن�شاطات وم�ؤمترت منظمة املدن العربية ،وهم
ي�شاركون يف ن�شاطاتنا وم�ؤمتراتنا».

�سعدية

ثم �ألقى �سعدية كلمة �شكر فيها دومان على قدومه
�إىل ال�ضنية ،حيث «�أ�صر على زيارتها ،فهو من
املحبني لها ،ويعترب �أهلها �أهله ،و�أ�صبحت هناك
عالقة خا�صة وقوية جتمع بيننا وبينه يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،خ�صو�ص ًا �أن تركيا ع�بر وك��ال��ة تيكا

�سعدية م�ستقب ًال دومان يف مقر احتاد بلديات ال�ضنية

للتنمية متول جتهيز قاعة امل�سرح الكبري يف مبنى
الإحتاد ،و�إن منظمة «املدن والإدارات املحلية يف
ال�شرق الأو�سط وغ��رب �آ�سيا» ،هي �إح��دى �أبرز
اجل�ه��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ا�ستفدنا م��ن خدماتها
وتقدمياتها ،ونحن يف احتاد بلديات ال�ضنية ن�سعى
لعقد �إتفاقات تفاهم وتعاون بني بلديات ال�ضنية
واحتادات وبلديات تركية� ،شبيهة باتفاقات التو�أمة

وت�ؤدي الغاية نف�سها».
و�أ�ضاف�« :إن التعاون بيننا وبني تركيا وا�سع ،ولهذه
الغاية �إفتتحنا يف مقر الإحتاد مركز ًا لتعليم اللغة
الرتكية ،بع�ض ر�ؤ�ساء بلديات ال�ضنية طالب فيه،
كما �سيكون هناك يف وق��ت قريب �إفتتاح مكتب
دائم ملنظمة «املدن والإدارات املحلية يف ال�شرق
الأو�سط وغرب �آ�سيا» داخل مبنى الإحتاد.

زيارة لدراجي الهارلي ديفيدسون
الى اتحاد بلديات الضنية
يف �إطار اجلولة التي قام بها دراجو «هاريل ديفيد�سون» حتت �شعار ( ُقد ب�أمان ...وا�ستمتع)
والتي متتد على مدار عدة �أيام يف �أجمل مناطق لبنان ،كان للدراجني مي�شال جعجع ،ن�ضال
كرامة ،راين زيتون ،جورج ن�صار ،طارق قزي ،ماري واكيم ،اليا�س غامن ،خالد �سلمان ،عماد
جميل ،عبدهلل الزين،خالد �سلمان ،حمطة نهار الأحد يف الثالث والع�شرين من �شهر �أيلول
يف منطقة ال�ضنية وحتديدا يف احتاد بلديات ال�ضنية ،حيث التقوا برئي�س االحتاد ال�سيد
حممد �سعدية ورئي�س بلدية بخعون ال�سيد زياد جمال يف زيارة ودية �أعرب فيها الدراجون
عن �إعجابهم ال�شديد بجمال املنطقة وروعتها بالإ�ضافة اىل طبيعتها اخلالبة والكرم وح�سن
ال�ضيافة واال�ستقبال فيها.
بداية رحب الرئي�س �سعدية بالدراجني يف منطقتهم ،وحث على العمل التطوعي والر�سالة
التوعوية والهادفة التي يحاولون �إي�صالها من خالل جوالتهم امل�ستمرة ،ثم قام ب�إطالعهم
على �أعمال االحتاد يف كل ما يتعلق بالأمور التنموية.
بدورهم ،نوه احلا�ضرون بجهود االحت��اد و�آلية عمله املتطورة وامل�شاريع التنموية واب��دوا
اعجابهم مببد�أ تطبيق ال�شفافية الأول من نوعه يف لبنان.
الدراجون �أمام مقر االحتاد
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وفد من اتحاد النحالين العرب في زيارة الى اتحاد بلديات الضنية
ا�ستقبل رئي�س احتاد بلديات ال�ضنية ال�سيد حممد �سعدية يف مكتبه وفد ًا من
احتاد النحالني العرب حيث مت ت�سليمه دعوة حل�ضور امل�ؤمتر احلادي ع�شر
الحتاد النحالني العرب املمول من الوكالة الأمريكية لتنمية الع�سل و�إطالق
يوم الع�سل اللبناين ،كما متنوا م�شاركة ر�ؤ�ساء بلديات ال�ضنية كافة نظرا
لأهمية هذا القطاع بالن�سبة ملنطقة ال�ضنية بحيث ي�شكل انتاج الع�سل فيها
ثلث انتاج لبنان .و�سيقام امل�ؤمتر حتت �شعار «النحلة جتمعنا» يف منطقة
اجلية بحيث �سيبحث النحالون �أ�س�س تربية النحل مع نخبة من اخلرباء
الدوليني بالإ�ضافة اىل معر�ض مل�ستلزمات تربية النحل و�إنتاج الع�سل.
وقد لفت الرئي�س �سعدية يف كلمته اىل �ضرورة تنظيم تربية النحل يف كيان
موحد واعتماد موا�صفات موحدة وعاملية وفقا ملعايري وا�ضحة وب�شفافية
مطلقة م�شددا على �أهمية تفعيل دور التعاونية وتن�شيطها يف هذا املجال ،كما
دعا اىل عقد اجتماع لو�ضع خطة عمل وا�ضحة و�شفافة تهدف اىل تطوير
عملية انتاج الع�سل وتعليبه وت�سويقه وت�صديره يف موا�صفات عاملية و�إن�شاء
خمترب يف ال�ضنية لفح�ص جودة الع�سل.
وقد �أو�ضح يف كلمته عن اهتمام االحتاد الكبري يف هذا القطاع نظرا لأهميته
االقت�صادية بالن�سبة ملنطقة ال�ضنية كما �أن الع�سل يف منطقة ال�ضنية يعترب
من �أجود �أنواعه يف لبنان ويحوز على موا�صفات دولية ،ويف هذا ال�سياق لفت
الرئي�س �سعدية اىل �أنه نقل م�شاكل وهموم قطاع الع�سل يف منطقة ال�ضنية

وفد النحالني العرب يف احتاد البلديات

اىل االحتاد الأوروبي يف �أكرث من م�ؤمتر دويل يف حماولة حثيثة منه لدعم هذا
القطاع قدر امل�ستطاع.
وفيما يتعلق بامل�ؤمترات �شدد على �ضرورة عقد مثل هذه امل�ؤمترات يف منطقة
ال�ضنية و�أو�ضح �أن االحتاد ب�صدد جتهيز قاعة للم�ؤمترات وم�سرح بالتعاون
مع جمعية  TIKAالرتكية.

حفل اختتام مشروع لقمة بيتوتية
نظمت بلدية ديرنبوح بالتعاون مع احتاد بلديات
ال�ضنية وال��وك��ال��ة الأم�يرك�ي��ة للتنمية الدولية
يف اجلامعة الأم�يرك�ي��ة يف ب�ي�روت ،بال�شراكة
مع جمعية الت�ضامن من �أج��ل اال�ستدامة حفل
اختتام م�شروع «لقمة بيتوتية» الذي قام بتنفيذه
جمموعة من طالب حمافظة ال�شمال احلائزين
على منح الوكالة وذلك يف قاعة ديرنبوح ،حيث
ت�ضمن امل�شروع العديد من ال��دورات التدريبية
املتعلقة بتدريب الن�ساء على املطبخ العاملي
وال�سالمة الغذائية واالتيكيت والت�سويق والعديد
من العناوين الأخ��رى والتي تهدف اىل حت�سني
م�ستوى املر�أة املعي�شي وحثها على العمل واالنتاج.
وقد افتتح احلفل بح�ضور رئي�س احتاد بلديات
ال�ضنية حممد �سعدية وممثلني عن ال�شركاء
بالإ�ضافة اىل �أع�ضاء من بلدية ديرنبوح والعديد
من �أهايل املنطقة.
بداية �ألقى الرئي�س �سعدية كلمة �أ�شار فيها اىل
�أن �أ�سا�س العمل الإمنائي هو امناء �أفراد املجتمع
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�سعدية متو�سط ًا امل�شاركني يف امل�شروع

بتعليمهم وتثقيفهم ،م�شريا اىل �أنَّ هذه القاعة
�شهدت م�سبقا م�شاريع لدعم امل��راة �ساهمت
بدور كبري يف تطويرها ب�شكل خا�ص مما كان له
ت�أثري على املنطقة ب�شكل عام.
ثم توجه بكلمة اىل الن�ساء احلا�ضرات يف القاعة
م�شجعا �إياهنَّ على العمل واالهتمام ب�أنف�سهن

م�ؤكدا على دورهن الكبري يف املنطقة.
والقت رئي�سة الفريق الآن�سة مبال �ضناوي كلمة
�شكرت فيها القيمني على امل�شروع وعلى ر�أ�سهم
الرئي�س حممد �سعدية الذي �أبقى منزله مفتوحا
لهم ومل يبخل يوما ب�إ�ست�شارة �أو تقدمي �أي دعم
ممكن لنجاح امل�شروع.

ديار

تلفريك سير:
حلم بدأ يتحقق
�صورة من العام  ،1967ويبدو الرئي�س ر�شيد كرامي واحلاج نعيم ع�صافريي والإعالمي حممود الأدهمي واملهند�سون الت�شيكيون �أمام خرائط امل�شروع

بني تاريخ �صدور املر�سوم رقم  15656بتاريخ  1970/9/21باعتبار «�إن�شاء خط هوائي
تلفريك �سري  -جبل الأربعني من املنفعة العامة» و�أيلول  ،2018ما يقارب الن�صف قرن
�شهدت خاللها رحلة «تلفريك �سري» حمطات عديدة ب��دء ًا من املرا�سيم والرتاخي�ص
و�صو ًال �إىل حتول هذا «احللم» �إىل حقيقة �أ�صبحت بادية ،يف اجلزء الأكرب منها ،للعيان
ما بني مدينة �سري عا�صمة ق�ضاء ال�ضنية وقمم جبل الأربعني امل�شرفة على هذا الق�ضاء.
حمطات وعقبات وعوائق كثرية كانت �أعقد بكثري من العوامل املناخية التي متر بها
املنطقة خا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،مل يك ّل �أو مي ّل �صاحب فكرة �إن�شاء التلفريك واملتابع
الدائم للم�شروع من �ألفه �إىل يائه احلاج ف�ضل ع�صافريي ،والذي �إطم�أن باله ب�أن «وليده»
الذي حلم به يوم ًا �صار واقع ًا بعد خم�سة عقود من الكد والعمل املتوا�صل ،و�أن هذا «الوليد»
ال خوف عليه بعد اليوم مع �إجناز معظم من�ش�آت امل�شروع وملحقاته ،ومع حتول املحطة على
قمة جبل الأربعني �إىل نقطة جذب �سياحية وريا�ضية ت�ستقطب الزائرين من كل مكان.
احلاج ف�ضل ع�صافريي كان �أول من حلم و�أطلق هذا امل�شروع و�أ�س�سه ومايزال ي�سعى حتى
ال�ساعة ليكون حقيقة على �أر�ض الواقع ،خا�صة بعد ان قطع م�سافة كبرية ،يقول:
«بد�أ احللم والأمل وامل�ستقبل تتحقق ،وكم كنت �أمتنى لو ان الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي
ما يزال حي ًا كي ي�شاهد ب�أم العني ان امل�شروع الذي كان يعمل بكل جدية واهتمام لتحقيقه
�أ�صبح على طريق االجناز» .وي�ضيف« :لقد حتقق الكثري من امل�شروع وحتديد ًا:
 بناء فندق مع ترا�س مبوا�صفات خم�س جنوم فوق جبل الأربعني على ارتفاع  1540مرت ًاعن �سطح البحر.
 بناء برج للتل�سكوب والأجهزة العلمية مع ج�سر حديدي معلق بارتفاع  1540مرت ًا عن�سطح البحر.
 تنفيذ طريق بقاع�صفرين  -جبل الأربعني ب�أحدث املوا�صفات اخلا�صة بالطرق اجلبلية».ودعا ع�صافريي «جميع امل�ساهمني مل�شاهدة ما مت �إجنازه من امل�شروع» ،م�ؤكد ًا «العزم على
�إجنازه كي يكون من �أبرز املراكز ال�سياحية يف لبنان واملنطقة»

احلاج ف�ضل ع�صافريي
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الفندق املوجود على قمة جبل الأربعني على ارتفاع  1540مرت ًا عن �سطح البحر واملطل على كامل منطقة ال�ضنية

املطل من �إحدى غرف الفندق

لقطة بانورامية للمطل اخللفي للفندق
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الفندق من الداخل

�إحدى قاعات اال�ستقبال

اجل�سر املعدين املعلق املطل على ال�ضنية

برج التل�سكوب والأجهزة العلمية

طريق بقاع�صفرين  -جبل الأربعني اجلديدة

الطريق اىل امل�شروع
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رالي لبنان في
جبل األربعين

108

بد�أت م�ؤ�شرات النجاح يف �إ�ستقطاب الزوار �إىل «تلفريك �سري» تظهر للعيان من خالل الزيارات التي
يقوم بها النا�س ،وكان الفتاً قيام �إدارة «نادي  ATCLلل�سيارات وال�سياحة» بتنظيم �سباق املرحلة
الثانية من رايل لبنان يف موقع امل�شروع يف جبل الأرب�ع�ين نظراً لأهميته اجلغرافية واجلبلية
والطبيعية.
وقد ُنقل ال��رايل عرب حمطة  LBCالتلفزيونية و ُق��در عدد احل�ضور بحوايل �ستة �آالف �شخ�ص،
بينما �أعدت «ال�شركة ال�سياحية لتلفريك �سري» مع بلدية بقاع�صفرين تقريراً موثقاً �أظهر ان عدد
احل�ضور بلغ �أحد ع�شر �ألفاً ومائتي �شخ�ص .كما قدر عدد ال�سيارات املتواجدة بحوايل � 2800سيارة».

ف�ضل ع�صافريي متو�سط ًا�أبطال �سباق الرايل ورئي�س بلدية بقاع�صفرين �سعد طالب

ع�صافريي متو�سطا رئي�س نادي  ATCLمع �إثنني من قادة ال�سباق

فريق عمل الـ  LBCيح�ضر للنقل املبا�شر ل�سباق الرايل

احل�ضور الكثيف لل�سيارات مل�شاهدة رايل لبنان

بع�ض ال�سيارات امل�شاركة يف ال�سباق يف موقع م�شروع التلفريك بجانب الفندق واجل�سر املع ّلق

موقع مباراة �سيارات الدفع الرباعي لت�س ّلق احلفر والتالل ال�صخرية يف جبل الأربعني
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Made in Lebanon 2019 صُنِع قي لبنان
March 20th - 24th 2019
RASHID KARAMI INTERNATIONAL FAIR - TRIPOLI

Health & Beauty 2019 الصحة والجمال
June 26th - 30th 2019
RACHID KARAMI INTERNATIONAL FAIR - TRIPOLI

EngiMach 2019 ماكينات
November 7th - 11th 2019
RACHID KARAMI INTERNATIONAL FAIR - TRIPOLI

Media Partners

Impress: 06 435 140 - 03 613 538
Nammour,s Agency: 81 611 776
www.nammours-agency.com

Venue

ديار

بلدة

بالوع بلعا يف تنورين

تنورين..
ِبقُرىً
كثيرة

ربيع داغر
في أعالي بالد البترون وعلى قمة جردها ،تتربع بلدة من كبريات البلدات اللبنانية ،أرض ًا وشعب ًا؛
والّتي فيها الكثير من اآلثار التي ّ
تدل على تنوّع تاريخها وعلى تعاقب الممالك والدّول التي مرّت
وجذابة ،يقصدها القاصي والدّاني وال ينساها من زارها ً
أن طبيعتها خلاّ بة ّ
عليها .كما ّ
مرة.
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املرجح �أن تكون من
�أ�سا�س ت�سمية تنورين من ّ
جغراف ّية البلدة ،وا ّل�ت��ي ت�شبه الت ّنور ب�شكلها
امل��ح��دّب وال� ��دائ� ��ري .وم ��ن ه �ن��ا ،ف � ��إنّ ا�سم
ت ّنور(ين) ن�سب ًة لوجود ت ّنورين التحتا وت ّنورين
ربر ا�ستعمال �صيغة املث ّنى.
الفوقاّ ،
مما ي ّ

جتمّع بلدات

بلدات ولي�ست بلد ًة
وبالواقع ،فت ّنورين هي جت ّمع ٍ
واح ��دة� ،أك�بره��ا ت ّنورين الفوقا تليها ت ّنورين
التحتا ومن ّثم �شاتني فوطى حوب� ،إىل العديد
من املواقع واملحلاّ ت التي ت�ؤ ّلف  -جميعها  -ما
ُيعرف بت ّنورين.
م�ساحة تنورين هي  92كلم مر ّبع ،ومتت ّد من
دوم��ا �إىل ح��دود الي ّمونة ،ومن ح��دود العاقورة
�إىل حدود ب�ش ّري وحدث اجلبة ،وتقع بني واد َيني
هما :وادي القدي�سني ووادي نهر �إبراهيم ،وبني
�أفقا و�أرز ال ّر ّب .وترتفع تنورين عن �سطح البحر
و�سطي  1450مرتًا.
كمعد ٍّل
ّ

اقت�صاد زراعي

يرتكز اقت�صاد تنورين على الزراعة ،و�أبرزها
زراعة التفاح.
�دد م��ن امل�ؤ�س�سات
كما حتتوي تنورين على ع� ٍ
اخلا�صة واملطاعم واملقاهي� ،أقدمها و�أ�شهرها
ّ
مطعم ملتقى ال ّنهرين.
ال�صيت يف
�أ ّما �أبرز امل� ّؤ�س�سات الكربى والذائعة ّ
تنورين فهي م�ست�شفى حكومي يف تنورين التحتا.

حقبات خمتلفة
ٍ
�آثار من

ويف ت�ن��وري��ن ع��دد كبري م��ن الآث� ��ار ال�ت��ي تعود
�إىل احلقبات الفينيقية والرومانية واليونانية
وامل�سيحية ،نذكر منها:
 نقو�ش على ال�صخر يف وطى حوب ،تعود �إىلالقرن الثامن قبل امل�ي�لاد ،عليها متثال رجل
�ضخم يتو�سط �شخ�صني �صغريين.
 دي��ر م��ار �أنطونيو�س يف ح��وب ،يحفظ بقايامعبد ور�سـوم فينيقية.
هيكل بحجار ٍة
 كما ُعرث عام  1936على بقايا ٍمتقنة النحت وجرن كبري كان ي�ستعمل حلفظ دم
ال�ضحايا يتو�سط ف�سحة مب ّلطة حولها مقاعد من
احلجر.
 كما وج��دت ب�ين الأن �ق��ا���ض� ،أي �ق��ون��ات نق�شعليها ا��س��م الإ��س�ك�ن��در امل �ق��دوين ور��س��م الإل��ه
ال �ق��دمي امل �� �ش�تري ،يحمل رم��ز ال���ص��اع�ق��ة يف
ميينه و�صوجلا ًنا يف ي�ساره .و�أخ��رى كتب عليها
«ا�سكندر امللك والإل��ه والأب العطوف»� ،إ�ضافة
رجل وام��ر�أ ٍة مع ك ِل َمتَي
ن�سر ور� َأ�سي ٍ
�إىل ر�سوم ٍ
«�إلهان �أخوان».

 فيها � ًمتجد القي�صر
أي�ضا كتابات رومانية ّ
�واع مع ّين ٍة
�أدريانو�س ،و�أخرى حت ّذر من قطع �أن� ٍ
من الأ�شجار.
�صح ٍة ،وح�صونٍ
 �إ�ضاف ًة �إىل ح ّم ٍامات وبيوت ّ
م�ش ّيدة حلماية القوافل من غزوات البدو.
حائط روم��ا ٍّ
ين ي�ش ّكل اليوم
 ويف تنورين �آث��ار ٍحدً ا فا�صلاً بني تنورين والعاقورة.
 كما بنى فيها ال � ّروم��ان � ًأي�ضا مرق ًبا يعرف
مبرقب عيتموت ،وك��ان ه��ذا البناء يط ّل على
ما يجاور تنورين ليت�صدّى ملن يقدم على قطع
الأ�شجار.
�أ ّم��ا الآث��ار اليونانية ،فهي عبارة عن� :أيقونات
عليها ر�سم الإلهة �إيزي�س حامية املالحة ،لها
قرنان وحتمل يف يدها �شـراع نفخة الريح ،وكتب
عليها بالأحرف اليونانية بيبلو�س.
حت � ّول��ت ت �ن��وري��ن يف �أواخ � ��ر ال �ق��رن اخل��ام����س
امل �ي�لادي �إىل ب�ل��د ٍة م��ارون � ّي��ة ،فانت�شرت فيها
الكنائ�س والأديار ،نذكر منها:
 دير مار �أنطونيو�س حوب :يقع على رابي ٍة يفمنطقة ح��وب ،ت�شرف على وطى حوب و�أج��زاء
من تنورين و�شاتني�ُ ،ش ّيد �سنة  ،1749وانتقل
�إليه رهبان من الرهبانية اللبنانية املارونية �سنة
 ،1785وقد �ش ّيد على وقفية لل�شيخ �سليمان �أبو
ن�صر الها�شـم العاقوري ال��ذي وهبها للرهبان
�سنة  ،1700وقد ت�س ّلمت الرهبانية هذه الوقفية
ب�شكل نهائي �سنة .1748
ٍ
وقفيات �أخ��رى وهبها
 �أ�ضف �إىل ذلك ثالثٍ
للرهبانية ك � ّل من �أ ّم ف�ضل و�أوالده� ��ا ،الأم�ير
ت�سلمته
يو�سف �شهاب ووقف مار �ضومط الذي ّ
الرهبانية من �أهايل البلدة.
 �أ ّما ما يحكى عن وجود دير حوب قبل التاريخاملذكور ،فهو عبارة عن بناءٍ �صغ ٍري كان م�ؤ ّل ًفا
من كني�س ٍة �صغري ٍة وغرف ٍة �سكن ّية ،ويقال �إ ّنه كان
مبن ًيا على �أنقا�ض كني�س ٍة قدمية ،لكنّ هذا الدّير
�ألغي عام  ،1787ليح ّل مكانه دير مار �أنطونيو�س
احلايل.
 كني�سة مار �شليطا� :أثرية من الفرتة ال�صليبية. كني�سة مار �سركي�س� :أثر ّية بيزنطية ،كانت ذاتودهليز ومر�صوف ًة بالف�سيف�ساء،
ثالثة �أ�سواقٍ
ٍ
�ش ّيدت بقرب كني�س ٍة جديدة.
 كني�سة مار �أنطونيو�س اجلديدة. حمب�سة القدي�سة بربارة. كني�سة �س ّيدة االنتقال يف و�سـط تنورين الفوقا. دير راهبات العائلة املقدّ�سة املارونيات ،الذييحوي كني�سـة �س ّيدة العتيقة يف حرمه.
 حمب�سة مار �سركي�س. -كني�سة مار بطر�س.

 كني�سة مار ميخائيل. كني�سة مار جرج�س. دير مار ماما. معبدا �س ّيدة حري�صا القدمي واجلديد ،ومنهناك انطلقت ت�سـمية �س ّيدة حري�صا.

الطبيعة اخللاّ بة

وم��ن ن��اح�ي��ة طبيعتها ،ف �ح��دِّ ث وال ح��رج عن
ج��م��االت ت��ن��وري��ن .ف�م���س��اح�ت�ه��ا ال���ّ�ش��ا��س�ع��ة
اجلبلي ،عوامل
وت�ضاري�سها املتن ّوعة وطق�سها
ّ
جتعلها � ً
أر�ضا خ�صب ًة ج�دّا ،تغزوها اخل�ضرة،
وتنت�شر يف �أرجائها الأ�شجار.
و�أ�شهر معاملها الطبيعية ،اثنان:
 غابة �أرز تنورين :التي تعترب الأك�بر م�ساح ًةوكثافة �أ�شجا ٍر على �صعيد لبنان.
املعتب الأجمل عامل ًيا ،واملعروف بـ
 بالوع بلعا :رَ«بالوع اجل�سور ال ّثالثة».

�سكّانها وعائالتها

عدد �س ّكان ت ّنورين اليوم يناهز  16000ن�سمة.
وكما تبينِّ الآثار ،ف�إنّ النطاق اجلغرايف لتنورين
كان م�أهولاً منذ الع�صور الفينيق ّية وال ّرومان ّية.
قاطع على �أنّ هذا الوجود
ولكن ال يوجد � ّأي ٍ
ٍ
دليل ٍ
كان متوا�صلاً �أو منقط ًعا.
�لات كانت ت�سكن تنورين
الثابت �أنّ ع �دّة ع��ائ ٍ
يف القرن الثالث ع�شر (للميالد) قبيل حملة
املماليك على جبل لبنـان؛ و�أبرز تلك العائالت:
مطر وغو�ش و�شمعون وحريق و�صدقه واليا ،وبعد
احلملة بقيت عائالت غو�ش ومطر ورعيدي (�آل
رعيدي من �ساللة �آل مطر)� ،إذ �أنّ الكثري من
�أحفادهم ال يزالون يف نطاق ت ّنورين� .أ ّما باقي
العائالت املتواجدة حال ًّيا يف تنورين ،فمعظمهم
من �ساللة جرجـ�س �أبي قرقماز الثالث ،اجل ّد
الفعلي لأكرث من  %60من �أهل ت ّنورين.
ت�ضم تنورين � ً
أي�ضا العديد من
و�إىل ه� ��ؤالءّ ،
وبلدات
العائالت ،التي قدِ مت من ع �دّة ق��رىً
ٍ
لبنان ّية والعائالت احلال ّية يف تنورين عددها
خم�سا وع�شرين ،وهي :حرب ،مراد  -ال�شاعر،
ً
يون�س ،طربيه ،داغ��ر ،مطر ،غو�ش ،رعيدي،
ك�ساب ،قمريّ ،
ف�ضول ،بكا�سيني،
يعقوب ،كرمّ ،
عقيقي ،فا�ضل �سركي�س� ،أبي عبده روفايل� ،أبي
خليل� ،آل الها�شم ،ب�شارة ،خ��وري ،عاقوري،
عزيز ابراهيم ،عنك�سوري ،زغيب .ويف معظم
هذه العائالت �أجباب.
�إنّ جول ًة يف تنورين ،ملتعة للباحث عن ال ّراحة يف
�أح�ضان الطبيعة واال�ستك�شاف يف �أرجاء املعابد
والهياكل القدمية
التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

111

تربية

مديرة املركز فاديا علم اجلم ّيل

«مركز الدروس الجامعية في
الشمال  -جامعة «القديس يوسف»:
من بيت صغير إلى صرح زاهر
هي دائم ًا حاضرة في كل األنشطة الثقافية والتربوية وحتى االجتماعية .هي ابنة طرابلس والشمال
البارة ،التي تعطي جهد ًا ووقت ًا وتعب ًا يومي ًا في خدمة التعليم الجامعي ،وفي خدمة طالبها
وجامعتها ومجتمعها .هي المتفائلة أبد ًا ،المبتسمة دوم ًا ،الفخورة والفرحة بما تفعل وبما تحقق.
هي مديرة مركز الدروس الجامعية في الشمال  -جامعة القديس يوسف ،فاديا علم الجميل،
كان لـ «التمدن» معها هذا الحوار
قبل �أكرث من  41عام ًا دُ�شن مركز الدرو�س اجلامعية يف ال�شمال ،التابع جلامعة
القدي�س يو�سف ،يف منزل �صغري يف �أحد �أحياء طرابل�س ،اليوم حتول هذا
البيت ال�صغري �إىل �صرح كبري يقع على م�شارف املدينة ،كيف ت�صفني لنا هذه
امل�سرية؟
لقد خل�صتم كل �شيء يف �س�ؤالكم :من بيت �إىل �صرح ،من طرابل�س �إىل م�شارف
طرابل�س.
م�سرية �أمل رغم كل الظروف ال�صعبة التي ،كلما ظننا �أنها �إنتهت ،خاب ظننا.
م�سرية ثقة ب�شباب لبنان بكل مناطقه وكل �أطيافه .م�سرية حتد لواقع يزداد
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�صعوبة.
م�سرية علم لأنها ر�سالة الآباء الي�سوعيني ،م�ؤ�س�س�سي اجلامعة �أينما ح ّلوا،
لأنهم م�ؤمنون ب�أن العلم هو �أ�سا�س تقدم ال�شعوب وح�ضارة املدن.
م�سرية �إميان بالإن�سان و�إن�سانيته.
فقد �إف ُتتَح مركز الدرو�س اجلامعية يف لبنان ال�شمايل يف كانون الثاين ،1977
اي ،كما قلتم ،منذ �أك�ثر من  41عام�أ يف �شارع املنال ،بناية جبخنجي يف
طرابل�س .وكان تلك احلي ُيعرف بحي الي�سوعية .كان املركز يت�ألف من عدة
�شقق من البناء املذكور .وكانت اجلامعة ت�ستقطب الطالب من كل ال�شمال:

طرابل�س ،زغرتا ،الكورة ،عكار ...،ويف �سنة  ،1991قرر جمل�س اجلامعة،
برئا�سة املرحوم الأب الي�سوعي جان دكروييه بناء حرم جامعي بالقرب من
طرابل�س ،ومت تد�شينه �سنة  .1995وما زال هذا املركز ي�ستقطب الطالب من
كل مناطق ال�شمال ،بالإ�ضافة �إىل عدد قليل من برتون و جبيل.
يف احتفال التد�شني يف العام  1977حدد رئي�س اجلامعة وقتها الأب جان
دوكرييه �أه��داف افتتاح هذا املركز يف ال�شمال .وقال ان هذه الأه��داف هي
الثالثة التالية:
 التخفيف من عناء �إنتقال ال�شبان الطرابل�سيني وال�شماليني �إىل بريوت. اال�سهام يف تطوير و�إمناء العمل الثقايف والفكري يف �شمال لبنان. املبا�شرة بتحقيق �سيا�سة الالمركزية اجلامعية اللبنانية.أيك حتقق من الأهداف الثالثة التي و�ضعها رئي�س اجلامعة وقتها؟
ماذا بر� ِ
�س�أتناول كل من الأهداف الثالثة:
 التخفبف من عناء �إنتقال ال�شباب الطرابل�سيني وال�شماليني �إىل بريوت :يومت�أ�سي�س املركز �سنة  ،1977كانت احلرب اللبنانية يف بدايتها ،فكانت الأ�سباب
�أمنية� ،إذ مل يكن �سه ًال التنقل بني املناطق والذهاب �إىل بريوت طلب ًا للعلم.
فقررت اجلامعة ،م�ؤمنة بامل�ساواة بفر�ص التعلُّم� ،أن ت�أتي �إىل طرابل�س� .أما
اليوم ،مل يعد التنقل بني املناطق �صعبا ،واحلمدهلل .فاختلف الهدف لي�صبح
ت�أمني �شهادات و�إخت�صا�صات ذات جودة عالية كتلك املوجودة يف بريوت ،خللق
موارد ب�شرية ذات كفاءة من ال�شمال لتبقى وتعمل يف ال�شمال.
 الإ�سهام يف تطوير و�إمناء العمل الثقايف والفكري يف �شمال لبنان :هذا الهدفهو �أحد �أ�سباب وجود اجلامعات ويتجدد كل �سنة .فاجلامعة لي�ست فقط مكان ًا
لطلب العلم ونيل ال�شهادات .بل هي م�ساحة تالق ،حوار ،تبادل ثقافة ،فكر،
خربات ...وهذا ما ن�سعى �إليه دوم ًا .فنحن ،وخا�صة اليوم ،بحاجة �إىل ذلك
�أك�ثر من كل وقت م�ضى ،مع ما يحيطنا من �إنغالق وتقوقع ناجت عن عدم
معرفة الآخر املختلف .فتقوم اجلامعة بتنظيم حما�ضرات ،طاوالت م�ستديرة،
م�سابقات ثقافية� ،إنخراط يف املجتمع املدين� ،إج��راء �إنتخابات طالبية...،
�إعطاء م��واد متعلقة باملواطنة ،الو�ساطة حلل النزاعات ،العمل املجتمعي
 ،communautaireالأخالقيات يف العمل ...،Ethique
 املبا�شرة بتحقيق �سيا�سة الالمركزية للجامعة :وذلك تعبريا عن ثقة جامعةالقدي�س يو�سف مبا حتويه املناطق من ق��درات .ف�سيا�سة الالمركزية متنح
املنطقة ثقة بالنف�س و�سهولة باحلركة .هنا �أود �أن �أ�شدد على �أن الالمركزية
هي �إدارية ولي�ست �أكادميية :فربامج التعليم وال�شهادات هي نف�سها التي تعطى
يف بريوت ،وهذا م�صدر قوة :فجامعة القدي�س يو�سف و�شهاداتها واحدة يف
كل لبنان.
لك �أن يكون فرع جامعة القدي�س يو�سف يف ال�شمال �أول الفروع التي
ماذا يعني ِ
ان�ش�أتها جامعتكم خارج بريوت ،وماذا يعني ان يكون هذا الفرع هو �أول فرع
�أن�شىء خارج العا�صمة لأي من اجلامعات اللبنانية؟
من البديهي �أن يكون فرع ال�شمال �أول الفروع التي �أن�شئت خ��ارج بريوت،
فطرابل�س هي عا�صمة لبنان الثانية ،كما �أنها متلك مقومات مدينة بكل معنى
الكلمة� .أم��ا �أن يكون هو �أول فرع لأي من اجلامعات اللبنانية اخلا�صة يف
ال�شمال ،فهذا يعني �أن جامعة القدي�س يو�سف كانت قدوة ومثالآً يحتذى به،
والدليل عدد اجلامعات التي �أ�صبح لها فروع يف ال�شمال.
ما هي االخت�صا�صات احلالية املوجودة يف فرع ال�شمال؟ وهل هناك خطة
لزيادة هذه االخت�صا�صات �أو لزيادة ال�سنوات التعليمية يف االخت�صا�صات
املوجودة حالي ًا؟
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الإخت�صا�صات املوجودة حالي ًا وح�سب الأقدمية:
 �إجازة يف الأدب الفرن�سي �إجازة يف �إدارة الأعمال �إجازة يف الرتبية احل�ضانية والإبتدائية �إجازة يف الرتبية التقوميية �إجازة يف الريا�ضيات �إجازة يف علوم احلياة والأر�ض ،الكيمياء احلياتية ماجي�سرت يف اللغة العربية و�آدابها دكتوراه يف اللغة العربية و�آدابها دكتوراه يف علم النف�س.كما �أن اجلامعة تقوم حاليا بدرا�سة حاجة �سوق العمل يف ال�شمال من
�إخت�صا�صات ،و�سوف يعلن قريبا عن �إفتتاح �إخت�صا�ص جديد يتنا�سب مع هذه
احلاجة.
من املعروف ان هناك دائم ًا عالقة حميمة بني اخلريجني وجامعاتهم ،ماذا
عن عالقة خريجيكم مبركز الدرو�س يف ال�شمال وكيف يرتجمون حمبتهم لهذه
اجلامعة؟
يوجد يف اجلامعة رابطة جمعيات خريجي اجلامعة ،وير�أ�سها القا�ضي �شكري
�صادر .وقد ت�أ�س�ست منذ �أكرث من �سنتني جمعية خريجي ال�شمال التي تعمل
ويعب قدامى اجلامعة عن حمبتهم لها بعدة طرق:
حاليا على جمع الأع�ضاء .رّ
زيارة اجلامعة وخا�صة من قبل امل�سافرين عندما يزورون لبنان ،ت�أمني فر�ص
عمل للخريجني اجلدد ،امل�شاركة يف ن�شاطاتنا ...بكلمة واح��دة� :إنهم دوم ًا
يلبون نداء جامعتهم.
تربط جامعة القدي�س يو�سف ،وحتديد ًا مركز ال�شمال ،مب�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء
�سابا زريق الثقافية عالقة وطيدة (خا�صة ان الدكتور �سابا قي�صر زريق هو
�أحد خريجي اجلامعة) ،ماذا تقولني عن هذه العالقة ،علم ًا �أن امل�ؤ�س�سة قد
�أهدت اجلامعة مكتبة باللغة العربية ،وتعاونت مع اجلامعة يف �إن�شاء جائزة
للإبداع الأدبي ،ودعمت برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية يف اجلامعة وتعهدت
طباعة ر�سائل الدكتوراه الناجحة يف هذا االخت�صا�ص ،ماذا تقولني لنا عن هذه
العالقة وهل هناك �شيء يح�ضر للم�ستقبل؟
�أ�صف ه��ذا العالقة بثالث كلمات ترمز للدكتور �سابا زري��ق :نبل الإنتماء
والعطاء .فهو ينتمي �إىل طرابل�س  -فيحائه؛ ينتمي �إىل عروبته من خالل ع�شقه
للغة العربية؛ وينتمي �إىل جامعته ،جامعة القدي�س يو�سف .كما قلتم ،ج ّهز قاعة
وقدم لها مكتبة باللغة العربية ف�أعطت اجلامعة �إ�سمه لهذه القاعة «قاعة �سابا
قي�صر زريق الثقافية» ،و�أن� أش� مع اجلامعة جائزة �سابا زريق للإبداع الأدبي،
وتعهد بطبع ر�سائل الدكتوراه املتفوقة.
�أ�ضف �إىل ذلك تنظيم حما�ضرات ق ّيمة �سوي ًا ،كتلك التي �ألقاها �سماحة مفتي
طرابل�س وال�شمال الدكتور مالك ال�شعار يف اجلامعة .كما �أن الدكتور زريق
كان ركيزة يف �إطالق برامج املاجي�سرت والدكتوراه يف اللغة العربية و�آدابها يف
ال�شمال� .إنها عالقة �شراكة حقيقية ،كما يقولون باللغة الإنكليزية .win/win
فجامعة القدي�س يو�سف تفخرب�أن يكون الدكتور �سابا زريق ،احلقوقي وامل�ست�شار
الالمع� ،أحد خريجيها و�أن يخلد �إ�سمه يف حناياها.
هل هناك �شيء يح�ضر للم�ستقبل؟ تعرفون جد املعرفة الدكتور زريق وتعرفون
�أن معه هناك دائم ًا جديد! فهو ال يهد أ� وال يعرف الراحة ...قريب ًا جد ًا �سوف
ت�سمعون عن جديد دكتور �سابا زري��ق ومركز الدرو�س اجلامعية يف لبنان
ال�شمايل ،جامعة القدي�س يو�سف

تربية

«جامعة المدينة» في طرابلس ()CITYU
ّ
كل خريجيها في سوق العمل

طرابل� ��س ه ��ي العا�صم ��ة الثانية وع ��دد �سكانها
 500000ن�سمة ولقبت عرب التاريخ ب�أنها مدينة
العل ��م والعلم ��اء لأن ��ه ع ��رف ع ��ن �أهله ��ا حبه ��م
للعل ��م وكانوا ي�ضطرون للذه ��اب اىل العا�صمة
ب�ي�روت �أو اىل دول خارج لبن ��ان ملتابعة الدرا�سة
اجلامعي ��ة م ��ع ما يرتت ��ب عن ذلك م ��ن نفقات
�إقام ��ة وانتق ��ال ،الأم ��ر ال ��ذي مل يك ��ن يتوف ��ر
جلميع �أبنائها.
ه ��ذا الو�ض ��ع دفع �أه ��ل املدين ��ة للتن ��ادي للعمل
م ��ن �أج ��ل ان يك ��ون لطرابل�س جامعته ��ا لتوفر
التعلي ��م العايل جلميع �أبن ��اء حمافظة ال�شمال
التي يزيد عدد �سكانها عن مليون ن�سمة.
ح�ض ��ن الرئي� ��س ال�شهي ��د ر�شي ��د كرام ��ي ه ��ذه
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احلاج ��ة و�أ�س� ��س يف الع ��ام  1966جمعي ��ة با�س ��م
جمعي ��ة املن ��ار تيمنا با�س ��م املجل ��ة العلمية التي
كان ي�صدره ��ا املرح ��وم ال�شي ��خ ر�شي ��د ر�ض ��ا
وح ��ددت غايتها يف العلم واخل�ب�ر الن�شائها كما
ي�أتي:
«�إن�ش ��اء مدار�س ملختلف �أنواع التعليم االبتدائي
والثان ��وي والفن ��ي والع ��ايل بغي ��ة تثقيف عقول
الطالب وغر�س مب ��ادئ الف�ضيلة وحب الوطن
يف قلوبه ��م وتن�شئته ��م ليكونوا ذهني� �اً وج�سدياً
�أع�ضاء �سليمني عاملني يف املجتمع».
تر�أ� ��س اجلمعي ��ة الرئي� ��س ال�شهي ��د وت�ش ��كل
جمل� ��س �إدارته ��ا م ��ن عدد م ��ن رج ��االت املدينة
نذك ��ر منه ��م املرحوم�ي�ن الأ�ست ��اذ حم ��ي الدين

مك ��وك واحلاج ناظم غن ��دور (نائبني للرئي�س)
واحل ��اج �أك ��رم عوي�ض ��ة (�أمين� �اً لل�س ��ر) وال�سيد
حمم ��د ال�ص ��ويف (�أمين� �اً لل�صن ��دوق) والدكتور
م�صطف ��ى احلف ��ار (ع�ض ��واً)  .بو�ش ��رت عملي ��ة
جم ��ع التربعات من اخلريين م ��ن �أبناء املدينة
وامل�ؤمن�ي�ن ب�أهمية وجود جامعة للمدينة لكنها
توقف ��ت ب�سبب الأح ��داث اللبناني ��ة والتي بد�أت
من ��ذ الع ��ام  1975على نط ��اق �ضيق ث ��م تو�سعت
وتعر� ��ض الرئي� ��س ر�شيد كرام ��ي يف العام 1987
وهو على ر�أ�س احلكومة اللبنانية لأب�شع عملية
اغتيال للح�ؤول دون حتقيق امل�صاحلة الوطنية
الت ��ي كان ي�سع ��ى اليه ��ا لإنه ��اء حال ��ة احل ��رب
الأهلية و�إقرار اال�صالحات الد�ستورية.

فوز فريق اجلامعة يف مباراة ثمار

الت�أ�سي�س

عندما توىل املرحوم دول��ة الرئي�س عمر كرامي
وزارة الرتبية متكن من انتزاع الرتخي�ص للجامعة
مبوجب املر�سوم رقم  720تاريخ 1990 /11/15
با�سم جامعة املنار  ،م�ؤ�س�سة ر�شيد كرامي للتعليم
العايل وبا�شر العمل من �أج��ل ت�أ�سي�س اجلامعة
بت�سمية جمل�س �أمنائها وو�ضع انظمتها الأ�سا�سية
والداخلية وت ��أم�ين قطعة �أر� ��ض مب�ساحة مائة
وخم�سني �ألف مرت مربع تقع على تلة م�شرفة على
البحر من اجلهة الغربية وعلى جبال الأرز من
اجلهة ال�شرقية بحيث ت�شكل مكان ًا رحب ًا للطالب
بعيد ًا ع��ن �ضو�ضاء املدينة كما ت�شكل مت�سع ًا
كافي ًا لنمو اجلامعة وازدي��اد �أبنيتها يف امل�ستقبل
ولقد عاونه يف كل ذلك �أمني عام جمل�س الأمناء
الأ�ستاذ ر�ضوان مولوي.
وب�ع��د ان�ت�ه��اء �أع �م��ال الت�أ�سي�س ت��اب��ع امل��رح��وم
الرئي�س عمر ك��رام��ي م�ساعيه لبناء اجلامعة
بتوفري البنى التحتية وت�شييد الأبنية وجتهيزها
باملختربات الالزمة وا�ستطاع مبا له من عالقات
ان يوفر للجامعة املبنى الأول الذي قدمه املرحوم
عبداحلميد �شومان ومبنى الإدارة ال��ذي قدمه
معايل الوزير م�صطفى ر�شاد درنيقة ومبنى املكتبة
مع جتهيزاتها ال��ذي قدمه املرحوم �سمو ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ومبنى التعليم الذي
قدمه املرحوم جاللة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
وملعب ريا�ضي مقفل متعدد اال�ستعماالت ووفق ًا
للموا�صفات العاملية قدمه �سمو الأم�ي�ر الوليد
ب��ن ط�لال ب��ن عبدالعزيز ولقد اطلقت �أ�سماء
املتربعني على الأبنية التي قدموها اما الكافترييا
ومبنى خمتربات العلوم فقد قدمتها جمعية املنار
وجهزت املختربات بتربع من املرحوم جميل ف�ؤاد
كرمية وبذلك �أ�صبحت اجلامعة مكتملة �أبنية
وجتهيزات حديثة وكل ما حتتاج اليه نظم التعليم

احلديثة والوحيدة يف طرابل�س التي لديها حرم
جامعي متكامل بكل ما يف هذه العبارة من معنى .
اذ انها اجلامعة الوحيدة يف طرابل�س التي تنت�صب
على حرم جامعي مرتامي الأطراف.

الأ�س�س

انطلقت اجلامعة بو�ضع خطة عمل ا�سرتاتيجية ال
تزال تقوم بتنفيذها وتعيد فيها النظر دوري ًا وهي
ترتكز على �أ�س�س حددت لها ونوجز يف عر�ضها:
و�صية املرحوم دولة الرئي�س عمر كرامي
 ان تقدم اجلامعة التعليم العايل ب�أعلى جودة�أكادميية وعدم الت�ساهل بهذا الأمر مهما تطلب
ذلك من جهود وت�شدد و�أعباء .
ً
 ان ت�ضع رئ��ا��س��ة اجل��ام�ع��ة �أق���س��اط�ا معتدلةلكي يتمكن ال�سواد الأك�بر من طبقات املجتمع
الطرابل�سي خا�صة وال�شمايل عامة حتملها لأن
اجلامعة وجدت خلدمة ه�ؤالء ودون ان يكون ذلك
على ح�ساب م�ستوى التعليم.
توجيهات جمل�س الأمناء
 االلتزام بو�صية الرئي�س كرامي تدري�س برامج تطبيقية يحتاج اليها �سوق العمليف لبنان خا�صة والوطن العربي عامة
 اعتماد اللغة االنكليزية ح�صر ًا يف التعليم وانيكون مبني ًا على نظام ال��وح��دات وفق ًا لقواعد
التعليم يف النظام الأمريكي .
 االهتمام ب��اع��داد ال�ط�لاب ليكونوا جاهزينملواجهة امل�ستقبل بثقة ت�ضمن لهم حتقيق النجاح.

الأبعاد الأربعة

انطالق ًا من الأ�س�س التي عر�ضناها �أعاله و�ضع
جمل�س اجلامعة خطة تطبيقية يجري تنفيذها
بكل دقة وهي تقوم على ان تكون �أعمال اجلامعة
حمكومة ب�أربعة �أبعاد.

 )1اجلامعة ت��ؤدي التعليم العايل بطرق نظرية
وتطبيقية م�ستخدمة �أح� ��دث و�أرق� ��ى ال�ط��رق
الأكادميية.
 )2اجلامعة هي مركز للبحث العلمي.
� )3إعداد مواطن م�ؤهل للإ�سهام يف بناء الوطن.
 )4اجلامعة م�ؤ�س�سة تعمل خلدمة املجتمع.

احل�سومات املمنوحة للطالب

 .1حت�س�س ًا من اجلامعة بالو�ضع املعي�شي حالي ًا
خ�ص�صت اجلامعة طالبها بح�سومات بلغت %40
يف ال�سنة الأوىل و %30يف ال�سنة الثانية و %20يف
ال�سنة الثالثة.
 .2تهتم اجلامعة بت�شجيع الطالب على التناف�س
يف التفوق ولذلك ف�إن احل�سومات على الأق�ساط
ترتكز على نتائج العالمات التي ينالها الطالب
بحيث ت�صل �إىل  %50من القيمة وذلك ت�شجيع ًا
للطالب على التح�صيل العلمي املميز.

�أبرز النتائج املحققة

تكللت م�سرية جامعة املدينة بعد ع�شر �سنوات
على انطالقتها بح�صولها على ال�سعفة الذهبية
التي قدمت �إليها يف حفل ر�سمي �أقيم يف فندق
انرتكونتنتال يف جنيف حيث �سلم رئي�س م�ؤ�س�سة
«�إدارة املبادرات يف الأعمال» ال�سعفة الذهبية اىل
رئي�س جامعة املدينة.
 ت�سجيل كلية الهند�سة البتكار علمي �سجل با�سممدير الكلية و�أحد الأ�ساتذة و�أحد طالبها.
 ح�صد طالب كلية العمارة والت�صميم اجلائزةالأوىل ملدة �أرب��ع �سنوات متتالية يف املباراة التي
جتريها نقابة املهند�سني يف طرابل�س مل�شاريع
التخرج لطالب كليات ال�ع�م��ارة يف اجلامعات
ال�شمالية.
 �سجل طالب كلية الهند�سة ثالثة وثالثني بحثاًالتمدن
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علمي ًا يف موا�ضيع هند�سية متعددة قدمت يف
م�ؤمترات علمية نظمتها اجلمعية اللبنانية لتقدم
العلوم  ،نقابة املهند�سني ،وجمعية .IEEE

الأبحاث العلمية امل�شرتّكة

ت�شارك كليات اجلامعة املختلفة يف امل��ؤمت��رات
وور�ش العمل العلمية يف لبنان واخلارج وابرزها:
 م�شروع  MESPالذي يهدف اىل تخفيف التل ّوثيف مرافئ امل�شروع واملناطق املدنية املحيطة ودعم
خ�برات �أ�صحاب ال �ق��رارات العامة والإدارات
املح ّلية وتطوير �أدوات ت�سمح بتقييم م�ستوى
اال�ستدامة البيئية يف املرافئ.
 م�شروع الـ  MEDSEATIESيدور حول �إدارةال�شواطئ امل�ستدامة يف مدن احتاد بلديات الفيحاء
 م��رك��ز  HPDPت�ق��دم مب�شاريع بحثية اىل .WHOكما �شاركت الكليات يف م�شاريع املرحلة
الثانية يف  ENI CBC MEDوت�أهلــــت كلية
الهند�سة اىل املرحلة الثانية يف م�شروع C4C
وكذلك .CO EVOLVE

التعاون مع اجلامعات

بغية تو�سيع �آفاق البحث العلمي وتبادل الأ�ساتذة
والربامج والطالب عقدت جامعة املدينة اتفاقيات
تعاون مع عدد من اجلامعات الهامة �أبرزها:
 الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقلالبحري
 جامعة برونل يف لندن جامعة املي�سي�سبي يف الواليات املتحدة االمريكية جامعة جنوى يف �إيطاليا اجلامعة اللبنانية جامعة البلمندوجامعة املدينة ع�ضو فاعل يف رابطة جامعات
لبنان وبذلك هي ت�شارك يف خمتلف جلان الرابطة
العاملة يف كل املجاالت التي تهم التعليم العايل.
ولقد ّمت م�ؤخر ًا انتخاب رئي�س اجلامعة الدكتور
�سامي منقارة رئي�س ًا للرابطة.

ال�سعفة الذهبية ت�س ّلم لرئي�س اجلامعة يف جنيف

بحرية و خمترب اخلر�سانة ،هند�سة مدنية) -
مكتبة  -كافترييا  -ملعب ريا�ضة متعدد االلعاب.
 .2تنظم اجلامعة (كلية العمارة) �سنوي ًا رحلة
تعليمية للطالب لالطالع على الفنون املعمارية يف
املدن التاريخية العربية واالوروبية.
 .3تنظم اجل��ام�ع��ة (كلية ال�سياحة) رح�لات
ا�ستطالعية لطالبها للتعرف على الآثار يف لبنان
يف خمتلف احلقبات التاريخية.
 .4توفر اجلامعة لطالبها الن�شاطات املختلفة
لتجعل منهم مواطنني يف خدمة جمتمعهم ففيها
ناد لل�صليب الأحمر اللبناين وناد مل�ؤ�س�سة جاد
للتوعية على �أخ�ط��ار امل �خ��درات ،ون��اد للخدمة
االجتماعية يهتم بالأيتام يف منا�سبات الأعياد
وناد للرحالت الثقافية واحلفالت الرتفيهية.
 .5تنظم اجلامعة حما�ضرات وور�ش عمل ثقافية
يلقيها حما�ضرون خمت�صون.
 .6ال تغيب الن�شاطات الريا�ضية عن اجلامعة

امل�ؤمترات

ا�ست�ضافت اجلامعة العديد من امل�ؤمترات العلمية
حول البيئة وال�صحة العامة وال�تراث ال�سياحي
واخل��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واحل � ��وار ب�ين خمتلف
االجت��اه��ات الفكرية ورع��اي��ة ال���س�لام الفكري
واالجتماعي.

الن�شاطات املختلفة

� .1أ�صبح لدى اجلامعة جميع متطلبات التعليم
ال �ع��ايل احل��دي��ث م��ن حيث امل�خ�ت�برات العلمية
(كيمياء  -فيزياء  -بيولوجي  -كمبيوتر� ،سالمة
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حفل نظمته جلنة الطالب االجتماعية

ففيها ف��رق ريا�ضية لأل�ع��اب ك��رة القدم والكرة
الطائرة وكرة ال�سلة وكرة الطاولة ولذلك ف�إنها
حظيت بالعديد من الك�ؤو�س يف املباريات التي
خا�ضتها ،كما ان�ه��ا وف��رت لطالباتها متارين
االيروبيك من �أجل اللياقة اجل�سدية.
خ�ت��ام� ًا ان م��ا يثلج ال�ق�ل��ب م��ا حققته جامعة
امل��دي�ن��ةيف �سنواتها الع�شر الأوىل وان جميع
خريجيها م��وج��ودون يف �سوق العمل ويحوزون
على تقدير م�ؤ�س�ساتهم ولذلك ف�إنها ال تنفك
تطلب من اجلامعة �أ�سماء اخلريجني وعناوينهم
ل�ضمهم اليها.
ولكن ما يحزن ان هذه اجلامعة التي �أُن�شئت �أ�صالً
لأبناء املدينة ،ف�إنهم ال ي�ستفيدون منها بالقدر
الذي كان مرتقبا رغم جودة تعليمها و�إجنازاتها
وقربها منهم لكنني اتذكر ما كان يقوله يل والدي
بني يف هذه املدينة كل ما هو
يف هذا الإط��ار «يا ّ
افرجني برجني

الكليات والبرامج
كلية �إدارة الأعمال
متن ��ح �شه ��ادة البكالوريو� ��س يف االخت�صا�ص ��ات
التالي ��ة � :إدارة  -ت�سوي ��ق  -متوي ��ل  -حما�سب ��ة -
اقت�ص ��اد  -متويل وبن ��وك �إ�سالمي ��ة  -معلوماتية
�إداري ��ة � -شه ��ادة املاج�ست�ي�ر يف الإدارة ،امل ��وارد
الب�شرية ،الت�سويق واملحا�سبة.
كليّة العمارة والت�صميم
متنح �شهادة بكالوريو�س يف هند�سة العمارة تخول
الطالب االنت�ساب لنقابة املهند�سني ومدة الدرا�سة
خم�س �سنوات.
كما متنح �شه ��ادة بكالوريو� ��س يف االخت�صا�صات
التالي ��ة الت�صمي ��م الداخل ��ي ،ت�صمي ��م الأث ��اث،
الت�صمي ��م ال�صناع ��ي ،الت�صمي ��م الغرافيك ��ي،
الت�صوي ��ر وفنون الأ�ستديو ،وم ��دة الدرا�سة ثالث
�سنوات.
كليّة الهند�سة وتكنولوجيا املعلومات
هن ��اك برناجم ��ان للهند�س ��ة الأول مدت ��ه ث�ل�اث
�سن ��وات ومين ��ح الطال ��ب الإج ��ازة يف العل ��وم
الهند�سي ��ة ،والثاين ي�ستمر خلم�س �سنوات ويخ ّول
الطالب االنت�ساب لنقابة املهند�سني.
كذلك يف الكلية خم�سة �إخت�صا�صات :الإلكرتونيك
واملعلوماتي ��ة ،الإت�ص ��االت وال�شب ��كات ،الهند�سة
البيوطب ّية والهند�سة ال�صناعية.
وملواكبة تطور تكنولوجيا املعلومات ال�سريع اخلطى
متن ��ح كلية الهند�سة وتكنولوجي ��ا املعلومات �أي�ض ًا
�شهادة بكالوريو�س عل ��وم يف تكنولوجيا املعلومات
وبكالوريو� ��س علوم يف املعلوماتي ��ة  .مدة الدرا�سة
� 3سنوات.
ومبوج ��ب �إتف ��اق م ��ع الأكادميي ��ة العربي ��ة للعلوم
والتكنولوجي ��ا والنق ��ل البح ��ري التابع ��ة جلامعة
ال ��دول العربية يتم يف جامع ��ة املدينة يف طرابل�س
تدري�س الطالب خالل �سنتني ن�صف مواد برنامج
اخت�صا� ��ص القبط ��ان البح ��ري �أو اخت�صا� ��ص
الهند�س ��ة البحري ��ة .ومن ثم يتاب ��ع الطالب املواد
املتبقي ��ة يف الإ�سكندرية خ�ل�ال �سنتني متتاليتني.
ويف �أي م ��ن هذين االخت�صا�صني يح�صل الطالب
عل ��ى �شهادت�ي�ن �إحداها �ضاب ��ط بح ��ري و�أخرى
بكالوريو�ستكنولوجيا.
ومبوج ��ب اتفاق مع جامعة جنوى يف �إيطاليا تعمل
اجلامعة على تطاب ��ق الربامج يف جمال الهند�سة
املدنية والبيئية لت�أهيل الطالب ملتابعة الدرا�سات
العليا والأبحاث امل�شرتكة يف هذين االخت�صا�صني.

كلية ادارة االعمال

كلية ال�صحة العامة

كلية العمارة والت�صميم

كلية ال�سياحة وال�سفر

كليّة ال�صحة العامة
ل ��دى ه ��ذه الكلي ��ة التطبيقي ��ة بامتي ��از ع ��دة
�إخت�صا�صات وهي علم التغذية� 3 :سنوات ،ال�صحة
البيئية واملهنية� 3 :سنوات ،التمري�ض� 4 :سنوات.
وجميعها تت�ضمن تدريبات مكثفة يف امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات والعيادات اخلا�صة والعامة ناهيك
عن البلديات ومراكز االبحاث وهي:
ومن �أهم �أهداف كلية ال�صحة العامة هو التوا�صل
م ��ع املجتم ��ع م ��ن خ�ل�ال نق ��ل املعرف ��ة ال�صحية
الت ��ي يحت ��اج �إليه ��ا املواط ��ن ،وذلك ع�ب�ر �إن�شاء
مركز االرتق ��اء بال�صحة والوقاية م ��ن االمرا�ض
( )HPDPيف ح ��رم اجلامع ��ة .ه ��ذا املرك ��ز
املتخ�ص�ص يهتم اي�ضا ب�صحة الطالب وذلك على
م ��دار ال�سنة من خالل املن�ش ��ورات والندوات ،من
�أجل الوقاية .ولكن اله ��دف الرئي�سي لهذا املركز
هو البحث العلم ��ي .وهو يعمل مع املنظمة العاملية
لل�صحة .WHO
هنالك تعاون ب�ي�ن  CIYYUو LAUعلى �صعيد
ق�سم التمري�ض من ناحية �إدارة الأمل.

كلية الهند�سة وتكنولوجيا املعلومات

كلية العلوم البحرية

ط�ل�اب الكي ��ة ين�شط ��ون ع�ب�ر ن�ش ��ر ابحاثهم يف
امل�ؤمترات املحلية (.)Poster, LAAS
كلية ال�سياحة وال�سفر
�إن جامع ��ة املدين ��ة يف طرابل� ��س ه ��ي الوحي ��دة
يف �شم ��ال لبن ��ان الت ��ي ت�ض ��م اخت�صا� ��ص العلوم
ال�سياحي ��ة .يتاب ��ع الطالب ف�ت�رة درا�سي ��ة ملدة 3
�سن ��وات ويح�ص ��ل بنتيجتها عل ��ى :البكالوريو�س
يف ال�سياح ��ة وال�سف ��ر� ،شه ��ادة  IATAمن كندا
و�شه ��ادة  .Amadeusهذا بالإ�ضاف ��ة اىل �إدراج
اللغات ال�صينية والرتكية يف املنهج التعليمي.
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
متنح �شهادة بكالوريو�س يف االخت�صا�صات التالية:
اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها ،اللغة الإنكليزي ��ة و�آدابها،
اللغة الفرن�سية و�آدابها ،علم النف�س ،علم اجتماع،
فل�سفة ،تربية ،ترجمة ،اللغة الإنكليزية/الأل�سنية.
كلية العلوم
متنح �شهادة بكالوريو�س يف االخت�صا�صات التالية:
بيولوجيا ،كيمياء ،فيزياء ،ريا�ضيات.
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تربية

عن «جامعة
البلمند»
وطرابلس
«المدينة»
د� .إليا�س خليل زين
«تقدم ،نمو ،نجاح ،إنجازات ،إبتكار ،وثقة» .هذه هي
الشعارات التي ُكتبت باللغة اإلنكليزية على يافطات
كبيرة ،ورُفعت على جوانب شوارع الحرم الرئيس
لجامعة البلمند ،في قضاء الكورة ،في لبنان الشمالي،
وجاء ذلك قبل اإلحتفال بذكرى تأسيس الجامعة الثالثين،
الواقغ في  4حزيران لعام .1988
لقد �أ�س� ��س البطريرك ه ��زمي،)2014-1920( ،
بطري ��رك �إنطاكي ��ة و�سائ ��ر امل�ش ��رق لل ��روم
الأرثوذك� ��س ،جامعة البلمند .وقد �إعرتفت الدولة
اللبنانية ،ر�سمي ًا ،باجلامعة ،يف  4حزيران ،1988
باملر�سوم الرقم .4885
وجتدر الإ�شارة هنا� ،إىل ان البطريرك هزمي ،كان
قد أ� ّلف جلنة من قادة الأرثوذك�س يف العام .1983
وكان الر�أي ال�سائد ،لدى �أع�ضاء اللجنة ،ان تُبنى
اجلامعة يف بلدة املن�صور ّية ،يف ق�ضاء املنت ،لأنها
قريبة� ،إجما ًال ،من بريوت العا�صمة.
�إ ّال ان البطريرك �أ�ص� � ّر �أن تقام اجلامعة على تلة
البلمند ،حيث الدير الأثري والتاريخي .وجنح يف
ذلك...

حرم البلمند ن�صف مليون مرت مربع

لق ��د مت بن ��اء حرم جامع ��ة البلمن ��د الرئي�س على
م�ساحة م ��ن الأر� ��ض ال�صلبة ،ت�ص ��ل �إىل ن�صف
خ�ص�صت ��ه ل ��ه البطريركية
ملي ��ون م�ت�ر مرب ��عّ ،
الأرثوذك�سي ��ة .وتط ��ل اجلامع ��ة ،م ��ن عل ��ى تل ��ة
البلمند ،على مدينة طرابل�س الأثرية والتاريخية،
122
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وكذل ��ك على ال�شاط ��ىء ال�شرقي للبح ��ر الأبي�ض
املتو�سط .وتبعد عن طرابل�س نحو  10كيلومرتات.
وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل ان البطريركية تعترب جامعة
البلمند ،مبثابة هديتها الإمنائية واحل�ضارية �إىل
لبن ��ان ،و�إىل الوطن العرب ��ي ،و�إىل بلدان الإنت�شار
كافة.

اجلامعة تتو�سع لبناني ًا وعربي ًا

ولق ��د �أدّى جن ��اح جامع ��ة البلمن ��د ،يف احل ��رم
تو�سعها و�إمتدادها على �صعيد لبنان،
الرئي�س� ،إىل ّ
ثم �إمتدت �إىل الإمارات العربية املتحدة.
والآن نذكر بالإيجاز ،فروع اجلامعة:
يف عكار ،لبنان ال�شم ��ايل� ،أ�س�ست اجلامعة «كلية
ع�صام فار� ��س للتكنولوجي ��ا» ،وتلبي ه ��ذه الكلية
الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ملحافظ ��ة ع ��كار ،و�سائر
املناطق الريفية ،يف لبنان ال�شمايل.
ويف �س ��ن الفي ��ل ،يف ق�ض ��اء امل�ت�ن� ،إن�ضم ��ت كلية
«�ألب ��ا»� ،أي الأكادميية اللبناني ��ة للفنون اجلميلة،
�إىل جامع ��ة البلمن ��د ،وكان ��ت �أول م�ؤ�س�سة وطنية
لبناني ��ة للتعليم العايل يف ب�ي�روت ،حيث ت�أ�س�ست

ع ��ام  ،1937وكان م�ؤ�س�سه ��ا� ،ألك�س ��ي بطر� ��س،
وته ��دف �إىل �إمن ��اء ذوق ال�شباب اللبناين يف كافة
�أنواع الفنون ،وت�ضم وحدها  %25من جملة الطلبة
يف كافة كليات اجلامعة ،وذلك للعام .2016
أ�س�ست اجلامعة فرع ًا يف منطقة �سوق الغرب ،يف
و� ّ
ق�ضاء عالية ،وجاء ذلك يف �إطار تلبية �إحتياجات
الطلبة ،يف املنطقة.
ويف منطقة الأ�شرفية ،يف بريوت� ،أ�س�ست اجلامعة
كلية القدي�س جاورجيو�س للإخت�صا�صات الطبية،
وكلي ��ة الط ��ب والعلوم الطبي ��ة ،يف الع ��ام ،2000
بالتعاون مع م�ست�شفى القدي�س جاورجيو�س.
ً
و�أم ��ا يف خارج لبنان ،فافتتحت اجلامعة فرعا لها
يف دب ��ي ،بدول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة ،حيث
بد�أت الدرا�سة فيه عام .2017

تطور عدد الطالب

وت�ش�ي�ر الأرق ��ام� ،إىل �أن ع ��دد الط�ل�اب �آخ ��ذ يف
االزدياد خالل العقود الثالثة املا�ضية ،ففي العام
الدرا�س ��ي الأول  ،1989-1988مث�ل ً�ا ،كان ع ��دد
الطلب ��ة  ،135و�إرتفع الع ��دد يف عام 2001-2000

�إىل  ،2124ويف الع ��ام � 2011-2010إىل ،4850
ويف عام � 2018-2017إىل  5675طالب ًا وطالبة.

توزع الطالب على املناطق

وال�س� ��ؤال الآن ،م ��ن �أي مناطق يف لبن ��ان وغريه،
يتوافد الطلبة �إىل جامعة البلمند؟
ت�شري الأرقام� ،إىل توزع الطلبة يف احلرم الرئي�س
بالكورة ،يف ال�سنة الدرا�سية :2017-2016
• حمافظة لبنان ال�شمايل.%55 :
• حمافظة بريوت.%19 :
• حمافظة جبل لبنان .%11
• حمافظة البقاع.%2 :
• حمافظة اجلنوب.%2 :
• مناطق خارج لبنان .%11
ومن حيث اجلن�سية ،بلغت ن�سبة الطلبة كالآتي:
• من اللبنانيني،%89.44 :
• والطلبة العرب،%5.29 :
• والطلبة من ب�صلدان �أخرى .%5.27
وذلك حتى ف�صل اخلريف لعام .2017

اجلامعة وطرابل�س

وال ب� � ّد هن ��ا م ��ن الإ�ض ��اءة على عالق ��ة اجلامعة
بطرابل� ��س ،فلق ��د احتلت «الفيح ��اء» مكانة عالية
جد ًا يف فكر الرئي�س الربوفي�سور ايلي �أديب �سامل،
ال ��ذي تر�أ�س �إدارة اجلامع ��ة منذ عام  1993حتى
ا�ستقالته م�ؤخر ًا.
ولق ��د جت ّل ��ى ع�شق ��ه ملدين ��ة طرابل� ��س ،الأثري ��ة
والتاريخية ،والعا�صمة الثانية للجمهورية اللبنانية،
ب�إ�ص ��دار جملد �ضخ ��م وق ّيم ،بعن ��وان «طرابل�س
مدين ��ة كل الع�صور»� ،أ�صدرته اجلامعة يف الطبعة
الأوىل عام  ،2011وهو م�ؤلف من � 252صفحة من
القطع الكبري ،وهو باللغت�ي�ن العربية واالنكليزية،
و ُيعد ه ��ذا الكتاب من �أهم الكت ��ب التي �أ�صدرتها
اجلامعة وعددها  127كتاب ًا خالل  30عام ًا.
ويبدو ان حب الرئي�س �سامل ،ملدينة طرابل�س ،يعود
�إىل �أن ��ه در� ��س يف مدار�سها عندم ��ا كان مراهق ًا.
وقال �إن ��ه يتوق �إىل «زيارته ��ا وال�سري يف �شوارعها
و�أزقتها و�إرتياد مطاعمها ال�شعبية املميزة».
وي�ض ��م الكتاب ،فيم ��ا ي�ض ��م :املراك ��ز الثقافية،

واجلامعات ،وتاريخ املدينة ،والقالع ،ودُور العبادة،
والأ�سواق واحلمامات واملقاهي ،واحلرف ،واملهن
التقليدية ،وغريها .و�أجنز الت�صوير لهذا الكتاب
الفنان الراحل ماريو �سابا.
وجاء يف مقدمة الكتاب التي كتبها د .ايلي �سامل:
«منذ جميئي �إىل جامع ��ة البلمند ،كرئي�س لها يف
مطلع الت�سعينات من الق ��رن املن�صرم ،و�أنا �أنظر
م ��ن على هذه التلة البلمندي ��ة اخلالبة �إىل مدينة
طرابل� ��س ،التي دَر�ست فيها خالل �سني املراهقة،
والت ��ي �أت ��وق �إىل زيارته ��ا ،وال�س�ي�ر يف �شوارعه ��ا
و�أزقتها ،وارتياد مطاعمها ال�شعبية املميزة.
كن ��ت �أفكر دائم ًا بو�ضع كت ��اب ُيع ِّرف عنها ،كتاب
م�ص ��ور ي�شد الق ��ارىء �إليها� ،ص ��ور تتكلم ببالغة
ال�صم ��ت ،عن ه ��ذه املدين ��ة ،العريق ��ة ،املعروفة
بالن�سبة �إىل التاريخ ،منذ �أن ُد ّون التاريخ.
لق ��د راجع ��ت العدي ��د م ��ن الكت ��ب املو�ضوعة عن
طرابل� ��س ،الأركيولوجي ��ة منه ��ا ،والتاريخي ��ة،
واجلغرافي ��ة ،وال�سياحية ،لكنني وج ��دتُ ان هذه
الكتب ،مع �أهميتها ور�صانة ،ما جاء فيها ،ال تعطي
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«طرابل�س مدينة كل الع�صور» الذي �أ�صدرته اجلامعة

عن املدينة ال�صورة الثقافية املتعددة الأوجه التي
متيزها ،فكان القرار ب� ��أن تتب ّنى جامعة البلمند،
�إ�صدار كتاب خا�ص عن طرابل�س ،بروحية جامعية
ت�ستحقه ��ا منا الفيح ��اء ،كتاب يتكل ��م من خالل
ال�ص ��ور ،كت ��اب تط ��ل طرابل�س عل ��ى حمبيها من
خ�ل�ال �شعبه ��ا و�أبنيتها و�شوارعه ��ا ،وم�ساجدها،
وكنائ�سها».

«طرابل�س حمط �أنظاري منذ طفولتي»

يتابع د� .سامل« :يتكلمون عن طرابل�س ،كالعا�صمة
الثاني ��ة للبن ��ان ،بعد ب�ي�روت ،وي�سمونه ��ا املدينة
الثاني ��ة ،قبل �صيدا و�صور وغريهما من املدن� .أما
بالن�سبة �إيل ،فطرابل�س هي املدينة ،هي العا�صمة،
هي حمط نظري منذ طفولتي .كنت �أ�سمع املرحوم
وال ��دي يق ��ول« :لنن ��زل �إىل املدين ��ة» .وال حاج ��ة
للت�سمية ،لأن املدينة هي :طرابل�س.
علي� ،أن ��ه �أوجدين يف الكورة
من ف�ضائ ��ل التاريخ ّ
وق ��ادين �إىل و�ض ��ع كتاب عن املدين ��ة .كما وفقني
احل ��ظ ان �أج ��د ،م ��ن ب�ي�ن �أ�صدقائ ��ي وزمالئي،
املجموعة امل�ؤهلة لدعم قراري ب�إجناز هذا الكتاب،
و�إخراجه على �أجمل �شكل .ويف هذا ال�سياق� ،أتقدم
بعمق ال�شكر للدكتورة الأ�ستاذة هند �أديب� ،أ�ستاذة
الأدب العرب ��ي يف اجلامع ��ة اللبنانية ،التي عملت
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الرئي�س د� .إيلي �سامل� :إ�ستقالة بعد � 30سنة من النجاح

�إىل جانبي ،فقامت ببحث مع ّمق ،و�ضعت على �أثره
ت�صميم ًا للكتاب ،ومقدمة عامة تر�شد القارىء �إىل
طرابل�س ،ما�ضي ًا وحا�ضر ًا.
ومبا �أن هذا الكتاب هو كتاب فني بالدرجة الأوىل،
فالف�ض ��ل يف ذلك يع ��ود �إىل الفنان ماري ��و �سابا،
ال ��ذي عمل لي ًال نهار ًا ،اللتق ��اط �آالف ال�صور عن
املدين ��ة ،يف ف�صول خمتلفة وم ��ن جوانب عديدة،
اخرتنا منه ��ا القليل ،مما يت�سع ل ��ه الكتاب .ومن
امل� ��ؤمل لنا جميع ًا ب�أن ماري ��و �سابا قد فارق احلياة
قبل �شهر م ��ن �إ�صدار هذا الكتاب ،بع ��د �أن �أكمل
مهمته الفنية الطرابل�سية.
ويف انتق ��اء ال�صور و�إخت�صاره ��ا� ،صعوبة ،خا�صة
�أنن ��ي جت ّنب ��ت  -وهذا لي� ��س �سه ًال عل � ّ�ي  -التكلم
عن اجلامع ��ة ،التي �أر�أ�س ،والت ��ي �أحب ،ذلك لأن
اجلامعة تقع خ ��ارج حدود طرابل� ��س اجلغرافية،
على الرغم من �أنها اجلامعة الطرابل�سية بامتياز،
�إذ ت�ستقط ��ب �أع ��داد ًا كبرية من �شب ��اب و�شابات
الفيحاء.
�آم�ل ً�ا ،ان يلق ��ى ه ��ذا الكت ��اب ا�ستح�س ��ان
الطرابل�سيني ،الذين يفخرون ،عن حقّ  ،بتاريخهم
وتراثهم وواقعهم» .
�إيلي �أديب �سامل

طرابل�س :مدينة جامعية ومركز ثقايف

وبالإ�ضافة �إىل ما كتب ��ه رئي�س اجلامعة ،بالن�سبة
ملوق ��ع طرابل� ��س املمي ��ز يف حيات ��ه ،من ��ذ �أن كان
طالب� � ًا يف مدار�سها� ،إ�سمح ��وا يل ان ان�شر الق�سم
املتعل ��ق باملراكز الثقافي ��ة وا ُ
حل� � ُرم اجلامعية يف
مدينة العل ��م والعلماء ،كما ج ��اء حرفي ًا يف كتاب
«طرابل� ��س مدين ��ة ل ��كل الع�صور»« :حمل ��ت طوال
تاريخه ��ا هموم الثقاف ��ة واملعرف ��ة و�إجنازاتها مل
تتوقف طرابل�س يوم ًا ع ��ن �أداء ر�سالتها ال�سامية،
ب ��ل ا�ستمرت ،وعلى الرغم م ��ن الظروف واملحن،
يف لع ��ب دوره ��ا الثقايف واملحافظ ��ة على موقعها،
ك�ص ��رح ينقل العلم من جي ��ل �إىل �آخر .طرابل�س،
خ� �زّان للمعرفة� ،إذ �إنها حتت�ض ��ن مراكز ثقافية،
ومدار�س ،وجامعات م�شهود له ��ا بجدّيتها ،وهي،
بذلك ،مدينة الالمركزي ��ة الرتبوية بامتياز .وقد
مت ّكنت من بلوغ االكتف ��اء الذاتي ،مانحة ل�شبابها
�إمكانية احل�صول على �أعلى ال�شهادات اجلامعية.
وخ�ل�ال عق ��ود قليل ��ة ،ويف خ�ض ��م املح ��ن الت ��ي
�أ�صابتها ،حت ّولت طرابل�س ،بجهد �أهلها املتوا�صل
و�إرادته ��م ال�صلب ��ة� ،إىل مدين ��ة جامعي ��ة ومركز
ثق ��ايف ي�ؤ ّمها ،من كل �أنحاء لبنان والعامل العربي،
كل طالب علم ،وكل باحث عن الثقافة والفن»
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«ثانوية روضة الفيحاء» ووسام
المواطنة للشباب لسنة 2018
فريق عمل م�شروع و�سام املواطنة

كان ال بد لـ «التمدن» من التوجه إلى «ثانوية روضة الفيحاء» لهدف جديد ،تميز بالرونق االجتماعي
العام ،يوم استجابت لمشروع السفارة الفرنسيةPrix du civisme pour la jeunesse - Année 2018 :
في مباراة طالبية بين المدارس على صعيد خدمة المجتمع ،على كامل األراضي اللبنانية.
ُيذكر �أن «ثانوية رو�ضة الفيحاء» هي من �ضمن
�سل�سلة Label FrancEducation :التي تنظم
�أعمالها حتت رعاية ال�سفارة الفرن�سية ب�شكل
مبا�شر ،وب�ن��اء عليه ُوج�ه��ت �إليها ال��دع��وة من
قبل امل�ؤ�س�سة الوطنية لأع�ضاء النقابة الوطنية
للجودة والكفاءة (L'association Nationale
des membres de l’ordre national du
 ،)mériteللم�شاركة باملباريات الطالبية لتالميذ

ال�صفوف الثانوية ،وتهدف هذه املباراة امل�سماة
«»Prix de civisme pour la jeumesse
�إىل مكاف�أة مبادرات املواطنة املميزة ،التي ترتكز
على زرع مبادىء ال�شجاعة ،الأعمال البطولية،
حب العطاء بال مقابل ،التفاين ،الكرم ،توحيد
اجلهود ،التطوع وواجب التذكري بالواجبات.
عندما ُط��رح ه��ذا امل�شروع على «ثانوية رو�ضة
الفيحاء» قامت املديرة الرتبوية الدكتورة ر�شا
اجلزار بالتوجه �إىل رئي�سة الق�سم ال�سيدة رميا
القي�سي التي وكلت الآن�سة �إميان عرب بالإ�شراف
الكامل على ترميم وت�أهيل وفر�ش خم�سة بيوت يف
�أحد الزواريب حتت قلعة طرابل�س ،بعد ا�ست�شارات
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جرت مع الطالبات الختيار هذا امل�شروع ،حيث
ال تتوفر يف هذه البيوت �أدنى ال�شروط ال�صحية
ال�لازم��ة ،وبالتزامن م��ع ذل��ك ،اق�ترح��ن ت�أمني
�أب ��واب ال��رزق لتوفري ح��اج��ات يومية لأك�ثر من
خم�سة وع�شرين �شخ�ص ًا من �ضمنهم خم�سة ع�شر
طف ًال .ف�أظهرت الطالبات تبني ًا جدي ًا و�إخال�ص ًا
يف العمل وقد كر�سن جهودهن و�أوقاتهن املدر�سية
واخل��ارج �ي��ة يف خ��دم��ة حتقيقه و�إجن � ��ازه ،بكل
جوارحهن وكفاءاتهن العالية.
وتُ�شكر ال�سيدة ف�ضيلة ذوق قمرالدين وجمعية
«رعاية الأطفال» التي �أر�شدت فريق العمل على
املكان الأك�ثر حاجة للم�ساعدة (طلعة الزعبية
وحت��ت ال�سباط) خلربتها الوا�سعة يف العمل
اخلريي يف الأحياء ال�شعبية.

املديرة الرتبوية لثانوية رو�ضة الفيحاء:
«�أبنا�ؤنا اعتادوا على تخطي التحديات»

�أمام �ضخامة هذه امل�س�ؤولية ،توجهت املجلة للقاء
الدكتورة ر�شا جزار ،التي ذكرت ان الإدارة �شجعت
مديرة الق�سم وامل�شرفة على امل�شروع والطالبات

على امل�ضي يف هذا العمل على الرغم من الأعباء
املتوقعة مادي ًا وعلى م�ستوى اجلهد املبذول والوقت
املتاح .لكن �أبناءنا اعتادوا على اختيار التحديات
الكربى وهو بحد ذاته ي�ؤ�شر على جناح «ثانوية
رو�ضة الفيحاء» يف بناء �شخ�صية الطالب القيادية
وال�شخ�صية يف عالقته مع املجتمع واحلياة.
كل ذلك كان ب�إ�شراف مديرة الق�سم رميا القي�سي،
وامل�شرفة �إميان عرب اللتني تابعتا ميداني ًا تنفيذ
ه��ذا امل���ش��روع ب�ح��ذاف�يره وب�ك��ل خ�ط��وات��ه و�أدق
التفا�صيل ولو يف وقت مت�أخر من الليل.
لقد قمنا بتقدمي كل الت�سهيالت الالزمة داخل
امل�ؤ�س�سة وخارجها� ،إن جلهة جمع التربعات كما
يف الـ � ،Bakesaleأو يف و�ضع �سيارات املدر�سة يف
خدمة الطالب ،وال�سماح لهم بتنظيم الإفطارات
خارج املدر�سة� ،أو من خالل متهيد العالقات مع
املجتمع املدين للتوا�صل مع رجال الأعمال والتجار
واملقاولني واملهند�سني والبلدية .فتكاليف ت�أهيل
البيوت اخلم�سة و�صلت �إىل ما يفوق اخلم�سة
وع�شرين �ألف دوالر ،ناهيك عن التربعات العينية
التي �سرعت �إنهاء هذا العمل ال�شاق.

بيع احللوى خالل املاراثون

بيع احللوى يف ثانوية رو�ضة الفيحاء

املدي ��رة الرتبوي ��ة يف ثانوي ��ة رو�ضة الفيح ��اء د .ر�شا ج ��زار تتو�س ��ط رئي�سة الق�س ��م الثانوي
الفرن�سي  -بنات ال�سيدة رميا القي�سي واال�ستاذة اميان عرب

زيارة فريق العمل لرئي�س بلدية طرابل�س املهند�س �أحمد قمر الدين بوجود د .هند �صويف

بد�أ امل�شروع �صعب ًا وكبري ًا ،لكن اندفاع الطالبات
وقدراتهن يف جمع مبالغ �إ�ضافية ،جعل امل�شروع
يتو�سع من ترميم ثالثة بيوت �إىل خم�سة بتربعات
جاءت من �أ�سر الطالب �أو ًال ثم من �أبناء طرابل�س
اخل�يري��ن ورج ��ال الأع �م��ال وامل �ق��اول�ين ،الذين
تربطهم ب�ـ «ثانوية رو��ض��ة الفيحاء» عالقة ود
واح�ترام .فنحن م�ؤ�س�سة م�ستقلة �إداري� ًا وتربوي ًا
وه��ذا م��ن الثوابت التي ال يتخلى عنها جمل�س
الأم �ن��اء ،كما �أن�ن��ا يف توا�صل �إيجابي م��ع كافة
�شرائح املجتمع ،لي�أخذ هذا العمل ُبعده الرتبوي
واالجتماعي املطلوب.

رميا القي�سي :امل�شروع توّج كعمل �إن�ساين
متكامل تخطى فكرة اجلائزة

وتقول املديرة رميا قي�سي :لقد �شعرنا بالقلق يف
ب��ادىء الأم��ر ،خ�صو�ص ًا �أن البيوت امل�ستهدفة
بالرتميم تتواجد يف منطقة �أث��ري��ة ،مما ي�ضع
�أمامنا جمموعة من القيود واملحاذير ،التي يجب
ان نحرتم؛ الأمر الذي فر�ض تكاليف �إ�ضافية.فقد
قدمت لنا ال�سيدة رندة قاوقجي ،مديرة «جلنة
الآثار يف ال�شمال» ،املعلومات الالزمة و�سهلت لنا
احل�صول على الرتاخي�ص املطلوبة وهي م�شكورة،
و�أخ�ص بال�شكر بلدية طرابل�س املتمثلة ب�شخ�ص
رئي�س البلدية الأ�ستاذ �أحمد قمرالدين ،على
م�ساعدته املادية وامليدانية ،فقد تربعت البلدية

مبجموعة من الأدوات الكهربائية ،كما و�ضعت
بع�ض �آلياتها يف خدمة امل�شروع لإزالة الردميات
من حميط العمل.
ك��ان لهذا امل�شروع �أث��ره الطيب على التالميذ،
فقدم لهم� ،إىل جانب الت�سهيالت املقدمة من
املدير العام الأ�ستاذ م�صطفى املرعبي واملديرة
الرتبوية د .ر�شا اجل��زار زكريا ،مهارات عديدة
مثل :دقة التخطيط و�إحكام التفا�صيل وال�صرب
والتفا�ؤل بالإجناز والتوا�صل مع الآخرين ،مما
كان له قيمته امل�ضافة على حت�صيلهن الدرا�سي،
حتى ان هذه امل�شاعر الإيجابية عمت الطالب كافة
يف جميع املراحل والأق�سام فمدوا �سبل التعاون �أو
امل�ساعدة لزميالتهم و�شجعوهن ع�بر مواقع
التوا�صل االجتماعي من خالل الدعوة �إىل جمع
التربعات مما �أظهر تناف�س ًا �إيجابي ًا كل ح�سب
موقعه وقدراته.
ال نن�سى الدور املهم للمهند�سة ندى العمر ،التي
تربعت بجهدها يف الإ�شراف على خرائط امل�شروع
والأعمال امليدانية للرتميم .فكانت طرابل�س كلها
يف ور�شة عمل اجتماعي خريي لإجناح هذا العمل.

امل�شرفة على امل�شروع �إميان عرب :جيل اليوم
كفيل بالثقة مل�ستقبل �أف�ضل
عند �س�ؤالها ع��ن ال�صعوبات التي واجهتها يف
عملها ،جتيب امل�شرفة املبا�شرة على امل�شروع �إميان

عرب عن ردة الفعل الأوىل لدى الطالبات حني
ر�أين الو�ضع امل�أ�ساوي ملجموعة تت�ألف من خم�سة
وع�شرين فرد ًا يعي�شون يف منزل واحد ،لقد بكني
وتفاج�أن بحجم امل�س�ؤولية املطلوبة لإنقاذ ه�ؤالء
بعزم �إرادت�ه��ن و�شجاعتهن واندفاعهن ،ف�صار
العمل كما يف خلية نحل ،حيث تتالت الن�شاطات
داخل املدر�سة وخارجها ،يف تنظيم عمليات بيع
قوالب احللوى التي �صنعنها يف منازلهن ،وعدن
منها ب��أرب��اح ممتازة .كذلك �شاركن يف تنظيم
�إفطار يف «دار القمر» خالل �شهر رم�ضان ،ما زاد
يف جمع املبالغ ب�شكل مت�صاعد وكبري.
كما جل��أت بع�ض ال�شابات �إىل �صناعات يدوية
خفيفة جنني منها مبالغ �إ�ضافية ما كانت يف
احل�سبان� ،ساعدت يف تنمية قدراتهن على اقناع
املجتمع من حولهن يف ت�سويق امل�شروع .كان عامل
الوقت �ضاغط ًا بالن�سبة لنا ،فا�ضطررت للتوا�صل
مع جميع الفرقاء وترتيب ح�سن توا�صلهن بع�ضهن
م��ع بع�ض ،وف�ج��أة وج��دت نف�سي على احتكاك
مبا�شر بالور�شات خ�صو�ص ًا مع ال�سكان الذين
خافوا رمي �أغرا�ضهم املهرتئة ،فا�ستوجب ذلك
مني دعمهم النف�سي الدائم وت�أكيدي لهم ،عرب
زياراتي اليومية وات�صاالتي املتكررة� ،أننا فع ًال
�سنقوم ب�شراء البدائل املنا�سبة اجلديدة تعوي�ض ًا
عن حاجاتهم القدمية .فتم فر�ش البيوت اخلم�سة
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«من الباب حتى املحراب».
�أخري ًا وبعد تعر�ضنا لتلك ال�شدة املتمثلة ب�إلزامية
التعاطي مع كل املتعهدين ،حل�سن تنفيذ العمل
امليداين هناك والتي الزمتنا ما يزيد على الأ�شهر
الثالثة ،تكلل هذا امل�شروع بالإجناز قبل التاريخ
املحدد من قبل امل�ؤ�س�سة الفرن�سية ،ال��ذي وافق
ليلة عيد الفطر ،ف�شعر �سكان هذه البيوت اخلم�سة
ال�صغرية بفرحة العيد يف البيت اجلديد.
يف النهاية �أحب ان �أنهي كالمي ب�شهادتي لهذا
اجليل ال�صاعد ب�أنه كفيل بالثقة وجدية الوعود،
مثمر بالأخالق ال�سامية والكرم بالعطاء وجودة
العمل ،وه��و ي�ستحق منا ك��ل التقدير وي�شعرنا
بالأمان بوجود هذا النموذج من ال�شباب مل�ستقبل
�أف�ضل
رندة .م

خالل افطار يف دار القمر جلمع التربعات

مناذج من �إجنازات الطالب قبل وبعد عمليات الرتميم والت�أهيل وت�أثيث البيوت

Avant

Avant

Après

Après
11 14
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Avant
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تربية
الجامعة العربية
المفتوحة تقيم نشاط ًا
خيري ًا ترفيهي ًا لألطفال
�أقام ��ت اجلامعة العربي ��ة املفتوحة فرع طرابل�س
ن�شاط ��ا خرييا ترفيهي ��ا للأطف ��ال الأيتام وذوي
الدخ ��ل املحدود وذلك مببادرة م ��ن مدير الفرع
د .حمم ��ود روا�س وب�إدارة وتنظيم م�س�ؤولة �ش�ؤون
الط�ل�اب الآن�س ��ة �أ�سي ��ل مرع ��ب .وق ��د مت ه ��ذا
الن�شاط يوم الثالثاء املا�ضي يف �صالة اجتماعات
اجلامعة حيث تقام جميع الن�شاطات والفعاليات
الرتبوي ��ة واالجتماعي ��ة واالن�ساني ��ة والرتفيهية.
وكان ذل ��ك الن�شاط قد جمع ع ��ددا من االطفال
املحتاج�ي�ن اىل الرعاي ��ة واالهتم ��ام م ��ن فئ ��ات
عمري ��ة متفاوت ��ة حيث �شاه ��دوا فيلم ��ا ترفيهيا
عقبه تناول الطعام واختت ��م مبجموعة ن�شاطات
ترفيهي ��ة تربوية يف ان مع ��ا وكان التقاط ال�صور
مع االطف ��ال وم�شرفاته ��م م�سك اخلت ��ام لذلك
اليوم الطويل.

كل ال�شك ��ر �إىل م�ؤ�س�س ��ة دار الزه ��راء للرعاي ��ة
االجتماعية التي تعنى ب�ش�ؤون الأيتام واملحتاجني
املمثلة بالرائد �أحمد معماري.

�شك ��را مل�س�ؤول ��ة الرو�ضات الآن�سة دمي ��ا الزعبي
والآن�س ��ة دعد رعد وامل�شرف ��ة قمر عثمان حل�سن
تعاونهن.

 ...وتقيم ندوة بيئية
بعنوان «جبل النفايات
الى أين؟»
�أقام ��ت اجلامع ��ة العربي ��ة املفتوحة ن ��دوة بيئية
بعن ��وان «جبل النفاي ��ات اىل �أي ��ن؟» يف �صرحها
يف ف ��رع طرابل� ��س برعاي ��ة مدير الف ��رع الدكتور
حممود روا�س.
و يف �سابق ��ة هي االوىل من نوعه ��ا على ال�صعيد
االكادمي ��ي يف طرابل� ��س ,قد مت ط ��رح ومناق�شة
مو�ضوع جب ��ل النفاي ��ات واملطم ��ر اجلديد ,وقد
تفاوتت االراء بني م�ؤيد ومعار�ض.
ت�ضمن ��ت الن ��دوة مناق�ش ��ة ب�ي�ن الدكت ��ور فوزي
الف ��ري و املهند�س ط ��ارق �سمرجي حيث عرب كل
منهما ع ��ن ر�أيه من خالل �شرحهما املف�صل عن
ايجابي ��ات و�سلبيات املطمر اجلدي ��د ,كما تخلل
النقا� ��ش عر� ��ض بع� ��ض احلل ��ول املقرتحة جلبل
النفايات.
هذا وق ��د �شارك فيه ��ا عدد كبري م ��ن ال�سيدات
وال�سادة من نا�شطي املجتمع املدين نذكر منهم:
نارمي ��ان ال�شمعة ،عم ��ر لبابيدي ,ن ��ور االيوبي،

حمم ��د جم ��ذوب ،جالل عب� ��س ،وحمم ��د يحيى
يا�سمني اجلبلي ،رابعة ال�صايغ.
ويف اخلتام وجب التنويه اىل ان اجلامعة العربية
املفتوحة ال ت�صب ��و اىل �أه ��داف تعليمية وتربوية
فق ��ط ,هي طبع ��ا ويف املرتب ��ة االوىل تهدف اىل
تق ��دمي �أعل ��ى ج ��ودة تعلي ��م للط�ل�اب ولكن من

�أولويات اجلامعة �أي�ض� � ًا خدمة املجتمع وال�شباب
اللبناين.
لال�ستع�ل�ام ع ��ن املناق�ش ��ة �أو �أخذ ن�سخ ��ة عنها
يرجى مرا�سلة الربيد االلكرتوين التايل:
mrawas@aou.edu.lb
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تربية

جامعة بيروت العربية بالمركز األول
في مشروع إعادة تأهيل وتجميل ساحة الكورة
فاز ط�ل�اب كلية العم ��ارة الت�صمي ��م والبيئ ��ة العمرانية
بجامعة بريوت العربية  -فرع طرابل�س باملركز االول فى
م�سابق ��ه �أف�ضل ت�صميم هند�سي لإع ��ادة ت�أهيل وجتميل
�ساح ��ة الك ��ورة يف طرابل� ��س والتي اقيم ��ت برعاية نقابة
املهند�س�ي�ن يف ال�شم ��ال وبلدية طرابل� ��س ،وتنظيم جتمع
«طرابل� ��س فوق اجلمي ��ع» ،حيث ت�ضمن ��ت امل�سابقة عمل
بدائل لرتمي ��م وتن�سيق الواجهات االثري ��ه بال�ساحه اىل
جان ��ب تطوي ��ر وتخطيط امل�سط ��ح االخ�ض ��ر لل�ساحة مع
تامني حل ��ول مل�شكله الزحام امل ��روري و�ساحات االنتظار
والنفايات بال�ساحة.
وق ��د مت اختي ��ار اف�ضل ثالث ��ة م�شاريع هند�سي ��ة اعدها
ط�ل�اب كلي ��ة الهند�س ��ة املعماري ��ة يف بع� ��ض اجلامعات
اللبناني ��ة ،فف ��از م�شروع جامعة ب�ي�روت العربية باملرتبة
الأوىل وم�شروع جامعة الك�سليك باملرتبة الثانية وم�شروع
جامعة البلمند باملرتبة الثالثة.
ه ��ذا وقد ف ��از فريق م ��ن طالب ال�سن ��ة الثالث ��ه بالكليه
بامل�سابق ��ه حتت ا�شراف د .مارى نبيل فيلك�س وهم :عبد
ال�سالم عثم ��ان ،زاهي عدرة ،حممد فتفت� ،سارة بدرة،
نبي ��ل كنج ،غف ��ران عقدة ،عل ��ي نا�صر ،مل ��ك غمراوي،
�سارة املري ،رمي �سب�سبي ،نهال �شحادة

الفائزون مع املنظمني والرعاة
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الفريق الفائز

صحة

طبيب يعالج «بأسلوبٍ مختلف»:
فن التفاهم مع األلم
ربيع داغر
اخت�صا�صي
ه��و ال��دك�ت��ور ن��ادر يون�س ،طبيب
ّ
باجلراحة العا ّمة من جامعة كوردوبا الوطن ّية
يف الأرج �ن �ت�ين .مل ي�ك�ت� ِ�ف مب��ا حت� ّ���ص��ل ل��ه من
علم �أك��ادمي� ٍّ�ي ،لك ّنه انطلق �إىل �آف��اق املعارف
ٍ
الإن�سانية املفتوحة على ك � ّل �أ� �س��رار ال��وج��ود
وال�صحة واحلياة يف ك ّل حقب ٍة وح�ضارة.
ّ
فقارب الإن�سان ٍّ
ونف�سا،
ككل
ٍ
متكامل ،ج�سدً ا ً
وعلوما �شامل ًة ومقارب ًة
تقنيات مبتكر ًة
معتمدً ا
ٍ
ً
ا�ستثنائي ًة ،من ك ّل املعمورة �شرقها وغربها.
وبوا�سطة فنّ التفاهم مع الأمل ،يعمل على قراءة
واتّقاء املر�ض ،وعلى جت ّنبه قبل وقوعه.
ك�م��ا �أ ّن���ه ي�ج��اه��ر ب��أ��س�ل��وب��ه امل���س� ّم��ى «ال �ع�لاج
ال ّنظيف»� ،أي االبتعاد عن العقاقري الكيميائية
والعالجات غري ّ
الطبيعية؛ معت ًربا �أنّ الأ�ساليب
ّ
الطبيعية هي الأجنع والأف�ضل والأ�ضمن ،و�أنها
خالية من الأعرا�ض اجلانبية.
و�إىل اليوم ،يف �سج ّل الدكتور نادر يون�س الط ّبي
معجزات �صح ّية ومنجزات عالج ّية ال حت�صى
وال تعدّ.

«حماوالت غ�سل ا ّلدّماغ»

يف �سياق ال ّدرا�سة الطب ّية ،تبينّ للدكتور نادر
للطب قيم ًة
يون�س �أ ّنها غري كافي ٍة بال ّرغم من �أنّ ّ
نظر عاملية ظاهرة وخفية
كربى ،فهناك وجهات ٍ
يجب على الطبيب ّ
االطالع عليها.
مما ي�صفه
ويف خالل ممار�سته املهن ّية ،هرب ّ
«حم���اوالت غ�سل ال�� ّدم��اغ» ال�ت��ي يتع ّر�ض لها
الأط� � ّب ��اء ب��الإج �م��ال وح �م�لات ال�ت��دج�ين التي
تفر�ض عليهم ،لأجل و�صف الأدوية دون مراعاة
احلاجة احلقيقية �أو اجلدوى الفعلية من تلك
ّ�ساعا ومنفع ًة
الو�صفات؛ وذهب يف اتجّ ا ٍه �أكرث ات ً
عا ّمة.
فزار العديد من البلدان ،مبا فيها الهند وال�صني
املتخ�ص�صني
واليابان؛ وتعاون مع الكثري من
ّ
واملطلعني وذل��ك على م��دى اخلم�س والثالثني
�سن ًة املا�ضية.
بنتيجة �أع�م��ال��ه وخ�برات��ه وحت�صيله العلمي

الدكتور نادر يون�س

الطويل ّ
واطالعه املك ّثف على م ّر العقود الفائتة،
ط ّور الدكتور يون�س تقني ًة ا�ستباقي ًة للعالج ،مبا
يختلف عن العالج املت� ّأخر والت�شخي�ص ال�سريع
تكري�سا للر�ؤية امل�ستقبلية واتّقا ًء
للمر�ض؛ وذلك
ً
م�ستقبلي قد يه ّدد ال�صحة واحلياة.
حدث
ل ّأي ٍ
ٍّ
من خالل هذه الر�ؤية امل�ستقبلية ،ثابر الدكتور
يون�س على العمل من خارج امل�ست�شفى والعمل
أ�صحاء قبل وقوعهم يف املر�ض.
على فئة ال ّ

املحطّ ة الأ�سا�سية هي عالج الأمل

يف تقن ّيتهُ ،يعترب عالج الأملّ ،
املحطة الأ�سا�سية
يف العالج .ويعترب الدكتور نادر يون�س �أنّ الأمل
هو حالة قائمة بذاتها ،وه��و مبثابة م� ّؤ�ش ٍر �أو
��ص� ّف��ارة �إن� ��ذا ٍر ،يتك ّلم ع��ن ح��ال��ة اجل�سم يف
امل�ستقبل.
فبالتفاهم مع الأمل واحل��وار معه ،ن�ستطيع �أن
نفهم حالة الإن�سان الفيزيولوجية ،ما ير�شدنا

ال�سليمة والنهايات ال�سعيدة ويقودنا
�إىل احلالة ّ
�إىل موا�سم القطاف اجلميلة.
املهني �أك�ثر من
يف ر�صيد الدكتور ن��ادر يون�س
ّ
ثالثماية �ألف معاينة ،ومئ ٍة و�أربعني �ألف �ساعة
حلاالت
عمل ،وما يزيد على ع�شرين �ألف �شفاءٍ
ٍ
م�ستع�صية.
ويف �إط ��ار التّعليم ،فقد ع� ّل��م م�ئ� ًة وخم�سني
مهار ًة ومهن ًة طبي ًة بني لبنان واملنطقة ،ومعظم
ال ّدار�سني على يده اقتتحوا �أعمالاً خا�ص ًة بهم
ومراكز عالجية.
ل�ك��نّ الأغ �ل��ى على قلبه و�أك�ث�ر م��ا يفرحه ،هو
عموما ،بزرة
ال�ب��زرة التي زرعها يف املجتمع
ً
ال�صحي وا ّت�ق��اء املر�ض والوقاية منه.
الوعي ّ
الوقائي ال ّنظيف ،بف�ضله،
فقد �أ�صبح العالج
ّ
تقليدً ا مقبولاً
ومفهوما و�شائ ًعا
ً
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الدكتور أسامة زيادة:
أنا مصرٌّ على إدخال طرابلس
في اقتصاد المعرفة
�أجرت احلوار :ر�شا عنكلي�س
درس في اهم الجامعات في الواليات المتحدة ومنها جامعتا هارفارد وبوسطن ،وعمل هناك حتى
صار مديرا تنفيذيا الحدى شركات البرمحيات ثم اسس شركة في والية ماساشوستس في عام 1994
تزود عمالءها ،ومنها مؤسسات حكومية وكبرى الشركات العالمية ،ببرامج او  softwareلتنظيم
وتحسين عملها .إنه الدكتور اسامة زيادة احد اهم االسماء الطرابلسية التي لمعت وحققت نجاحات
باهرة في بالد الهجرة .ازدهرت شركته ّ
وحققت نجاح ًا كبير ًا ,حتى انها سميت واحدة من أهم مئة
شركة في عالم االعمال وتكنولوجيا المعلومات ألربعة أعوام على التوالي .احب د.زيادة ان يستفيد
لبنان وبالتحديد مدينة طرابلس من خبرته العالمية فقرر ان يؤسس في عام  2007شركة أسماها
« »Intelligileمنبثقة من كلمتين « »Intelligentأي ذكي و« »Agileأي رشيق ولتكون مركزا لعمله في
الشرق االوسط .أجرينا لقاء معه لنتعرف أكثر عن ما يقوم به من مشاريع في مدينته.
ما هي طبيعة عمل �شركة «»Intelligile
بالتحديد؟

نحن �شركة تعنى بالأ�سا�س بتزويد عمالئنا من
كربى ال�شركات واالدارات احلكومية يف العامل
بربجميات متخ�ص�صة يف ان�شاء «خرائط معرفة»
متكاملة ومرتابطة مل�ؤ�س�ساتهم ت�شمل خرائط
ا�سرتاتيجياتهم وخ��رائ��ط احلوكمة واالمتثال
وخ ��رائ ��ط � �س�ير ال �ع �م��ل وخ ��رائ ��ط االج � ��راءات
واخل��رائ��ط التقنية وغ�يره��ا .وح �ي��ث ان ه��ذا
املنهجيات حديثة ومتطورة جدا ،نقوم مب�ساعدة
عمالئنا على اكت�ساب اخل�برة يف ان�شاء هذه
اخل��رائ��ط وتطوير فهمهم ل�ل�ادارة امل�ؤ�س�ساتية
والو�صول اىل التميز يف االدارة من خالل ال�شق
اال�سن�شاري ملجموعتنا .كما ن�ساعدهم يف بناء
ال�ق��درات التفكريية للتعامل مع ه��ذه اخلرائط
وتطويرها.
ه��ذه اخل��رائ��ط تغطي جميع الأم ��ور والنواحي
التي يجب معرفتها لفهم عمل ال�شركة �أوامل�ؤ�س�سة
وتكييفها �سريعا مع املتغريات التي حتدث حولها.
ك�م��ا ي�ساعدهم ع�ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة ال�ف�ع��ال��ة من
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ا�ست�شارات بيوت اخلربة العاملية ك�شركة كي بي
ام جي او ماكينزي او بو�سطن كو�سلتني غروب.
فنحن باخت�صار نزيد من ق��درة ال�شركات على
اعطاء العائد االف�ضل جلميع ا�صحاب امل�صالح
املرتبطني بهم ونزيد من قدرة االدارات احلكومية
على التميز يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
ومبا اننا ر ّوا ٌد يف هذا املجال على م�ستوى العامل،
احببت ان ي�ك��ون لطرابل�س دور يف امل�ساهمة
بتطوير الربجميات اخلا�صة بال�شركة وكذلك
افادة م�ؤ�س�سات طرابل�س ب�شكل خا�ص من الكم
الهائل املعريف لدى جمموعتنا ،كنت ارى يف عيون
ال�شباب وال�صبايا الذكاء املتقد واحلما�س وظننت
ان جل ما ينق�صهم هو الفر�صة .ظننت مبا انه
لدينا اخلربة واملعرفة فانه �سيكون من ال�سهل جدا
تدريب ال�شباب واعطا�ؤهم الفر�صة للم�شاركة يف
تطوير برجمياتنا واعمالنا وبالتايل امل�شاركة يف
اقت�صاد املعرفة .ولكن بعد بذلنا الكثري من اجلهد
واملال ،واجهتنا يف طرابل�س خا�صة ولبنان عامة
حتديات كثرية اثرت فهمي عن متطلبات اقت�صاد
املعرفة.

ف�لا ب��د م��ن وج��ود ل �ـ  Ecosystemاو البيئة
احلا�ضنة وجميع مكوناتها لن�ستطيع النجاح يف
م�سعانا .كان ا�صراري على ادخ��ال طرابل�س يف
اقت�صاد املعرفة اقوى من جميع اال�شارات التي
تو�ضح �صعوبة ذل��ك .فعندما بد�أنا �سنة 2007
كان هناك �شبه انعدام للبيئة احلا�ضنة والداعمة
ومكوناتها يف لبنان عامة ويف طرابل�س خا�صة
لدعم وازدهار �أي �شركة برجميات عاملية �أو �شركة
معلوماتية.
وبعد خم�س �سنوات من اجلهد واملال اي يف بداية
�سنة  2012قررت ان احول هذا اجلهد واال�ستثمار
الكبري لفهم امل�شكلة وامل�ساهمة يف حلها .من هنا
انطلقت اهتماماتي اخلريية .فق�سمت وقتي بني
اعمال جمموعة انتليجايل وبني اهتمامتي اخلريية
يف املجال الذي ذكرته �سابقا.

ما هي الأمور التي لي�ست موجودة لدينا وما
هو الهدف الذي تعملون على حتقيقه؟

حلمي هو ان تتحول طرابل�س خا�صة ولبنان عامة
اىل احد االقت�صاديات املميزة يف العامل يف جمال

د� .أ�سامة زيادة

املعرفة .اي ان ينمى االقت�صاد اللبناين لي�صبح
اقت�صاد معريف بامتياز .واملك ّون الب�شري وبناء
اجلدارات الالزمة هو جزء من هذا احللم.
ح�ين جئنا لن�ؤ�س�س م��رك��زا للتطوير واالب ��داع
لل�شركة يف لبنان ،ا�ستثمرنا ب�شبابناّ ،
فح�ضرنا
لهم التدريبات وط ّورنا قدراتهم .كنا نظن ان ما
ينق�صهم هي بع�ض اجلدارات التقنية والفر�ص.
كنت اظن انه باعطائنا الفر�صة لهذا ال�شباب
�سيبدع ويناف�س يف ال�سوق املعريف العاملي.
ولكن واجهتنا م�شاكل عدة منها �أن اجلامعات ال
تد ّر�س وال تقدّم مبا فيه الكفاية االخت�صا�صات
ال�ت��ي نحتاجها يف ��ش��رك��ات ال�برجم �ي��ات و�أي��ة
م��ن امل �ج��االت املحيطة بها وال��داع�م��ة لها على
ال�صعيدين االداري والتقني ،وعدا ذلك �أنها ال
متنح لطالبها اجل��دارات الالزمة التي نحتاجها
يف �سوق املعرفة.
باال�ضافة لذلك ،ثقافتنا يف هذا البلد يف ذلك
ال��وق��ت  2007ومنظورنا للعمل ال يتما�شى مع
منظور �سوق املعرفة ،فمث ًال نحن ن�شدد على
اح��د قيم �شركتنا وه��و م�ب��د�أ احل��ري��ة امل�س�ؤولة
( )Responsible Freedomمن حيث �أننا ال
نلزم وال نطلب من �شبابنا االلتزام بدوام معني وال
التواجد حتى يف مكاتبنا ،بل نرتك لهم احلرية يف
ايجاد الأوقات وال�سبل الأن�سب لهم الجناز عملهم

على �أكمل وجه .فبع�ض التا�س يكونون اكرث فعالية
يف ال�صباح والبع�ض يكونون اكرث فعالية يف امل�ساء
او الليل ،البع�ض يكون عقله من�شغال يف فرتة معينة
وال ي�ستطيع الرتكيز .البع�ض قد ال يح�صل على
ق�سط كامل من النوم هذه الليلة الخ.
لي�س ه�ن��اك وق��ت حم��دد للرتكيز ،ك��ل ان�سان
ادرى بنف�سه .اذا تركنا احلرية لالن�سان للقيام
مب�س�ؤولياته وو�ضعنا بع�ض ال�ضوابط واملعايري
�سيتمكن معظم النا�س الذين ي�شعرون بامل�س�ؤولية
لتح�سني فعاليتهم ولكن علينا اعطا�ؤهم االدوات
لذلك .االب��داع واالبتكار كالر�سم والت�أليف .ال
ميكن ان تقول للر�سام ار�سم من ال�ساعة الثامنة
اىل اخلام�سة او اىل م��ؤل��ف اب ��د�أ التاليف من
ال�ساعة الثامنة اىل اخلام�سة� .سري�سم حينما
ي�شعر بذلك ويكون مرتاحا او منطلقا .كذلك
امل� ��ؤل ��ف .ال مي�ك��ن ح���ص��ره��م يف م �ك��ان معني.
البع�ض يرتاح يف �ستوديو او مكان مغلق والبع�ض
يف اجلبل او على البحر .كذلك االبداع واالبتكار.
مبعنى اخر ال ميكن فر�ض الرتكيز .كل ان�سان
ادرى بنف�سه ويجب على املهتمني يف هذا املجال
ان يعملوا على تطوير قدراتهم لزيادة الطاقة
االبداعية واالبتكارية.
ه��ذا امل�ف�ه��وم ه��و ج��دي��د ويختلف ع��ن الفكرة
التقليدية للوظيفة لكنه �أ�سا�سي لبناء ظروف

م�ؤاتية لالبتكار واالب ��داع ،كما ي�ساعد املوظف
(امل�شارك كما اح��ب ان ا�سميه) �أن يكون �أكرث
فعالية و يه ّون بالأخ�ص العمل على الفتيات اللواتي
�سي�صبحن امهات وهن ميثلن ال�شريحة الكربى
من الطاقة االبداعية التي مل تهاجر او لديها قدرة
اكرب على ال�صمود.
مل يت ّقبل االه��ايل ه��ذا املفهوم وب��ات��وا ي�ضعون
�ضغوطا على فتياتنا يف الأوقات التي يعملون فيها
من املنزل .مل يعتد االهايل يف ذلك الوقت على
وجود الفتاة يف املنزل او اال�ستيقاظ متاخرة او
االجتماعات املتاخرة او ال�سهر والعمل يف املنزل
خالل الليل كما يحدث يف اجلامعة.
وجدنا �أن ا�ستثمارنا يف فتياتنا و�شبابنا ا�صبح
كعمل خ�يري .ن�ستثمر ل�سنوات قبل ان نح�صل
على نتيجة ،ف�أ�صبحنا مبثابة مركز تدريب خريي
ووجدنا �أنف�سنا ن�صدر ج��دارات يتلقفها ال�سوق
بدل �أن تكون هذه املهارات متوفرة لنا ولغرينا.
عندما وجدنا ان لبنان ينق�صه الكثري لدخول �سوق
املعرفة مع متيز ال�شباب اللبناين باملقارنة مع
غريهم من �شباب املنطقة ،انطلقنا من النظرة
االيجابية كيف ميكن ان ن�ساهم يف عملية التغيري.
يف اوائ��ل �سنة  2011وبعد خم�س �سنوات من
اخ�ت�ي��ارن��ا للبنان وط��راب�ل����س الح�ت���ض��ان ج��زء
التطوير يف ال�شركة قررنا التم ّهل هنا لندر�س
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«الحل يكون في تشجيع الهجرة المعاكسة
واغراء شبابنا المبدعين والمبتكرين في الغرب
للعودة ليكونوا نواة التغير .وقد واجهتنا مشكلة
ضعف منظومة جودة الحياة في بلدنا»
الو�ضع ونتع ّمق يف اال�سباب .وجهت خرية �شباب
انتليجايل لدرا�سة امل�شكلة والتفكرييف امل�ساهمة
يف احل��ل .نحن جمموعة �ساعدت اكرب �شركات
وحكومات العامل .هل نعجز عن م�ساعدة انف�سنا
وبلدنا ال�صغري؟ نخطط حللول وم�شاكل على
امل�ستوى العاملي ون�ساعد يف حلها .الفرق هنا اننا
�سنمول الدرا�سة ولي�س لدينا املرجعية للتطبيق او
تنفيذ احللول.
وم��ع ذل��ك من منطلق نظريتنا االيجابية وروح
التحدي واال��ص��رار لدينا اخذنا على عاتقنا ان
نبحث عن احللول وجند طرقا لتنفيذها.
بد�أنا ب�أن احلل يكون يف ت�شجيع الهجرة املعاك�سة
واغ��راء �شبابنا املبدعني واملبتكرين يف الغرب
ل�ل�ع��ودة ليكونوا ن��واة ال�ت�غ�ير .واجهتنا م�شكلة
�ضعف منظومة جودة احلياة يف بلدنا وخ�صو�صا
يف القطاع ال�صحي مقارنة بالغرب .وه��ذه اول
عقبة القناع ال�شباب املبدع او املبتكر امل�ساهمة يف
اقت�صاد املعرفة وخا�صة الذي لديه عائلة .املع�ضلة
الثانية �ضعف املنظومة التعليمية االولية والثانوية
والثالثة (اجلامعية) او ما ا�سميناه مبنظومة بناء
اجل��دارات امل�ستدام .اين �سي�ضع ال�شباب العائد
َ
من ا�سواق املعرفة يف الغرب اوالده��م للدرا�سة.
املع�ضلة الثالثة هي غياب منظومة اقت�صاد املعرفة
واالبداع واالبتكار .كيف �سي�سيل ال�شباب ا�ستثمار
جهدهم ووقتهم يف غياب الية فعالة للت�سييل.
وجهنا جمموعة م��ن خ�يرة �شبابنا للدخول
بو�ضع خرائط معرفة لتلك املنظومات الثالث.
خالل �سنتني تطورت الدرا�سة لت�صبح اطار كامل
ملقومات «متيز وطن» مكون من  9حماور ت�شمل
املحاور الثالثة ال�سابقة وهي منظومات «جودة
احلياة» و«بناء اجل��دارات امل�ستدامة» و«اقت�صاد
املعرفة واالبداع».
عدنا مرة اخرى اىل نقطة البداية وبد�أنا بتحليل
اجلدارات الالزمة للم�شاركة يف االقت�صاد واالبداع
َ
وكيف ال تقوم املدار�س وال اجلامعات يف بناء هذه
َ
اجلدارات بل يف بع�ض االحيان بتدمريها .وباعتبار
134

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

ان ادارة اجل��دارات للم�ؤ�س�سات وال�شركات هي
احد جماالت التخ�ص�ص اال�ست�شارية التي نقدمها
لكربى ال�شركات العاملية ومبا اننا منلك كم ًا عميقا
من املعرفة يف ذلك عكفنا على حتليل هذا املحور
بعمق.
تو�صلنا اىل الئحة من خم�س
كانت النتيجة اننا ّ
ع�شرة َجدارة �سلوكية ا�سا�سية يجب ان تتوفر يف
ال�شباب للدخول اىل اقت�صاد املعرفة واالب��داع.
ه��ذه اجل��دارات يجب �أن تُكت�سب على خمتلف
امل�ستويات ،فمنها  7تُكت�سب يف املدر�سة مثل
ج ��دارة الف�ضول والبحث واالكت�شاف وكذلك
ج��دارة التفكري املنهجي ,و 4م��ن املفرت�ض �أن
تُكت�سب على امل�ستوى اجلامعي كالعمل اجلماعي
ومهارات القيادة ,و 4يكت�سبها املرء يف �سوق العمل
من خالل التد ّرج �أوالتدريب كاملثابرة والتفاعل
البناء وغريها.

ما هي اخلطوات التي تقومون بها ل�سد
الثغرات؟

حاولنا اوال ال�ت�ع��اون م��ع اجل��ام�ع��ات ل�سد هذه
الثغرات ولكن هذا التعاون كان بطيئا وم�ضنيا.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال و�ضعنا ب��رن��اجم��ا م�شرتكا
معين ًا مع احدى اجلامعات فوجدناه ي�أخذ منح ًا
غري الذي كنا نت�صوره ف�شعرنا �أنه من الأف�ضل
الرتكيز على و�سائل اخ��رى باال�ضافة ملتابعة
التوا�صل مع اجلامعات .وان��ا ال ال��وم اجلامعات
فهي بطبيعتها متحفظة ج��دا ودورات التغيري
فيها بطيئة .ان امل�ؤ�س�سات بغياب املنهجيات
التي ن�ساعد امل�ؤ�س�سات وال�شركات غلى اقتبا�سها
بطيئة جدا وا�صبحت كالدين�صورات يف حركتها.
كان هذا ممكن التعاي�ش معه حتى خم�سني �سنة
خلت .ولكن مع زيادة الت�سارع يف التغيري واذا مل
تتطور امل�ؤ�س�سات وال�شركات وتبني لديها قدرة
على �سرعة احلركة فان م�صريها �سيكون كم�صري
الدينا�صورات .وكما علمتنا احلياة ومبالحظة

عامل االحياء ال�شهري دارون ان البقاء لي�س لالقوى
وال لالقدر اليوم بل لال�سرع يف التكيف وامل�ستجيب
ب�سرعة للتغيري.
عندما و�ضعنا اطار «متيز وطن» ،رغبنا يف حتويل
هذا االنتاج اىل مركز بحوث تفكريي وو�ضعنا له
طريقة عمل متجددة وم�ستدامة.
كان الهدف لي�س نتائج البحث فقط او الدرا�سات،
ولكن ان ي�صبح ال�شباب الباحثون والعاملون يف
امل�شروع هم بدورهم �أدوات تغيري وعوامل تطوير
يف املجتمع على ان يتغري امل�شاركون يف البحوث
كل �سنة او �سنتني وبالتايل يتم انخراط حوايل
ع�شرين اىل ثاللثني �شاب ًا وفتاة يف منهجيات
التطوير كل �سنة .وجدنا ان هذا �سيكون فعاال يف
مرحلة الحقة وبد�أنا الرتكيز على و�ضع برنامج
متكامل من خم�سة حماور بد�أنا العمل بها منذ
خم�س �سنوات بهدوء .احد هذه املحاور وهو بناء
اجل ��دارات الالزمة عند ال�شباب للم�شاركة يف
اقت�صاد املعرفة واالبداع.
ب��د�أن��ا بتجربة بناء اجل� ��دارات ال�سلوكية عند
ال�شباب من �سن  18من خالل برنامج ا�سميناه
«التميز ال�شخ�صي» بداناه يف اواخر �سنة .2014
� �ش��ارك يف ال�برن��ام��ج ح ��وايل  30ف�ت��اة و��ش��اب� ًا.
احل�صيلة املميزة هي عدد من ال�شباب يعملون
الآن على م�أ�س�سة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة،
كجزء من م�شروع ا�ست�شاري.
منذ عامني كذلك �أطلقنا ال ��دورة الثالثة من
ال�برن��ام��ج واحل���ص�ي�ل��ة جم�م��وع��ة ��ص�غ�يرة من
ال�شباب يتاهلون لدخول �سوق املعرفة واالب��داع.
كنا بداية نقوم ببناء اجل��دارات يف مقر ال�شركة
يف طرابل�س ،وحيث ه��ذا عمل خ�يري م��ن باب
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة قررنا ف�صله متاما
عن ال�شركة.

متى مت هذا الف�صل؟

منذ حوايل �سنة ون�صف تكلمت مع رئي�س غرفة
التجارة وال�صناعة والزراعة يف طرابل�س وال�شمال

الرئي�س توفيق دبو�سي والذي حتم�س فورا وبقوة
للفكرة وو�ضع االمكانيات م�شكورا للم�ساعدة
على ذل��ك .والرئي�س دبو�سي من حمبي اخلري
لطرابل�س و�صاحب م�ب��ادرة «طرابل�س عا�صمة
لبنان االقت�صادية» وي�سعى لتحقيق ذلك ك�ضرورة
لقيام لبنان من طرابل�س وان �شاء ت�صبح طرابل�س
بجهود جميع املخل�صني كذلك.
وقعنا اتفاقية تعاون بني الغرفة وادارة امل�س�ؤولية
املجتمعية ل�شركة انتليجايل على تا�سي�س جمعية
خريية ت�ضم كاع�ضاء م�ؤ�س�سني جمموعة من
اهل الريادة واخلربة يف طرابل�س وتعنى بتمكني
اقت�صاد املعرفة واالب��داع يف ال�شمال من خالل
بناء اجل ��دارات ال�سلوكية والتقنية ليكون هذا
اول مركز من نوعه يف العامل .خ�ص�صت الغرفة
طابقا كامال لذلك .مت ت�صميم املكان ال�ستيعاب
� 200شاب و�شابة يف وقت واحد وق�سم اىل ثالث
م�ساحات .م�ساحة الطاقة وم�ساحة الرتكيز
ال �ه��ادىء وم�ساحة اال��س�ترخ��اء وال �ت ��أم��ل .ازاح
الرئي�س �سعد احلريري ال�ستارة عن املكان خالل
زي��ارت��ه لطرابل�س يف ني�سان املا�ضي ويتم االن
العمل على االنتهاء من تنفيذه وجتهيزه.

�أخربنا عن الدورة اجلديدة لربنامج بناء
اجلدارات.

يف ه��ذه ال��دورة ل�سنة ( 2018ال ��دورة الرابعة)
تعاونا مع جمعية رواد التنمية ومع غرفة التجارة
وال���ص�ن��اع��ة لتطبيق ب��رن��ام��ج ب�ن��اء اجل���دارات
ال�سلوكية والتقنية على نطاق �أو��س��ع بكثري .يف
هذه الدورة تقوم جمعية رواد التنمية مب�ساعدتنا
بالتوا�صل مع ال�شباب وبا�ستقطاب امل�شرتكني
ومتابعة ح�ضورهم مما ميكننا من الو�صول اىل
عدد كبري من امل�ستفيدين وهم كذلك م�شرتكون
يف هذا الربنامج .هدفنا االن يف هذه الدورة هو
ادراج  1000طالب جامعي يف الربنامج مما يتيح
لنا املجال لتحقيق ت�أثري كبري و�سريع.
الربنامج كما ذكرت �سابقا هو لبناء اجلدارات
ال�سلوكية والتقنية للم�شرتكني بطريقة فعالة
ه��ي نتيجة عملنا الك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين ��س�ن��ة يف
جمال التطوير االداري عامليا .ون�ستخدم لذلك
ب��رجم�ي��ات�ن��ا ،ن�ح��ن ال نعتمد ط��ري�ق��ة التلقني
واملحا�ضرات اململة ،هناك كم هائل من املعرفة
موجود على ال�شبكة االلكرتونية .نعتمد حتفيز كل
م�شارك وم�ساعدته على اكت�شاف �شغفه وندربه
على ا�ستخدام االدوات امل�ت��وف��رة .ان�ه��ا كتعلم
ال�سباحة .ال ميكن تعلم ال�سباحة باال�ستماع اىل
املحا�ضرات وال اىل م�شاهدة االخرين فقط بل

بالنزول اىل املاء والتدرب على تقنيات ال�سباحة.
الربنامج يتعامل مع كل م�شارك على حدة ويعطيه
امل�ساحة الكافية ليتعلم .لي�س هناك ت�سابق او
مفا�ضلة بني امل�شاركني .نعتمد مبد�أ الت�آزر وعدم
احلكم على االخرين .نلغي مبد�أ ال�صح واخلط�أ
ون�ستبدله مبواءمة املعايري في�صبح متوافق ًا او غري
متوافق مع معيار معني.
يتفاعل ال�شباب وم��ن خ�ل�ال تفاعلهم يبنون
جداراتهم .يبنون ج��دارة الف�ضول العلمي ومن
اي��ن يح�صلون على املعلومة وك�ي��ف يتعاملون
معها .يتعمقون ب�أمور تثري ف�ضلوهم واهتمامهم،
وه��ي ام��ور خمتلفة ،فيتعلمون االلقاء والنقا�ش
واال�ستماع والتفاعل االيجابي وتتنوع ثقافتهم
فتت�سع م��دارك �ه��م .يتعلمون التفكري النمطي

والتفكري املنهجي واالبداعي� .شيئا ف�شيئا ترتكب
عندهم ��ص��ور ا�شمل للحياة وفر�صها ويبنون
خرائط معرفية ملحيطهم وعلمهم ،ويكت�شفون
كيف ميكن ان ي�شاركوا بفعالية ويعربون رحلتهم
للحياة بفخر واجن��از وهم م�ستمتعون ب�شغفهم،
واث�ق��ون م��ن ق��درات�ه��م ،ي�شقون طريقهم بفخر
واعتزاز وهم ملتزمون باخالق ومبادئ راقية.
ميتد الربنامج لفرتة الدرا�سة اجلامعية .للذين
هم يف ال�سنة االخرية ميكن اال�سراع يف الربنامج
للبع�ض الكت�ساب ما ميكن اكت�سابه خالل �سنة.

ماذا عن م�شاريعكم يف امل�ستقبل القريب؟

�أح��د �أك�بر التحديات يف �سوق العمل يف لبنان
ه��و قلة ال�شركات التي لديها طبقات اداري��ة،
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«إلى شبابنا :سينتزعكم العالم األول من هنا،
منكم من سينجح ومنكم من ستطحنه الحياة،
ومن سينجح لن يجد من يشاركه فرحة النجاح»
فال�شركات مبعظمها حجمها �صغري ولي�س لديها
املجال وال احلاجة لهكذا طبقات .وبالتايل هناك
نق�ص يف حما�ضن التدريب االداري العملي.
اذا ا�ستطعنا م�ساعدة ال�شركات التي تعترب نوعا
ما كبرية يف لبنان (وان كانت باملقيا�س العاملي
تعد �صغرية) على النماء والتطور فهذا �سيفتح
لالقت�صاد ابواب جديدة.
اغلب هذه ال�شركات ت�صارع للبقاء واال�ستمرار.
الو�ضع النقدي العام �سيئ جدا .ارتفاع الفائدة
على اللرية يف ظل ثباتها امام العمالت االجنبية
هو عامل �سلبي على االقت�صاد التقليدي .ا�ضف
اىل ذلك العوامل االقت�صادية ال�سلبية االخرى.
نحاول م�ساعدة بع�ض ال�شركات بتوفري خدمات
التطوير بكلفة مدعومة من �شركتنا ت�صل احيانا
لدعم  .%90ولكن امكانيتنا حمدودة وال ن�ستطيع
اال م�ساعدة عدد يبقى �صغريا بالن�سبة للحاجة
املطلوبة .ن�ح��اول التعاون م��ع بع�ض اجلمعيات
الطالق م�شاريع ميكننا من خاللها م�ساعدة عدد
اكرب من ال�شركات.
نريد �شركات لديها ال�ق��درة الكافية وامل�ساحة
لتنمية الطاقة الفكرية داخلها كي نحقق هدفني:
الأول :م�ساعدة ال�شركة نف�سها و�إف��ادت�ه��ا من
خزانات املعرفة التي لدينا.
الثاين� :أن ي�ستفيد القطاع من تلك القدرة التي
ّ
منيناها ك��ي جنعل م��ن ال�شركة م��رك��ز ت��د ّرج
لل�شباب الذين هم بحاجة لهكذا فر�صة.
ال�شركات الكربى هي احد اهم حماور النماء يف
�أي اقت�صاد ويجب الرتكيز على جميع املحاور
املكونة للمنظومة االقت�صادية لإحداث �أي تغيري.
اذا ا�ستطعنا تطوير طريقة عملها وتطلعاتها
ف�ست�ساعد اي�ضا يف ت�سارع عملية التغيري و�ستكون
خطوة اخرى نحو ان�شاء �سوق املعرفة.
اما املحور االخر الذي ميكن اال�ستفادة منه فهو
االدارة املحلية والنقابات وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
االدارة املحلية وامل�ؤ�س�سات احلكومية ت�سنطيع ان
ت�صرف املال على تدريب موظفيها .عادة تكون
وظيفة الدولة هي حم�ضن لالمان والتدريب قبل
دخوله �سوق العمل اخلا�ص .طبعا لي�ست هذه هي
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الرتكيبة احلالية .معظم النا�س تنظر اىل وظيفة
القطاع العام كم�صدر دخل �آمن وم�ستقل وراحة.

غري العامل الب�شري ،ما هي الأمور الأخرى
التي نحتاجها لن�صل اىل �سوق املعرفة؟

يجب خلق البيئة املنا�سبة واحلا�ضنة واملكونات
ال�ضرورية لتفعيل اقت�صاد و�سوق املعرفة.
وج ��ود بيئة حا�ضنة للمعرفة واالب �ت �ك��ار وه��ذا
ا�صبح اليوم ممكنا من خ�لال مر�سوم مدينة
املعرفة واالبتكار التي �أُطلقت �ضمن اطار املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة ،هكذا م�شروع هو �أ�سا�سي
ل�ب�ن��اء م�ستقبل م��زده��ر لإق�ت���ص��اد طرابل�س.
ه��ذا امل�شروع يتطلع اىل دع��م �شركات املعرفة
والتكنولوجيا وي�شجع �شركات املعرفة والتكنولوجيا
م��ن فتح مكاتب تطوير لها ب�سبب االع �ف��اءات
والت�سهيالت.
وكانت الوزيرة ال�سابقة ريا احل�سن هي املحرك
الأ�سا�سي لهذا امل�شروع وهي من الحقته و دعمته
حتى �أق� � ّره جمل�س ال ��وزراء وه��ي م�شكورة على
حر�صها .ال��وزي��رة احل�سن ذات ق��درة مميزة
على حتويل االفكار اىل اعمال وننطلع الن نرى
مدينة املعرفة واالب��داع حقيقة قائمة ب�شركاتها
وم�ساهمتها الفعالة يف اقت�صاد لبنان كي يتعلم
منها لبنان لي�صبح كله بلد املعرفة واالبداع.
ان ه��ذا املر�سوم ال��ذي اعطى لطرابل�س قطعة
حم��ددة لتكون مدينة معرفة واب��داع كجزء من
قانون املنطقة االقت�صادية اخلا�صة يف طرابل�س
لهو اف�ضل هدية قيمة لطرابل�س� ،إنها تعطينا
االعفاءات ال�ضريبية والليونة املطلوبة لإ�ستقطاب
�شركات نطمح ب�إ�ستثمارها يف مدينتنا ،هذا طبع ًا
�إذا ا�ستطعنا اي�ض ًا �أن ن�ؤ ّمن لها الطاقة التفكريية
امل�ؤهلة والذي نحاول حتقيقه من خالل براجمنا
 EKNOVATEوغريها.
نحتاج اي�ضا �إىل م��ا ن�سميه االط ��ار القانوين
وكذلك وااله��م من ذل��ك اط��ار الت�سييل «exit
»framework
االط ��ار ال�ق��ان��وين يعنى ب��إن���ش��اء �سهل و�سل�س
لل�شركات وحتى ت�سهيل ت�صفيتها يف حال التع�سر.

�شركات التكنولوجيا النا�شئة معظم االحيان
تف�شل ولكن ميكن التعلم من ف�شلها .كما ان هذه
ال�شركات حتفز العاملني لديها من خالل ا�سهم
اجلهد والتي تكون قيمتها اال�سمية لرية واحدة،
كذلك خيار اال�سهم وهذا لي�س متوفر ًا حالي ًا نحن
اذ ًا بحاجة لإطار قانوين خا�ص بالعمالة املعرفية
ي�سهل ت�أ�سي�س وت�صفية ال�شركات ،يعطينا الليونة و
يحمي �أ�صحاب اخلربات.
كما اننا بحاجة اىل قوانني عمل جديدة خا�صة
ب�سوق املعرفة .قوانني العمل هي قوانني اجارة
وهي معدة للعمال ولي�س ال�صحاب اخلربات.
�أم ��ا م��ا �أق���ص��ده م��ن اط ��ار الت�سييل فهو كيف
�سي�ستطيع امل�ستثمر او منت�سبو ال�شركة الذين
لديهم ا�سهم او خيارات ا�سهم ان يحولوا ذلك اىل
مال نقدي .ال بد من ان�شاء �سوق مال ل�شركات
املعرفة مما يتيح تقييمها على �أ�سا�س العر�ض
والطلب وي�سهل ت�سييلها .كما ان قوانني اال�ستثمار
تغريت يف كثري من ال��دول املتقدمة مبا ي�سمح
با�ستخدام �سوق املال الكتتاب احل�شد من خالل
م�ؤ�س�سات تنظم ذل��ك وه��ذا خمتلف عن طرح
اال�سهم االوىل او االكتتاب العام .ل�سنا ببعيدين
عن ذلك ،املعنيون يعون �أهمية ذلك ،فكما عملنا
�واح �أخ��رى يتم العمل على هذه املوا�ضيع
على ن� ٍ
�أي�ض ًا.

اين و�صلتم اىل االن كمجموعة انتليجايل؟

ن�ح��ن ت �ق��دم احل �ل��ول وال�ب�راجم �ي��ات يف جم��ال
التمييز االداري لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
يف العامل .ان هذا هو �صميم عملنا وفيه حمرك
املجموعة للتطوير واالبداع .من اف�ضل برجمياتنا
«م��اب» وهو �أداة جتمع ت�سع �سلوكيات للتخطيط
االداري وامل�ؤ�س�سي وي�ساعد على بناء اخلرائط
املعرفية املتكاملة الي م�ؤ�س�سة ويربط اال�سرتاجتية
بالعمليات واالمكانيات .كما حتليل اماكن اخللل
ومنذجة عمليات التحول .الربنامج يعتمد الذكاء
ال�صناعي لتعلم منهجيات التخطيط.
كذلك متلك ال�شركة كم ًا هائ ًال من خرائط املعرفة
االداري ��ة حل��وايل ع�شرين �صناعة باتباع �سلم

ن�ضوج وهذا ي�ساعد على م�ساعدة العمالء لتطوير
�شركاتهم ب�سرعة وباتباع اف�ضل املمار�سات.
لدينا ع��دد من اال�ست�شاريني الذين ي�ساعدون
ال�شركات على تطبيق برجمياتنا والتي لديها
مكاتب يف دبي والريا�ض ولبنان و�سان فران�سي�سكو.

هل من ر�سالة تود ان توجهها؟

اىل ال�صبايا وال�شباب ،العامل بحاجة لعقولكم.
ال�ع��امل بحاجة جلميع ان ��واع ال�ع�ق��ول .ال تقارن
بينك وبني االخرين فكل لديه �شيء مميز يجب
�صقله والتميز به .انت ال حتتاج للوظيفة .العامل
حمتاج ملا ميكن ان تقدمه .فاذا مل يكن لديك ما
تقدمه فقد حكمت على نف�سك .اعمل على تطوير
ج��دارات��ك با�ستمرار .اجل ��دارة لي�ست معرفة
فقط .انها معرفة ومهارة و�سلوك وممار�سة وبيئة
تعر�ض .اجلامعة تعطيك جزءا من املعرفة .هذا ال
يكفي لبناء جدارة .تعلم كيف تبني جدارتك ولقد
امنا لك ذلك جمانا واميانا منا بال�شباب و�شارك
يف برنامج بناء اجل� ��دارات .افعل ذل��ك خالل
ف�ترة درا�ستك اجلامعية و�ستجد نف�سك ق��ادرا
على امل�شاركة باقت�صاد املعرفة واالب ��داع .بناء
اجل��دارات لي�س باالمر ال�سهل ولكن يتحقق لكل

فرد باال�صرار واملثابرة .وهي رحلة طويلة ولي�س
هناك ع�ص ًا او و�صفة �سحرية �سريعة لتحقيقها.
كما ان العقل الب�شري ي�ق��وم ب�صب االمن��اط
التفكريية ب�ين �سن الثامنة ع�شرة واخلام�سة
والع�شرين وه��ذه املرحلة مهمة ج��دا الكت�ساب
اجل��دارات اال�سا�سية ال�سلوكية .نعلم كيف حتول
االفكار اىل اعمال واالح�ل�ام اىل حقيقة .عدو
االن�سان نف�سه فال تلومن اال نف�سك .يف كل �صراع
او حتد فر�صة ويف كل ف�شل تعلم اذا عرفت كيف
تتعامل مع احلياة.
يجب التم�سك باجلذور التاريخية م�صدر فخرنا
وع �ن��وان وج��ودن��ا ف�م��ن ��ض��اع��ت ع�ن��ده اجل��ذور
واال�صول �ضاعت نف�سه وفقد ا�صالته واالن�سان
بال ا�صالة رخي�ص .ابحثوا يف جذوركم عن بدائل
ترثي حقيقة وجودكم وتعطيكم املعنى والطريق.
اىل االه��ايل :العامل يتغيري ب�سرعة .ال حتكموا
على اوالدك��م بال�ضياع والف�شل من خالل فر�ض
احالمكم عليهم .ما حلمتم به باالم�س لي�ست
احالم امل�ستقبل .والدرو�س التي تعلمتموها خالل
رحلتكم يف احل�ي��اة ال�ت��ي حت��اول��ون ان تعطوها
الوالدك��م لي�ست زاد امل�ستقبل .ظروفكم لي�ست
ظروفهم .يجب ان يتعلموا �سرعة التعلم والت�أقلم

واال��س�ت�ج��اب��ة للمتغريات .م��ا ق��د ي��رون��ه اليوم
كمعطيات ثابتة قد يتغري غدا لنقي�ضها .البقاء
ملن ي�ستطيع التعلم واال�ستجابة للمتغريات .هناك
مهن باكملها �ستختفي خالل ع�شرين �سنة وهناك
مهن �ستتغري متاما .من يبحث عن الفردية يف
العمل لن يجد عمال م�ستقبال .القوة باملجوعات
والعمل اجلماعي.
اىل امل���س��ؤول�ين :دمي��وغ��راف�ي��ة ال�ع��امل املتح�ضر
تتغري و�سيبحث عن طاقات �شابة خارج حدوده.
�سيحاول اخذ اف�ضل من لدينا و�سي�ستنزفنا من
الطاقات التفكريية .لذلك ال بد من العمل على
جعل اقت�صادياتنا جاذبة وحا�ضنة .اليوم ي�شعر
ال�شباب بحلم ال�سفر لبداية جديدة .لن يحتاج
الغرب الغراء �شبابنا فهم يحلمون باملغادرة .يجب
العمل لبناء وطن .كثري من ال�شباب مل يعد ي�شعر
باالنتماء .هو مرتبط بالذكريات واحلنني� .سيكون
فراق ذلك �صعبا عليه يف البداية ولكن حاملا يغادر
ويت�أقلم �سيبني ذكريات جديدة و�سي�صبح بعد
فرتة �صعبا عليه ان يعود.
اىل اف�ضل �شبابنا� :سينتزعكم العامل الأول من
هنا� .سيغريكم وال الومكم .ومنكم من �سينجح
ويحقق اعلى االجن��ازات وهذا حقكم يف احلياة
وكثري منكم �ستطحنه احلياة يف العامل الأول.
ولكن عندما �سيحقق احد منكم اجنازاته �سيلتفت
حوله ،لن يجد من �سي�شاركه ه��ذه الفرحة اال
القليل .الهوة ات�سعت بينكم وبني جذوركم .لن
يفهموكم� .ست�شعرون ان ا�صحابكم ،رفاق ال�صبا،
الذكريات ا�صبحت من املا�ضي ،ال معنى لها يف
احلا�ضر .قد تكونوا قد ربحتم احلا�ضر وامل�ستقبل
ولكن بال �شك �ستخ�سرون املا�ضي.
اىل اجلميع :الي�س م��ن االف�ضل لنا جميعا ان
نتعاون على بناء وطن تكرب فيه ذكرياتنا واحالمنا
وم�ستقبل اوالدنا .الي�س االف�ضل لنا جميعا ان نعلم
ان بناء الوطن يحتاج اىل قوتنا التفكريية جميعا
ال اىل بطوالت احد .ل�سنا ابطاال اال يف خميلتنا.
لنتوا�ضع امام عظمة التحدي ونعمل بجهد .ال يهم
من �سيحل مع�ضلة ما ،فامامنا مع�ضالت اكرث منا
جميعا لنحلها .نحتاج كل العقول وكل اجلهود.
امل�ه��م ان نتبع منهجيات ومم��ار� �س��ات جيدة.
االجوبة لي�ست هي املن�شودة فال داعي للت�سابق
اليها .االجوبة يف تغري م�ستمر .املهم ت�ضافرنا
يف رحلة بناء وطن جتمعنا ون�سرتجع هذه الرحلة
عند النظرة االخ�يرة ف�نرى اننا خ�ضناها معا
وارتقينا معا وكتبنا �سطورا يف ف�صل من ف�صول
رحلة بناء وطن
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منتدى المعاقين في لبنان الشمالي:
تعليم ..تأهيل ..وتشغيل ..ودمج
«منتدى المعاقين في لبنان الشمالي» ليس مأوى لألشخاص المعوقين بل هو
مؤسسة يبذل القيمون عليها جهود ًا مضنية لتنفيذ برامج وإستراتيجيات تتمحور
حول دمج هذه الشريحة بالمجتمع ،ولذلك أطلق «المنتدى» العديد من المشاريع
والبرامج وفي حوزته الكثير للمستقبل.

د .نواف كبارة متحدث ًا اىل «التمدن»

رئي� ��س «املنت ��دى» د .ن ��واف كب ��ارة حت ��دث �إىل
«التمدن» ف�أو�ضح «�أن «املنتدى» هو مفهوم جديد
للتعاطي مع الإعاقة ،فما كان �سائد ًا ،على م�ستوى
لبن ��ان ولي�س طرابل�س فح�سب ،هو بناء م�ؤ�س�سات
ترع ��ى الأ�شخا� ��ص املعوق�ي�ن يف داخله ��ا� ،ش ��ك ًال
امل�س�أل ��ة جميل ��ة ،ولك ��ن م�ضمون ًا هي عب ��ارة عن
حب�س� ،أي نقل �شخ�ص من بيته �إىل مركز يق�ضي
فيه كل حياته ويكون �أ�سري ًا للم�ؤ�س�سة بغ�ض النظر
عن نوعية اخلدمة التي تقدمها.
�أم ��ا املفه ��وم اجلديد ال ��ذي جئنا به ه ��و ان هذا
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الإن�س ��ان يج ��ب دجم ��ه باملجتمع ،ولك ��ن �أي دمج
ميكن ان ينجح �إذا مل تن�ش�أ البنى التحتية املطلوبة
للدم ��ج ،عني ��ت الت�سهي�ل�ات الهند�سي ��ة ،ت�أم�ي�ن
النق ��ل ،الدم ��ج الرتبوي ،العم ��ل ،توفري احلركة،
الأر�صف ��ة« ...املنتدى» قائم عل ��ى ت�أمني كل هذه
اخلدمات ل�ضمان �أكرب قدر من االندماج ،الدمج
يف بيئة ال�شخ�ص املعوق .ومبا ان هذا هو و�ضعنا،
ف� ��إن طبيع ��ة «املنت ��دى» متحرك ��ة� ،أي براجمه ��ا
مرتبطة بحاجات النا� ��س ،لذلك هي بحاجة �إىل
تفاعل دائم م ��ع املجتمع ،وحماولة حل امل�شكالت

التي يتعر�ض لها املع ّوق.
امل�شكل ��ة الأوىل ه ��ي البي ��ت ،هل ه ��و مهي� ��أً �أم ال
خلدم ��ة املعوق ،لذل ��ك نقوم بتهيئت ��ه .هل يعرف
الأهل كيفية التعاطي مع �أوالدهم املعوقني ،ن�شتغل
على املو�ضوع».
�أ�ض ��اف« :عندم ��ا ُنخرج املعوق من بيت ��ه �إىل �أين
يذهب؟
ال�صغري �إىل املدر�سة ،لذلك ن�شتغل على املدار�س،
الكب�ي�ر �إذا مل يك ��ن متعلم ًا نق ��وم بت�أهيله مهني ًا،
وبعدها نعمل على ت�شغيلهم.

ولت�سهيل هذه الأمور هن ��اك حاجة لتوفري و�سائل
النقل اخلا�صة ،ولذلك لدينا حافالت متخ�ص�صة
جمهزة لنقل املعوقني».
ً
وتاب ��ع« :بعد ت�أهيل املعوقني مهني� �ا� ،أمامنا ثالثة
خيارات لت�شغيلهم:
 .1الأول :التوا�صل مع �شركات لتوظيفهم ،ون�ستند
�إىل القان ��ون  2000/220الذي ين�ص على ان كل
�شركة لديها  60موظف ًا وما فوق يجب ان توظف 3
باملائة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .2الثاين :م�ساعدتهم لت�أ�سي�س عمل خا�ص بهم،
مث ًال م�شروع الأك�ش ��اك مع البلدية� ،أو ت�أمني منح
وقرو�ض لهم لإقامة �أ�شغال خا�صة.
 .3الثالث� :إن�شاء م�شاريع �إنتاجية خا�صة باملنتدى،
وبن ��اء عليه �أن�ش�أن ��ا كافترييا داخل ح ��رم املنتدى
يعم ��ل فيه ��ا �أ�شخا� ��ص م ��ن ذوي الإعاق ��ة ،وه ��ي
مفتوحة للعموم ،وت�ستقبل الكثري من العائالت».

�أ�ض ��اف« :حالي ًا ،نح ��ن على و�ش ��ك افتتاح مركز
مهن ��ي يف را�سم�سقا الكورة ،وم ��ن ُينهي التدريب
يلتحق بالعمل ،ولذلك نفكر بالعمل مع اخلريجني
عل ��ى الت�سويق ،وعلى و�شك التوقي ��ع على اتفاقية
تعاون مع «مركز ال�صفدي للت�أهيل املهني املعجل»
واملجه ��ز ب ��كل م ��ا يل ��زم املع ��وق ،و�سيت ��م تبادل
العامل�ي�ن بني املرك ��ز واملنت ��دى .وبامل�شاريع التي
ذكرت نحقق فوائد للمنتدى ون�شغل املعوقني».
و�أكد «�أن الكافتريي ��ا توفر م�ساحة �آمنة للأطفال
ملمار�س ��ة اللع ��ب ،وتُ�سه ��م يف جل ��ب املجتمع �إىل
املنت ��دى فيتعرف على الآخر ويك�سر احلاجز بينه
وب�ي�ن املعوق ،مما يخلق وعي� � ًا �إيجابي ًا نحو ق�ضية
الإعاقة.
كذل ��ك ،يحقق هذا امل�شروع هدف�ي�ن هما :ت�شغيل
�أ�شحا� ��ص ذوي �إعاق ��ة لقاء �أجر م ��ادي ،وحتقيق
دخل ،ولو كان حمدود ًا ،للمنتدى».

�أ�ضاف« :هن ��اك �إقبال جيد على الكافترييا حيث
الأم ��ان للعائالت والأطف ��ال ،والبع�ض �أقام �أعياد
ميالد و�أعرا�س ًا يف باحة املنتدى».
وقال« :نعمل حالي ًا لإجناز م�صنع لل�شمع والتدريب
عل ��ى تن�سيق الزه ��ور وعلى �صناع ��ة ال�شوكوال يف
مركز الت�أهيل املهني اجلديد».
وخت ��م قائ ًال« :ل ��دى املنتدى ح ��وايل �أربعة �آالف
ملف لأ�شخا�ص ذوي �إعاقة ،وهو عبارة عن مركز
حتويل� ،إما التعامل مع املعوق مبا�شرة� ،أو حتويله
�إىل ال�شخ�ص املعني .وتوجهنا الدائم هو الدمج.
كم ��ا نفكر ب�إقام ��ة م�شروع «العي� ��ش با�ستقاللية»
ال ��ذي يحت�ضن كب ��ار ال�سن م ��ن الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة والفئ ��ات املهم�شة ،حيث يعي�ش ال�شخ�ص
يف بيت ��ه باحرتام م ��ع توفر م ��ا يلزم ��ه ،باملقابل
هن ��اك مركز دعم �إذا كان هذا ال�شخ�ص بحاجة
لذلك»

كافتيريا «المنتدى»
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«جمعية عاهدة
البيسار»:
تمويلنا خاص
وال نقبل أي دعم
مالي من أي
شخص أو جهة
الدكتورة لبنى عطوي اسم برز في المجال
األكاديمي على خطى والدها المرحوم
الدكتور فوزي عطوي ،وهي أستاذة علم
االجتماع في «معهد العلوم االجتماعية» في
«الجامعة اللبنانية  -طرابلس» لكنها لم تكتف
بذلك فحسب ،بل انطلقت لتترك أثر ًا طيب ًا أيض ًا
في المجال الخيري كرئيسة لجمعية «عاهدة
البيسار الخيرية» وللميتم التابع للجمعية.
«التمدن» أجرت معها الحوار التالي:
م ��ا ال � ��ذي مي� � ّي ��ز ج�م�ع�ي�ت�ك��م و م �ي �ت �م �ك��م ع��ن
اجلمعيات وامليامت الأخرى؟
«�أو ًال نحن ال من ّيز طائفي ًا �أبد ًا ،عملنا مدين بحت
ولي�س لدينا �أي طابع ديني لهذا العمل� .إ�ضافة
�إىل �أن ن�ط��اق عملنا ي��ر ّك��ز على الطفل �أو ًال.
فطريقة تعاطينا مع الأطفال تختلف من حيث
اخلدمات التي نقدمها لهم.
مث ًال ن�سجلهم يف مدار�س خا�صة وهذا �أمر ال نراه
عادة يف دور الأيتام الأخرى ،كما �أنهم يحظون
ب�ساعتني من الدعم الدرا�سي يومي ًا ،ويح�صلون
�أي�ض ًا على عناية طبية من الفئة الأوىل ،ت�ؤ ّمن
لهم متابعة كاملة مع جميع اللقاحات الالزمة.
ما مي ّيزنا �أي�ض ًا وب�شكل كبري هو �أننا ال نتلقى �أية
م�ساعدات ،حملية كانت �أم خارجية .متويلنا
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رئي�سة اجلمعية د .لبنى عطوي

خ��ا���ص ،ال نقبل م��ن �أي �شخ�ص �أو ج�ه��ة �أي
دعم مادي ولكن ميكن �أن نقبل هدايا ك�ألعاب
للأطفال �أو ما �شابه .فالتمويل اخلا�ص يرتك لنا
م�ساحة من احلرية دون تدخالت قد ت�ؤثر �سلب ًا
على عملنا .وب�سبب هذا التمويل اخلا�ص فنحن
نحت�ضن عدد ًا من الأطفال اللقطاء ،وهذا �أمر
نتم ّيز به عن ميامت �أخ��رى ،ف��دور الأيتام عادة
ما تتجنب احت�ضان ه ��ؤالء الأط�ف��ال وال تغطي
�إقامتهم فيها ،ويعتربون �أنهم قد يجلبون لهم
�صعوبات معينة كت�أمني �أوراق ثبوتية.
�أخ �ي�ر ًا ،ان هيكليتنا الإداري � ��ة وف��ري��ق عملنا
نق�سم العمل ب�شكل وا�ضح ،فلكل
متخ�ص�ص ًا� ،إذ ّ
نق�سم الأطفال �إىل فرق كل فريق
منا دوره ،كما ّ
م�ؤلف من � 6أوالد تعتني بهم م�شرفة».

ما الأم��ور املبا�شرة التي تقدمونها للأطفال
وما �أهميتها؟
«بطبيعة احل ��ال ،نحن نهتم �أو ًال باخلدمات
الأ�سا�سية كامل�أكل وامللب�س والدرا�سة والطبابة،
فبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يحتاج الأطفال �إىل الرتفيه
ن�سجلهم يف خميم �صيفي خالل
والريا�ضة لذا ّ
عطلة ال�صيف.
يتلقى الأوالد دورات كومبيوتر ،ون�شدد كثرياً
على �أهمية التكنولوجيا .جند �أحيان ًا لدى بع�ض
الأط�ف��ال ميو ًال جت��اه ن�شاطات �أو ح��رف معينة
ك��احل��رف ال�ي��دوي��ة �أو امليكانيك �أو الريا�ضة،
فنحر�ص على تنمية ه��ذه امل�ي��ول لديهم لي�س
فقط كهواية ،ولكن �أي�ض ًا كاحتمال اجتاههم لها
كمهنة يف حال عدم الرغبة يف �إكمال الدرا�سة

بعد �صف الربيفيه.
واجلدير ذكره �أن �أطفالنا ا�شرتكوا وبرعوا يف
عدة مباريات على امل�ستوى الوطني ،فقد �شاركنا
مث ًال ببطولة لبنان للجودو وف��از من عندنا 5
طالب مبيداليات .و�شارك �أحد طالبنا مب�سابقة
احل�ساب الذهني ال�سريع ،بطولة ال�ـ «�آي �سي
ما�س» ( )ACMASحيث فاز باملركز الثاين
على م�ستوى لبنان.
�أهمية �إ�شراك الأطفال بهذه الن�شاطات تكمن
�أو ًال يف ما ن�سميه يف جم��ال ال�سو�سيولوجيا بـ
«�سو�سيولوجيا �أوقات الفراغ» و�ضرورة �أن يكون
للولد �أوق� ��ات ف ��راغ مي�ل�أه��ا مب��ا ي�ح��ب ،الأم��ر
ال��ذي ي�ساعد الطفل على االنخراط بالدرا�سة
النظامية ب�شكل فعال و�سليم� .إ�ضافة �إىل ذلك،
هناك حاجة نف�سية و اجتماعية لدى كل طفل
�أن ي�شعر �أنه مثل غريه من الأطفال وال ينق�صه
�شيء عنهم مما ي�س ّهل عملية االندماج ال�سليم
يف املجتمع الحق ًا».
ما هي �شروط االحت�ضان لديكم و �إىل �أي �سن
�أنتم م�ستعدون �أن ت�ساندوهم؟
«هناك �شروط معينة� ،أولها �أن يكون الطفل يتيم ًا
�أو على الأقل يتيم الأب.
ال�شرط ال�ث��اين ه��و �أن ي�ت�راوح عمر الطفل ما
بني  3و 13عام ًا ،ما عدا حاالت اللقطاء الذين
احت�ضناهم وهم ّ
ر�ضع.
ً
�آخ ��ر � �ش��رط ه��و �أن ي �ك��ون ال�ط�ف��ل خ��ال �ي �ا من
�أي �إع��اق��ة ج�سدية �أو ذهنية وذل��ك لأننا غري
م�ؤهلني لإ�ستقبال �أط�ف��ال ذوي �إع��اق��ة ،ال��دار
لي�ست جمهزة لذلك ولي�س لدينا فريق عمل
ومدرب لهكذا حاالت� .أما احلد الأق�صى
م�ؤه ٌل
ٌ
لبقائهم يف امليتم ،فنحن حتى اللحظة مل ن�ضع
عمر ًا معين ًا كحد �أق�صى الهتمامنا ب�أطفالنا.
الأهم بالن�سبة لنا هو �أن ن�صل بهم �إىل �شاطئ
الأم ��ان ،فحني ن�شعر �أن ال�شبان �أو ال�شابات
و�صلوا �إىل مرحلة ي�ستطيعون فيها �إعالة �أنف�سهم
م��ن خ�لال اي�ج��اد وظيفة �أو ال ��زواج (م�ث� ً
لا)،
حينها ميكنهم االنف�صال عنا و�إكمال حياتهم
ب�إ�ستقاللية».
تكلمت ع��ن متويل خ��ا���ص ،حدثينا ع��ن تاريخ
اجل�م�ع�ي��ة وع ��ن ع � ّراب �ه��ا رج ��ل الأع �م ��ال كامل
الزرقا.
«ت�أ�س�ست اجلمعية يف العام  2006بفكرة رجل
الأعمال كامل الزرقا املم ّول الوحيد للجمعية،
فالزرقا رجل �أعمال فرن�سي ناجح ميلك �شركة
«فالكون» للتمويل البديل ،وهو من �أم طرابل�سية
هي املرحومة عاهدة ندمي البي�سار ووالد �سوري

د .عطوي ولولوة جمذوب مع عدد من �أطفال اجلمعية

الأطفال الفائزون يف م�سابقة احل�ساب الذهني  ACMACمع لولوة جمذوب و�إىل ميينها الطفل احلائز على املرتبة
الثانية على م�ستوى لبنان

هو املرحوم حممد الزرقا.
ك��ان��ت ف�ك��رة �إن���ش��اء جمعية «ع��اه��دة البي�سار
اخلريية» تخليد ًا لذكرى والدته .بداية اجلمعية
كانت على نطاق حمدود جد ًا �إذ �إقت�صر عملها
على امل�ساعدات العينية كاحل�ص�ص الغذائية �أو
الأدوية وغريها� ،إىل �أن يف العام  2014مع تفاقم
الأزمات الأمنية الإقليمية ،اتخذ الزرقا القرار
بان�شاء دار رعاية للأيتام� .أتت الفكرة حتديد ًا
بعد م�شاهدته برنامج تلفزيوين �س ّلط ال�ضوء
على و�ضع الأطفال الكارثي يف املنطقة ،عندها

قام الأ�ستاذ كامل بالتوا�صل معي وطرح فكرة
�إن�شاء دار للأيتام تابعة للجمعية .كانت رغبته
معاملة ه�ؤالء الأطفال ك�أطفاله وتقدمي خدمات
لهم على �أف�ضل م�ستوى».
يف امليتم �أط�ف��ال ن��ازح��ون من ح��روب وغريهم
مل مي��روا بهكذا ظ��روف ،ه��ل مل�ستم ف��رق�اً بني
الأطفال النازحني والأطفال الآخرين؟
«طبعا هناك ف��رق كبري ج��د ًا .الأط�ف��ال الذين
م��روا بتجربة ح��رب نالحظ دائم ًا عليهم �آث��ار
نف�سية ج��راء العنف ال��ذي �شاهدوه وتعر�ضوا
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يوم ترفيهي

ل��ه .دائ�م� ًا يقومون مبا ن�سميه باال�سقاط� ،أي
رمي ذلك العنف على الآخ��ري��ن .لدينا �أطفال
م ��روا ب�ت�ج��ارب م��روع��ة ،فمنهم م��ن �شاهدوا
�أهلهم ُيقتلون �أم��ام �أعينهم ،ومنهم من هربوا
من �سوريا يف خنادق حتت الأر�ض وو�صلوا �إلينا
يف حالة يرثى لها ،وحاولنا نحن متابعتهم مع
�أخ�صائية نف�سية ،ولكن �إىل اليوم هناك منهم
من مل ي�ستطع اخلروج من حالة احلرب ونالحظ
�أنهم ما زالوا يقومون ب�سلوكيات حربية.
�أما الأطفال الآخ��رون فلديهم �أي�ض ًا م�شاكلهم
ولكنها تختلف بطبيعتها فهي تنتج عن التفكك
الأ�سري� ،إذ نرى �أن مفهوم الأ�سرة لديهم م�شوه
ج��د ًا ،هم �أي�ض ًا ُمتابعون من قبل الأخ�صائية
النف�سية التي حتاول ،بالتعاون مع فريق عملنا،
التخفيف من وط�أة تلك امل�شاكل والآثار النف�سية
املدمرة .االخ�صائية تتدخل مع الأطفال ب�شكل
فردي وجماعي حيث تقوم مبحا�ضرات وبرامج
توعية ونرى حت�سن ًا ملحوظ ًا لدى ه�ؤالء الأطفال.
ما هي م�شاريعكم امل�ستقبلية؟
«نحن الآن ب�صدد البحث ع��ن مكان منا�سب
لالنتقال �إل�ي��ه .نريد االنتقال �إىل دار حديث
تنطبق عليه �شروط دور الأيتام احلديثة .نبحث
عن مبنى معد لتلك املهمة ونحن جاهزون لكي
نطوره قدر امل�ستطاع .الهدف من ذلك �أن نو�سع
نطاق عملنا ونزيد عدد الأيتام الذين ن�ستطيع
العناية بهم .اليوم لدينا  94طف ًال وم�شروعنا
�أن ن�صل �إىل الإهتمام بـ  200طفل� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،نطمح دائم ًا �إىل تطوير �أنف�سنا من خالل
دورات تدريبية ومن خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات
�أخرى من الناحيتني املجتمعية �أو الرتبوية .مث ًال
ميكننا �أن نتعاون مع «معهد العلوم االجتماعية»
الذي �أد ّر�س فيه ب�أن يتد ّرب الطالب لدينا ،مما
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الفائزون يف اجلودو

يفيدهم �أكادميي ًا ويفيد الأطفال .هذه هي �أهم
م�شاريعنا يف امل�ستقبل القريب.
هل �ساعدتك درا�ستك يف العلوم االجتماعية
على ت�أدية مهامك مع اجلمعية؟
«ن �ع��م ب��ال�ط�ب��ع�� ،ض�م��ن ع�ل��م االج �ت �م��اع هناك
اخ�ت���ص��ا���ص ع�ل��م اج �ت �م��اع ال�ترب �ي��ة وه ��و ك��ان
اخ�ت���ص��ا��ص��ي ال �ث��اين يف اجل��ام �ع��ة�� ،س��اع��دين
ذل��ك ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل ب�شكل علمي م��ع الأوالد
وعلى الت�شخي�ص يف �أحيان �أُخ��رى خا�صة عند
وجود حاالت معينة .من ناحية �أخرى �ساعدين
اخت�صا�صي يف عالقاتي مع املوظفني ومع االدارة
والعك�س �صحيح ،فقد �أ ّثر عملي مع اجلمعية على
طالبي اجلامعيني ،فتجد �أبحاثهم تتمحور حول
مو�ضوع اليتم وهذا ممتاز لأنهم ي�ستفيدون من
ال��دار لأبحاثهم ودرا�ساتهم امليدانية ،ونحن
يف ال��وق��ت نف�سه ن�ستفيد م��ن نتائج �أبحاثهم
ومقرتحاتهم .كما �أن الأوالد يرتاحون للطالب
فيخربونهم عن م�شاكلهم و�إذا ك��ان هناك ما
ينق�صهم مما يلفت نظرنا لأم��ور رمبا مل نكن
نالحظها».
ما هي امل�شاكل وال�صعوبات التي تواجهونها؟
«نواجه بع�ض ال�صعوبات مع الذهنية املجتمعية
لدينا ونظرة النا�س �إىل الطفل اللقيط مث ًال.
كما نواجه بع�ض ال�صعوبات مع املدر�سة فنعاين
�أح�ي��ان� ًا م��ن م�شاكل �سلوكية لبع�ض �أطفالنا،
خ�صو�ص ًا �أولئك الذين ُيعانون من �آث��ار نف�سية
ج� ��راء جت� ��ارب ح ��رب �أو ع �ن��ف �أ�� �س ��ري م��روا
بها ،ف ُي�سقطون ذل��ك على الآخ��ري��ن من خالل
�سلوكيات غ�ير �سوية .لكننا نبقى دائ�م� ًا على
توا�صل مع املدر�سة ملتابعة تلك احلاالت.
بالن�سبة �إىل الأوالد الذين ين�ضمون �إلينا يف
عمر متقدم نوع ًا ما وقد تك ّونت لديهم �سمات

�شخ�صياتهم وهم من خلفية �أ�سرية �صعبة حيث
ال تن�شئة اجتماعية ،ممكن �أن نواجه مع هذه
احلاالت م�شاكل �أكرث من غريهم ،لذا نف�ضل �أن
ي�أتي �إلينا الأطفال يف عمر مبكر.
ونالحظ �أي�ض ًا تراجع ًا (نوع ًا ما) حني يذهب
الأط�ف��ال للنوم عند �أ�سرهم �أو مت�ضية النهار
معهم ،فيعودون �أحيان ًا دون العادات التي كنا
ن�شدد على اكت�سابها يف امليتم� ،إذ ال توجد متابعة
�أ�سرية يف املنزل.
من ناحية �أخرى ،لدينا �صعوبة يف ايجاد مربيات
وم�شرفات ،خا�صة �أن العمل يتطلب البقاء يف
الدار لي ًال وال يتقبل الأهل هذا الأمر وهذا يخلق
لدينا م�شكلة .فنحن بحاجة ملوظفات يحملن
�شهادات ومتخ�ص�صات يف هذا املجال وال نوظف
�أحد ًا غري م�ؤهل .لكن من يحملن ال�شهادات رمبا
يف�ضلن التعليم �أو التدري�س يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
�أو �أي نوع عمل �آخر ال يتطلب البقاء لي ًال.
ه��ل ت�ت�ع��اون��ون م��ع ال��دول��ة اللبنانية يف �إط��ار
عملكم؟
«نعم ،تعاقدنا م�ؤخر ًا مع وزارة ال�ش�ؤون وكان
هدفنا من ذل��ك ت�أمني مظلة قانونية لعملنا.
نتعامل �أي�ض ًا مع حمكمة الأح��داث التي حتيل
لنا الأط�ف��ال اللقطاء والأط �ف��ال الذين لديهم
حاالت �إجتماعية معينة ،ونحن ملزمون بقرارات
حمكمة الأحداث».
ماذا ميكن للنا�س �أن تقدم مل�ساعدتكم؟
«نرحب بالهدايا للأطفال وبالقيام بن�شاطات
مع الأوالد كتنظيم يوم ترفيهي لهم� ،أو زيارتهم
يف امليتم للعب معهم� ،أو ��س��رد الق�ص�ص �أو
الرق�ص .ه��ذه م�ب��ادرات جميلة وعمل تطوعي
نرى فيه �أهمية لي�س فقط للأطفال بل للتعا�ضد
االجتماعي يف جمتمعنا ككل»

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

145

إجتماع

«سنابل النور» :حملة فرز النفايات
«تتبقى مدينتنا أحلى»
في وقت تعاني فيه طرابلس من أزمة نفايات ،وبينما تعقد المؤتمرات وورش العمل
اليجاد حلول ناجعة ،أطلقت جمعية «سنابل النور» مشروع فرز النفايات من المصدر متخذة
حيز ًا جغرافي ًا معين ًا من المدينة كنموذج مبدئي.
رئي�س ��ة اجلمعية ر�ضا �صي ��ادي دعت كل الأهايل
القاطن�ي�ن يف املنطق ��ة امل�ستهدف ��ة م ��ن م�شروع
الف ��رز للتع ��اون م ��ع اجلمعي ��ة .وقالت»«:هن ��اك
زي ��ادة متوا�صلة يف عدد البي ��وت التي تتفاعل مع
امل�ش ��روع ،و�س ��وف جن ��ري درا�س ��ة �شهرية حول
البي ��وت واملباين املتعاون ��ة ،ونن�ش ��ر النتائج عرب
مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي .وعندما ن�صل �إىل
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ن�سب ��ة م�شارك ��ة  80باملائ ��ة وم ��ا ف ��وق يف طريق
املين ��اء ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال� ،س ��وف ننتق ��ل �إىل
منطقة �أخرى».
ً
�أ�ضاف ��ت« :حالي� �ا نت�ش ��ارك يف حمل ��ة ف ��رز
النفاي ��ات م ��ع «جمعية الك�ش ��اف امل�سل ��م» و«مع ًا
لل�ض ��م والفرز» ،مع االنفت ��اح م�ستقب ًال على كافة
اجلمعيات ،لأن «�سنابل النور» �ستكون ،م�ستقب ًال،

املراقب ��ة على تنفي ��ذ امل�شروع .و�س ��وف نعلن عن
�أ�سم ��اء العائالت امل�شارك ��ة معنا من �أجل حتفيز
وت�شجيع الآخرين على امل�شاركة».
كما �أج ��رت «التمدن» حوار ًا م ��ع ال�سيدتني ناديا
حالب وهناء �صيادي ،حول تفا�صيل امل�شروع وما
حققه حتى اليوم.
ال�سي ��دة حالب �أو�ضح ��ت «ان امل�شروع �أطلق منذ

ح ��وايل ثالثة �أ�شه ��ر ،وق ��د كان ردة فعل طبيعية
على م�شكلة جبل النفايات امل�ستع�صية على احلل،
وب ��دل ال�شك ��وى كان علين ��ا ان نب ��د�أ العم ��ل على
الأر� ��ض ،وكان ��ت البداية يف �ش ��ارع ع�شري الداية
حيث تنت�شر امل�ؤ�س�سات بكرثة ،وقد كان التجاوب
كب�ي�ر ًا من �أ�صحاب امل�ؤ�س�س ��ات مما �شجعنا على
التوجه �إىل �سكان املباين ،وبالتزامن ازدياد عدد
ال�سيدات املتطوعات يف امل�شروع.
الأم ��ر الآخ ��ر كان �إ�ستب ��دال �أكيا� ��س النايل ��ون
امل�ستخدم ��ة ب�أكيا� ��س م ��ن القما� ��ش ،وبالتوازي
�أطلقن ��ا خط ��ة توعوي ��ة يف املنطق ��ة امل�ستهدف ��ة
(ال�ض ��م والف ��رز) و�إعتمدن ��ا منطق ��ة «م�سج ��د
الوف ��اء» منوذجية ،كم ��ا ت�سلمنا م ��ن حملة «مع ًا
لل�ض ��م والف ��رز» منطقت ��ي «املئت�ي�ن» و«امللع ��ب
البل ��دي» ،وت�شم ��ل املنطق ��ة مدار� ��س« :رو�ض ��ة
الفيحاء»« ،عربين»« ،خريمييان».
و�أكدت على «التجاوب الوا�سع من قبل امل�ؤ�س�سات
م ��ن بينها «نقاب ��ة الأطباء» الت ��ي رحبت ووعدت
بالدع ��م امل ��ادي ،والبلدية الت ��ي �أ�صبحنا �شركاء
معها رقابي ًا لو�ض ��ع م�ستوعبات كبرية يف منطقة
عملن ��ا ،ون�أمل ان ُيعمم امل�ش ��روع يف كل طرابل�س
»كي تبقى مدينتنا �أحلى»».
ال�سي ��دة هن ��اء �صي ��ادي قال ��ت« :كلفن ��ا �شخ�ص ًا

للقي ��ام بجم ��ع البال�ستي ��ك واملع ��ادن والكرت ��ون
�ضم ��ن برنام ��ج زمني حم ��دد ،مع تلبي ��ة طلبات
الأه ��ايل عن ��د ال�ض ��رورة ،ويت ��م جتميعه ��ا يف
م�ست ��ودع خا�ص ،وبعدها بيعها �أو تقدميها جمان ًا
ل�ش ��ركات تُعنى ب�إع ��ادة تدويره ��ا ،وهدفنا لي�س
الك�س ��ب امل ��ادي و�إمنا احل� ��ؤول دون �إعادة رميها
يف جبل النفاي ��ات .وهذه املواد نقوم بفرزها بعد
�إ�ستالمها خمتلطة».

و�أو�ضح ��ت ال�سي ��دة حالب «�أن املواط ��ن ال يبادر
ب ��ل بحاجة �إىل من يبادر عنه ،لذلك قمنا بتوفري
امل�ستوعبات للمطاع ��م واملقاهي ،املهم �أن يبد�أوا
بعملي ��ة الفرز �أو ًال ،وهذه خط ��وة هامة يف �إجناح
امل�شروع».
ال�سي ��دة �صيادي �أ�ضافت« :ه ��ذا امل�شروع مكلف،
وال يوجد ممول ،لذلك جل�أنا �إىل تنفيذ ن�شاطات
�صغ�ي�رة مث ��ل دورة لغ ��ة انكليزية لق ��اء م�ساهمة
مالية ،والإيراد �سيكون خم�ص�ص ًا مل�شروع التدوير
ون�سعى اليجاد ممولني لتغطية امل�صاريف».
وح ��ول �ضمانة �إ�ستم ��رار امل�شروع قال ��ت ال�سيدة
ح�ل�اب« :امل�شارك ��ة م ��ع البلدي ��ة ه ��ي ال�ضمانة،
فنح ��ن �ش ��ركاء معه ��ا ،ول ��ن نتوقف ع ��ن تنفيذ
امل�شروع ال ��ذي يجب �إ�ستمراره لأن ��ه يعني �صحة
و�سالم ��ة �أوالدنا .كما ان جت ��اوب النا�س �ضمانة
لال�ستمرار ،وم�ستقب ًال �سنح ��اول تعميم امل�شروع
عل ��ى كافة مناطق طرابل�س .كما �سبق ان �شاركنا
يف »ي ��وم املن�شية« وعملنا عل ��ى توعية النا�س على
�أهمية الفرز من امل�صدر».
وختم ��ت ال�سي ��دة ح�ل�اب بالإ�ش ��ارة �إىل �أن
«احلملة ت�ضم حوايل  40متطوعة» ،ودعت �إىل
«ت�شكي ��ل جلان مماثلة يف املناط ��ق الطرابل�سية
الأخ ��رى»
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«جمعية رعاية األطفال»:
ثمانون عام ًا في العمل االجتماعي
ليس األمر وليد اللحظة،
فجمعية رعاية األطفال
تعمل على األرض بصمت منذ
سنوات طوال ،في مساعدات
عينية تقدم على مدار السنة،
في شوارع طرابلس الضيقة
والمحتاجة ،مثل زقاق الحجة،
الدبابسة ،الخانكة ،العوينات
وباب الرمل .ليس سه ً
ال أن
تلتزم الجمعية بشوارع وحارات،
تجمع ما يقارب ستمائة عائلة
مستورة بوشاح العوز ،فيقف
القلم مندهش ًا أمام تلك
األعمال الخيرة.

يف مقابلة خا�صة لـ «التمدن» يف منزل ال�سيدة
ن��ارمي��ان ع�ق��اد ذوق ،رئي�سة جمعية «رع��اي��ة
الأطفال» ،منذ ثمانية وع�شرين عام ًا ،التقينا
ال�سيدة ف�ضيلة ذوق ،وال���س�ي��دة �سمر زيني
ل�ن�غ��و���ص يف �أع��م��اق الأع� �م ��ال ال �ت��ي تقدمها
اجلمعية وما «ثانوية رو�ضة الفيحاء» �إ ّال باكورة
�أعمالها الأوىل وه��ي لها مبنزلة الأم لطفلها
الأول.
ح�سبك �أن تعلم ان حملة «دف�ي�ن��ي» ت�ب��د�أ يف
كانون الأول وتنتهي يف �شهر �آذار من كل عام،
فتقوم بتزويد العائالت باحلرامات ال�شتوية
واجل��وارب والقبعات والبدل ال�شتوية وكنزات
ال���ص��وف ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأرز وال�ت�م��ر ،حتى
ين�شرح � �ص��درك و ُي�ث�ل��ج قلبك ،يف ظ��ل غياب
رعاية الدولة لفقراء طرابل�س.
ال ب��د �أن يكون طفلك� ،أو ق��ل �أح��د �أقربائك
�أو ج�يران��ك ،ق��د ع��اد م��رة �إل�ي��ك حم��دث� ًا عن
م�سرحية ح�ضرها على م�سرح الرو�ضة ،ذلك
امل�سرح ال��ذي ي�ستقبل �سنوي ًا �أع �م��ا ًال هادفة
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ع�ضوات الهيئة الإدارية يف جمعية رعاية الأطفال يف عيد اال�ستقالل

وتربوية للكاتبة امل�سرحية جيزيل زرد الها�شم
يف عرو�ض ثالثة ،يح�ضر �أحدها �أطفال امليامت
كلهم يف طرابل�س جمان ًا.
فحملة «الأل��ف» ال�سنوية هي لت�سجيل تالميذ
ال�صفوف الثانوية واملهنية واجلامعية� ،إذ مت
جمع ع�شرة ماليني لرية لبنانية لت�أمني ذلك،
وفطور الإ�ستقالل ال��ذي يقام لن�ساء املجتمع
الطرابل�سي ،املمزوج بالفن واملمهور بالهدايا
ال �ت��ذك��اري��ة ،ه��و جل �م��ع ال �ت�ب�رع��ات ،وك��ذل��ك
«ترويقة عيد العمل» ال�سنوية.
عمل م�ستمر ودواليب الن�شاط ت��دور وتتقدم،
ون�ساء متر�سن يف العمل الإن���س��اين اخل�يري،
منذ ن�ش�أة «جمعية رعاية الأطفال» عام 1937
حتى ال�ساعة.
ت�ستعيد ال �� �س �ي��دة ف���ض�ي�ل��ة ذوق ق�م��رال��دي��ن
ذكرياتها يف الدخول �إىل مدر�ستني ر�سميتني
بعد موافقة وزارة الرتبية ،حيث قامت اجلمعية
بالتوا�صل م��ع م��ا ي�ق��ارب �أل��ف طفل ،وقدمت
لهم املعلومات ال�لازم��ة التي ت�ساعدهم على

املحافظة على نظافتهم ال�شخ�صية والتدرب
ع�ل��ى امل��واط �ن��ة ال�صحيحة ،مم��ا ت��رك �أث ��ر ًا
�إيجابي ًا عند ال�صغار ،خ�صو�ص ًا بعد توزيع
املنا�شف وال�صابون وفرا�شي الأ�سنان عليهم
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل طقم �شتوي لكل ط��ال��ب .كما
قامت اجلمعية مب�ساعدة «الفاجيت» بتنظيف
«ح��ي ال�ت�ن��ك» واخ�ت�ت�م��ت ذل��ك بحفلة خا�صة
للأطفال هناك.
يدرك العاملون على هذا املنهاج ال�سنوي من
العطاء والبذل� ،أن مثل هذا االندفاع يف تلبية
حوائج النا�س يحتاج �إىل ت�شابك املجتمع كله،
حتى ي�ستمر على م��دار ال�سنة ،فيتعاونون مع
اجلمعيات الإن�سانية وق��د ح�صل ت�ع��اون مع
«الهيئة العليا ل�ل�إغ��اث��ة» ،يف ال�سنة املا�ضية،
�إذ �أ�سعفوا النا�س بتقدمي احلرامات والأرز،
فجمعية «رع��اي��ة الأط �ف��ال» تعمل م��ع اجلميع
ولي�ست لها �أية تبعية �إ ّال لل�ش�أن املدين العام.
و�إذا ما �أتى رم�ضان ،وه ّلت اخلريات والوجبات
املدعومة باحللويات� ،أو العادية التي ال تخلو من

ال�سيدة نارميان عقاد ذوق تتو�سط ال�سيدة �سمر زيني وابنتها ال�سيدة ف�ضيلة ذوق قمرالدين

�أع�ضاء اجلمعية يوزعون احل�ص�ص الرم�ضانية

خالل �إحدى التوزيعات الغذائية يف اجلمعية

ال�سيدة ف�ضيلة ذوق قمرالدين تكرم �أطفال الأحياء ال�شعبية

تالميذ رو�ضة الفيحاء �أثناء �ساعات خدمة املجتمع

�إحدى ن�شاطات جمعية رعاية الأطفال املوجهة للأيتام

املك�سرات واللحوم والدجاج فوق الأرز املطبوخ،
فب�إمكان �أي �شخ�ص �أن يختار عدد من يريد
ت�ف�ط�يره��م ،وي �ق��دم ف�ط��رت��ه �ضمن خ�ي��اري��ن:
املدعوم �أو العادي ،لي�صار �إىل طهي الوجبات
ع�بر ��س�ي��دة وظفتها اجلمعية ل�ه��ذا الغر�ض
وتوزيعها يومي ًا .ففي «ب��اب ال��رم��ل» مث ًال ،يف
رم�ضان املا�ضي ،مت ادخال �شاحنة لتوزيع مئتني
و�سبعني وجبة يف يوم واحد ،يف كراتني مملوءة
من لذائذ الطعام النظيف ،كذلك ُوزعت لتلك
الأحياء ح�ص�ص غذائية وحل��وم ودج��اج ،عدا
املحارم و�أوراق اال�ستعمال ال�شخ�صي.
ول��ق��د ك��ان��ت ح �� �ص �ي�ل��ة ت ��وزي ��ع الإف � �ط� ��ارات
الرم�ضانية لهذا العام ع�شرة �آالف وجبة.

�أم ��ا يف ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى ف�ق��د وزع ��ت اجلمعية
ح�ص�ص الأ�ضاحي وقد �ساعدها يف ذلك جيل
�أبناء الرو�ضة املندفعني للعمل �إىل جانب �أهل
جمعيتهم ،بعد �أن زرعت يف قلوبهم بذرة حب
اخلري ونخوة م�ساعدة املحتاجني يف املدينة.
و�آخر ما قدمته اجلمعية يف الأحياء ال�شعبية،
كان �إعادة ت�أهيل منزل �أ�صابته النريان ف�أتت
عليه ،ما ا�ستوجب �إع��ادة ت�أهيله كام ًال ،بعد
ح� ّ�ف ج��دران��ه و�إع��ادت��ه بكامل فر�شه و�أدوات��ه
ال�صحية وم�ستلزمات �أهله اليومية وقد بلغت
التكلفة املالية  6000دوالر نقد ًا غري التربعات
العينية ،التي �ساعدت على جتهيز البيت كام ًال
و�أف�ضل مما كان عليه

ترميم وت�أهيل من قبل اجلمعية لبيت تعر�ض للحريق
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فنون

«أطوار العمران»
بين قلعة طرابلس ومعرضها
ت�صوير وليد را�شد

كل من زار معرض «أطوار العمران» الذي ينظم توازي ًا بين معرض رشيد كرامي الدولي
وقلعة طرابلس ،يدرك من اللحظة األولى أنه أمام عمل فني مختلف ،سواء من حيث
الشكل أو التقديم أو المضمون .ثقافتان مختلفتان تتكلمان لغة واحدة :لغة الفن
واإلبداع ،وترسالن من طرابلس إلى العالم رسالة مفادها أن هذه المدينة لم تكن يوم ًا إال
ملتقى للحضارات ،ومهد ًا للجمال والتألق والحوار .حول هذا المعرض ،تحدثت لـ «التمدن»
مديرة قطاع العزم الثقافي فاديا دوماني ،خاصة وأن «العزم» و«مؤسسة ميقاتي» هي
الداعم األساسي لهذه الفعالية الثقافية.
من لبنان �إىل املك�سيك

يف ا�ستعرا�ض �سريع ل�ب��داي��ات ال�ف�ك��رة ،لفتت
دوماين �إىل �أنها وليدة الرغبة يف التبادل الثقايف
الفني بني « »Beirut Art Residenceيف لبنان
و« »PAUSيف «غواداالخارا» يف املك�سيك.
ول�ق��د ا�ست�ضافت ك��ل م��ن امل�ؤ�س�ستني فنانني
ل ُيقيموا بني البلدين وي�ستوحوا �أعما ًال من قلب
املجتمعني .و�أثنت مديرة قطاع العزم الثقايف
فاديا دوم��اين على التعاون الب ّناء بني م�ؤ�س�سة
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من�صة  Studio Cur/Artالق ّيمة على املعر�ض
بني لبنان وفرن�سا كارينا احللو ،وبني �أني�سة تواتي
التي كانت تعمل بني فرن�سا واملك�سيك ،الأم��ر
ال��ذي �أت��اح ت�شارك وجهات النظر واملقاربات
حول مو�ضوع «�أطوار العمران» ،علم ًا �أن املعر�ض
ا�ستغرق � 18شهر ًا من العمل املتوا�صل.
و�أ� �ش��ارت دوم��اين �إىل �أن «ال�ه��دف م��ن تنظيم
«�أطوار العمران» هو الدفع باجتاه التفكري بواقع
الإن�سانية يف ع�صرنا ،بعد �أع ��وام م��ن �أوه��ام

التقدّم التي تنذر باالنهيار يف ح��ال ا�ستمرار
وترية الإفراط يف االنتاج كما هي عليه� ،إ�ضافة
معماري �ش ّكل منذ ال ِقدم رمز ًا
م�شروع
�إىل �إحياء
ّ
ٍ
ً
مثالي ًا و ُمنطلقا لبلدٍ جديد» ،م�ضيفة ب�أن «�أهميته
تكمن يف الإ�ضاءة على الدور احليوي للفنّ  ،يف
كونه م�ساح ًة للتالقي بني الأف��راد واملجتمعات
وال�ث�ق��اف��ات ،وب��ال�ت��ايل ترجمة الأف �ك��ار وق��ائ� َع
اجتماعية مرتابطة» .وتوجهت دوماين بال�شكر
�إىل حمافظ بعلبك الأ�ستاذ ب�شري خ�ضر ،ابن

طرابل�س الذي كان داعم ًا للم�شروع منذ بدايته.

«�أطوار العمران» يف �سطور

يقدم «�أط��وار العمران»  20م�شروع ًا ،بينها 9
�أعمال فنية مفو�ضة و�أحد ع�شر عم ًال �أجنزها
ف ّنانون م�شهورون عاملي ًا من لبنان واملك�سيك،
حتت �إ�شراف م�ؤ�سِّ �سة من�صة Studio Cur/
 Artالق َيمة كارينا احللو .وقد توا�صلت الق ّيمتان
احللو وت��وات��ي مع ع�شرات الفنانني بني لبنان
واملك�سيك ،وب�ع��د جوجلة ل�ل�أف�ك��ار واالع �م��ال،
اختارتا الفنانني الذين ت�صب �أعمالهم يف عمق
فكرة «�أطوار العمران».
ً
وي �� �ض��م امل �ع��ر���ض �أع� �م ��اال ل �ف � ّن��ان�ين لبنان ّيني
ب�شكل ح���ص��ري ،يف
ومك�سيك ّيني م���ش��ارك�ين،
ٍ
املعر�ض ،وه��م� :إدغ��اردو �أراغ��ون ،علي �ش ّري،
ج ��وزي داف��ي�ل�ا ،ج��وان��ا ه��ادج��ي ت��وم��ا وخليل
جريج ،ملياء جريج ،فريتزيا �إي��ري��زار ،جورج
منديز باليك ،داميان �أورتيغا ،مروان ر�شماوي،
غربيال ريكو� ،ستيفاين �سعادة ،روي �سماحة،
ج�لال توفيق ،وزاد ملتقى ،يف معر�ض ر�شيد
كرامي الدويل ،وكذلك ك ّل من ريان ثابت ،هايغ
�إيفازيان� ،إميانويل توفار ،وبابلو دافيال يف قلعة

طرابل�س التاريخية.

ملاذا «املعر�ض» و«القلعة»؟

�أما ملاذا اختري هذان املوقعان دون غريهما من
معامل طرابل�س ،فيجيب املنظمون �أن الر�سالة
من وراء ذلك �إعادة التوا�صل بني معر�ض ر�شيد
كرامي ال��دويل املقفل �أم��ام اجلمهور لفرتات
طويلة من ال�سنة ،والقلعة من جهة ،وبني �أهايل
املدينة من جهة �أخ��رى� ،إ�ضافة �إىل الرغبة يف
تفعيل احلوار بني فل�سفة التاريخ والرتاث الذي
مت ّثله ه��ذه القلعة ،وب�ين الفن احلديث املتمثل
يف هياكل معر�ض ر�شيد كرامي التي بناها �أحد
�أ�شهر املهند�سني املعماريني يف القرن الع�شرين
وهو الربازيلي �أو�سكار نيماير.

�إىل جانب املعر�ض

وبالتوازي مع املعر�ض� ،أقيمت �أن�شطة ثقافية
متنوعة ت�صدرها م�ؤمتر بعنوان «معر�ض �أو�سكار
نيماير يف طرابل�س� :إرث حديث يف خطر» عقد
يف متحف �سر�سق ببريوت ،يف � 27أيلول املا�ضي،
وحت��دث فيه ف��ار���س ال��دح��داح املتخ�ص�ص يف
الهند�سة احلديثة وع�ضو «م�ؤ�س�سة نيماير»
واملهند�س اللبناين ب��رن��ار خ��وري .كما نظمت

حما�ضرة يف العا�شر من ت�شرين االول اجلاري،
عن املهند�س املعماري املك�سيكي لوي�س براغان،
حت��دث فيها خ ��وان ب��ال��وم��ار م��ؤ��س����س جمعية
«براغان»� ،إ�ضافة �إىل تنظيم ور�شة عمل لطالب
الهند�سة يف «جامعة العزم» يف طرابل�س ،ملدة
ثالثة �أيام بعنوان« :كيف ميكن للهند�سة ان تغيرّ
املدن اليوم».

لذة التحدي

ومل ي�ك��ن لعمل ك �ه��ذا ان مي��ر دون �صعوبات
وحت��دي��ات ،يف مقدمتها التمويل ،ال��ذي كانت
م�ؤ�س�سة ميقاتي الداعم الأول لتجاوزه ،وت�شجيع
املمولني الآخ��ري��ن على «الإق� ��دام» ،على غ��رار
ال�سيد روبري متّى و«بنك بيمو» و�شركة «�ألفا» ويل
بنك .Libank
�إىل ذل��ك ،ك��ان ال ب��د م��ن �صعوبات لوج�ستية
متثلت يف اال�ستفادة م��ن مباين املعر�ض غري
امل�ؤهلة لفعاليات مماثلة ،ولكن الرغبة يف تقدمي
عمل مميز ،واحلافز الكبري لدى املنظمني ،كانا
كفيلني بتجاوزها.

جتربة �أكرث من م�شجعة

ويف تقييم �سريع للمعر�ض ،ي�ؤكد املنظمون �أن
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الإقبال كان مر�ضي ًا جد ًا من قبل اجلمهور الذي
تخطى حتى الآن �سبعة �آالف زائر من خمتلف
املناطق اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل زيارته من �سياح
�أجانب يق�صدون طرابل�س للمرة االوىل.
كما �أثار املعر�ض الكثري من الكتابات الإيجابية
يف ال�صحافة العربية والأجنبية ،خا�صة جلهة
احلركة الفنية التي �صنعها «�أطوار العمران» يف
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ال�شمال .كما �أثنوا على توظيف مباين املعر�ض
من حيث توزيع الأعمال التي تتنا�سب مع هوية
كل مبنى كما هو ح��ال عمل الفنان زاد ملتقى
مث ًال يف امل�سرح التجريبي.
وه �ن��ا ،ي��رى امل�ن�ظ�م��ون �أن ��ه ال ب��د م��ن التنويه
بامل�ساعدة ال�سخية م��ن «متحف ب�يروت للفن
 »BeMAمتمنني �أن تكون ب��ادرة خري لتنظيم

م �ع��ار���ض ف�ن�ي��ة ك �ب�يرة يف ط��راب �ل ����س امل��دي�ن��ة
التاريخية الغ ّنية بالثقافة والفن واالدب.
باخت�صار ،ميثل «�أط��وار العمران» نقلة نوعية
يف العمل الفني جلهة تنوع املعرو�ضات وتعدد
الهويات الفنية :تعدد يليق مبدينة طرابل�س
و�أهلها الذين يحق لهم �أن يقدموه �إىل العامل
ك�شاهد على حبهم للحياة واجلمال والفن

فنون

رفيق الحريري :الفن في خدمة
الطفل والبيئة والرفق بالحيوان
رندة منقارة

إشكالية االسم تكفي
لتجعل من صاحبها
متحدي ًا متمرس ًا في
النجاح ،إلثبات ذاته
وكيانه بعيد ًا عن تداعيات
االسم وما تتركه في
المجتمع من ردود فعل.
«رفيق الحريري» ليس
اسم ًا سه ً
ال على حامله،
لكنه أكسبه قوة
شخصية وتحكم ًا في
الحياة ،ولمعان ًا ربما يوازي
تفرد هذا الشخص بفنه،
قناعاته ومستوى رقيه
في تجسيد مشاعره.
الفنان ال�شاب رفيق احلريري

لقاء «التمدن» معه ومع ال�سيدة نهاد ال�شيخ رئي�سة
جمعية «رفق» ،جاء بناء على موعد ،للحديث عما
جمعهما يف عمل واحد�( ،أق�صد كتاب ،Indigo
والذي هو �أ�ص ًال م�شروع تخرج رفيق من اجلامعة
اللبنانية لنيل �شهادة املاج�ستري) مل يكن عبثي ًا
بالن�سبة لل�سيدة نهاد التي ر�أت يف ال�شاب الفنان،
ح�سا�سية وروحانية عالية ،اختارتها بكل ثقة،
لتو�صل عرب كتابه ،ر�سالة �إىل �أطفال لبنان ،يف
مدار�سهم ،عن �أهمية ح�سن التعامل مع البيئة
واحليوان خ�صو�ص ًا ،ففي �إ�شارة لطيفة ،عر�ضت
ال�سيدة نهاد ،حاالت حتتاج للم�ساعدة الإن�سانية،
نظر ًا النت�شار الكالب خا�صة يف املنطقة ،وتخلي

�أ�صحابها عنها وطردها �إىل ال�شارع بعد �أن تكرب،
ناهيك عن تعر�ضها لل�ضرب واال�ستهداف من
قبل ال�صغار والكبار مع ًا ،وتخويف ال�صغار منها
وتهديدهم بتوجيهها �إليهم �إذا مل ي�سمعوا كالم
الأهل.
وم�ؤخر ًا وقع املحافظ على قرار ت�شكيل جلنة ،ت�ضع
خطة ملعاجلة مو�ضوع الكالب ال�شاردة ،لتجميعها
يف م �ك��ان م �ع�ين ،خ�صيها ،تطعيمها و�إع� ��ادة
متركزها ح�سب كل حالة وما يقت�ضيه الواقع.

عُ ُم ٌر �شاب و�إجنازات كبرية

رفيق احل��ري��ري ال��ذي تخرج م��ن

جامعة LIU

جم���از ًا ب �ـ « ،»Graphic Designاخ �ت��ار ان
يكمل درا�سته يف اجلامعة اللبنانية ،لينال درجة
املاج�ستري يف فنون الإع�لان والفيديو والأف�لام
والر�سوم املتحركة ،عام .2012
بدايات عمله ،كانت مبا�شرة على االنرتنت ،مع
زبائن من دب��ي ،بريطانيا و�أملانيا ،حا�شد ًا كل
ما يرتاءى له من �صور طفولية وملكات �إبداعية
جديدة ،حا�صد ًا بذلك �شهرة وجناح ًا خارجي ًا،
خ��ول��ه ال�ع�م��ل ل�صالح ��ش��رك��ة Awakening
 ،Recordsوه��ي ال�شركة ال�ت��ي تعامل معها
املن�شد ماهر زين� ،أما الفيديو الذي قدمه «رفيق
احلريري» للمغني « »Harris. Jوالذي كان عن
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بر الوالدين فو�صلت م�شاهداته �إىل  15مليون
م�شاهدة (وكان التحريك لعبدالرحمن �أبي�ض،
عام .)2015
فلل�شاب �صفحة على �شبكة التوا�صل االجتماعي،
�ساعدته على االنت�شار ب�سرعة.

 Indigoمن م�شروع تخرج �إىل كتاب مباع

يعمل «رفيق احلريري» ب�شكل ف��ردي ،بعيدا عن
�ضو�ضاء الوظيفة والتزامات الإداري�ين ،ي�شتغل
لي ًال وبهدوء ...هو من ي�ش ّبه نف�سه بطائره املف�ضل:
«البومة» والتي جت�سد املراقبة ،الهدوء وال�سالم
الداخلي ،التفكري املتزن ،فق�ص�ص الأطفال التي
ر�سم �إحداها للكاتبة هدى حرقو�ص حتت ا�سم
«الغمامة البي�ضاء» �أمطرت عليه خري ًا وفري ًا ،وهو
اليوم يعمل على ثالثة كتب� ،أحدها لكاتب لبناين:
ويجد ان الفرق بني الكاتبني اللبناين والعربي هو
ان الأول يهتم ب�سياق املراحل املو�صلة �إىل العربة،
�أكرث من �إظهار العربة وحدها.
�أم��ا ع��ن تعاونه م��ع ال�سيدة نهاد ال�شيخ فريى
�أن العمل معها على عالقة وثيقة باللطف نحو
احليوان ،وكان القدر من جعل م�شروع التخرج
اجلامعي ،ينا�سب ما تتطلع �إليه رئي�سة اجلمعية
للدخول �إىل املدار�س عرب الأطفال.
فعنوان الكتاب  ،Indigoيحمل رم��ز الأطفال
النيليني ،القادرين على ك�شف طاقة وهالة الغري،
هذا العلم القدمي احلديث والذي يدعى «روحاني ًا»
والذي كان نظرية فقط عام � ،1970أثبتها العلم
فيما بعد.

لطف ورفق
العامل بحاجة �إىل ٍ

كالمنا يحر�ض ال�سيدة نهاد ال�شيخ لتعرب عن
�أهمية ان نعلم الطفل كيف يرى اجلمال يف كل
�شيء ،مهما ك��ان ع��ادي� ًا ،لأن ما يفوق اجلمال
�سيتوىل �أم��ر نف�سه بنف�سه ،فالطبيعة بالن�سبة
للبطل ال�صغري يف الكتاب ،خملوقة يف داخله وهو
مت�صل بها روحاني ًا .من امل�ستحيل �أن ترى �شر ًا
من �إن�سان ال يقدر �أن ي�ؤذي الطبيعة واحليوان.
وي�ضيف «رف�ي��ق احل��ري��ري»« :ال أ�ق��در ان �أك��ون
لطيف ًا مع الآخرين �إن مل �أكن لطيف ًا مع نف�سي
�أو ًال».
تتابع ال�سيدة نهاد �شرح م�شكلة التعاطي مع
احليوان ،م�ضيئة على ق�سوة التعامل مع الكالب
يف امليناء ،رغم �أنه مت التوجه للبلدية منذ �سنتني،
حلل امل�شكلة التي �أنذرت بالتفاقم ال�سريع ،ب�سبب
تف�شي ظاهرة الإجت��ار بالكالب ب�شكل ع�شوائي
ومبال قليل ،مما ينعك�س تكاثر ًا بني كل الأجنا�س،
اللبنانية منها والغريبة ،فيواجه �أ�صحابها �صعوبة
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نهاد ال�شيخ

القيام ب�إطعامها �أو تلقيحها .فملج�أ الكورة الذي
قام بجهود �شخ�صية يف كانون الثاين ُ 2018يطعم
وي��ؤوي وي�ؤهل بعد املر�ض بهدف عر�ض الكالب

للتبني م��رة �أخ��رى ،ي�ضم �إليه  14كلب ًا وج��راء
�صغرية ،يعتني بها ما يفوق ع�شرين متطوع ًا،
يقدمون لها الطعام ويغ�سلونها ،وي�ج��رون لها

عمليات الإخ�صاء ،وذل��ك كله ب�شكل �شخ�صي
ودافع �إن�ساين.

ماذا عن ق�ص�ص الأطفال يف الأ�سواق؟

ك�ت��اب «رف �ي��ق احل��ري��ري» مل تغري فيه ال�سيدة
نهاد ال�شيخ حرف ًا واح��د ًا �أو �صورة .فهو كتاب
يطابق كل املعايري اخلا�صة بالأطفال وان�سيابية
�إي�صال الفكرة بب�ساطة ،وهو بعيد عن الق�ص�ص
التي تزخر بها املكتبات والتي ال تعدو ان تعيد،
ب�سخافة ،حكايات �صارت �سخيفة وبدائية ،بكل
ما تكر�سه من �صور للفتاة ال�ضعيفة التي تنتظر
احللول للم�شاكل التي تواجهها ،دون �أن ت�شارك
يف �صنع احلل فيها.
لدى �س�ؤالنا رفيق عن ر�أيه يف ق�ص�ص الأطفال
املعرو�ضة حالي ًا يف الأ���س��واق ،انتقد �سخافة
امل�ح�ت��وى ،وه��ي ال ت�ق��دم �أي تطوير �أو تنمية،
وه��ي ق�ص�ص متعارف عليها وم��وج��ودة بوفرة
على رفوف املكتبات ،جتارية ومعادة« :الأم�يرة
النائمة»« ،الأقزام ال�سبعة»« ،بيا�ض الثلج» ،كلها
عناوين لق�صة واح��دة ،لكن الأم��ر ال يخلو من
دارين للن�شر يف بريوت ،تقدمان ق�ص�ص ًا جديدة
�إبداعية ،مما ي�شري �إىل بداية انك�سار هذا النمط
التقليدي ،ل�صالح تطور �أدب الأطفال ،فالقطار
بد�أ يقف على ال�سكة ال�صحيحة

(الر�سوم املرافقة لهذا الن�ص هي من �أعمال رفيق احلريري)
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فنون

ماريو سابا..
أن تكون «بوهيمي ًا»
في طرابلس العتيقة
?MAR10 - I’m bored. Aren’t you bored

فيلم قصير للمخرج فراس الحالق تخليد ًا لذكرى الفنان
ماريو سابا وحسب وجهة نظره «تخليد ًا للمدينة
التي ماتت معه» وهو عبارة عن تركيب صور
(مزدوجة أحيان ًا) لماريو وهو ينفذ مجسم
اإلعصار .ويذكر فراس في صفحته َّ
أن العمل
مثبت في معرض ""In-Prospective
في  .MACAMويقدِّم هذا الفيلم
تجسيد ًا رائع ًا لتراث ماريو  ،ووصف ًا
حقيقي ًا لحياته كفنان ،كحالم وكروح
حرة ومتمردة .وقد شكرفراس كل من
عاونه بإتمام هذا الفيلم ومنهم سعد
عباس ،ربيع االحمر ،كريستو سابا (اإلبن)
وشكري حصني الذي يتحدث عن ماريو
في هذا الفيلم .وماريو هو مرشد
لفراس وللكثيرين من تالمذته
وهو من ألهم فراس بالتوجه
إلى الفنون.

بع� ��ض النا�س ي�شكلون �إ�شكالية خا�صة يف حماولة
فهمه ��م للوج ��ود والدني ��ا من حوله ��م ،يف حتليل
م�ستم ��ر مل ��ا حولهم م ��ن ثقاف ��ات مغاي ��رة تطبع
�سن ��وات العم ��ر وبراح ��ات التفك�ي�ر وم�ساف ��ات
الأح�ل�ام وحتى الكلم ��ات ،التي ت�ش ��كل حمطات
عل ��ى �أل�سنة م ��ن يلفظها ،ب�ل�ا تدقي ��ق �أو تركيز
يعب عنه ،ولكن يف الواقع هي ن�سيجه و�إرثه
فيما رّ
الإن�س ��اين والثقايف والدين ��ي واالجتماعي� ،أدرك
ذلك منتقدوه �أو مل يدركوا...
لق ��د ق ��ر�أت عن ماري ��و �ساب ��ا الكثري م ��ن النقد
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املم ��زوج بده�شة الإعج ��اب والإكب ��ار ،فهو جتر�أ
عل ��ى ما مل يتجر�أ عليه الكثري من فناين ع�صره،
فتوقف عن ��ده النقاد بحريةُ ،يظه ��رون �إبداعاته
واختالف ��ه ،دون امل�سا� ��س مبحاول ��ة فهم ��ه حق� � ًا
ك�إن�س ��ان ب�سيط متجرد عن فنه ،يبحث عن هوية
خا�صة ترتاح لها نف�سه.
لقد حاول ماريو �سابا �أن يدر�س علم النف�س مثله
مث ��ل الكثريين من ال�شباب الذين ما �إن يح�صلوا
على ال�شهادة الثانوي ��ة ،حتى يكون هذا العلم هو
�أول ما يخطر بذهنهم ،رمبا الرتباط علم النف�س

مبرحل ��ة ال�شباب والتي فيه ��ا يريد املرء ان يفهم
فيه ��ا نف�س ��ه وحميطه وعامل ��ه بطريق ��ة متج ّردة
بعيدة عن العادات والتقاليد واملوروثات القدمية
والت ��ي ت�ش ��كل �س ��د ًا منيع� � ًا يف وج ��ه �أي جتدي ��د
�أو تغي�ي�ر تفر�ض ��ه الظ ��روف املعا�ش ��ة ،فيبح ��ث
ومف�سرة
الإن�س ��ان
ّ
ال�سوي ع ��ن �إجابات منطقي ��ة ّ
له ��ذا الوجود الغام�ض املل ��يء بالأ�سرار والأرواح
العالق ��ة يف ف�ض ��اءات الب�ل�اد ،وه ��ي التي جتعل
الوجود كله �ضغط ًا ال يطاق و�صريورة حتم ّية نحو
الفناء بنظره.

من فيلم ? MAR10 - I’m bored. Aren’t you boredو�إىل الي�سار �صورة الفنان الراحل ماريو �سابا من ت�صوير الفنان �إ�سرب ملحم

لق ��د �أُعجب الكثريون مبا تبق ��ى يف طرابل�س من
�أعم ��ال ماريو وه ��و »الإع�صار« ال ��ذي ج�سد فيه
جتمي ��ع احلوا�سي ��ب والآالت املفكك ��ة والأ�سالك
املجموع ��ة ،يف حرك ��ة لولبية متجه ��ة نحو الغرب
(بح ��ر املين ��اء) ،وعل ��ى ر�أ� ��س ذلك كل ��ه دراجة
وحذاء ريا�ضي ،م�ست�شرف ًا بروحه ال�شفافة ،ذلك
الإنغما� ��س الكام ��ل امل�ستقبلي بع ��امل الكومبيوتر
واالنرتن ��ت ،دون ان يعي�ش لريى عامل الفي�سبوك
والتوا�صل االجتماع ��ي وما �سي�صنعه بهذا العامل
�سلب ًا �أو ايجاب ًا.

لطامل ��ا ر�أى ذل ��ك الفن ��ان ن�صف الك ��وب الفارغ
و�أظهر رغبة يف تدمري املدينة ل ُيبقي على �أبنيتها
فقط ور�سمها اخلارج ��ي يف حلم مزعج تُباد فيه
النا� ��س هناك «بقنبلة نرتوجيني ��ة» كانت تفاجئه
ثورت ��ه يف �أحي ��ان كث�ي�رة في�سق ��ط غ�ضب ��ه على
�شجر نخل تذكره «بال�صح ��راء» فريف�ض �أمامها
�أن حتنط ��ه يف داللته ��ا .وبعد �أن يع ��ود �إىل نف�سه
الإن�ساني ��ة ،يندم ويحزن عليها لأنها كانت هناك
يراها «م ��ن ملا خلقت» .ه ��ذا التدمري والتخريب
مل ��ا حوله ،لي� ��س دائم ًا هو من يفتعل ��ه ...ف�شجرة

التناب ��ل يف من�شية طرابل�س وقع ��ت بفعل الزمن،
بعد مئات ثالث ،فانهار الرجل حزن ًا مت�أثر ًا بك ّل
من جمعت حولها من فقراء وب�سطاء وهام�شيني،
و�أراد «�أن ي�صربه ��ا» وينقله ��ا �إىل الكورة ،وك�أنه
يف رث ��اء ل ��كل م ��ا ي�شع ��ره باحلن�ي�ن �إىل املا�ضي
والذكريات.
رغ ��م تناق�ض ��ه ...ظ ��ل ماري ��و مب�ص ��ر ًا .ورغ ��م
كل منهج ��ه و�سلوك ��ه العنف ��ي �أحيان� � ًاُ ،ي�شع ��رك
ب�إحباط ��ه وافتق ��اده لأن ي ��رى الوج ��ود ال�صادق
واجلمي ��ل والذي وفى له يف باطنه حتى تويف ،فال
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هو ت ��رك «املنافقني واحلرامي ��ة» الذين يعي�شون
دينه ��م بكلمات «ديني ��ة» ،متثل حياته ��م املعا�شة
ب�ي�ن النا�س يف و�ض ��ح النهار .لقد ت�س ��اءل كثري ًا
عن �سبب �صيام و�ص�ل�اة النا�س وملاذا ملا يزالون
يفعل ��ون ذل ��ك؟ يف تعب�ي�ر منه عن خ ��واء وحاجة
م ّلح ��ة لوج ��ود الإل ��ه يف حياته� .أ�سئلت ��ه تلك كان
يطرحه ��ا وهو يف حالة الإن�س ��ان احلزين الذي ال
ظهر ًا �أبقى وال �أر�ض ًا قطع.
لق ��د ذه ��ب �إىل �أبع ��د �أط ��راف تفك�ي�ره وحتليله
وتدمريه وتك�سريه لريجع بعد ذلك كله �إىل جمعه
وتلوينه ،ك�أمنا يريد �أن يخلق عامل ًا جديد ًا للنا�س.
وي�س ��ود �صم ��ت ...مهما كن ��ت فنان ًا ف� ��إن الدنيا
لي�ست ل ��ك تقلبها كيفما ت�ش ��اء ...لي�س �سه ًال �أن
تعي� ��ش بب�ساطة �إىل ح ��د البوهيمية يف طرابل�س،
فتقن ��ع بائع ��ي القهوة ان ��ك �صح ��ايف يقابلهم يف
م�ساءاته ��م يف ال�ش ��وارع� ،أو تقنعك نزوة �أن يثمل
فنان م ��ع �أي ثائر على القوان�ي�ن وال�شرائع ليربر
�أه ��واءه اخلا�ص ��ة ث ��م ليفر�ضه ��ا فر�ض� � ًا ب�شكل
ممنهج ومقب ��ول للن�سق املجتمع ��ي العام .لي�ست
كل حري ��ة �أو ن ��زوة مقبولة يف طرابل� ��س ،هذا ما
كان يعرفه ماريو جيد ًا ويدركه.
�أ ّم ��ا كثاف ��ة غ�ضب ��ه ،وح ��ركات ج�س ��ده املتوترة
املنفعل ��ة �أمام حمدثيه ،فل ��م ت�سعفه حني قبل �أن
ي�صبح فنان ًا م�شهور ًا ومعلم ًا يف جامعة البلمند.
كان ال ب ��د م ��ن حتلي ��ل ماري ��و ك�إن�س ��ان كما كان
يفع ��ل ،عرب تدم�ي�ره لكل م ��ا حوله «حت ��ى نلملم
منمنماته الدقيق ��ة احل�سا�سة ون�صوغ منها لوحة
على طريقته للم�ستقب ��ل» .هو من كان يواجه ،بل
كان ي�شع ��ر ويبتعد بروحه باحث ًا عن �أجوب ٍة لي�ست
هن ��اك ...كان يبح ��ث ع ��ن ذات ��ه وهويت ��ه و�أفقه
اخلا� ��ص ،مت�سائ ًال عن الدي ��ن «بت�صلي وبت�صوم
ومنافق وحرامي ون�صاب».
لك ��ن �أح ��د ًا مل يجاوبه .كان حاق ��د ًا بكل حب .مل
ي�ستط ��ع ان يخ ��ون طرابل�س ،ب ��ل جمعها قرميدة
قرميدة ،تنكة تنكة ،مفتاح ًا مفتاح ًا.
ف� ��أي وف ��اء ذل ��ك لطرابل� ��س القدمي ��ة وع�ش ��ق؟
ل ��و ع ��رف الطرابل�سي ��ون كي ��ف ُيفهم ��ون الآخر
�أنف�سه ��م ،بل كيف يفهم ��ون �أنف�سهم ودينهم بال
تناق�ض نف�سي ،ملا غرق الرجل يف �أزمة هوية.
جن ��ح ماري ��و �ساب ��ا يف �إث ��ارة ال�ساك ��ن وحتريك
املب ��ادىء التي ي�ؤمن بها م ��ن انتهج فكر امل�ساواة
الطبقي ��ة والعدالة املجتمعية الكاملة ،وال�شيوعية
لكن ��ه مل ي�ستطيع �أن يعي� ��ش فيها حق ًا ،فطرابل�س
التي كانت «امل�صيدة» ،مل تلفظه يوم ًا بل احتملت
رعونة الفنان ومل تكبحه �أب ��د ًا .وقد �أدرك ماريو
ذل ��ك ب�أعماق ��ه ،فل ��م يرتكه ��ا حت ��ى �إىل �أق ��رب
منطقة« :العا�صمة حيث االنفتاح �أكرب والآخرون
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املتعددون باالنتماءات �أكرث تلون ًا وتقب ًال».
ف�ل�ا تعج ��ب من ��ه �إن جم ��ع مفاتيحه ��ا القدمي ��ة
وخردواته ��ا و�أحجاره ��ا ،و�ص ��اغ منه ��ا لوحات ��ه
الثمين ��ة ،و�أبهر بها بيئة الثقافة والفن من حوله،
هو ق ��ال ما عن ��ده ب�أمل و�ص ��دق وهم رفع ��وه �إىل
ال�شه ��رة ،ليمت�شق ��وا �سل ��م فنه وجنون ��ه ،معلنني
نبوغه وعظمته.
م� � ّرت عل ��ى طرابل� ��س ح ��روب طويل ��ة واقتتاالت
عنيف ��ة ،قام ��ت بعدها منهك ��ة تبحث ع ��ن حياة
اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة الئقة .لك ��ن ماريو كانت
«احل ��رب يف ر�أ�سه» ،طائ ��ر يف غري �سربه ،يبحث
ع ��ن �إجابات لأ�سئل ��ة من بديهي ��ات الإميان عند
�أهل املدينة.
للعل ��م« ...مل تهج ��م طرابل� ��س القدمي ��ة عل ��ى
احلديثة» قط ،لقد كانت حا�ضرة دائم ًا يف الواقع
وامل�ستقبل .وقد قالها ماريو يف �إحدى تناق�ضاته:
«نح ��ن نعي�ش الرتاث ومل نطل ��ع منه حتى نتذكره
ونحن اليه».
الرتاث كان العام ��ل امل�ؤثر يف حياة ذلك الإن�سان

ال ��ذي �أحب ��ه ومل يفهم ��ه ،كان يف دائ ��رة ال�شعور
ولي�س يف دائرة الطم�أنينة والقرار.
قت ��ل قلب ماريو الذي يبح ��ث عن الع�شق الروحي
�صاحبه ال ��ذي يفت�ش عن احلقيق ��ة ،وقد اختزل
معبة:
الرجل جتربته املهزومة بجملة رّ
»�أنا �ضجرت� ،إنت ما �ضجرت؟!«.
لق ��د غاب ذل ��ك ال�ضجر الندمان ،ذل ��ك الباكي
املد ّم ��ر ،الذي ك�سر ر�أ�سه وخياله يف حماولة فهم
واقع ��ه املز ّي ��ف ...ومل ُينقذه �أح ��د! ت�شبهه كثري ًا
وج ��وه املجان�ي�ن ...لذل ��ك «ه ��م فقط م ��ن ر�سم
وجوهه ��م»� .آم ��ن باحلياة بعد امل ��وت لذلك �أحب
املومي ��اء و�إع ��ادة زرع �أرواح ال�شج ��ر يف �أماك ��ن
�أخ ��رى ...م ��ع الأ�س ��ف مل ي�ص ��ل �إىل نهاية بحثه
وم ��ات قبل �أن يع ��رف حقيقة الوج ��ود ،لمِ َ جاء؟
و�أي ��ن �سريح ��ل؟ وكيف يخل ��د؟ ح ��اول �أن يحقد
ويك ��ره ويخ ��رب ويه ��دم� ،أم ��ا روح الإن�س ��ان فيه
فظل ��ت نظيفة «ما فيك تكره يل ��ي خ َّلفك» و�أزيد:
وال «يلي خلقك!»

رندة منقارة

فنون

غسان بكري
العائد إلى
سفن أبيه
وبحر المدينة

املهند�س غ�سان بكري

ال يستطيع أي أب ان يعرف أي من أوالده سيتأثر به ،أو سيكون ساعده األيمن في عمله ،هي
األيام وااللتصاق اليومي باألب ،ما يكشف ،وللناس جميع ًا ،قوة ذلك التعلق واالندماج ،إلى درجة
تخمر المدركات القديمة ،وإعادة صوغها تطور ًا جديد ًا وفن ًا وعم ً
ال إبداعي ًا .فغسان بكري ليس
الولد الوحيد ألبيه ،لكنه الذي عشق البحر وسفنه عبر رؤيته المكثفة للمراكب والسفن التي كان
يؤويها والده في أرض بور ،حيث كان يقوم بصناعتها أو بترميمها ،لتعود إلى البحر من جديد.
لقد مر غ�سان بكري ال�شاب ،ابن ال�سنوات الأثنتي ع�شرة ،مبرحلة مراقبة
طويلة لهياكل ال�سفن من الداخل ،فكان ذلك مبثابة العمليات الت�شريحية
للطبيب ،والدليل العملي الأكيد ،لأي ها ٍو قد ي�صبح مع الأيام حمرتف ًا مهم ًا.

ال�شهادة وحدها ال تكفي

بد�أ الأمر ت�سا�ؤ ًال وبحث ًا عن �أجوبة وانتهى جتديد ًا يف مهنة �أ�صيلة متجددة.
�إذا حركك الف�ضول ،فاعلم ان املهند�س غ�سان بكري ،قد تخرج من «كلية
العمارة والفنون» كمهند�س معماري ،لكنه مل يعمر �أي م�شروع يف طرابل�س ومل
يتعامل مع �أي مهند�س حملي �أو عاملي ومل ي�ستلم �أي من�صب هند�سي �ضمن

درا�سته ،وهو رغم انت�سابه للنقابة ،مل يعرف كا�سم �ضمن م�شاريع الهند�سة،
بل كغ�سان ال�شخ�ص الذي ي�صنع جم�سمات ال�سفن ال�شراعية ،وهو الوحيد
يف لبنان ممن يتميز عمله بالدقة والتقنية واحلرفية ،م�ستعم ًال لذلك ر�سم
خرائطه اخلا�صة و�صوره الثالثية الأبعاد ،متحدي ًا بذلك �أن يناف�سه مهند�س
يف �إخراج �أي جم�سم م�صور من اخليال �إىل �أر�ض الواقع التطبيقي.

تفتقت القريحة

ي�ستذكر بكري �أيامه الأوىل ،حني بد�أ يق�ص اخل�شب وكان يومها ابن �أربع
ع�شرة ،حني �س�أله والده مرة« :من �أتى بهذه القطعة؟».
كان اخلوف من الأب يعادل خوفه من ف�شله يف عمله ،لكن الأب الناقد� ،أفرغ
للمجرب ال�شاب مكان ًا يف حمرتفه ،بعد ان حقق �سفينته الأوىل والتي كانت
بطول خم�سة وع�شرين �سنتيمرت ًا .الإيجار �صار �أف�ضل ،كلما تقدمت �سفينة
عمله �أكرث ،فها هو ابن خم�س ع�شرة �سنة �سيبيع �سفن ًا �صغرية ملدينة جبيل،
ويقب�ض ثمنها ك�أي تاجر ناجح ،ثم ها هو ي�ساعده �أبوه يف حت�سني وجتويد
العمل عرب الدهن وق�ص الأ�شرعة ،حتى جاءت الفر�صة ،ف�صنعا جم�سمات
الفتتاح مغارة جعيتا ،وقدما جم�سم ًا ملركب له ر�أ�س وذيل ح�صان ،ي�سري
مبجذافني ،جل�ست فيه �شابة جميلة يف لوحة فنية رائعة ،وجم�سم ثانٍ متركز
على باب املغارة �أُلب�س النحا�س.

عاملي ولكنه متوا�ضع!

وك ّرت ال�سبحة ،وملع جنم املهند�س ال�شاب ،راحت ال�سفن تكرب والتو�صيات
عليها تزداد ،فاملج�سمات التي �صارت بطول املرت� ،أذاعت خرب الفنان على
طول البالد وعر�ضها ،حتى و�صل العمل للعاملية.
ففي عام � 2007أجرى تلفزيون لبنان� ،ضمن برنامج مرايا ال�شمال ،مقابلة
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معه عن حمرتفه ثم تبعه ظهوره على قناة  LBCيف برنامج حلوة ومرة،
ولقاء مع قناة  MTVوفيلم توثيقي على «اجل��زي��رة» وتلفزيون ،MBC
وتلفزيون دبي والتلفزيون العربي ،فمقابالت اجلرائد املكتوبة :امل�ستقبل،
نهار ال�شباب ،رويرت ،ال�شروق وجملة ال�صياد.
ويف عام � ،2012أر�سى الفنان �سفنه التاريخية واحلديثة ،على �شاطىء مدينة
جبيل ،حيث عر�ض  ،Club des Voiliersوهو متحف لتاريخ ال�سفن من
�أي��ام الفينيقيني حتى يومنا هذا ،وكان لقربه من القلعة داللته اجلمالية
والذي هدف من خالله جمع الللبنانيني كلهم يف نقطة و�صل و�سطية.
�أم��ا ع��ام  ،2015فقد ظهر و�أبيه يف فيلم «بحر املدينة» ال��ذي ُعر�ض يف
مهرجان كان ،وكان ن�صفه يتحدث عن بداية ال�سفن وال�شخ�ص الذي كان
ي�صنع املراكب مقابلة مع الأب وابنه مع ًا.
عام � ،2016أجرى تلفزيون احلرة مقابلة مع املهند�س غ�سان بكري ،كما
وظهر يف كتاب الروتاري يف طرابل�س و�أجنحة الأرز الذي يوزع على طائرة
امليدل �إي�ست.
�أم��ا من �أه��م من ا�شرتى منه ،فهو ال�شيخ مي�شال ب�شارة اخل��وري مهدي ًا
مراكبه لوزير �سوي�سري ،وقن�صل مولدوفيا الذي زاره يف حمرتفه يف امليناء.
�س�ألناه عن ر�أيه يف العمارة يف طرابل�س فقال:
«�شو يعني طرابل�س الفيحاء؟ ملاذا ال تكون م�سطحة تظهر فيها ال�سماء؟
تعك�س �صورة جمتمع يحب االحتكاك واالختالط ،طرابل�س متحف يف الهواء
الطلق ،لكن العمارات فيها ال تخلق م�سافات للتالقي.
بيوت للبيع وااليجار ،ال حتمل �أي روح� .أعتب ان تذهب مثل هذه املدينة
بطريقة �سريعة .ملاذا ال يدر�سون لها بنية جمتمعية �صحيحة».

يف حمرتفه

ما دور املهند�سني يف ذلك؟
«ال �أجد هند�سة حقيقية .قدمي ًا كان هناك حمرتف فيه تجُ رب امل�سائل ثم
تُق�ص وتُعمل� ،أما اليوم فاحلداثة الزائدة قتلت الق�ص�ص احللوة.
الأ�صح ان تنطلق من الأ�صل �إىل �ضفة احلداثة لأن الإن�سان �إذا ارتفع يف
الهواء لأمتار ال بد ان تكون له �أر�ضية �صلبة لتحتويه �إذا عاد �أو انك�سر».
هل للحرب �أثر على العمارة عندنا؟
«كثرية هي البلدان التي تعر�ضت حلروب مميتة ،لكنهم جتاوزا ذلك لأنهم
كانوا على ا�ستعداد لذلك ،امل�شكلة عندنا �أننا فقدنا الأر�ضية القوية وعلى
الفنان �أن يرفع ال�صوت حتى يعي النا�س االجتاه ال�صحيح .هذا املجتمع
الناق�ص ال يرتبط بجيله القدمي ،و�أهم ما يربط النا�س هو ذلك ال�س�ؤال
عنك كل يوم ممن حولك.
عالقتك مبن حولك واطمئنانهم عن حالك هو اجلامع بني النا�س».

الولد �سر �أبيه

وعن الفن ينهي املقابلة« :الفن هو عالقة الب�شر ببع�ضها ،وحتى تعريف عمق
هذا الفن ،يجب �أن تعريف ذلك منذ ثمانني �سنة ،عمر والدي ،الذي اكت�شف
بفطرته هذه املهنة وا�شتغلها بال درا�سة ،وبال �أية عالقة مع احلرفيني ،لقد
�سافر على ظهر ال�سفن �أي�ض ًا للتجارة والرتانزيت».
وقبل �أن نغادره� ،شاهدنا �صورة لوالده ،مو�ضوعة �أعلى احلائط ،ف�س�ألناه
عنها فقال:
«�أنا �أ�ضع �صورته يف حمرتيف وهو ي�ضع �صورتي يف حمرتفه».
تُرى �أين ي�سكن الأب يف قلب ابنه العبقري؟ �أم �أين ي�سكن هذا االبن الويف
يف قلب �أبيه �أو ًال؟؟

ر .منقارة
التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

161

فنون

«نرمينة» :كل ما في يومياتها
تحول إلى قطع فنية
في أشيائها الصغيرة لمسة
حنونة دافئة ،وصور من
براءة طفولية جادة ،لم تقبل
أن تزيحها سنوات النضج
الكاسحة .ما زال في بريق
عينيها وضحكتها الكثير من
الحب ولغات األرواح المتسامحة
والمبدعة كلها .إنها السيدة
الشابة نرمين العويك صاحبة
إبداعات «المقتنيات الحميمة
الشخصية ،المصنوعة بفن
وبكثير من الحب» ،التي ولدت
في السعودية ثم عادت إلى
وطنها شابة في الثامنة
عشرة ،فتخرجت من «جامعة
طرابلس» ،وعملت فيها حتى
اليوم ،مدرسة لمادة الدين ثم
أضيفت لها مهمة التنسيق.
الفنانة ال�شابة نرمني العويك

التقتها «التمدن» ،لت�س�ألها عن بدايتها ولتفت�ش عن
�ص ��ور النتاجها «الغريب» �أحيان ًا ،والذي �أحبه �أهل
املدين ��ة ،فانت�شر بع ��د �أن �أزهر جم ��ا ًال وعاد �إليها
بالثمار الواعدة .ف�أ�س ّرت لنا �أن �أول ما قامت به يف
ال�سعودية ،عندما كانت يف حداثة ال�سن هو مكتب
للدرا�س ��ة ،وجدت خ�شبة يف امل ��كان الذي تعزل به
عائلتها �أ�شياءها املهملة ،فبد�أت بتك�سري اخل�شب
وجمعه بطريقة �أخرى وتثبيته ،فتفاج�أ والدها حني
ع ��اد من عمله ،وم ��ا كان من ��ه �إ ّال �أن قوى دعائمه
ب�شكل �أف�ضل حتى ال ي�ؤذيها.
حني �سكنت طرابل�س ،مل ت�سك ��ن يف املر�أة الفنانة
ترانيم الف ��رح واحللم ،كانت حت�ضن بركان ًا ملون ًا
منفج ��ر ًا ،مل يعل ��ن ع ��ن حممه املمي ��زة حتى �سن
الثالث�ي�ن ،وك�أن ال�شابة حتى تطفئه تارة ثم تغذيه
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كان ال بد لها من جتربة الر�سم اخلا�ص املنزيل ثم
اخل�ضوع ل ��دورات متخ�ص�صة ت�صوغ من �أعمالها
حرفة متقنة.

�« Dream catchصائد الأحالم» فعل فعله!

تب ��وح لنا �أنها بد�أت تظهر ب�ي�ن �صديقاتها ب�أ�ساور
جميلة وزينة ،ف�ص ��ارت ال�شابات تطلب منها هذا
الن ��وع من العمل كب�ضاعة م�شرتاة .ثم انتقلت �إىل
حتقي ��ق الكلم ��ات املكتوب ��ة على لوح ��ات �صغرية،
ي�شرتيها املهتم لهذا النوع من احلكم �أو العبارات
اللطيفة ،كنوع من التذكري بعبارة ت�ؤثر فيه ،ي�ضعها
على احلائط �أمامه ،خ�صو�ص ًا ان ال�شابة املوهوبة،
ا�ش�ت�رت له ��ذا الغر� ��ض طابع ��ة خا�ص ��ة مو�صولة
باحلا�سوب وعندها «�آلة ليزر» و«ماكينة �سلوفان»،

�آالت متط ��ورة ت�ساعده ��ا عل ��ى الإجن ��از مبه ��ارة
ودق ��ة� ،أما ما فتح �أمامها الب ��اب وا�سع ًا ،فكان �أن
خ�ص�صت لنف�سها �صفحة على الفي�سبوك ،ا�سمتها
«نرمينة» فجمعت �صديقاته ��ا واملهتمني ب�أعمالها
من ال�سعودي ��ة والكويت ولبنان حت ��ى تخطى رقم
املعجب�ي�ن ب�صفحتها  1900معج ��ب ،وهذا العامل
االفرتا�ض ��ي حتول �إىل زبائ ��ن وزائرين حقيقيني،
�أ�ضاف �إىل عملها �صفة االحرتاف.
ت�ستغ ��رب قلي ًال حني ت�سمعها تهم� ��س انها ال حتب
التلف ��از و�أن ��ه كان له ��ا مذياع خا� ��ص لت�ستمع �إىل
املحا�ض ��رات ،وان كل اهتمامه ��ا ين�ص ��ب عل ��ى
القراءة ،ف�صارت بطبيعة هذه احلال ،تلخ�ص كتب ًا
تل�صقها مبهارة يف علبة على �شكل كتاب حقيقي،
�أو تق ��وم بو�ضع هذا امللخ� ��ص يف كتاب �صغري من

جل ��د ،ت�صنعه ملحب هذا الكتاب ،لي�ضعه يف عنقه
ال يفارقه �أبد ًا.
لق ��د ُذك ��رت نرم�ي�ن العوي ��ك مرت�ي�ن يف ر�سائ ��ل
الدكت ��وراه� .إحداهما لفتاة كان ��ت توثق عن و�ضع
امل ��ر�أة العربية يف ال�شرق الأو�س ��ط ،والأخرى عرب
زوج �صديق ��ة لبناني ��ة ،م ��ن هولن ��دا ،ح ��ول نف�س
املو�ضوع.

يبهرك ما يوجد يف ور�شتها من جمال!

تدخ ��ل ور�شتها اخلا�صة يف منزله ��ا ،غرفة هادئة

مرتب ��ة ،فهن ��ا من�ش ��ر غ�سي ��ل ُعلقت علي ��ه بع�ض
الأقم�شة املر�سوم ��ة بحنان ،وهناك حائط لباقات
مر�سوم ��ة ومكتوب ��ة� ،أجنزتها و�أحبته ��ا فعلقتها،
بع� ��ض اخل�شب املل ��ون واحلقائب� ،ص ��ورة لفريوز
احلامل ��ة و�أخ ��رى ملحم ��ود دروي� ��ش �شاع ��ر الهوى
العربي ...ووراء ب ��اب الغرفة �أكيا�س �أنيقة بي�ضاء
مكت ��وب عليها ا�سمها بالل ��ون الزهري ،فيها ت�ضع
«نرمينة» �أ�شياءها احلبيبة ولتو�صلها �إىل �أ�صحابها
وقد مهرتها ببطاقة �صغ�ي�رة جد ًا تلتف على عنق
الهدية.

�أ�شي ��اء و�أ�شي ��اء »Dream catcher« ...وثي ��اب
�صالة و�سجاجيد ،كلها ال تلقاها �إ ّال عند هذه املر�أة
الأنيقة التي تنهي رحلة ا�ستك�شافنا لعاملها بقولها:
«ما �أ�صنع من هدايا ي�أخذ �شيئ ًا من �شخ�صية الذي
اخت ��اره وهي ت�شبهه �إىل ح ��د ال يتخلى عن لب�سها
مهما كانت حالته ...لأنها حتمل ر�سالة».
وع ��ن حلمها بالغ ��د الق ��ادم تقول �أطم ��ح مل�ساحة
ثقافي ��ة على �شكل منتدى  -مقهى يجمع املثقفني،
ي�شبهني وي�شبه اهتماماتي ،يكون �إنتاجي فيه جزء ًا
من وجوده ويف �شخ�صية املكان
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 -ت�شرين الأول 2018

163

فنون

دياال أديب:
لكل حجر
كريم شخصية
تنعكس على
من تتزين به
تتغير أجزاء يومياتك الرتيبة ،حين تلتقي
بين الوقت واآلخر ،بأحد ال يشبه الكثير
من الناس في نسقيات حياته المعاشة
وعمله المتميز الذي صار بحكم التطويع
لإلرادة والثقة بالنفس ،نوع ًا من العادة
البسيطة المعاشة يومي ًا ولكن ...وهنا
الفرق :بكل حب وشغف وحلم...
حني تق�صد م�شغل ال�سيدة دياال �أديب احلريف،
تدخل يف دائ��رة الطاقة االيجابية لتلك امل��ر�أة،
ال�ت��ي حتمل يف ثقافتها وان�ط�ب��اع��ات�ه��ا ،روح � ًا
ان��دجم��ت ب�ك��ل ع�ف��وي��ة وت�ل�ق��ائ�ي��ة م��ع الأل� ��وان
الأف��ري�ق�ي��ة يف الأق�م���ش��ة امل���س�ت��وردة وم�شاعر
الف�ضول والرغبة يف التعلم عن تلك الأحجار
امل �ل��ون��ة ،امل�ث�ق��وب��ة وامل �ل��ون��ة وع��ن دالالت �ه��ا عرب
الثقافات العاملية وال�شعوب التي تتزين بها لكافة
املنا�سبات ح�سب االختيار واملزاج واملنا�سبة.

العربة بختم العقد بدقة وتقنية

تتحدث ال�سيدة دي��اال �إىل »التمدن« عن ت�أثري
تلك ال�سنوات التي عا�شتها يف �أفريقيا وعن
بداياتها الأوىل ،حني كانت ت�شرتي الأحجار
الكرمية ملجرد انها �أح ّبتها ،وك��أن دافع ًا خفي ًا
وراء ذلك �أو�صلها �إىل هنا ،بعد ثماين �سنوات.
وتبوح لنا عن هذا الع�شق الذي �أتقنت �صناعته
م��ن ��س�ي��دة ب��ول�ن��دي��ة مت�ل��ك م�شغلها اخل��ا���ص،
فتعلمت منها طريقة ثقب الأح �ج��ار وطريقة
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دياال �أديب

�إنهاء العقود والأطواق بطريقة فنية �صحيحة.
ه��ذا العلم فتح امل�ج��ال �أمامها وا��س�ع� ًا ،لتع ّلم
�صب ال��ذه��ب م��ع النحا�س والف�ضة ،وحتديد
ّ
العيارات املنا�سبة لذلك عرب ال�صهر بالنار،
وكل ذلك يحتاج �إىل القوالب واملاكينات ،ف�ض ًال
عن تخ�صي�ص ر�أ���س مال كبري ي��وازي الأ�سواق
الكبرية لهذا العامل ال�شيق الرائع.

جتربة حمل وم�ؤ�س�سة و�سوق حرّة

تقول ال�سيدة دياال:
«ب��د�أت العمل الفعلي مع زوج��ي ،وك��ان عندنا
حمل للثياب ولبيع الذهب والف�ضة ،ثم تدرجت
مبيزانية ب�سيطة ج��د ًا وكمية �صغرية ،فرحت
�أبيع �أ�صدقائي ومعاريف ،حتى افتتحت حم ًال يف
�أوتيل غانا �سميته  ،Golden Tulipو�سجلت
ا�سم م�ؤ�س�سة هناك حتت ا�سم  Mirkinوهو
اخت�صار ا�سمي مريا وكندا ابنتي.
تتذكر ال�سيدة دياال �أن اليوم الأول من البيع مل
يكن واعد ًا ،لكن الأمور تغريت مع الوقت ،حتى

�صار ال�شخ�ص الواحد ي�شرتي خم�سة �أو �ستة
عقود ،ما يوازي قيمة  300يورو يومي ًا .ثم بعد
فرتة� ،صرت �أوزع لل�سوق احلرة ما يقارب 150
قطعة �شهري ًا.
لكن ظ��روف �أ��س�ف��اري ك��ان��ت ك�ث�يرة ،فبعد ان
رج�ع��ت �إىل ل�ب�ن��ان  ،ق��ام الأ� �ص��دق��اء برعاية
ب�ضاعتي ه�ن��اك وه��ي ت�صل �إىل  300قطعة
بالإ�ضافة �إىل الأحجار واخل��رز .مل أ�ق��در على
�شحنها كلها حتى الآن لثقل وزنها.

عودة ...ف�سفر ...فعودة!

ع�ن��د ع��ودت��ي الأوىل �إىل ل�ب�ن��ان ،تعاملت مع
�شركة �سويدية للمفرو�شات  IKEAبالإ�ضافة
�إىل عر�ض ب�ضاعتي من الأط��واق وامل�شغوالت
احلرفية من العقود .وملا بد�أت الأحوال الأمنية
واالقت�صادية ال�سيئة ت�سود ليبيا� ،أر���ض جدي
لأمي ،كان ال بد من ال�سفر مرة �أخرى �إىل لبنان
وت�أمني ب�ضاعتي للمرة الثانية عند خايل هناك.
ويف كل مرة �أبيع ب�ضاعتي اخلا�صة واملفرو�شات

ال�سويدية� ،إ�ضافة �إىل الف�ضة.
قبل �أن نفتح ه��ذا املحل ال �ي��وم ،كنت وابنتي
«ك�ن��دا» قد ب��د�أن��ا العمل من املنزل منذ ثالث
�سنوات خلت ،فابنتي در�ست الأزياء وهي مت�أثرة
بالذوق الأفريقي ،و�أنا �أرفدها باالك�س�سوارات
املنا�سبة.
تبت�سم ال�سيدة دياال قبل �أن تبوح لنا:
«ارت��اح ج��د ًا يف العمل على العقود وا ألط��واق،
رغ��م �أنني �أ�صنع الأ��س��اور واخل��وامت والأك�م��ار.
فلكل حجر ا�سم و�شخ�صية تنعك�س على من
ت�ت��زي��ن ب �ه��ا ،م�ث��ل �أح��ج��ار اجل� ��اد ،امل��رج��ان،
العنرب ،الرخام ،عني النهر ،الإينوك�س ،حجر
الزجاج امللون ،ق�شر جوز الهند� ،صدف البحر،
والكثري...
هذه الأحجار مثقوبة على الأغلب ،ن�ستوردها
من �أفريقيا مع اخليطان ،والأقفال النحا�سية
بالإ�ضافة �إىل الأقم�شة الرتاثية امللونة والقطنية.
ه��ذا ال �ف��ن ي�ح�ت��اج �إىل ��ص�بر وح���س��ن اختيار
الأ�شكال وموافقتها للألوان.
ال�ن��ا���س ح��ول�ن��ا ب� ��د�أوا ي �ت��ذوق��ون ه��ذا اجل�م��ال
ويحبونه و�أك�ثر ما نبيع للمنا�سبات ال�شخ�صية
و�أعياد امليالد ،لل�صبايا وللن�ساء الأك�بر �سن ًا،
على حد �سواء».

كتاب للطبخ وو�صفة �أفريقية

كلما حتدثت ال�سيدة دي��اال �أك�ث�ر ،ت�شعر �أن��ك
�أم��ام �إن�سانة عميقة� ،صقلتها احلياة و�صاغت
منها �إن�سانة متميزة ،فلها يف الأ��س��واق �أي�ض ًا
كتاب عن املطبخ اللبناين ذكرت فيه احلم�ص
بطحينة وال�ت�ب��ول��ة وال�ف�ت��و���ش وال �ك �ب��ة املقلية
وال�سنبو�سك ،كما �أ�ضافت يف كتابها و�صفات
�أفريقية م�شهورة ،فاملر�أة كانت تتعهد تقدمي
طعام احلفالت واملنا�سبات الكبرية يف �أفريقيا
والتي يلبي الدعوة لها ما يقارب � 250شخ�ص ًا.
وكل ذلك كان منتج ًا جد ًا ومربح ًا.
قبل �أن ننهي حديثنا معها� ،أفادتنا عن طعام
يحبه النا�س يف �أفريقيا كثري ًا ،وهو عبارة عن
مزيج ال�ب�ن��دورة والب�صل وال�ث��وم والزجنبيل،
ي�ضاف �إل�ي��ه الفلفل احل��ار م��ع رب ال�ب�ن��دورة
وكذلك زبدة الف�ستق والدجاج.
هذه الو�صفة ت�ؤكل �إىل جانب كرات الرز امل�سلوق
واملطحون ا�سم هذه الو�صفة Granut Soup
ه��ي يف ع��امل مده�ش ورائ ��ق ول�صيق بالقلب
والأعناق ...لكنها بكل ثقة و�سكينة تودّعنا قائلة:
«�إن كل النجاحات وال�سفرات و�أي ربح مادي �أو
اغراءات جتارية ،ال ت�شكل مثقال ذرة �أمام راحة
الإن�سان و�سعادته الروحانية!»
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ذاكرة

الشيخ علي الشلبي ...في حضرة
«المنصوري الكبير» أب ًا عن جد

ال�شيخ ال�شلبي

قضى الشيخ علي الشلبي طفولته كلها مقيم ًا في منزل أبيه الشيخ توفيق الشلبي إبن الشيخ
محمود الشلبي األثري المالصق لـ «الجامع المنصوري الكبير» ،ومن شيوخ والده أئمة الجامع
الكبير :الشيخ عباس المصري ،عبدالمجيد المغربي ،الشيخ إبراهيم السندروسي ،الشيخ محمود
منقارة والشيخ عبدالغني جوهرة ،وقد أخذ باإلضافة إلى العلوم الشرعية والدينية ،علم
األنساب على يد شيخه خليل صادق ،ع ّ
المة زمانه ثم صار إمام ًا ثاني ًا لـ «الجامع المنصوري الكبير».
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كان ال�شي ��خ توفي ��ق ين ��ادي ول ��ده ال�شي ��خ عل ��ي
«بجنابكم» وقد تعلق الفتى قلبه بامل�سجد ومل يكن
يرتك ��ه يف �صالة �أو �إقامة �أو �أذان .حتى �أنه يروي
عن ما�ض ��ي �أيامه وهو ب�سن الثالث ��ة ع�شرة ،يوم
كان النا�س يلتم�سون هالل العيد يف اليوم الأخري
من رم�ضان� ،شتاء وال�سماء ملبدة ،وامل�ؤذن يدعو

ل�صالة املغرب� :أنه كان على �سطح املئذنة ينظر
لل�سماء ،فلمع �أمامه الهالل مرات عديدة ،فنزل
�إىل �أبي ��ه يخ�ب�ره ،والنا�س فتجمه ��رة عند «قهوة
التل العلي ��ا» وجامعها ،حي ��ث املحكمة ال�شرعية.
الكل هن ��اك ينتظر «التلغراف» من بريوت .فقال
وال ��ده« :خ ��ذوه �إىل املحكمة ال�شرعي ��ة ولريوا ما

ر�أى».
ف�أدخلوه �إىل ع�شرين من ال�شيوخ والعلماء والنا�س
خارج ًا ينتظرون الإفتاء ،ليخربهم من �أين �سطع
النور فز ّكاه اجلميع وقبل ��وا �شهادته وراح النا�س
يف الي ��وم التايل يرتقبون الهالل وقد ر�أوه ظاهر ًا
بال غيوم ،يف املكان الذي �إليه �أ�شار

«هل تعلم؟»
• �أن البيوت الطرابل�سية القدمية لها ُف�سح �سماوية (�سقفية)
للتهوئة ،كان الطرابل�سيون ينامون فيها �أيام ال�صيف احلا ّر.
• �أن «امل�ن��زول» هو عبارة عن �صالة ملحقة ببيت الطرابل�سي
الوجيه ،ال�ستقبال النا�س لي ًال ونهار ًا يتداولون يف ق�ضايا الدولة
االجتماعية وال�سيا�سية واملعي�شية.
• �أن الطرابل�سيني �صنعوا «الكنافة» بالبطاطا وال�سمنة عام 1941
�أي خالل احلرب العاملية الثانية ،وكان ُ�س َكر الإعا�شة لونه �أ�سود.
• �أن جميع امل�آذن يف طرابل�س كانت تخ�ص�ص ن�صف �ساعة قبل
�أذان الفجر ،للت�سبيح وال� ِ�ذك��ر ،وك��ان وجهاء الطائفة امل�سيحية
يوقفون �أوقاف ًا للم�ؤذنني الن�شراحهم ب�أ�صواتهم الرائعة.
• و�أن الوقف قد يكون عدة �أ�شجار يعود ريعها لفالن وذريته.
• �أن ال�شيخ عبا�س امل�صري هو �أ�ستاذ لأكرث علماء مدينة طرابل�س،
�سكن طرابل�س ثالثني عام ًا ومات فيها �سنة  1875ميالدي .وكان
م�صري ًا كفيف ًاُ ،يتقن ال�ق��راءات الأرب��ع ع�شرة ،كفيف ًا ،وه��و �شيخ
والدي توفيق ،وقد ا�ستقال والدي من عمله مدر�س ًا بالر�شدية حني
احتلت فرن�سا لبنان ،راف�ض ًا �أن ي�أخذ منها املال.
• �أن عائالت «ال�شبطيني»« ،اجل�سر»« ،ميقاتي» ،و«الدبو�سي»
�سكنوا ق��رب «مدر�سة ال��رج� ّي��ة» ،ق��رب «ج��ام��ع ال�ع��زم وال�سعادة»
حالي ًا ،يف «ب��اب الرمل» ،وان العائالت املعروفة �سكنت «النوري»
الذي كان مركز العلم واحلياة الثقافية.
• �أن مهمة املر�أة الأوىل يف طرابل�س ،كانت �إطعام عائلتها ،فبعد
��ش��راء احلنطة م��ن ال���س��وق ،جتل�س امل ��ر�أة م��ع �أبنائها وجريانها
لتنقيته ،ثم ُينقل �إىل املطحنة ليعود �إىل البيت على ظهر الدواب،
حتى ُينخل ثم ي�صري عجين ًا �صاحل ًا للخبز.
• �أن كلمة «زوايل» تعني وقت بدء ابتعاد ال�شم�س عن كبد ال�سماء،
و�أن كلمة «غروبي» تعني وقت غروبها .و�أن البالد العربية كانت
تعتمد التوقيت الغروبي ،فينام الأطفال عند �آذان املغرب ،بعد �أن
حت�ضروا للنوم.
• �أن الغني والفقري لب�سا الثياب املرقعة وقت احلروب العاملية ،و�أن
الثياب عموم ًا كانت تبقى يف اال�ستعمال ملدة خم�س ع�شرة �سنة.
• �أن العرو�س الرثية هي من تتجهز باثنتي ع�شرة خمدة و�أربعة
ف��ر���ش وث�لاث��ة م�لاح��ف مزرك�شة ،وخم�س ع�شرة ف�ستان ًا �شتوي ًا
و�صيفي ًا.

• �أن كلمة «�أنغاري» تعني �صحن ًا مع غطائه وكلمة «ي�سطقية» تعني
وج��ه املخدة وكلمة «قي�شاين» تعني ال�صحن ال�صيني و«ال�سبت»
�صندوق خ�شب مزرك�ش و«ال�س ّوكة» جاكيت رج��ايل ،و«ال�شروال
والقمباز» من لب�س الرجال.
• �أن العلوم ال�شرعية ال تُفهم من الكتب وحدها ،لذلك يتلقنها
الطالب من �شيخ �إىل �شيخ ،ولكل علم �أ�ستاذه اخلا�ص فيعطيه
�إج��ازة موقعة من ال�شيخ ،بعد ع��دة �سنوات بعد �أن يكون عني له
الكتب وامتحنه فيها ،فتكون الأ�سئلة �شفهية ،والإجابات �أ�صعب.
• �أن الطرابل�سيني �أتقنوا اللغتني الرتكية والفار�سية من خالل
درا��س��ة ال�شعر والأدب والريا�ضيات عند ج�لال ال��دي��ن الرومي
وهو من�شىء �أول املولويات يف العامل الإ�سالمي وقربه يف «قونية»
الرتكية.
• �أن طرابل�س ك��ان فيها ثالثمئة و�ستون مدر�سة دينية من
«ال �ن��وري» حتى «ال�صياغني» ،و�أن �ه��ا جميع ًا تقريب ًا حتولت �إىل
حم�لات جت��اري��ة ،بعد ان �أزي �ل��ت معاملها ،و�أن م��ا ي �ق��ارب مئتي
م�سجد �صغري ،كانت متواجدة حول «اجلامع املن�صوري الكبري»
لتعليم اخلط والتاريخ واللغة العربية.
• ان لكل مدر�سة دينية قرب ًا للمدر�س فيها وخلادم اجلامع �إن
كان للمدر�سة جامع ،ومن �أهم عائالت «النوري» يف عام :1950
ال�سندرو�سي ،جوهرة ،ال�شيخ حممود املغربي ،ال�شيخ �أمني منقارة.
وك��ان لإ�سماعيل �أفندي املغربي منازيل وا�سعة فيها برك ماء له
فكانت مركز ًا لكل النا�س لال�ست�ضافة والراحة.
• �أن بالقرب من حمام عزالدين ،كانت مدر�سة دينية وفيها
م�صلى للنا�س ،ف�صارت ن��ادي � ًا للريا�ضة رغ��م �أن فيها ف�سحة
ف�سقفت وامنحت ،و�أن حميط
�سماوية تغطيها القبور الطرابل�سية ُ
«جامع العطار» كله قبور مدرو�سة للم�سلمني ولغري امل�سلمني !....ويف
ال�سباط» قبور ثالثة لأوالد الظاهر بيرب�س.
�أول مدخل «حتت ّ
• �أن الدواب كانت تعادل ال�سيارات والطنابر تعادل ال�شاحنات،
دواليبها من خ�شب يحيط بها احلديد ،وهناك خمت�صون بهذه
ال�صناعة.
• �أن ح��ول الأ�شجار كانت تُرمى النفايات الطبيعية وال تلوث
البيئة لأن العائالت كانت ت�أكل كل طعامها حتى ال يف�سد وكان
الطرابل�سيون ي�صنعون ورق الزبدة من جيالتني عظام احليوان.
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رحيل

رحمي الضابط...
من بعده يحمي
الذاكرة؟
الح��اج رحم��ي الضاب��ط« :مص��وّر المل��وك
والرؤس��اء»« ،عميد المصورين الصحافيين في
الشمال»« ،صديق السياسيين والدبلوماسيين»،
صف��ات وألق��اب عدي��دة ُأطلقت عل��ى رحمي
الضاب��ط الذي قضى زهاء س��بعة عقود حام ً
ال
كاميرت��ه من م��كان إلى آخ��ر ،ومعها يحمل
هم��وم ومطال��ب مدين��ة طرابل��س بالصورة
والكلم��ة ،وبالرغم من قربه من أصحاب القرار
إ ّال إن��ه رحل ،كما عاش ،بس��يط ًا ،فقي��ر ًا ،عزيز
النفس.

احلاج ال�ضابط مع الرئي�س الرتكي ع�صمت �إينونو
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مل ي�ترك خلفه م��ا ًال ب��ل ت��رك ث��روة كبرية هي
عبارة عن �آالف ال�صور التي متلأ كل �أرجاء بيته
حيث �ضاقت الرفوف واخلزائن مبا حتتويه من
�صور طيلة العقود ال�سبعة املا�ضية منذ ان حمل
الكامريا يافع ًا ومل يرتكها حتى اللحظة الأخرية
من حياته .ولأن احلاج رحمي كان يدرك ان لكل
�أجل كتاب ًا ،ولأنه كان حري�ص ًا على عدم �ضياع
«تعب ال�سنني» بعد رحيله فقد �إختار حفيده د.
�أن�س عبيد ليكون وريث ًا �أو ق ّيم ًا على كامريته
و��ص��وره ،وه��و لهذه الغاية د ّرب��ه وا�صطحبه يف
ج��والت��ه ليتعرف على الآخ��ري��ن م��ن م�س�ؤولني
ودبلوما�سيني و�إعالميني و�أحبة.
ي�ق��ول د� .أن ����س« :ول��د ج��دي ،رح�م��ه اهلل� ،سنة
 ،1932بد�أ الت�صوير وهو يف ال�سابعة ع�شرة من
عمره ،وقد �إمتدت م�سريته مع ال�صورة والكامريا
ع�شرات ال�سنني و�إ�ستمرت حتى وهو على فرا�ش
املوت ،لقد كان يع�شق الت�صوير �إىل �أبعد حدود،
وت��رك �أر�شيف ًا (م��ن  1949حتى  ،)2018من
ال�صور خمتلفة الأحجام والأ�شكال و«النيغاتيف»
و�أخرى حمفوظة يف الكمبيوتر (�صور ديجيتال).
منذ العام � 2004إ�ستلمت �أر�شيف ًا ي�ضم �آالف
ال�صور ،كما �صرت رفيقه �إىل جانب الكامريا،
لدي روح امل�س�ؤولية واحلر�ص على
وعندما مل�س ّ
متابعة الأمور بكل جدية ومنهجية �أيقن �أنه وجد
ال�شخ�ص القادر على متابعة م�سريته �سواء مع
ال�صورة �أو يف جمال العالقات العامة».
�أ� �ض��اف« :خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية ا�ستطعت
�أر�شفة �صور الديجيتال �إىل حد بعيد� ،أما ال�صور
املطبوعة فقد قمنا ب�أر�شفة �شخ�صية �ضمن
�أل�ب��وم��ات وعلى جهاز الكمبيوتر ،م��ع �صعوبة
�أر�شفة كل ال�صور املوجودة.
ب�ع��د �أن حملت الأم��ان��ة و��ض�ع��ت ن�صب عيني
م�شروع ًا منق�سم ًا �إىل ق�سمني ،الأول على املدى
القريب �أو املتو�سط والثاين على املدى البعيد.
الأول هو عبارة عن �أر�شيف �شخ�صي للراحل
يحتوي �صوره مع ال�شخ�صيات ويف املنا�سبات
على م��دى ع �ق��ود ،حيث قمت و�إي���اه بتجميعه
وترتيبه وتدوين الأ�سماء والتواريخ.
كان يحلم �أن ي�صدر كتاب ًا ي�ضم هذه ال�صور،
وقبيل وفاته قال يل� :أنا مرتاح وعلى يقني انني
�إن مل �أ�ستطع ر�ؤية هذا الكتاب ف�إنك �سوف حتقق
ه��ذا احللم� .أم��ا امل�شروع الآخ��ر فهو الأر�شيف
الكبري ال��ذي �سيعرب من خ�لال امل�شروع الأول
�إىل املدى الأرح��ب ،وهو بحاجة �إىل جهد كبري
وتكاليف ن�أمل ان ن�ستطيع حتقيقه»

احلاج رحمي ال�ضابط مع امللك ال�سعودي �سعود بن عبد العزيز يف اجلناح اللبناين  -معر�ض دم�شق الدويل

مع الرئي�س ر�شيد كرامي

مع الدكتور عبد املجيد الرافعي
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حرفة

رائحة الصابون الطرابلسي
أعادته إلى «مملكة» جده
«عمر ه ��ذه امل�صبنة يع ��ود �إىل �سنة  ،1940حني
�أقامها اجلد «نيازي املقدم» على نهر �أبو علي.
ي ��وم «الطوفة» (في�ض ��ان النهر) راح ��ت براميل
الزي ��ت ت�سب ��ح يف املي ��اه ،ف�أخ ��ذ العم ��ال واجلد
يزيحونها �إىل الأماكن الآمنة ،ومن ذلك التاريخ،
انتقلت امل�صبن ��ة �إىل الزاهرية� ،إىل هذا العقار،
ث ��م تويف جدي مورث ًا ولدي ��ه �أبي نزيه وعمي نبيل
ه ��ذه املهنة ،با�سم «�صابون �سلوى» الذي هو ا�سم
�أم جدي امليمون.
كانت �صناع ��ة جدي تراثية قدمي ��ة ،اكتفى فيها
بانت ��اج �صاب ��ون زي ��ت الزيتون و�صاب ��ون اجلفت
الأخ�ضر (امل�ستعمل يف اجلل ��ي والغ�سيل) وبر�ش
ال�صاب ��ون .ث ��م ا�ستم ��ر وال ��دي وعمي م ��ن بعده
على ه ��ذا العمل ،قائمني بحق وراث ��ة هذه املهنة
ع ��ن �أبيه ��م ،حق قيام .ث ��م �صارا ينتج ��ان �أي�ض ًا
ال�صابون املط ّيب �أي املعطر.
وهكذا تطورت ظ ��روف املهنة وراح ��ت امل�صابن
تطب ��خ منتوجاته ��ا عل ��ى الب ��ارد ،وتحُ �س ��ن م ��ن
نوعي ��ة ال�صاب ��ون وتقني ��ة �صناعت ��ه ،فكن ��ا م ��ن
�أوائ ��ل م ��ن �أخ ��ذ به ��ذه الطريق ��ة ،م�ستخدم�ي�ن
زي ��وت الطع ��ام مث ��ل زي ��ت النخي ��ل وزي ��ت جوز
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الهن ��د وزي ��ت الزيت ��ون ،فحافظن ��ا بذل ��ك على
انتاج �صابونة نظيفة ومعط ��رة بعيارات ح�سا�سة
ودقيق ��ة وخمتلفة ع ��ن �أنواع ال�صاب ��ون امل�ضاف
�إليه خمتلف الزيوت الع�شوائية املعاد ا�ستعمالها،
فالزي ��ت ال ُيعر�ض للحرارة العالية� ،أي عدم غلي
الزيت مع الكو�ستي ��ك ،فيحافظ على خ�صائ�ص
ونوعية وجودة الزيت املختار».
هك ��ذا بد�أ رامي نزيه املق ��دم حديثه عن م�صبنة
جده و�أبيه وعمه ،وكان معه هذا احلوار:
بعد �أن ع�شت هذا اجل ��و احلميم ،كيف �أثر ذلك
على عملك؟
يف بداي ��ة الأمر ،وبعد تخرجي من �إدارة الأعمال
يف جامع ��ة البلمند ،عمل ��ت كموظف يف م�صرف
ثم انتقلت للعمل يف بريوت.
لكن الت�أثر بامل�صبنة كان عميق ًا� ،سيما �أنني كنت
�أن ��زل من �س ��ن العا�شرة م ��ع وال ��دي �إىل العمل،
وكان يعاملن ��ي بجدية كب�ي�رة وك�أين عامل �آخر،
مم ��ا ر�سخ يف ذهن ��ي الكثري م ��ن املعلومات التي
ع ��دت بف�ضله ��ا �إىل تطوي ��ر �صناع ��ة ال�صابون،
م�ضيف ًا �إىل منتوجاتنا جناحات جديدة.
كيف كانت النتيجة؟

التج ��ارب كانت كث�ي�رة وباملئ ��ات .و�أحيان ًا تكون
النتائ ��ج خا�س ��رة ومكلف ��ة مادي� � ًا .ويف م ��رات
كث�ي�رة ،كان �أب ��ي يرى �أنن ��ي �أدخل �أبواب� � ًا لي�ست
من اخت�صا�صي ،لكنني مل �أتوقف يوم ًا عن طرح
الأ�سئلة على حميطي وتكوين اخلربات والتجارب
لتطوي ��ر وجتهيز م ��ا يل ��زم ل�صناع ��ة الأ�صناف
اجلديدة املطلوبة يف ال�سوق.
وبالنتيج ��ة �شه ��د معملنا ظهور �أن ��واع كثرية مثل
�صابون كربي ��ت� ،ش ّبة� ،صابون غ ��ار ،حبة بركة،
ال�ش ��اي الأخ�ض ��ر وال�شف ��اف (،)Glycerine
والي ��وم �أعم ��ل على �إنتاج �صاب ��ون �سائل من زيت
الزيتون والزيوت النباتية.
هل �ستُبقي على ا�سم «�سلوى»؟
«�سل ��وى» هو ا�سم جت ��اري خا�ص بوال ��دي وعمي
ومازالت الب�ضاعة تُ�صنع وتُباع يف ال�سوق املحلي
حت ��ت هذا اال�س ��م ،بنف�س ال�ش ��كل والنوعية منذ
�أربعني عام ًا.
اليوم �أعمل على ت�أ�سي�س ا�سم خا�ص بي و�صابونة
جديدة �أحاول من خاللها املناف�سة مع ال�صابون
املط ��روح يف الأ�س ��واق وال ��ذي يف احلقيق ��ة لي�س
ل ��ه �أي ��ة ح�سن ��ات وفوائد لل َب�ش ��رة .فه ��و ين�شفها

(يجففه ��ا) وي�س ��د م�سامه ��ا وم�سح ��وب من ��ه
الغلي�سريي ��ن (امل ��ادة املطرية للجل ��د) .ال بد من
طرح �صاب ��ون جدي ��د بامتيازات جدي ��دة لنبقى
على �سكة املناف�سة.
من �أين ي�أتي الغلي�سريين؟
عملي ��ة الت�صبني تنتج الغلي�سريي ��ن مع ال�صابون
ب�شكل طبيع ��ي ،لكن ال�صابون التج ��اري ُي�ضغط
ع�ب�ر الآالت وتُ�سحب منه هذه امل ��ادة لال�ستفادة
منها يف مواد التجميل ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على جودة
ال�صاب ��ون� ،إذ �أن الكثري من ��ه م�صنوع �أ�ص ًال من
�شحم البقر .Sodium tallowate
كيف جتد الإقبال على منتوجاتكم اجلديدة؟
يف النهاي ��ة نح ��ن �صناعي ��ون �صغ ��ار ،يجب على
الدول ��ة �أن ترعان ��ا .لقد كان ��ت منتوجاتن ��ا تُباع
وتُطل ��ب يف الثمانين ��ات ب�شكل وا�س ��ع ،ثم دخلت
علينا املنتوجات التجارية امل�ستوردة والرخي�صة،

فرتاجع ��ت �أعمالن ��ا كث�ي�ر ًا يف �سن ��ة  ،2000لن ��ا
جت ��ارب ب�سيط ��ة يف الت�صدي ��ر .والي ��وم هن ��اك
الكثري من املحالت التي ت�أخذ طلباتها من عندنا
ال�سمه ��ا اخلا�ص .كما ان فك ��رة تقدمي ال�صابون
كهدي ��ة ،ب ��د�أت تغ ��زو الأعرا� ��س واملنا�سب ��ات
املختلفة.
الي ��وم مازلت �أعمل على ا�س ��م �صابون جديد بال
م ��واد حافظ ��ة وال �شح ��وم حيواني ��ة وال �أ�صب ��اغ.
مكتفي� � ًا بامل ��اء والعط ��ر والزي ��وت بالإ�ضافة �إىل
الكو�ستيك ال ��ذي يح ّول هذه امل ��واد �إىل �صابون.
اللون يف ال�صابون هو للزينة والت�سويق فقط.
يتح ��دث رام ��ي عن جتربت ��ه امل�ستج ��دة يف حقل
ال�صاب ��ون الرتاث ��ي يف املعم ��ل وع ��ن ده�شته من
اهتم ��ام النا� ��س بال�صاب ��ون البل ��دي ،لذلك قام
ب�صناع ��ة �صابون جديد �سيباع قريب ًا يف املحالت
التجاري ��ة الكب�ي�رة ،م�صن ��وع م ��ن احلام� ��ض
والالفن ��در و�أنواع كثرية جديدة .فق ��د بد�أ عمله

ع ��ام  2016حني اكت�ش ��ف �أن قوال ��ب ال�سيليكون
اخلا�ص ��ة باحلل ��وى ،ب�إمكانه ��ا ان تخ ��دم هدفه
يف �إخ ��راج �أ�شكال جديدة م ��ن ال�صابون ملختلف
املنا�سبات .ف�صار من املطلوب والطبيعي ان جتد
من يحم ��ل �سلة �صابون معط ��ر مبختلف الروائح
والأ�شكال وه ��و يتوجه لعيادة مري� ��ض �أو ليبارك
لعرو�سني �أو ليتمن ��ى لأحدهم خروج ًا �سريع ًا من
امل�ست�شفى.
ل ��كل هدي ��ة عبارتها اخلا�ص وغالفه ��ا املنا�سب،
خ�صو�ص� � ًا ما ُيق ��دم قبل والدة الأطف ��ال وبعدها
ل�ل��أم والطف ��ل م ��ن �أ�ش ��كال منا�سب ��ة ،ف�أهت ��م
مبنتوجاتنا �أ�صحاب �ش ��ركات الأعرا�س والهدايا
والديك ��ور .فبع�ضه ��م يجب �أن ُي�ت�رك للمدعوين
�صابون ��ة ف ّواحة بكي�س خا�ص وبع�ضهم ي�صنع من
ال�صابون زاوية للعر�ض يف منزله وحتى �أن هناك
هتم ب�ش ��راء الرب�ش من ال�صاب ��ون املفروم
م ��ن ُي ّ
لإزكاء املكان بالرائحة العطرة
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شوارعي

سيارات
تحولت
إلى «حالة»
()Status
تجبرك زحمة السير الخانقة،
خصوص ًا في وقت الذروة،
على تسلية نفسك بعيد ًا
عن كل أصوات «الزمامير»
الضاغطة ومحاوالت السائقين
حولك في التجاوز واإلفالت
من كل رقابة أو إحساس
بالذنب ...فال يعود أمامك
إ ّال ان تتقوى بالصبر واالنتظار
والتلفت يمنة ويسرة مرة ،أو
التحديق بمؤخرات السيارات
والحافالت مرات كثيرة...
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ت�ضحك ملا يكتبون ،تعذرهم فيما يفكرون و�أحيان ًا
ت�ستفزك العبارات! لقد تغ�ي�ر الزمن حتى و�صلنا
�إىل تعاب�ي�ر جديدة وا�ضح ��ة وجريئة و�صادمة من
ق�ساوتها ،مل يعد ال�سائ ��ق يتورع يف ا�ستعمال كلمة
«حم ��ار» مث ًال وي�ضعه ��ا على �سيارت ��ه املتجولة يف
�أرج ��اء املدين ��ة ومل يعد الكثريون يلق ��ون للكلمات
البذيئة وال�صور الفا�ضحة �أي بال ...ف�أين نحن؟
ال ب ��ل من نحن؟ نحن مازلنا طرابل�سيني نعي�ش يف
مدينة العلم والعلماء ...فا�صرب ملا ترى!
ه ��ذه حافلة تتنقل يومي ًا م ��ن طرابل�س �إىل بريوت
وبالعك� ��س ،حتا�صرك كتابات عل ��ى زجاج ال�سائق
وف ��وق ر�أ�س ��ه ميين ًا و�شم ��ا ًال ،وحتى ب�ي�ن املقعدين
الأماميني:
«ال حتط �أجرك فوق» ،كل ذلك يقدح قريحتك ان
تبحث �أك�ث�ر عن عبارات جدي ��دة ،يكتبها ال�سائق
على �سيارته ،من الداخ ��ل �أو من اخلارج على حد
�سواء...
لقد انتهى عهد:
 «يا ر�ضا اهلل ور�ضا الوالدين»، و«ال تلحقني خمطوبة»، و«( »Follow meاتبعني)،كما راحت �إىل غري رجعة جملة:
 «عني احل�سود فيها عود»« -تروح وترجع بال�سالمة»

 «ال ت�سرع املوت �أ�سرع»و«ر�ضاك يا �أمي»،
ِ
نحن يف �أيام جديدة تخ�ص م�شكالت هذا الزمن،
وتع�ّب�رّ عن �أفكار �أهل ��ه وم�شاعرهم ،ف�صرنا نقر�أ
العربية باحلروف الالتينية:
 ( Ma fi wafaما يف وفا)، ( Ma cha Allahما �شاء اهلل)، ( Allah ybarekاهلل يبارك).ال تتفاج� ��أ بوقاحة الر�سوم! فه ��ذا ي�ؤ�شر �إىل موقع
و�ض ��ع البنزي ��ن وذاك يكت ��ب كلمت�ي�ن م ��ن �أغنية
وي�صور �شبح ًا بقبعة ،يرفع �أ�صابعه بلغة ال يعرفها
�إ ّال �شب ��ان ه ��ذا الزمن ،وذلك ير�س ��م �سحاب ًا على
حافلت ��ه ال�سياحي ��ة ال�صغ�ي�رة ليق ��ول ل ��ك عل ��ى
�سحاب».
طريقته« :الباب ّ
�إن ر�أيت يوم ًا �أ�صاب ��ع خم�س وحتتها هذه العبارة:
« ،»In your eyesفافه ��م �أن معناه ��ا« :خم�س ��ة
بعيون احلا�سدين».
�أم ��ا ه ��ذه اجلمل ��ة الطويل ��ة املكتوب ��ة باحل ��روف
الالتيني ��ةMili mayalek abou 7adid« :
 »5ayyelekفهي« :ميلي ميالك �أبو حديد خ ّيالك».
قد تقف لدقائق مت�سائ�ل ً�ا ما معنى «»Clam؟ ثم
ت�ضحك حني تكت�شف بنف�سك �أن من كتب العبارة
على ال�سيارة ،ق�صد بها «« »Calmالهدوء»؟
فت�صري اجلملة مبعن ��ىKeep Clam and…« :

« ..»Okay not that Clamحافظ على الهدوء
و ...ح�سن� � ًا لي�س ذلك الهدوء» وقد ر�سم خط ًا فوق
ال ��كالم ي�شري �إىل توقف عم ��ل القلب عن احلياة،
مبعنى �آخر يريدك ان تهد�أ فقط ،ال �أن متوت.
مل تكن عملي ��ة مراقب ��ة ال�سيارات امل ��ارة ب�سرعة
بالأمر ال�سهل �أبد ًا ،خ�صو�ص ًا �أن ال�سيارات العامة
ال تقف �إ ّال قلي ًال ،مم ��ا ال ي�ساعد �أبد ًا على النزول
و�أخ ��ذ ال�ص ��ور الوا�ضحة .فمث ًال م� � ّرت بنا �سيارة
�سجلنا ما كتب عليها:
«في ��ك تكون كل �ش ��يء ،فيك ما تك ��ون �شي ،فيني
حطك برم�شي ،فيني �أده�سك و�أم�شي».
كلمات وعبارات� ،أ�سماء رجال ون�ساء و�أدعية وذكر
اهلل ،كلها تعرب عن املزاج العام لل�سائق يف املدينة
وت�صف تغري طرق التفكري والغزل واملزاح.
لق ��د ا�ستنتجنا �أخ�ي�ر ًا ان اجلميع يح ��ب �أن يكتب
باحل ��روف الالتينية ،حتى من ال يع ��رف �أية لغة،
بات ميي ��ز ان كلم ��ة « »For Saleعل ��ى ال�سيارات
معناه ��ا للبي ��ع ،كم ��ا ان الكث�ي�ر م ��ن ال�سي ��ارات
تكت ��ب �أرقام هواتفها على الزج ��اج لالت�صال بها
واحلجز� ،إنه ع�صر االت�ص ��ال والتوا�صل بامتياز،
والتعبري عن كل الدنيا وبكل الو�سائل املتاحة...
يبقى �شيء �أخري� :أنتبه �أيها ال�سائق:
«قل يل ماذا تكتب �أقل لك من �أنت»

ر.م.
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ظاهرة

حممد نزيه املري

«الطفل العبقري» صار شاب ًا
والدولة وعدت ولم تلتزم
«عبقري طرابلس»« ،الطفل العبقري» ،األول في الحسابات الذهنية عالمي ًا ،محمد نزيه المير
الذي لمع إس��مه منذ سنوات فحقق العديد من االنجازات العالمية ،حول آخر مسابقة شارك
فيها ورحلته مع المسابقات تحدث الطفل الذي صار شاب ًا إلى «التمدن»:
174

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

«��س�ن��ة  2014ب ��د�أت م�سريتي م��ع امل�سابقات
الدولية يف احل�سابات الذهنية �إذ فزت ببطولة
العامل للنا�شئني ،ومنذ ذل��ك الوقت ف��زت بها
خم�س م��رات متتاليات ،وق��د �شاركت يف �آخر
م�سابقة وه��ي بطولة ال �ع��امل جلميع الأع �م��ار
ي�شارك فيها �أ�ساتذة احل�ساب ،وقد حللت يف
املرتبة الثالثة يف «الرا�سينغ».
م�سابقة النا�شئني عبارة عن � 27صفحة  3منها
لي�ست معروفة �أ��ش��ارك فيها �سوي ًا و�أف��وز بها
�أي�ض ًا� .أم��ا امل�سابقة الثانية فهي عبارة عن 4
�صفحات معروفة (عمليات احل�ساب وتواريخ
الأي��ام �أي الروزنامة) ،و�صفحة خام�سة تُعلن
اجلهة املنظمة عنها قبل ح��وايل ثالثة �أ�شهر،
وخم�س �صفحات غ�ير م�ع��روف��ة امل�ح�ت��وى وكل
�صفحة ي�ف��وز فيها ب��امل��رات��ب الأوىل والثانية
وال�ث��ال�ث��ة ،وب�ن��اء على ح�ساب ال�ع�لام��ات يفوز
الثالثة الأوائل باملجموع ،وهذه امل�سابقة (ك�أ�س

العامل) تنظمها جمموعة من �أ�ساتذة احل�ساب
الذهني ،ويتقدم الراغبون بطلبات اال�شرتاك
بامل�سابقة حيث تختار اللجنة  40مت�سابق ًا بناء
على معايري ت�ستند �إىل ما حققه املت�سابق من
�إجنازات يف احل�ساب الذهني».
�أ�ضاف« :تقدمت للم�شاركة قبل ح��وايل �أربعة
�أ�سابيع م��ن موعد امل�سابقة ،ومل �أك��ن �أرغ��ب
بالذهاب لأنني مل ي�سبق ان �شاركت يف هكذا نوع
من امل�سابقات ،ولكن ب�سبب غياب �أحد امل�شاركني
طلب مني املنظم امل�شاركة بد ًال منه بالرغم من
�أنني مل �أكن م�ستعد ًا �إ ّال �أنني وافقت .وقد حللت
باملرتبة الثالثة يف «الرا�سينغ كاري» ،ويف جممل
امل�سابقة يف املرتبة ال�سابعة .وال بد من الإ�شارة
�إىل ان بع�ض امل�شرتكني وحت��دي��د ًا اليابانيون
منهم هم �أ�شبه ب ��آالت مربجمة يعطون كامل
وقتهم للتح�ضري».
و�أ�شار حممد �إىل انه بد�أ امل�شاركة يف امل�سابقات

الدولية عندما كان يف احلادية ع�شرة من عمره،
وهو الآن يف اخلام�سة ع�شرة.
و�أو�ضح �أن «التح�ضري للم�سابقات ال ي�ؤثر �سلباً
على درا�ستي يف املدر�سة» ،مو�ضح ًا «�أن املنحة
الدرا�سية التي �أقرتها احلكومة اللبنانية يل
منذ �أربع �سنوات مل تزل جمرد وعد مل يتحقق.
وعلمنا من مكتب الرئي�س �سعد احلريري ب�أن
مر�سوم املنحة �أ�صبح جاهز ًا بانتظار توقيعه من
وزير الرتبية.
�أما بالن�سبة للرئي�س جنيب ميقاتي فهو متكفل
بتكاليف درا�ستي و�شقيقتي يف «مدر�سة العزم»،
وبالن�سبة لتكاليف التدريب وال�سفر للم�شاركة يف
امل�سابقات فهي على نفقتنا اخلا�صة».
حممد فاز ب�شهادة الربيفيه الر�سمية بتقدير
جيد ج��د ًا وق��د ب��د�أ بدرا�سة املرحلة الثانوية
مع االهتمام باحل�سابات الذهنية و�إمن��ا خارج
�أوقات الدرا�سة
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بيئة

مشروع :Proma Pir
حماية الحياة البيئية والسياحية
في «جزيرة األرانب»
«محمية جزر النخيل» التي تضم ثالث جزر هي« :النخل» (األرانب)« ،سنني» ،و«رامكين» ،هي فريدة من
نوعها في لبنان كونها الجزر الطبيعية الوحيدة والتي تقع قبالة مدينتي طرابلس والميناء.
وتتميز المحمية بما تحويه من تنوع بيولوجي يضم أنواع ًا نباتية وحيوانية وموائل وأنظمة بيئية ،عدا
عن كونها محطة للطيور المهاجرة النادرة وتلك المعرضة عالمي ًا لخطر االنقراض.
�أولت «جلن ��ة رعاية البيئ ��ة» ،من ��ذ ت�أ�سي�سها عام
 1984اهتمام ًا خا�ص� � ًا مبحمية جزر النخيل التي
ُو�ضع ��ت حت ��ت حماي ��ة القان ��ون يف � 9آذار ،1992
حيث �شكلت جلنة متطوعة ،من قبل وزارة البيئة،
للإ�شراف على املحمي ��ة وت�أمني امل�شاريع اخلا�صة
بها.
وم�ؤخر ًا �أطلق م�شروع «برومابري» ()Proma Pir
املمول من «االحتاد الأوروبي» ،واخلا�ص بـ «جزيرة
النخي ��ل» (الأرانب) ،ع ��ن هذا امل�ش ��روع حتدثت
ع�ضو جمل�س بلدية امليناء �سماح الزيلع:
«يه ��دف امل�ش ��روع �إىل حماي ��ة احلي ��اة البيئي ��ة
وال�سياحية و�إدارة حممية جزر النخيل الطبيعية،
و ُينفذ من قبل «جميعة التنمي ��ة للإن�سان والبيئة»
بال�شراك ��ة م ��ع «مرف� ��أ طرابل� ��س» و«جمعية جلنة
رعاية البيئة» ،ويت�ضمن ترميم النظم الأيكولوجية
البحرية املت�أثرة وتطوير التنوع البيولوجي البحري
وال�ساحلي ،وذلك بالتن�سيق مع وزارة البيئة».
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عنا�صر امل�شروع

وي�شمل امل�شروع:
� .1إقامة «�سن�سول» بحري عائم بطول  100مرت.
� .2إقامة مرافق �صحية مع حمطة للمعاجلة.
� .3إزالة التعديات اال�سمنتية.
 .4تنظي ��م �سل�سلة م ��ن التدريبات واللق ��اءات مع
ال�صيادين و�أ�صحاب املراكب.
 .5حمل ��ة تنظيف تقوم بها اجلمعي ��ات والبلديات
والغطا�سون.
 .6ترميم كافة املمرات ذات املوا�صفات البيئية يف
اجلزيرة.
� .7إعداد وعر�ض فيلم وثائقي �شامل عن املحمية.
 .8و�ض ��ع الأط ��ر الإداري ��ة امل�ستدام ��ة يف �إدارة
اجلزيرة.
 .9زي ��ادة كميات املي ��اه العذب ��ة يف املحمية والتي
حتتاجها الطيور املهاجرة (الربكة اال�صطناعية،
تنظيف البئر.)...

 .10تركيب خم�سة �أجهزة  Sensorsلقيا�س ن�سبة
تلوث املياه الناجمة عن الفيول والبكترييا.
 .11عق ��د ط ��اوالت ح ��وار ونقا� ��ش بالتع ��اون م ��ع
الوزارات املعنية والفعاليات البلدية والنقابية».
و�أو�ضحت الزيل ��ع «�أن وزارة البيئة و�ضعت خطط ًا
ا�سرتاتيجي ��ة متكامل ��ة لإدارة املحمي ��ات ،كما ان
ال ��وزارة و�ضع ��ت ت�ص ��ور ًا لتطوي ��ر «حممية جزر
النخي ��ل» .وهناك اهتمام جدي من قبل املنظمات
والهيئات الدولية لتطويرها ،خا�صة ان التلوث ي�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على املن ��اخ العاملي ،عدا عن �أهمية
امل�شروع عل ��ى �صعيد �إدارة ه ��ذا املرفق ال�سياحي
والبيئي».
و�أ�ش ��ارت �إىل «�أن جل�س ��ات توعي ��ة ال�صيادي ��ن
و�أ�صح ��اب املراك ��ب �شمل ��ت :ط ��رق ال�صي ��د
املالئمة ،م�شكالت وحاجات �صيادي الأ�سماك،
�س�ل�االت الأ�سماك وتنا�سله ��ا ،واحللول الواجب
اتباعه ��ا»

شباب

لماذا يطيلون شعورهم؟
يذهب بع�ض ال�شباب يف �أمر �إطالة �شعورهم مذهب الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ولي�س ذلك من ال�س َّنة النبوية �إ ّال �أنه من �أمور العادات التي ال ي�ؤجر
عليها امل�سلم وال ي�أثم .فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم طلب ب�إكرامه� ،أي ترجيله
وت�سريحه (رواه �أبو داود).
ويف رواي��ة عند م�سلم« :ك��ان �شعر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
�أن�صاف �أذنيه».
ويف حديث �أم هاين قالت« :قدم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مكة وله
�أربع �ضفائر»( ،وهذا حممول على احلال الذي بعد عهده بتعهده �شعره فيها،
وهي حالة ال�شغل بال�سفر ونحوه)( .فتح الباري) (.)10/360
قال ابن عبدالرب رحمه اهلل:
«�صار �أه��ل ع�صرنا ال يحب�س ال�شعر منهم �إ ّال اجلند و�أ�ضرب عنها �أهل
ال�صالح وال�سرت والعلم ،حتى �صار ذلك عالمة من عالماتهم و�صارت
اجلمم عندنا تكاد تكون عالمة ال�سفهاء».
وروي عنه �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ت�شبه بقوم فهو منهم» ،ال�شعر واحللق
ال يغنيان يوم القيامة �شيئ ًا ،فرب خملوق حيز من ذي �شعر ،ورب ذي �شعر
رج ًال �صاحل ًا( .التمهيد .)6/80
ً
�إن البحث يف �آراء من يتخذ َ�شعر ًا طويال� ،أمر يحتاج منا كل �صرب وتفهم لكي
ُنح�سن التفاعل مع جيل من �أوالدنا جديد ،يحب �أن يتم ّيز يف �أي �شيء مهما
و�صلت درجة غرابته �أو رف�ضه ،بع�ض ال�شباب مل يقبل احلديث وال ال�صورة،
وبع�ضهم الآخر رف�ض ال�صورة فقط ...حتى حالفنا احلظ مبرور »حممد
فلفل« ورفاقه ،فكان هذا التحقيق:
يرى حممد فلفل ( 16عام ًا) تلميذ «رو�ضة الفيحاء»� ،أن ال�شعر الطويل يلفت
نظر ال�صبايا وهو مريح بالن�سبة لل�شاب ،لذلك يفكر بتطويله لي�صل لكتفه.
كذلك يقول عمر احل�سني ( 16عام ًا) تلميذ يف «مدر�سة � ،»USLأن��ه مع
فكرة تطويله كله حتى م�ستوى الأذنني ،ويقف �إىل جانب »حممد فلفل« ب�شعر
ق�صري �أي�ض ًا.
ً
ً
ً
بينما رف�ض عمر يايف ( 15عاما) ،رف�ضا قاطعا ،مبد�أ تطويل ال�شعر و�ضحك
حني �ص ّرح�« :أب��ي مينعني فقط من :الدخان وتطويل ال�شعر والبنطلونات
املمزقة والكنزات الطويلة ،لكنني �أملك �سيارة خا�صة ويل هاتفي اخلا�ص
ك�سرت ال�سيارة ،ف�إن والدي ال يهتم ،لكنه قال «انه
و�أعي�ش ببذخ .حتى لو ّ
«يقو�صني» �إذا طولت �شعري» .يذكر �أنه �شاب وحيد ملدير �شركة برتول يف
بريوت.
�أما �آدم احل�سن ( 14عام ًا) تلميذ «رو�ضة الفيحاء» فوجد �أن احلل ل�شعره
الناعم الذي ال يثبت بعد اال�ستحمام ،هو ا�ستعمال القو�س ،خارج املدر�سة.
ثم ينزعه بعد �أن ين�شف .وبر�أيه ان ال�شاب ال يليق به ال�شعر الطويل �إذا
�أهمله� ،أو ق�ص بع�ضه وترك الباقي �أو �إذا مال للأنوثة.
وهنا يتدخل عبداهلل عبا�س ( 23عام ًا) (ينتظر قبوله يف �سلك الدولة)� ،أن
ال�شعر الطويل ي�شبه امل�صارعني القدماء و�أنه �سابق ًا كان له �شعر طويل ي�صل
لكتفه ،لكنه اليوم قد ن�ضج ويرى �أن الرجولة هي بال�شعر الق�صري ،رغم �أنه
كان يلفت نظر النا�س من حوله.
ثالثة �شبان جمعتهم �صورة واحدة ،من اليمني� :إيهاب يو�سف ( 17عام ًا)
تلميذ « ،»SUCجمد حمو�ضة ( 16عام ًا) تلميذ «رو�ضة الفيحاء» و�سمري

العرت ( 17عام ًا) تلميذ «مدر�سة القلمون» وم�سجل مبعهد املو�سيقى يف
طرابل�س بقيادة غ�سان رحباين.
يفتخر �إيهاب ب�أنه متع ّلق بفرقة  Lil Pumpالأجنبية ويحب �أزياءها ويزعم
انه كان ي�ضع احللق يف حواجبه و�أذنيه و�شفتيه .لكن واحلمد اهلل مل ن َر �سوى
�شعره الطويل امل�صبوغ!
حممد حمو�ضة �أخ�بر احلقيقة حني ق��ال �أن��ه خطف فر�شاة ال�صبغة من
خالته وغري لون غرة �شعره ،فا�ستاء منه �أهله ،ف�أهله يرف�ضون قطعي ًا مبد�أ
تطويل ال�شعر �إ ّال �أنه يرى يف ذلك متيز ًا عند النا�س ،فال�شعر الطويل ال يغري
ال�شخ�صية خ�صو�ص ًا �إذا اعتنى به ال�شاب« ،نحن منيز من مييل للأنوثة
بت�صرفاته وكالمه وطريقة مزاحه»

رندة
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مل يخط ��ر ببايل يوم ًا �أثناء مراهقت ��ي �أو �شبابي وبداية خريف عمري
�أنن ��ي �سوف �أكتب مقالة �أو �أن�شر كتاب� � ًا .لهذا الكتاب ،وهو عبارة عن
جمموعة مقاالت ن�شرتها يف ال�صحف ،ق�صة ما كانت لرتى النور لوال
ثالثة �أ�صدقاء لهم كلهم نف�س الأهمية يف �إ�صداره وهم:
ال�صديق املهند�س ف ��واز �سنكري
وال�صدي ��ق الدكتور خال ��د زيادة
وال�صدي ��ق الدكتور �ساب ��ا زريق،
ال ��ذي بف�ضل ��ه ُطب ��ع الكت ��اب
و�أ�صدرت ��ه امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي حتمل
ا�سم ج ��ده �شاعر الفيح ��اء �سابا
زري ��ق .يق ��ول الكات ��ب الفرن�س ��ي
بوف ��ون« :الأ�سلوب ه ��و الإن�سان»،
�إنّ ه ��ذا الكتاب بدء ًا من عنوانه،
ال ��ذي لي� ��س م ��ن اختي ��اري ،ه ��و
يف احلقيق ��ة اخت�ص ��ار ل�سريت ��ي
الذاتية!

كل �إن�س ��ان يف هذا الوج ��ود ،ومبجرد وجوده ،ي�ش ��كل حكاية ميكن �أن
تُروى ،و�إن تعمقنا قلي ًال لوجدنا يف هذه احلكاية الكثري مما ي�ستحق �أن
يذك ��ر و�أن ُيروى ..و�أمتع ما يعي�شه الإن�سان ،تلك ال�ساعات التي يروي
فيه ��ا حكاياته� ،سعيده ��ا وتعي�سها ،غناها وفقره ��ا ،عواطفه ودموعه
و�ضحكات ��ه وعالقته مب ��ن حوله..
ومل �ألت � ِ�ق يوم ًا ب�أحد ال يتمتع بذكر
�أيام ��ه اخلوايل .و�إذا كان موهوب ًا
بالرواي ��ة وق ��ادر ًا عل ��ى الت�صوير
بالكلم ��ات� ،س ��واء �أكان متعلم ًا �أو
غري متع ّلم ،كانت رغبة ال�سامعني
�أن يطي ��ل �أحاديث ��ه ...ف�أن ��ا بهذه
الأوراق الت ��ي �أ�سطره ��ا ،ال �أبتدع
�سن ��ة وال �أ�صطن ��ع و�سيلة للحديث
عن نف�سي .ما �أفعله ،هو �أن �أجعل
ال�شفهي مكتوب ًا والتاريخ ت�سجي ًال،
والقول التزام ًا وم�س�ؤولية.

إليك وعن � ِ�ك حتى ال ��زوال ...ورمبا
�أعل ��ن ،م ��رة جديدة� ،أين �أكت ��ب � ِ
أنت
أحبك فوق الو�صف وبكل احلروفِ � .
�أظ ��ل �أكتب بعد الفناء!! لأين � ِ
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ..من قبل احلياة� ...إىل عالمات الأزل!!
«طرابل� ��س� ...أح ��داث و�شخ�صي ��ات» كت ��اب جدي ��د «�أز ّف ��ه» �إىل
ال�صديق ��ات والأ�صدق ��اء والأهل
و�أبن ��اء مدينت ��ي ،ه ��و جمموع ��ة
مق ��االت يرب ��ط بينه ��ا خي ��ط
تاريخي رفيع ،مت ن�شر معظمها يف
�صحف وجم�ل�ات حملية ولبنانية
مبنا�سب ��ات خمتلف ��ة ،تتن ��اول
�أحداث� � ًا طرابل�سي ��ة ب ��ارزة خالل
الق ��رن الع�شري ��ن .وتتحك ��م يف
مفا�صل هذه الأحداث �شخ�صيات
�سيا�سي ��ة �أو اقت�صادي ��ة �أو ر�ؤيوية
كان له ��ا دورها الب ��ارز يف احلياة
العامة يف املدينة ويف اجلوار.

أتوجه ب�شكر خا�ص �إىل «م�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء �سابا زريق الثقافية»
� ّ
اخلا�ص ��ة بعدما طلبت من
الت ��ي طبعت ه ��ذه الأطروحة عل ��ى نفقتها
ّ
معه ��د الآداب ال�شرق ّية يف اجلامعة الي�سوع ّية اختيار �إحدى الأطاريح
لذلك .وكان يل �شرف نيل هذه احلظوة من امل�ؤ�س�سة ومن املعهد على
ال�سواء.
وك ّل م ��ا �أرج ��وه �أن يفي ��د ه ��ذا
العم ��ل الدار�س�ي�ن والباحثني يف
�شع ��ر الأخط ��ل؛ فهن ��اك جوانب
كث�ي�رة ممك ��ن الك�ش ��ف عنه ��ا
والتع ّمق يف درا�ستها ،وقد �أ�شرت
�إليه ��ا يف خامت ��ة ه ��ذا البح ��ث.
فلع� � ّل خط ��وات �أخ ��رى تتلو هذه
اخلط ��وة ،وت�س ّل ��ط ّ
ال�ض ��وء على
�شاع � ٍ�ر قي ��ل في ��ه ،عن ح ��قّ � ،إنه
و�صف من
«�أف�ضل من َمدح َومن َ
ال�شعراء الإ�سالم ّيني».
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لق ��د تع ّرف ��ت �إىل �سماحته يف مرحل ��ة مبكرة �أواخ ��ر �ستينات القرن
املا�ض ��ي عندم ��ا كان ي�ت�ردد م ��ع �أ�شقائ ��ه �إىل الق�سم املهن ��ي  -فرع
الطباع ��ة يف دار الرتبي ��ة والتعلي ��م الإ�سالمي ��ة وكان ير�أ�س ��ه والدي
ح�س ��ن دند�شي رحمه اهلل ،وجلمي ��ل ال�صدف �أن �شقيقي الأكرب ف�ؤاد
عندم ��ا ترك له والدي حرية �إختيار �إ�سم �شقيقي الأ�صغر عند والدته
مل ي�ت�ردد �أن يخت ��ار ل ��ه �إ�سم «مال ��ك» ،وعندما �سئل ع ��ن �سبب هذا
الإختي ��ار� ،أج ��اب ب�أنه يدرك مدى املحب ��ة والتقدير اللذي ��ن تك ّنهما
عائلت ��ي لـ «مالك ال�شع ��ار» .وتباعدت ال�سنون لألتق ��ي �سماحته بعيد
�إنتخابه ح�ي�ن ك ّلفت مبتابعة
ن�شاطات ��ه ولقاءات ��ه ل�صالح
الوكال ��ة الوطني ��ة للإعالم،
و�أذك ��ر �أين ي ��وم ع ّرفت ��ه
ب�إ�سم ��ي ،ملحت ذلك الإبحار
يف عيني ��ه نح ��و �أف ��ق املكان
يف به ��و �صال ��ة دار الفت ��وى
حي ��ث كان ي�ستقب ��ل ح�ش ��دا
م ��ن الزوار واملحب�ي�ن ،ليعود
بعد ثوان م ��ن تلك «ال�سفرة»
يف ع ��امل الذكري ��ات لريحب
بي وي�س�ألن ��ي عن كل فرد يف
عائلت ��ي.

ف�صول الكتاب:
 اجلرائ ��د واملج�ل�ات الطرابل�سي ��ة وال�شمالي ��ة من ع ��ام � 1893إىل� 1999سيا�سية وغري �سيا�سية 77 :جملة �أو جريدة.
 اجلرائ ��د واملج�ل�ات من عام � 2000إىل نهاية ع ��ام � 2017سيا�سيةوغري �سيا�سية 33 :جملة �أو جريدة.
 اجلرائ ��د واملجالت واملطبوعات الت ��ي �أ�صدرتها النوادي واملدار�سوالكليات والرابطات واجلمعيات طوال القرن الع�شرين 30 :جملة.
 املطاب ��ع واملكتبات العامة واخلا�صة وكل ما توفر من معلومات عنهامنذ  1898وحتى الآن.
 اجلرائ ��د واملج�ل�ات من خارجطرابل�س (لبنان  -م�صر � -سوريا
 فل�سطني) يف الن�صف الأول منالق ��رن الع�شرين والت ��ي �ساهمت
ببل ��ورة الأف ��كار واملعتق ��دات
واالجتاه ��ات الطراب�سي ��ة23 :
جملة.
 �صور لأغلفة الكتب الطرابل�سيةالن ��ادرة يف الن�ص ��ف الأول م ��ن
القرن الع�شرين ك�سجل وع ّينة من
الإنت ��اج الفكري �س ��واء كانت هذه
الكتب م�ؤّلفة �أو مع ّربة 47 :كتاب ًا.

�أثبت الكتاب الفر�ض ّيات الآتية:
 راكم ��ت ال ��دول وال�شع ��وب التي تعاقب ��ت على لبنان ،من ��ذ الع�صورالقدمي ��ة وحت ��ى االنت ��داب الفرن�س ��ي علي ��ه ،الكث�ي�ر م ��ن الت�أثريات
احل�ضار ّية فيه ،و�أ�سهمت بالتايل يف انبثاق «الثقافة اللبنان ّية».
 �إنَّ املعالمِ الأثر ّية ،يف املدن الأقطاب ،هي �شواهد ح ّية على مكانتهايف تاريخ الدول والإمرباطور ّيات التي حكمتها على م ِّر الع�صور.
 ت�أ ّثرت النه�ضة العلم ّية والثقاف ّية والف ّنية يف املدن الأقطاب ،بدرجة�أو ب�أخ ��رى ،بالنه�ضة الأوروبية؛ فنق ��ل اللبنانيون الذين تفاعلوا معها
�إىل وطنهم َّ
كل ما تعلموه.
 حافظت بريوت ،العا�صمةالقط ��ب ،طوال تاري ��خ لبنان
احلدي ��ث واملعا�ص ��ر ،عل ��ى
مركزيته ��ا اخلدماتي ��ة
مما
والثقافية ،عل ��ى الرغم ّ
م� � ّر عليها من وي�ل�ات حرب
لبن ��ان ،فيم ��ا مت ّكن ��ت املدن
الأقط ��اب الأخ ��رى ،ك ّل على
حدة ،م ��ن بن ��اء �شخ�صيتها
الثقافي ��ة املحلي ��ة ،واقت�صاد
يتنا�س ��ب م ��ع خ�صائ�صه ��ا
الطبيعية واجلغرافية.

يق ��ول «ال�شهر�ستاين»� :إنّ «�أعظم خالف بني الأ ّمة خالف الإمامة� ،إذ
ما ُ�س ّل �سيف يف الإ�سالم على قاعدة دين ّية مثل ما ُ�س ّل على الإمامة يف
ك ّل زمان» .هذه حقيقة دامغة ال ميكن لأحد �إنكارها .فقد كان ال�صراع
إ�سالمي� ،سبب� � ًا رئي�سي� � ًا يف �إندالع الكثري
ال�سلطة يف التاري ��خ ال
عل ��ى ّ
ّ
من احلروب ذات ال�صبغة القبائلي ��ة واملذهبية وال�سيا�سية ،ويف مقتل
ال�صحابة على يد م�سلمني �آخرين كانوا
العديد من الرموز الدينية من ّ
النبي و�إمرته .وقد حتولت تلك
قيادة
قد قاتلوا معهم «امل�شركني» حتت
ّ
ّ
الفنت والأحداث التاريخ ّية الدام ّية �إىل رحم مولد للعنف الرمزي جتلى
يف ظهور املل ��ل والنحل واملذاهب،
ويف ن�ش� ��أة تناف� ��س دين � ّ�ي وحروب
كالمي ��ة ب�ي�ن ال ِفرق (�أه ��ل ال�سنة
واجلماع ��ة وال�شيع ��ة واخل ��وارج
واحلنابل ��ة والأ�شاع ��رة واملعتزل ��ة
عبت عن نف�سها
واملت�صوف ��ة )...رّ
يف ت�ألي ��ف كتب ال ِف ��رق الإ�سالم ّية
الت ��ي ا�شت ��ط �أ�صحابه ��ا يف تكفري
ا�صح ��اب الفرق الأخ ��رى واظهار
ف�س ��اد مقاالته ��م ومعتقداته ��م،
واتهامه ��م بال�ض�ل�ال واملروق من
الدين ،ون�سب احل ��ق اىل �أنف�سهم
(الفرقة الناجية).
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لأن مدين ��ة طرابل� ��س ت�ستح ��ق ،ف�إنن ��ا ن ��رى �أن تلع ��ب دوره ��ا اجليو
ا�سرتاتيج ��ي احليوي وتكون حا�ضن ��ة لال�ستثمارات املحلية واالقليمية
والدولي ��ةَ ،
فو�ض ْعن ��ا ر�ؤية ا�سرتاتيجي ��ة جديدة تتما�ش ��ى مع حاجات
االقت�ص ��اد االقليم ��ي والعاملي ،وجتعل منها نقط ��ة جذب حمورية لكل
الطاحم�ي�ن يف تطوير ا�ستثماراتهم .كم ��ا �أن هذه الر�ؤية تهيئ مدينة
طرابل� ��س لتك ��ون من�صة انطالق لتلع ��ب دور ًا رئي�س� � ًا يف �إعادة اعمار
م ��ا خ ّلفت ��ه احلروب اجلائ ��رة والعبثي ��ة يف البلدان العربي ��ة ال�شقيقة
املج ��اورة .ولأن مدين ��ة طرابل� ��س ت�ستحق ،كان هذا الكت ��اب االبي�ض
ال ��ذي يت�ضم ��ن ن ��واة جامع ��ة
خلطتيها الإمنائية والإ�ستثمارية،
والذي ن�أمل �أن يكون ب�إرادة �أهلها
وتكات ��ف �سيا�سييها مر�ش ��د ًا لكل
ادارات الدول ��ة اللبناني ��ة الت ��ي
تري ��د ان ت�صح ��ح م�س ��ار االمناء
املتوازن يف املدينة فتبا�شر بتنفيذ
ما جاء فيه م ��ن م�شاريع ،كما �أن
هذا الكتاب �سيك ��ون دلي ًال ابي�ض
نا�صع� � ًا ل ��كل ال�صنادي ��ق الدولية
وامل�ستثمرين املحليني واالقليميني
والدولي�ي�ن الذي ��ن يطمح ��ون يف
ت�أمني ا�ستثماراتهم.

تتمت ��ع طرابل�س ب�ت�راث ثقايف غري مادي يتمث ��ل يف التجليات «العفوية
وامل�صنوعة من قل ��وب النا�س وعواطفهم وه ��و حم�صلة ن�شاط النا�س
يف حياتهم اليومي ��ة ويف ممار�ساتهم العملية» .ومن جتلياته «احلكاية
واخلراف ��ة يف �شتى �أنواعه ��ا والأق�صو�صة واملث ��ل واحلكمة والق�صيدة
ال�شعري ��ة واملطاليع واملواويل ،واحل ��داء وال�شروق ��ي واملع َّنى وخمتلف
�أ�صن ��اف النرث وال�شعر ،مع ما ميكن �أن ُيك�شف عن القدرة العقلية من
خالل احلزازي ��ر والألغاز والعمليات احل�سابي ��ة املعقدة» .وقد حددت
«اليوني�سكو» الرتاث الثقايف غري املادي ،ب�أنه« :املمار�سات والت�صورات
و�أ�ش ��كال التعب�ي�ر واملع ��ارف
وامله ��ارات ،وم ��ا يرتب ��ط به ��ا من
�آالت وقط ��ع وم�صنوع ��ات و�أماكن
ثقافي ��ة التي تعتربه ��ا اجلماعات
واملجموع ��ات و�أحيان� � ًا الأف ��راد،
جزء ًا من تراثهم الثقايف» .وحتدد
الإتفاقي ��ة ب�ش� ��أن حماي ��ة الرتاث
ه ��ذه الثقاف ��ة «...اللغ ��ة املحكية،
والأغ ��اين والع ��ادات والتقالي ��د
واالعتق ��ادات والأمث ��ال واحلك ��م
ال�شعبي ��ة ،وفن ��ون وتقالي ��د �أداء
العرو�ض واملمار�سات الإجتماعية،
والفنون احلرفية التقليدية».

ال �أ�ستطي ��ع �إطالق �صفة حمددة على خواط ��ري و�أفكاري ال�سيا�سية،
وال �أ�ستطي ��ع و�ضع عنوان جامع لها ،لأنها نتاج �أحداث مرتابطة وغري
متتالي ��ة ال بالق ��وت ،وال بالزم ��ان ،ه ��ي �أ�شب ��ه بغ�ضب �أُغلق ��ت �أمامه
املنافذ ف�إ�ضطر لإفراغ جعبة �سخطه و�إمتعا�ضه فوق ال�صفحات.
وه ��ي حن ��ق على وط ��ن مل تع ��د تنطب ��ق عليه مفاهي ��م الأوط ��ان لأن
�أ�صح ��اب ال�سلطة توجه ��وا لتوريث �أبنائهم الذي ��ن بدورهم �سيورثون
�أبنائه ��م حتى �ص ��ار البلد �أ�شب ��ه باملمالك التي ي�س ��رح فيها الأغراب
والأع ��راب ويلوثون وحدته ب�إطماعهم وخبث نواياهم ..ويحولونه �إىل
م�ساحات حقد وبغ� ��ض ،وباحات
متاج ��رة بالإن�س ��ان ،ومفاخ ��رة
بالف�س ��اد والإرتهان ،لكن كتاباتي
ترف� ��ض الإنحناء �أم ��ام الإغراء،
وت�أب ��ى اخل�ض ��وع للم�ساوم ��ات
وتتجاهله ��ا ب ��كل قواه ��ا العقلية
والقلبي ��ة والوجداني ��ة ،ث ��م تدير
دفة �سفينته ��ا نحو �ضوء احلقيقة
ال�ساطعة والناطقة بالكالم املعرب
ع ��ن �صراحة فكري ��ة و�إ�ستقاللية
كتابي ��ة ت�سطر �صفح ��ات مطرزة
بكلم ��ات و�أفكار ال لب� ��س فيها وال
�إبهام.

هذه اخلواطر والأ�شعار املغمورة ب�أ�شعة �شم�س الوجدان...
واملنثورة فوق �أع�شاب اخليال...
واملن�شورة على �صفحات التمني...
ه��ي خال�صة �إح���س��ا���س ال�ك�ي��ان ،ورئ��ة �أن�ف��ا���س ال���ص��در ،و�صدق
�إخال�ص القلب ،التي جتمعت نقطة �إثر نقطة يف �أعماق بئر العمر،
ثم �إنهمرت فوق ف�صول الأع��وام وموا�سم القهر ،وك�أنها �أمطار
�شتاء حزين الق�سمات �إ�ستطاب ال�سكن يف زوايا �أ�ضلعي...
و�إمتزج ب�شرارات وجعي ،و�إ�ستبد بخاليا ال�شريان...
و�أن �ت��ج ه��ذه ال��زف��رات احلربية
والت�أوهات الإن�سانية املعربة عن
�إ�ستغاثات احل��وا���س وتو�سالت
ال �ق �ل��م ال� ��ذي � �س��اك��ن ��س�ن��وات
�ِ��ص �ب��اي ،وت��رع��رع يف �أح���ض��ان
زمن �شبابي...
ن���ض�ج��ت ت �ط �ل �ع��ات��ه م ��ع ب��داي��ة
النهاية مل�شواري الكئيب الر�ؤى
والغريب ال�شعور واملنحوت على
خ�شبة ق ��دري امل�ث�ق��وب��ة ب�أ�سى
التعا�سة ،و�سقم املرارة ،و�صدى
الآالم.

التمدن

 -ت�شرين الأول 2018

قب ��ل ان تبد�أ بقراءة كتابي املتوا�ضع ه ��ذا� ،أود �أن الفت انتباهك �إىل
بع�ض الأمور التي ال بد من ذكرها.
 �أوله ��ا :ان رج�ل ً�ا لي�س يف قلبه حنني �إىل املا�ض ��ي ،لي�س بحاجة �إىلكتاب ��ي ه ��ذا .يحتاج لكتابي �إن�س ��ان عرف احلا�ض ��ر وم�شاكله ،وتتوق
نف�س ��ه �إىل ا�سرتاح ��ة ق�صرية م ��ع ما�ضيه ومع بع� ��ض الذكريات التي
مازالت حتتل كيانه.
 ثانيه ��ا� :ألفت انتباه القارىء الكرمي ،انني ا�ستعملت يف كتابي هذا،اللغ ��ة املحكية والتي كان �أهل قريتي يلفظونها ،جم ًال ومفردات والتي
بع�ضها م ��ن �أ�صل تركي �أو فار�سي
�أو �سري ��اين ...و�أعن ��ي باللغ ��ة
املحكية ،اللغة العامية.
 ثالثه ��ا� :إن كن ��ت تظ ��ن ان ��ك�ستقر�أ يف كتابي هذا عن بطوالت
وخ ��وارق وغرامي ��ات و�أ�ساط�ي�ر،
ف�أنا �أخربك :ان ال مكان لهذا كله
يف الكتاب.
 رابعها والأخري :ان ال�صور التيتراه ��ا يف ه ��ذا الكت ��اب ،بع�ضها
من املا�ض ��ي البعي ��د وبع�ضها من
املا�ض ��ي القريب لكنه ��ا اندر�ست
كلها ...وهذا ما ي�ؤملني.

ه ��ي الق�ضي ��ة التي ا�ستح ��وذت كل اهتمام ��ي والتي �شكل ��ت بو�صلتي
ال�سيا�سي ��ة والثقافية والأخالقي ��ة والرتبوية والإمنائية منذ �أن بد�أت
�أدرك ماهي ��ة م ��ا حويل ،وما يجري م ��ن �أحداث كنت �أج ��د �صعوبة
يف فهمه ��ا وكانت ت�ؤملني وتعذبني وتدفعن ��ي للقراءة والبحث الدائم
ع ��ن و�سيل ��ة للفهم لعله ��ا تخفف م ��ن عذاباتي التي كان ��ت تالزمني
من ��ذ طفولت ��ي ،وكانت تُ�ض ��رم يف داخلي ن ��ار ًا حارق ��ة عندما كنت
�أفك ��ر كي ��ف لع�صابات القت ��ل والإج ��رام �أن ت�شرد �شعب� � ًا كام ًال من
�أر�ض ��ه ،وت�ستوط ��ن يف تلك الأر�ض عل ��ى مر�أى وم�سم ��ع العامل ك ّله،
دون �أن ي ��رف لذل ��ك الع ��امل
جف ��ن �أو دون �أن ي� ��ؤرق �ضمائ ��ر
�سا�س ��ة الع ��امل منظ ��ر امل�شردين
الالجئ�ي�ن اجلائع�ي�ن الع ��راة
احلف ��اة املجردي ��ن م ��ن كل حق
�إن�س ��اين ،جعل ��ه �أولئ ��ك ال�سا�سة
و�أولئ ��ك القادة يف �صل ��ب �شرعة
الأمم املتحدة حلق ��وق الإن�سان،
وحلقوق الطفل وحلق ��وق املر�أة.
ولك ��ن يب ��دو �أنه ��م �صاغ ��وا تلك
القوان�ي�ن وال�صياغ ��ات الرنان ��ة
لتكون �صاحلة ل�شعوبه ��م فق ��ط.

�إن ال�شع ��راء ال�شعبيني اللبنانيني كان له ��م دورهم الأبرز على �صعيد
الأدب ال�شعبي ،طرقوا خمتلف الأغرا�ض ال�شعرية كالغزل واحلما�سة
واملرا�س�ل�ات واحلكمي ��ات والرث ��اء واحلن�ي�ن �إىل الوط ��ن والن ��وادر
والفكاه ��ات .وق ��د كان لعدد كبري منه ��م وزنهم يف �إغن ��اء ال�شاعرية
ال�شعبية يف كثري من الق�صائد التي �أثارت الده�شة والإعجاب ،وتركت
�أث ��ر ًا عميق� � ًا يف النفو�س ملا لها من �أبعاد �إجتماعي ��ة و�إن�سانية ووطنية
وتربوي ��ة وخلقية ،تع ��ود يف معظمها �إىل الأ�صالة والع ��ادات والتقاليد
ال�شعبي ��ة املتوارث ��ة عن الأجداد �سنة بعد �سنة وجي�ل ً�ا بعد جيل ،و�إىل
التعاب�ي�ر ال�شعبي ��ة العريقة بعمق
مدلوله ��ا املعن ��وي الرفي ��ع .وي�أتي
يف مقدم ��ة ه� ��ؤالء ال�شع ��راء وليم
�صعب وف�ؤاد �أبو غامن اللذان نظما
ق�صائد بالف�صحى والعامية.
 �إن الزج ��ل �ساح ��ر بطبيعته �إذاما ارجتل من على املنابر في�ستثري
ب�ص ��ورة عفوية عا�صف ��ة متواترة
من الت�صفيق.
 الزج ��ل �أقرب ط ��رق الأدب �إىلالعق ��ل وه ��و ال �ش ��ك لغ ��ة القلوب
ال�سل�س ��ة املج ��ردة ع ��ن الزخرف
اللفظي.

�إعتق ��دت �أن ال ��كالم ك ّله قد قي ��ل ،فلم ��اذا الكتابة؟ �إعتق ��دت �أن كل
الأيديولوجي ��ات قد ج ّربت ،فلماذا التنظري؟ �إعتقدت �أن النور قد �ش ّع
منذ �ألفي �سنة ،وت�ساءلت :ماذا �ستفعل �شمعتك اخلافتة� ،أيها الكاتب
يف �آخر الزمان؟ فت�شت ع ��ن الأجوبة حيث تعي�ش الأجوبة ال�صادقة..
ووجدته ��ا يف تعليم املعلم الأبدي ال�صال ��ح و�أمثاله وتعاليمه ..وجدت
ن ��وره الأب ��دي ي�ش� � ّع عل ��ى امل�سكون ��ة ،وطوب ��ى مل ��ن ي�سك ��ن يف طريقه
امل�ستنرية ..وجدت العمل املقد� ��س يف �صميم تعليمه :اطلبوا جتدوا..
�إقرعوا يفتح لكم ..وجدت حتفي ��زه على املبادرة الفردية والإبداع يف
َمثل التج ��ارة بالوزنات ..وجدت تعليم القناعة ال�شايف للعقول يف مثل
طيور ال�سماء التي ال
تزرع وال حت�صد ..واهلل يقوتها..
وج ��دت �أن اجلمال املعطى من فوق
هو الأبهى يف مثل الزنابق التي
ه ��ي �أجم ��ل م ��ن ث ��وب �سليم ��ان يف
جمده..
وجدته يريدنا العي�ش بكنفه واحلياة
الدائمة معه يف احلا�ضر
وامل�ستقبل� ..أن ��ا هو الطريق واحلق
واحلياة..
وجدت عن ��د �سيدي طري ��ق احلياة
املثالية الكاملة ..وتعليمه الكامل.
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حروف
م ��ن م�صطفى �ص ��ادق الرافع ��ي �إىل �سلي ��م الرافعي ُ�سالل� � ُة
ٍ
متوهجة ،تتعاطى البي ��انَ وتعاق ُر خمرة املجاز الرافع ّية املذاق� ،شوقاً
قلب الإن�سان.
واحتفا ًء بالإن�سان املرتفع فمرحى بالربيع يعانق َ
حني تقر�أ �سليم الرافعي جتد نف�سك �أمام �أديب و�شاعر مكتمل العدة،
ري من �أمراء الف�صاحة والبالغة والبيان ،و�أ�سلو ُبه البياين يعلو
ب ��ل �أم ٌ
ً
ّ
حين ًا ويهبط حينا ولكنه ال ّ
ي�سف.
َ
الفيل�سوف اليون ��اين يف �أدبه .هذا الذي
لفتن ��ي ح�ضو ُر هرياقليط� ��س
اعت�ب َ�ر �أن النار َمن بني العنا�صر الأربع ��ة هي �أ�صل الأ�شياء ...و�سليم
الرافع ��ي ُر ّب ��ا ٌن يجي� � ُد الإبح ��ا َر
وال�سباح� � َة يف نه ��ر هرياقليط�س
الذي ال ينزل الإن�سانُ فيه مرتني.
�إ�ش ��ار ًة �إىل تغ�ّيارّ املي ��اه ب�ص ��ورة
م�ستمرة ،وهكذا يتحدث الرافعي
عن النه ��ر املجهول ال ��ذي يتدفّقُ
يف هذا الك ��ون ،بل يج ��ري �أحم َر
يف الإن�س ��ان كما يجري يف النبات
عم
واجلماد واحلي ��وان ،يقول� :أ َز ُ
�أنّ ح � َ�ب الأم هو هو د ُمها م�شتهياً
عن � َ
�اق الطف ��ل و�أنَ م ��ا يجري يف
عروق الب�شر �إمن ��ا هو نهر حارت
الب�شرية يف حتديد مغزاه.

ن�ش�أ ال�شاعر حممد �سهيل املري يف بيئة ريف ّية �ض ّيقة ِخ ْل ٍو من امل�ؤ�س�سات
التعليمي ��ة فا�ضطر �إىل الذهاب اىل مدر�سة دي ��ر ع�شا�ش مع �أخيه كل
يوم �سري ًا على القدمني مواجه ًا الربد والتعب والبعد وخطر احليوانات
امل�ؤذي ��ة يف الطريق ،لكنه تابع امل�سرية حماط� � ًا بالذعر والقلق ،عاقد ًا
هدن� � ًة مع الزمان ،فغزل م ��ن الأمل مالءة تخفي عن عينيه ظل الواقع
وعتم ��ة الب�ؤ�س ،من دون �أن يغيب وعيه للذات التي بقيت ت�سامر الواقع
املرفو� ��ض وتنادم الأخطار وتق ّيم االحتم ��االت .وال ب ّد من الإ�شارة �إىل
�أنّ الواقع املذكور ،مل يكن يحت�ضن ال�شاع َر االحت�ضانَ الكامل فقد كان
غن ّي� � ًا باملفاج�آت الت ��ي ال تر�ضي؛
والتي كانت انعكا�س ًا ل�شقاء مقيم
�أو احتجاج ًا على �شقاء زائر لذلك
كان على �شاعرنا:
 -1رعاي ��ة القل ��ق ومراقب ��ة من ِّوه
الرتاكمي
 -2البح ��ث عن ذات ��ه املنف ّية بني
الركام
� -3إعادة ت�شكيل معطيات احل�س
وظهور التد ّفق الوجداين
 -4غي ��اب ال ��ذات �أو تغييبه ��ا،
و�إقامة ح�سن جتاور مع م�ساحات
الغياب املذكور.

هل نحن م�سيرّ ون �أم خميرّ ون؟
عندم ��ا حتلق ال ��روح ،هناك ..حي ��ث املحبة تغمر القل ��وب ،واملالئكة
ترف ��رف من حولها ..نكتفي ،نالحقه ��ا كمن يرك�ض حتت قو�س قزح.
قالوا :حمظوظ من ا�ستطاع �أن مير من حتته! هي �أ�ساطري وحكايات،
ال نفهمها يف بع�ض الأحيان ،لكنها موجودة..
نخاطب �أرواحنا� ،أح ��رارا ،وال نهاب احلواجز التي متنعنا من العبور
م ��ن �أر�ض الواقع �إىل �أفق ال ح ��دود له� .إنها بال �صوت ،ال �ضجيج لها،
ال �أحد ي�سمعها �سوانا ،تارة تتناغم م�شاعرنا وننزلق يف فخها ،وطو ًرا
نت�ص ��ارع معه ��ا� .إنه ��ا مو�سيق ��ى
�أكان ��ت �صاخب ��ة� ،أم هادئ ��ة ،ال
ن�ستطيع �أن نتحك ��م بها ،يحكمها
قائد الأورك�س�ت�را الأكرب ،تعزفها
�أوت ��ار قلوبن ��ا ..فج� ��أة يتدخ ��ل
العقل ومن غري �إنذار ،كالقا�ضي
ال�ص ��ارم ،يذكرن ��ا بواقعن ��ا!
نرتاج ��ع خطوات خوف� � ًا من جرم
مل نرتكب ��ه ،وم ��ن ظن ��ون واهمة،
و�أح ��كام م�ؤب ��دة ل ��ن ن�ستطيع �أن
جنابهها وحدنا .نع ��ود و نبت�سم،
نتذك ��ر �أنن ��ا الوحي ��دون الذي ��ن
ن�سمعها.
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مهب الزّمان» هي املجموعة ال ّثاني ��ة التي �أ�ضعها بني �أيدي
«وم�ض ��ة يف ّ
ال�صمت» وهي ك�سابقتها،
جدار
على
ؤيا
�
«ر
أوىل
ل
ا
املجموعة
الق ّراء .بعد
ّ
ّمت ترتي ��ب عناوينه ��ا ع�شوائ ّي ��ا بحي ��ث مل ت ��راع التّ�سل�س ��ل الزّمني وال
أدبي وال غريه .ربمّ ا يكون ذلك بعيدًا عن العلم ّية
املو�ضوعاتي وال ال ّنوع ال ّ
ّ
والتّنظي ��م ،وربمّ ا هو يواكب الفو�ض ��ى ا ّلتي يعتربها البع�ض ،وقد تكون
خا�ص ��ة يف جمال الإبداع .وربمّ ��ا هو التّنويع
كذل ��ك ،ق ّمة يف الترّ تيبّ ،
ا ّلذي يقدّم للقارىء لوحة �شاملة حتتوي على ك ّل اخلطوط والألوان ُيقر�أ
فيها الأدب باجلملة و ُي ّطلع عليه بك ّل ما فيه.
بع� ��ض عناوينه ��ا عم ��ره ع�ش ��رون
�سنة وقد يزي ��د ،وبع�ضه كتب منذ
�شهر وربمّ ��ا �أكرث بقليل وهو �صدى
نف�سي
لواقعة �أو حدث
مو�ضوعي �أو ّ
ّ
�ري وقد ال يك ��ون كذلك .وال
�أو فك � ّ
ب� � ّد يل �أن �أ�شك ��ر م� ّؤ�س�س ��ة �شاعر
الفيحاء �سابا زري ��ق ال ّثقاف ّية على
تو ّليه ��ا �إ�ص ��دار ه ��ذه املجموع ��ة
ّ
ال�شعر ّي ��ة وعل ��ى ت�شجي ��ع الأدب ��اء
والكتّاب يف طرابل�س املحرو�سة ويف
اخلا�ص
�شمالن ��ا ولبنان و�شكرن ��ا
ّ
�إىل رئي�سها الدكتور املحامي �سابا
قي�صر زريق ،عا�شق الفيحاء.

كث�ي�ر ًا ما �أع�ب�ر يف بي ��ادر الكلمة و�أجول فيه ��ا .لكنّ عب ��وري ّ
املف�ضل
ال�شع ��ر .ذلك حل�سن ّ
وجت ��وايل الأطول يكون يف بيدر ّ
حظي ،ول�سعادة
تغم ��رين عندما �أم�ض ��ي ق�سط ًا عل ��ى نورجه .فيدور ب ��ي على �أجنحة
الق�صي ��دة ،يعل ��و حينا ويهبط حينا �آخر ،لي�سري �أفق ًي ��ا �أحيا ًنا .فيعلق
قمح يدفعني لطحنه يف دوالب ال ّذوق
عل � ّ�ي و ّيف ،من بيدره ،بع�ض من ٍ
أب�سطه ��ا على «كارة»
والفه ��م والتّحلي ��ل .ف�أ�صنع م ��ن طحينه عجينة � ُ
الفكر والبحث� ،أر ّققها بك ّف ّي و�أ�صابعي ،حتّى ت�ستوي دائرتها ،قبل �أن
�أل�صقها على «�صاج» الكتابة ،لت�صبح رغي ّفا جاهز ًا للغذاء على مائدة
العلمي.
الأدب والبحث
ّ
رغي ��ف ن ��رى في ��ه الع ��امل املك� � ِّون
للق�صي ��دة ،فنط ��وف يف معارج ��ه
ونتوقف عند مفا�صله ،نرقب اتّ�ساع
ردهات ��ه وتنا�سقه ،وم ��ن ثم ترداده
ببع�ضه ،ونع ��ود �إىل ما ز ّين جدرانه
من �صور ،وما تدلىّ من انعكا�سات،
و�ص ��دح من مو�سيقى ،يخبو �صداها
ويعل ��و يف ف�ض ��اء حركت ��ه و�سكونه،
يت�س ّلل �إىل ال ّنف�س بعيد ًا من العامل.
فرنان ��ا نطوف يف ع ��امل مل نن�سجه،
فنعجب تارة بجماله وطورا ال تثرينا
�أ ّية ده�شة منه.

ف�إذا َّ
تعذر على الوالدة العطاء
وافتقدتَ الإحت�ضان والأمان
فال ت�ضطرب
و�أَ ْنتَ مبف َر ِد َك يف امل�سري
وال ت�ستعن ب�أُخرى
فتع�سِّ ر َ
عليك ا ُ
خلطى
ِل َك ْو ِنها غري معن َّية
بالقيام مقام الوالدة.

�اب يخرج م ��ن الأعماق في ��ه اله َوى
قط ��راتٌ من ن ��دى الكلم ��ات ،كت � ٌ
وال ُهي ��ام ،والر�س � ُ�م بح ��روف الكالم .خواط ��ر ت�صيب القل ��ب بخفق ٍة
بومي� ��ض اجلمال ،وت�ص ��دح باحل ��ب وتُ�سفر عن امل�شاع ��ر .وخطرات
تث�ي�ر َ
اجل ��دل يف عديد الق�ضاي ��ا ،فتناق�ش ،وتنق ��د ،وت�سخر ،وتتوقف
عن ��د مناذج عرفتُها عن قرب ،وخربتها ع ��ن جتربة ،ف� ّ
أ�سطر ما ع ِلقَ
عندي وقفة،
يف خاطرت ��ي من انطباعات وقناعات ،وق�ضايا ا�ستح ّقت َ
ور�أي ًا وانطباع ًا .كتاب تعديتُ فيه اخلطوط ،وقفزتُ فيه فوق احلواجز،
هك ��ذا �أراين يف كث�ي�ر مما �أكتب .قد �أبدو فيه �شاع ��ر ًا ول�ستُ ب�شاعر،
�اح يف ع ��وامل �شت ��ى،
و�أديب� � ًا �س � َ
فج ّم َل الأف ��كار برقي ��ق الكلمات،
ولطي ��ف العب ��ارات .دخل ��تُ في ��ه
عامل امل ��ر�أة ،لأبح ��ثَ يف �أعماقها
ع�ب�ر الكلم ��ة املنتق ��اة ،لأق ��ر�أ يف
مالم ��ح وجهه ��ا ب� ��ؤرة اجلمال يف
لوح ��ة الوج ��ود .فاجلم ��ال عندي
ه ��و البدي ��ل الأ�صي ��ل لزحم ��ة
ال�ضجيج ،وت�شابك الأنوار ،وتلوث
اله ��واء وعبثي ��ة املواق ��ف ،وه ��و
�صرخ ��ة يف وج ��ه م�شاع � ٍ�ر و�ص َلت
�إىل احل�ضي� ��ض ،و�أفع ��ال فا�ضت
وحب الذات.
بالكراهية والعنف ُ

الكتاب ب ْو ٌح وك�شف .البو ُح
هذا
ُ
�إف�ص ��ا ٌح عن احلميم � ِّ�ي املكتوم.
والك�ش � ُ�ف ج�ل�ا ُء ر�ؤي ��ا ..كون َّية
يف �أبعادها ،فريدة يف �أ�صالتها،
منارة يف هدايتها..
قبل دخويل املوت
الت:
ك َّلمتني «الأم»َ ،ق ْ
َ
عودتك
متى �آن �أوان
حاذ ْر غيبوبة العبور وتذ َّك ْر
�أننا كنا يف البدء واحد ًا
وواحد ًا نكون عند امتام عملنا
فال َتدَ ْع ُبعدي َ
عنك
ُي َ
بنق�ص وحاجة
�شعرك ٍ
�أو ا�ضطرا ٍر �إىل كنف الأنثى
ف�أَنا الأم و�أنا احلبيبة
خا�صة َ
لك غريي.
وال ّ
وقالت:
حني ت�شارف على العودة
�س�أنتقي َ
لك امر�أ ًة
لتو َلدَ من رحمها
وتنجزَ باقي املهمة
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ي�ضم هذا الكتاب جمموعة من الدرا�سات واملداخالت واملقاالت
التي �سبق �أن كتبتها يف منا�سبات خمتلفة منذ العام  2001وحتى
العام .2017
وهي املجموعة الثالثة التي ت�شكل اجلزء الثالث من الكتاب الذي
يحمل عنوان« :للذكرى والزمن الآتي».
وقد ر�أيت �أن ان�شرها ملا تنطوي عليه من معلومات و�أفكار �أعتقد
انها مفيدة.
وقد حر�صت على �أن �أ�صنفها حتت العناوين التالية ،مرتب ًة ح�سب
تاريخ �صدورها:
مداخالت حول كتب ودرا�سات.
حوارات �صحافية وكلمات.
يف املقاومة.
متفرقات.
يف ذكرى راحلني �أعزاء.
�آم ��ل �أن ي�ج��د فيها ال��ق��ارىء ما
يذكره ب�أحداث وقعت و�شخ�صيات
رحلت و�أفكار ُطرحت �أظن �أنها ال
ت��زال حتتفظ ب�أهميتها ومواقف
من �أحداث كان ال بد من اتخاذها
وت�أكيدها.

م ��ن غرف العمليات يف ال�سن�ي�ن ال�صعبة التي عانت منها املدينة على
ال�صعي ��د ال�صح ��ي يف احلروب التي دمرت الكث�ي�ر على �أر�ض الوطن
ُول ��د احللم الكب�ي�ر بالرد احل�ض ��اري عل ��ى التخلف ال�شام ��ل للو�ضع
ال�صحي يف املدينة....
لدي حلم �إقامة م�ست�شفى وف ��ق �أرقى م�ستوى علمي وتقني وكان
ُول ��د َّ
ً
ا�سمه ��ا (م�ست�شفى طرابل�س) ولقد �سعي ��ت لذلك جاهدا من خالل
م�س�ي�رة طويل ��ة من العم ��ل واالت�ص ��االت يف لبنان واخل ��ارج مبجهود
�شخ�ص ��ي وكل ذلك كان يتم ب�إ�ش ��راف وموافقة جمل�س الإدارة لتكون
امل�ست�شف ��ى �أح ��د �أركان الوح ��دة
الوطني ��ة والتق ��دم احل�ض ��اري
والإن�ساين.
ب ��د�أت فك ��رة ،و�إرادتنا ه ��ي التي
حول ��ت الفكرة �إىل بداي ��ة واقعية
�صلبة....
�
ع
�ا
�
ه
وواقعيت
�رة
�
ك
الف
وجدي ��ة
َّب�رَّ
عنه ��ا الع ��دد الكبري م ��ن الأطباء
ورج ��ال املدين ��ة باالنخ ��راط يف
امل�ش ��روع لتحقيق ��ه .ومل يك ��ن
للم�ش ��روع �إعالم بل كان االت�صال
الف ��ردي واملبا�ش ��ر املتوا�ص ��ل هو
الذي حقق هذه النتيجة.

�إن �إ�شكالي ��ة التخل� ��ص من النفاي ��ات املنزلية والبلدي ��ة بعامة لي�ست
حك ��ر ًا على بلدنا لبن ��ان .فهي م�شكلة عاملي ��ة ،و�أف�ضل دليل على ذلك
ه ��و اخت�ل�اف احللول املعتمدة م ��ن بلد لآخر وكذل ��ك ظاهرة التغيري
امل�ست ��دمي يف احل ��ل املعتمد يف البل ��د الواحد� ،إذ الا�ستق ��رار على حل
واحد وال ت�شابه بني بلد و�آخر .لكن هذه امل�شكلة هي �أ�شد وط�أة يف بلد
نامي مثل بلدنا عنه يف بلد متطور .وال�سبب يكمن يف:
�أو ًال :الف�ساد اخللقي امل�ست�شري وانعدام الثقة بني املواطن وامل�س�ؤول.
ثاني� � ًا� :سلبية املواط ��ن يف حتمل م�س�ؤوليته ،فهو م ��ن جهة ك�سول ومن
جه ��ة �أخ ��رى �ضعي ��ف الثقاف ��ة
البيئية .لقد جربن ��ا يف لبنان �أهم
�أن ��واع التكنولوجي ��ا للتخل� ��ص من
النفايات املنزلية:
 الطم ��ر املراق ��ب ال�ب�ري �أوالبحري.
 املحارق الفنية وغري الفنية. التخثري الالهوائي و�أخري ًاالف ��رز الآيل م ��ع التخثريالهوائي ل�صناعة وقود .RDF
وق ��د ف�شل ��ت جمي ��ع ه ��ذه
التكنولوجي ��ات ،لأ�سباب �سنحاول
يف �صفحات الكتاب �أن نتذكرها.

يف  28كان ��ون الث ��اين م ��ن ع ��ام 2008م مت انتخاب �سماح ��ة الدكتور
ال�شي ��خ القا�ض ��ي مالك ال�شع ��ار حفظ ��ه اهلل تعاىل مفتي ��ا لطرابل�س
ولبن ��ان ال�شم ��ايل ،و ُب َع ْيد ا�ست�ل�ام �سماحته ملهامه� ،ش� � ّكل فريق عمل
من املتخ�ص�صني ليعينوه يف مهمته والتي من جملتها النظر يف �ش�ؤون
�أوقاف طرابل�س ولبنان ال�شمايل .وبالفعل بد�أ فريق العمل بالنظر يف
وثائق الأوق ��اف املوجودة ومبمتلكات الدائ ��رة ،وتفاج�أ اجلميع يومها
ب� ��أن املعطي ��ات املوجودة ت ��كاد تكون غ�ي�ر كافية وغري مع�ب�رة ب�شكل
جي ��د عن واق ��ع الأوقاف .لذلك ب ��د�أ البحث عن ال�سج�ل�ات القدمية
والت ��ي وج ��د �أكرثه ��ا مو�ضوع ��ا
يف �أقبي ��ة قدمي ��ة لأج ��ل التل ��ف،
ف�ش ��كل �سماحت ��ه فريق ��ا عم ��ل
عل ��ى نقل ه ��ذه الوثائ ��ق وفرزها،
ث ��م �أر�شفته ��ا ،و�أثناء ه ��ذا العمل
امل�ضن ��ي وقف الفري ��ق على وثائق
تاريخية لأوقاف طرابل�س غاية يف
الأهمي ��ة ،وهي غ�ي�ر معروفة عند
الباحث�ي�ن التاريخيني ،ومنها غري
معه ��ود ،ك�أن يقف رج ��ل م�سيحي
�أوقا ًفا على م�سجد .لذلك �أحببت
�أن �ألق ��ي �ض ��و ًءا عل ��ى بع�ض هذه
الوثائق الهامة والتاريخية.
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غياب
ك�أن كل �شيء
يذهب
�إىل غيابه.
كانوا هنا
حاملو احللم
كانوا هنا
انق�ضى العمر
دون
ان ينتبهوا!

نداء
النظرة
املفتوحة على الده�شة
غافلتنا
كالفرا�شة
نادتها
زرقة الأفق

ر�ؤيا
جتري احلياة من تلقائها
زحمة كلمات
حلظات رقاد
ووقت �ضياع
والر�ؤيا تومىء
ب�أن كل �شيء �إىل زوال

�إىل الزوج ��ة املخل�ص ��ة واحلبيب ��ة املـُل ِهم ��ةَ :ح� � ّواء «�أُم النبي ��ل» ،و�إىل
�أبنائ ��ي الأحب ��اء :ملي ��ا� ،أم ��ال ،نبيل ،لين ��ا ،ريتا وكل �أف ��راد عائالتهم
الطيب�ي�ن� ،إىل �أرواح �أهالين ��ا الطاه ��رة يف دار اخلل ��ود ،و�إىل كل م ��ن
يتذوق ِّ
ال�ش ْعر العربي الأ�صيل ،مع كامل حمبتي.
مبنا�سبة مر ور خم�سني عام ًا على زواجنا:
ُ
ُ
م�شغول
فيك
ن�صف قرنٍ َم�ضى
والقلب ِ
ُ
َ
احلب مجَ ْ ُ
بول
ظى
ل
يف
الثاين
ن�صفي
يا
ِّ
َ
ً
ً
خم�سونَ عاما معا َق َ�ض ْيناها فا ْن َعمي
بخم�س َني �أُخرى على الأبنا ِء ُ
جتول
حبيبتي
َت َغ َّنى ال�شِّ ْع ُر يف � ْإطرا ِئ ِك َط َربا
و�س ��ا َوى ِب َ�شخْ ِ�ص � ِ�ك َّ
ال�ش ْم� � َ�س
َ
ُّ
وال�ش ْهبا
و�سخَّ َر يف ال ْإطرا ِء ِط ْي َب ا َملعاين
َ
فيك ويا َع َجبا
يا َر ْو َع َة ال َق ْو ِل ِ
ما َق َّ�ص َر ال�شِّ ْع ُر يف َم ْد ِح ِك �أ َبد ًا
َف َح َّيا بمِ َ ْد ِح ِك ال ْأ�ص َل وال َّن َ�سبا
تاك ِ�ض ْمنَ ال َق�صائِدِ ُم ْبدِ عاً
و�أَ ِ
الم ِك يف َم ْط َل ٍع وما َعتَبا
ما َ
ُ
مال َت�أَ ُّلقاً
زاد َِك اهلل يف َ
اجل ِ
ُ�س ْبحانَ ا َّلذي � ْأهدَ ى وا َّلذي وَهَ با

أر�ض �أم مرت ٌع للغياب» هي املجموعة ّ
«هي ال ُ
ال�شعر ّية ال ّثالثة ا ّلتي
لاً
ال�صديق �آم �أن ترت ّفقَ بوفادتها
�أ�ضعها يف عنايتك� ،أ ّيها القارئ ّ
ح�سن فرتاعي خف َرها وت�أخذ بيدها �إىل
�إليك و�أن تتق ّبلها
ٍ
بقبول ٍ
حيث املتّك�أُ
�
و
أرق،
ل
وا
ن
الو�س
ربيبة
هي
مري.
ال�س
واملقام
الوثري
أختُ
َ
ُ ّ
�رب الأ ّي��ام و�أحدا ِثها ّ
وبنات
أنفا�سها
ِ
والطبيع ِة و� ِ
الأمل والقلق ،وت� ُ
ُ
َ
َ
توليف
الك�شف عن املخ ّب�آت وتعي ُد
حتاول
الفكرواحلد�س وال ّر�ؤيا،
ْ
املرئ ّيات الب ّينات.
أزهقت ومن رعاية
فحت ومن تربة
فكم من ٍ
حرثت ومن ماءٍ � ْ
ْ
وقت َ�س ْ
�
ثم
�
ه
أز
�
ّى
أحدثت حت
�رتْ ّ أثمرتْ
� ْ
أينعت وحان قطافها وبان لو ُنها
و� ْ
و�إلطافها ،فاتخذتْ �إىل الكتاب
�سبيال و�إىل املُ�ت��ون مقيال و�إىل
رعايتك �س ّيدي ظليلاً �سل�سبيال.
ال�ض ُ
فهل �ستواكبها كما ّ
يف يف
ال�صيف ،خفي ًفا ولطي ًفا �أو ثقيلاً
ّ
وخميفا ،فتقع ُد لها قعو َد ال ّزارع
لل ّنبات وللح�صاد قبيل الفوات،
ال�سيل وهو
�أو قعود الت ّلة �أم��ام ّ
ينذر بالويل؟

«ل�ص العنب» �سري ِة حيا ِة قري ٍة ُي َ�س ِاه ُم يف ِحف ِْظ َّ
الذ ِاك َر ِة
كتاب ّ
َ
اث املاديِّ والالماديِّ  ،وهو هَ ُّم ت َْ�س َه ُر علي ِه
اجل َم ِع َّي ِة ويف
تدوين الترُّ ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
َّ
التغيريات احلا�صل ِة
م
�ض
خ
يف
ة
ي
أهل
ل
وا
ة
ي
احلكوم
م
املنظ
اليوم
اتُ
ِ
َ
َّ
َّ
َ
ِ ِ
التكنولوجي والعومل ِة ا ّلتي تمَ ْ َ�س ُح
ال�صعيدِ
يف العامل ،وخا�ص ًة على َّ
ِّ
الترُّ اثَ املح ّل َّي لدى َّ
احلديث الـ ُمغْري ،ما
باب َو َت ْر ِب ُط ُهم بالوافِدِ
ِ
ال�ش ِ
املحاوالت ا ّلتي ْاهت ََّم بها «توفيق يو�سف»
ي�ستدعي ت�شجي َع ِم ْث ِل هذه
ِ
َّ
باب وب َني ما كا َن ْت عليه القري ُة
ال�ش
يل
ج
ني
َ
ِ
ِمنْ �أَ ْج ِل تمَ ْ ت ِني ال َعالق ِة ب ِ ِ
ني �إىل َ
أيام ا ّلتي
كتاب «توفيق يو�سف» حن ٌ
اللبنان َّي ُة َو َت َب َّد َل .يف ِ
تلك ال ِ
َ
تثبيت
على
العمل
�
.
الريفي
ء
إمنا
ل
ا
�سيا�سات
غياب
إنَّ
ِ
ِ
ِ
لن تعو َد يف ِ
ّ
املواطن يف �أر�ِ��ض� ِه الزراع َّي ِة ُيعي ُد
َ
�صياغ ِة هذه ال َعالق ِة بني ترابي ِت َنا
�راب الأر� �ِ�ض ،بني
الب�شر َّي ِة وب�ين ت� ِ
َر ِح� ِ�م ال ِأم وبني َر ِح� ِ�م الأر��ِ�ض .هذا
ال �ت �ج � ّذ ُر يف �أر�� ِ��ض ال �ق��ر َّي � ِة يعي ُد
ال�صفا َء �إىل ال� َع�لاق� ِة الأوىل بني
ال �ع � ْف��وي � ِة وب�ي�ن م��ا ك ��انَ �أ ّولاً على
َ
�سقوط ح َّب ِة
ب�ساط ِت ِه ،كما يف �أ ّو ِل
ِ
أر�ض عط�شى ا�شتا َق ْت �إليها.
مطر ل ٍ
ٍ
�أَ َع� ْ�د َت�� َن��ا ت��وف�ي��ق ي��و��س��ف �إىل َ
تلك
الدنيا التي َت ْن ِز ُل يف �أَ ْع ُي ِن َنا ندى يف
يباب هذا ال َّز َم ِن ويف جفا ِف ِه.
ِ
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ال ��ذي يق ��ر�أ تاري ��خ العل ��وم يف الإ�سالم وم ��ا واكبها م ��ن خالف بني
الباحث�ي�ن يدرك ب� ��أن طبيعة الن�صو� ��ص ال�شرعي ��ة حتتمل اخلالف،
و�أن غال ��ب االختي ��ارات والرتجيح ��ات هي يف حقيقته ��ا اجتهادات ال
تنف ��ي ما خالفه ��ا طاملا �أن له م ��ا ي�س ِّو ُغه� .إال �أنن ��ا يف بع�ض الأحايني
نلحظ احتداما يف اخلالف العلمي قد ي�صل بالبع�ض �إىل حدِّ �إق�صاء
املخال ��ف وال�ش ��دة علي ��ه خمالفا بذل ��ك طبيع ��ة ال�شريعة الت ��ي ت�سع
اخلالف العلمي املن�ضبط .حينه ��ا جند خمالفة الدين با�سم الدين.
وخمالف ��ة ال�شريع ��ة يف م ��ورد الدف ��اع عنه ��ا ،و�إق�ص ��اء املخالفني يف
معر�ض بيان ال�صواب لهم .حينها
ت�صب ��ح مراجعة امل�سائل واملواقف
وعر�ضه ��ا عل ��ى الأ�ص ��ول العلمية
الثابت ��ة �أم ��را الزم ��ا .وقد حتتدم
املتخا�ص َمينْ ِ  ،فتعرتك
املعركة بني
ِ
الأف ��كار بينهما وتزدح ��م لدرجة
ق ��د ي�صع ��ب معه ��ا التميي ��ز ب�ي�ن
املحق وامل�صيب .هنا �أي�ضا نحتاج
�إىل روي ��ة كامل ��ة وتعق ��ل كب�ي�ر،
ومراجع ��ة ،لدرا�سة ه ��ذه الأفكار
درا�س ��ة مت�أنية على �ضوء القواعد
والأ�ص ��ول ال�شرعي ��ة لتخلي� ��ص
الأفكار من الأهواء وال�شوائب.

ُو ِل ��دت جمانة يف مدينة طرابل�س ،يف عائلة معروفة مبحبتها للمدينة.
�أم�ض ��ت طفولته ��ا ومراهقتها يف عا�صمة ال�شم ��ال حيث تلقت التعليم
يف مدر�س ��ة اللي�سه الفرن�سية .ويف الثامن ��ة ع�شرة من عمرها تع ّرفت
على �شاب و�سيم كان يتابع حت�صيله اجلامعي يف فرن�سا ،فتزوجا ،ثم
انتقلت لتعي�ش معه يف باري�س.
تل ��ك اخلط ��وة �ساع ��دت جمان ��ة يف حتقي ��ق حلمه ��ا بدخ ��ول جامعة
ال�سورب ��ون  -ف ��رع الأدب الفرن�س ��ي ،وال نعرف �إن كان ��ت الظروف �أو
الق ��در ما جعله ��ا تختار اخت�صا�ص� � ًا �أعادها �إىل وطنه ��ا لبنان ،و�إىل
مدينته ��ا طرابل�س� ،إذ فيم ��ا كانت تقوم بالبحث تع ّرف ��ت ،م�صادف ًة،
�أو رمب ��ا ب�ل�ا م�صادف ��ة ،عل ��ى هذا
ال� �ـ ،Troubadour Jaufre Rudel
ال ��ذي كان يح ��ب ه ��ذه الأم�ي�رة
الفرن�سي ��ة  ،Aliénorالت ��ي كان ��ت
تعي� ��ش يف قلعة طرابل� ��س وهي ابنة
 Comte de Toulouseحاك ��م
طرابل�س �أيام ال�صليبيني.
وهكذا ا�ستطاعت جمانة �أن مت�سك
طرف اخليط ال ��ذي كان من �ش�أنه
ان يعيده ��ا �إىل طرابل� ��س ،وكان ��ت
�أوىل التفاتاته ��ا �إىل جذوره ��ا
اللبنانية والطرابل�سية.
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ه ��ذا الكتاب هو هدية من ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم يل ،ف�أنا
ل�ست حمرتف ًا للكتابة وك ّل ما عندي هو ح ّبي له وقراءة القر�آن الكرمي
و�أحاديثه و�سريته ّ
ال�شريفة ،لذلك فهذا التّكليف يل بالكتابة عن ُخلقه
العظيم عط ّية منه يل ،فك ّل من يقر�أه ي�شاركني يف العط ّية ،وكل من ال
يق ��ر�أه ويرى نف�سه �أكرب م ��ن قراءته �أو يعرت�ض عليه ،يحرم نف�سه من
عط ّي ��ة ر�سول اهلل ،و�أخ�شى �أن يكون م ��ن املنافقني .فعلى ا َ
خللق ك ّلهم
وال�سالم عليه من اهلل،
حم ّبة ر�سول اهلل لأنّ وجودهم كان يف ّ
ال�صالة ّ
وال�س�ل�ام عليه من ا َ
خلل ��ق �إعرتاف بف�ضل ��ه عليهم ،وعدم
ّ
فال�ص�ل�اة ّ
وال�سالم عليه نك ��ران لف�ضله عليهم يف الدّنيا �أ ّما يف الآخرة
ّ
ال�ص�ل�اة ّ
فك ّلهم ُي َط� ِأطئون ر�ؤو�سهم �أمامه،
ق�صروا
ويلومون �أنف�سهم على ما ّ
يف ح ّقه عليهم .ولو ت�سمع ال ّنا�س
�صالة احلج ��ارة على ر�سول اهلل
لآمنوا جميع ًا ،ول ��و ت�سمع ال ّنا�س
�صالة ال ّنباتات عل ��ى ر�سول اهلل
لآمنوا جميع ًا ،ول ��و ت�سمع ال ّنا�س
�صالة احليوانات على ر�سول اهلل
لآمنوا جميع ًا ،فلله الف�ضل وامل ّنة
عل ��ى امل�ؤمن�ي�ن ب ��ه ويف ك ّل �شيء
بي �صلى اهلل عليه و�سلم
بدء ًا بال ّن ّ
ّ
وبال ّنا�س والأكوان كلها.

التعليم
يوم دخلتُ
َ
َع َر ْفتُها العام َ ،١٩٧٧
ْ
أ�سلوب
لأ ّو ِل َم َّر ٍةَ ،و ِمنْ َو ْق ِت َها َع َرفتُ  ،من � ِ
ِخ ْد َم ِت َه ��ا�،أنَّ املدر�س� � َة َل ْي َ�س � ْ�ت م�ؤ�س�س� � ًة
َف َح ْ�سب ،ب ��ل �إن�سا ٌن حا�ض ٌر ،بمِ َ َح َّب ِت ِه ،يف
حيا ِة الآخ ��ر� .أك َرث من ثالث َني �سن ًة ،و�أنا
والتح�صيل
�أَ َتدَ َّر ُج يف اخلدم� � ِة الرتبوي ِة
ِ
َ
ليليان»،ذلك
العلم � ِّ�ي عل ��ى َيدَ ي«م ��دام
�وح عل ��ى االبت�سام� � ِة ،ولو
الكت � ِ
�اب املفت � ِ
ق�س ��ا املح ّب ��ونَ .ع َر َفه ��ا مئ ��اتٌ مئ ��اتٌ
اليوم� ،أنَّ
الط�ل ِ
�ابَ ،ل َع َّل ُهم يعرفونَ حتى َ
يف ِّ
كل واح ��دٍ ِم ْن ُه ْم �شي ًئا من ليليان ،من
حمب ِته ��ا ولط ِفها وثقاف ِتها التي ك َّنا ننهلُ
واملعارف العا ّمة.
آداب
ِ
منها يف ال ِ
مدر�س ُة ليليان ال ُي ْت ِق ��نُ �أهميتَها يف بنا ِء
�ان �إال من ا�ستل � َ�م �أمان� � ًة ر�سولي ًة
الإن�س � ِ
وجهادًا �إميانيا .كا َن ْت ليليان يف جتليا ِتها
املـُ ِحب ��ة م�سل ًكا تربو ًّيا فري ��دً ا تمَ َّيزَ تْ ِب ِه
مدر�س� � ُة م ��ار �إليا� ��س حيثُ الوج� � ُه كانْ
الب�شر هو الأ�سا�س .هذه
املرجتى ،وبنا ُء ِ
العام  ١٨٥٠ر�سالة
مدر�س ٌة مُذٍ كا ْن ْت ِمنَ ِ
َُح ٍّب �أ ّوال وثاني ��ا وثال ًثا ،كي ال يبقى �أح ٌد
بال ِع ْلم.

لي�س من ال�سهل على ال�شاعر �أن ي�صف
نف�سه لكني �س�أخت�صرين يف ب�ضع �سطور
جمازية �إيحائية:
ن �� �س��ري��ن ال �� �ص��اي��غ ه ��ي ت �ل��ك ال �ن��زع��ة
امل�م��زوج��ة ب�شهد الكلم وروح احل��رف
ونب�ض مت�أرجح ما بني احلقيقة واخليال،
�صهوة �أب�ج��دي��ة ت�سيرّ ها تلك ال�شهقة
املتمردة من طائر الفينيق هو ينبعث
من رماده وهي تنبعث من ذكرياتها من
�آالمها ،وجراحاتها فتحول هذا التمرد
او هذه ال�شهقة.
عالقتي بالكتابة كعالقة الروح باجل�سد
يف حلظات حميمية ومالم�سات ح�سية
روح��ان�ي��ة ت��أت��ي الق�صيدة كثمرة لهذه
العالقة احلميمية وه��ي كذلك متنف�س
لروحي التائهة يف هذا الكون ال�شا�سع
بكل متناق�ضاته ،الهائمة ب�ين �سماء
الغربة وادمي ال��وط��ن .مونولوج داخلي
لنف�سية امل �ب��دع فيرتجمه اىل ح��روف
معربة او لوحات رمزية مبهرة ،او حلن
جميل..

ول ��د ج ��ورج ب�ت�رو فاخ ��وري م�ؤل ��ف ه ��ذا
الكت ��اب ع ��ام  1912يف مدين ��ة ع ��كا م ��ن
�أعمال فل�سط�ي�ن ،حيث ن�ش� ��أ على الرتبية
امل�سيحي ��ة وعل ��ى املحب ��ة ،يف �صب ��اه دخل
املدر�سة وتدرج على املقاعد الدرا�سية �إىل
�أن ا�صب ��ح �أ�ست ��اذ ًا المع� � ًا ،ومل يتوقف عن
الدر� ��س وطل ��ب العلم حتى �أكم ��ل درا�سته
اجلامعية باملرا�سل ��ة مع جامعة �أوك�سفورد
الذائع ��ة ال�صي ��ت .كان يف مطل ��ع �شباب ��ه
ع�ض ��و ًا يف احلرك ��ة الأرثوذك�سي ��ة �إىل ان
ا�ضطرت ��ه حرب فل�سطني ع ��ام � 1948إىل
اللجوء �إىل لبنان وهناك تزوج من ايليونور
متى يف بلدة احلدث اجلميلة قرب بريوت
و�أجنب �أربع فتيات ،عمل يف لبنان يف حقل
الرتبي ��ة والتعليم �إذ كان مدر�س ًا باجلامعة
الأمريكية وبعدها يف دور املعلمني واملعلمات
احلكومية يف عدة �أنحاء وكان مع البعثات
التعليمي ��ة يف الأردن .عمل �أي�ض ًا مع الأمم
املتح ��دة يف معه ��د �سيلني �أ�ست ��اذ ًا للرتبية
وعلم النف� ��س ،وكان طيلة �إقامته يف لبنان
متابع ًا ن�شاط ��ه امل�سيحي كع�ضو يف جمعية
ال�سالم واملحبة الأرثوذك�سية.

ُطبعت الكتب الواردة يف حمور «�إ�صدارات يف طرابل�س»
يف «دار البالد للطباعة والإعالم يف ال�شمال»،
و�صممت يف �شركة Impress
ُ
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شعر

رحل ألبير حرب «شاعر الدهشة»
�أمني القاري
ما �إنكف�أ له ظل وال جف العطاء ،ماذا �أقول يف من ميوت وفوق عينيه �إبت�سامة ،وملن
ي�سري وقد تيقن �أن م�صرعه �أمامه.
�ألق «�سيد اخلما�سيات» ال يخبو ،م�شى معنا فوق الثلج وفوق النار .ويف جنون الريح
وقهقهة الإع�صار� ،إليك ترنو الأنظار يف ا�شتداد الأخطار.
البري حرب واحد من الذين وقفوا على حدود وجعنا ،فارقنا غري تارك ،وودعناه،
وم ��ا هو مبفارق .قلمه من �صعبه� ...أما �صربه فم ��ن خبايا العروق ،ت�س�أله اللفظة
�إ�شفاق ًا عليها �ساعة الو�ضع حتى �إذا زال الأمل كانت الفرحة الكربى.
كان يتدارك الأمور بح�صيف ب�صريته ال يداور وال يناور.
كان زاخ ��ر ًا باملحبة �شاخم ًا بالعنفوان ،طافح� � ًا بالوطنية ،فكل بيت من ق�صائده
نفحة عطر� ،أو لفحة جمر� ،أو عبقة عطر ،ح ّريف يف ركب املغامرة.
لق ��د ب ّز �شاعرنا جمي ��ع �أقرانه� ،شغوف مبطالعة الكتب ،مل يع�ت�ره �أي عائق ،لي�س
لديه �شيء �إ�سمه وهم �أو م�ستحيل ،لديه �إميان بتحقيق الأحالم وبت�صميم ال ينام.
ه ��و مرجع ولي�س ملحق ،كرمي حمتد� ،ش ّنفت �أخبارة الآذان ،زين الطر�س يف خط
تنمقه حتى �إجنلى عقد ًا من الل�ؤل�ؤ ،ربيب مع�شر �شرفت الأ�صول� ،صايف ال�سريرة،
خمل�ص مي�شي على �سبيل ال�ص�ل�اح وباملحامد يرتدي� ،أملعي فا�ضل ميحو الدجى
مث ��ل بدر الح جنح الغل�س .طوب ��ى ملن مل ييب�س زرع ًا ،ومل ين�ض ��ب �ضرع ًا ،من كل
النفو�س مركب ،ف�أنت �إىل كل الأنام حبيب.
ط�أط� ��أت لك الر�ؤو�س واهت ��زت لك التيجان� ،سكبت ع�ص ��ارة العمر خمرة يف دن
الوطن .هلل در هذا العمالق الذي انطلق وحيد ًا ي�شق دربه بت�ؤدة ،ويغادر تارك ًا لنا
�سك ��ون املكان ثق �أيه ��ا الراحل ب�أن ال�صوت هو الذي يبقى يف النهاية على حد قول
ال�شاعرة الإيرانية فروغ زاد.
البري حرب ...من معجنك ن ّفرق �أطاييب الكلمة

نماذج من قصائده
ورقه

عم ت�س�أليني لي�ش ا�سمي زغري؟...
ا�سمي ..ا�سمو هالعمر مرقه
بهاك الدين رح ينمحي بكري
وهون الدين بتغريو وبي�صري
بيتني �شعر زغار ع الورقه

ذكريات

مهما ِطول م�شوارنا بهاحلياة
مغبه
م�شوارنا حكاية ع درب رّ
كلما وقفنا �شوي� ...صرنا ذكريات
وكلما م�شينا �شوي �صرنا مقربه.

لوال بيوت ال�شعر

ب�أر�ض الغنا والفقر
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ال�شاعر الراحل البري حرب

ب�شقفة حجر منحوت
الإن�سان عندو بيوت
لكن ب�أر�ض ال�سحر
لوال بيوت ال�شعر
كل الدين بتموت

وبحروف �سودا متل ري�شه من غراب
كلما وعي �شي لون واحلرف احرتق
بن�صري ان�سانيني بدنيا اخلراب
بني الفكر والطني عندن مفرتق
�إن�سان عم بيموت ع كم�شة تراب
و�إن�سان عم يخلق َع كم�شي من ورق.

نا�سك برتفع هال�صال بديرك
وباب ال�سما بتطال باللم�سي
ت ي�صري عمرك ِ�سلم لغريك
املهم تو�صل ع ال�سما ب�سريك
ّ
وترتك لأهلل َع الأر�ض دع�سي.

ال�سما الزرقا

نا�سك

�إن�سانيني

�إن ِغفي واحللم منو ان�سرق
عبي �صبيعك لون من حلم ال مرق
ّ

بدك يا حلوي مترقي مرقا
ع بيت دربو هال�سما الرزقا
ما دام �إنتي هيك حبيتي
بقلك ما عندي بيت اللملقا
عايي ب�شعري ال فيه �ص ّليتي
بيتي بقلبي وهيك رح ببقا
وما دام قلبي جرح َع الورقا
انا الورقا وكلمتي بيتي

قصيدة الشاعر شيبان سعادة
في حفل تكريم الشاعر الراحل البير حرب
ال ...ال ...ما خ�سرك �شعرنا املحكي
وما متّ يا البري تَ نبكي
املوت ....بالعتمه الب�شر بتفوت
غياب ...وفنا ...و�سكوت..
و�أنت ...عندك ا�سم ما بيموت
وبي�ضل ِ�شعرك عنك بيحكي

بيت الق�صيد ...من الق�صيدة خم�س
خم�س �ست �سطور ت�شريعك
تلمع الفكره ...الليل ي�س�أل هم�س
معقول من فوق الوحي يطيعك؟؟
ت�س ِّهر ال�شمعه لطلوع ال�شم�س
َ
تكتب معك بخيال �صابيعك
تاليلها الأعمى ..البيقرا مل�س
ي�شيب ُ
بخما�سيات توقيعك

غيابك َع ذكر الورد بيفوح العبري
بيحكي الزمان العاي�ش ببالو:
املتلك بيدّق بواب ما انطالو
«ب�صابيع فوق ال�شم�س» ن ّيالو
ممحي خيالو َع الأر�ض بي�صري
ومر�سوم َع حيط ال�سما خيالو

***

البري �شوفك واقع بحريي
مع �أر�ض �شافت حالها كبريي
و�ض ّيق َمداها َع مدى باعك
فيها البحر �أزغر من �شراعك
وملا طلعت َع مطرح ي�ساعدك
أر�ض..ح�ست حالها زغريي
ال
ّ

�ضل بق�صيدة َع الورق غايف

***

***

***

***

جايي الربيع ويا الف يا ريت
بي�صح حلمك متل ما متنيت
ّ
بكم�شة تراب الكانت كفوفك
تف ّرخ �سنابل حب..
وي�صري قمحك متل خبز الرب
وكل ما �سكرنا اخلبز من�شوفك...

***
كنت مرجع �شعر ،معهد علم
ب�إبداع فكر وروح �ش ّفايف
املجد العطيت ل�شعرنا ...كايف
ع�شت حلم ...وتاتكفي احللم

نبذة عن حياة
الشاعر
من كفرزينا  -ق�ضاء زغرتا ومواليد الدميان 1933
تلق ��ى علومه يف مدر�س ��ة ال�ضيعة ومن ثم �أكمل درا�ست ��ه يف الإكلرييكية
البطريركية املارونية – غزير.
نظم ال�شعر يف الثامنة من عمره وكتب رواية امل�صلوب يف الثانية ع�شرة.
بداي ��ة حياته العملية يف مهن ��ة التعليم،ولكن مهنته هذه مل تدم �أكرث من
ب�ضع �سنوات.
 هاج ��ر اىل فنزوي�ل�ا يف الع ��ام  ،1953لق ��ب ب� �ـ «�شاع ��ر اجلالية» ومن
فنزويال انتقل اىل جزيرة «كورا�ساو».
كان ال�شاع ��ر �ألب�ي�ر ذل ��ك االن�سان اللبن ��اين الطيب امل�ساع ��د للبنانيني
الذين �شردتهم احلرب.
له �أ�سطوانة �شعرية – «كم�شة �صور».
حائز على جائزة ال�شعر اللبناين عام .1973
ل ��ه ق�صائد يف ال�شع ��ر الف�صيح يف جريدة «الأخب ��ار» التي ت�صدر باللغة
اال�سباني ��ة حت ��ت ا�سم «الزاوي ��ة ال�شرقية» باللغة اال�سباني ��ة التي يتقنها
كاللغة العربية.

�أ�س�س ع�صبة ال�شعر اللبناين يف �سدين عام 1978
مث ��ل جزر الكاريبي يف امل�ؤمتر املاروين الأول يف املك�سيك من  23اىل 28
�شباط � 1979ألقى خالل امل�ؤمتر ق�صيدة بعنوان «لبنان احلبيب».
ا�شرتك يف جلنة احلكم يف برنامج ليايل لبنان «تلفزيون لبنان».
انتج لتلفزيون لبنان برنامج م ��ن �ضيعة ل�ضيعة ،وبرنامج مدار�سنا على
الهوا.
كتب وب�شر باخلما�سية يف ال�شعر العامي حتى جعل منها مدر�سة �شعرية.
مت�أهل من :اورنيليا اوغ ��ت بلم هولندية اجلن�سية ولهما :البري توفيق –
�سمريه.
م�ؤلفاته:
بيت من ورق �شعر ،لبناين مطبعة البولي�سية – جونيه .1985
وديوان ثانٍ بعنوان�« :صابيع فوق ال�شم�س».
ا�شارة اىل ان البيت الزغرتاوي كان كرمه و�ألب�سه عباءة ال�شعر اللبناين
حيث عرف «ب�شاعر الده�شة».
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أزياء

مصممة األزياء ربى مقدم:
لم أتوجه إلى العموم
بل إلى سيدات يشبهنني
ّ
رب ��ى مقدم م�صممة �أزي ��اء در�ست يف اليونان ثم
يف العا�صمة الفرن�سية باري�س وهي حالي ًا تعمل يف
«الأتولييه» اخلا�ص بها الواقع يف ال�ضم والفرز -
طرابل�س ،تقول يف حديث �إىل «التمدن»:
«در�س ��ت الت�صمي ��م مدة �س ��ت �سن ��وات ،وكانت
مرحلة «ال�ست ��اج» يف �أتولييه كري�ستيان ديور مما
زودين بخربة عميقة ودقة يف ال�شغل والرتتيب.
بع ��د التخ ��رج ،ويف وق ��ت كان الرئي� ��س رفي ��ق
احلريري يعم ��ل على �إعادة �إحي ��اء �أ�سواق و�سط
ب�ي�روت ( )1995دُعي ��ت م ��ن قبل جلن ��ة مكلفة
من ��ه للم�شاركة يف فريق ي�ض ��م ع�شرة م�صممني
190
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لبنانيني وع�ش ��رة فرن�سيني ،وبعده ��ا �شاركنا يف
معر� ��ض للديك ��ور �أقي ��م يف �أ�سواق ب�ي�روت ا�سمه
�صالون  ،SADوكان املعر�ض ناجح ًا ،وبناء عليه
قررت البقاء يف لبنان البلد «يلي راجع يتعمر»».
�أ�ضاف ��ت« :وب�سبب عدم وجود �ش ��ركات ت�صميم
كبرية يف لبن ��ان بد�أت العمل منفردة ،يف الأ�شهر
الأوىل كان عمل ��ي يف البي ��ت ،ثم �إنتقلت خارجه،
بعده ��ا فتح ��ت «�أتوليي ��ه» خا�ص� � ًا وبوتي ��ك ًا يف
طرابل�س �سنة  ،1998و�أ�شارك مبعار�ض يف دبي.
وم�ؤخر ًا احتفلت بالعيد ال�سنوي الع�شرين ل�شغلي
يف حمطة ال�س ��كك احلديدية بطرابل�س مبنا�سبة

�إقامة «الأيام الرتاثية» ،وقد �أقمت معر�ض ًا رغبت
ب�أن يك ��ون �شبيه ًا للمعار� ��ض يف اخلارج ولنو�صل
ر�سال ��ة ان املحطة ت�ستحق ان ت�صب ��ح معر�ض ًا �أو
متحف ًا ومعلم ًا �سياحي ًا حي ًا .وقد عر�ضت مالب�س
�صممتها خالل الع�شرين �سنة املا�ضية يف حماولة
ال�ستعادة املا�ض ��ي و�إظهار تطور ال�شغل واملو�ضة.
كما �أردت الإ�ضاءة عل ��ى موديالت تبقى حية مع
مرور الزمن».
وقال ��ت�« :شارك ��ت يف عرو� ��ض �أزي ��اء عدي ��دة،
ولكنن ��ي �أيقن ��ت ان عرو�ض ًا كه ��ذه يجب ان تكون
�ال ،كم ��ا يف بع� ��ض العوا�ص ��م
ذات م�ست ��وى ع � ٍ

العاملي ��ة ال�شه�ي�رة� ،إال ان ذل ��ك يتطل ��ب تكاليف
باهظ ��ة يتحملها الزبائن ،ولذلك ف�ضلت العالقة
املبا�ش ��رة مع الزبون ،م ��ع املحافظة على اجلودة
العالي ��ة ،دون اللجوء �إىل العرو� ��ض والدعايات،
وقد جنحت الفكرة حتى الآن».
وع ��ن م�سريته ��ا يف ت�صميم الأزي ��اء يف طرابل�س
قالت:
«مل �أج ��د �أية م�شكلة ،منذ البداي ��ة مل �أتوجه �إىل
العموم ،بل �إىل زبونات ي�شبهنني وي�شبهن �شغلي،
والأمر ال يقت�صر على �سي ��دات املدينة بل يتعداه
�إىل مناط ��ق �أخ ��رى خا�صة ب�ي�روت ،وكذلك من
باري�س حيث �أ�ستورد القما�ش».
وقال ��ت« :بالرغ ��م من التكاليف العالي ��ة �إ ّال انني
�أق ��دم �أ�سع ��ار ًا تناف� ��س الأ�سع ��ار يف اخل ��ارج مع
التميز بالنوعية واملوديل والذوق الرفيع واللم�سة
اخلا�صة التي �صارت الزبونة تعرفها من النظرة
الأوىل».
وعن �إمكانية �إقامة عر�ض �أزياء يف طرابل�س يوماً
ما قالت:
«مل �أح� ��س ب�ض ��رورة ذل ��ك حت ��ى الآن ،ب ��ل �أقوم
بعر� ��ض �ص ��ور الأزي ��اء ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي».
�أ�ضاف ��ت« :لدي موظفات ي�ت�راوح عددهن بني 8
و 14موظف ��ة ،بح�س ��ب احلاجة ،وحرك ��ة ال�سوق.
والأزي ��اء الت ��ي ن�شتغله ��ا ه ��ي ملختل ��ف الأعمار،
وبح�سب الطلب».
ودع ��ت ال�سي ��دات �إىل «تف�صي ��ل املالب� ��س الت ��ي
ترغنب به ��ا وتنا�سبهن وبالإم ��كان �إرتدا�ؤها عدة
مرات»
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قب ��ل �أن ت�س ِّل ��م تاج ملكة جم ��ال لبنان ملايا الرعيدي ،الت ��ي انتخبت ملك ًة يف
الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول اجل ��اري ،قامت ملك ��ة ال�سنة اجلمالي ��ة (- 2017
 )2018ب�ي�رال احللو بزي ��ارة �إ�ستثنائية لطرابل�س ودَّعت م ��ن خاللها واليتها
الت ��ي امتدَّت �إثني ع�شر �شهر ًا من الن�شاط والعمل االجتماعيني ،رافع ًة �شعار
«دع ��م املر�أة» على كافة ال�صعد ،ولق ��د قامت بتنفيذ هذه الر�سالة على �أكمل
وجه ،حتى خالل االنتخابات النيابية املا�ضية التي جرت يف ال�ساد�س من �أيار
املا�ضي ،عندما �أعلنت وقتها دعمها الكامل لل�سيدات املر�شحات ،اللواتي بلغ
عدده ��ن � 111إم ��ر�أة �أي ن�سب ��ة تقارب ال� �ـ  11باملئة من جمم ��وع املر�شحني،
كاف ،مع الأم ��ل ب�أن ت�صل
و�ص َّرح ��ت وقته ��ا �أنَّ «هذا تقدُّم جي ��د ،لكنه غري ٍ
الن�سبة يف امل�ستقبل �إىل الـ  50يف املئة وما فوق».
يف طرابل� ��س ح�ض ��رت امللكة بدعو ٍة م ��ن جريدة «التمدّن» وجمل ��ة «كات�شي»،
وق ��د تو ّل ��ت تن�سيق الزيارة مع مكتب ملكة جمال لبن ��ان ،من �ألفها �إىل يائها،
الزميل ��ة كارين ّمنور .وامتدّت ا�ست�ضافة امللكة يوم� � ًا كام ًال ،بدء ًا من زيارتها
ملكات ��ب «التمدّن» و«دار الب�ل�اد» و«�إمرب�س» (خلدمات الإخ ��راج والطباعة)،
حي ��ث ا�ستقبلها الزميل فواز �سنكري� ،إىل بلدي ��ة طرابل�س حيث زارت والوفد
املراف ��ق مكت ��ب رئي� ��س البلدية �أحمد قم ��ر الدين ،وم ��ن البلدي ��ة �إىل �أ�سواق

طرابل� ��س الداخلي ��ة العتيقة والرتاثي ��ة والتخ�ص�صية ،من �س ��وق الذهب �إىل
خ ��ان ال�صاب ��ون حيث ق� �دَّم القيمون على اخل ��ان لل�ضيوف هداي ��ا م�صنوعة
ب�إتق ��ان وجمالية واح�ت�راف الفت ،ومن هناك �إىل باق ��ي �أ�سواق املدينة ،ومن
هن ��اك �إىل جمعية �سنابل النور التي تر�أ�سها ال�سيدة ر�ضا �صيادي فا�ستقبلتها
ع�ضوات اجلمعية وال�سيدات النا�شطات فيها ،ثم �إىل منتدى املعاقني يف لبنان
ال�شمايل حيث كان يف ا�ستقبالها نائبة رئي�س املنتدى الزميلة ر�شا �سنكري مع
الفري ��ق الإداري .ث ��م كان ختامها م�سك ًا� ،إذ ا�ست�ضاف ��ت رئي�سة مركز الإنعام
الثق ��ايف ال�سيدة �إنعام �صويف ملكة اجلمال ونخب ��ة كبرية من �سيدات املجتمع
الطرابل�س ��ي وال�شم ��ايل �إىل مائدة الغداء يف مطعم «نيو �ص ��ويف» ،فكان حوا ٌر
معمق بني امللكة وال�سيدات املدعوات حول و�ضع املر�أة يف لبنان اليوم.
يف ه ��ذا العدد اخلا� ��ص من «التمدّن» نفرد لهذه الزي ��ارة املميزة ال�صفحات
الرحب ��ة ،لتغطي ��ة كل املحط ��ات ،وملتابعة تفا�صي ��ل جولة امللك ��ة ،من حلظة
و�صولها �إىل حلظة الوداع.
ولقد مت ّيزت الزيارة بتغطية تلفزيونية من قبل «تلفزيون لبنان» �أ�شرف عليها
الزميل منذر املرعب ��ي ،الذي �أع َّد ريبورتاج ًا خا�ص ًا عن الزيارة يف برناجمه
الناجح جد ًا «مرايا ال�شمال» الذي ُيبث م�ساء كل �أحد.
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خ�ل�ال زيارة امللكة بريال احللو لـ «التمدّن» و«دار البالد» و«�إمرب�س» �إ�ستقبلها
الزميل ف ��واز �سنكري يف مكتبه بح�ضور رئي�سة مركز الإنعام الثقايف ال�سيدة
�إنع ��ام يا�سني �صويف والإعالمي من ��ذر املرعبي وال�سيدة دورين ع ّبود� ،إ�ضاف ًة
�إىل فريقي عمل «التمدّن» وجملة «كات�شي».
وكانت جل�سة مط ّولة �شرح فيها �سنكري للآن�سة احللو نوعية العمل الإعالمي
والإخراج ��ي والت�صميم ��ي والطباع ��ي ال ��ذي تقوم ب ��ه «دار الب�ل�اد للطباعة
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والإع�ل�ام يف ال�شمال» وال�شركات التابع ��ة لها .واطلعت احللو على الإنتاجات
الت ��ي ت�صدرها الدار ،من اجلريدة الأ�سبوعية �إىل املالحق التخ�ص�صية �إىل
املج�ل�ات اخلا�صة الدورية� ،إىل �إنت ��اج الكتب بالكامل م ��ن الألف �إىل الياء.
كما زارت امللكة مكاتب الإخراج والت�صميم الغرافيكي وتع ّرفت على الأجهزة
احلديث ��ة املوجودة يف الدار والتي تن ّفذ الأعم ��ال الطباعية بكل مراحلها من
التح�ضري �إىل الت�سليم ،قبل الطباعة وخاللها وبعدها.
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ُ
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في بلدية طرابلس
يف بلدي ��ة طرابل� ��س ح�ض ��رت امللك ��ة برفق ��ة الزم�ل�اء يف «التمدن»
و«كات�شي» وال�سيدة �إنعام �ص ��ويف والزميل الإعالمي منذر املرعبي،
وكان لق ��اء مع الرئي�س �أحمد قمر الدين ال ��ذي رحب بامللكة احللو،
ومتنى لها ق�ض ��اء وقت ممتع يف ربوع طرابل�س ،وخا�ص ًة يف الأ�سواق
واحلرف التقليدية التي ا�شت ُهرت بها
القدمية حيث التاريخ والرتاث ِ
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الفيح ��اء .كما متنى قمر الدين �أن حتم ��ل ملكة اجلمال بريال احللو
ر�سالة مدينة طرابل�س �إىل كل الوطن اللبناين ،ر�سالة حمبة و�سالم
وتعاي� ��ش وانفت ��اح ،و�أن تكون هذه الر�سالة دع ��وة للجميع �أن يزوروا
عا�صمتهم الثانية التي حاول البع�ض ت�شويه �صورتها.
ولقد �شكرت امللكة احللو الرئي�س قمر الدين على ا�ست�ضافتها وعلى
الثق ��ة التي �أوالها �إياه ��ا م�ؤكد ًة �أنها �ستحم ��ل ر�سالة طرابل�س .كما
�شكرت من ا�ستقبلها من �أع�ضاء املجل�س البلدي.
ثم قدَّم الرئي�س قمر الدين درع ًا تقديري ًة للملكة احللو.
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في األسواق
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في مقرّ جمعية
سنابل النور
يف جمعي ��ة «�سناب ��ل النور» الت ��ي تر�أ�سها ال�سيدة
ر�ضا �صيادي كانت مللك ��ة اجلمال حمطة تع ّرفت
خاللها على العمل الذي تقوم به اجلمعية ،وعلى
هيئته ��ا الإدارية  ،وعلى العام�ل�ات يف اجلمعية،
خا�ص� � ًة يف جمال حت�ضري امل�ساع ��دات الغذائية،
ب�شكل كامل.
حيث يوجد مطبخ جمهز ٍ
ولقد ّمت �إطالع ملكة اجلمال على ن�شاط اجلمعية،
وخا�ص ًة م ��ن ناحية« :العمل عل ��ى تفعيل املجتمع
الأهلي لت�أم�ي�ن التكافل االجتماعي احلقيقي بني
�أفراد املجتمع الواحدُ ،م�ساعدة الأطفال اليتامى
واملُ�س ّنني وذوي احلاج ��ات اخلا�صة يف منازلهم،
ت�أم�ي�ن الرعاية ال�صح ّية للفقراء ،دعم التالمذة
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مادي� � ًا حت ��ى يتم ّكنوا من حت�صي ��ل �أعلى درجات
العل ��م ،القيام بالن�شاط ��ات االجتماع ّية اخلري ّية
وتوزي ��ع املُ�ساع ��دات العين ّي ��ة والغذائ ّي ��ة ب�ش ��كل

دوري عل ��ى العائالت الفقرية الت ��ي تتح ّقق منها
اجلمع ّي ��ة� .شعارهن ه ��و التايل� :سناب ��ل النور..
حيث يكون للخري مكان يف كل بيت».

عند «المنتدى»
يف منت ��دى املعاق�ي�ن يف لبن ��ان ال�شم ��ايل �أك� �دَّت
امللك ��ة احللو لنائبة الرئي�س الزميلة ر�شا �سنكري
وللطاقم الإداري �أنه ��ا حر�صت خالل واليتها يف
العام املا�ضي �أن تعط ��ي بعد ًا اجتماعي ًا حلركتها
العامة ملك ًة للجمال.
وقالت �إنها جعلت ر�سالته ��ا ر�سالة املر�أة ،مع كل

تتج�سد يف
م ��ا يعنيه ذلك من معاين العطاء التي ّ
امل ��ر�أة ،خا�ص ًة عندم ��ا يكون لها طف� � ٌل من ذوي
االحتياجات اخلا�صة .يف املقابل �أطلعت الزميلة
�سنك ��ري امللك ��ة احللو عل ��ى ن�شاط ��ات «املنتدى»
ال ��ذي جعل عمله متمحور ًا ح ��ول العنوان التايل:
«تعليم ..ت�أهيل ..وت�شغيل ..ودمج».
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والختام
بضيافة مركز
اإلنعام الثقافي
املحطة الأخرية يف زي ��ارة امللكة احللو لطرابل�س
كان ��ت يف مطعم نيو �صويف بدعوة �إىل الغداء من
قب ��ل ال�سيدة �إنع ��ام �صويف رئي�سة مرك ��ز الإنعام
الثقايف ،وبح�ضور ح�شد من الهيئات واجلمعيات
الن�سائي ��ة والإجتماعية و�إعالمي�ي�ن وملكة جمال
البلديات يف عكار ب�شرى جرج�س.
بعد الن�شيد الوطني الق ��ى الزميل منذر املرعبي
كلم ��ة ترحيبي ��ة حيا فيه ��ا املرك ��ز وال�سيدات يف
ال�شم ��ال اللواتي جنحن يف كاف ��ة امليادين و�أثبنت
جدارتهن يف كل عمل قمن به.
وحتدث ��ت رئي�سة اجلمعية �إنع ��ام يا�سني ال�صويف
فنوه ��ت بالدور الذي تق ��وم به جملت ��ا «التمدن»
و«كات�ش ��ي» يف �إبراز وجه طرابل�س احل�ضاري من
خ�ل�ال �إ�ست�ضافتهما ملكات اجلمال والفنانني يف
رب ��وع الفيحاء ،وقال ��ت« :نحن تعودن ��ا يف مركز
الإنع ��ام الثق ��ايف عل ��ى التع ��اون م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات
الإعالمي ��ة واجلمعي ��ات والهيئ ��ات والإهتم ��ام
بالن�شاط ��ات الثقافي ��ة وال�سياحي ��ة حي ��ث نكرم
الي ��وم ملكة جم ��ال لبنان للع ��ام  2017بريال حلو
التي لفتت الأنظار بثقافتها وجمالها وذكائها».
�أ�ضافت« :لق ��د حملت بريال حلو �إىل جانب لقبها
كملك ��ة جم ��ال لبن ��ان لقبا �آخ ��ر هو ملك ��ة الثقة
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بالنف� ��س حيث �أهدت التاج بع ��د تتويجها �إىل كل
�إمر�أة حتاول حتقي ��ق �أهدافها ،كما خططت هي
وحظيت به ��ذا اللقب حيث ت�سع ��ى �إىل جناحات
�أخرى يف كافة امليادين».
من جهته ��ا� ،إكتفت حل ��و بتق ��دمي ال�شكر جلميع
احلا�ضري ��ن ويف مقدمه ��م �ص ��ويف وقالت« :هذه
هي امل ��رة الأوىل التي �أزور فيه ��ا طرابل�س ،حيث
كان ��ت �ص ��ورة ه ��ذه املدين ��ة م�شوه ��ة يف ذهن ��ي
بنتيج ��ة م ��ا كان يرد م ��ن �أخبار ح ��ول �أو�ضاعها

الأمني ��ة ،واليوم �إكت�شفت كم هي طرابل�س جميلة
وحل ��وة ،و�أنه ��ا ت�ضم ن�س ��اء رائ ��دات يف خمتلف
احلياتي ��ة وزرن ��ا مع ��ا مراك ��ز ومواق ��ع متع ��ددة
حيث مل�س ��ت �أجواء الألفة واملحب ��ة بني كل الذين
�إجتمعت والتقيت بهم».
وتابع ��ت« :لق ��د �أ�صبح ��ت �أمتن ��ى ل ��و كان �سكني
هن ��ا يف طرابل�س حت ��ى �أكون موج ��ودة يوميا مع
ه ��ذه الوجوه الطيب ��ة ،و�أن �ألتقي بهذه اجلمعيات
الإن�ساني ��ة ،و�أن �أطل ��ع عل ��ى دوره ��ا الإن�س ��اين
واخلدمات ��ي ،للو�ص ��ول �إىل جمتم ��ع �أف�ض ��ل يف
املدينة ويف البلد».
ومت عر�ض فيل ��م وثائقي ع ��ن ن�شاطات اجلمعية
الثقافية والتعليمية والإجتماعية.
وت�سلمت امللكة درعا تكرميية من رئي�سة اجلمعية
ودرع ��ا �آخ ��ر م ��ن الزميلة نه ��ى �سنك ��ري ممثلة
جري ��دة «التم ��دن» وباق ��ة ورد تقدم ��ة حم�ل�ات
«تولي ��ب» �سلمتها �إياها الزميل ��ة كارين منور من
جمل ��ة «كات�شي» ،كما ت�سلمت م ��ن الفنان عمران
يا�س�ي�ن لوح ��ة �شخ�صي ��ة ،ومت قط ��ع قال ��ب م ��ن
احللوى وتب ��ادل باقات من ال ��ورود .كما �شاركت
ال�شابة نور الكمايل بعزف على البيانو ملقطوعات
مو�سيقية.
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في المستشفى الحكومي
ُع ِرف لبنان قبل احلرب بـ «م�ست�شفى ال�شرق االو�سط» �أو «م�ست�شفى
العرب» وقد ت�أثر هذا الدور قلي ًال خالل احلرب اللبنانية ب�سبب
�صعوبة قدوم العرب �إليه .بعد احلرب عاد لبنان تدريجي ًا �إىل موقعه
املرموق مبا يخ�ص الطبابة املميزة واخلدمات الطبية .ويف طرابل�س
حتديدا تنت�شر ال�صروح الطبية ب�شكل طبيعي بني �أحيائها ومبانيها.
وقد ظ ّلت جتربتي ال�شخ�صية مع القطاع الطبي �ضعيفة حتى وهل ٍة
قريبة كوين مل �أتعر�ض بعد لنك�سات طبية كبرية �أو ًال وم�ضمونة حتت
�ضمان زوجي مع نقابة املهند�سني ثاني ًا.
الهم الطبي حني رنّ هاتف منزيل
منذ �شهرين بد�أت �أول جتربة يل مع ّ
يف الليل وكان املتكلم �أخي وهو يف حالة حرجة من الأمل واخلوف مع ًا،
ظن ًا منه �أن الربو�ستات عنده قد انفجر ،راودين حينها قلق قوي علم ًا
مني �أن �أخي غري م�ضمون ،ومل �أجد �سوى حل واحد و�سريع هو طلب
ال�صليب الأحمر و�إدخال �أخي امل�ست�شفى عن طريق الطوارئ وهذا ما
فعلت .بعد دقائق التقيت بامل�سعفني يف بيت �أهلي وقد �أتوا م�شكورين
بال�سرعة املطلوبة كعادة م�ؤ�س�سة ال�صليب الأحمر .توجهنا ب�سيارة
الإ�سعاف �إىل �أقرب م�ست�شفى الفاج�أ �أن حالة الطوارئ مل تعد
مدعومة من وزارة ال�صحة �أو رمبا امل�ست�شفيات مل تعد مرتبطة بهذا
الدعم مبا�شرةُ .طلب مني يف امل�ست�شفى �إيداع مبلغ �إحتياطي قيمته
ثالثمائة دوالر �أمريكي كدفعة �أوىل� ،أما مبا يخ�ص احل�صول على
تغطية وزارة ال�صحة فقد �أ�صبحت عملية معقدة تعتمد على مبيت
�أخي بامل�ست�شفى ليلة �أو ليلتني مع �إيداع مبلغ مليوين لرية ،بعدها
يتم البحث بامللف من الوزارة� ،إ�ضافة �إىل �أن الإدارة يف امل�ست�شفى
قد رف�ضت حتديد عدد الليايل املطلوبة وتعرفة مبيت الليلة فيها،
وبتقديري �أنّ ليلتها تعترب �أغلى من ليلة فندق خم�س جنوم .كما �أ�س َّر
يل بع�ضهم ب�أنه ميكنني ت�سريع هذا امللف باالت�صال ب�أحد النواب �أو
الوزراء وطلب دعمهم وو�ساطتهم على الطريقة اللبنانية.
بد�أت دوامة البحث عن احللول واالت�صاالت الهاتفية واال�ست�شارات
�إىل �أن �س�ألني �أحد الأ�صدقاء :هل تقبلي ب�إدخال �أخيك �إىل
امل�ست�شفى احلكومي يف القبة؟ وتذكرت حلظتها الإعالن الذي �أنزلته
يف امللحق ال�صحي جلريدة «التمدن» منذ فرتة وجيزة و ُيذكر فيه �أن
امل�ست�شفى احلكومي بات ميلك �أحدث الو�سائل والتجهيزات الطبية،
�إ�ضافة �إىل �أ ّنه احلل الوحيد املتبقي لدينا بعد كل هذه املفاو�ضات
العقيمة .فوافقنا على الفور وتوجهنا �إىل عيادة الطبيب اجلراح يف
«احلكومي» الدكتور هيثم امل�صري الذي ا�ستقبلنا مبت�سما على غري
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عادة اجلراحني ،وبعد الفح�ص �أجنز اوراق طلب العملية الر�سمية
و�صعدنا بها ر�أ�سا �إىل امل�ست�شفى عن طريق الطوارئ.
مباين امل�ست�شفى جميلة وعريقة مثل كل املباين القدمية يف القبة
ومنها كلية الآداب وكلية العلوم ،فهي �أ�شبه �أن تكون على الطراز
الفرن�سي ،ومداخلها تتو�سطها حديقة (�شجرية) متت ّد حولها
مبانيها ،وعلى ميني مدخلها مبنى ينتظر ترميمه ويبدو من �آرمته
القدمية �أنه كان كافيرتيا ومطعم للم�ست�شفى.
دخلنا �إىل ق�سم الطوارئ وقدمنا �أوراقنا و�أول ما لفتنا هناك نظافة
املكان ن�سبة �إىل كل مداخل الطوارئ التي تعج باملر�ضى وامل�صابني.
وعندما ذهبنا �أنا و�أختي �إىل ال�صندوق لإمتام املعامالت تفاج�أنا
التعرفات التي ال تتجاوز
باحل�شود املوجودة كما تفاج�أنا بزهادة ِ
الع�شرين �ألف لرية ،وك�أننا عدنا �إىل �أيام عز اللرية اللبنانية.
يف هذه الأثناء متت معاجلة �أخي من طبيب الطوارئ د .مق�صود ومت
حت�ضريه للعملية يف اليوم التايل .غرف امل�ست�شفى وا�سعة وممراتها
�شرحة تعج باملمر�ضات واملمر�ضني والأطباء .يف اليوم التايل متت
العملية بنجاح و�سال�سة كما مرت الأيام اخلم�سة التي ق�ضاها �أخي
براحة تامة و�إ�شراف تام من قبل الدكتور اجلراح ومتابعة رئي�س
جمل�س �إدارة امل�ست�شفى د .فواز حالب الذي يقوم يومي ًا بجولة
�صباحية و�أخرى م�سائية على �أق�سام امل�ست�شفى كافة للإ�شراف على
�سري العمل فيها وتنظيمه.
و�آخر املفاج�آت كانت يف نهاية جتربتنا مع امل�ست�شفى احلكومي
عندما قمنا بت�سديد فروقات الأتعاب والتي حددت بع�شرة �آالف
لرية لبنانية فقط ال غري .ال بد �أنه حلم �أو ر�ضا من اهلل �أن يتم
�إ�سعاف �أخي وطبابته خالل خم�سة �أيام من فريق خمت�ص وحمرتف
وبهذا املبلغ الزهيد الذي من خالله تحُ فظ حقوق الطبقة اللبنانية
الو�سطى املتبقية بالعي�ش الكرمي ،تلك الطبقة التي تنا�ضل للبقاء
على كرامتها دون التزمل والتبعية للزعامات والقوى الفاعلة.
فال�شكر الكبري لطاقم هذا امل�ست�شفى ولإدارته التي نا�ضلت خالل
�سنوات لتح�سني �إدائه على امل�ستويني الطبي والإن�ساين ،و�إعادته �إىل
وظيفته ودوره ال�سابقني �أيام الزمن اجلميل حني كانت هناك دولة
لبنانية تظلل ال�شعب وحتميه

نهى نيكرو �سنكري

