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ال�صحافة  على  الكالم  نريد  عندما 
اأن  نكت�صف  ل��ب��ن��ان،  يف  امل��ن��اط��ق��ي��ة 
يف  اإاّل  موجودًا  يُعد  مل  ال�صحافة  من  النوع  هذا 
طرابل�س، فيما املناطق االأخرى، وخا�صة اجلنوب 
�صحف  ت�صُدر  ك��ان��ت  حيث  وغ��ره��م��ا،  وزح��ل��ة 
عديدة، �صارت االآن خالية منها، اإاّل يف املنا�صبات. 
ال�صحيفة  على  �صنة   125 بعد  وال��ي��وم،   )...(
زالت  ما   ،)1893 العام  )يف  »طرابل�س«  االأوىل 
املدينة  هذه  زالت  وما  �صامدة،  املدينة  �صحافة 
)�صبه  العايل  �صوتها  الأنها  ب�صحافتها،  توؤمن 
الوحيد( يف وطن »البخور والع�صل«... والطائفية 
واملذهبية والكيدية والتمييز والتهمي�س واالأحقاد 
يحكمها  فا�صلة  دولة  يف  ع��اٍل،  �صوٌت  املتنا�صلة. 

نظام فا�صد... لعّل وع�صى.

�صورة الغالف: فتحي الم�صري
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صحافة طرابلس صامدة
عندما نريد الكالم على ال�صحافة املناطقية يف لبنان، نكت�صف اأن 
هذا النوع من ال�صحافة مل يُعد موجودًا يف وطننا اإاّل يف طرابل�س، 
فيما املناطق االأخرى، وخا�صة اجلنوب وزحلة وغرهما، حيث كانت 

ت�صُدر �صحف عديدة، �صارت االآن خالية منها، اإاّل يف املنا�صبات.
باإ�صم  طرابل�صية،  �صحيفة  اأول  �صدور  على  �صنة   125 بعد  واليوم، 
املناطقية   ال�صحافة  طبيعة  وِلَفهم   ،1893 العام  يف  »طرابل�س«، 
الطرابل�صية، علينا االإ�صاءة على ثالثة حماور اأ�صا�صية، هي التالية:

- اأواًل: اأ�صباب �صمود ال�صحافة املناطقية يف طرابل�س فقط.
- ثانيًا: ملحة تاريخية عن �صحافة طرابل�س وال�صمال.

مناطقية  �صحيفة  يف  االأوىل  ال�صفحة  �صناعة  اإ�صكالية  ثالثًا:   -
اأ�صبوعية.

اأ�صباب �صمود ال�صحافة املناطقية يف طرابل�س فقط
ك طرابل�س ب�صحافتها املحلية مقابل خ�صارة املناطق  اأما �صبب مت�صُّ
االأخرى لهذه ال�صحافة، فهو يعود اإىل اأ�صباب تاريخية ودميوغرافية 

واقت�صادية و�صيا�صية.
- تاريخيًا، بني 1893، �صنة �صدور اأول �صحيفة يف طرابل�س، و1993، 
اأي خالل مئة �صنة، �صدر اأكرث من مئة �صحيفة �صمالية، وكان مركز 

غالبيتها ال�صاحقة طرابل�س.
ة  وهذا العدد الكبر من ال�صحف ُيعب عن تقليٍد ثابٍت وحاجة ُمِلحَّ
الدولة  عن  متايزات  حتمل  خ�صو�صيات  ذات  ق�صايا  عن  للتعبر 

املركزية وعا�صمتها بروت.
باقي  لبنان(، عن  - دميوغرافيًا تختلف طرابل�س )ومعظم �صمال 
املناطق اللبنانية، جلهة املوقف من النزوح اإىل بروت و�صواحيها، 
اإذ فيما ُتعتب بروت، بالن�صبة اإىل معظم اللبنانيني هي »املدينة«، 
اأو  »املدينة«،  طرابل�س  ال�صماليني،  ومعظم  الطرابل�صيون،  يعتب 

»البلد« كما ي�صمونها.
العا�صمة،  اإىل  ال��ن��زوح  ع��ن  معظمهم  ُيحِجم  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

معتبين طرابل�س م�صتقرهم املهنّي وال�صكني.
وهذا عامل ُيبقي ال�صحافة املحلية حّية كونها مرتبطة اأواًل بالنا�س 

وحركتهم وتواجدهم واحليوية التي يخلقونها.
املركزية  ال��دول��ة  اأنتجتها  التي  ال�صلبية  اأن  يبدو  اقت�صاديًا،   -
املتوح�صة، يف الرتكيز على العا�صمة و�صواحيها، واإهمال املناطق، 
خارج  طرابل�س  اأبقت  ال�صلبية  هذه  وال�صمال،  طرابل�س  حالتنا  ويف 
االأخرى  املدن  �صارت  وفيما  الفعلية،  اللبنانية  االقت�صادية  الدورة 
ملحقة بالعا�صمة، على كافة ال�صعد، بقيت طرابل�س غريبة عن هذا 
املناخ الدميوغرايف - االقت�صادي، وبقيت اآليات حياتها اليومية �صبه 
م�صتقلة عن االآلية الوطنية �صبه ال�صائدة على كامل م�صاحة الوطن، 

اأغنتها  اأنها  غر  م��ادي��ًا،  املدينة  اأفقرت  تكون  قد  ال�صلبية  وه��ذه 
ب�صحافة حيوية ُتعبرِّ عن خ�صو�صية هذه املدينة.

اأن مدينتهم تنال عقابًا منذ  - �صيا�صيًا، يرى معظم الطرابل�صيني 
ن�صاأة اجلمهورية، ب�صبب مواقفها يف تلك املرحلة و�صواًل اإىل مرحلة 
اال�صتقالل، ثم يف مراحل اأخرى تالية، وهذا خلق �صعورًا باملظلومية 
»اجلمهورية  اإن  يقول  البع�س  اأن  بل  التفاهم،  ب�صوء  اأو  التاريخية 
اللبنانية الوليدة مل ت�صتطع ه�صم طرابل�س، ويف املقابل، طرابل�س مل 
ت�صتطع ا�صته�صام هذه اجلمهورية«، وهذه مقولة بحاجة اإىل نقا�ٍس 

طويل، كونها ُتعبرِّ عن اإ�صكاليات كثرة لي�س االآن وقت بحثها.
هذا املناخ، من »املظلومية« ب�صبب »العقاب اجلماعي« املفرت�س من 
ِقبل ال�صلطة، اإ�صافة اإىل ال�صعور ب�صيء من اخل�صو�صية يف املواقف 
ال�صيا�صية  للطبقة  التاريخي  الف�صل  اإىل  اإ�صافة  والقومية،  الوطنية 
الطرابل�صية يف اإجراء »م�صاحلة« حقيقية بني املدينة واجلمهورية 
اأفراد  ا�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  واال�صته�صام«،  »اله�صم  اإ�صكالية  ّل  حَتُ
هذه الطبقة لهذه امل�صاعر، املنت�صرة يف املدينة، مل�صاحلهم الذاتية 
ال�صعيدين  على  النفوذ  من  املزيد  على  للح�صول  ا�صتغاللها  عب 
االهمال  ورفع  امل�صكلة  معاجلة  حماولة  من  بداًل  والوطني،  املحلي 
الفعلي،  وال�صيا�صي  االقت�صادي  االن�صهار  وحتقيق  واحل��رم��ان 
اأن تبقى متعرثة... كل هذه االأمور جعلت  فتنه�س املدينة بداًل من 
اأي�صًا ال�صيا�صة الطرابل�صية اإىل حدٍّ ما خارج الدورة الوطنية، وذات 
حاجة  املحلية  ال�صحافة  ف�صارت  باملدينة،  ني  خا�صَّ ودوراٍن  دورٍة 

ًة، ولو مع معاناة. �صيا�صية اأي�صًا، مما اأبقى عليها حيَّ
ملحة تاريخية عن �صحافة طرابل�س وال�صمال

ويف االنتقال من اأ�صباب البقاء اإىل ظروف الن�صاأة، ال بد من االإ�صارة 
اإىل اأنه قد مت توثيق املئة عام االأوىل، من العمل ال�صحايف الطرابل�صي 
وال�صمايل )1893-1993(، يف موؤمتر نظمه »املجل�س الثقايف للبنان 
ال�صمايل« يف 1993، ثم يف كتيرِّبني اأ�صدرهما الحقًا، واحد عن وقائع 
توثيقية  واآخر يحوي معلومات  الذي رافقه،  واملعر�س  املوؤمتر  ذلك 

عن كل ال�صحف التي �صدرت يف ال�صمال خالل مئة عام.
يف ما يلي، نورد بع�س النقاط امل�صيئة والهامة التي رافقت مرحلة 

البدايات:
- فلقد ُولدت اأول �صحيفة طرابل�صية يف العام 1893، وكان ا�صمها 
»طرابل�س« واأ�صدرها حممد كامل البحري، اإىل جانب تاأ�صي�صه يف 
الوقت نف�صه مطبعًة اأ�ْصَماها »البالغة«. اأما رئا�صة حترير اجلريدة 
فتوالها ال�صيخ ح�صني اجل�صر، �صاحب الفكر االإ�صالحي، وذلك حتى 

وفاته يف العام 1909. 
وقد ا�صتمرت اجلريدة ت�صدر اأ�صبوعيًا على مدى 24 عامًا، اأي حتى 

فّواز �سنكري
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العام 1917، وُتويف �صاحبها الُبحري بعد ذلك بثالث �صنوات، يف 
التكفر وقتها،  َي�ْصَلْم من  البحري مل  العام 1920. وحممد كامل 
لكنه ا�صتطاع ان ي�صمد ب�صبه وت�صميمه واآرائه القيمة، علمًا اأن 

جريدته قد تعر�صت للتعطيل عدة مرات.
يف  الع�صرين  القرن  بدايات  �صحافة  يف  امل�صيئة  التجارب  ومن   -
طرابل�س، جتربة رجل الدين ال�صيخ عبدالقادر املغربي الذي اأ�صدر 
يف العام 1911 جريدة »الُبهان«، التي ا�صتمرت حتى العام 1915، 
رواجًا  فراجت  امل��راأة،  الديني وحترير  االإ�صالح  اإىل  تدعو  وكانت 

كبرًا.
- وهناك جتربة لطف اهلل خالط، الذي اأ�ص�س جريدة »احلوادث« 
رئا�صة  وت��وىل  اال�صبوع،  يف  مرتني  ت�صدر  وكانت   1911 العام  يف 
ع��ام��ًا،  ع�صر  خلم�صة  زري���ق  �صابا  الفيحاء«  »���ص��اع��ر  حت��ري��ره��ا 
ا�صرتاها  عندما   ،1955 العام  حتى  بانتظام  ت�صدر  وا�صتمرت 
�صحيفة  »احل��وادث«  وكانت  اللوزي.  �صليم  الطرابل�صي  ال�صحايف 

معار�صة دائمًا.
- اأما اأول �صحيفة اأ�صدرتها اإمراأة لبنانية، فهي »امل�صتقبل«، التي 
اأ�ص�صتها األفرا لطوف يف العام 1938 وظلت ُت�صدرها ملدة 35 عامًا.

- واأول جريدة يومية �صيا�صية ت�صدر خارج العا�صمة بروت، كانت 
»االإن�صاء« التي اأ�صدرها حممود االأدهمي يف طرابل�س �صنة 1947، 

وما زالت ت�صدر حتى اليوم واإن ب�صكل ا�صبوعي موؤقتًا.
ال�صحافة  جتربة  اإليها،  االإ���ص��ارة  جت��در  التي  التجارب  وم��ن   -
م�صنع  �صاحب  هاجر،  دروي�س  كامل  اأ�صدر  فلقد  التخ�ص�صية، 
العام 1933 �صحيفة »ال�صناعة الوطنية«، وهي  اأحذية هاجر، يف 
االأجنبية  الب�صائع  وحماربة  الوطنية  ال�صناعة  بت�صجيع  اهتمت 

وتوعية العمال واملحافظة على حقوقهم.
- كذلك، هناك ال�صحافة الهزلية ال�صاخرة، الفكاهية، وقد �صهدت 
العام  يف  لبنان،  يف  ال�صحف  من  النوع  لهذا  والدة  اأول  طرابل�س 
الدين  �صالح  حممد  اأ�صدرها  التي  »ال�صعدان«  جريدة  مع   1911
الفكاهية  اجلريدة  ب��روت  يف  �صدرت  ب�صنواٍت  ذلك  وبعد  م��راد. 

ال�صاخرة »الدبور«.
عن �صحافة طرابل�س اليوم

�صحف  �صت  طرابل�س  يف  يوجد  احلا�صر،  الوقت  اإىل  ع��ودة  ويف 
واملجالت  ال�صحف  من  به  ُي�صتهان  ال  عدد  اإىل  اإ�صافة  �صيا�صية، 
غر ال�صيا�صية، وهي كلها حتاول مبا امتلكت من امكانيات مادية 
ومهنية ان تلعب دورها ك�صحف حملية عليها االإ�صاءة على ما يدور 

يف املدينة واملحافظة.
وبالن�صبة اإلينا يف »التمدن«، ما زالت اجلريدة ت�صدر ب�صكل منتظم 
عن �صركتنا »دار البالد للطباعة واالإعالم يف ال�صمال« منذ 46 �صنة 
باأنها  العام 1972،  يف  انطالقها  منذ  ا�صُتهرت،  وهي  اليوم.  حتى 
الق�صايا  لل�صلطة، كما ُعرف عنها تركيزها على  جريدة معار�صة 
املطلبية يف املدينة واملحافظة وخا�صة يف ال�صق االمنائي. واإ�صافة 

زت  اإىل اإيالئها اجلانب املعي�صي التنموي اهتمامًا وا�صعًا، لطاملا ركَّ
اجلريدة على الق�صايا الوطنية والقومية.

والأن اجلريدة حملية بنكهة خمتلفة، هناك عالقة خا�صة تربطها 
ا�صرتاكاتهم  يدفعون  الذين  هم  املدينة،  اأه��ايل  من  مب�صرتكيها 
الثقة  اإىل عدم جتديد  االنرتنت  يدفعهم  الذين مل  باإنتظام، وهم 
)واال�صرتاك( بها، وخا�صة بن�صختها الورقية، التي ما زال معظمهم 
)وخا�صة َمن هم يف منت�صف العمر وما فوق( يحبذونها، علمًا اأن 
للجريدة جتذب   االجتماعي  التوا�صل  و�صفحات  االلكرتوين  املوقع 

عددًا كبرًا من القراء، وخا�صة من املغرتبني.
لكن، ما زلنا مق�صرين مع فئة ال�صباب، على الرغم من اإ�صرارنا 
على اإ�صدار مالحق عديدة ودورية، يف املوا�صيع الرتبوية وال�صحية 

وامل�صرفية واالإعمارية وال�صياحية.
اإ�صكالية ال�صفحة االأوىل

املدينة  يف  اإليها  ُينظر  اجلريدة  ان  هي  اأ�صبوعية،  اإ�صكالية  تبقى 
كجريدة، )اأي كم�صدر للخب(، فيما اآلياتها )ميكانيزماُتها( هي 

اآليات جملة، كونها ا�صبوعية وعليها ان تبحث عما وراء اخلب.
على  جريدٌة  نحن  فهل  املان�صيت.  اإ�صكالية  دائمًا  هناك  لذلك، 
مان�صيتها اأن يحمل خبًا ما )علمًا اأن اأي خب يف اأي جريدة، ولو 
ومواقع  واالنرتنت  الف�صائيات  بوجود  »قدميًا«  بات  يومية،  كانت 
ا�صبوعية  جملة  نحن  اأم  الذكية(،  والهواتف  االجتماعي  التوا�صل 
مثاًل  عالقة  له  عنوانًا  مان�صيتها  يحمل  وقد  جريدة،  �صكل  �صكلها 
بزراعة االأفيون يف اأفغان�صتان )اأي حول مو�صوع عام جدًا وقد يكون 

دوليًا(!
لقد عاجلنا هذه امل�صكلة جذريًا منذ اأكرث من ثالث �صنوات، عندما 
ق�صر،  عنوان  مع  االأوىل  لل�صفحة  كبرة  �صورة  اعتماد  ب��داأن��ا 
مبكان،  اأو  مب�صهٍد  اأو  ب�صخ�صيٍة  املرتبطان  والعنوان،  وال�صورة 
ا عن حدٍث هام جرى خالل اال�صبوع الذي م�صى،  اأو  عليهما ان ُيعبرِّ
من املتوقع اأن يجري قريبًا، ويف �صفحة داخلية اأو اأكرث )عادة على 
ال�صفحتني 2 و3( يتم ن�صر اخلب االأ�صا�صي املتعلق ب�صورة الغالف، 
اإ�صافة اإىل مو�صوعات خمتلفة مرتبطة به، مع اإ�صاءات معلوماتية 
تاريخية واآنية جانبية ُتعِلم القارىء بكل خلفيات »مو�صوع الغالف«، 

�صواء كانت تاريخية اأو �صيا�صية اأو اقت�صادية.
اخلب  ن�صر  على  القائم  اجلريدة«،  »منطق  بني  ما  دجمنا  وهكذا 
احلاّر )اإذا جاز التعبر( و»منطق املجلة« القائم على ن�صر ما وراء 

اخلب يف ما ي�صبه التوثيق.
اأخرًا، وبعد 125 �صنة على ال�صحيفة االأوىل »طرابل�س«، ما زالت 
�صحافة املدينة �صامدة، وما زالت هذه املدينة توؤمن ب�صحافتها، 
والع�صل«...  »البخور  وطن  يف  الوحيد(  )�صبه  العايل  �صوتها  الأنها 
واالأح��ق��اد  والتهمي�س  والتمييز  والكيدية  واملذهبية  والطائفية 

املتنا�صلة.
�صوٌت عاٍل يف دولة فا�صلة يحكمها نظام فا�صد... لعّل وع�صى 
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سياسة

لماذا تغير العالم؟
خالد جمال

دول  اغ��ل��ب  يف  وال�صيا�صي  االجتماعي  امل�صهد 
العامل يتعر�ض لتغريات �صريعة وقوية.

 ���ص��ري��ع��ة م���ن ح��ي��ث ت��غ��ري امل�����زاج االج��ت��م��اع��ي 
ال��ن��ا���ض واجت��اه��ه��ا نحو  ك��ب��رية م��ن  ملجموعات 

العن�صرية وال�صوفينية.
مناذج  يف  التغيري  ه��ذا  جتلي  حيث  من  وقوية 
�صيا�صية ادت، و�صوف توؤدي، اىل و�صول روؤو�صاء 
من  كبري  ع��دد  يف  احل��ك��م  ���ص��دة  اىل  �صعبويني 

البلدان.
ا���ص��ب��اب ها  ل�����ص��رح  ق��د ال يت�صع م��ق��ال ���ص��غ��ري 
ب��ال��ت��اري��خ من  ك��ام��ل، ورب��ط��ه  ال��ت��ح��ول ب�صكل 
ب���داي���ات ه���ذا ال���ق���رن، ول��ك��ن يف م��ا ي��ل��ي بع�ض 

االإ�صاءة على بع�ض اال�صباب:
- اوال ت�صارع وترية العوملة، التي ادت اىل زيادة 
ال�صمال  ب��ني  وال��غ��رب،  ال�صرق  ب��ني  االح��ت��ك��اك 
واجل���ن���وب، وب���ني االدي����ان وامل���ذاه���ب مبختلف 
اأ�صكالها، وادت اىل زيادة الهوة االجتماعية بني 
الطبقات الرثية والفقرية، واىل ازدياد ال�صعور 

بالعجز وعدم الثقة بامل�صتقبل.
- ت��راف��ق ذل���ك م��ع ازم���ة اق��ت�����ص��ادي��ة كا�صحة، 
ك�صفت الوجه احلقيقي للراأ�صمالية، يف طورها 
احلايل )ما فوق القاري او االممي( مع طرق 

غ��ري ق��ان��ون��ي��ة يف ال��ت��ح��ك��م مب��دخ��رات ال��ن��ا���ض، 
واح��وال��ه��م االق��ت�����ص��ادي��ة، وح��ر���ض ���ص��دي��د من 
بال�صركات  التم�صك  على  ال��ك��رى  احلكومات 
ال��دول��ي��ة امل��ال��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، و���ص��رك��ات الطاقة 
والغذاء، بدل االهتمام باأحوال النا�ض العادية، 
عقوداً  تطلبت  التي  االجتماعية  و�صماناتهم 

من الن�صال من اجل الو�صول اليها.
- ف�����ص��ل م�����ص��روع��ات ال��ي�����ص��ار ال�����ص��ي��ا���ص��ي، على 
اختالف انواعه، الي�صار اال�صرتاكي والو�صطي 
وال��ل��ي��رايل، وب���دت ق��ي��ادت��ه �صعيفة وم���رتددة 
احلقيقية  العامل  مل�صاكل  الت�صدي  يف  وخائفة، 
ومل تقدم للنا�ض غري اخلطابات الفارغة، ومل 
جت���روؤ ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب���اأي اأف��ع��ال، ���ص��واء ال على 
امل�صتوى ال�صيا�صي اأو على امل�صتوى االقت�صادي، 

مما �صاهم يف دفع املزاج العام اىل اليمني.
- ح����ال����ة امل��������زاج ال����ع����امل����ي ل���ل���رج���ل االب���ي�������ض 
ذي ال��ث��ق��اف��ة امل�����ص��ي��ح��ي��ة، م���ن ���ص��ع��ف و���ص��ع��ه 
االحتكاك  ازدي��اد  اإىل  وال�صيا�صي،  االجتماعي 
املماثلني  غ��ري  واالغ����راب  امل��ل��ون��ني  وب��ني  بينه 
ذلك  تتوج  واللغة، وقد  والعقيدة  الدين  له يف 
�صلطة  اعلى  رئا�صة  اىل  اوباما  ب��اراك  بو�صول 
غري  االأ���ص��ل  االفريقي  وهواال�صود  ال��ع��امل،  يف 

الوا�صح يف التوجهات الدينية والثقافية.

- بروز رو�صيا البوتينية، على امل�صرح ال�صيا�صي 
ال��ع��امل��ي ال���ص��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة، وق���د دف��ع��ت ق��ي��ادة 
ب���وت���ني ال���ق���وي���ة وال�������ص���ارم���ة ال���ك���ث���ريي���ن اىل 
يعيد  ال���ذي  ال��ن��م��وذج،  ب��ه��ذا  الت�صبه  حم��اول��ة 
اىل االذهان القادة التاريخيني الحزاب فا�صية 
ونازية او قريبة منها، حاولت ان حتل م�صاكل 
ال����دول وال�����ص��ع��وب ع��ن ط��ري��ق ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 

والقمع الداخلي واحلروب اخلارجية.
- ي��ب��ق��ى م��و���ص��وع ال��ه��ج��رة م���ن اجل���ن���وب اىل 
ال�����ص��م��ال، م��ن ق��و���ض االزم����ات اىل ق��و���ض ق��زح 
ال��ن��ع��ي��م، ع��ل��ى ام����ت����داد ال���ك���ون م���ن امل��ك�����ص��ي��ك 
و�صرق  افريقيا  ب�صرق  م���رورا  ا���ص��رتال��ي��ا،  اىل 

املتو�صط وافغان�صتان واآ�صيا الو�صطى.
ال��ل��ي��رال��ي��ة  ال���ق���وى  ان  اىل  ن�����ص��ري  ان  ب���د  ال 
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���ص��ت��ط��اع��ت يف 
ف��رن�����ص��ا )م���ث���اًل( ان ت���وق���ف ال���دف���ع ال��ي��م��ي��ن��ي 
املتطرف وان ت�صاهم يف حفظ املوقع ذاته، ولو 
ب�صكل اأ�صعف يف املانيا، وهذا دليل جدي على ان 
اللحظات ال�صوفينية وفرتات التع�صب واحلقد 
على  تاأتي  موؤقتة،  مراحل  اال  هي  ما  الب�صري 
�صكل ردات فعل قد تطول او تق�صر، ولكنها يف 

النهاية اىل زوال يف م�صرية الب�صرية 
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الوزراء الطرابلسيون                   
منذ 1922 حتى اليوم:                    

24 وزيرًا من أصل 464 )%5,17(

سياسة

كنا نريد أن يضمّ هذا الملف أسماء  شخصيات طرابلسية جديدة تدخل النادي الوزاري اللبناني 
عبر تعيينها في الحكومة الثالثة للرئيس سعد الحريري، لو قيض لهذه الحكومة أن ترى النور، ال أن 
تكون عرضًة للتعثر المستمر الناتج عن الطمع )إلى حدود الفجور( الذي يمارسه البعض ممن يريدون 

وضع اليد على كامل الدولة وإلغاء اآلخرين الستكمال نهب وطٍن لطالما استباحوه. وهم في جشعهم 
و»فجعهم« لتكبير حصصهم قد جعلوا البلد »موقوفًا« والمواطن المسحوق إقتصاديًا في وضٍع يرثى 
له... علمًا أنَّ هناك ما يشير إلى أنَّ الحكومة الحريرية الجديدة قد ترى النور فيما هذا العدد تحت الطبع.
في هذا الملف ننشر أسماء الوزراء الطرابلسيين الذين تولوا مسؤوليات حكومية منذ العام 1922 حتى 

اليوم، وننشر سيرهم الذاتية وملخصات عن مسيراتهم السياسية، وعددهم 24 وزيرًا فقط من أصل 
464 وزيرا لبنانيًا من كافة المناطق، اي ما نسبته 7 5،1٪، وهؤالء 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 
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واصف مصطفى عز الدين
)1973-1891(

ناظم مصطفى  عكاري )1985-1902(

جبران قيصرالنحاس
)1968-1891(

ُول���د يف طرابل�س �صنة 1981 من 
والد تاجر ووجي���ه ورئي�س بلدية 
املدين���ة. تلقى علومه يف مدر�صة 
الفري���ر يف طرابل�س، وتابعها يف 
املدر�ص���ة ال�صلطاني���ة يف العه���د 
الرتكي. ثم ان�صرف اإىل مزاولة 
التج���ارة، فاأح���رز فيه���ا جناحًا 

واأ�صبح من كبار جتار مدينته.
زاوج ب���ني التج���ارة وال�صناعة، 
معم���اًل  طرابل����س  يف  فاأ�ص����س 
لت�صني���ع زي���ت ب���زر الزيت���ون، 
كما �صّدر الزي���وت اإىل اإيطاليا، 
اإىل  واحلم�صي���ات  والليم���ون 
البنزي���ن  وا�صت���ورد  روماني���ا، 
من ه���ذه االأخ���رة ووزعه با�صم 
�صركته »عز الدين«. زاول جتارة 
احلب���وب وال �صيم���ا الطحني من 
خالل تاأ�صي�صه املطاحن الكبى 

يف طرابل�س.
اأن�ص���اأ مع وال���ده م�صطفى »بنك 
عزالدي���ن واأدي���ب« ال���ذي حتول 
فيم���ا بع���د بن���ك م�ص���ر �صوريا 

ولبنان.
- ع���ني وزيرًا للتموين، يف كانون 
1941، يف حكوم���ة  �صن���ة  االأول 

الرئي�س اأحمد الداعوق.
ويف ني�ص���ان من ال�صن���ة التالية، 
�ص���در مر�ص���وم بتب���ادل الوزارة 
بينه وبني الوزير الفريد �صكاف، 
فع���ني وا�ص���ف عزالدي���ن وزيرًا 

للتجارة.
تاأهل من ال�صيدة فاطمة و�صيمة 
�صليم���ان نزه���ت، وه���ي حفيدة 
مدح���ت با�ص���ا العثم���اين امللقب 
ب� »اأب���ي الد�صت���ور« ولهما: و�صام 

ووائل.
تويف �صنة 1973.

اأطلق���ت بلدي���ة طرابل����س ا�صمه 
على اأحد �صوارع حملة التل.

ُول���د يف مدين���ة طرابل����س �صن���ة 1902، وتلق���ى علومه يف 
مدار�صه���ا ال�صلطاني���ة التابع���ة للدول���ة العثماني���ة. ُع���ني 
قائمقامًا عل���ى ال�صوف �صن���ة 1934، ويف �صنة 1939 رقي 
اإىل رتب���ة حماف���ظ، ويف �صنة 1943 عين���ه الرئي�س ب�صارة 
اخلوري مديرًا عامًا لرئا�صة الوزراء. ويف �صنة 1950 ُعني 

حمافظًا على ال�صمال.
- ُعني وزي���رًا يف حكومة املديري���ن واملوظفني التي �صكلها 
الرئي����س اإميل اده، يف ت�صري���ن الثاين �صنة 1943، ب�صفته 
حمافظًا عل���ى البقاع، لكن احلكوم���ة �صقطت حتت وطاأة 

الثورة اال�صتقاللية اآنذاك.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للداخلي���ة، ولالأنباء، 
والزراع���ة والدف���اع الوطن���ي، يف اأيلول �صن���ة 1952، لكن 
حكومته مل متثل اأم���ام املجل�س النيابي ب�صبب االأزمة التي 

رافقت فرتة التمديد للرئي�س ب�صارة اخلوري.
- نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء، ووزيرًا للخارجية، واالأ�صغال 
العام���ة، والرتبي���ة الوطني���ة، وال���بق والبي���د والهاتف، 
واالأنباء، وال�صحة العامة، والزراعة، يف اأيلول �صنة 1952، 

يف حكومة الرئي�س اجلرنال فوؤاد �صهاب االنتقالية.
يحم���ل العديد م���ن االأو�صمة اأبرزها و�ص���اح االأرز الوطني، 
وميدالي���ة اال�صتحقاق اللبناين املذهب���ة، ونحو 30 و�صاحًا 

من دول خمتلفة.
تاأهل من ال�صيدة �صلمى البزري ولهما: نبيل و�صمر ورمزي 
ومي. وتويف يف 11 اآذار �صنة 1985، و�صلي عليه يف م�صجد 

اخلا�صقجي يف بروت، وُوري الرثى يف »جبانة ال�صهداء«.
اأحد �صوارع منطقة مار  ا�صمه على  بلدية بروت  اأطلقت 

اإليا�س.

ُول���د يف طرابل�س �صن���ة 1981. تلقى 
علوم���ه يف جامع���ة القدي����س يو�صف 
ب���روت،  يف  الي�صوعي���ني  لالآب���اء 
واأنه���ى املرحل���ة الثانوي���ة فيها. عني 
�صن���ة 1920 حمافظًا عل���ى ال�صمال. 
وبعي���د اإعالن الد�صت���ور، عني ع�صوًا 
يف جمل����س ال�صي���وخ ع���ن حمافظ���ة 
ال�صمال. وبع���د اإلغاء جمل�س ال�صيوخ 
�صن���ة 1927، ُدمج اأع�ص���اوؤه مبجل�س 
الن���واب، فا�صتم���ر نائب���ًا حت���ى �صنة 
1929. واأعي���د انتخابه يف دورة �صنة 
7491. وكان ع�ص���وًا يف جلنة االإدارة 
العام���ة، كم���ا انتخ���ب نائب���ًا لرئي�س 

جمل�س النواب عدة مرات.
- عني نائبًا للرئي�س، ووزيرًا للعدلية، 
يف   ،1949 �صن���ة  االأول  ت�صري���ن  يف 
حكومة الرئي�س ريا�س ال�صلح. وبعد 
ا�صبوعني عني اأي�صًا وزيرًا لالقت�صاد 

والبيد والبق.
- وزي���رًا للعدلي���ة، والرتبية الوطنية 
والفنون اجلميلة، يف اأيار �صنة 1960، 
يف حكومة الرئي����س اأحمد الداعوق. 
وكان املجل�س النيابي قد ُحل يف اأوائل 
اأيار �صنة 1960، لذلك مل تقدم هذه 
الوزارة بيان���ًا وزاريًا، وكانت مهمتها 

اإجراء انتخابات نيابية فقط.

- نائب���ًا للرئي����س، ووزي���رًا للعدلية، 
يف �صب���اط �صن���ة 1964، يف حكوم���ة 

الرئي�س ح�صني العويني.
- نائبًا للرئي����س، ووزيرًا للعدلية، يف 
اأيلول �صنة 1964، يف حكومة الرئي�س 

ح�صني العويني.
 كان اأول م���ن اأ�ص�س ا�صطباًل للخيول 
يف ب���روت ب�صراك���ة األف���رد �صر�ص���ق 
وجورج ثابت. كان ع�صوًا يف املجل�س 
امللي االأرثوذك�ص���ي يف طرابل�س، ويف 

املجل�س امللي العام يف لبنان.
ت���ويف يف 15 حزي���ران �صن���ة 1968، 
وُوري ال���رثى يف مداف���ن االأ�ص���رة  يف 

دير بكفتني ال�صمال.
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عبدالحميد رشيد كرامي )1893 - 1950(
ُول���د يف طرابل����س �صن���ة 1893. تلق���ى علوم���ه يف 
مدار�صه���ا الر�صيدية منهيًا ال�صه���ادة الثانوية. ثم 
توىل من�ص���ب مفتي طرابل�س. ويف �صنة 1918 بعد 
هزمية الدولة العثماني���ة، وقيام احلكومة العربية 
يف دم�ص���ق، عه���د اإلي���ه املل���ك في�ص���ل، مبن�ص���ب 
حاكمية طرابل�س، فت�صل���م مهامه واأعلن ا�صتقالل 
البالد رافع���ًا الراية العربية على �صراي طرابل�س. 
وعندم���ا اأعل���ن االنت���داب الفرن�ص���ي عل���ى �صوريا 
ولبن���ان، تبني ل���ه اأن���ه ا�صتعمار مغل���ف حتت ا�صم 
االنت���داب، فاأبى اأن يتع���اون مع���ه، وان�صرف اإىل 

تويل زعامة طرابل�س يف ن�صالها �صد االأجنبي.
ع���رف عبداحلمي���د كرام���ي مبواقف���ه الوحدوي���ة 
العروبي���ة، ودعوت���ه للوح���دة ال�صوري���ة، وت�صديه 
لالنتداب الفرن�صي، فنفاه الفرن�صيون اإىل جزيرة 
اأرواد �صن���ة 1924، و�ص���ارك بفعالي���ة يف موؤمترات 
ال�صاح���ل الت���ي ُعقدت، ت���ارة يف �صوري���ا، وتارة يف 
لبن���ان، وخ�صو�صًا موؤمتر �صنة 1936، فحقد عليه 

الفرن�صيون، وراحوا يرتب�صون به للنيل منه.
انتخ���ب نائب���ًا عن ال�صم���ال يف دورة �صن���ة 1943، 
و�ص���ارك يف التعديالت الد�صتورية، مذكرًا حكومة 
الرئي�س ريا�س ال�صل���ح بقوله: »اأنه منح احلكومة 
الثق���ة بناء على وعده���ا بتعديل الد�صت���ور، ولو مل 

تتقدم بهذا التعديل حلجب الثقة عنها«.
وب�صب���ب مواقفه الوحدوي���ة، كان النائ���ب الوحيد 
ال���ذي اعتقل���ه الفرن�صي���ون مع رئي����س اجلمهورية 

ورئي����س احلكوم���ة وبع�س الوزراء لي���ل 11 ت�صرين 
الثاين �صن���ة 1943. وعومل بق�صوة �صديدة انتقامًا 

ملواقفه ال�صلبة.
- ع���ني رئي�ص���ًا ملجل�س ال���وزراء، ووزي���رًا للمالية، 
والدف���اع الوطن���ي، يف كان���ون الثاين �صن���ة 1945، 
لكنه ما لبث ان ا�صتقال احتجاجًا على املمار�صات 
الطائفية، وتدخل »ال�صلطان �صليم« �صقيق الرئي�س 

ب�صارة اخلوري يف �صوؤون احلكم.
متي���زت ف���رتة متر�ص���ه بال���وزارة بع���دة اجنازات 
�صخمة اأهمها: توقيع ميثاق جامعة الدول العربية، 
وانت�ص���اب لبن���ان اإىل هيئة االأمم املتح���دة، اإن�صاء 
اجلي����س اللبن���اين، يف االأول م���ن اآب �صنة 1945، 
وت�صل���م فرق ال�ص���رق من اجلي����س الفرن�صي، وجّر 
مياه ر�صعني اإىل طرابل�س واإن�صاء م�صلحة م�صتقلة 
له���ا، اإن�ص���اء امل�صت�صف���ى االإ�صالم���ي يف طرابل�س، 
ودار الرتبية والتعليم االإ�صالمية )الكلية(، وملجاأ 
االأيتام االإ�صالمي الذي اأ�صب���ح فيما بعد املوؤ�ص�صة 

االإجتماعية االإ�صالمية.
عار�س عهد ب�ص���ارة اخلوري، فرتاأ�س كتلة التحرر 
الوطن���ي املعار�صة للتج���اوزات والف�ص���اد، وتزوير 

انتخابات �صنة 1947. وت�صدى للتجديد له.
ح���زب  اإن�ص���اء  يف  كرام���ي  عبداحلمي���د  �ص���ارك 
اال�صتق���الل مع ه���رني فرعون �صن���ة 1946، وكان 
مفرت�صًا اأن يراأ�صه كرامي، لكن ب�صبب االختالفات 
ابتعد واأن�صاأ كتلة االإ�صالح التي �صمت، من النواب 

يو�صف كرم وحمم���د العبود وكمال جنبالط، ومن 
الوجه���اء عمر بيهم وعم���ر الداعوق وحبيب طراد 
ونه���اد اأر�ص���الن وغره���م. ث���م ع���اد عبداحلميد 
ليوؤ�ص�س �صن���ة 1947، حزب ال�صباب الوطني، لكن 

ن�صاطه توقف بوفاة موؤ�ص�صه.
عرف عبداحلميد كرام���ي بعناده وت�صبثه مببادئه 
فكان اآخ���ر املتنازلني عن مطلب الوحدة ال�صورية، 

واآخر �صيا�صي وافق على �صيغة �صنة 1943.
تاأهل من ال�صيدة مينى م�صباح علم الدين ولهما: 
ر�صيد وعمر ومعن و�صع���اد وبارعة و�صلمية واأميمة 

وجنوى.
اأ�صي���ب مبر�س ع�صال اأودى بحياته يف 32 ت�صرين 
الثاين �صن���ة 1950، ويف �صنة 1963 اأقيم له متثال 

على مدخل مدينة طرابل�س.

سعدي محمد المنال )1973-1890(
ُولد يف طرابل�س �صنة 1890، وتلقى علومه يف مدار�صها. 

�صافر اإىل ا�صطنبول �صنة 1911 ودر�س احلقوق فيها.
وفار�س  القوتلي  �صكري  مع  ون�صف  �صنة  م��دة  �صجن 
اخلوري من قبل جمال با�صا بعدما حوكموا يف الديوان 

العريف �صنة 1916.
قبل  من   ،1920 �صنة  حماه  ل��واء  على  مت�صرفًا  عني 

في�صل. امللك 
واأعيد  ال�صمال، يف دورة �صنة 1943،  نائبًا عن  انتخب 
ق�صاء  ال�����ص��م��ال  ع��ن   1951 �صنة  دورة  يف  ان��ت��خ��اب��ه 

طرابل�س.
�صارك يف اأعمال اللجان النيابية فكان ع�صوًا يف جلان: 
املال واملوازنة، والتجارة والزراعة والتموين، واالأ�صغال 
للجنة  انتخب فرتة رئي�صًا  العامة والبيد والبق، كما 

االقت�صاد الوطني والزراعة والتموين والتجارة.
عنّي:

- وزيرًا للعدلية، يف اآب �صنة 1945، يف حكومة الرئي�س 
ال�صلح. �صامي 

الوطني،  لالقت�صاد  ووزي��رًا  ال��وزراء،  ملجل�س  رئي�صًا   -
يف اأيار �صنة 1946.

وحما�صته  اال�صتقاللية،  مبواقفه   1943 �صنة  ع��رف 
الد�صتور. لتعديل 

يحمل ا�صمه ال�صباك الذي دخل منه اإىل جمل�س النواب 
الذين  الفرن�صيني  عن  عنوة  االأول  ت�صرين   11 �صبيحة 

كانت حرابهم يف وجهه.
كما اأن العلم اللبناين الذي ُو�صع اآنذاك يحمل توقيعه.

تويف يف 21 اأيلول �صنة 1973.
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رشيد عبدالحميد كرامي  )1987-1921(
ه���و اب���ن الزعي���م الطرابل�ص���ي عبداحلميد، من 
طرابل����س وموالي���د مرياط���ة يف 30 كان���ون االأول 
�صن���ة 1921، تلق���ى علوم���ه يف مدار����س الفرير، 
وكلي���ة الرتبي���ة والتعليم يف طرابل����س. ذهب اإىل 
م�صر ودر����س احلقوق، فنال اإجازتها من جامعة 
القاه���رة �صنة 1948، ثم تدرج يف مكتب االأ�صتاذ 

فوؤاد رزق، وعاد ليفتح مكتبًا خا�صًا به.
انتخب نائبًا عن طرابل�س )حمافظة ال�صمال( يف 
دورة �صنة 1951، وعن ق�صاء )طرابل�س الثانية( 
يف دورة �صن���ة 1953، وع���ن طرابل����س يف دورات 
و1972،  و1968  و1964  و1960   1957 �صن���ة 
وا�صتم���ر نائب���ًا بحك���م قوانني التمدي���د للمجل�س 

النيابي حتى ا�صت�صهاده.
عنّي:

- وزي���رًا للعدلي���ة، يف حزي���ران �صن���ة 1951، يف 
حكومة الرئي�س عبداهلل اليايف.

وال�ص���وؤون  الوطن���ي،  لالقت�ص���اد  وزي���رًا   -
حكوم���ة  يف   ،1953 �صن���ة  اآب  يف  االجتماعي���ة، 

الرئي�س عبداهلل اليايف.
وال�ص���وؤون  الوطن���ي،  لالقت�ص���اد  وزي���رًا   -
اآذار �صن���ة 1954، يف حكوم���ة  االإجتماعي���ة، يف 

الرئي�س عبداهلل اليايف.
وال�ص���وؤون  الوطن���ي،  لالقت�ص���اد  وزي���رًا   -
االإجتماعي���ة، يف اأيل���ول �صن���ة 1954، يف حكوم���ة 

الرئي�س �صامي ال�صلح.
وال�ص���وؤون  الوطن���ي،  لالقت�ص���اد  وزي���رًا   -
االإجتماعي���ة، يف مت���وز �صن���ة 1955، يف حكوم���ة 

الرئي�س �صامي ال�صلح.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للداخلي���ة، 
والت�صمي���م الع���ام، يف اأيل���ول �صن���ة 1955، وكان 

اأ�صغر رئي�س حكومة يف لبنان.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للداخلي���ة، 
والدف���اع الوطن���ي، يف اأيل���ول �صن���ة 1958، لك���ن 
احلكومة مل متثل اأم���ام جمل�س النواب، وبالتايل 

مل تتقدم ببيان وزاري.
للمالي���ة،  ووزي���رًا  ال���وزراء،  ملجل����س  رئي�ص���ًا   -
واالقت�ص���اد الوطني، والدفاع الوطن���ي، واالأنباء 
يف ت�صري���ن االأول �صن���ة 1958. لكن���ه ا�صتقال من 
وزارت���ي االقت�صاد الوطن���ي، واالأنباء، يف ت�صرين 
االأول �صن���ة 1959، فع���ني مكان���ه فيلي���ب تقال يف 

االقت�صاد الوطني، وعلي بزي يف االأنباء.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للمالي���ة، يف 

ت�صرين االأول �صنة 1961.
- رئي�صًا ملجل�س ال���وزراء، ووزيرًا للمالية وللدفاع 

الوطن���ي، يف مت���وز �صن���ة 1965، لكن���ه ا�صتق���ال 
م���ن وزارة الدفاع الوطني، يف كان���ون االأول �صنة 

1965، فعني مكانه مي�صال اخلوري.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للمالي���ة، يف 

كانون االأول �صنة 1966.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للخارجي���ة 
واملغرتب���ني، يف كان���ون الثاين �صن���ة 1969، لكنه 
ا�صتق���ال م���ن وزارة اخلارجي���ة واملغرتب���ني، يف 
ال�صه���ر ذاته، فع���ني مكانه يو�ص���ف �صامل، كذلك 

ت�صلم وزارة املالية بعد ا�صتقالة بيار اجلميل.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للمالي���ة، يف 

ت�صرين الثاين �صنة 1969.
- رئي�صًا ملجل�س ال���وزراء، ووزيرًا للمال، والدفاع 
الوطن���ي واالإع���الم، يف مت���وز �صن���ة 1975. لكن 
اأعي���د توزي���ع احلقائ���ب الوزارية، يف اأيل���ول �صنة 
1976، فت�صل���م باالإ�صاف���ة اإىل رئا�ص���ة جمل����س 
الوزراء، وزارات: الزراعة، وال�صياحة، واالإ�صكان 

والتعاونيات.
- رئي�ص���ًا ملجل����س ال���وزراء، ووزي���رًا للخارجي���ة 

واملغرتبني، يف ني�صان �صنة 1984.
ر�صي���د كرامي هو م���ن عائل���ة طرابل�صية عريقة، 
جده ر�صيد الذي توىل االإفتاء يف مدينة طرابل�س 
زم���ن ال�صلطن���ة العثماني���ة، ووال���ده عبداحلميد 

الذي جم���ع االإفت���اء والزعامة والنياب���ة ورئا�صة 
الوزراء، واأحد رج���ال اال�صتقالل اللبناين الذين 

اعتقلوا يف را�صيا �صنة 1943. 
بداأ حياته ال�صيا�صي���ة مطالبًا بالوحدة مع �صوريا 
�صنة 1950، فاأ�ص�س وتراأ�س حزب التحرر العربي 
وكان عل���ى راأ�س الوف���ود الطرابل�صي���ة التي اأمت 
دم�ص���ق للمطالب���ة ب�صوريا الكبى. وم���ع الوحدة 
االقت�صادي���ة �صن���ة 1955، والتع���اون الع�صك���ري 
معه���ا �صن���ة 1956، والوح���دة م���ع اجلمهوري���ة 
العربي���ة املتح���دة �صن���ة 1958، معار�ص���ًا اإقام���ة 
التمثي���ل الدبلوما�ص���ي بني لبن���ان �صوريا. �صارك 
يف الث���ورة ال�صعبية �صد عهد كمي���ل �صمعون �صنة 

1958، وتزعم حركة املقاومة يف طرابل�س.
يف �صن���ة 1973 اأق���ام حتالف���ًا ثالثيًا م���ع �صائب 
�صالم ورمي���ون اإده �صد حك���م �صليمان فرجنية. 
ويف �صن���ة 1975 اأعل���ن تر�صي���ح نف�ص���ه لرئا�ص���ة 
اجلمهوري���ة، و�ص���ارك يف هيئة احل���وار الوطني، 
وعار�س حكومة نور الدي���ن الرفاعي الع�صكرية. 
اعتك���ف يف منزل���ه مقاطع���ًا احلك���م راف�صًا زج 

اجلي�س اللبناين يف ال�صراع الع�صكري الدائر.
تراأ�س عدة وفود ر�صمية اإىل اخلارج، اأبرزها وفد 
لبنان اإىل القمة العربية يف القاهرة �صنة 1964.

كان م���ن اأركان العه���د ال�صهاب���ي، ر�ص���ح اليا�س 
�صركي����س لرئا�صة اجلمهوري���ة، ووقف ب�صدة �صد 
و�ص���ول ب�ص���ر اجلميل ل�ص���دة الرئا�ص���ة، ورف�س 
اتف���اق 17 اأيار. �صارك يف موؤمتري جنيف ولوزان 
1983 و1984، اللذي���ن اأ�ص�ص���ا حلكوم���ة اإحت���اد 

وطني توىل رئا�صتها.
عرف عنه اأنه رج���ل دولة، وقائد حكيم و�صيا�صي 
معت���دل، كم���ا ع���رف عن���ه التق�ص���ف واالإمي���ان 
العمي���ق، والتق���وى وال�صالة، والتم�ص���ك بالعي�س 
االأخ���وي االإ�صالم���ي وامل�صيح���ي، واالبتع���اد ع���ن 
العن���ف واأج���واء ال�ص���الح. عم���ل لوق���ف احلرب 
واإنه���اء املوؤام���رة عل���ى لبن���ان فلم يوف���ق وذهب 
�صحيتها. ُع���رف بحر�صه على املال العام، واكب 
عملي���ة االإ�صالح ال�صيا�صي واالإداري يف لبنان، يف 

عهد الرئي�س فوؤاد �صهاب.
ا�صت�صه���د يف االأول من حزي���ران �صنة 1987 فوق 
اأجواء حاالت بينم���ا كان عائدًا من طرابل�س اإىل 
بروت، بعد عطلة عي���د الفطر، عندما انفجرت 
عب���وة كان���ت مو�صوع���ة خلف مقع���ده، يف طائرة 
مروحية تابع���ة للجي�س اللبناين. فاتهمت القوات 
اللبنانية بجرمية االغتيال، وحوكم قائدها �صمر 
جعجع، بعقوبة االإعدام مع تخفي�صها اإىل املوؤبد.
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جورج جان حكيم )1987-1913(

محمد أمين إسماعيل الحافظ )2009-1926(

ُول���د يف طرابل����س يف 19 ني�ص���ان �صن���ة 1913. 
تلقى علومه االأ�صا�صي���ة يف اجلامعتني الي�صوعية 
واالأمركي���ة. ث���م در����س احلق���وق يف اجلامع���ة 

الي�صوعية، وتخ���رج منها حمامي���ًا �صن���ة 1937.
ُعني �صن���ة 1946 م�صت�صارًا للبعث���ة اللبنانية اإىل 
وا�صنط���ن. كذلك كان موفد لبن���ان اإىل املجل�س 
االقت�صادي واالجتماع���ي يف االأمم املتحدة بني 
�صنت���ي 1946-1949. مث���ل لبن���ان يف اجلمعية 
العمومي���ة لالأمم املتحدة �صن���ة 1965. كما مثل 
لبن���ان يف اللجن���ة التح�صري���ة. وتراأ����س بعث���ة 
لبنان اإىل ع���دة موؤمترات عقدتها جامعة الدول 

العربي���ة.
- ُع���ني وزي���رًا للمالي���ة، واالقت�ص���اد الوطن���ي، 
والزراع���ة، يف اأيل���ول �صن���ة 1952، يف حكوم���ة 
الرئي����س خال���د �صهاب، وبع���د ا�صتقال���ة مو�صى 
مب���ارك يف �صباط �صنة 1953، ُعني جورج حكيم 
وزي���رًا للخارجي���ة واملغرتبني مكان���ه، باالإ�صافة 

اإىل ال���وزارات ال�صابق���ة.
حكوم���ة  يف  واملغرتب���ني،  للخارجي���ة  وزي���رًا   -

الرئي����س �صائ���ب �ص���الم.
- وزيرًا لالقت�ص���اد الوطني، والرتبية الوطنية، 
يف اآذار �صنة 1956، يف حكومة الرئي�س عبداهلل 

الي���ايف.
- نائب���ًا للرئي�س، ووزي���رًا للخارجية واملغرتبني، 
يف مت���وز �صنة 1965، يف حكوم���ة الرئي�س ر�صيد 

كرام���ي.
- نائب���ًا للرئي�س، ووزي���رًا للخارجية واملغرتبني، 
يف كانون االأول �صن���ة 1966، يف حكومة الرئي�س 

ر�صي���د كرام���ي.
منحت���ه جامع���ة �ص���ان ج���ون يف نيوي���ورك �صنة 
م���ن  تاأه���ل  فخري���ة.  دكت���وراه  �صه���ادة   1965
االأمركية لورا ولهم���ا: حنا وندى. تويف يف �صنة 

.1987

ُولد يف طرابل�س �صن���ة 1926. تلقى درو�صه االأولية 
يف القد����س ال�صري���ف، حي���ث كان وال���ده العالمة 
ال�صيخ اإ�صماعيل قا�صي الق�صاة يف املجل�س االأعلى 
لفل�صط���ني. وقبيل احل���رب العاملي���ة الثانية عادت 
العائل���ة اإىل طرابل�س حيث اأمت درا�صته الثانوية يف 

مدر�صة الفرير، وكلية الرتبية والتعليم.
�صاف���ر اإىل م�صر لدرا�ص���ة االقت�صاد ال�صيا�صي يف 
جامع���ة القاهرة �صن���ة 1945، ون���ال اإجازتها �صنة 
1949. ث���م انتق���ل اإىل اأوروب���ا فنال �صن���ة 1950، 
دبلوم���ًا يف القان���ون ال���دويل الع���ام م���ن اأكادميية 
القان���ون الدويل التابعة ملحكم���ة العدل الدولية يف 

الهاي.
ثم نال �صه���ادة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة 

لوزان يف �صوي�صرا �صنة 1953.
ع���اد اإىل لبنان، وعم���ل مديرًا يف معه���د البحوث 
ال�صناعي���ة من �صنة 1954 حتى �صنة 1960. وكان 
يف تل���ك االأثناء ميار�س »هواية« ال�صحافة، ويكتب 
تعليق���ًا يوميًا ع���ن ال�صيا�صة اخلارجي���ة يف جريدة 
»احلي���اة«. وين�ص���ر �صفح���ة اقت�صادي���ة اأ�صبوعية 
يف جري���دة »اجلري���دة«. كما عمل يف ه���ذه الفرتة 

اأ�صت���اذًا مل���ادة االقت�صاد يف »اجلامع���ة اللبنانية«، 
وجامعة بروت العربية.

انتخب نائبًا عن طرابل�س يف دورات: 1960 و1964 
و1968 و1972 و1992. وظ���ل 36 �صن���ة يف النيابة 
كان خاللها رئي�صًا للجنة ال�صوؤون اخلارجية طوال 
31 �صن���ة، وتراأ�س اأثناءه���ا وفودًا برملاني���ة اإىل ما 
يزيد عن �صت���ني موؤمترًا دوليًا وعربي���ًا، باالإ�صافة 
اإىل ح�ص���وره ع���ددًا م���ن دورات االأمم املتحدة يف 
نيويورك، وم�صاهمته يف عدة موؤمترات اقت�صادية 

ونفطية.
- ع���ني رئي�ص���ًا ملجل�س ال���وزراء، ووزي���رًا لالإعالم 
وال�صحة، يف ني�صان �صنة 1973، بعد اغتيال القادة 
الفل�صطيني���ني الثالثة يف �صارع ف���ردان يف بروت. 
لكن حكومته مل متثل اأمام املجل�س النيابي، فتقدم 
با�صتقالت���ه بتاري���خ 8 حزيران �صن���ة 1973 ب�صبب 
ال�صغوط���ات التي مور�صت عليه باعتب���اره اأول من 
يخرق ن���ادي روؤ�صاء الوزارة التقليديني، اإاّل انها مل 
تقبل من رئي�س اجلمهورية اإاّل يف 7 متوز. وقد اأعلن 
خ���الل هذه الفرتة حالة الطوارىء يف لبنان واأنزل 

اجلي�س، وتفاو�س مع الفل�صطينيني.

هو من اأب���رز روؤ�صاء احلكومة ثقافة و�صاحب نكتة 
�صيا�صية.  

متاأهل من الكاتبة املعروف���ة ليلى ع�صران ولهما: 
رمزي. وتويف يف �صنة 2009.
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مصطفى رشاد درنيقة )1936(

عمر عبدالحميد كرامي )2015-1935(
ُولد يف طرابل����س يف االأول من اأيار �صنة 1935. 
تلقى علوم���ه االبتدائية يف دار الرتبية والتعليم 
يف طرابل����س، واملتو�صط���ة والثانوي���ة يف الكلي���ة 
العام���ة C.I((، وتاب���ع درا�صت���ه يف اجلامع���ة 
االأمركي���ة، ويف جامع���ة القاه���رة حيث ح�صل 

على اإجازة يف احلقوق �صنة 1961.
العم���ل  لك���ن  العملي���ة حمامي���ًا،  حيات���ه  ب���داأ 
ال�صيا�ص���ي ا�صتح���وذ علي���ه فظهر كاأح���د اأبرز 
معاوين �صقيقه ر�صيد. وبعد اغتيال هذا االأخر 

ت�صلم عمر زمام القيادة.
عني نائب���ًا عن طرابل�س �صنة 1991، ثم انتخب 
الحق���ًا يف دورة �صن���ة 1992 ودورة �صن���ة 1996 

ودورة �صنة 2000.
- ع���ني وزي���رًا للرتبي���ة والفن���ون اجلميل���ة، يف 
ت�صرين الثاين �صن���ة 1989، يف حكومة الرئي�س 

�صليم احل�س.
- رئي�ص���ًا ملجل�س ال���وزراء، يف كانون االأول �صنة 

.1990
- رئي�ص���ًا ملجل�س الوزراء، يف ت�صرين االأول �صنة 

.2004

خ���الل متر�صه بال���وزارة االأوىل عمل على اإلغاء 
االإف���ادات املدر�صية، والع���ودة اإىل االمتحانات 
وال�صهادات الر�صمية واإزالة احلواجز امل�صلحة، 
وفتح املعاب���ر والطرقات به���دف اإعادة اللحمة 
اإىل ال�صع���ب اللبناين بعد احل���رب، وم�صادرة 
اأ�صلحة امليلي�صيات والعمل على ت�صكيل حكومات 

وحدة وطنية.
كان اأحد اأركان املعار�صة االأ�صا�صيني بني �صنتي 

1991 و2004.
ُعرف مبواقفه الثابتة معتبًا لبنان دولة عربية 

حرة م�صتقلة.
ق���دم ا�صتقال���ة حكومته بع���د اغتي���ال الرئي�س 
ال�صهي���د رفي���ق احلري���ري يف اجلل�ص���ة العامة 
املنعقدة بتاري���خ 28 �صباط �صنة 2005. �صارك 
�صنة 2006 يف تاأ�صي����س اللقاء الوطني اللبناين 
ال���ذي �ص���م �صخ�صي���ات وطني���ة م���ن خمتلف 
الطوائف اللبنانية، ث���م تراأ�س هذا اللقاء، كما 

تراأ�س حزب التحرر العربي.
متاأه���ل من ال�صيدة مرمي قبط���ان ولهما: خالد 

وفي�صل ومين وزينة. وتويف يف �صنة 2015. 

ُول���د يف مدين���ة طرابل����س يف 17 اأيار �صن���ة 1936. 
تلق���ى علوم���ه يف مدار����س طرابل����س، واأنهاه���ا يف 

املدر�صة الوطنية وتخرج منها �صنة 1956.
�صاف���ر اإىل اأملانيا وتاب���ع درا�صته العلي���ا يف جامعة 
برلني للعلوم حيث تخ�ص�س يف هند�صة االإن�صاءات 

ونال �صهادة بكالوريو�س هند�صة �صنة 1962.
ب���داأ عمل���ه مهند�صًا مدنيًا �صن���ة 1963 يف موؤ�ص�صة 
رودول���ف اإليا����س الهند�صي���ة يف ب���روت، ويف �صنة 
1968 التحق مبجموع���ة �صركات دروي�س للهند�صة 
يف دب���ي، وبعد �صنتني اأ�صبح مديرًا لهذه املجموعة 

من ال�صركات.
اأ�ص�س �صن���ة 1971 �صركة �صوجك����س وقد اأ�صبحت 
فيما بعد �صركة رائدة يف قطاع البناء واملقاوالت يف 
ال�ص���رق االأو�صط ذات فروع يف اأكرث من اثني ع�صر 
بلدًا، ويعمل فيها اأكرث من خم�صة وع�صرين األفًا من 
املوظفني، وباإيراد �صنوي يتعدى اخلم�صماية مليون 

دوالر اأمركي.

- ُعني وزيرًا للزراعة، يف ت�صرين االأول �صنة 1980، 
يف حكومة الرئي�س �صفيق الوزان.

�صافر �صنة 1986 اإىل الواليات املتحدة االأمركية، 
حيث عم���ل يف جمال اال�صتثمار العق���اري يف والية 

فرجينيا.
ع���اد �صن���ة 1990 اإىل لبن���ان لي�ص���ارك يف اإن�ص���اء 
جمموع���ة �ص���ركات غ���از ال�ص���رق، وق���د اأ�صبحت 
من اأك���ب ال�صركات التي تعم���ل يف جمال ا�صتراد 
وتخزي���ن وتوزي���ع الغاز ال�صائل. ث���م انتخب رئي�صًا 

ملجل�س اإدارتها.
ع�صو يف جمل�س اأمناء جامعة املنار يف طرابل�س.

يتق���ن ع���دة لغ���ات منه���ا: العربي���ة واالنكليزي���ة 
والفرن�صية واالأملانية.

تاأهل من ال�صيدة جوانا كري�صتني وله منها ابنتان: 
ديانا وهانيا، ثم تاأهل من ال�صيدة �صحر اأمني دياب 

ولهما: عليا ور�صاد وكرمي.
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أحمد سامي سعداهلل
منقارة )1940(

نجيب عزمي ميقاتي
)1955(

ُول���د يف طرابل����س �صن���ة 1940. تلق���ى علوم���ه مبختل���ف مراحلها يف 
مدار�س طرابل�س الر�صمية.

دخ���ل املدر�ص���ة احلربية �صن���ة 1960، وتخرج منه���ا برتبة مالزم يف 
قوى االأمن الداخلي، وكان ترتيبه االأول يف دورته، وتدرج تباعًا حتى 
و�صل اإىل رتب���ة عميد. �صغل عدة منا�صب قيادية  يف �صرطة بروت، 
ويف اأركان املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي، يف ال�صعبة االإدارية، 
ويف تخطيط وبرجمة تطوير املوؤ�ص�صة االأمنية، ويف رئا�صة اأركان قوى 

االأمن الداخلي.
جذب���ه العمل االجتماع���ي وال�صيا�صي، فق���دم ا�صتقالته م���ن ال�صلك 
الع�صكري �صنة 1991 ليع���ني رئي�صًا لبلدية طرابل�س يف ت�صرين االأول 
من ال�صن���ة عينها، ونائبًا لرئي�س جمعية ال�صلي���ب االأحمر اللبناين. 
ويف �صن���ة 1998 ُعني مديرًا عام���ًا ملوؤ�ص�صة ف.اأ. كتان���ة يف ال�صمال، 
كذلك ُع���ني م�صت�صارًا مفو�صًا لرئي�س االإحتاد الدويل للمدن املتحدة 

ملنطقة ال�صرق االأو�صط )لبنان و�صوريا واالأردن وفل�صطني(.
- ُعني وزيرًا لل�صياحة، يف اأيار �صنة 1992، يف حكومة الرئي�س ر�صيد 

ال�صلح.
- وزي���رًا للرتبية والتعلي���م العايل، يف ت�صري���ن االأول �صنة 2004، يف 

حكومة الرئي�س عمر كرامي.
ه���و اأ�صتاذ حما�ص���ر يف »اجلامعة اللبناني���ة«، واجلامعة االإ�صالمية، 

ورئي�س منذ �صنة 2005 جلامعة املنار يف طرابل�س.
باالإ�صاف���ة اإىل علوم���ه الع�صكري���ة، يحم���ل اإج���ازة يف احلق���وق م���ن 
»اجلامع���ة اللبناني���ة« )1973( و�صهادت���ي دبل���وم يف القان���ون العام 
واخلا����س، ودكت���وراه دول���ة يف االإدارة واملالية العامة م���ن اجلامعة 
اللبناني���ة 1989. كما يحمل �صهادة يف االإدارة العليا من كلية االإدارة 
يف بروك�ص���ل، و�صه���ادة االأركان للقوى امل�صرتكة م���ن كلية االأركان يف 
باري����س، ودبلومًا يف اإدارة �صوؤون املوظفني، ودبلومًا يف التخطيط من 

املعهد الدويل لالإدارة العامة يف باري�س.
ل���ه العديد من الكتاب���ات والتاآليف اأبرزها: تنظي���م م�صلحة جتهيز 
قوى االأم���ن الداخل���ي، ودور املنظمة العربية للدف���اع االجتماعي يف 
مكافح���ة اجلرمية، ودور االإنفاق العام يف االقت�صاد الوطني، واإدارة 

املوازنة يف الدولة احلديثة.

ُول���د يف طرابل����س - الت���ل يف 24 ت�صرين الث���اين �صن���ة 1955. تلقى علومه 
الثانوية يف اللي�صيه الفرن�صية، واجلامعية يف اجلامعة االأمركية يف بروت، 
حيث نال االإج���ازة يف اإدارة االأعمال �صن���ة 1979، واملاج�صتر �صنة 1980، 
وتاب���ع درا�صات���ه العليا يف جامع���ة هارف���رد لالأعمال �صن���ة 1989 وجامعة 

Insead يف فرن�صا حيث اأجرى دورات مهنية.
مار����س قبل النيابة مهنة رجل اأعمال يف احلق���ل االقت�صادي. انتخب نائبًا 
ع���ن حمافظة ال�صمال، ق�صاء طرابل����س يف دورة 2000 ونائبًا عن طرابل�س 

يف 2009 و2018.
- عنّي وزيرًا لالأ�صغال العامة، ووزيرًا للنقل، يف كانون االأول �صنة 1998، يف 

حكومة الرئي�س �صليم احل�س.
- وزي���رًا لالأ�صغال العامة والنقل، يف ت�صري���ن االأول �صنة 2000، يف حكومة 

الرئي�س رفيق احلريري.
- وزيرًا لالأ�صغال العامة والنقل، يف ني�صان 2003، يف حكومة الرئي�س رفيق 

احلريري.
عني رئي�صًا ملجل�س الوزراء، يف ني�صان 2005، ف�صكل حكومة مل يرت�صح اأحد 

من اأع�صائها لالنتخابات النيابية مبن فيها رئي�صها.
يف 13 حزي���ران 2011 �صكل حكومة ثالثينية. وقدم ا�صتقالة هذه احلكومة 
يف 22 اآذار 2013، ث���م بقي على راأ�صها يف حالة ت�صريف االعمال حتى 15 
�صباط 2014، عندما اعلن متام �صالم ت�صكيل حكومته املوؤلفة من 24وزيرًا.
عم���ل على تطوي���ر مرفاأ طرابل����س، و�صاه���م يف اإبرام اتفاقي���ات النقل مع 
�صوري���ا واالأردن والع���راق، ويف اإط���الق �صيا�صة االأج���واء املفتوحة يف قطاع 
النقل اجل���وي واملخطط التوجيهي العام للبنان، وم�ص���روع قانون ال�صالمة 
العام���ة. وله م�صاهمات عديدة يف غرفة التجارة وال�صناعة يف بروت، ويف 
غرفة التجارة العربية االأمركية، وجمل�س رجال االأعمال ال�صوري اللبناين.

يوؤم���ن بلبنان وطنًا نهائيًا جلميع اأبنائه، عروب���ي االنتماء والهوية، وموطنًا 
للحرية وللدميقراطية واحلوار.

ل���ه درا�صات اقت�صادية عن اخل�صخ�صة، والتكام���ل االقت�صادي مع الدول 
العربي���ة. كان ع�صوًا يف كتل���ة نواب ال�صمال، التي يراأ�صه���ا النائب �صليمان 
طوين فرجنيه.ومتاأهل من ال�صيدة مي دوماين ولهما: ماهر ومالك ومرا.
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محمد أحمد الصفدي )1944(

عمر كامل مسقاوي )1935(

ُول���د يف طرابل����س يف 27 اآذار 1944، وتلقى علومه 
التكميلي���ة والثانوي���ة يف مدر�ص���ة برمان���ا، دخ���ل 
اجلامع���ة االأمركي���ة ودر����س فيه���ا اإدارة االأعمال 

وحاز اإجازتها.
عم���ل يف قطاع���ات اال�صتثمار يف لبن���ان وخارجه، 
)الطران املدين، الكومبيوتر، البناء(. �صافر اإىل 
ال�صعودية وهناك تو�صعت اأعماله لت�صمل عدة دول 

عربية واأوروبية.
انتخ���ب نائبًا عن حمافظة ال�صمال الدائرة الثانية 
يف �صن���ة 2000، واأعي���د انتخاب���ه يف دورت���ي �صن���ة 
اأعم���ال جل���ان:  2005 و�صن���ة 2009. �ص���ارك يف 
املال واملوازنة، واالقت�ص���اد والتجارة والتخطيط، 
وتكنولوجيا املعلومات، وحقوق االإن�صان وهو رئي�س 
جلنة ال�صداقة اللبناني���ة - االأملانية، واللبنانية - 

الكويتية يف املجل�س النيابي.
اأن�ص���اأ »موؤ�ص�ص���ة ال�صفدي«، وه���ي موؤ�ص�صة مدنية 
غ���ر حكومي���ة ال تتوخى الرب���ح هدفه���ا م�صاعدة 
االأف���راد واملجتمع عل���ى حتقيق التنمي���ة الب�صرية. 
اأب���رز اإجنازاته���ا تعلي���م الكمبيوت���ر يف ال�صم���ال 
الأك���رث م���ن 17000 �صخ����س. يتم�ص���ك ال�صفدي 

باملوؤ�ص�ص���ات الد�صتورية، و�صي���ادة القانون، و�صون 
احلريات العامة، ويعتب ان التنمية هي يف اأ�صا�س 
تطوير لبنان وله يف م�صمارها العديد من امل�صاريع 

واملبادرات التي يغلب عليها الطابع االن�صاين.
اأ�ص����س »التكت���ل الطرابل�صي النيابي« م���ع النائبني 
حممد كبارة وموري�س فا�صل �صنة 2000 وتراأ�صه.

عنّي:
- وزي���رًا لالأ�صغ���ال العامة والنق���ل، يف متوز �صنة 

2005، يف حكومة الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة.
- وزيرًا لالقت�صاد والتجارة، يف متوز �صنة 2008، 

يف حكومة الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة.
- وزي���رًا لالقت�ص���اد والتج���ارة، يف ت�صرين الثاين 

�صنة 2009، يف حكومة الرئي�س �صعد احلريري.
- وزي���رًا للمالي���ة، يف حزي���ران �صن���ة 2011، يف 

حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي
�ص���ارك يف موؤمتر احل���وار الوطني ال���ذي ُعقد يف 
الدوح���ة يف 17 اأيار �صنة 2008، برعاية اأمر دولة 

قطر من اأجل ايجاد حل لالأزمة اللبنانية.
ع�صو يف عدة جمال�س ثقافية واأكادميية.

حائز على و�صام اال�صتحقاق م���ن جمهورية اأملانيا 

االحتادي���ة، وو�ص���ام جوقة ال�ص���رف الفرن�صية من 
رتبة فار�س.

متاأه���ل م���ن ال�صي���دة فيوالت خ���راهلل. ل���ه: الرا 
واملرحوم رمزي.

ُول���د يف طرابل�س �صن���ة 1935. تلقى علومه االأولية 
يف مدار�س طرابل�س، والثانوية يف الكلية ال�صرعية 
يف ب���روت. �صاف���ر اإىل م�صر ودر����س احلقوق يف 
جامعة القاهرة، وتخرج منها حاماًل اإجازتها �صنة 
1960، كم���ا نال اإجازة يف االأحوال ال�صخ�صية من 

جامعة االأزهر، وماج�صترًا من جامعة القاهرة.
مار����س مهنة املحام���اة ابت���داء من �صن���ة 1961، 
متدرجًا يف مكتب االأ�صتاذ اأحمد غازي. وهو ع�صو 

يف نقابة حمامي طرابل�س.
انتخب رئي�صًا جلمعية مكارم االأخالق االإ�صالمية، 
وهو ع�صو املجل�س ال�صرعي االإ�صالمي االأعلى منذ 
�صن���ة 1967 ولغاي���ة تاريخ���ه، كم���ا كان ع�صوًا يف 
املجل����س اال�صت�ص���اري ملفتي اجلمهوري���ة اللبنانية 
1964 - 1966، وع�ص���و جمل����س بلدي���ة طرابل�س 

.1990 - 1979
ال�صم���ال، دائ���رة  نائب���ًا ع���ن حمافظ���ة  انتخ���ب 
طرابل�س، يف دورة �صنة 1992، ودورة �صنة 1996. 

- ع���نّي وزير دولة ل�ص���وؤون النقل، يف ت�صرين االأول 
�صن���ة 1992، يف حكومة الرئي����س رفيق احلريري، 
ث���م ع���ني يف ني�ص���ان �صن���ة 1993 وزي���رًا للنقل يف 

احلكومة عينها.
- وزي���رًا للنق���ل، يف اأي���ار �صن���ة 1995، يف حكومة 

الرئي�س رفيق احلريري.
- وزي���رًا للنقل، يف ت�صري���ن الثاين �صنة 1996، يف 

حكومة الرئي�س رفيق احلريري.
ل���ه العدي���د م���ن املوؤلف���ات الفكري���ة والدرا�صات 
واالأبح���اث منها: وحدة احل�ص���ارة، اآراء اإ�صالمية 
يف ق�صاي���ا معا�صرة، بنية املجتم���ع وم�صار الدولة 
يف لبنان، روؤى ثقافية وفكرية و�صيا�صية يف م�صرة 
الق���رن الع�صرين، ون�صر ندوة مناق�صة الأفكار حول 
االإ�صالم بعد 11 اأيلول، �صدرت بكتاب باال�صرتاك 

مع االإمام ال�صيد حممد ح�صني ف�صل اهلل.
متاأه���ل من ال�صيدة منى اأُب���ري ولهما: لبنى وماي 

وندى.
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سمير عدنان الجسر )1944(

محمد بهاء إحسان شطح 
)2013-1951(

ريا الحفار الحسن )1967(

ُول���د يف طرابل����س يف 10 حزي���ران �صن���ة 1944. تلقى 
علوم���ه االبتدائي���ة والتكميلي���ة يف مدر�ص���ة الفرير يف 
طرابل����س، والثانوي���ة يف مدر�ص���ة الفري���ر الداخلية يف 
جوني���ة. در�س احلقوق يف جامعة ب���روت العربية ونال 

اإجازتها �صنة 1969.
واأ�صب���ح  اإىل نقاب���ة املحام���ني �صن���ة 1969،  انت�ص���ب 
حمامي���ًا يف االإ�صتئن���اف �صن���ة 1972. ويف �صنة 1991 
انتخب ع�ص���وًا يف جمل�س نقابة املحام���ني يف ال�صمال، 

وتوىل مهام اأمانة ال�صندوق ل�صنتني، ثم اأمانة ال�صر.
اأوىل العم���ل االجتماع���ي اأهمية خا�ص���ة، فانتخب اأول 
رئي����س للحرك���ة االإجتماعية يف طرابل����س، كما انتخب 
االأخ���الق  م���كارم  جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  يف  ع�ص���وًا 
االإ�صالمي���ة، ث���م نائب���ًا للرئي����س، ث���م رئي�ص���ًا ملجل����س 
املندوب���ني يف التجم���ع الوطني للعم���ل االجتماعي �صنة 

1999. وظ���ل املن�صق العام لتي���ار امل�صتقبل يف ال�صمال 
حتى �صنة 2008.

- ع���ني وزيرًا للعدل، يف ت�صري���ن االأول �صنة 2000، يف 
حكومة الرئي�س رفيق احلريري.

- وزيرًا للرتبية والتعليم العايل، يف ني�صان �صنة 2003، 
يف حكومة الرئي�س رفيق احلريري.

انتخ���ب نائبًا عن حمافظة ال�صم���ال، ق�صاء طرابل�س، 
يف دورات 2005 و2009 و2018 كم���ا انتخ���ب ع�ص���وًا 
يف جلنة االإدارة والع���دل، ويف املجل�س االأعلى ملحاكمة 
الروؤ�ص���اء وال���وزراء، ورئي�ص���ًا للجن���ة الدف���اع الوطني 
واالأم���ن والبلديات. وهو ع�ص���و يف هيئة مكتب املجل�س 
النياب���ي ع�صو يف الكتل���ة النيابية لتي���ار امل�صتقبل التي 
يراأ�صه���ا النائب �صع���د احلريري. متاأهل م���ن ال�صيدة 
�صالم عبداللطيف كبارة ولهما: عدنان وغ�صان ورامي.

ُول���د يف طرابل����س �صن���ة 1951. تلقى درو�ص���ه االبتدائية والثانوي���ة يف املدر�صة 
االجنيلي���ة يف طرابل�س، واأنه���ى الثانوية يف االأنرتنا�صيون���ال كولدج يف بروت.  
در�س العلوم االقت�صادي���ة يف اجلامعة االأمركية يف بروت، وح�صل منها على 
�صه���ادة بكالوريو�س �صن���ة 1974. �صافر اإىل الواليات املتح���دة االأمركية، فنال 
�صه���ادة دكت���وراه يف االقت�ص���اد من جامعة تك�صا����س �صن���ة 1983، ودّر�س مادة 

االقت�صاد لعدة �صنوات يف اجلامعة عينها.
بني �صنت���ي 1983 و2005 عمل يف �صندوق النقد ال���دويل يف الواليات املتحدة، 
وتبواأ فيه عدة منا�صب منها م�صت�صار ملجل�س اإدارة ال�صندوق عن منطقة ال�صرق 

االأو�صط، ونائب املدير التنفيذي.
ع���ني �صن���ة 1993 نائبًا حلاكم م�ص���رف لبنان، و�صنة 1997 �صف���رًا للبنان يف 
الوالي���ات املتحدة االأمركية، و�صن���ة 2005 اأ�صبح م�صت�ص���ارًا لرئي�س احلكومة 

اللبنانية فوؤاد ال�صنيورة.
- عني وزيرًا للمالية، يف متوز �صنة 2008، يف حكومة الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة.

ا�صت�صه���د يف 27 كان���ون االول 2013 يف انفج���ار �صي���ارة مفخخ���ة يف العا�صمة 
بروت. ومتاأهل من ال�صيدة نينا ميقاتي ولهما: عمر وراين.

حائ���زة عل���ى درج���ة ماج�صت���ر يف 
اإدارة االأعم���ال م���ن جامع���ة جورج 
املتح���دة  الوالي���ات  يف  وا�صنط���ن 

االمركية.
وعل���ى اإج���ازة يف اإدارة االأعمال من 

اجلامعة االأمركية يف بروت.
ا�صتهلت حياتها املهنية، يف منت�صف 
الت�صعينات �صمن برنامج ممول من 
االمم املتح���دة والبن���ك ال���دويل يف 
وزارة املالي���ة، حي���ث اأ�صرف���ت على 
تنفيذ اإ�صالح���ات يف املالية العامة، 
ويف اإر�ص���اء وت�صغي���ل نظ���ام الإدارة 

الديون.
ومن ثم، �صغلت من�ص���ب م�صت�صارة 
لوزي���ر االقت�صاد والتج���ارة ال�صهيد 

با�صل فليحان. 
رئي����س  مكت���ب  يف  عمل���ت  والحق���ًا 
احلكوم���ة كمدي���رة مل�صاري���ع ع���دة 
ممولة م���ن االمم املتحدة واالحتاد 
االوروب���ي، فاأ�صرف���ت عل���ى م�صاريع 
الع���ام،  القط���اع  يف  اإ�صالحي���ة 
و�صاهمت يف و�صع برنامج احلكومة 
لالإ�ص���الح االقت�صادي واالجتماعي 
»باري����س2«  موؤمت���ري  اإط���ار  يف 

و»باري�س3«.

و�صغل���ت ب���ني ت�صرين الث���اين 2009 
وكانون الثاين 2011، من�صب وزيرة 

للمالية يف لبنان. 
ويف 8 ني�صان 2015، عينتها حكومة 
الرئي�س متام �صالم رئي�صة للمنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة يف طرابل�س.
متزوجة من الدكتور جناح احل�صن، 
ولهم���ا ثالث بنات: دان���ا )1993(، 

راما )1995(، زين )2004(.



- ول���د يف الع���ام 1946 يف طرابل����س. متزوج وله 
ثالثة اأوالد.

- موؤ�ص����س Partners Value EDAFI وه���ي 
�صرك���ة اأعمال تعن���ى باال�صتثم���ارات اخلا�صة يف 
جم���االت �صناعي���ة ع���دة مل���واد البن���اء والطاقة 

النظيفة.
- �صغل من�صب املدير التنفيذي ل�صركة »ا�صمنت 
�صي�صي���ل  جمموع���ة  يف  ع�ص���وا  وكان  �صبل���ني« 

البتغالية منذ 1980 اىل 2009. 
 -1990-1995: نائب رئي����س اجلمعية اللبنانية 

لرجال االأعمال.
-  1992-2002: ع�ص���و جمل����س اإدارة جمعي���ة 

ال�صناعيني اللبنانيني.
-عينه الرئي�س جني���ب ميقاتي كبر امل�صت�صارين 
االقت�صاديني خالل ف���رتة توليه رئا�صة احلكومة 

يف العام 2005.
- حائ���ز عل���ى �صه���ادة يف الهند�ص���ة املدنية من 

جامعة القدي�س يو�صف، 1972. 
- التح���ق بكلية اإدارة االأعمال يف جامعة هارفرد 

يف العام 1992.
- نائب رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني.
- ع�صو جمل�س العمداء يف جامعة �صيكاغو.

.EDAFI رئي�س جمل�س اإدارة �صركة -
- رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة القاب�صة مل�صروبات 

واأجبان امل�صرق.
- رئي�س جمل�س اإدارة »�صابون« �س.م.ل.

وزي���ر االقت�ص���اد يف حكومة الرئي����س ميقاتي يف 
.2011  /6/13

- انتخب نائبًا عن طرابل�س يف 2018.
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فيصل عمر كرامي
)1971(

أحمد مصطفى كرامي
)1944(

نقوال نحاس
)1946(

- ولد يف طرابل�س يف 26 اأيلول 1971.
- اأمت درا�صت���ه الثانوي���ة يف معه���د االآباء 

الكرمليني يف طرابل�س.
- تخ�ص����س يف اإدارة االأعمال يف جامعة 
وايدنر يف بن�صلفانيا يف الواليات املتحدة 

االأمركية.
حل���زب  التنفي���ذي  املجل����س  رئي����س   -

التحرر العربي.
- اأ�ص�س جمعية م�صتو�صفات الكرامة.

املن���ار  اإدارة جمعي���ة  - ع�ص���و جمل����س 
امل�صرف���ة عل���ى موؤ�ص�ص���ة ر�صي���د كرامي 

للتعليم العايل - جامعة املنار.
للم�صت�صف���ى  العام���ة  الهيئ���ة  ع�ص���و   -

االإ�صالمي اخلري يف طرابل�س.
- رئي�س جمعية نادي الريا�صة واالأدب.

- ع�ص���و جمل�س عمدة جمعي���ة الك�صاف 
العربي.

- متاأهل من ملا دياب ولهما ثالثة اوالد.
- وزي���ر ال�صب���اب والريا�ص���ة يف حكومة 
الرئي����س جنيب ميقات���ي يف 13 حزيران 

.2011
- انتخب نائبًا عن طرابل�س يف 2018.

- ولد  يف طرابل�س 
- متاأهل من ال�صي���دة زينة النبهاين وله 

ثالثة اوالد ثريا علياء ونور.
- تلقى درو�صه يف مدر�صة برمانا العالية.
والعل���وم  االقت�ص���اد  يف  اج���ازة  ن���ال   -

ال�صيا�صية من جامعة بروت العربية.
- تراأ�س اإدارة مرف���اأ طرابل�س منذ �صنة 

1973 ولغاية 1990.
ال�صن���ي  املقع���د  ع���ن  نائب���ا  انتخ���ب   -
بانتخاب���ات �صن���ة 1996، واعيد انتخابه 

نائبا عن طرابل�س عام 2009.
- ع���ني وزيرا للدول���ة يف حكومة الرئي�س 

جنيب ميقاتي يف 2011/6/13.
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أشرف ريفي )1954(
ج منها  - دخل املدر�صة احلربية عام 1973 وتخرَّ

برتبة مالزم عام 1976.
لواء  رتبة  اإىل  ���َي  ُرقرِّ اأن  اإىل  الرتب  يف  ج  ت��درَّ  -
وُعنّي مديرًا عامًا لقوى االأمن الداخلي من تاريخ 
2005/04/30، اإىل تاريخ 2013/04/01 تاريخ 

اإحالته على التقاعد.
- ع�صو يف املجل�س االأعلى جلامعة نايف العربية 

للعلوم االأمنية منذ العام 2009. 
معلومات �شخ�شية

ال�����والدة: احل��دي��د، طرابل�س يف  م��ك��ان وت��اري��خ 
1954/04/1

�صليمة  املحامية  من  متاأهل  العائلي:  ال��و���ص��ع 
اأديب وله اأربعة اأوالد اأحمد، كرمي، اأمل، وهناء

عنوان ال�صكن: امليناء، طرابل�س، لبنان
امل�شتوى العلمـي

اجلرمية،  اجتماع  علم  يف  ماج�صتر  �صهادة   -
اجلامعة اللبنانية، بروت، عام 1981.

- اإجازة يف العلوم االجتماعية، فرع علم اجتماع 
اجلرمية، اجلامعة اللبنانية، بروت، عام 1980.

فرع  ال��ث��اين،  الق�صم  اللبنانية  ال��ب��ك��ال��وري��ا   -
الريا�صيات عام 1973-1972.

لقوى  العامة  املديرية  يف  �ص�غلها  التي  املراكز   -
االأمن الداخلي:  

 -  1980 املركزي  امل��خ��درات  مكافحة  مكتب   -
1981

- رئي�س مكتب العالقات العامة  1981 - 1988
 -  1988 احلكومة  رئا�صة  حر�س  �صرية  قائد   -

1990
- رئي�س فرع املعلومات 1995 - 1999

االأم��ن  ق��وى  معهد  يف  الرتباء  مدر�صة  قائد   -
الداخلي 1999 - 2001

- رئي�س ق�صم املباحث اجلنائية اخلا�صة 2001 
2004 -

الداخلي  االأم��ن  لقوى  العام  املفت�س  م�صاعد   -
2005 - 2004

 -  2005 الداخلي  االأم��ن  لقوى  العام  املدير   -
2013

يف املديرية العامة الأمن الدولة
 -  1990 الداخلي  الدولة  اأم��ن  �صعبة  رئا�صة   -

1993
- مدير اأمن الدولة االإقليمي يف حمافظة ال�صمال 

1995 - 1993
الدورات التدريبية التي تابعها

الهامة«  ال�صخ�صيات  »حماية  جمال  يف  دورة   -

الفرن�صي،  ال��ب��ول��ي�����س  م��ن  م��درب��ني  ب��اإ���ص��راف 
ال�صعودية، عام 1987.

- دورة اأركان متهيدية ).D.E.S.G( مع الدرك 
ع��ام   MAISON ALFORTS ال��ف��رن�����ص��ي 

.1986
- دورة يف جمال »العالقات العامة واالإعالم يف 

ال�صرطة«، االأردن عام 1983.
مع  ال�صرطة«  م��راك��ز  »اإدارة  مبو�صوع  دورة   -

ال�صرطة الكندية، اأوتاوا - كندا. عام 1982.
املوؤمترات والندوات التي �شارك فيها

املوا�صيع:
- كيفية التحقيق يف اجلرائم املالية والتزوير.

- تكنولوجيا املعلومات.
- اجلرمية املنظمة عب الوطنية.

- مكافحة االإرهاب الدويل.
- االإعالم االأمني.

- جرائم تبيي�س االأموال وطرق مكافحتها.
- املختبات اجلنائية.

- زيارة املعار�س وامل�صانع االأمنية والع�صكرية.
لل�صرطة  الدولية  للمنظمة  العامة  اجلمعية   -

اجلنائية - االإنرتبول.
- موؤمتر قادة ال�صرطة واالأمن العرب.

- موؤمتر وزراء الداخلية العرب.
يف  االأع�صاء  ال��دول  يف  ال�صرطة  ق��ادة  موؤمتر   -

منظمة املوؤمتر االإ�صالمي.
اللغــات

- العربية والفرن�صية: ممتازة قراءة/كتابة
- االنكليزية: جيد جدًا.

االأو�شمة وامليداليات 
االأوىل  بدرجاته  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   -

والثانية والثالثة.

- و�صام احلرب.
- و�صامي فجر اجلنوب والوحدة الوطنية.

- و�صام االأرز الوطني من رتبة فار�س.
- و�صام االأرز الوطني من رتبة �صابط.

- و�صام االأرز الوطني من رتبة كوموندور.
- و�صام جوقة ال�صرف الفرن�صية.

- و�صام التقدير الع�صكري/الدرجة الف�صية.
يف  الداخلية  وزارة  م��ن  اال�صتحقاق  و���ص��ام   -

جمهورية اأ�صتونيا.
- و�صام النجمة االإيطايل من رتبة كوماندور.

- ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.
- ميدالية اجلدارة.

- ميدالية اأمن الدولة.
- ميدالية االأمن الداخلي. 

- ميدالية االأمن العام.
التناويه

وزي��ر  ع��ن  ���ص��ادرًا  تنويهًا  خم�صني  م��ن  اأك��رث   -
الداخلية والبلديات، وزير الدفاع الوطني، قائد 
اجلي�س، مدير عام قوى االأمن الداخلي، ومدير 

عام اأمن الدولة.
- دكتوراه فخرية مقدمة من اجلامعة االأمركية 

للتكنولوجيا، بروت عام 2008.
- وزير العدل  يف حكومة الرئي�س متام �صالم يف 

15 �صباط 2014.
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محمد كبارة
)1944(

رشيد توفيق درباس )1941(

 أليس شبطيني )1946(
- ولد يف منطقة القبة - طرابل�س عام 1944.

- حا�صل على اجازة من كلية احلقوق يف »جامعة 
بروت العربية«.

�صارة  ول��دان  ولهما  �صنكري  هند  من  متاأهل   -
وعبد الكرمي.

احلرة  االأع��م��ال  بتعاطي  العملية  حياته  ب��داأ   -
والتجارة واملقاوالت.

- انتخ���ب نائب���ًا ع���ن طرابل����س وال�صم���ال للمرة 
االأوىل ع���ام 1992، واأعي���د انتخاب���ه يف اأع���وام 

1996 و2000 و2005 و2009 و2018.
االإدارة  النيابية:  ال��ل��ج��ان  عمل  يف  ���ص��ارك   -

والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.
والنقل  العامة  االأ�صغال  للجنة  مقررًا  انتخب   -

والطاقة واملياه لدورة العام 2000.
- ع�صو مفو�س يف هيئة مكتب املجل�س النيابي، 
ي�����ص��ارك يف ع�����ص��وي��ة جل��ن��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي 
العامة  االأ���ص��غ��ال  وجلنة  والبلديات  والداخلية 

والنقل والطاقة واملياه.
- وزير العمل يف حكومة الرئي�س �صعد احلريري 

يف 18 كانون االأول 2016.

- مواليد عام 1941.
- لي�صان�س يف احلقوق من جامعة القاهرة 1966.

جامعة  م��ن  اللبنانية  احل��ق��وق  يف  لي�صان�س   -
القدي�س يو�صف 1967. 

- حمام يف نقابة طرابل�س منذ العام 1967.
العام 1998 حتى  نقيب حمامي طرابل�س من   -

العام 2000.
- ع�صو يف منتدى طرابل�س ال�صعري.

- ع�صو يف املجل�س الثقايف للبنان ال�صمايل.
- ع�صو يف احتاد الكتاب للبنانيني.

لبنان  يف  للتحكيم  ال��ق��ان��وين  »امل��رك��ز  -م��دي��ر 
يف  التجارية  املحكمة  ل��دى  امل�صجل  ال�صمايل« 

لبنان ال�صمايل حتت رقم 2002/10.
 1991 العام  يف  �صدرت  �صعرية  جمموعة  له   -
»الرمل  بعنوان  واأخرى  الو�صل«،  »همزة  بعنوان 
»الكتابة  ول��ه   ،2004 العام  يف  النخيل«  دي��وان 

بحب ال�صوء«.
القانونية  ال�صوؤون  يف  وحما�صرات  مقاالت  له   -

وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف خمتلف  واالأدب���ي���ة  وال��ف��ك��ري��ة 
يف  وتلفزيونية  اإذاع��ي��ة  وم��ق��اب��الت  ال�صحف، 
ال�صوؤون ال�صيا�صية والقانونية واالدبية واالن�صانية.
الرئي�س  حكومة  يف  االجتماعية  ال�صوؤون  وزير   -

متام �صالم يف 15 �صباط 2014.

- مواليد طرابل�س 1946
- متاأهلة من املرحوم الدكت���ور األبر العم ولهما 

ثالثة �صبان وفتاة.
ال�شهادات العلمية

- حائزة على دكت���وراه دولة باحلقوق من فرن�صا 
مع تنويه.

- حائزة على �صهادة باحلقوق والعلوم ال�صيا�صية 
واحلق العام.

- حائزة على �صهادات يف قوانني العمل الدولية.
- اأ�صتاذة يف مادة قانون العمل.

املراكز التي �صغلتها:
- حمامية ملدة ثالث �صنوات.

- قا�صية ملدة 41 �صنة.
- م�صت�صارة جلميع غرف حمكمة التمييز.
- رئي�صة غرفة حمكمة التمييز بالتكليف.

- رئي�صة حمكمة التمييز الع�صكرية.

 

كان���ت مر�صح���ة لت���ويل رئا�ص���ة جمل����س الق�صاء 
االأعلى.

- وزيرة املهجرين يف حكومة الرئي�س متام �صالم 
يف 15 �صباط 2014.

هن���اك روؤ�ص���اء حكومات ووزراء من اأ�ص���ول طرابل�صية، وهم:  ح�صني ابراهيم االح���دب )1928، 1930،1929، 1931(، خرالدين 
�صعي���د االح���دب ) رئا�صة 5 حكومات بني 1937 و1938(، ر�صيد اأ�صرف االحدب )1943(، رفيق علي جنا )1961،1958، 1965(، 

�صبحي حممد رجب املحم�صاين )1966(.  
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                     ó«ÑY ¿ÉL ÖFÉædG
                  ¢SÉHQO ó«°TQ ôjRƒdG
                  IQÉ≤æe »eÉ°S ôjRƒdG
                 ÉÑ°üdG á∏Môe - Qƒ°U  
                   QÉ©°ûdG ∂dÉe »àØŸG
          ¢SƒcÉjôc ΩGôaG ¿Gô£ŸG

             IOƒL ƒH êQƒL ¿Gô£ŸG
                 ¬∏dGÉ£Y ¿hQÉe Ü’G
                       ¢SÉædG ™e - Qƒ o°U

¢Tƒeôg ó©°SG ÖFÉædG               
                  ƒÑW Oƒªfi ÖFÉædG

                  ájGódG ΩÉ°ùH Ö«≤ædG
                  ∞jô°ûdG ¿hó∏N .O
              á«fÉæÑd á°SÉ«°S - Qƒ o°U

                             »eGôc ø©e
                        »°SƒHO ≥«aƒJ
             »JÉ≤«e ¬dE’GóÑY .O
              IOÉjR ¥QÉW »°VÉ≤dG
          ô°ù÷G Ëóf óªfi .O
                           ó«ÑY ¢VÉjQ

             á«HôY á°SÉ«°S - Qƒ o°U
                          ¿É£∏°S ≥«aƒJ
                 ƒ∏≤Ñ°T OGDƒa »eÉÙG
               IQÉÑc …Rƒa Qòæe .O
                          ô°†N ô°üf .O
               …ó«µ°TQ ∞jRƒL .O

        zΩõ©dG{ á«©ªL ËôµJ
 á©eÉL ËôµJULF

                        á∏FÉ©dG - Qƒ o°U
         …hÉæ°V »∏Y óªfi .O

              êh qô°S º«gGôHEG ÜC’G
                       ódÉN ¬∏dGóÑY
                      »eÉ°ù◊G ¿É°ùZ
            ∑Éægh Éæg øe - Qƒ o°U
           QGó≤éæ°S ÖdÉZ ï«°ûdG
            …hÉæ°V Ú°ùM »eÉÙG
                          øµj ìƒØ°U .O
                           »JÉ≤«e ™e’

ô°ù÷G ¢VÉjQ »eÉÙG
                         ¢SGƒe Ò°ûH .O 
                           ‹ôeREG ΩÉ°ûg
                             ó«°ùdG ¿ÉL
                         Ú°SÉj ¿Gƒ°VQ
    ¢SÉædG ≥«aQ ‘ ¢SÉædG …CGQ
                          óéæe ìƒØ°U

             ó«ÛG óÑYh ¿óªàdG{
                ôª°SC’G QOÉ≤dGóÑY

Oó©dG Gòg ‘

:á°†jƒY âª°üY
ΩÉeCG ¢ù∏HGôW øjôHÉ°üdG ΩCG
 áØ«flh á«≤«≤M áKQÉc
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:ÉÑ«∏°U ÚeCG  AGƒ∏dG
πg

zâ«Z É«°ShQ{
?ÜGƒHC’G ≈∏Y



‘ QÉªãà°S’G{
:z»YGQõdG ⁄É©dG

»ZÉj ácô°T{
zÜhôZ
kÉLPƒ‰



»Hô©dG q§ÿG{
z¿Éà°ùcÉH ‘

õcôe{ ‘
z‘É≤ãdG …óØ°üdG



QõL á«ªfi{
:zπ«îædG

∫Éªg’ÉH ábQÉZ
É¡JOGôa ºZQ

¿ÉæÑd ‘



 á«Fƒ°†dG äGQÉ°TE’G
:¢ù∏HGôW ‘

ôªà°ùe QÉ¶àf’G
 ... ¤EG

!≈ª°ùe ÒZ πLCG



zá«uæpe í«HôJ{
∫Ó¨à°SEGh

z∫ƒÑ≤e ÒZ{
ßaÉÙG øe

¿ƒY QÉ«J πã‡h



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

 :¿ÉæÑd ∫hÎH
 ºgh ΩnCG á≤«≤M

!?z kGóL OQGh ∫ÉªàMG{ ...ΩnCG
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 :zGƒ°S Éæ«a ó«cCG{
¢ù∏HGôW áeóN ‘ áæ°S

á∏«ª÷G É¡JQƒ°U øY kÉYÉaOh

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe  á«`°SÉ«`°S  á«YƒÑ°SCG
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:ÉÑ«∏°U ÚeCG  AGƒ∏dG
z»µ°SQƒµ«°S{

 á∏£©eh á∏ª¡e
áLÉ◊G ºZQ
!É¡«dEG á q°SÉŸG



øe IƒYóH
zá«aÉ≤ãdG á©eÉ÷G{

 áHÉ°Th ÜÉ°T 200
á«fÉæÑd ∫ƒ°UCG øe

¢ù∏HGôW GhQGR



ácô°T  ôjóe
‘   zQƒaQÉc{

»eGQ   z¿GƒjÉJ{
ìÉ‚ á°üb  :á«à«H

 »°ù∏HGôW  ÜÉ°T



 »eÉÙG
:…hÉæ°V Ú°ùM

πLQ π«MQ
¬ª°SG ∞jô°T
¢SÓc ≈°Sƒe



:»JÉ≤«e ™e’
™e Éæà°üb

∞°Sƒj  º©æŸGóÑY
OÉæ©dG  èpàæoj º∏¶dG

ádÉ°SôdG ∫ÉªcE’



ihÉYO ôpgÉb
AGÎa’G

:ájó«µdGh
IAGôH äÉ«ã«M

∞°Sƒj º©æŸGóÑY



  :z¿óªàdG{ ÈY ìÎ≤j ∞°Sƒj º©æŸGóÑY .O
 É«Lƒdƒæµà∏d ¢ù∏HGôW ÚJÉ°ùH{

z»ªbôdG OÉ°üàbE’Gh á«còdG

 õ«¡Œh º«eôJ RÉ‚EG
≈∏YCG ≥ah QÉ q£©dG óé°ùe

kÉÑjôb äÉH á«qæØdG ÒjÉ©ŸG
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:zOQh{ á«©ªL
ICGôŸG øY kÉYÉaO

...πØ£dGh
 záqéb{h

QÉ¨°üdG óYÉ°ùà«d



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

ÚÄ°TÉædG π«L



¿ƒàjR ƒëf{
á∏ªM :z∞«¶f
®ÉØë∏d á«HÉÑ°T

¢ùØæàŸG ≈∏Y
ÒNC’G ô°†NC’G



z¢ù∏HGôW ≥jôa{
: Ωó≤dG IôµH

πc ÉfRhÉŒ
ô°†ëàfh äÉÑ≤©dG

óYGh º°SƒŸ



hóY{ »JÉ°üjôL
zá«dhódG áªµÙG
»°VÉ≤dG zÖbÉY{
πªY …òdG QOÉ°U

É¡àeÉbEG ≈∏Y



¢ù«FQ Ú«©J
¿hDƒ°ûdG áë∏°üŸ

ájó∏H ‘ ájQGOE’G
ká«Ñ∏J ¢ù∏HGôW
AÉ°†Y’G Ö∏£d



...á©«£b
?zá«ÑfÉL QGô°VnCG{ ΩnCG

Oó©dG ™e

ÖgPCG âæc :¢SÉHQO
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG

¢ù∏HGôW áÑ«g  »©e kÓeÉM

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe  á«`°SÉ«`°S  á«YƒÑ°SCG
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 ¢ù∏HGôW{ IQOÉÑe
¿ÉæÑd áª°UÉY
:zájOÉ°üàbE’G
áªYGO ∞bGƒe

IójDƒeh



ø«©HQCG »a
QƒàcódG π°VÉæªdG

ó«éªdG óÑY
Qƒ°†M :»©aGôdG
 »eƒbh »æWh



:¢SÉqÑY ø«Ø«f
ø«H ¿hÉ©àdÉH{

zhô«LhCG{h ájó∏ÑdG
á«Fƒ°V äGQÉ°TEG
(∂àHhCG ôÑjÉa)



ôªãà°ùj ÉeóæY
»a  ¿ƒdƒªàªdG
Éæ«∏Y áæjóªdG

 :º¡JófÉ°ùe
k’Éãe AÉë«ØdG Qƒf{



:¿É£∏°S ≥«aƒJ
Gô¡f …õeQ Gƒ∏≤æ«d

á¶aÉëe ≈dEG
¬«fƒL - π«ÑL

áKóëà°ùªdG



 ∫hÉëj øe
áØ«Xh ô««¨J
ó«°TQ ¢Vô©e

?»dhódG »eGôc



 AÉªf’G π°üa ≈àe
 á°SÉ«°ùdG øY

!?¢ù∏HGôW »a


IQOÉÑªd »∏gCGh »°SÉ«°S ºYO
áª°UÉY ¢ù∏HGôW{
z¿ÉæÑ∏d ájOÉ°üàbG
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: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



:¢SÉHQO ó«°TQ
≥ëà°ùJ ¢ù∏HGôW
ßaÉëj kÉ¶aÉëe
»°†≤j kÉ«°VÉbh



¢SQGóe ƒëf{
 á«dÉN

:z∞æ©dG øe
¢ù∏HGôW »a AÉ≤d

âëÑ°UCG øjCG
äGQÉ«¡f’G á«°†b
ó«°TQ ¢Vô©e{ »a

?z»dhódG »eGôc





âd qƒëJ ÉeóæY
¢ù∏HGôW áaôZ

z¿ÉªdôH{ ≈dG
»fóªdG ™ªàéªdG



áÑ«N ≈dhCG áæ°S :z…ƒ≤dG ¢ù«FôdG{

يف �سنة
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2018 - 2017

»aÉ≤ãdG ¢ù∏éªdG{
z»dÉª°ûdG ¿ÉæÑ∏d

¢SÉHQO ôjRƒdG Ω uôµj
IOÉjR »°VÉ≤dGh
≥jQR QƒàcódGh



 äÉjÉØædG Öµe áeRCG
 :¢ù∏HGôW »a
!?∫hDƒ°ùªdG øe
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QÉéJ Ö«≤f
:¬cGƒØdGh QÉ°†îdG

≈dG ∫É≤àf’G
ójóédG ¥ƒ°ùdG

 2018 ™∏£e



:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
  ø«H Ée

π«HQCG AÉàØà°SG
  AÉàØà°SGh

É«fƒdÉJÉc



áæéd{ ¢ù«FQ
»a z∫É¨°TC’G

ájó∏H ¢ù∏ée
 :AÉæ«ªdG

∫ƒ∏Mh äÓµ°ûe

ô«æe QÉà°ùdGóÑY
êGhRC’G{:»ªgOCG

™«ªL »a
...zº¡J’ÉM

z¿óªàdG{ ™e AÉ≤dh



z…óØ°üdG á°ù°SDƒe{
¢†Ñf{ âªààNEG

200 Qƒ°†ëH z q»ëdG
áfÉÑàdG øe πØW

 ø°ùëe πÑLh





?ó©H GPÉe

∫CÉ°ùJ z¿óªàdG{
 :∫Éª°ûdG ßaÉëe

∞∏e íÑ°UCG øjCG
∫ qƒ°ùàdG áëaÉµe
!?¢ù∏HGôW »a



ô«°S ∂jôØ∏J ´hô°ûe{ á∏MQ
z¿óªàdG{`d É¡jhôj z»MÉ«°ùdG

…ô«aÉ°üY π°†a êÉëdG
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PÉ≤f’G áæéd{
:zá«dhódG
 IóYÉ°ùe

ø«∏eÉ©dG ∫ÉØWC’G
´QGƒ°ûdG »a



: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



≈Ø£°üe óªëe
IOƒ©∏d{ :¿Éª«∏°S

á«MhQ ≈dEG
¬«a ¿C’ ∞FÉ£dG
z¿ÉæÑ∏d ¢UÓîdG

óÑY ¢Sóæ¡ªdG
»Hƒj’G »æ¨dG

OGôcC’G :≥FÉKƒdÉH
 »HôY º¡∏°UCG

?¿ƒª∏©j π¡a...



á¨∏dG Ωƒj{ AÉ«MEG
...zá«Hô©dG

≥FÉa QGƒ°ûeh
ΩÉjCG{ »a »°ü«ªM

zá«aÉ≤ãdG ¢ù∏HGôW





ÉgQhO oó«©à°ùJ iƒàØdG QGOIQGO »a ¿ƒ≤à∏j ∫Éª°ûdG äÉHÉ≤f AÉ°SDhQ
ÜÉîàfEG ≈∏Y ¿ƒ©ªéjh IQóY ¿ƒeCÉe

πª©dG ÜÉHQCG OÉëJ’ ¢ù«FQ



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



:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
ÜÉîàfEG øe áæ°S ó©H GPÉe

?ÖeGôJ »cô«eC’G ¢ù«FôdG



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



: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



 :…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



:º∏©dGh ∫Ó≤à°S’G …ó«Y »a
 ä’ÉØàMEG

á«Ø°ûch á«°SQóe



¢ù∏HGôW AGó¡°T
äÉHÉHO âëJ

»°ùfôØdG ôª©à°ùªdG



A»°T qπc ∫ƒ≤j »JÉ≤«e ™e’
áMÉ°S øe{ ∫h’G ¬HÉàc »a

z»æ«JÓdG »ëdG ≈dG πàdG
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Oó©dG ™e

z¢ùØædÉH …CÉædG{ á°üb

√ó°ü≤j Ée Gòg :¢Tƒ∏Y
 …ôjôëdG ó©°S ¢ù«FôdG

z¢ùØædÉH …CÉædG{ `H
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 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




øe äGóFGQ{
z¢ù∏HGôW

ø«H ICGôªdG ™bGh{
¢UôØdGh äÉjóëàdG
záeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh



IÉ«M »a äÉ£ëe
π«°SÉH iô°ùc
ájó∏H ¢ù«FQ

≥HÉ°ùdG ¿hôàÑdG
{ ôjóeh



∫Éª°ûdG áæéd ¢ù«FQ
.O ¿hôcÉe Üõëd

™aôd :¿ÉªãY »fGO
øY ô¶ëdG
 ¢ù∏HGôW



AGƒ∏dG
:ÉÑ«∏°U ø«eCG

QGôàME’G AGƒàMEG
,»NÉæªdG
?øjCG ≈dEG

≈∏Y kÉeÉY 46
»°SQÉØdG ∫ÓàM’G

ÖæW á«Hô©dG Qõé∏d
iô °̈üdGh iôÑµdG

≈°Sƒe ƒHCGh



ájó∏H ¢ù«FQ ÖFÉf
 :¢ù∏HGôW

áæ°S ¿ƒµà°S 2018
™jQÉ°ûª∏d ±É£≤dG
»∏NGódG ô««¨àdGh



?ºµàHhôY ¢ShôY ¢Só≤dG

 :IOÉjR ¥QÉW »°VÉ≤dG
 ¢Só≤∏d ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG

 ∫ÓàM’G πX ‘
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óLÉe .O ï«°ûdG
Ú£°ù∏a :¢ûjhQódG

πÑb øe á∏àfi
Gƒ°ù«d Úeô›

zπ«FGô°SEG{ ´ÉÑJCG
(ΩÓ°ùdG ¬«∏Y Üƒ≤©j)



:ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒ∏dG
∫ÉØWC’G GƒYO{

 z s»dEG ¿ƒJCÉj
ƒØ°üJ º¡dÓN øeh

 äÉ«ædG
ÉjDhôdG »∏éæJh



 ¿Gô£ŸG
 ô°†N êQƒL

:z¢Só≤dG{ ¬HÉàc ‘
 É¡H ÉædƒÑb

π«FGô°SE’ áª°UÉY
¬∏dG ájóHCÉH ôØc



øH ó«dƒdG á°ù°SDƒe
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÓW

º°ùb íààØJ
‘ á©°TC’G

á«©ªL  ≈Ø°ûà°ùe
äÉeóÿG

»a äÓbÉæe
zÉ°ûjOÉb{

Ö°UÉæe çGóëà°SEGh
ídÉ°üe áeóÿ

á«°SÉ«°S
!!á«HÉîàfGh

..¢ùØædÉH …CÉædG
 ∫hDƒ°ùe QGôb

 ¬bqõe
z¬∏dG ÜõM{

á°SQÉªŸÉH



?π«LCÉJ ΩCG â«àØJ :zá°üëÑdG q≥H{

¬HÉàc ™bƒj »JÉ≤«e ™e’
 πàdG áMÉ°S øe{

z»æ«JÓdG »◊G ¤G
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AÉæ«ŸG ™jQÉ°ûe
πjƒªàdG :áKÓãdG

kÉÑjôb Ëõ∏àdGh øeDƒe



øe á©aO ∫hG
‘ ÚHQóàŸG

z»æ¡ŸG …óØ°üdG{



 Iôªà°ùe IôeGDƒŸG
 ¢Vô©e{ ≈∏Y

z‹hódG »eGôc ó«°TQ



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

 ÉgQÉf ÅØ£j ’

: z¢ù∏HGôW áaôZ{
zIOƒ÷G äGÈàfl{

á«Yƒf äGõØb ≥≤–

äÉjó∏H OÉ–EG{
»FÉØWEG :zAÉë«ØdG

!!øWGƒe 20000 πµd



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

áeÉfRhQ
 2018

 øe
z¿óªàdG{

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

 :ÉÑ«∏°U ÚeG AGƒ∏dG
GƒdAÉØJ{ 2018 ‘
z√hóŒ ÒÿÉH

ÈY ∫ƒ≤j ∂jÉM ∫É°û«e
ÈY ¬∏≤j ⁄ Ée z¿óªàdG{

á°UÉN äÉ©bƒJh ...á°TÉ°ûdG

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




IQÉÑc Qòæe …Rƒa .O
áµ∏ªŸG ¤EG ÉfÒØ°S
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG



≈∏Y äGƒæ°S çÓK
 ¢ù«FôdG π«MQ

»eGôc ôªY

:zÖ∏≤dG ‘ ¢ù∏HGôW{
ô°ù÷G ¿ÉfóY{

zΩGõàdGh AÉ£Y IÒ°ùe

™bƒj óYQ ≈«ëj AGƒ∏dG
ôYh ≥jôW{  :¬HÉàc

zkÉ©e √Éæ«°ûe Éæµdh

äGQóëæª∏d  äGQÉ°TEG
…hòd á°ü°üıG

á°UÉÿG äÉLÉ«àME’G



´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

.zQÉªYEG IOÉYEGh IQÉªY :»Hô©dG ⁄É©dG ‘ áæjóŸG QÉ«¡fEG{ É¡fGƒæY á°SGQódGh ,á«Hô©dG ¿óŸG ‘ É¡àØ«Xhh äBÉ°ûæŸG øY êPƒªæc ‹hódG »eGôc ó«°TQ ¢Vô©Ÿ kÉeÉg kGõ«M ¬«a ¢ü°üNh ,2011 áæ°S ¢ù∏HGôW ‘ Oƒ◊ ¬«∏Y πªY πeÉµàe …QÉª©e - »æa

¿GƒæY øY åëÑJ zácô©ŸG{ :¢ù∏HGôW



:…hÉæ°V ôgÉe
»æÑj zΩõ©dG ÜÉÑ°T{

 kÉeõà∏e kÉ«°SÉ«°S kGQOÉc
 »£°SƒdG §ÿÉH

™e á°SÉ«°ùdG ‘ åjóM
á¨∏dGh ¢ù∏HGôW ≥°TÉY

≥jQR ÉHÉ°S QƒàcódG á«Hô©dG

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




AÉ°SDhôdG πc ¤EG
 ÚdhDƒ°ùŸGh

:¢ù∏HGôW ÜGƒfh
ô£N ‘ ¢Vô©ŸG



:…hÉæ°V Ú°ùM
πàfi øWh ÉjQƒ°S

¿Éàjôµ°ùY ¿ÉJóYÉb
¿Éà«ÑæLCG

:á°Sóæ¡dG á«∏c
π◊ äÉMÎ≤e
 Ò°ùdG á∏µ°ûe

AÉë«ØdG ¿óe ‘

 ¤hC’G ájƒÄŸG
:ô°UÉædGóÑY IO’ƒd
≈£YCG …òdG óFÉ≤dG
áeC’G É«ëàd √ôªY

 »°SƒHO ≥«aƒJ
 :z¿óªàdG{ `d

 áaô¨dG OÉ°üM Gòg
2017 ‘

 

?π«°SÉH ¿GÈLh ...AÉ°SDhôdG äÉ«MÓ°U Ée

:á«£Y ∞WÉY .O
zΩÉjC’G ∂∏J{

 áHÉãÃ ÜÉàc
π≤æàe ∞ëàe

 :IOÉjR ¥QÉW »°VÉ≤dG
»æWƒdG ¥ÉaƒdG á≤«Kh ¤G IOƒY

É¡æY Å°TÉædG …Qƒà°SódG πjó©àdGh

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




 :»JÉ≤«e ™e’
»HÉîàf’G ¿ƒfÉ≤dG
íFGƒdh »°ù«∏H’G
z¢ü«H ¢ü«◊G{



:OÓL ∑ÉL OÉL
á÷É©Ÿ »Yhô°ûe

 äÉjÉØædG
zÉ«aÉŸG{ `H Ωó£°UEG

ôYÉ°T á°ù°SDƒe{
≥jQR ÉHÉ°S AÉë«ØdG
áYÉb  :zá«aÉ≤ãdG

 áÑàµeh äGô°VÉfi

...º©f{ :QÉ£ŸG ‘
 Gƒ°ûàØà«H á«dGÔ÷G

IQƒ°U ≈∏Y kÉXÉØM
 z¿ÉæÑd á©ª°Sh

:á°†jƒY âª°üY
 á∏«∏b äÉª∏c

 ∫ƒM
…ô°S’G ∞æ©dG



:çÓãdG ∫Éª°ûdGôFGhO
zäÉØdÉëàdG{ ≈°Vƒa

¿ÉæÑd ∫Éª°T - á«æ°†dG ‘ ¢ù≤ØdG â«H Ió∏H

 :QÉ£«ÑdG ÉæM
 áeC’G áLÉëH

 ôµa ≈dEG
 ô°UÉædG óÑY ∫ÉªL

 AÉ°ûfEG
 ΩÉ©dG »aÉ≤ãdG ™ qªéàdG{
z∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW »a

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




 ¿ÉæÑd ÒØ°S
QƒàcódG ájOƒ©°ùdG ‘

IQÉÑc Qòæe …Rƒa
¬àæjóe »a kÉeôµe



OƒYCGh ..º∏©JCÉ°S
»àæjóe »æHC’

Iõjõ©dG ¢üªM
¿óªdG πch

 π°†a:…ô«aÉ°üY
á«°VÉjôdG áYÉ≤dG{
zAÉæ«ªdG ‘ á≤∏¨ŸG

ôjRh øe ÌcCG É¡æ°TO

:ÉÑ«∏°U ø«eCG AGƒ∏dG
 Ωƒj ó©H kÉeƒj
IQƒ°üdG í°†àJ

ÖeGôàd á«≤«≤◊G

ájó∏H ¢ù«FQ
óªMG ¢ù∏HGôW

√òg :øjódGôªb
 áµFÉ°ûdG ÉfÉjÉ°†b



zΩõ©dG ó¡©e{
 çóëà°ùj

QÉµàHE’G º°ùb
É«LƒdƒæµàdGh

É¡àjGhQ ‘ Ò°üb Éfƒd
øe :zìhôdG IBGôe{ Iójó÷G

?¢ùØædG ™e ÉæYGô°U ‘ íHôj

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




:π«°SÉH - …ôH
 á≤∏©e ábÓY

?QGòàY’G ...≈àM



QÉ«H »Ä«ÑdG §°TÉædG
πeÉ©e :ÚgÉ°T »HCG
…QGô◊G ∂µØàdG
¿ÉWô°ùdG  ÖÑ°ùJ

:ÉÑ«∏°U ÚeG AGƒ∏dG
ÜÉàc ‘ IAGôb

»YÉaôdG ø°ùM{
zájQƒ¡ª÷G ¢SQÉM

»æ¨dG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
á∏eÉc á£N:»Hƒj’G
äÉjÉØæ∏d ºFGO πMh

¢ù∏HGôW ‘

øjódGôªb á«ÁOÉcCG{
OÉ©HEG :zΩó≤dG Iôµd

∞æ©dG øY ÚÄ°TÉædG
Üô°ùàdGh äGQóıGh

 

Oƒ©j πg
øY

?¬ahõY

äÉjó∏H äGóFÉY
 QÉµYh ∫Éª°ûdG
 ¥hóæ°üdG{ øe

zπ≤à°ùŸG …ó∏ÑdG

äGójó¡àdG á¡LGƒe ‘ ¿ÉæÑd
...á«£ØædG á«∏«FGô°SE’G

  áØëÛG á«cÒe’G z∫ƒ∏◊G{h

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




π«MQ :áLƒN ∫ÓW
øe ¥ƒ°S ìÉàØdGóÑY
Ú«°ùfÉehôdG  ôNGhCG

ÚjQƒãdG



:ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒ∏dG
 ¬∏dóª◊G

 ähÒH á°UQƒH ¿G
zá©«°VQ{ âdGR Ée

áØ°SDƒŸG á°ü≤dG
 ¥óæØ`d

:z»bóæØdG ó¡©ŸG{
!?Ö««¨àdG øe äGƒæ°S

áæ÷{ ¢ù«FQ
ájó∏H ‘ zá°VÉjôdG

IQGRƒdG{ :AÉæ«ŸG
zp∞J ⁄h äóYh



¥hóæ°üdG{ ôjóe
GƒfÉc :z»àjƒµdG

¢ù∏HGôW{ ‹ ¿ƒdƒ≤j
zÉgÒZ ±ƒ°T á°ùjƒc



 •ÉÑ°T14 ‘
 øjCG

?zQGPBG14{

:ÖYôe ™bGh
 ΩCG ¥GÎMEG

 áKÓãdG É¡dÉØWCGh
…hGóÑdG ‘

äÉë«°TÎdG zä’ÉªàMG{
 á«HÉ«ædG äÉHÉîàfÓd

çÓãdG ∫Éª°ûdG ôFGhO ‘

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




OÉ¡°ûà°SG iôcP AÉ«MEG
¢VÉjôdG ‘ …ôjô◊G

 IƒYóH
IQÉÑc ÒØ°ùdG øe



:∫CÉ°ùJ z¿óªàdG{
Ée kÉÑFÉf âæc ƒd

áeóÿ ∂Yhô°ûe
?¿ÉæÑdh ∂à≤£æe

ÉWÉ£ÑdG º°Sƒe
√òg íLÉf ájQÉµ©dG

Oó¡e  ¬æµd áæ°ùdG
OGÒà°S’G ÖÑ°ùH

:ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒ∏dG
 zÒ¨æ¡L AÉª°SCG{

 »g øe
?Ió«°ùdG √òg



:ó«ÑY äÉcôH ódÉN
 ábQÉa áeÓY

á«fÉæÑ∏dG IQGO’G ‘



ájÒ«éàdG iƒ≤dG ´RƒàJ ∞«c
?á«æŸG-á«æ°†dG-¢ù∏HGôW IôFGO ‘

AÉ°üME’Gh äÉ°SGQó∏d á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG :Qó°üŸG

áæé∏dG{ ÚH ¿hÉ©J
‘ zá«YÉªàL’G

á«©ªL{h  ájó∏ÑdG
zá«YÉªàL’G äÉeóÿG

øY ±hõ©dG ¬fÓYEG ó©H
¢Vƒîæ°S :…óØ°üdG ,í°TÎdG

zπÑ≤à°ùŸG{ ÖfÉL ¤G äÉHÉîàf’G

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




 ∫ÉªL ódÉN .O
 :Öàµj

É«Lƒdƒjój’G áeRCG
IóeÉ÷G



∫CÉ°ùJ z¿óªàdG{
…QÉ°U π«Ñf »°VÉ≤dGh

:Ö«éj
?ÉÑFÉf âæc ƒd GPÉe

:z±Gô°TE’G áÄ«g{
∞ë°üdG »g √òg

ácQÉ°ûŸG É¡d ≥ëj »àdG
»HÉîàfE’G ¿ÓYE’G ‘

¢ù∏HGôW CÉaôe ôjóe
 :ôeÉJ óªMCG .O

á«é«JGÎ°SEG á£N
2028 ΩÉ©dG ≈àM



zä’ÉªàMG{
äÉë«°TÎdG

ôFGhO ‘ äÉHÉîàfÓd
çÓãdG ∫Éª°ûdG



á«°ù∏HGô£dG áªLÎdG Ée
?ájOƒ©°ùdG á∏Mô∏d

z»∏Y ƒHCG{ ±ÉW
... kGOó›

zô¡ædG πgCG{ ô qcòàa
1955 ΩÉ©dG áKQÉc

á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdG IôcGòdG
Ú°ùM ÜÉàc ‘ ¢ù∏HGô£d

zihôoJ á°üb{ :…hÉæ°V

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




 ∫ÉªL ódÉN .O
 :Öàµj

’ƒH zπØ£°üJ{
¿É«Hƒ≤©j



:ÉÑ«∏°U ÚeCG AGƒdG
º«∏©àdG πÑ≤à°ùe

»©eÉ÷G
?øjCG ¤EG ...¿ÉæÑd ‘

´hô°ûe :¢SƒfÉ«æa
CÉaôŸ »é«JGÎ°SEG

áÑpg nh ...¢ù∏HGôW
 ∑Î°ûŸG π≤æ∏d

z¢ù∏HGôW áaôZ{
á°TQh ∞«°†à°ùJ

¿ƒfÉb πLCG øe{ πªY
zICGôª∏d kÉaÉ°üfEG ô`ãcCG



kÉ«ª°SQ ¿ƒë°TôŸG
á«HÉ«ædG äÉHÉîàfÓd

∫Éª°ûdG ôFGhO ‘
çÓãdG



 äÉë«°TÎdG ¢VÉfl øpe
íFGƒ∏dG IO’h ´ƒÑ°SCG ¤EG

≈∏Y äÉeóÿG ôKDƒJ ∞«c
 á«HÉîàfE’G ácô©ŸG ¿ƒª°†e

?á«fÉãdG ∫Éª°ûdG IôFGO ‘

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




™ªéàdG{ ‘ »HÉÑ°ûdG ôµØdG ´É£b
πjƒëàd{  :z»WGô≤ÁódG …Qƒà°SódG
zá«FÉHô¡c ábÉW ¤G äÉjÉØædG πÑL



:¢VƒØfi ¬ª©f Ö«≤ædG
 ñQÉ°üdG äƒ°üdG ≈≤HCÉ°S

¬«a ¿ƒcCG ™bƒe …CG ‘



 : ô°ù÷G Òª°S ÖFÉædG
 ¢ù∏HGôW áæjóe ¿G ΩÓµdG

≥«bO ÒZ »°SÉ«°ùdG É¡fRh äó≤a



 ∫ÉªL ódÉN .O
 :Öàµj

?z¬∏dG ÜõM{ øª°†j øe



:¢ù∏HGôW ‘ zá«aÉ≤ãdG á£HGôdG{
 á«aÉ≤K IôgÉ¶J ÜÉàµdG ¢Vô©e

¿É°ù«f 15 ¤EG 4 øe



 :πª÷G ∫Óg ¿ÉÁQÉf
 »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG ‘ ICGôŸG
áLÉM πH kGQƒµjO â°ù«d



 :ÜqÓM RG qƒa .O ∫CÉ°ùJ ¿óªàdG{
 ∂Yhô°ûe Ée kÉÑFÉf âæc ƒd
 ?¿ÉæÑdh ∂à≤£æe áeóÿ



 :ÉÑ«∏°U ÚeG AGƒ∏dG
 ¢Só≤dG ∫ƒM ÖeGôJ QGôb ÉjÉØN

!!kÉYÉÑpJ í q°VƒàJ



Oó©dG ™e

 »JÉ≤«e
 ácô©e ¤EG
 IOÉ©à°SG{
 ¢ù∏HGôW
zÉgQGô≤d



2018 - 2017
 ≥∏£J zΩõ©dG{ á©eÉL

á£N :z¢†«H’G ÜÉàµdG{
¢ù∏HGô£d ájOÉ°üàbG á«FÉªfG

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




 zπÑ≤à°ùªdG{ ≈q∏îJ Gòµg
zQGPBG14{øY

QGPBG 14 Ωƒj ähô«H §°Sh »a »îjQÉàdG ™ªéàdG »a âcQÉ°T IôgÉ¶àªd IQƒ°U
(OGóM ∂dÉe ò«ØæJ) »ªbôdG º°SôdG øa ôÑY IQƒ°üdG √òg áédÉ©e âªJ óbh ,2005

,º¡æµªj ’ :ô°ùédG
áëF’{ QÉ©°T âëJ
,z»°ù∏HGôW ÉgQGôb

QGôb  GhQOÉ°üj ¿G
áæjóªdG πgCG



:»Hƒj’G »∏Y
nô n¡XnCG ¿CG ójQCG ’

äÉHÉîàf’G âbh
...Égó©H »ØàNCGh

Ö«©dG áªb Gò¡a



 áëF’
:zIOÉ«°ùdG ¿ÉæÑd{

 GƒJ qƒ°U
 ìÉ£Ñf’G ó°V

ºµàeGôµd GƒJ qƒ°Uh



 :™Ñ°ùdG ∫ÉjôÑc .O
...kÉÑFÉf âæc ƒd

∂Yhô°ûe Ée
 áeóîd

?¿ÉæÑdh ∂à≤£æe



á«°ùfôØdG ádhódG
óªëe .O íæªJ

 ΩÉ°Sh  Ö¡∏°S
 á«ªjOÉc’G áØ©°ùdG

§HÉ°V áÑJôH



zÖq«£dG oº p∏nµdG{
≈∏«d á«eÓYEÓd
äÉ«eƒj :»°TófO
∫ÓN øe áæjóe

 É¡«àØe ácôM



á∏Ñ≤ªdG äÉHÉîàf’G :IQÉÑc
á«é«JGôà°S’G  õjõ©àd á°Uôa

¿ÉæÑd ájÉªëd á«æWƒdG

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U



 AÉ©HQC’G
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 :IQÉÑc óªëe ôjRƒdG
 ¿ƒ∏FÉØàe øëf

á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdÉH

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




OGóàeG ≈∏Y » qªg :z¿óªàdG{`d »JÉ≤«e
w»°ù∏HGôW wºg ƒg á∏Ñ≤ªdG ™HQC’G äGƒæ°ùdG

Éæàæjóe ô«°üà°S ∞«c zº¡«Lô ǹ aoCÉ°S{h

∫Éª°ûdG ÜGƒf QÉ°U ∞«c
 kÉHGƒf ¿ƒÑîàæŸG

 ?ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG ≥ah

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG `` á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG ``¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U




 z¿óªàdG{
èFÉàædG ô°ûæJ

πµd á«∏«°üØàdG
¢ù∏HGôW ΩÓbCG

:ÉÑ«∏°U ÚeG AGƒ∏dG
CGô≤f ∞«c

QÉjCG 21 äGô°TDƒe
áj’h ájÉ¡f óYƒe

?ÜGƒædG ¢ù∏›



¿ƒÑîàæŸG ¢ù∏HGôW ÜGƒf
:z¿óªàdG{ ¤EG ¿ƒKóëàj
ÉfAGQh äQÉ°U zácô©ŸG{

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

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U
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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

Head Office: Tripoli, Lebanon, Al Meetein Str, JVC bldg, Tel: 06 - 204 200, Fax: 06 - 203 747
Factory: Akkar, Al Sammounieh, www.uati-lb.com, E-mail: uatims@gmail.com
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هي

فيوليت الصفدي:
إن لم يعمل السياسي

على اإلنماء على ماذا يعمل؟
اأجرت احلوار ر�شــا بي�شــار

عقيلة  ال��ص��ف��دي،  فيوليت  السيدة 
الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، 
السنوات  إسم لمع في طرابلس خالل 
خالل  م��ن  خاصة  الماضية،  القليلة 
الصفدي  »م��رك��ز  ف��ي  ن��ش��اط��ات��ه��ا 
فينا  »اكيد  جمعية  عبر  أو  الثقافي« 
مميزة  نشاطات  أقامت  والتي  سوا« 
أدخلت الفرح إلى قلوب الناس، وبعثت 
خاللها  من  أكدت  العالم  إلى  برسالة 
المشترك  العيش  مدينة  طرابلس  ان 

والمحبة والسالم.
وعلى الرغم من انها إعالمية سابقة، 
فإن السيدة الصفدي، ال تعتبر من الذين 
المقابالت  أو في  الكالم  يكثرون في 
الصحافية، بل انها تختار دائمًا الوقت 
عادة  يكون  والذي  للكالم،  المناسب 
تعقده،  صحافي  مؤتمر  خ��الل  م��ن 
تشهده  كبير  ح��دث  إط���الق  إلع���الن 

مدينة طرابلس أو ما شابه ذلك.
لكن، في هذ المقابلة مع »التمدن«، 
يقال  ان   يجب  ما  كل  الصفدي  قالت 
ومن  طرابلس  تحتاج  »م���اذا  ف��ع��اًل: 
تحتاج؟ أين الذين تم انتخابهم، اختفوا 
المقبلة؟ مركز  األربع  للسنوات  وربما 
الصفدي الثقافي ال لون سياسيًا له ولن 
للوزير  السياسي  المكتب  حتى  يكون، 
المركز،  في  موجودًا  ليس  الصفدي 

وعن عالقة السياسة باإلنماء، السياسة 
إاّل  السياسي  دور  وما  إنماء،  كلها 
لم  وإن  منطقته،  إنماء  على  العمل 
يعمل على اإلنماء على ماذا يعمل؟«.

ومرشحة  سياسيًا  طامحة  كانت  وإذا 
ل�  الصفدي  قالت  وزارية  حقيبة  لتولي 
بقدرتي  مرتبط  »الطموح  »التمدن«: 
كنت  إذا  أما  ما،  تغيير  إح��داث  على 
سأصبح رقمًا زائدًا وشاهدة زور فكال 

أنا ال أريد ذلك أبدًا«.
طرابلسيًا،  المستقبلي  نشاطها  وعن 
المؤسسة  على  ستركز  انها  أك��دت 
وجمعية  الصفدي  ومركز  الثقافية 

»أكيد فينا سوا«.
فكانت  ال��ه��ام��ة،  مفاجأتها  أم���ا 
تشديدها ان عمل جميعية »أكيد فينا 
إقامة  على  فقط  مقتصرًا  ليس  سوا« 
المدينة  إنعاش  بهدف  المهرجانات 
أيضًا  بل  إليها،  للقدوم  الزوار  وجذب 
التمييز  »مكافحة  أه��داف��ه��ا  م��ن 

العنصري«، والتمييز في كل شيء.
نقول إنها مفاجأة هامة، إذ قد يكون 
على  التي  األمور  أهم  من  األمر  هذا 
القيام  مدنيًا،  ومجتمعًا  دولًة  لبنان، 
تكاد  لبنان  في  »العنصرية«  ألن  بها، 
تصبح واحدة من »خصائصنا الوطنية«.

السيدة الصفدي كانت ضيفة »التمدن« 
في حوار جاء فيه:
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براأي���ك، اىل م���اذا حتت���اج طرابل����س لت�صل اىل 
التنمية امل�صتدامة؟

طرابل�س بحاجة لثالثة اأ�صياء:
اأواًل، وه���و اأم���ر بديه���ي ن���ردده دائم���ًا، طرابل�س 
بحاجة خلط���ة امنائية وا�صح���ة وحل�صور الدولة 
الفاع���ل، ورغ���م ان  اتف���اق الطائ���ف ين�س على 
االمن���اء املتوازن، مل نر ه���ذا االمر طوال كل هذه 
ال�صنني يف عا�صمة لبنان الثانية وعا�صمة ال�صمال 

طرابل�س.
ثانيًا، ان طرابل�س بحاج���ة ل�صعب يحا�صب، يقف 
يف املواجه���ة ويرف����س اإع���ادة انتخ���اب اأ�صخا�س 
كان���ت قد جّربته���م ومل يعطوها م���ا كانت تطمح 
الي���ه، للو�ص���ول اىل ذل���ك يجب اأن يتمت���ع النا�س 
بدرج���ة عالية م���ن الوعي والثقاف���ة واأن يرف�صوا 
ان تك���ون اأب�ص���ط حقوقهم منة م���ن اي كان. هذه 
م�صوؤولي���ة �صيا�صي���ي املدينة الذين ه���م جزء من 

الدولة. 
تباع���ًا، وهذه هي النقطة الثالثة، حتتاج طرابل�س 
الأ�صخا����س حقيق���ًة م�صوؤول���ني ويري���دون العم���ل 

للمدينة. 
نحن �صمعن���ا الكثر من الوعود قب���ل االنتخابات 
االأخ���رة ومن بع���د االنتخاب���ات مل ن�صم���ع �صوى 
ال�صم���ت. لق���د اختفى اجلميع واالرج���ح  لالأربع 
�صنوات القادمة. طرابل�س حتتاج اىل خياٍر �صائٍب 

و�صحيح.
ملاذا غبت عن طرابل�س فجاأة، بعد العمل الثقايف 

الراقي الذي كنت تقومني به؟
اأتفاجاأ حقيقًة من هذا ال�صوؤال. اأنا مل اأغب فعليًا. 
املركز مفتوح وفّعال واأن�صطته مل تتوقف اأبدًا حتى 

لو اأنا ل�صت متواجدة يف كل ن�صاط.

لك���ن ال�صن���ة املا�صية كان���ت �صن���ة انتخابية وكان 
اجلو �صيا�صي���ًا بامتياز فعرفت اأن كل ما �صيحدث 
قبل االنتخابات �صيعتب النا�س اأن من ورائه غاية 
لت اأن تبقى ن�صاطات املركز  �صيا�صية، لذل���ك ف�صّ
�صائ���رة كعادته���ا واأال نقوم باأي عم���ل ا�صايف قبل 

االنتخابات كي ال يتم ربطه بال�صيا�صة.
 لكن ال�صنة مل تنت���ه بعد و�صرى النا�س ن�صاطات 

جميلة جدًا قريبًا.
كيف تقّيمني جتاوب الطرابل�صيني مع ن�صاطاتكم؟
تفاعله���م مع ما نقوم به اأك���رث من ممتاز. عندما 
يكون املرء يعم���ل كل يوم ويخطط با�صتمرار، من 
الطبيع���ي اأن ياأت���ي وقت ي�صعر في���ه بالتعب. لكن 
ح���ني نرى ردة فعل وجت���اوب اإيجابي جدًا وجميل 
ج���دًا من الكبار وال�صغار مع ن�صاطاتنا،  ان ذلك 
يعطين���ا االرادة ويجدد حيويتنا ك���ي نكمل عملنا 

ونتابع.
كون مركزك���م مرتبطًا بالنائ���ب والوزير ال�صابق 
حممد ال�صفدي، وبالتايل بجهة �صيا�صية معينة، 
ميك���ن اأن ي�صهل ذلك عملكم ويفتح لكم الفر�س. 
لك���ن، م���ن جهة اأخ���رى، ه���ل ي�صكل ذل���ك عائقًا 

اأمامكم اأحيانًا؟
املرك���ز عمره اليوم 12 �صن���ة اذا عدنا اىل الوراء 
الأي ن�ص���اط ق���د اأُقي���م، ال جن���د وال  يف اي م���رة 
م�صارك���ة اأو ح�ص���ور انا����س م���ن ل���ون واح���د. بل 
جن���د دائم���ا انا�صًا من جمي���ع االأعم���ار واالأديان 
والتوجه���ات ال�صيا�صي���ة. ه���ذا نتيج���ة النجاح يف 
حتيي���د املركز والعم���ل االجتماع���ي والثقايف عن 

العمل ال�صيا�صي.
حت���ى اأن املكت���ب ال�صيا�ص���ي ملع���ايل الوزي���ر لي�س 

موجودًا يف املركز.
رج���ل ال�صيا�ص���ة دوره اأن يق���وم بخدم���ة النا����س 
وم�صاعدته���م ولك���ن لي�س من خ���الل عمل مركز 
كمركز ال�صفدي الثق���ايف. اجلميع اأ�صبح يعرف 
ذلك بو�صوح واال كنا راأينا يف اأن�صطتنا اأنا�صًا من 

لون واحد وهذا مل يحدث.  
مركز ال�صف���دي الثقايف كيف تقّيم���ني ن�صاطاته 

احلالية؟ وما طموحك اأن ي�صبح م�صتقباًل؟
الن�صاط���ات الت���ي تق���ام جي���دة ج���دًا ولك���ن ل���ن 
جتدون���ا اأب���دًا نقف عن���د اجليد ج���دًا، بل نطمح 
دائم���ًا بالو�ص���ول اىل املمتاز واأك���رث. اخلطة التي 
نق���وم بها هدفه���ا مواكبة كل التغي���رات و�صرى 
الطرابل�صيون وكل م���ن ياأتي اىل مركز ال�صفدي 
الثق���ايف تغي���رات كث���رة والكث���ر م���ن االأم���ور 
اجلدي���دة التي �صتبداأ بالظه���ور ابتداًء من اأواخر 

ت�صرين االأول.
هذا املركزالذي كان قد وعد به الوزير ال�صفدي 
حني تر�صح لالنتخابات النيابية هو م�صروع مميز 
ج���دًا واأ�صبح مرك���زًا ثقافيًا لطرابل����س وال�صمال 
ككل ولك���ن حقيق���ًة الن�صاط���ات الت���ي حتدث فيه 
تخول���ه اأن ي�صب���ح م���ن اأه���م املراك���ز يف لبن���ان 

وال�صرق االأو�صط، وهذا ما نطمح للو�صول اإليه.
هل خ���روج الوزير ال�صفدي م���ن املجل�س النيابي 
يعني تقلي�س ن�صاطات املركز اأم هذا م�صتقل عن 

ذاك؟
طبع���ًا ال. املرك���ز ال عالقة ل���ه بال�ص���ق ال�صيا�صي 
والدلي���ل على ذل���ك اأن الوزير ال�صف���دي يعطيه 
دعمًا اليوم اأكرث م���ن قبل، وما كان ذلك ليحدث 

لو كان مرتبطًا بال�صيا�صة.

ال�صيدة ال�صفدي جتول يف اأحد اأق�صام »مركز ال�صفدي للتدريب املهني املعجل«
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ا�صم���ك ي���رتدد كاإ�ص���م ممك���ن طرح���ه ل���وزارة 
ال�صياحة. هل ال�صيا�صة جمال تطمحني لدخوله؟

اأن���ا مثلكم �صمعت بذل���ك. ال�صيا�صة جمال اأعرفه 
جيدًا واأنا اأ�صاًل كنت اأعمل بال�صيا�صة  كاإعالمية 
وعمل���ت م���ع مع���ايل الوزي���ر ال�صف���دي يف وزارة 
االقت�ص���اد ووزارة املالية. العم���ل يف ال�صاأن العام 
وال�صيا�ص���ة �صغف يولد مع االن�ص���ان، و لي�س فقط 
االهتم���ام بال�صيا�صة املحلية، ب���ل اأي�صًا االهتمام 
بال�صيا�صة الدولية. هو اإما موجود اأو غر موجود، 

اما االن�صان فم�صّي�س اأو هو غر م�صّي�س.
التاري���خ وال�صيا�ص���ة هم���ا م���ن اهتمامات���ي التي 
اأتابعه���ا عن كث���ب. اأما الطموح لدخ���ول املعرتك 
ال�صيا�صي، فهو مرتبط بقدرتي على اإحداث �صيء 
م���ا اأو تغير ما. اأم���ا اذا كنت �صاأ�صبح فقط رقمًا 
زائ���دًا و اأ�صبح �صاهدة زور فكال، اأنا ال اأريد ذلك 

اأبدًا.
م���ا دور ال�صيا�ص���ة يف االمناء براأي���ك؟ وهل يلعب 
ال�صيا�صي���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�صمة ولكل وزارة 
جم���ال عمله���ا. هوؤالء يج���ب اأن ي�صع���وا اخلطط 
وهن���اك ن���واب دوره���م اأن ي�صّرع���وا واأي�ص���ًا اأن 

يحا�صبوا تلك احلكومة. 
اأن���ا ال اأ�صتطي���ع اأن اأق���ول م���ا عالق���ة ال�صيا�ص���ة 

باالمناء، ان ال�صيا�صة كلها امناء.
فما دور ال�صيا�صي �صوى العمل على امناء منطقته 
والعمل عل���ى ت�صري���ع قوانني من�صف���ة للنا�س، ال 
ميكنن���ا ف�صل ال�صيا�صة عن االمن���اء، ان مل يعمل 

ال�صيا�صي على االمناء فعلى ماذا يعمل؟

اأما القيام بهذا الدور يف لبنان، فال اأحد ي�صتطيع 
اأن يقول اأن اجلميع �صوا�صية. هذا اأمر اأ�صدد عليه 

كثرًا. 
هناك االأكّفاء الذين يعملون الأجل النا�س ويحبون 
وطنه���م. ال ن�صتطي���ع اأن ننكر ذل���ك واإال ملا راأينا 

لبنان ما زال م�صتمرًا.
ه���ل هناك تق�ص���ر؟ نعم، بالطب���ع، فاالأكرثية ال 
تقوم بواجبها. التيارات ال�صيا�صية تعرقل م�صاريع 
امنائية ملن���ع خ�صومها من قط���ف نتائجها، هذا 
اأكي���د. ولك���ن ال يعني ذل���ك اأن اجلمي���ع �صيئون. 
هن���اك عوام���ل متنع التط���ور يف لبن���ان. من هذه 
العوام���ل طبع���ًا م�صكلة الطائفي���ة ال�صيا�صية التي 
هي غر موج���ودة يف الد�صت���ور اللبناين. مل يكن 
لبنان يوم���ًا 10452 كيلومرتًا مربعًا الأن الطوائف 
ق�ّصمت���ه. الطائفي���ة تدخل يف كل �ص���يء، حتى يف 
التوظي���ف، فال مكان للكف���اءة يف ظلها. كل �صيء 

مرتبط.
علمنا اأنك منت�صبة حديثًا اىل جامعة يف الواليات 
لينه وما  املتح���دة. ما هو التخ�ص�س ال���ذي حت�صّ

هي �صهادتك اجلامعية االأ�صا�صية؟
اأنا اأ�صا�صًا متخ�ص�ص���ة يف اإدارة االأعمال الدولية 
 International Business Management
وتخّرجت �صنة 2004. قررت منذ �صنتني اأن اأعود 
اىل اجلامعة الأتخ�ص�س مبج���ال  القيادة العامة 
Public Leadership و�ص���وف اأتخ���رج ال�صن���ة 

القادمة ان �صاء اهلل.
االعالمي���ة  وجتربت���ك  م�صرت���ك  كان���ت  كي���ف 
ال�صابق���ة وهل حتّنني لها؟ وكي���ف عالقتك اليوم 

مع االعالم؟

كان���ت جترب���ة جميل���ة ج���دًا و مفيدة ج���دًا فهي 
�صاعدتن���ي كثرًا يف حياتي اليوم. ال�صحايف يرى 
االأمور بطريقة خمتلفة. بحك���م عمله يتمّر�س يف 
روؤية وفه���م االمور بطريقة معينة، في�صاأل وينتقد 

ويتحقق. 
ه���و ال�صلط���ة الرابع���ة ونع���رف اأهمي���ة دوره، اأما 
احلن���ني لتلك املرحلة فال اأظ���ن اأنه و�صف دقيق، 
كان���ت مرحل���ة جميلة م���ن حياتي وكن���ت �صعيدًة 

بعملي ولكنها مرحلة مرت، فلكل �صيٍء اأوانه.
 االن�صان يتغر و تتغر اأحالمه و طموحاته، ا�صتاق 
الأتالق���ى مع زمالئي واأم�ص���ي بع�س الوقت معهم 
ولكن���ي ال اأ�صتاق للرج���وع اىل الو�صط االعالمي. 
اأم���ا عالقتي باالع���الم اليوم فه���ي عالقة جيدة 
ج���دًا. م���ا زال ل���دي الكثر م���ن الرف���اق يف هذا 

املجال ونتالقى كثرًا.

ما هي م�صاريعك امل�صتقبلية للمدينة؟
تركي���زي االن عل���ى املرك���ز الثق���ايف واملوؤ�ص�ص���ة 
الثقافي���ة. كما اأعمل مع جمعي���ة »اأكيد فينا �صوا« 
الت���ي ارتبط ا�صمها كثرًا مبهرج���ان عيد امليالد 
ولكن التي ال يقت�صر عملها على ذلك، نعمل على 
مناه�ص���ة التمييز العن�صري بكاف���ة ا�صكاله وهو 

ا�صا�س عمل اجلمعية. 
يف لبن���ان نع���اين كث���رًا م���ن م�صكل���ة التمييز يف 
كل �ص���يء ويف عدة جماالت وه���ذا املو�صوع يجب 
معاجلت���ه يف عمر مبكر ونح���ن هدفنا العمل على 
كل الق�صاي���ا املرتبط���ة به���ذا االم���ر. ونتمنى ان 

تظهر نتائج جهودنا تباعًا 

»الطموح لدخول املعرتك ال�صيا�صي مرتبط بقدرتي على اإحداث تغير ما، اأما اذا كنت �صاأ�صبح فقط رقمًا زائدًا و اأ�صبح �صاهدة زور فكال، اأنا ال اأريد ذلك اأبدًا«
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ونعود قلياًل اإىل الوراء يف ظهرة ذلك اليوم �صاء 
جده  مبرافقة  زريق  �صابا  ال�صاب  يقوم  ان  القدر 
الفيحاء  »�صاعر  با�صم  وُع��رف  ا�صمه  حمل  الذي 
القريبة  امل�صت�صفيات  اإح���دى  اإىل  زري���ق«  �صابا 
يف  »الفيحاء«  بناية  يف  القائم  اجل��د  منزل  من 
البلدة  طرابل�س  بني  املمتد  امليناء،  طريق  اأول 
من  �صاء  التي  البناية  تلك  امليناء،   - و»االأ�صكلة« 
بناها ان ُيطلق عليها ا�صم »الفيحاء« تيمنًا ب�صكن 

»�صاعر الفيحاء« يف اإحدى �صققها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق�صر امل�����ص��اف��ة ب��ني امل��ن��زل 

واحلفيد،  اجلد  بني  حديث  دار  فقد  وامل�صت�صفى 
تركز حول موقف طبيب اجلد الذي حذر �صاعر 
قد  وان��ه��ا  جراحية  عملية  اإج����راء  م��ن  الفيحاء 
تعر�صه لفقدان حياته، اإاّل ان اجلد اآثر ان يخ�صع 

لها بالرغم من كل التحذيرات.
اأكرث  من ذلك فاإن اجلد �صد على يد حفيده قائاًل: 
اأين  وت��ع��رف  ا�صمي  حتمل  اأن��ت  �صابا  ي��ا  »ا�صمع 
تفرغت يف حياتي للتعليم ولنظم ال�صعر، وهناك 
ق�صائد  وهناك  العام 1955،  يف  ُطبع  يل  دي��وان 
من�صورة اأو ما تزال اأوراقًا منثورة على مكتبي اأو يف 

االأدراج، وع�صى ان تتمكن من جمعها واإ�صدارها 
وان تقوم بحفظها وعدم تعر�صها لل�صياع«.

و�صتكون يف  »ي��ا ج��دي �صالمتك  ك��ان رد احلفيد 
اأح�صن �صحة«.

واأمام اإحلاح جده اأكد �صابا التزامه بهذا »الوعد« 
الذي قطعه اأمام جده الذي فارق احلياة يف ع�صية 
ذل��ك ال��ي��وم... وب���داأت االأف��ك��ار ت��زدح��م يف عقل 
الظروف  دعته  كلما  ال��ذي  زري��ق  �صابا  احلفيد 
لي�صرد »حكاية« هذه الدقائق االأخرة التي ق�صاها 

مع جده، تلمح يف عينيه بريق دمعتني...

حاوره الكاتب �شفوح منجد
ظهيرة ذلك اليوم من س��نة 1974 ال ينس��اها الدكتور س��ابا قيصر زريق، وُطبعت 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.

د. �صابا زريق

شخصية

د. سابا قيصر زريق:
الثقافة في طرابلس بألف خير
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�صاعر  »موؤ�ص�صة  تاأ�صي�س  فكرة  ن�صاأة  كيفية  وعن 
الفيحاء �صابا زريق الثقافية« تتويجًا مل�صار ال�صعي 
اإن�صاء  فكرة  احلفيد:  يجيبني  اجلد  نتاج  حلفظ 
موؤ�ص�صة با�صم �صاعر الفيحاء تخليدًا لذكراه كانت 
اأعد فيها االآثار  ت��راودين طوال الفرتة التي كنت 
الكاملة ل�صاعر الفيحاء، وهي جمموعة من �صتة 
اأجزاء تت�صمن يف اجلزء االأول �صرة وحياة �صاعر 
الفيحاء وبع�س اآثاره النرثية، واالأجزاء الثاين اإىل 
اخلام�س، اأي اأربعة اأجزاء، تت�صمن نتاجه ال�صعري 
بالكامل مبا فيه الديوان الذي كان قد �صدر �صنة 
ال�صاد�س  اجل��زء  اأم��ا  االإن�����ص��اء«،  »دار  عن   1955
واالأخر وعنوانه »منزلته االأدبية«، فقد جمعت فيه 

ما قيل عن �صاعر الفيحاء قبل وبعد وفاته.
الفيحاء  ل�صاعر  الكاملة  االآث��ار  �صدرت  وعندما 
كافة  اإىل  بتوزيعها  قمت   2013 �صنة  زري��ق  �صابا 
يف  وال��ث��ق��ايف،  واالأدب����ي  اللغوي  بال�صاأن  املعنيني 
االأ�صدقاء  اإىل  بالطبع  باالإ�صافة  وخارجه،  لبنان 
الثانوي  التعليم  وموؤ�ص�صات  واجلامعات  واالأقارب 
اآذار من  �صهر  اأم�صيات  اإح��دى  ويف  ذل��ك،  وغ��ر 
تلقيت  الكاملة  االآث���ار  �صدور  بعيد   ،2013 �صنة 
ات�صااًل من االأديب الدكتور جان توما ُيعلمني فيه 
باأين مدعو حل�صور ندوة ُتعقد حول االآثار الكاملة 
ل�صاعر الفيحاء يف »بيت الفن« يف امليناء يف يوم 

ال�صبت 20 ني�صان 2013.
األقيها  كلمة  اإع����داد  مني  ت��وم��ا  ال��دك��ت��ور  وط��ل��ب 
دروي�س  زهيدة  د.  ك��ان��وا:  واملنتدون  باملنا�صبة، 
جبور، واالأ�صتاذ �صفيق حيدر، والدكتور م�صطفى 

احللوة، وكان عريف االحتفال الدكتور جان توما.
ويف ختام مداخلته القيمة اأ�صدر الدكتور احللوة 
عدة تو�صيات ترمي اإىل ا�صتذكار �صاعر الفيحاء 

ومنها اإن�صاء موؤ�ص�صة باإ�صمه.
وهذا ما حفزين على االإ�صراع يف التقدم من وزارة 
الداخلية بطلب علم وخب باإن�صاء »موؤ�ص�صة �صاعر 
الفيحاء �صابا زريق الثقافية« والتي كانت كما �صبق 
املوؤ�ص�صة  واأب�صرت  جاهزة،  م�صتنداتها  وذكرت، 

النور يف 7 حزيران 2013.
وما هي اأهداف هذا امل�صروع الثقايف؟

هذه االأهداف تتلخ�س باالآتي:
امل�صاهمة يف ن�صر الثقافة االأدبية العربية يف لبنان 
للغتنا  تعزيزًا  اللبنانية،  واملهاجر  العربي  والعامل 
على  املوؤ�ص�صة  داأب���ت  تاأ�صي�صها  ومنذ  اجلميلة، 

حتقيق هذه االأهداف من خالل عدة برامج.
هل من خطوات اأو م�صاريع ثقافية قمتم بتنفيذها 

اأو تنوون القيام بها يف هذا املجال؟
مل تتوقف املوؤ�ص�صة منذ تاريخ تاأ�صي�صها عن تنفيذ 
ان  ميكن  االأوج��ه  متعددة  واأدبية  ثقافية  م�صاريع 

نلخ�صها باالآتي:
- هبات الكتب: وهبت املوؤ�ص�صة ملوؤ�ص�صات تربوية 
ثانوية وجامعية وملنتديات ثقافية واأدبية وملكتبات 
عامة وخا�صة يف طرابل�س �صمال لبنان، ع�صرات 
االألوف من املوؤلفات واملراجع رفدت بها مكتبات 

قائمة.
- كما قامت املوؤ�ص�صة با�صتحداث اأو تاأهيل مكتبات 
وكتبًا  مراجع  حتوي  متخ�ص�صة  قاعات  واإن�صاء 
باللغة العربية، اأبرزها »قاعة �صاعر الفيحاء �صابا 
مار   - االأرثوذك�صية  الوطنية  املدر�صة  يف  زري��ق« 
 Espace Culturel ومكتبة  امليناء،  يف  اليا�س 
Saba K. Zreik يف مركز الدرو�س اجلامعية يف 
لالآباء  يو�صف  القدي�س  جامعة   - ال�صمايل  لبنان 

الي�صوعيني  -  را�صم�صقا.
- جهزت املوؤ�ص�صة قاعات مكتبات عديدة، باأثاث 

واأجهزة كومبيوتر.
به  املوؤ�ص�صة  طّلت  ال��ذي  االأب���رز  الن�صاط  اأم��ا   -
كتب  واإ�صدار  طباعة  رعاية  فهو  تطّل،  ومازالت 
امللكية  حقوق  كافة  حفظ  مع  نفقتها  على  للغر 
الفكرية للموؤلفني، وقد بلغ عدد اإ�صدارات املوؤ�ص�صة 

لتاريخه حوايل 40 اإ�صدارًا.
اأو  منفردة  ثقافية  مباريات  املوؤ�ص�صة  تنظم   -

بالتعاون مع موؤ�ص�صات ومنتديات ثقافية.
الفيحاء بالعمل  املوؤ�ص�صة بتكليف كورال  - قامت 
على تلحني ق�صيدة ل�صاعر الفيحاء عنوانها »ن�صيد 
الفيحاء«، وقام بالتلحني املوؤلف املو�صيقي املعروف 
كما  الفيحاء،  ك��ورال  واأن�صدها  امل��ن��ذر،  اإح�صان 
ق�صدت كرئي�س ملوؤ�ص�صة �صاعر الفيحاء يرافقني 
املاي�صرتو باركيف ت�صالكيان قائد اأورك�صرتا كورال 
الفيحاء العا�صمة االأرمينية ياريفان، حيث قامت 
االأورك�صرتا ال�صبابية االأرمنية بعزف الن�صيد وكان 

قوامها 70 عازفًا.
ثم قامت املوؤ�ص�صة بت�صجيل الن�صيد وكذلك ن�صيد 
العلم«  »ن�صيد  هو  الفيحاء  �صاعر  نظم  من  اآخ��ر 
ان  �صبق  وال��ذي كان قد  لبنان  املعتمد ر�صميًا يف 
حلنه االأخوان فليفل، على قر�س مدمج يتم توزيعه 

كما الكتب التي توزعها املوؤ�ص�صة.
- كما ا�صتحدثت املوؤ�ص�صة �صمن حرم مكاتبها يف 
طرابل�س، مكتبة متخ�ص�صة باللغة العربية واآدابها 
مكتبة  وه��ي  عنوانًا،  يقل عن 2750  ال  ما  حت��وي 
الذين يرغبون  الباحثني والطالب  ت�صتقبل  عامة 
يف الغرف من خمزونها الفكري واالأدبي النفي�س 

وذلك دون اأي مقابل.
قمت���م باإب���رام اتفاقي���ات م���ع معاه���د وجامعات 
منه���ا جامعة القدي����س يو�صف - مرك���ز الدرو�س 

اجلامعية، ماذا عنها؟

اجلامعة  مع  املوؤ�ص�صة  اأبرمت  لقد  �صحيح،  هذا 
الي�صوعية وهي اجلامعة التي تخرجت منها �صنة 
املوؤ�ص�صة  تقوم  االأوىل  اتفاقيات:  ع��دة   ،1975
مبوجبها بطباعة، على نفقتها اخلا�صة، اأطروحة 
حول  مو�صوعها  يتمحور  العربية  باللغة  دكتوراه 
اللغة العربية واآدابها، ينال موؤلفها درجة مميزة، 
يف  ال�صرقية  االآداب  كلية  يف  مناق�صتها  عقب 

اجلامعة.
اأدبية  مباراة  تنظيم  فهي  الثانية  االتفاقية  اأم��ا 
�صنوية بالتعاون بني اجلامعة الي�صوعية وموؤ�ص�صة 
�صاعر الفيحاء �صابا زريق الثقافية، على م�صتوى 
الثانوية،  لبنان، وبخا�صة على م�صتوى ال�صفوف 
واملوؤ�ص�صة  اجلامعة  تعينها  حتكيم  جلنة  وتقوم 
الفائز  بنتيجتها  ينال  املقدمة،  االأعمال  بتقييم 
»جائزة �صاعر الفيحاء �صابا زريق لالبداع االأدبي«.

جتاه  املوؤ�ص�صة  مل��ب��ادرة  امللحوظ  للنجاح  ون��ظ��رًا 
مركز الدرو�س اجلامعية املذكور، قررت املوؤ�ص�صة 
للمركز  قدمتها  قد  كانت  التي  للمكتبة  ا�صتكمااًل 
املذكور، اإعادة تاأهيل قاعتي حما�صرات يف املركز 

وجتهيزهما وتاأثيثهما.
وللموؤ�ص�صة عدة م�صاريع م�صتقبلية اأبرزها تاأ�صي�س 
تت�صمن  بطرابل�س  مركزها  يف  الكرتونية  مكتبة 
»املجل�س  رئي�س  من  بدعم  وذل��ك  املوؤلفات  اآالف 
االأ�صتاذ  امل��وؤل��ف  وم��ن  ال�صمايل«  للبنان  الثقايف 

حممد ال�صعيدي.
اأتعتق���دون اأنكم اأجن���زمت اأو حققتم و�صية جدكم 

�صاعر الفيحاء رحمه اهلل؟
اأو  بالبعد  تت�صم  ج��دي  امل��رح��وم  و�صية  تكن  مل 
تتحلى بالطموح الذي حفزين على اإن�صاء املوؤ�ص�صة 
اإن جل ما  وو�صعها يف خدمة طرابل�س وال�صمال، 
اأو�صاين به املرحوم �صاعر الفيحاء هو العمل على 
طباعة نتاجه ال�صعري بني �صنة 1955، وهو التاريخ 
الذي طبع فيه ديوانه االأول، و�صنة 1974 وهي �صنة 
رحيله، واحلمد هلل متكنت من تلبية طلب ملهمي 

االأول واالأخر واالإ�صتفا�صة.
براأيكم هل الثقافة يف طرابل�س بخر؟

الثقافية  االأن�صطة  وج��ودة  كثافة  باأن  دائمًا  اأردد 
يف الفيحاء ال ت�صاهي ما يجري يف هذا امل�صمار 
بل  العا�صمة،  لبنان وحتى يف  اأخ��رى يف  يف مدن 
ذلك  على  وت�صهد  ك��ب��رة،  ب��اأ���ص��واط  تتجاوزها 
الفعاليات االأدبية والفنية والثقافية، التي قلما مير 
ا�صبوع دون ان يكون هنالك منا�صبات عديدة يف 
الثقافة يف طرابل�س  ان  يعني  وه��ذا  املجال،  هذا 

باألف خر 



التمدن  - ت�شرين الأول 322018 التمدن  - ت�شرين الأول 322018

منشورات »مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية« 



33 33التمدن  - ت�شرين الأول 2018 التمدن  - ت�شرين الأول 2018

منشورات »مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية« 



التمدن  - ت�شرين الأول 342018

ريا احل�شن )*(
ه���ا ق���د م�صت ث���الث �صن���وات على اإط���الق عمل 
»املنطق���ة االإقت�صادي���ة اخلا�ص���ة يف طرابل����س«، 
ه���ذا امل�صروع التنموي الفريد م���ن نوعه يف لبنان 
من حي���ث قانونه واأثره االجتماع���ي واالقت�صادي 

املرتقب.
من نافل القول ان »املنطقة االقت�صادية اخلا�صة« 
يف طرابل�س هي م�صروع حيوي لال�صتثمار، و�صتكون 
من�ص���ة اأ�صا�صية للم�صتثمري���ن ومنوذجًا ملمار�صة 
االأعم���ال التجاري���ة يف لبنان، وعام���اًل حمفزًا يف 

عملية النمو االقت�ص���ادي امل�صتدام ورافعة لتغير 
وج���ه طرابل�س وال�صمال، كم���ا انها �صتخلق فر�س 
عمل م�صتدامة و�صت�صاهم يف حتديث بيئة االأعمال 
وتوؤم���ن اال�صتثم���ار يف من���اخ حدي���ث وخ���اٍل م���ن 

البروقراطية االإدارية.
خالل ال�صنوات الثالث هذه، اأعدت هيئة »املنطقة 
االقت�صادي���ة اخلا�ص���ة« االأر�صي���ة ال�صليم���ة التي 
�صت�صم���ح للمنطقة االقت�صادية ب���اأن تكون من�صة 
لالأعمال، لي�س يف طرابل����س وال�صمال فقط، اإمنا 

يف لبنان ككل. 
بع�س من امل�صككني يف فر�س جناح »املنطقة« بداأ 

باطالق �صهامه على الهيئة وجمل�س اإدارتها، وعلى 
الوقت الذي ي�صتغرقه ان�صاوؤها، لكن هذا، واإن يدّل 
عل���ى �صيء،  فهو يظهر عدم معرفة هوؤالء بطبيعة 

اإن�صاء املناطق االقت�صادية. 
فاملناطق االقت�صادية اخلا�ص���ة يف العامل يتطلب 
اإن�صاوؤها ع���ادة �صنوات عديدة، نظرًا للوقت الذي 
 Onsite( ت�صتغرق���ه يف جتهي���ز البن���ى التحتي���ة
and Offsite( وتوف���ر اخلدم���ات )م���ن طاقة 
ومياه و�صرف �صحي و�صبكة ات�صاالت( وتعاقد مع 
م�صغلني ومطورين وجذب اال�صتثمارات وت�صميم 
جمي���ع االجراءات املتعلقة ب���كل اأنواع الرتاخي�س 

إنماء

المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس..

حقيقة مطلقة

يف اأق�صى ي�صار ال�صورة مبنينْي �صيتم اإ�صتخدامهما من �صمن م�صروع املنطقة االإقت�صادية، ويف اأعلى الي�صار  موقع املنطقة االإقت�صادية قرب املرفاأ
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ال�صحي���ة والبيئي���ة وال�صناعي���ة وحت�ص���ر اليد 
العامل���ة املتخ�ص�ص���ة واالقت�صاد املحل���ي ليكون 
عل���ى جهوزية تامة لال�صتفادة الق�صوى من االآثار 
االيجابية للمنطقة. باالإ�صافة اإىل ايجاد م�صادر 
متويل لكل من الدرا�ص���ات واال�صت�صارات التقنية، 

وتاأمني اأكرث من 50 مليون دوالر للبنى التحتية. 

اإجنازات
- لقد اأجنزت الهيئ���ة يف الفرتة املا�صية االأعمال 

التالية:
- االإنته���اء من م�ص���روع الردم االأ�صا�ص���ي للموقع 
املال�ص���ق ملرف���اأ طرابل�س وال���ذي اأ�صرف »جمل�س 
االإمن���اء واالإعم���ار« عل���ى تنفي���ذه مب�صاهم���ة من 

خزينة الدولة بناء على قرار من جمل�س الوزراء. 
- االنتهاء من و�صع درا�صة اجلدوى.

للمنطق���ة  مالي���ة  ج���دوى  درا�ص���ة  حت�ص���ر   -
االإقت�صادي���ة اخلا�ص���ة لت�صويقها عل���ى املطورين 

وامل�صغلني.
- اإجن���از م�ص���روع تطوي���ر املخط���ط التوجيه���ي 

للمنطقة االإقت�صادية.
البيئ���ي  االأث���ر  درا�ص���ة  و�ص���ع  م���ن  االإنته���اء   -

االإ�صرتاتيجي.
- تكليف جمل�س الوزراء »جمل�س االإمناء واالإعمار« 
اإط���الق مناق�صة تطوير البنى التحتية التي يتوقع 

ان تتم مع بداية العام 2019. 

- تاأم���ني اجل���زء االأول م���ن متويل تطوي���ر البنى 
التحتية من خالل م�صاهمة قيمتها 15 مليون دوالر 
اأمركي من الدولة اللبنانية، وانتهاء التفاو�س مع 
»البن���ك ال���دويل« لتمويل اجلزء املتبق���ي بانتظار 
ت�صكيل احلكومة للموافقة عل���ى القر�س وار�صاله 

اإىل جمل�س النواب القراره.
- حت�ص���ر دفرت ال�ص���روط واملوا�صف���ات الالزمة 
الإط���الق مناق�صة بناء �صور »املنطقة االإقت�صادية 

اخلا�صة« يف طرابل�س.
- حتدي���ث اإ�صرتاتيجي���ة »املنطق���ة االإقت�صادي���ة 
اخلا�صة« لالأعوام املقبلة بهبة من »البنك الدويل« 
م���ن خ���الل حتدي���د الروؤي���ة واملهم���ة امل�صتقبلية، 
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االأهداف، املخاطر، امليزات، الزبائن امل�صتهدفني 
له���ذه  التطبي���ق  امل�صتهدف���ة، وخط���ة  واالأ�ص���واق 

االإ�صرتاتيجية.
- ا�صت���الم نتائج م�صروع ماأ�ص�ص���ة »الهيئة العامة 
للمنطقة«، واملمول من »ال�صندوق العربي للتنمية 
االإقت�صادي���ة واالإجتماعي���ة« ع���ب وزارة الدول���ة 

للتنمية االإدارية.
املوؤق���ت  النظ���ام  تطوي���ر  م�ص���روع  ا�صت���الم   -
للرتاخي����س واملم���ول بهبة من »موؤ�ص�ص���ة التمويل 
الدولي���ة«، وال���ذي �صي�صاع���د على اإط���الق عملية 
تاأجر اأرا�ص���ي »املنطق���ة االإقت�صادية اخلا�صة«، 
وخ�صو�صًا لل�صركات اللوج�صتية، مع بداية 2019.

- التوا�ص���ل م���ع ال�صركات اللوج�صتي���ة العاملة يف 
لبن���ان واالأجنبية املهتمة بالعم���ل يف لبنان لتقييم 

حاجاتها ومعرفة امل�صاحات املطلوبة.
- العمل على و�صع دفرت �صروط الإطالق مناق�صة 
دولي���ة بالتعاون م���ع »موؤ�ص�ص���ة التموي���ل الدولية« 
للرتاخي����س  املتكام���ل  النظ���ام  ح���ول   )IFC(
والت�صاري���ح واإجراءات واأنظم���ة ال�صباك املوحد، 
حيث يتوقع ان يكون جاهزًا يف الن�صف الثاين من 

العام 2019.
- يف اإطار تاأمني اليد العاملة املتخ�ص�صة للمنطقة 
االإقت�صادية اخلا�صة، قامت الهيئة باإعداد درا�صة 
عن الفج���وة بني العر�س والطل���ب يف �صوق العمل 
يف �صمال لبن���ان والتي اأظه���رت نتائجها احلاجة 
اإىل اإط���الق جمموع���ة م���ن البام���ج التاأهيلي���ة 
واملتخ�ص�صة �صمن املعاهد الفنية والتقنية ب�صبب 
النق����س املوج���ود يف املهارات املطلوب���ة لدى اليد 
العاملة ال�صمالية مقارنة م���ع متطلبات الكفاءات 
املطلوب���ة يف القطاعات التي �صتعم���ل الهيئة على 

جذب اال�صتثمارات من �صمنها.
ومب���وازاة كل ذل���ك، حققت الهيئة اجن���ازًا نوعيًا 
بح�صولها على موافقة جمل�س الوزراء على تو�صيع 
احلدود اجلغرافية للمنطقة االإقت�صادية لت�صمل، 
باالإ�صاف���ة اإىل املوق���ع االأ�صا�ص���ي املال�ص���ق ملرفاأ 
طرابل�س، موقع���ًا اآخر مب�صاحة 75 األف مرت مربع 
�صمن حدود »معر�س ر�صيد كرامي الدويل« ين�صاأ 
عليه »مركز االبداع واالإبتكار« الذي �صي�صاعد على 
ا�صتقطاب ا�صتثمارات يف قطاع اخلدمات احلديثة 
ذات ال�صلة باالبت���كار واملعرفة، وكل ما له عالقة 
ب�صركات ت�صتثمر بقطاعات جديدة غر تقليدية. 

نعمل يف ظل و�صع �صعب
اإنني وجمل�س االإدارة نعمل يدًا بيد لتذليل العقبات 
والتعقي���دات الت���ي تواج���ه اإن�ص���اء منطق���ة به���ذا 
احلجم وخ�صو�ص���ًا يف ظل و�صع م���ايل و�صيا�صي 
واقت�ص���ادي �صع���ب. لكني عل���ى يقني انن���ا نظرًا 

اإىل اأهمي���ة امل�ص���روع وتواف���ق جمي���ع املعني���ني يف 
املدين���ة على اأن هذا امل�صروع هو اأحد اأهم مداخل 
تنويع م�ص���ادر النم���و لالقت�ص���اد املحلي وجذب 
اال�صتثمارات ملحافظ���ة ال�صمال وخلق فر�س عمل 
جدي���دة، �صينطل���ق عم���ل ه���ذا امل�ص���روع احليوي 
و�صت�صتفيد مدينة طرابل�س وحمافظة ال�صمال من 

ثماره االمنائية.
لكن االأهم يف ه���ذا االطار هو اأن تعمل املوؤ�ص�صات 
احلكومية املحلية وممثلو القطاع اخلا�س وو�صائل 
االإع���الم يف ه���ذه املدينة على دعم ه���ذا امل�صروع 
معنوي���ًا وتقني���ًا واإداريًا ال زرع ب���ذور الت�صكيك يف 
ه���ذا امل�صروع ون�صر االحب���اط يف نفو�س املواطنني 

التواقني اإىل حتقيق هذا امل�صروع اأهدافه.
اإنَّ درا�صة اجلدوى املالية والتقنية التي و�صعناها 
بالتع���اون م���ع موؤ�ص�صات دولية ت�ص���ر بو�صوح اإىل 
امكاني���ة جذب طل���ب كبر على اأرا�ص���ي املنطقة 
من قبل م�صتثمري���ن وم�صتاأجرين لبن���اء م�صانع 
واط���الق خدمات لوج�صتية، بحيث متتلئ املنطقة 
خ���الل خم�س �صن���وات. كما اأكدت ه���ذه الدرا�صة 
وج���ود طلب كثيف على هذه املنطقة حتى من دون 
الفر����س املتاح���ة للم�صتثمري���ن من ج���راء عملية 

االإعمار يف �صوريا.
م���ن دون اأدنى �صك اأن لعملي���ة االإعمار وامل�صاريع 
الت���ي ق���د تنبثق منه���ا انعكا�ص���ات ايجابي���ة على 
املنطق���ة، لكنها لي�صت العام���ل االأ�صا�س الذي من 

خالله �صيتحقق جناح املنطقة.

تهيئة االقت�صاد املحلي
لكن، ويف كل االأحوال، ومن اأجل حتقيق االأهداف 
التنموية واالقت�صادية للمنطقة، يجب العمل على 
تهيئ���ة االقت�ص���اد املحلي لكي يك���ون على جهوزية 
تامة لال�صتفادة م���ن اال�صتثمارات املرتقبة. وهنا 

يكمن التحدي االأكب. 
عل���ى ال�صلطات املحلية، بالتعاون مع جمل�س اإدارة 
الهيئة، العمل على تهيئ���ة االقت�صاد املحلي واليد 
العامل���ة يف الف���رتة املح���ددة من الي���وم اإىل حني  
اإطالق عم���ل املنطقة. وهنا تكمن �ص���رورة و�صع 
خمطط �صام���ل يحدد املبادرات وم�صادر متويلها 
والت���ي من �صاأنها �صد الفجوة م���ا بني الطلب على 
يد عاملة متخ�ص�صة ومواد انتاجية اأولية وو�صيطة 
وخدمات ا�صت�صارية وت�صويقية ولوج�صتية وقانونية، 
والعر�س املتوافر حالي���ًا يف �صوقي 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�صباب حتى 
يكونوا قادرين عل���ى تلبية حاجات امل�صتثمر كي ال 
يلجاأ هذا االأخر اإىل ا�صتراد العمالة من اخلارج 

اأو توظيف غر اللبنانيني.
باالإ�صاف���ة اإىل ذلك، يج���ب ر�صم خارطة �صال�صل 
القيمة يف �صتى القطاعات لتحديد القيمة امل�صافة 
الت���ي توفره���ا املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة واملتو�صطة 
احلج���م وحتدي���د الفج���وة م���ا ب���ني م���ا يتطلب���ه 
امل�صتثم���رون وامل�صتاأج���رون م���ن عنا�ص���ر االنتاج 
وخدم���ات عام���ة وبني م���ا ه���و متواف���ر حاليًا يف 

االقت�صاد املحلي.
به���ذه الطريق���ة ميكنن���ا مع���ًا ان نوج���ه م�صاريع 
ومتوي���اًل متوافرًا من املوؤ�ص�صات التمويلية الدولية 
اإىل تق���دمي دعم لهذه املوؤ�ص�ص���ات لتقوية قدراتها 

وامكاناتها ولتوفر م�صتلزمات امل�صتثمرين. 

اإطالق مناق�صة البنى التحتية يف 2019
ان الع���ام 2019 �صيكون تاري���خ انطالق مناق�صة 
البنى التحتية والبدء باملرحلة االأوىل من االن�صاء، 
ولك���ن بعد اإقرار املخطط التوجيهي ودرا�صة االأثر 
البيئي للمنطق���ة من قبل جمل�س الوزارء. و�صيبداأ 
العمل يف العام 2019 كذلك على اطالق مناق�صة 
دولية بالتعاون والتمويل من ال� IFC حول ت�صميم 
نظام متكام���ل للرتاخي�س والت�صاريح واجراءات 
ال�صب���اك املوحد حي���ث يتوقع اأن يك���ون جاهزًا يف 

الن�صف الثاين من العام 2019.
باالإ�صاف���ة اإىل حت�ص���ر دفاتر ال�ص���روط الطالق 
مناق�ص���ة عاملية للتعاقد عل���ى اأ�صا�س ال� PPP مع 

مطور/م�صغل عاملي للبدء بت�صغيل املنطقة.   
ويف ه���ذا االإط���ار، بداأنا بحمل���ة ت�صويقية لرتويج 
املنطق���ة مل�صتثمري���ن اقليميني. فكان���ت لنا زيارة 
اإىل ال�صني واأخ���رى اإىل تركيا واالإمارات العربية 
املتحدة، ونح�صر لزي���ارة �صلطنة عمان وبلغاريا. 
باالإ�صافة اإىل بل���دان اأخرى لها جتربة ناجحة يف 

اإدارة املناطق احلرة.

»مركز املعرفة واالبتكار«
اأم���ا يف م���ا يتعل���ق مبوق���ع املنطق���ة يف »معر����س 
ر�صي���د كرامي الدويل« ال���ذي �صُين�صاأ عليه »مركز 
املعرف���ة واالبتكار«، فقد جنحنا يف اجناز م�صروع 
اتفاقية تع���اون بني الهيئة واملعر�س ب�صقيها املايل 
والقان���وين. كم���ا ح�صل���ت الهيئ���ة عل���ى موافقة 
وزارة االإت�ص���االت لربط املرك���ز ب�صبكة »الفايب 
اأوبت���ك« لتاأمني اأف�صل خدم���ات االنرتنت ال�صريع 
لل�ص���ركات. و�صنطلق قريبًا م�صابقة عاملية الأف�صل 
ت�صميم هند�صي لهذا املركز، بالتعاون مع نقابتي 
املهند�صني يف طرابل�س وبروت وباإ�صراف وتنظيم 

من »االإحتاد الدويل للمعماريني« 
)*( رئي�صة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 
يف طرابل�ض
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عندما أتى »الموساد« إلى 
طرابلس الغتيال سعيد السبع

ع���ن بع�س جتارب �صعيد ال�صب���ع وحكاية جمموعة 
املو�ص���اد حتدث اإىل »التم���دن« اإبنه ن�صال )حملل 
�صيا�ص���ي( فاو�ص���ح »اأن وال���ده انتق���ل اإىل لبن���ان 
مطل���ع ع���ام 1969 يف حماول���ة لتنظي���م العم���ل 
الفدائي اإنطالقًا من لبن���ان اإاّل انه ا�صطدم بواقع 
الفل�صطيني���ني داخ���ل املخيمات، ع���دا عن تدخل 

»املكتب الثاين« يف �صوؤونهم اخلا�صة«.
اأ�ص���اف: »يف 28 اآب 1969 وق���ع �ص���دام داخ���ل 
خميم نهر البارد بني فل�صطينيني وعنا�صر الدرك 
عل���ى خلفي���ة بن���اء مكتب حلرك���ة فتح تط���ور اإىل 
انتفا�صة فل�صطينية، وبعدها حدثت عدة اإ�صكاالت 
و�صدام���ات م���ع ال�صلطة اللبنانية ما دف���ع اأبو علي 
اإياد التخاذ ق���رار بتنفيذ عملي���ة ع�صكرية وا�صعة 
النطاق يف �صمال لبن���ان، وقد متت ال�صيطرة على 
76 خمفرًا ، وقاد فاروق املقدم )كان ينتمي حلركة 
فتح( عملية ع�صكري���ة اأدت لل�صيطرة على خمافر 

ال�صنية وعلى قلعة طرابل�س االأثرية. 
ويف النهاي���ة مت االتفاق على »اتفاق القاهرة« الذي 
ُينظم العالقات بني اجلانبني، وقعه يا�صر عرفات 
واميل الب�صت���اين يف 1969/11/3 حت���ت اإ�صراف 

م�صري«.

ويروي ن�صال »اأن �صعيد ال�صبع ُكلف باالإ�صراف على 
تطبي���ق »اتف���اق القاهرة« يف �صمال لبن���ان، فاأعاد 
االأ�صلح���ة واملخاف���ر وقلع���ة طرابل����س اإىل ال�صلطة 
اللبناني���ة، لكن���ه اإ�صطدم مع ف���اروق املقدم الذي 
رف�س االن�صح���اب من القلعة، واأ�ص����س »حركة 24 

ت�صرين«.

»اإتف���اق القاه���رة« اأتاح تنظي���م العم���ل الفدائي، 
وبالتن�صيق ب���ني اأبي با�صل وابن خاله اأبي علي اإياد 
نفذ العديد من املقاتلني الفل�صطينيني واللبنانيني 
عمليات ع�صكرية داخل فل�صطني املحتلة، ومن اأبرز 
تلك العمليات اأ�ص���ر اجلندي االإ�صرائيلي �صموئيل 
روزن فايزر، وكذلك »عملي���ة املنارة« حيث ن�صبت 

سعيد نمر السبع )أبو باسل( ضابط وسياسي فلسطيني، ولد في فلسطين في 1926/11/27، شارك في 
حرب 1948، وكان قائدًا ل� »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 1957، لجأ 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 ردحًا من الزمن، 

وفيها أفشل محاولة الغتياله على يد الموساد اإلسرائيلي، كما نجح في بناء عالقة وثيقة بين الثورة 
الفلسطينية ومدينة طرابلس.

ال�صبع اإىل ميني اأحمد ال�صقري و�صفيق احلوت يف موؤمتر القمة العربية يف اخلرطوم

قضية

خ�شر ال�شبعني
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معرك���ة ا�صتم���رت ط���وال اللي���ل ومت اأ�ص���ر جندي 
اإ�صرائيل���ي، ولك���ن اأثناء االن�صح���اب دارت معركة 
اأخ���رى اإ�صُت�صهد فيه���ا قائد املجموع���ة عمر موح 
)زيغود( ورفيقاه مو�ص���ى الوح�س وحممد حليحل 

)الثالثة من خميم نهر البارد(«.
ويف منت�صف العام 1971 �صدر قرار تعيني ال�صبع 
مديرًا عام���ًا لدائرة التنظيم ال�صعبي الفل�صطيني 
نائب���ًا لف���اروق القدومي، وهذه الدائ���رة كانت من 
اأهم دوائر »منظمة التحرير الفل�صطينية«، فاأعاد 
ال�صبع تنظيم االنتخابات الحتادات املعلمني واملراأة 

والعمال واملحامني واالأطباء وال�صحافيني«.

املو�صاد االإ�صرائيلي يف طرابل�س
حاول املو�ص���اد االإ�صرائيلي اغتيال �صعيد ال�صبع يف 
طرابل����س، حيث ُيقي���م، ويف التفا�صيل، كما رواها 
جنله ن�صال وُن�صرت يف العديد من و�صائل االإعالم، 

يقول: 
»بع���د »عملي���ة ميوني���خ« و�صع���ت غول���دا مائ���ر 
)رئي�ص���ة وزراء اإ�صرائي���ل وقتها( قائم���ة باأ�صماء 
ع���دد من ق���ادة املقاومة الفل�صطيني���ة من بينهم 
�صعي���د ال�صبع م���ن اأج���ل اإغتيالهم، وكان���ت اأبرز 
العمليات »عملية فردان» )بروت(، حيث اغتيل 
القادة الثالث���ة: كمال نا�صر، كم���ال عدوان، اأبو 
يو�صف النجار يف 1973/4/10. وُكلفت جمموعة 
من املو�صاد باغتيال ال�صبع فاأقامت حول منزله يف 
»�صارع الثقافة« بطرابل�س، ومن اأع�صائها حجاي 
هدا�س الذي كان يحمل ج���واز �صفر اأملانيًا با�صم 
اأورلن���خ لو�صبخ وال���ذي �صكن يف �صق���ة خطيبته 
جميلة معتوق املواجهة ل�صق���ة ال�صبع، وقد اأثارت 
حتركات���ه املريب���ة انتباه ال�صبع ال���ذي كلف عددًا 
م���ن الفدائي���ني مبراقبت���ه وتبني انه ي���رتدد على 
حمل »رينوار« للت�صوير يف »�صارع عزمي«، وعند 
مراجعة �صاح���ب املحل تبني ان لديه مغلف �صور 
يحت���وي كل اأق�صام من���زل �صعيد ال�صب���ع اإلتقطت 
بعد�صة مكبة تع���ود ملكيتها لل�صائح اال�صكتلندي 

جيم�س بول )ا�صمه احلقيقي ت�صفي زامر(.
اأدى ه���ذا الك�ص���ف اإىل اإف�ص���ال عملي���ة االغتيال 
وهروب املجموع���ة املكونة من ثالث���ة بريطانيني 
)رج���الن واإم���راأة ُيعتقد انه���ا �صلفي���ا روفائيل( 
والذي���ن كان���وا ُيقيمون يف �صقة الق����س االأمركي 
روب���رت مال���وي، ا�صم���ه احلقيقي ماي���ك هراري 
وذل���ك فوق �صق���ة جيم�س بول على بع���د 50 مرتًا 

من �صقة ال�صبع و�صقة لو�صبخ«.
ويتاب���ع: »مل يبَق �صوى لو�ص���بخ الذي كلف ثالثة 
���ر بيان���ًا يحم���ل اإ�ص���م  لبناني���ني خلطف���ه وح�صّ
»منظمة ميوني���خ 72« )منظمة وهمية( تعلن فيه 
تبن���ي خطف لو�صبخ بهدف اته���ام �صعيد ال�صبع 

بعملي���ة اخلط���ف وبالت���ايل االيق���اع ب���ني الدولة 
اللبنانية واملقاوم���ة الفل�صطينية يف ال�صمال ومن 
اأجل جتديد اال�صتباكات التي وقعت بني الطرفني 
بعد »عملية ف���ردان«. اإاّل ان العملية ف�صلت والقي 
العزمي���ة -  لو�ص���بخ يف »حق���ل  القب����س عل���ى 
ال�صني���ة« على يد النقي���ب ع�صام اأبو زكي والذي 
كتب عن تلك العملية يف كتابه »حلظات يف ذاكرة  

وطن«.

اأورلخ لو�صبخ نائب رئي�س جهاز املو�صاد 
وجاء يف »حلظات يف ذاكرة وطن«: 

»يف 10 متوز عام 1973 كنت يف اإجازة �صرعية يف 
بروت. رن هات���ف من�زيل، كان الرئي�س �صليمان 
فرجنية على اخلط حيث ا�صتو�صحني عن عملية 
خطف �صائح اأملاين جرت يف طرابل�س. طلب مني 
فخامت���ه اإفادت���ه بجمي���ع املالب�ص���ات التي جرت 
وع���ن اجله���ة اخلاطف���ة وكامل هوي���ة املخطوف 

واأين ي�صكن.
بعد انتهاء املكامل���ة انتقلت ب�صرعة اإىل طرابل�س. 
ب���داأت بجم���ع املعلوم���ات االأولي���ة ح���ول عملي���ة 

اخلطف، والتي جرت على ال�صكل التايل:
بو�ص���ويل اإىل مكتب����ي يف ال�صراي���ا، كان اخل���ب 
ق���د انت�صر يف املدينة. ا�صتقبلت ع���ددًا كبرًا من 

املواطن���ني واملخبي���ن وكانوا ميلك���ون معلومات 
مت�صاربة.

ذهب���ت اإىل »مقه���ى الت���وب« يف »�ص���ارع عزمي« 
حيث ُخطف االأمل���اين. ا�صتجليت بع�س املعلومات 
من ال���رواد الذين كان���وا يف املقهى اأثن���اء عملية 
اخلط���ف. ق���ال يل بع�صه���م ان عملي���ة اخلطف 
مت���ت عندم���ا كان ال�صائح االأمل���اين داخل املقهى 
يف ال�صاع���ة الثانية اإال ع�ص���ر دقائق من منت�صف 
اللي���ل، وُنقل يف �صي���ارة مر�صيد�س زجاجها مموه 
من اخللف. نزل منها �صاب يرتدي جالبية زيتية 
اللون ويعتمر كوفية بي�صاء، ثم اجته نحو ال�صائح 
االأمل���اين �صاه���رًا م�صد�ص���ه ودافعًا ب���ه اإىل داخل 
ال�صي���ارة. وبينما كان االأمل���اين يو�صع يف ال�صيارة 
اأطل���ق اخلاطف ثالث طلقات نارية يف الهواء من 

م�صد�صه اإرهابًا.
علم���ت الفرقة 18 بالعملية من اأحد رواد املقهى. 
اأقيم���ت احلواج���ز والدوريات االأمني���ة بحثًا عن 

املخطوف.
تابع���ت التحقي���ق وتو�صع���ت فيه وقل���ت انه يجب 
علّي اأن اأق���وم مبداهمة وتفتي�س كل االأماكن التي 
يتواج���د فيه���ا االأجان���ب املوج���ودون يف املدينة. 
داهمن���ا العديد م���ن املراكز واملقاه���ي وداهمت 
عل���ى راأ�س دوري���ة ع�صكري���ة »فن���دق املنت�زه« يف 
»�صارع عزمي« حيث نزل معظم االأجانب. وجدت 
ان املخط���وف �صج���ل ا�صمه يف الفن���دق يف اليوم 
ذاته وو�صع اأمتعة ب�صيطة يف غرفته )عدة حالقة 

وغر ذلك( لكنه مل يعد اإليه.
وعلمت من بع����س النا�س ان االأملاين الذي ُيدعى 
اورلخ لو�صبخ، خط���ب جميلة معتوق التي ُتعرف 
ب���� »جيج���ي« معت���وق، ا�صتدعي���ت االأخ���رة اإىل 
التحقي���ق و�صاألتها عن عملية اخلطف. قالت انها 

علمت باخلب مني فقط.
امللق���ب  اله���دى  حمم���د  عبدالعزي���ز  وكان 
)الغ���زاوي( اآخر من �صاهد االأمل���اين، وهو يغادر 
بي���ت جميلة. وقد متكن اأحمد ر�صالين العامل يف 
بلدي���ة طرابل�س من العثور عل���ى �صكرتر االأملاين 
عبدالعزي���ز الغ���زاوي بعدم���ا �صاه���ده يف �صالة 
»�صينم���ا املرتوبول«. فاألقى القب����س عليه و�صلمه 
للتحقي���ق و�صاألته عن لو�ص���بخ. اأنكر الغزاوي يف 
ب���ادىء االأم���ر اأي علم له بعملي���ة اخلطف، لكني 
اأدرك���ت م���ن اإجاباته وق�صم���ات وجهه ان���ه يعلم 
باحلادث، لكنه يكذب. رك���زت م�صاء ذلك اليوم 
عل���ى ا�صتج���واب االأخر، بعدما علم���ت انه يعمل 

�صكرترًا عند االأملاين.
اأخ�صعت���ه ال�صتج���واب مو�ص���ع وبع���د ف���رتة قليلة 
عل���ى التحقيق اإنهار الغ���زاوي واعرتف ان عملية 
اخلطف مت���ت مبعرفت���ه وان االأمل���اين انتقل اإىل 

�صعيد ال�صبع يف اجلي�س العربي االأردين
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»حقل العزمية« يف �صر ال�صنية وهو م�صلح.
روى الغ���زاوي تفا�صيل عالقته به، قال انه تعّرف 
عليه يف املقهى وانه من االأثرياء ومن كبار اأبطال 
الكاراتي���ه الدولي���ني وان���ه ا�ص���رتك يف القتال يف 
بنغالد����س وطلب من���ه اأن يعمل �صكرت���رًا عنده 
مبرت���ب �صهري مقداره 500 ل���رة لبنانية. وذكر 
ان لو�ص���بخ كان ينف���ق امل���ال ب�صخ���اء، وق���د بداأ 

يرتاب من ت�صرفاته.
وق���ال الغ���زاوي ان االأمل���اين تع���رف عل���ى جميلة 
معت���وق املعروف���ة ب���� »جيج���ي« بعدما ع���رف ان 
من�زله���ا يواجه �صق���ة مدير عام دائ���رة التنظيم 
الفل�صطيني���ة«  التحري���ر  »منظم���ة  يف  ال�صعب����ي 
�صعيد ال�صب���ع »اأبو با�صل« وقد خطبها لكي يتمكن 
م���ن ال�صكن عنده���ا، وانه كان ُيكرث م���ن االأ�صئلة 
وي�صتو�صحه الق�صايا املتعلق���ة بالفدائيني، وكان 
ي�صاأل���ه عن اأق���رب جزيرة اإىل طرابل����س واأ�صماء 

بقية اجلزر القريبة منها.
واع���رتف الغ���زاوي ب���اأن لو�ص���بخ و�ص���ع خط���ة 
خلط���ف القن�ص���ل االأمل���اين يف طرابل����س ج���ول 
م�صع���د، وانهما ق�ص���دا من�زل االأخ���ر الواقع يف 
»�ص���ارع اجلميزات« وا�صتخ���دم �صخ�صني اآخرين 
وجهزوا ال�صي���ارة لهذا الغر����س خلطفه، لكنهم 
ف�صلوا، الأن زوج���ة القن�صل مل ت�صتجب لهم بفتح 
الب���اب عندما ق�صده���م اأورل���خ وع�صابته، كان 
اله���دف االأ�صا�ص���ي من خط���ف القن�ص���ل اأو قتله 
اإيه���ام الدول���ة اللبنانية ان الفدائي���ني من قاموا 
به���ذا العم���ل وذل���ك ردًا عل���ى موق���ف احلكومة 
االأملانية ال�صلب����ي من اخلاطفني الفل�صطينيني يف 

ميونخ.
كم���ا روى ان���ه ا�صطح���ب اورل���خ وخطيبت���ه اإىل 
الق�ص���ر اجلمهوري يف بعب���دا مرتني وحاما حول 
الق�ص���ر ومقر الرئي�س ال�صيفي يف اإهدن اإ�صافة 
اإىل ت���ردده اإىل حميط ق�صر املخت���ارة وحماولة 
التقاط ال�صور ملق���ر اإقامة كمال جنبالط برفقة 

خطيبته جميلة معتوق.
ويف �ص���اأن حادثة اخلط���ف يف »�صارع عزمي« قال 
الغ���زاوي ان لو�ص���بخ و�صع اخلطة م���ن دون اأن 
يفه���م هو ورفاق���ه االأ�صباب. وان���ه وعدهم مببلغ 
50 األ���ف ل���رة بعد تنفي���ذ العملي���ة واأوهمهم انه 
ينتظ���ر مبلغ 50 األف لرة م���ن ال�صفارة االأملانية، 
وان عل���ي اأحمد ديب وه���و �صاحب مطعم »كويك 
�صاندوي����س« يف طرابل����س ا�صتاأج���ر له���م �صي���ارة 
رقمه���ا   190 مر�صيد����س  مارك���ة  خ�صو�صي���ة، 
157138 م���ن مالكه���ا زهر زكي هن���دي زكريا، 
وان���ه نف���ذ عملية خط���ف لو�صبخ برفق���ة توفيق 
ح�صن احل�ص���ن وحميد بطر�س ف���رح. وقال انهم 
لب�ص���وا القمب���ازات وتقنعوا واأخ���ذوا لو�صبخ من 
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املقه���ى وانطلقوا ب���ه اإىل املن�زل ال���ذي ا�صتاأجره 
يف »حقل العزمية« تعود ملكيته مليخائيل اإبراهيم 

الإخفاء لو�صبخ فيه.
وتابع الغزاوي ان ال�صيارة تعطلت بهم عند مفرق 
»بخع���ون«، فرتكوها هناك وق�صدوا املن�زل �صرًا 
عل���ى االأقدام ب���ني الب�صات���ني متجنب���ني الطريق 
العام. وكان لو�ص���بخ مم�صكًا بحقيبته ال�صوداء، 
واأف���اد الغ���زاوي انه ال يع���رف م���كان احلقيبة اأو 

ماذا يوجد بداخلها.
وعندما و�صال اإىل املن����زل طلب منه لو�صبخ اأن 
يع���ود اإىل طرابل����س ويت�صل بخطيبت���ه »جيجي« 
ويق���ول لها ان الر�صال���ة و�صلت م���ن الكويت وان 
»جيج���ي« تعرف ماذا يق�ص���د. واأ�صاف: »قل لها 
ه���ذا وهي ترافق���ك اإىل »بنك جم���ال« يف بروت 
وت�صحب مبلغ 50 األف ل���رة من خزنتي اخلا�صة 
الأنها حتم���ل املفتاح فتعطي 10 اآالف حلميد فرح 
و10 اآالف حل�صن توفيق احل�صن والبقية تاأخذها 

لك«.
انتقلت اإىل مكان اخلاطف املخطوف. يف ال�صاعة 
احلادي���ة ع�صرة من قبل ظهر اليوم التايل برفقة 
عن�صري���ن م���ن ال���درك م���ن الفرق���ة 18، واأبى 
قا�ص���ي التحقي���ق االأول يف ال�صمال مراد عازوري 
اإال اأن يق���دم لن���ا �صيارت���ه اخلا�ص���ة ومرافقتن���ا 

اإىل امل���كان. ما ان دخلن���ا اإىل املن����زل امل�صتاأجر 
يف »حق���ل العزمي���ة«، حتى تفاجاأن���ا بوجود اثنني 
م���ن حرا�س العميد املتقاع���د اليا�س داوود. وقف 
اجلا�صو�س وقف���ة »كاراتيه« فانت�صي���ت م�صد�صي 

وقب�صت عليه بعدما نزعت من يده امل�صد�س.
فت�صن���ا املن����زل وه���و عبارة ع���ن غرف���ة �صغرة 
فعرثنا فيه���ا على م�صد�س 6 ملم وم�صد�س �صغط 
كبر م���ن مم�صطني وم�صد�س اآخر من م�صد�صات 
االأوالد واآل���ة ت�صوي���ر »زوم« وثي���اب وجالبي���ات 
كاكية وكوفيات بي�صاء واحلبال التي كان قد اأوثق 
بها، ومن�صورات حملت ا�صم »منظمة ميونخ 72«.

و�صع���ت يف يدي���ه االأ�صف���اد وكبلت���ه يف احلب���ال 
وو�صعت���ه يف �صن���دوق ال�صي���ارة وانتقل���ت به اإىل 
مكتب�ي يف �صرايا طرابل�س، اأوقفت عنا�صر اأمنية 
عل���ى الب���اب لع���دم دخ���ول اأي كان. مل ت�صتغ���رق 
عملي���ة القب�س على االأمل���اين املخطوف �صوى 11 

�صاعة فقط.
ات�صل���ت برئي����س اجلمهوري���ة �صليم���ان فرجنية 
ال���ذي هن���اأين عل���ى جن���اح العملية وطل���ب مني 

اإفادته باملعلومات اأواًل باأول.
�صرع���ت يف التحقيق مع���ه، رف�س ال���كالم، ومن 
خ���الل نظرتي اإلي���ه وتاأمل���ي الكثر ب���ه تبني يل 
انه ال يريد ال���كالم. طلبت له مرتجمني باللغتني 

االأملاني���ة واالنكليزي���ة فرف�س ال���كالم وظل على 
هذه احلال ثالثة اأيام متتالية.

ع���دت اإىل ا�صتج���واب جميلة معت���وق التي اأقرت 
مبعرفته���ا بعملية خط���ف خطيبه���ا وان لو�صبخ 
اأعطاه���ا ر�صال���ة باللغت���ني االأملاني���ة واالنكليزية 
وطل���ب منها حملها يف الي���وم الثالث خلطفه اإىل 
اأحد امل�صوؤول���ني يف ال�صف���ارة االأملانية يف بروت. 
واأف���ادت جميل���ة ان م�صم���ون الر�صال���ة ُيفيد ان 
منظم���ة فدائية فل�صطينية خطف���ت لو�صبخ وهو 
يف حال���ة جيدة وان املنظم���ة تطلب من احلكومة 
االأملاني���ة فدي���ة قدره���ا 15 مليون ل���رة الإطالقه 
ويف حال الرف�س �صتعم���د املنظمة اإىل قتله. وقد 

اأتلفت جميلة الر�صالة بعد خطف لو�صبخ.
ويف الي���وم الثال���ث كنت اأح���اول اأن اأدفع لو�صبخ 
للكالم لكنه كان يرف�س، فجاأة دخل علينا مدعي 
ع���ام ال�صم���ال القا�ص���ي ه���اين امل���وىل وبرفقته 
العقيد ج���ورج اأ�صمر قائد �صري���ة ال�صمال، وكان 
االأخ���ر منفع���اًل وم�صتغرب���ًا ع���دم تو�صلن���ا معه 
للكالم، كان االأملاين يجل�س على الكر�صي ومكباًل 
باالأ�صف���اد، اأم�صك���ه اأ�صم���ر براأ�صه وق���ال له بلغة 
انكليزي���ة ركيكة: اأنا �صابط واأن���ت �صابط ان مل 

تعرتف االآن �صوف اأحطم راأ�صك.
يف نهاي���ة اليوم الثالث ب���داأت ا�صتعمل معه بع�س 

جنازة ال�صهيد الطرابل�صي االأول يف حركة »فتح« حممد ال�صيادي ويبدو ال�صبع يف الو�صط، واإىل اليمني فاروق مقدم وحممود طبو
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االأ�صالي���ب، وقد رو�صته ودفعت���ه اإىل الكالم. بداأ 
يتكل���م اللغ���ة العربي���ة بعدم���ا رف�س ال���كالم مع 

املرتجمني يف ال�صابق.
تبني يل ان���ه يتمتع بذكاء ح���اد، �صخ�صيته فذة، 

�صلب املرا�س، قوي البنية، ثاقب النظرات.
بداأت التحقيق مع���ه ب�صوؤاله عن هويته، تقاطعت 
اعرتافاته مع املعلوم���ات التي حتريتها عنه حول 
جميئ���ه اإىل لبن���ان حت���ت �صت���ار التدري���ب عل���ى 
الكاراتي���ه. فمرة ادعى ان���ه طبيب نف�صاين ومرة 
اأخ���رى ع���ّرف عن نف�ص���ه انه اأمر بلغ���اري. وانه 

»ملك الدم«.
اأ�صر على اإنكار كل �صيء ونفى معرفته االأ�صخا�س 
الذي���ن »خطف���وه« واأف���اد ان���ه ج���اء اإىل لبنان يف 
منت�صف �صباط من عام 1973 على منت الباخرة 
اأوزوني���ا، اآتي���ًا من اإيطالي���ا، برفقة رج���ل اأملاين 
يدعى جو متزيغ، وان االأخر يحمل جوازي �صفر 
اأحدهم���ا اأملاين واالآخر بولوين. واأكد انه ا�صتاأجر 
املن�زل يف »حق���ل العزمية« للراحة ونفى اأن يكون 

اأحد قد خطفه.
خ���الل التحقيق قال يل اإن كن���ت تريد ان تعرف 
م���ن اأنا، ما عليك اإاّل ح���رق احلقيبة التي اأحملها 
وان ا�صمه وعمله و�صخ�صيته مدونة داخل حقيبة 
الي���د الت���ي كان يحملها. والت���ي اكت�صفتها عندما 
قب�ص���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 االأملاني���ة وهو جا�صو�س 

�صناعي.
وتن���اول التحقي���ق معه ق�صي���ة منظم���ة »ميونيخ 
72« الفدائي���ة الت���ي ب���ادر اإىل تاأ�صي�صه���ا وتب���ني 
يل ان���ه توا�صل مع بع����س العنا�ص���ر الفدائية يف 
ال�صمال وان���ه زودهم ببيان���ات وبرنامج �صيا�صي 
توجيهي كان اأورلخ قد اأعطاه الأحد عنا�صر ر�صد 
الفدائيني لتعميمه على رفاقه وفيه دعوة للق�صاء 
عل���ى القيادات الفدائي���ة النا�صط���ة وخا�صة من 
تتبنى عملي���ات كميونيخ داعي���ًا اإىل تنقية العمل 
الفدائي من كل �صائبة مدعيًا انه منا�صر للق�صية 

الفل�صطينية.
وبداأت حلقة املعلومات تت�ص���ع حوله �صيئًا ف�صيئًا، 
وق���د متك���ن م���ن الدخ���ول اإىل خمي���م الب���داوي 
لعب���ة  الفدائي���ة يف  العنا�ص���ر  تدري���ب  وعر����س 
الكاراتي���ه، وقد انتقى بع����س العنا�صر لتدريبهم 
كالتفج���ر  الع�صكري���ة  االأعم���ال  بع����س  عل���ى 
واخلط���ف والقن�س الخ. بعد اإلقاء القب�س عليه، 
جاءين �صابط يف »الكفاح امل�صلح« ا�صمه اإبراهيم 
البط���راوي طالبًا االإفراج عنه مدعيًا ان لو�صبخ 

كان يدرب الفدائيني جمانًا، ومن دون مقابل.
وقد حاول اورلخ االت�صال بال�صيا�صيني الذين لهم 

عالقة بالفدائيني. وقد اعرتف اأمامي ان مهمته 
ه���ي التج�ص����س عل���ى الفدائي���ني الفل�صطيني���ني، 
وافتع���ال احل���وادث واال�صطراب���ات بينه���م وبني 
ال�صلطة اللبنانية، وان عملية اخلطف من »مقهى 
توب« لي�صت �صوى حلق���ة من حلقات اخلطة التي 
كان �صينفذه���ا. وق���د اأدىل مبعلوم���ات وا�صح���ة 
و�ص���رح كيفي���ة قيام���ه بعملي���ات ارهابي���ة وحدد 
االأماكن الت���ي كان ينوي تفجرها دون ان يعرف 
مكانه���ا اأو ال�صارع الذي تقع فيه. وقد اعرتف انه 
كان ي�صك���ن م���ن �صب���اط تاريخ دخول���ه االأرا�صي 

اللبنانية وحتى اأواخر اآذار يف »�صارع فردان«.
وعندم���ا �صاألته ما كنت تفع���ل اأنت وخطيبتك يف 
»�ص���ارع ف���ردان« يف بروت يف احل���ادي ع�صر من 
ني�ص���ان  1973، انتف����س وق���ال يل: ال اأ�صمح لك 

بتوجيه هذا ال�صوؤال يل.
والذ بال�صم���ت ورف�س االإجابة على االأ�صئلة حول 
دوره يف »عملي���ة فردان« وطلب الكالم يف ح�صور 

ال�صفر االأملاين.
يف م���ا بع���د اع���رتف ان���ه كان �صم���ن املجموعة 
الت���ي نفذت اغتيال الق���ادة الفل�صطينيني الثالثة 
بتاري���خ 10 ني�ص���ان  1973 يف »�ص���ارع ف���ردان«. 
وق���د اأجري���ت مقابلة بين���ه وبني خطيبت���ه جميلة 
جورج معتوق املعروف���ة ب� »جيجي« جلهة مواجهة 
االأخ���رة باأقوال لو�صبخ، الأن���ه كان يطلعها على 
كافة حتركاته ومنها مراقبة بع�س قادة املقاومة 
الفل�صطيني���ة الذين يقيمون اأمام من�زل ذويها يف 
طرابل�س، وحتديدًا �صعي���د ال�صبع، والذي كان له 
دور مبا�ص���ر هو واب���ن خاله اأبو عل���ي اإياد بعملية 
خطف اأول جندي اإ�صرائيلي يف اأواخر عام 1969 

وهو �صموئيل روزن فايز.
واأف���ادت جميلة انها كان���ت مبعيته يف بروت يوم 
11 ني�ص���ان 1973، اأي الي���وم الت���ايل لالإعت���داء 
وانهم���ا مرا يف ال�صارع و�صاه���دا االأبنية التي ُقتل 
فيها قادة املقاومة. كما انها كانت برفقته عندما 
زار خميم���ي نه���ر الب���ارد والب���داوي بع���د عملية 
 )1973/2/21( االإ�صرائيل���ي  اجلي����س  نفذه���ا 
والتي ا�صتهدف���ت �صرب مواقع حلركة فتح ذهب 
�صحيته���ا عدد م���ن االأت���راك التابع���ني جلماعة 
م���ن  ع���دد  اإىل  باالإ�صاف���ة  اأوج���الن،  عب���داهلل 
الفل�صطيني���ني وموقع تدري���ب للجبهة ال�صعبية يف 
خمي���م نهر الب���ارد كان ع�صو »اجلي����س االأحمر« 
الياباين ك���وزو اوكوموتو قد تدرب فيه قبل تنفيذ 

عمليته يف »مطار اللد«.
بع���د االنتهاء م���ن ا�صتجواب���ه مت���ت اإحالته على 
املحق���ق الع�صك���ري اليا����س ع�صاف ال���ذي با�صر 
التحقيق معه بعدما زودناه بكل االعرتافات التي 
اأدىل بها اأمامنا، وقد اأكد اعرتافاته وتكلم باللغة 

العربي���ة التي رف�س ان يتكلم باأي لغة �صواها قبل 
ذلك.

وتب���ني يل ان���ه كان ميل���ك مبلغًا كب���رًا من املال 
مودع���ًا يف بع�س امل�صارف وك�صف���ت التحقيقات 
معه عن حتويالت بع�صرات االآالف من الدوالرات 
ج���رت من املانيا الغربي���ة حل�صاب لو�صبخ الذي 
اإدخ���ر يف اأحد امل�صارف 130 األ���ف لرة لبنانية 

اإىل جانب تلقيه اأموااًل من م�صادر فل�صطينية.
وذكر قا�صي التحقي���ق ان االأملاين لو�صبخ »لي�س 
ا�صم���ه احلقيقي« يحمل جواز �صف���ر اأملانيًا مزورًا 
علي���ه �صبع���ة اأخت���ام دخ���ول اإىل لبن���ان واملانيا، 
وه���و من موالي���د 1948، من مدين���ة دو�صلدورف 

االأملانية وهو �صابط ا�صتخبارات اإ�صرائيلي.
�صاع خب توقيف اجلا�صو�س االإ�صرائيلي وما اأدىل 
ب���ه من اعرتاف���ات. وب���داأت ال�صفارت���ان االأملانية 
واالأمركي���ة يف ب���روت ومعهم���ا مدي���ر ال�صعب���ة 
الثانية جول ب�صتاين مبمار�صة ال�صغوط لالإفراج 
عن االأمل���اين حتت ذريعة ان���ه جا�صو�س �صناعي، 
كم���ا طلب���ت القي���ادات الفل�صطيني���ة ان ن�صلمها 

اجلا�صو�س املذكور وقد رف�صنا ذلك قطعًا.
بالطب���ع مل يعم���ل لو�ص���بخ لوح���ده يف ال�صمال، 
اإذ تك�صف���ت اخلي���وط مع م���رور االأي���ام ان �صبكة 
بع���د  طرابل����س  اإىل  و�صل���ت  كان���ت  اإ�صرائيلي���ة 
»عملي���ة ف���ردان« والت���ي راح �صحيته���ا ثالثة من 
ق���ادة املقاومة الفل�صطينية )اأب���و يو�صف النجار، 
كم���ال عدوان وكمال نا�ص���ر( مبا�صرة ال�صتكمال 
ا�صته���داف ق���ادة الفدائي���ني يف ال�صم���ال. وق���د 
اأقام���ت ال�صبك���ة يف »�ص���ارع الثقاف���ة« وحتدي���دًا 
حول من�زل �صعيد ال�صب���ع. كان على راأ�س الفرقة 
ت�صيفي زام���ر مدير جهاز املو�ص���اد، اإ�صافة اإىل 
مايك هراري رئي�س »وحدة كيدون« االإ�صرائيلية، 
منتح���اًل �صفة الق�س روب���رت مالوي، والذي تبني 

انه مطرود من ال�صودان الأ�صباب �صيا�صية.
لكن اأكرث ما اأثار الريبة، كانت حتركات لو�صبخ، 
وال���ذي �صكن يف �صق���ة خطيبت���ه اللبنانية جميلة 
معتوق املواجه���ة ل�صقة اأبو با�ص���ل. وقد ا�صتطعنا 
موؤخ���رًا اكت�صاف هوية لو�ص���بخ احلقيقية والتي 
تبين���ت انه حج���اي هدا����س، نائب رئي����س جهاز 
املو�صاد لغاية 2010. فبعد مرور 42 عامًا وخالل 
بحث���ي العمي���ق بهذا املل���ف خلطورت���ه ومقارنتي 
الأر�صيف �صور لو�صبخ ب�صور �صباط اإ�صرائيليني 
تب���ني يل ان االأخ���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�صطينية م���ن �صمنهم فتحي 
ال�صقاق���ي يف مالط���ا وحماولة االغتي���ال الفا�صلة 

خلالد م�صعل يف عمان«.
)انتهت �صهادة ع�صام اأبو زكي يف مذكراته( 
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رأي

الدكتور عماد ب�شام غنوم
االأ�صبوع املا�صي بعد اأن اأنهيت عملي يف اجلامعة 
اللبنانية كلية االآداب والعلوم االإن�صانية - الفرع 
لي�صل  االأ�صدقاء  اأحد  انتظار  علي  كان  االأول، 
االأع��م��ال،  بع�س  لدينا  ك��ان  حيث  ب���روت  اإىل 
حوايل  �صيتاأخر  اأن��ه  ليخبين  �صديقي  ات�صل 
نف�صي  فوجدت  امل��ح��دد،  املوعد  عن  ال�صاعتني 
بروت،  يف  وحيًدا  امل��دة  هذه  النتظار  م�صطًرا 
لكن ذلك اأ�صعدين اإذ اأتاح يل بع�س الوقت اأخلو 

به لنف�صي كي اأفعل ما اأريد. 
�صارع  مطاعم  اأحد  يف  الغداء  اأتناول  اأن  قررت 

ال�صارع  يف  نزهة  يف  اأنطلق  ذل��ك  بعد  احلمرا، 
مطارًدا  مراهقتي  يف  اأفعل  كنت  مثلما  ال�صهر 
على  ب�صاعتهم  يفر�صون  ال��ذي��ن  الكتب  ب��اع��ة 
االأقدام  الغداء �صًرا على  االأر�س، انطلقت بعد 
على  كتبه  مي��د  للكتب  ب��ائ��ع  ب���اأي  اأظ��ف��ر  ف��ل��م 
وجدت  قليلة  غر  لفرتة  بحث  وبعد  االأر�صفة، 
التجارية،  املجمعات  اأح���د  م��دخ��ل  يف  واح����ًدا 
اأ�صرتي  اأن  ق��ررت  لكنني  قليلة،  ب�صاعته  كانت 
التي  امل�صورة  املجالت  بع�س  ال�صغر  لولدي 
تباع  تعد  ومل  �صغري  يف  قراءتها  على  اعتدت 
فًظا  كان  البائع  اأن  لفتني  ما  لكن  طرابل�س،  يف 
اأ�صمع  مل  فقط  الأنني  يوبخني  ك��اد  واأن��ه  ج��ًدا، 

هو  فرمبا  فظاظته  ع��ذرت  جيًدا،  الكتاب  �صعر 
يف �صنك من العي�س ب�صبب تراجع بيع الكتب يف 

االآونة االأخرة.
ث��م ت��ذك��رت ب���اأن اأح���د اأ���ص��دق��ائ��ي م��ن م�صر 
موؤخًرا  �صدر  كتاب  على  اأو�صاين  كان  احلبيبة 
يف بروت، فعزمت على البحث عنه يف مكتبات 
نظري  لفت  ما  لكن   ال�صهرة،  احلمراء  �صارع 
يف  التو�صع  ظل  يف  ج��ًدا  قلياًل  ب��ات  عددها  اأن 
حم��الت االأح��ذي��ة واالأل��ب�����ص��ة ال��ف��اخ��رة، دخلت 
عدة مكتبات هناك ومل اأعرث على الكتاب، لكن 
املكتبات،  العاملون يف هذه  انتباهي هم  اأثار  ما 
فبعد اأن كان بائع الكتب يق�صي اأوقات فراغه يف 

عن الثقافة والمثقفين
وشارع الحمراء
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ي�صاعد  كي  وتبويبها  وترتيبها  ب�صاعته  مطالعة 
العارف  فتجده  ما  كتاب  عن  ي�صاأل  �صخ�س  اأي 
بالكتب واأنواعها بل يعرف م�صامينها، فيكفي اأن 
ت�صاأل عن مو�صوع حتى ي�صر عليك بالكتب التي 
يجب اأن تقراأها، لكن العاملني يف هذه املكتبات 
هواتفهم  �صا�صات  خلف  يت�صمرون  جميًعا  كانوا 
اأزرار  بنقر  اكتفوا  ما  كتاب  عن  �صاألتهم  واإذا 
ال،  اأم  متوفًرا  كان  اإن  ملعرفة  لديهم  الكومبيوتر 
واأين يوجد، لكن املثر لل�صخرية اأن هوؤالء الذين 
يعي�صون بني كنوز الكتب يبدو عليهم اجلهل بها، 
فمهما كان ا�صم الكتاب م�صهوًرا وكاتبه معروًفا 
فاإنك تلمح يف عيونهم اجلهل وعدم املعرفة، ولو 
طلبت منهم م�صاعدة يف مو�صوع ما لعادوا للنقر 

على االأزرار ولكن من دون جدوى.
اأكملت طريقي باحًثا يف املكتبات القليلة املتبقية 
ال�صارع  زاوي��ة  على  فوجدت  احلمراء  �صارع  يف 
الكتب  يبيع  ك���ان  ت�صميته  اأ�صتطيع  ال  حم���اًل 
يف  كما  اأن��ه  املفارقة  لكن  مًعا،  اآن  يف  واالأحذية 
كانت  التوا�صل  مواقع  على  انت�صرت  التي  النكتة 

الكتب على االأر�س واالأحذية على الرفوف.
بي�صان  مكتبة  اإىل  و�صلت  حتى  �صري  تابعت 

ي�صرتي  ي��زال  ال  من  كل  يعرفها  التي  ال�صهرة، 
خمتبئة  ال�صارع،  نهاية  يف  املكتبة  كانت  الكتب، 
بخجل خلف بع�س االأ�صجار، دخلت اإليها �صاألت 
الكومبيوتر  اأزرار  على  املوظف  نقر  الكتاب  عن 
اإن  ف�صاألني  نافًدا،  كان  لكنه  الكتاب  على  عرث 
كنت اأرغب يف اأن يطلب ن�صخة يل، اأخبته اأين 
قريًبا،  ب��روت  اإىل  اأن��زل  ال  وق��د  طرابل�س  م��ن 
يف  مكتبة  اإىل  ير�صله  اأن  باإمكانه  اأن  فاأخبين 
فنقدته  ذل��ك  ���ص��رين  معها،  يتعاون  طرابل�س 
الثمن، وعدت اأدراجي اإىل حيث كنت قد ركنت 
�صيارتي، وكان ما زال لدي بع�س الوقت فقلت مل 
املثقفني  مقاهي  اأحد  يف  قهوة  فنجان  اأ�صرب  ال 
على  اأع��رث  مل  عجًبا  لكن  ال�صارع،  يف  امل�صهورة 
قد  ك��ان��وا  املثقفني  اأن  فتذكرت  املقاهي،  تلك 
اختفوا من املدينة ثم اختفت مقاهيهم، وحدها 
ال�صارع،  متالأ  كانت  ال�صريعة  الوجبات  مطاعم 
ف��ف��ك��رت ك��ي��ف ت��راج��ع��ت ال��ث��ق��اف��ة وح��ل حملها 
االإقبال  تراجع  وكيف  ال�صريعة  الوجبات  ع�صر 
الدجاج  تناول  على  االإقبال  وازداد  الكتب  على 
ن�صب  وازدادت  ال��ع��ق��ول  ف�صغرت  امل��ق��ل��ي... 

البدانة يف البالد.

اأخًرا عرثت على مقهى اأجنبي معروف فقلت ال 
بد من دخوله، يف هذه املقاهي الو�صع باملقلوب، 
تقف  ثم  القهوة  قبل احل�صول على  الثمن  تدفع 
جتل�س  ثم  الفنجان،  على  للح�صول  ال�صف  يف 
لت�صربه على اأي كر�صي متوفر، كان ثمن القهوة 
احلبيبة  مبدينتي  ذك��رين  م��ا  ل��رة  اآالف  �صتة 
حت�صل  اأن  باإمكانك  حيث  طرابل�س  والب�صيطة 
على فنجان قهوة باحلجم نف�صه مقابل خم�صمئة 
لرة فقط، من دون ذكر اأنه �صيكون األذ طعًما، 
�صغرة  ط��اول��ة  واخ���رتت  قهوتي  على  ح�صلت 
اإليها لكن فاجاأين �صاب ليقول يل »هذه  جل�صت 
الطاولة اإلنا«، مل يكن هناك ما ي�صي باأن الطاولة 
حمجوزة، لكني كنت غارًقا يف تاأمالتي، ومل اأ�صاأ 
الدخول يف �صجال ال طائل منه، نه�صت معتذًرا 
من ال�صاب، حملت قهوتي واأكملت طريقي و�صواًل 

اإىل ال�صيارة.
للقائه  فانطلقت  �صديقي  و�صول  موعد  اق��رتب 
�صنني  احل��م��را يف  ���ص��ارع  تغر  ك��م  اأف��ك��ر  وكنت 
قليلة جًدا، ورمبا اأحالني ذلك اإىل تغر املجتمع 
اللبناين والعربي عامة، اإذ ترتاجع الثقافة فيها 

وحتل حملها مطاعم الوجبات ال�صريعة 
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بلدي

رئيسة »اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة« 
في بلدية طرابلس رشا فايز سنكري:
كفانا تذمرًا.. ولنعمل فقط



47 التمدن  - ت�شرين الأول 2018

ر�صا فايز �صنكري - ع�صوة يف بلدية طرابل�س حتى عام 2022، هي حقوقية 
التمدن، ونائب رئي�س  )ماج�صتر قانون عام(، ومديرة م�صوؤولة يف جريدة 
»املنتدى حلقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة«، وع�صو جلنة الن�صاء ذوات االإعاقة 
يف »املنظمة العربية لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة« يف جامعة الدول العربية يف 
القاهرة - تراها دائمة االإ�صتعداد لتلقي �صكاوى وتلبية حاجات  وحل م�صاكل 

متعلقة باأنا�س همومهم خمتلفة، ومنها ما هو متعلق بعمل البلدية. 
االإجتماعات،  من  العديد  تعقد  البلدي،  املجل�س  قاعة  ويف  عملها  مكتب  يف 
اأغلبها للعمل على م�صاريع ملدينة طرابل�س ولق�صايا طالب وطالبات املدار�س 
م�صردين،  �صن  وكبار  اإعاقة،  وذوي  بالت�صّول،  ُم�صتغلني  واأطفال  الر�صمية، 
والنفايات  املدينة،  ج��دران  ونظافة  مت�صّربني،  عاملني  واأط��ف��ال  واأي��ت��ام، 

وفرزها، واحلفاظ على بيئة خ�صراء وغرها.
وتتعاون �صنكري يف م�صاريع اللجنة االإجتماعية وذوي االإعاقة مع زمالء لها 
د.عبداحلميد  والرتبية  ال�صحة  جلنتي  رئي�صي  وخا�صة  البلدي  املجل�س  يف 
كرمية ود.زاهر �صلطان، باالإ�صافة اإىل اأع�صاء من املجتمع املدين هم: ر�صا 
�صفر،  لورا  زيادة،  وليد  بي�صار،  رميا  لبده،  �صمر  �صيادي،  ر�صا  عنكلي�س، 
�صحى ال�صيد، فايز منقارة، فوؤاد زيادة، نورا خواجه، ربى �صوراين، اأحمد 

حّماد، هيثم كيال، اإميان علي وح�صن �صالح.
العامة  واملوؤ�ص�صات  وال�صفارات  الدولية  واملنظمات  ال���وزارات  اأب��رز  وم��ن 
واخلا�صة واجلمعيات املدنية واخلرية التي مت ويتم التن�صيق والتعاون معها 
الإجناح خطط اللجنة، هي: وزارة �صوؤون النازحني، �صفارة االإمارات العربية 
اللبناين،  اجلي�س  يف  الع�صكري  املدين  التعاون  مديرية   CIMIC املتحدة، 
العاملي  الغذاء  برنامج   ،UNDP ،IRC الدولية  االإنقاذ  اليوني�صيف، جلنة 
ودائ��رة  ال�صحة  ودائ��رة  العامة  العالقات  ق�صم  طرابل�س:  بلدية   ،WFP
الفني  وامل�صغل  التنفيذ  ودائ��رة  اللوازم  ودائ��رة  احلدائق  ودائ��رة  النظافة 
واالإطفائية،  املكافحة  ق�صم   - الفيحاء  بلديات  اإحتاد  واالإع��الم،  والطوارئ 
امل�صت�صفى احلكومي، كلية ال�صحة - اجلامعة اللبنانية، اجلامعة الي�صوعية 
طرابل�س،  مياه  وم�صلحة  ال�صمايل  لبنان  مياه  موؤ�ص�صة  الو�صاطة،  مركز   -
املنطقة الرتبوية، دار الدواء االأردنية، الالفاجيت، املنتدى حلقوق االأ�صخا�س 
االإجتماعية،  اخلدمات  جمعية  التنمية،  رواد  النور،  �صنابل  االإعاقة،  ذوي 
ليونز �صيتاديل، عكارنا، جممع اأم النور، جهاز الطوارئ واالإغاثة يف اجلمعية 
الطبية االإ�صالمية، االحتاد العربي للمراأة املتخ�ص�صة، واأكادميية قمرالدين 

لكرة القدم 

»إيمانًا منا بأن مدينتنا ال تهمش مواطنيها،
إيمانًا منا بأن مدينتنا هي أنتم ونحن،

إيمانًا منا بأننا واحد مهما إختلفت قضايانا،
إيمانًا منا بأّن بصمتنا واحدة هي مدينتنا«.

على أساس هذه القيم  والمبادئ طرح 
»المنتدى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« في 

العام 2016 مرشحته لعضوية مجلس بلدية 
طرابلس رشا فايز سنكري وكان تحديًا إذ الفوز 
بهذا اإلستحقاق  يعني المشاركة بصنع القرار 

وأهميته أّن البلدية هي سلطة محّلية ومن 
خاللها ممكن إحداث تغيير ما لمدينة بحاجة  

ألناس يحبونها ويصدقون معها، كما أن هذه 
السلطة معنية بشكٍل مباشر بتأمين حقوق ذوي 

اإلعاقة وهي قضية ناضلت سنكري لسنوات 
ألجلها...  وبعد فوز حققته بنيل 16779 صوتًا 

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 

جميعًا وكفانا تذمرًا.. ولنعمل فقط«.
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أبرز أعمال »اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة« في بلدية طرابلس

1. اإح�ص���اء �صام���ل الأو�صاع وم�ص���اكل الطالب يف 
املدار����س الر�صمي���ة يف العام 2017 م���ن النواحي 
والنف�صي���ة  والتعليمي���ة  واالإجتماعي���ة  ال�صحي���ة 

والنطق.
2. اإج���راء فحو�صات نظ���ر ل� 287 طالب���ًا وطالبة 
مع تاأمني نظارات واإجراء بع�س عمليات جراحية 

خا�صة بالنظر مع ليونز - �صيتاديل.
3. تاأم���ني معاط���ف واأحذية ملئات الط���الب: 780 
معطفًا من Cimic، 450 قطعة ثياب من »�صنابل 
الن���ور«، 600 معط���ف وح���ذاء م���ن �صف���ارة دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة.
4. تاأمني وتوزيع 4250 عبوة �صامبو وم�صط ملكافحة 
القمل وال�صيبان بالتعاون مع جلنة ال�صحة، و�صركة 

دار الدواء االأردنية.
5. تاأم���ني فطور �صباح���ي ل� 1268 طالب���ًا وطالبة 

.»WFP بالتعاون مع »برنامج الغذاء العاملي
6. متابع���ة حاجات التالميذ م���ن ذوي االإعاقة يف 
املدار����س الر�صمية مع »املنتدى حلقوق االأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة«.
7. توف���ر مياه �صحي���ة �صليمة لعدد م���ن املدار�س 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة مياه لبنان ال�صمايل وم�صلحة 
مياه طرابل�س وقطاع املياه يف »اليوني�صيف«.

8. بن���اء لقرار املجل�س البل���دي، مت ت�صجيل حوايل 
813 طالبًا وطالبة يف ثانويات ومهنيات وجامعات 

ر�صمية عن العام الدرا�صي 2018/2017.
9. مكافح���ة اإ�صتغالل الطفول���ة بالت�صول بالتعاون 
 »IRC مع �صرطة البلدية و»جلن���ة االنقاذ الدولية
وحمل���ة حتفي���ز املواط���ن للتوا�ص���ل عل���ى اخل���ط 
ال�صاخ���ن 70/048008 للتبليغ ع���ن حالة اأي طفل 

ُي�صتغل يف ال�صارع.

يف »رو�ص���ة الفيح���اء« �صمن حملة تبع ط���الب مدار�س خا�صة مبئات اط���ارات النظارات 
لطالب املدار�س الر�صمية IRC مكافحة ظاهرة اإ�صتغالل االأطفال يف ال�صوارع بالتعاون مع

تاأمني معاطف واأحذية  لطالب املدار�س الر�صمية بالتعاون مع �صفارة االإمارات

اأحد االجتماعات يف مكتب اليوني�صيف  يف طرابل�س اإطالق »الفتات ممنوع الوقوف« كحق لذوي االإعاقة ب�صهولة التنقل واحلركة



49 التمدن  - ت�شرين الأول 2018

أبرز أعمال »اللجنة اإلجتماعية وذوي اإلعاقة« في بلدية طرابلس

اأثناء حملة »من حقنا جدران نظيفة«

اإيواء اأحد امل�صردين يف »اخلدمات االجتماعية«

برنامج التدريب والتعاون التقني والتنمية املحلية والتخطيط االإ�صرتاتيجي بالتعاون مع كلية ال�صحة العامة

من اللقاء املو�صع مع مدراء ومديرات املدار�س الر�صمية

زراعة �صجرة اأرز لبيئة خ�صراء يف عيد اال�صتقالل اآلة Stairs climber على درج البلدية

10. امل�صاركة والتن�صيق يف حملة »من حقنا جدران 
نظيفة«.

11. تاأم���ني مئ���ات م���ن اإطارات نظ���ارات لطالب 
ط���الب  م���ن  مب�صاهم���ة  الر�صمي���ة،  املدار����س 
 ،USL ،مدار����س خا�صة )رو�صة الفيح���اء، العزم

االأمركان( واأوبتيك رحيم.
12. اإطالق حملة تثبيت اإ�صارات »ممنوع الوقوف« 

اأمام املنحدرات اخلا�صة بذوي االإعاقة.
13. هب���ات  اأرز و�صل���ت  ل���� 3894 عائل���ة  يف 20  
مدر�ص���ة  ر�صمية بالتعاون م���ن �صنابل النور وهيئة 

االإغاثة.
14. قامت البلدية ب�ص���راء Stairs climber وهو 
جهاز ي�صاع���د الكر�صي املتح���رك ل�صعود �صالمل 
البلدي���ة مل�صاع���دة ذوي االإعاق���ة وكبارال�ص���ن. مع 
العل���م اأن الكر�ص���ي املتحرك تقدمة م���ن »املنتدى 

حلقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة«.
15. توفر بيئة �صحية يف مدار�س ر�صمية مب�صاعدة 

دوائر بلدية طرابل�س واإحتاد بلديات الفيحاء.
16. التن�صي���ق م���ع كلي���ة ال�صحة العام���ة من اأجل 
حتقي���ق تع���اون بينه���ا وب���ني بلدي���ة طرابل����س يف 

جماالت التدريب والتعاون التقني والتنمية املحلية 
والتخطيط االإ�صرتاتيجي.

18. لقاء مو�ّصع ملدراء ومديرات املدار�س الر�صمية 
بالتن�صي���ق م���ع جلنة الرتبي���ة يف البلدي���ة ورئي�صة 

املنطقة الرتبوية نهال حاماتي.
19. اإح�ص���اء الت�ص���رب املدر�ص���ي واأ�صباب���ه ل� 38 
مدر�صة من اأ�صل 74 وكانت النتيجة اأن املت�صربني 

واملت�صربات عددهم 219 يف العام 2018-2017.
20. اإي���واء م�صرَدْين، يف »اخلدم���ات االإجتماعية« 

و»دار الزهراء«.
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1. التن�صي���ق واملتابع���ة لتنفي���ذ خط���ة تخفي����س 
ن�صب���ة عم���ل االأطف���ال يف طرابل�س بالتع���اون مع 

اليوني�صيف.
2. تنفي���ذ االإتفاق م���ع امل�صت�صف���ى احلكومي على 
فح����س نظر واأ�صن���ان تالمذة رو�ص���ات املدار�س 
الر�صمية بالتعاون مع اللجنة ال�صحية يف البلدية.

اإجتماعي���ات يف املدار����س  3. تاأم���ني مر�ص���دات 
الر�صمي���ة، اإذ ال يوج���د مر�ص���دة اإاّل يف مدر�ص���ة 
واح���دة فق���ط يف طرابل����س الت���ي ُتتاب���ع م�صاكل 
الطالب���ات االإجتماعية والنف�صي���ة، وب�صبب �صغور 
هذا املرك���ز الهام يف بقية املدار�س �صيتم التعاون 
مع كلية ال�صح���ة الإختيار 15 مر�ص���دة اإجتماعية 
ملتابع���ة ظ���روف التالم���ذة يف 74 مدر�صة ر�صمية 
ومن املوؤكد �صي�صاهم ذلك يف تقلي�س ن�صبة  هامة 

من الت�صّرب املدر�صي.
4. متابعة تنفيذ االإتفاق م���ع اأكادميية قمرالدين 
اإذ مت اإختي���ار40 طالب���ًا )10 حت���ى 14 �صنة( من 
مدار����س ر�صمي���ة لتدريبهم على لعب���ة كرة القدم 
م���ع تقدمي جماين للثي���اب واالأحذية والتجهيزات 

الالزمة مع وجبة غذائية متوازنة �صحيًا.
5. تن�صي���ق برنامج »ال�صح���ة املدر�صية« مع ق�صم 
التمري����س يف امل�صت�صف���ى احلكوم���ي م���ن اأج���ل 
التوعية ال�صحية والنظافة ال�صخ�صية يف مدار�س 

ر�صمية يف القبة والتبانة وجبل حم�صن.
6. �صيت���م االإعداد م���ع  جلنة الرتبي���ة يف البلدية  
للق���اء مو�ص���ع م���ع املنطق���ة الرتبوي���ة وامل�صوؤولني 
االإداري���ني يف املدار����س الر�صمي���ة ح���ول الت�صّرب 
املدر�ص���ي واأ�صبابه الإيج���اد احلل���ول والتقليل من 

ن�صبته.
7. اإقام���ة ور�س عمل حلل امل�صاكل والنزاعات بني 
االإدارات واملعلم���ات واالأ�صات���ذة والطالب واالأهل 
ع���ن طري���ق »الو�صاط���ة« بالتن�صيق م���ع اجلامعة 

الي�صوعية.
8. اإ�صتكم���ال تنفي���ذ خط���ة »طرابل����س �صديق���ة 
ل���ذوي االإعاق���ة« والعمل عل���ى منع الوق���وف اأمام 
املنحدارت، وتاأمني فر�س عمل، وحترير االأر�صفة 
من املعوق���ات، وتاأمني م�صعد يف البلدية، وتاأهيل 

مراكزاالإقرتاع اأو اإيجاد بديل عنها.
9.   تاأم���ني فط���ور �صباح���ي �صحي حل���وايل 500 
طالب وطالبة يف مدر�صتني ر�صميتني خالل العام 
الدرا�صي احلايل بالتعاون مع جمعية �صنابل النور 

وجمعية رواد التنمية.
10. االإ�صرف على اأو�صاع االأيتام يف امليامت.

11. متابعة الدرا�صة والتمويل الإن�صاء حديقة عامة 
داجم���ة الأطفال م���ن ذوي االإعاق���ة ولغرهم من 
االأطفال على اأر����س خم�ص�صة لهذا االأمر بقرار 
بلدي �صاب���ق بالتعاون مع االحت���اد العربي للمراأة 

املتخ�ص�صة.
12. اإي���واء حالت���ّي ت�ص���ّرد عل���ى االأق���ل يف ال�صنة 

القادمة اإىل موؤ�ص�صات متخ�ص�صة.

13. متابع���ة ق�صية الطفلة دني���ا )مكتومة القيد( 
ملنحها اجلن�صية اللبنانية ب�صبب »احلاجة امللحة«.

14. تاأمني زجاجات طبية لنّظارات لطالب �صيتم 
فح�س نظرهم.

15. اإقام���ة حمالت توعي���ة يف املدار�س الر�صمية 
حول فرز النفايات والعمل على تاأمني م�صتوعبات 

لتلبية حاجات املدار�س عند الفرز.

أهم البرامج التي تعمل اللجنة على تنفيذها في 2019/2018

حت�صني ظروف طالب املدار�س الر�صمية من اأهم اأهداف جلنة »ال�صوؤون االجتماعية وذوي االإعاقة«

اإتفاق فح�س نظر واأ�صنان وتوعية حول ال�صحة املدر�صية بالتعاون مع امل�صت�صفى احلكومي

مت ايقاف ا�صتغالل الطفلة دنيا بالت�صول بحكم ق�صائي
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بداأت عملية تطوير اإ�صرتاتيجية ال�صلطة املحلية 
2019 - 2022 لتخفي�س ن�صبة عمل االأطفال يف 
الطلب  على  بناًء   ،2018 عام  اآذار  يف  طرابل�س 
املقدم لليوني�صيف من قبل رئي�صة جلنة »ال�صوؤون 
طرابل�س  بلدية  يف  االإعاقة«  وذوي  االجتماعية 
التقنية  امل�صاعدة  على  للح�صول  �صنكري،  ر�صا 
والعائالت  االأط��ف��ال  ظ��اه��رة  ملعاجلة  وال��دع��م 

املتواجدين يف �صوارع طرابل�س.
عمل  يف  متخ�ص�صون  اخلطة  و�صع  يف  �صارك 
اليوني�صيف،  يف  الطفل  حماية  ويف  االأط��ف��ال 
االأخ��رى  ال��رائ��دة  ال��وك��االت  من  ومتخ�ص�صون 
مثل جلنة االإنقاذ الدولية IRC، ووزارة ال�صوؤون 
كثب  عن  للعمل  الداخلية،  ووزارة  االجتماعية، 
معاجلة  كيفية  ح��ول  عمل  خريطة  تطوير  على 

امل�صكلة من قبل البلدية.
باإطالق خطة عمل حملية  بلدية طرابل�س  تقوم 
اأ�صواأ  ت�صمل  وتخفي�صه،  االأطفال  عمل  ملعاجلة 
اأ�صكال عمل االأطفال واأطفال ال�صوارع واالأطفال 

العاملني يف طرابل�س.
العامة  ال��روؤي��ة  من  ج��زءًا  اخلطة  ه��ذه  وت�صكل   
»بلدية  باإن�صاء  اخلا�صة  واإ�صرتاتيجيتها  للبلدية 
ورفاههم  حقوقهم  ترعى  ل��الأط��ف��ال«  �صديقة 

واهتماماتهم.
العمل  خطة  �صتقوم  ال��ه��دف،  ه��ذا  ولتحقيق 
ومتكاملة  �صاملة  وت��داب��ر  اإج����راءات  باتخاذ 
وعملية  ال��وق��اي��ة  اإج������راءات  تن�صيق  ل�����ص��م��ان 

املتعددين.  امل�صلحة  اأ�صحاب  بني  اال�صتجابة 
و�صيتم اإ�صراك اأطفال عاملني يف كل مرحلة من 
مراحل عملية التدخل ملراعاة امل�صلحة االأف�صل 

للطفل واتباع مبداأ »ال �صرر وال �صرار«.
العمل،  خطة  ت�صميم  ف��رتة  وخ��الل  بالتوازي   
اإ�صراك  خالل  من  ا�صت�صاري  نهج  اإتباع  �صيتم 
املحلية  وامل��ج��ت��م��ع��ات  وامل���راه���ق���ني  االأط���ف���ال 
يف  الرئي�صيني  امل�صلحة  واأ���ص��ح��اب  املت�صررة 
خطة  تكون  اأن  ل�صمان  ال��ق��رار  �صنع  عمليات 
قدر  وفعالة  مالئمة،  املقرتحة  طرابل�س  بلدية 

االإمكان. 
عالوة على ذلك، هذه اال�صت�صارات �صتلعب دورًا 
يف بناء الثقة والتما�صك االجتماعي بني البلدية 

واملجتمع املحلي.

النتيجة املرتقبة بحلول عام 2022
اأن تكون بلدية طرابل�س قد خّف�صت من ظاهرة 
عمل االأطفال، مبا يف ذلك االأطفال املتواجدون 
اخلطة(  )م��دة  �صنوات  اأرب��ع  بعد  ال�صوارع،  يف 

بن�صبة 25٪ اإىل ٪30.

عرض موجز الستراتيجية تخفيض عمالة األطفال

اأثناء عر�س اخلطة على رئي�س البلدية اأحمد قمرالدين بح�صور اأخ�صائية التنمية املجتمعية يف اليوني�صيف عبر اأبي خليل
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بلدي

قمرالدي���ن حت���دث بداية ع���ن »امللع���ب االأوملبي« 
فقال: 

»ه���ذا امللعب ُلّزم يف عه���د الرئي�س الراحل رفيق 
احلري���ري ك���ي يك���ون جاه���زًا ال�صتقب���ال بع�س 
مباري���ات كاأ����س اآ�صيا الت���ي اأقيم���ت بطولتها يف 

لبنان �صنة 2000.
التلزمي كان عل���ى اأ�صا�س اإقامة امللعب على اأر�س 
»معر�س ر�صيد كرامي الدويل«، ولكن التدخالت 
ال�صيا�صية اأدت اإىل نقله اإىل جوار �صاطىء البحر 

حيث يقع امللعب اليوم.
يف ذلك الوق���ت مل تتغر املوا�صف���ات الواردة يف 
دف���رت التلزمي بالرغم من تبدل املوقع، خا�صة ان 
اللعب �صيق���ام يف منطقة تتاأثر مبا�صرة بالعوامل 
املناخية والطبيعية ب�صكل يختلف عما هي عليه يف 
منطقة املعر�س، ولذلك اأثرت ملوحة هواء البحر 
على املعدات ب�صكل مبا�ص���ر خالل �صنوات قليلة، 
مما اأدى اإىل وقوع اأ�صرار، كان اأبرزها اإنهيار يف 
مظل���ة املدرجات وغرف االإعالمي���ني... واأو�صاع 
امللع���ب حالي���ًا يف حالة مزري���ة، واملبل���غ ال�صنوي 
املخ�ص����س م���ن الدول���ة ل�صيانت���ه )350 مليون 
لرة( لي����س كافي���ًا، وتق���وم االإدارة باالإجراءات 
املمكن���ة وخا�صة جت���اه امللعب املفرو����س بالع�صب 
ومعداته اخلا�صة بالري وال�صيانة وغرف تبديل 

املالب�س«.
اأ�ص���اف: »لالأ�صف حتول امللعب اإىل موقع للجي�س 
لف���رتة طويلة مما ح���ال دون �صيانة الق�صم الذي 

كان ي�صغله.
في�ص���ل  والريا�ص���ة  ال�صب���اب  وزي���ر  عه���د  ويف 
كرام���ي اأع���دت درا�ص���ة جدي���ة الإع���ادة تاأهي���ل 
»امللع���ب االأوملب���ي« وا�صتع���ادة �صورت���ه االأ�صلية، 

وكان���ت الكلفة، بح�ص���ب الدرا�ص���ة ت�صعة ماليني 
وخم�صمائ���ة األف دوالر اأمرك���ي. ولكن بعد تغر 

احلكومة »طار« امل�صروع.
وما يج���ري حاليًا م���ن اأ�صغ���ال ل�صيانته حتافط 
عل���ى بقائ���ه عل���ى قي���د احلي���اة ومتّك���ن الِف���رق 
الريا�صي���ة م���ن اللع���ب عل���ى اأر�ص���ه )مباريات 
ك���رة القدم للدرجتني الثاني���ة والثالثة وتدريبات 

ون�صاطات ريا�صية( اأخرى«.
وق���ال: »جمل�س اجلنوب اأق���ام 12 ملعبًا بينما يف 
طرابل����س ال يوجد �صوى ملعب اأوملبي واآخر بلدي، 
وه���ذا ما يدفعني للمطالب���ة مبجل�س لل�صمال لعل 

الريا�صة عندنا تنعم مبا حتتاجه«.
وعن »امللعب البلدي« قال: 

»هو من اأف�ص���ل املالعب يف لبن���ان، وحاليًا تقام 
على اأر�صه مباريات الِفرق البروتية نظرًا لتوقف 
املدين���ة الريا�صي���ة يف العا�صم���ة ع���ن ا�صتقب���ال 
الِف���رق، وكذلك احتمال اإغ���الق »امللعب البلدي« 

هناك والذي �صتحوله البلدية اإىل مراأب«.
واأ�صار اإىل »ان القاعة الريا�صية املقفلة يف امليناء 
عادت اإىل احلياة يف عهد الوزير في�صل كرامي، 
بعد اهمال لع�صرات ال�صنني، حيث ُخ�ص�صت لها 
ميزانية م�صتقلة، وحاليًا هي يف اأف�صل حال، وهي 

الألعاب القوى«.
واأو�ص���ح »اأن بلدية طرابل�س حاليًا ب�صدد اإن�صاء 
»مدين���ة ريا�صي���ة م�صّغ���رة« يف اأب���ي �صم���راء، 
بع���د ان اأُق���ر امل�ص���روع وهو يف ط���ور االإجراءات 

القانوني���ة.
كم���ا ت���ويل البلدي���ة اهتمام���ًا بامللع���ب البل���دي، 
�ص���واء الرئي�صي اأو االحتياط���ي، وبجهد من نائب 
رئي�س »اإحت���اد كرة القدم« رئي����س البلدبة اأحمد 

قمرالدي���ن �صيت���م تزويد امللعب الثال���ث بالع�صب 
اال�صطناع���ي، كم���ا اأن�صئ له م���درج باملوا�صفات 
العاملية. وتنق�س فقط االإنارة كي تقام املباريات 
لياًل، ولدى البلدية م�صروع �صيانة وتاأهيل املدرج 
اخلا����س بامللعب االأ�صا�صي، كما تقرر اإخالوؤه من 

قبل اجلي�س«.
 وع���ن اأ�صب���اب تراج���ع الريا�صة )حتدي���دًا كرة 
الق���دم( يف طرابل����س خالفًا ملا كان���ت عليه منذ 
�صن���وات بعي���دة، اإذ لي����س هن���اك من ب���ني اأندية 
ق���ال  »ن���ادي طرابل����س«  �ص���وى  االأوىل  الدرج���ة 

قمرالدين:
»يف املا�صي كانت الت�صحيات كبرة من الالعبني 
واالإداري���ني، ومل تكن احلاجة كبرة للمال، ولكن 
�ص���ارت الريا�صة حتتاج اإىل اأم���وال، وهذا االأمر 
يحت���اج اإىل متوي���ل من قب���ل موؤ�ص�ص���ات ل�صمان 

اال�صتمرارية«.
واأو�ص���ح »اأن »اأكادميية قمرالدين« ت�صتخدم كرة 
القدم من اأجل اإحداث تغيرات يف حياة االأطفال 
تتعلق بظروف حياته���م وتفكرهم وتعاطيهم مع 
االآخري���ن. ن�صعى لتطوير االأكادميية ب�صكل دائم، 
وحتى االآن تخرج منها حوايل 500 طالب، وتتابع 
اخلريجني وتدعمهم عند احلاجة. ونحن ب�صدد 
اإن�ص���اء »اأكادميي���ة البن���ات« )م���ن 8-12 �صنة(، 
فه���ن اأمهات امل�صتقبل ويفرت����س ان تكون لديهن 
االأجي���ال  لرتبي���ة  الكافي���ة  واالإرادة  املعلوم���ات 
القادمة، فنح���ن ن�صتخدم الريا�صة الأمور ثقافية 
وتربوية واأخالقية لنخل���ق اأجيااًل من الريا�صيني 
حي���ث املواهب متوفرة بك���رثة ولكنها بحاجة اإىل 

�صقل ومتابعة« 
خ�شر

قمر الدين: بلدية طرابلس 
بصدد إنشاء »مدينة رياضية 

مصغرة«   في أبي سمراء
الرياضة في طرابلس ما هي أحوالها، ماذا عن المالعب وتحديدًا »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.

املهند�س وليد قمرالدين
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كان يا ما كان

شخصيتان حملتا اسم
»حسن االنجا« 

اختلفتا في الرؤى والممارسات والطباع!
كتب �شفوح 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، واإن كان���ا قد حم���ال اال�صم نف�ص���ه والكنية 
ذاته���ا، لكنهم���ا مل يلتقي���ا يف الزم���ان نف�صه ومل 
يكونا من اأبناء جيل واحد اأو فرتة عمرية واحدة، 
فاأحدهم���ا فر�س »�صطوت���ه« يف الربع االأخر من 
الق���رن التا�صع ع�صر، والثاين ب���داأ م�صواره الفني 

والثقايف خالل الربع االأول من القرن الع�صرين.
ح�صن االجن���ا اأو االجنه هو اال�ص���م الذي حماله 
وُعرفا به بني النا�س وُطبع يف االأذهان وُحفظ يف 

الكتب واملوؤلفات.
وم���ن االأقدم يف التاريخ من ناحية مولده وانت�صار 
�صمعته بني النا����س واأبناء طرابل�س بالذات، تبداأ 
حكاي���ة ح�ص���ن االجن���ا كومي�صي���ر ال�صرط���ة يف 
املدين���ة يف عه���د احلكم الرتك���ي وحتديدًا خالل 
عه���د ال�صلط���ان عبداحلمي���د، وله���ذه احلكاي���ة 

تفا�صيل وخبيات.
فف���ي ال�صاد����س من اأيل���ول من ع���ام 1876 جرى 

تن�صي���ب ال�صلط���ان عبداحلمي���د عل���ى العر����س 
العثماين الذي توىل ال�صلطة ب�صرط و�صع د�صتور 
للبالد اأو ما اأُطلق عليه ا�صم »القانون واأ�صا�صي«، 
ولكن���ه �صرع���ان ما اأخل بهذا ال�ص���رط وغره من 
»التوافقات« وانفرد بحك���م البالد واملناطق التي 

كانت خا�صعة ل�صيطرة االأتراك.
وكان عبداحلمي���د ال���ذي ُع���رف ان���ه م���ن اأك���رث 
ال�صالطني اهتمامًا باالإ�صالم وباأو�صاع امل�صلمني، 
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ق���د ق���ّرب اإلي���ه ال�صي���خ اأب���ي اله���دى ال�صيادي 
الرفاعي م���ن مواليد حلب، ويذك���ر ان من عادة 
ال�صلطان ان يوؤدي �صالة اجلمعة يف اأحد م�صاجد 
االآ�صتان���ة، كما يق���ول املوؤرخ �صمي���ح وجيه الزين 
يف موؤلفه »تاري���خ طرابل�س قدميًا وحديثًا«، حيث 
قرر االأرمن اغتيال ال�صلطان عبداحلميد، بو�صع 
قنبل���ة موقوتة، يف العربة الت���ي تنقله من امل�صجد 
ي���وم اجلمع���ة بع���د اأدائ���ه الفري�ص���ة وكان دائمًا 

يرجع يف وقت حمدد.
و�ص���ودف انه بع���د ان و�ص���ع االأرم���ن القنبلة يف 
العرب���ة وقبل رك���وب ال�صلط���ان، ا�صتوقفه ال�صيخ 
اأب���و الهدى على باب املق�ص���ورة ال�صلطانية واأخذ 
يدع���و له بالن�صر والتاأييد والتوفيق على اأعدائه، 
وا�صتغرق ه���ذا الدعاء بع�س الوق���ت، وال�صلطان 
يقف عند ب���اب املق�صورة لال�صتماع اإىل الدعاء، 
حيث اأنفجرت القنبل���ة وُقتل احلوذي واجلوادان 

وجنا ال�صلطان. 
وهك���ذا اأ�صب���ح لل�صيخ اأبي اله���دى منزلة ال تقدر 
ل���دى عبداحلمي���د ال���ذي اعت���ب انه ل���وال توقفه 
لال�صتم���اع اإىل دعاء اأبي اله���دى، لكانت القنبلة 
ق���د انفج���رت وه���و يف داخ���ل العرب���ة واأدت اإىل 
مقتل���ه، ويق���ال ان لل�صي���خ اأب���ي اله���دى �صداق���ة 
جتمعه مع عبدالغني االإجنا، حيث تو�صط ال�صيخ 
ل���دى ال�صلطان لتوظي���ف �صقيق �صديق���ه وهكذا 
ح�صل ح�صن االجنا عل���ى وظيفة رئي�س ال�صرطة 
يف طرابل�س وُع���رف بلقبه »كومي�صير ال�صرطة«، 
حي���ث �صب���ط اأم���ور املدين���ة وخاف���ه االأ�صقي���اء 
وقط���اع الط���رق، كم���ا يق���ول يو�ص���ف احلكيم يف 

مذكراته وكان ي�صغل من�صب اأمني ال�صر يف نظام 
املت�صرفية الذي حكم جبل لبنان.

وا�صته���ر االجنا بحم���اره اأو »جح�صت���ه«، وانه اإذا 
اأراد ان ي�صه���ر اأو ي���زور حفاًل م���ا، اأر�صل حماره 
اإىل امل���كان املق�صود، فيعل���م االأ�صقياء ان احلفل 
حمم���ي م���ن االجن���ا فرتدون ع���ن اأي���ة حماولة 

لالإ�صاءة اإىل هذا احلفل.
ويتناق���ل الطرابل�صي���ون على �صبي���ل الطرفة، انه 
عندما نفق���ت »جح�صة« االجنا تواف���د »االأهلون« 
لتعزي���ة ح�صن االجنا )!( ولكن حني تويف االأخر 
مل ي�صارك اأحد يف ت�صييعه، وهذا يجايف احلقيقة 
ا�صتن���ادًا اإىل اأمري���ن، االأول ان م���ا يت���م تداول���ه 
ه���و جمرد طرف���ة ال اأ�صل له���ا، لالقت�صا�س من 
الكومن���دان االجنا و�صطوت���ه، اأما االأم���ر الثاين 
فه���و ان اآل االجن���ا اآن���ذاك كان���وا م���ن العائالت 
ذات االأ�ص���ول واالأن�صباء وتع���دد االأبناء واالأحفاد 

واالأ�صهار.
وقد طار �صيتهم يف البالد التي حكمتها ال�صلطنة 
العثمانية وتبواأ العديد منهم امل�صوؤولية الع�صكرية 
واالأمنية ومتكنوا من �صب���ط االأو�صاع يف املو�صل 
مث���اًل ويف امل���دن ال�صامي���ة وكما اأ�صرن���ا يف لبنان 

اأي�صًا.
وق���د �صادف ان اأحد العا�ص���ني على الدولة ممن 
يرغب ح�صن االجنا باإلقاء القب�س عليهم، اغتنم 
فر�ص���ة وجود باخرة رو�صي���ة يف امليناء، فنزل يف 
زورق الوكي���ل باعتب���ار ان االمتي���ازات االأجنبية 

حتميه ولن ت�صمح باإلقاء القب�س عليه.
ولك���ن االجن���ا وال���ذي كان يراق���ب املذك���ور من 

ال�صاط���ىء بوا�صطة منظ���ار، اأ�ص���رع ومعه بع�س 
االأنف���ار م���ن ال�صرطة، فن���زل اإىل ال���زورق ونزع 
عن���ه العلم الرو�صي والق���ى القب�س على املطلوب 

بالرغم من احتجاج القن�صل.
وق���د و�صل���ت الق�صي���ة اإىل االآ�صتان���ة وا�صطرت 
احلكوم���ة العثمانية اإىل االعت���ذار وعزلت ح�صن 
االجنا من وظيفت���ه، اإال انها عادت وانعمت عليه 

ورفعت درجة وظيفته.
لذل���ك تولد ذل���ك التناق�س يف املواق���ف ال�صعبية 
واالأهلي���ة يف الكومي�صير ح�صن االجنا، ففي حني 
اعتب فريق منهم ان االجنا قد قام بدوره وو�صع 
ح���دًا لالأ�صقي���اء وب�ص���ط االآمن يف املدين���ة، كان 
للبع�س االآخر موقف خمالف ينبع من االنتهاكات 
الت���ي ارتكبها خ���الل وظيفته ومنها ك���م االأفواه، 

واإحلاق الظلم باالأبرياء.
وهنا ال ب���د من الوقوف عند ال���دور الذي قام به 
الكومن���دان ح�ص���ن االجن���ا عن���د غ���رق الدارعة 
االنكليزي���ة »فيكتوري���ا« قبالة �صاط���ىء طرابل�س 
يف 22 حزي���ران م���ن الع���ام 1897 وكانت �صمن 

اأ�صطول انكليزي موؤلف من 17 قطعة حربية.
حينه���ا ب���ذل االإجن���ا وعنا�ص���ر �صرطت���ه جهودًا 
م�صني���ة اأف�ص���ت اإىل انت�ص���ال جث���ث 29 �صابطًا 
و262 بح���ارًا اأما بقية عنا�ص���ر الدارعة فكتوريا 
وعدده���م 340 بح���ارًا و22 �صابط���ًا فق���د ق�صوا 
نحبهم غرقًا حتت امل���اء ومل يظهر لهم اأثر، وقد 
مت دف���ن اجلث���ث يف اأر�س مبحلة مقاب���ر االأ�صكلة 
»امليناء«، وهي م���ن االأرا�صي االأمرية ُخ�ص�صت 

لدفن هذه اجلثث.
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يف تل���ك االآونة برز اأي�صًا ا�صم���ان مت�صابهان هما 
م�صطف���ى االجن���ا مدي���ر االأ�صكل���ة وم�صطف���ى 
با�ص���ا االجن���ا الرج���ل املح�ص���ن البار ال���ذي هّب 
لنج���دة اأبناء مدينته الذين ا�صطروا اإىل مغادرة 
طرابل����س اإبان احل���رب العاملي���ة االأوىل وا�صتداد 
اجل���وع ووق���وع املجاع���ة واللج���وء اإىل املناط���ق 
الداخلية تخوفًا من �صرب طران قوات احللفاء 
للم���دن التي تخ�ص���ع حلكم العثماني���ني، وهو من 
اأبن���اء طرابل����س وم���ن موالي���د 1852 وقد اأجنب 

خم�صة اأبناء واأربع بنات.
وهن���ا ال ب���د ان نالح���ظ ان االأقدمني م���ن كّتاب 
وموؤلف���ني قد ميزوا بني عائالت االجنا اأو االجنة 
واأن�صبائه���م واأ�صوله���م فكتبوا »االجن���ا«، باالألف 
املم���دودة، للداللة على العائلة م���ن اأ�صل »حلبي« 
ومنه���ا الكومي�صير ح�صن االجن���ا، اأم »االأجنة«، 
بالت���اء املربوطة، فهي من اأ�ص���ول تركية وبع�صها 
اأي�صًا ُكتب باالألف املمدودة ، كما هو حال »املبدع« 
ح�صن االجنة اأو االجن���ا �صاحب دار االأوبرا التي 
حمل���ت ا�ص���م »تيات���رو زه���رة الفيح���اء« واأي�ص���ًا 
م�ص���رح �صينم���ا »الباروكيه« يف الو�ص���ط التجاري 

يف املدينة، وُعرف املبنى با�صم »�صينما االجنا«.
ولكن الكتاب���ات واملدونات، وا�صتنادًا اإىل الوثائق 
ال�صادرة عن دوائر االأحوال ال�صخ�صية يف تركيا 
ويف عدد م���ن مدن الواليات الت���ي كانت خا�صعة 
العائل���ة  اأبن���اء  اأ�صم���اء  اأن  ُتظه���ر  للعثماني���ني، 
الواحدة ُكتبت اأحيانًا »االجن���ا« باالألف املمدودة 
واأحيان���ًا بالتاء املربوطة واأحيان���ًا اأخرى مع »ال« 

التعريف وكذلك من دونها.
وي�صت���دل من كل ذلك ان هذه العائلة من »اأرومة« 
واح���دة توزعت يف اأنحاء خمتلف���ة وتعدد اأبناوؤها 
واأن�صباوؤه���ا واأحفادها واأ�صهرته���ا، فالعائلة من 
اأ�ص���ل ترك���ي، انت�صروا يف البل���دات املذكورة اآنفًا 
ورمبا نزحوا من هذه االأمكن���ة اإىل اأماكن اأخرى 
ولك���ن هذا التنق���ل ال يبر ت�صمي���ة البع�س منهم 
اأنه���م من اأ�صل حلبي اأو عراق���ي من »املو�صل« اأو 
بالد الكرد مث���اًل فهم جميعًا اأت���راك اأينما حلوا 

وتكاثروا وات�صعت ذريتهم.
وم���ن هنا نع���ود اإىل رج���ل امت���از بروؤي���ة وانبهر 
باأ�ص���واء احل�ص���ارة والتمدن والرق���ي، هو ح�صن 

االجن���ا، ال���ذي حمل اال�ص���م نف�ص���ه للكومي�صير 
ح�ص���ن االجنا الذي �صبق���ت االإ�ص���ارة اإليه، علمًا 
ان العائل���ة عرفت اأي�صًا تداواًل غريبًا يف االأ�صماء 
ذاتها فرنى ا�صم حممد اأو م�صطفى يرتدد كثرًا 
م���ن اجلد اإىل االأب اإىل احلفي���د ليتكرر ذلك يف 
اجليل الثاين وهكذا دوالي���ك للحفاظ على ا�صم 

االبن البكر.
ح�صن االجنا املثق���ف كان لديه منذ مطلع �صبابه 
�صغف بالتطور االأوروبي وتنقل مرارًا بني القاهرة 
وروم���ا واأده�صه امل�صرح بكل اأنواع���ه، وعزم على 
فك���رة »خطرة« اآنذاك، وه���ي اأن ينقل هذا الفن 
الراق���ي اإىل م�صق���ط راأ�صه وان يبن���ي م�صرحًا يف 
طرابل�س، وحتى ال يبقى االأمر جمرد فكرة، �صمر 

عن �صاعديه وبداأ العمل.
اأج���رى االجن���ا االت�ص���االت م���ع كب���ار البنائ���ني 
اخلرائ���ط  و�ص���ع  ومت  االإيطالي���ني  واملعماري���ني 
والر�صوم للم�ص���رح الطرابل�ص���ي االأول من ناحية 
الت�صمي���م والبن���اء يف مفتت���ح الق���رن الع�صرين، 
حيث كانت بع�س املباين يف املدينة تاأخذ طريقها 
اإىل التنفي���ذ وفق العم���ارة االأوروبي���ة على اأيدي 
مهند�صني خمت�ص���ني بهذه االأ�صالي���ب واالأمناط 
والزخ���ارف، يف حني كان امل�صرح يف طرابل�س هو 
عب���ارة عن حّي���ز خ�صبي يعلو ع���ن االأر�س حوايل 
امل���رت ويق���وم يف �صدارة ه���ذا املقه���ى ال�صعبي اأو 
ذاك، ويقت�صر احل�صور على الذكور، والكرا�صي 
م���ن الق�س واخليزران وه���ي متحركة وفق حركة 

االأراكيل )الرناجيل(.
»م�صرح االجن���ا« اأو »م�صرح زه���رة الفيحاء« كما 
مت���ت ت�صميت���ه يف املرحل���ة االأوىل للتاأ�صي����س، مل 
يك���ن عادي���ًا ب���ل كان »دارًا لالأوب���را« يف الو�صط 
�صف���وف ثابتة للمقاع���د الوث���رة املريحة، وعلى 
اجلانب���ني مق�ص���ورات تت�ص���ع كل واح���دة الأربعة 
مقاع���د ليختلي فيها بع�س كب���ار القوم مع اأفراد 
عائالته���م ويتابع���ون م�صاه���دة امل�ص���رح دون ان 

يراهم اأحد من املوجودين يف ال�صالة.
وطبعًا االجنا ا�صتمد هذه االأفكار مما اطلع عليه 
خ���الل م�صاهدات���ه يف »اأوب���را القاه���رة« اأو روما 
اأو بقي���ة امل���دن االأوروبية، ولذلك ا�صتق���دم اأي�صًا 
مهند�ص���ني ور�صام���ني ايطالي���ني نف���ذوا لوح���ات 

�صخم���ة ال�صتخدامها يف عملية تغي���ر امل�صاهد، 
ولعم���ري ان هذا االأ�صلوب مل يكن قد ُوجد بعُد يف 

طرابل�س واأحدث �صجة وترحيبًا.
انت�ص���ر خب العرو�س امل�صرحي���ة االأوىل بالعربية 
حلج���ز  فتقاط���روا  االأه���ايل،  ل���دى  واالأجنبي���ة 

اأماكنهم وم�صاهدة ما ميكن و�صفه باالأعجوبة.
كان ذل���ك يف اأعق���اب االنق���الب ال���ذي ق���ام به 
االحتاديون �صد ال�صلط���ان عبداحلميد، واإعالن 
الد�صت���ور يف الع���ام 1908، حي���ث ا�صتفاد ح�صن 
االجن���ا من هذه االأجواء وحث اخلطى ال�صتكمال 
التنفي���ذ يف الع���ام 1911 ولك���ن نف���ر احل���رب 
العاملية االأوىل ا�صتدعى اإىل جتميد هذا امل�صروع.

ولك���ن مع نهاية احل���رب عاد م�ص���رح االجنا اإىل 
زخمه وا�صتقب���ل العديد من الف���رق االأجنبية مع 
ازدياد تقاطر الوفود االأجنبية من قنا�صل وجتار 
اإىل املدينة، كما ا�صتقبل »م�صرح زهرة الفيحاء« 
الِف���رق العربي���ة وبالتحدي���د امل�صري���ة، كفرق���ة 
عكا�ص���ة، وفرق���ة ا�صكن���در ف���رح، وفرق���ة ال�صيخ 
�صالمة حجازي التي عر�صت م�صرحيته املعروفة 

)�صهداء الغرام اأو روميو وجوليت(.
وق�ص���د هذا امل�ص���رح جنيب الريح���اين وفرقته، 
وا�صماعيل يا�صني، وم���ن املطربني واملطربات اأم 
كلثوم، ومع انت�صار التيار الكهربائي يف املدينة يف 
العام 1931، مت ا�صتخ���دام التياترو اأي�صًا كقاعة 
للعرو�س ال�صينمائية واتخذ امل�صرح ا�صمًا جديدًا 

له هو م�صرح و�صينما »الباروكيه«.
ه���ذا االجن���از احل�ص���اري ال���ذي �صم���د رغ���م 
امل�صائ���ب والوي���الت الت���ي حلق���ت باملدين���ة يف 
حق���ب خمتلفة ا�صتمر �صاهدًا عل���ى رقي �صاحبه 
وروؤاه على امتداد قرن تقريبًا، ولطاملا توقف عن 
ا�صتقب���ال وا�صت�صافة ال���رواد الزائرين للظروف 
واالأو�ص���اع املعروف���ة التي مرت به���ا املدينة، غر 
ان���ه كان يع���ود اإىل »نب�ص���ه« يف �صاح���ة لطامل���ا 
كان���ت »قلب« املدين���ة الناب�س وتع���ج باملوؤ�ص�صات 
وامل�صاري���ع والتاري���خ وكانت متحفًا حي���ًا للروائع 
و»م�صرح االجن���ا« كان واحدًا منها، وبالرغم من 
»عجزه« كان من املتوقع ان تعود اإليه احلياة، غر 

انه ُقدر له ان يق�صي نحبه 

القومسير االنجا أخاف األشقياء »وجحشته« فرضت 
الهيبة والسطوة و»مسرح االنجا« أو »الباروكيه« 

تياترو أحدث تحواًل ونقل المدينة إلى عالم جديد
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شهادة

العالقات األهلية                          
التركية - الطرابلسية

إلى أين تتجه؟

برج ال�صاعة العثماين يف �صاحة التل يف طرابل�س

شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا متزايدًا 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.

»اجلمعية  موؤ�ص�صي  اأحد  �صلطان  زاهر  الدكتور 
اللبنانية الرتكية« وع�صو جمل�س بلدية طرابل�س 
بني  االأهلية  العالقة  عن  »التمدن«  اإىل  حت��دث 
اجلانبني، فاأو�صح اأن »عائلة �صلطاين زادة كان 
لها دورها يف زمن اخلالفة العثمانية حيث كان 

اأ�صمع  جدي اأحمد قا�صي �صرع طرابل�س، وكنت 
العام  يف  تركيا،  يف  در�صوا  اأج��دادن��ا  اأن  كثرًا 
اإىل امتحان دخول اجلامعة يف  96/95 تقدمت 
»ق�صم   - اأنقرة«  »جامعة  قبواًل يف  ونلت  تركيا،، 

ال�صيدلة«، هناك در�صت منذ 1996«.

اأ�صاف: »خالل وجودي يف تركيا مل�صنا ما ت�صهده 
تركيا من تطور وحتديدًا يف عهد الرئي�س رجب 

طيب اأردوغان. 
مع  ب��داأت،   ،2002 ع��ام  لبنان  اإىل  عودتي  بعد 
درا�صتهم  متابعة  على  الطالب  ت�صجيع  اآخرين، 
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برج ال�صاعة اأمام ق�صر »دوملا به�صه« يف ا�صتانبول

اإق��ام��ة  ع��ل��ى  �صجعنا  ال���ذي  االأم����ر  ت��رك��ي��ا،  يف 
طرابل�س  يف  ال��رتك��ي��ة«  اجل��ام��ع��ات  »م��ع��ر���س 
اإعتبارًا من �صنة 2011، بعد نيلنا العلم واخلب 
مما  الرتكية«،   - اللبنانية  »اجلمعية  بتاأ�صي�س 
ويف  اجلانبني  بني  العالقات  تعزيز  يف  �صاهم 
اإطالع الطالب اللبنانيني على التعليم يف تركيا، 
ويف ذلك الوقت كانت الدولة الرتكية تخ�ص�س 
خ��م�����س ِم��ن��ح درا���ص��ي��ة ل��ل��ب��ن��ان ع��ب ال�����ص��ف��ارة 
امِلنح  اإع��ط��اء  ق��رار  اأ�صبح  والح��ق��ًا  اللبنانية، 
التقدمي  ويكون  الرتكية،  احلكومة  رئا�صة  بيد 
للح�صول على املنح مبعدل مرتني يف ال�صنة، مرة 
واآذار(، ومرة  �صباط  والدكتوراة )بني  للما�صرت 
الطالب  وع��دد  واأي��ار(،  ني�صان  )بني  للي�صان�س 
املئوية  للن�صبة  يخ�صع  امِل��ن��ح  على  احل��ائ��زي��ن 
منا�صفة  وتكون  عليها،  للح�صول  للمتقدمني 
بني املا�صرت والدكتوراه من جهة واللي�صان�س من 
ويف  تركيا  جامعات  يف  تكون  وامِلنح  ثانية،  جهة 

جامعات يف قب�س الرتكية«.

واأو�صح »اأن التعليم باللغتني الرتكية واالنكليزية 
»اأن  بح�صب اجلامعات واالخت�صا�صات«، موؤكدًا 
امِلنح تعطى للطالب املتفوقني. وعادة تكون ن�صبة 
املتقدمني للح�صول على امِلنح من طرابل�س اأكب 

من املناطق اللبنانية االأخرى«.
الدخول )الفيزا(  تاأ�صرة  »اإلغاء  اأن  اإىل  واأ�صار 
�صاهم يف رفع ن�صبة التبادل ال�صياحي يني لبنان 
خا�صة  بكثر،  اأك��رث  لبنان  من  ال��زوار  وتركيا. 
عدة  قبل  االأت���راك  الطيارين  خطف  عملية  ان 
القدوم  عن  االأت��راك  اإحجام  اإىل  اأدت  �صنوات 
اإىل لبنان. واالأتراك يحبون طرابل�س ولها مكانة 

خا�صة عندهم«.
واأكد »ان »اجلمعية اللبنانية - الرتكية« ت�صاهم 
يف تعريف االأتراك بطرابل�س، كما ا�صتغلت على 
املولوية«  »التكية  منها  املدينة  اآثار  بع�س  تاأهيل 
»�صاعة  لل�صوفية،  متحف  اإىل  �صتتحول  التي 
ال��ت��ل«، »ج��ام��ع ال��بط��ا���ص��ي«، ك��ذل��ك »اجل��ام��ع 
الرتكية  الثقافة  وزارة  �صتقوم  ال��ذي  املعلق« 

ُتعنى  التي  تيكا«  »موؤ�ص�صة  خ��الل  من  بتاأهيله 
واأثريًا،  وتنمويًا  ب�صريًا  املجاورة  البالد  بتنمية 
على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  للم�صاجد،  ���ص��ج��اد  وت��اأم��ني 

االأولويات بالن�صبة للمناطق«.
العثمانية  ال�صرايا  بناء  اإعادة  مل�صروع  وبالن�صبة 

يف حملة التل قال:
اإ�صتعداده  الرتكية«  البلديات  »اإحت���اد  »اأب���دى 
احلكومة  رئا�صة  وافقت  حال  يف  امل�صروع  لتبني 
احلريري  الرئي�س  وج��ه  وق��د  عليه،  اللبنانية 
بهذا  املعنية  ال��رتك��ي��ة  اجل��ه��ات  اإىل  م��را���ص��ل��ة 

اخل�صو�س. 
اأما ما ح�صل منذ �صنوات حول امل�صروع فقد وقع 
اإلتبا�س ووقف »جمل�س االإمناء واالإعمار« يف وجه 
�صالم(  )متام  احلكومة  رئا�صة  كذلك  امل�صروع 

يف ذلك الوقت.
رئا�صة  ل��دى  ال��درا���ص��ة،  قيد  ح��ال��ي��ًا،  امل�����ص��روع 
»اإحتاد البلديات الرتكية«، بعد املوافقة الر�صمية 

اللبنانية والرتكية عليه« 
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هل م���ن تعريف ب� »اجلمعي���ة اللبنانية للمحافظة 
على تراث طرابل�س«؟

»تاأ�ص�ص���ت »اجلمعي���ة اللبناني���ة للمحافظ���ة على 
ت���راث طرابل����س« ع���ام 2009 يف باري����س وكانت 

غايتها االأ�صا�صية التعريف برتاث طرابل�س.
يف البداية، كان���ت طموحاتنا تقت�صر على اإظهار 
املدين���ة ب�صورته���ا الراقي���ة واجلميل���ة، م���ن هنا 
انطلقت اجلمعية وهي املبادرة الوحيدة التي ُتعنى 

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�صوائي���ًا. يف البداية نظرنا 
اإىل جت���ارب مدن اأخرى يف املحافظة على الرتاث 
وجتميل���ه واإب���رازه وكان هدفن���ا اال�صتف���ادة م���ن 
جتاربه���ا. لنع���رف ما ه���ي اخلط���وات التي يجب 

القيام بها وما هي االأولويات.
عقدن���ا موؤمت���رات م���ع: الدبلوما�صي���ة الفرن�صية، 
جمل�س ال�صيوخ الفرن�صي، »معهد العامل العربي«، 

الن���غ«  »ج���اك  الفخ���ري  رئي����س جمعيتن���ا  وم���ع 
واأخ�صائيي���ني من جميع اأنح���اء العامل، كما متت 
دعوة م�صوؤولني يف البلدية ووزارة الثقافة ومديرية 
االآثار و»جمل����س االإمناء واالإعمار«، عّرفناهم اأواًل 
برتاث طرابل�س وخرجنا ب� 3 تو�صيات مهمة جدًا 

والتي اأ�صبحت مبثابة خارطة طريق لنا:
- اأواًل اأهمي���ة اجلرد ملعرف���ة ما حتتويه طرابل�س، 
وهو اأم���ر بالغ االأهمي���ة الأن ال اأحد يع���رف كل ما 

يوجد يف املدينة، اإذ مل يتم اجلرد بعد.
- ثانيًا التوعية على تراث طرابل�س و�صرورة لفت 

انتباه املواطنني واقناعهم باأهمية احلفاظ عليه.
- ثالث���ًا م���ا ن�صمي���ه جتمي���ل واإبراز ال���رتاث ل�صد 

النظر اإليه وتغير نظرة النا�س اإليه«.
ما هي براجمكم والن�صاطات التي تقومون بها؟

»نعمل على التو�صي���ة الثانية وهي للتوعية، وذلك 
�صم���ن برنامج »تراثي تراثك« املقام يف املدار�س. 
ه���ذا البنامج ه���و برنامج اليوني�صك���و، اإعتمدته 
وزارة الرتبي���ة، وهو االآن يف �صنت���ه الثالثة. يتكون 

»تراثي تراثك« من ثالثة اأجزاء، االأول يتطلب من 
التلميذ اكت�صاف تراث���ه العائلي اخلا�س، من هنا 
يتم االنتقال اإىل تراث املدينة يف املرحلة الثانية، 
وم���ن ث���م اإىل امل�ص���روع )اأغنية، فيل���م، عر�س( 
يقدمه الطال���ب يف املرحلة الثالث���ة يف اآخر العام 

الدرا�صي.
ب���داأ امل�صروع يف طرابل�س ث���م انتقل اإىل عدة مدن 
وبل���دات يف حمي���ط املدينة كالك���ورة وزغرتا قبل 
اأن يت���م تعميمه هذه ال�صنة عل���ى كل ال�صمال، من 
الب���رتون اإىل احل���دود ال�صوري���ة. هو طبع���ًا ُيعنى 
برتاث طرابل�س ولكن بع�س املناطق التي ا�صرتكت 
فيه اأحب���ت ان ت�صيف اأي�صًا تراثه���ا اخلا�س وهو 

اأمر مرحب به وُيغني البنامج.
عدا عن ذلك، راأينا �صرورة دمج جمهود التوعية 
على الرتاث مع التوعي���ة على النظافة وباالأخ�س 
ع���ن �ص���رورة املحافظ���ة عل���ى نظاف���ة االأماك���ن 

الرتاثية.
بع���د جناح م�ص���روع التوعية يف املدار����س، انتقلنا 

بين جمانة شهال تدمري 
وتراث طرابلس حكاية عشق

ر�شا بي�شار

د. جمانة شهال تدمري اسم 
بات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية 

تراث طرابلس. وفي السنوات 
األخيرة، أصبحت نشاطاتها 

الثقافية موعدًا 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�صة »اجلمعية اللبنانية للمحافظة على تراث طرابل�س« جمانة �صهال تدمري

نشاط
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اإىل التو�صي���ة الثالثة وهي  جتميل واإبراز الرتاث، 
فتطلعن���ا اإىل االأف���كار الت���ي اأثبت���ت جناحه���ا يف 
اخل���ارج من هنا انطل���ق ن�صاط »خ���ان الع�صكر«. 
جّملن���ا ورممنا ونظفنا هذا اخل���ان واأو�صلنا اإليه 
الكهرب���اء. مل يك���ن بع�س اأهل طرابل����س يعرفون 
»خ���ان الع�صكر« ولالأ�صف حتى النواب والوزراء مل 

يعرفوا اأين يقع حني متت دعوتهم اإليه. 
م���ع جناح ن�صاطن���ا ب�صكل كب���ر، قررنا ان جنعل 
من���ه موع���دًا �صنوي���ًا اأ�صمين���اه »اأي���ام طرابل����س 
الرتاثي���ة« و�صجلنا ه���ذا املوع���د يف وزارة الثقافة 

واأ�صبح مبثابة »ربيع« للمدينة.
يف ال�صنة التالية قمنا بن�صاطات ثقافية مميزة يف 
»ب���رج ال�صباع«، وهذه ال�صنة ك���بت اأهدافنا اأكرث 
مما كن���ا نتوقع ودخلنا اإىل حمط���ة القطار والتي 
�صكلت حتديًا كبرًا، فقد وجدناها يف حالة يرثى 
لها وتطلبت منا جمهودًا كبرًا كي نهيئها لت�صتقبل 
ال���زوار. عملن���ا يف حمطة القط���ار كان مميزًا اإذ 
ت�صم���ن طاولة م�صتديرة �صارك���ت فيها »اجلامعة 
اللبنانية« و»LAU« ومت عر�س م�صاريع لطالبهما 
يف الهند�ص���ة تتن���اول املحط���ة. تعريفن���ا عن هذه 
املع���امل الرتاثي���ة من خ���الل ن�صاطاتن���ا ال�صنوية 

ي�صل���ط ال�صوء عليها، فبع���د الن�صاط االأخر مثاًل 
تلقينا عرو�صات متويل وم�صاريع لهذه املحطة من 

الدولة الرتكية.
وموؤخ���رًا ا�صتغلّين���ا وج���ود اأع�ص���اء اجلمعي���ة يف 
طرابل�س لق�صاء عطلة ال�صيف للقيام مب�صروعنا 
اجلديد، »كزدورة و�صورة«. الفكرة لي�صت جديدة 
ولكنها فعالة يف لفت النظ���ر اإىل تراث طرابل�س. 
فنح���ن ذهبنا 3 م���رات باال�صبوع يف متام ال�صاعة 
ال�صاد�ص���ة �صباح���ًا لنتم�ص���ى يف املدين���ة القدمية 
ونلتقط ال�صور، اإخرتنا اأن نفعل ذلك يف ال�صباح 
الباك���ر اأواًل ك���ي نرى �صروق ال�صم����س فوق معاملنا 
االأثري���ة، وثانيًا ل���رنى املدينة نظيف���ة، وثالثًا كي 
نتجنب الزحام وك���رثة النا�س فنمعن يف تفا�صيل 
وجمال تراثنا، وقد ن�صرنا الكثر من ال�صور على 

مواقع التوا�صل االجتماعي«.
كي���ف تقيمني جتاوب النا����س وردة فعلهم على ما 

تفعلونه؟
»نظرة النا�س اإىل عملنا تغرت كثرًا يف ال�صنوات 
التي م���رت، فمن ال���� 2009 اإىل ال���� 2018، حني 
كان���ت املعارك يف طرابل�س يف اأوجها، كان النا�س 
ي�صحك���ون يف وجه���ي. اأن���ا اأحتدث ع���ن الرتاث 

واأن���ه م�صتقب���ل طرابل�س، والنا����س تظنني جننت 
وتتهمن���ي بالعي�س يف ق�ص���ري العاجي، منف�صلة 
عن الواقع. كان���وا ين�صحوين بتقدمي امل�صاعدات 
الأهل طرابل�س الفقراء الذين ميوتون يف املعارك 

بداًل من االهتمام بالثقافة والرتاث.
كان���ت ل���دي الرغب���ة يف م�صاع���دة مدينتي رغم 
غربتي عنه���ا، وكان باإمكاين تق���دمي امل�صاعدات 
املادي���ة اأو الغذائي���ة كم���ا فع���ل الكث���رون، ولكن 
وجهة نظ���ري كانت دائمًا خمتلف���ة، فبدل تاأمني 
م�صاع���دات مالي���ة، اأري���د تاأم���ني فر����س عم���ل 
م���ن خالل انعا����س االقت�ص���اد وحتري���ك العجلة 
االقت�صادي���ة ع���ب ال���رتاث وال�صياح���ة، الرتاث 
يجل���ب ال�صياح���ة وه���و ث���روة طرابل����س الوحيدة 

وم�صدر دخل لها.
من���ذ الع���ام 2015 تغرت نظرة النا����س وو�صلت 
الفكرة اإىل �صريحة كبرة منهم. وهذا وا�صح من 
عدد املتابعني عل���ى �صفحاتنا يف مواقع التوا�صل 
االجتماع���ي واأع���داد امل�صارك���ني يف ن�صاطاتن���ا. 
واملوؤ�ص���ر عل���ى ذل���ك اأي�ص���ًا هو ع���دد اجلمعيات 
االأخرى التي تعمل االآن بنف�س طريقتنا وهذا اأمر 

مطلوب وايجابي ومرحب به«.

حمطة القطار يف طرابل�س حيث جرت احتفالية »تراثي تراثك« ل�صيف 2018 بعنوان »و�صل الرتين« وذلك من تنظيم »اجلمعية اللبنانية للمحافظة على تراث طرابل�س«
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ماذا عن التو�صية االأوىل، اأي اجلرد؟
»مو�ص���وع اجلرد يتطلب ق���درات اأكب من جمعية 
تعم���ل لوحده���ا، فالبلدي���ة ل�صوء احل���ظ راف�صة 
رف�صًا قاطعًا لهذا املو�صوع لي�س فقط الأنه مكلف، 
ب���ل اأي�صًا الأنه يتطلب جمهودًا ب�صريًا  كبرًا. نحن 
بامكانن���ا اأن ن�صاع���د ونق���دم اأ�صياء كث���رة ولكن 
يجب ان يقتن���ع الرئي�س وم�ص���وؤول جلنة االآثار يف 
البلدية باأهمية هذا املو�صوع وهما غر مقتنعني. 
امل�صكل���ة لي�صت اأنهما ال يريدان اجلرد اأو ال يريان 
اأهميت���ه ولكن اأنهما غر مقتنع���ني باأن هذا االأمر 

هو اأولوية االآن.
اجلرد، يتطل���ب جمهودًا كبرًا ولكنه اأي�صًا يجلب 
الكث���ر م���ن االأم���ور االيجابي���ة لطرابل����س. عدا 
عن اأنن���ا نتعرف على ت���راث مدينتن���ا، وهو حق، 
ب���ل واجب وطن���ي، فنح���ن اأي�صًا نع���ي ونتعلم من 
خالل ه���ذا العمل، ما هي االأولوي���ات يف الرتميم 
وملاذا يج���ب ترميم ذاك املبن���ى عو�صًا عن غره 
والطريقة ال�صحيح���ة والعلمية ال�صليمة لرتميمه 

دون اإحداث اأي ت�صويه.
جميعنا نتف���ق على اأهمية املحافظ���ة على املدينة 
وترميمه���ا وع���دم ه���دم اأي �ص���يء، ولك���ن هناك 
من هم غر مقتنعني باأهمي���ة الدرا�صات العلمية 
واجل���رد ال�صلي���م لرنمم م���ا يجب فع���اًل ترميمه 
وبطريق���ة علمي���ة �صحيح���ة حتاف���ظ عل���ى طابع 
املدين���ة القدمي���ة. املحافظة على ت���راث مدينتنا 
يحت���اج اإىل جمهود ومتويل كبري���ن واإىل موافقة 
واإرادة حقيقي���ة م���ن امل�صوؤولني وه���ذا غر متوفر 
حالي���ًا ال من البلدية وال من الوزارة، فهم ال يرون 

يف هذا اأولوية.
البلدي���ة غ���ر مهتم���ة بدع���م برنامج ك���� »تراثي 
تراث���ك« بينما بلدية زغرتا مث���اًل تعتبه من اأهم 
امل�صاريع الت���ي تقوم بها حاليًا. ونطالب هنا، عب 
من���ب »التمدن« اأن تتبنى بلدي���ة طرابل�س م�صروع 
»تراث���ي تراث���ك« واأن تدعمه بالتموي���ل والعن�صر 
الب�ص���ري اأ�صوة ببلديات اأخ���رى، فدعم الوزارة ال 
يكف���ي الأنها ال ُتعنى فق���ط بطرابل�س، ومن واجب 
البلدية دعمه واالهتم���ام به واإدراك مدى اأهميته 

فنحن باأم�س احلاجة اإليه«.
ملاذا ترين يف هذا العمل اأولوية؟

»حني نق���وم بهكذا عمل، نحت���اج اأواًل اإىل عن�صر 
ب�ص���ري، هن���اك اأحي���اء يف طرابل����س ت�ص���ل فيها 
ه���وؤالء  ن���درب  اأن  ميكنن���ا   ،٪60 اإىل  البطال���ة 
االأ�صخا����س ونعلمه���م مهن���ة له���ا عالق���ة بامل�صح 

واجلرد واحلفاظ على الرتاث والرتميم.
وهن���اك اأ�صحاب ال�صه���ادات كاملهند�صني وعلماء 
االآث���ار واملوؤرخ���ني يف الفن ن�صتطي���ع اأن نوفر لهم 
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فر�س عمل.
النا�س  لدى  وعيًا  نخلق  العمل،  لفر�س  اإ�صافة 
الذين يقومون بالعمل على الرتاث، مما يحثهم 
ومعرفة  لها  وال��والء  مدينتهم  على  الغرة  على 
احلجر  ويبيع  يقتلع  من  هناك  فاليوم  قيمتها. 
واالأ���ص��ي��اء االأخ���رى م��ن امل��ع��امل ال��رتاث��ي��ة، اإم��ا 
وهو  حمله  من  اأو  القدمية  املدينة  يف  بيته  من 
واأهميتها  قيمتها  يعرف  ال  رمبا  اأو  مكرتث  غر 

ملدينته. يجب اأن نغر هذا الواقع«.
هن���ا نتط���رق اإىل دور املواط���ن يف احلف���اظ على 

تراث املدينة، ما اأهمية هذا الدور؟
ان  يجب  من  فهو  يلعبه،  كبر  دور  »للمواطن 
احلفاظ  عاتقه  على  فياأخذ  الرتاث  اأهمية  يعي 
»تراثي  مع  املدار�س  دخلنا  ال�صبب  لهذا  عليه، 
اجلديد  اجليل  يف  الفكرة  هذه  لنزرع  تراثك« 
�صق  اأ�صفنا  اأي�صًا  ال�صبب  لهذا  ال�صغر.  منذ 
اأن  ا�صتدركنا  اأن  بعد  البنامج  اإىل  النظافة 
النظافة  واأن  يتما�صيان،  ال  وال��رتاث  القمامة 
يقت�صر  وال  ال��رتاث.  واإب��راز  لتجميل  اأ�صا�صية 
اأي�����ص��ًا ان  ب��ل واج��ب��ه  امل��واط��ن على ه��ذا،  دور 
بها  واالفتخار  املدينة  حب  على  اأطفاله  يربي 

وبرتاثها«.
م���اذا عن دور الدولة، ه���ل هناك تعاون من قبلها 

اأم هي فعاًل مق�صرة؟
على  فقط  لي�س  االأك��ب،  املق�صر  هي  »ال��دول��ة 

يف  ال���رتاث  �صعيد  على  ب��ل  طرابل�س،  �صعيد 
دوره����ا يف  تلعب  ان  ي��ج��ب  ف��ه��ي  ك��ك��ل،  ل��ب��ن��ان 
به  تقوم  اأن  امل�صتحيل  الذي من  مو�صوع اجلرد 
جمعية لوحدها. اإ�صافة اإىل ذلك نحن كجمعية 
ن�صتطيع  ال  ولكن  اليوني�صكو  مع  كثرًا  نتعاون 
نتقدم  ان  خم��ول��ني  فل�صنا  ال��دول��ة،  دور  لعب 
لت�صبح  طرابل�س  تر�صيح  بطلب  اليوني�صكو  من 
الدولية،  املوؤ�ص�صة  ه��ذه  ل��دى  معتمدة  مدينة 
مل  وه��ذا  وتدعمه  امللف  تقدم  ان  يجب  الدولة 
ت�صويهها  يتم  املدينة  ان  عن  عدا  هذا  يح�صل. 
بالرتميم غر املدرو�س والدولة ال تقوم بواجبها 

باإيقاف ذلك.
�صوى كدولة خدمات  لبنان  اإىل  تنظر  ال  الدولة 
بالرغم من اأنه فقد دوره اخلدماتي يف املنطقة 

ومل يعد يتميز بذلك.
ال�صياحة،  من  اآخ��ر  ن��وع  لتنمية  بحاجة  ونحن 
بع�س  ع��ن  بها  منتاز  التي  الرتاثية  ال�صياحة 

الدول يف املنطقة، ولكن الدولة ال تعي ذلك.
مكرتث  غر  ياأتي  ال��ذي  االأوروب���ي  اأو  االأجنبي 
ياأتي  ال�صحاب. هو  وناطحات  الفخمة  بالفنادق 
ومعه حقيبة على ظهره، ويريد النزول يف فندق 
وق��الع  متاحف  زي���ارة  يريد  ورخي�س،  �صغر 

واآثار وجوامع وكنائ�س ومدن قدمية تراثية.
مقبول.  ب�صعر  حرفية  منتجات  ���ص��راء  ي��ري��د 
ال�صرق  ه��ذا  ال�صرق،  اإىل  ياأتي  حني  االأجنبي 

التجربة  عن  يبحث  احل�صارات،  مهد  القدمي، 
ب��الده  ت�صابه  اأ���ص��ي��اء  ع��ن  يبحث  ال  ال�صرقية، 

الغربية، ال يبحث عن املول واملراكز التجارية.
بالرغم من ذلك الدولة تهمل الرتاث تاريخيًا، 
ُيذكر  �صيء  اأي  على  ال�صوء  ت�صليط  تريد  وال 
واقع،  ولكنه  لبنان،  تاريخ  من  معينة  بحقبات 
وه���ذه احل��ق��ب��ات ه��ي م��راح��ل م��ن ت��اري��خ��ن��ا ال 
يجب  ال  لها.  ظهورنا  واإدارة  حموها  ميكننا 

االجتاه فقط ملا هو جديد وع�صري«.
ما هي العوائق التي تواجهونها يف عملكم؟

»من العوائق طبعًا االإمكانيات املادية املحدودة 
ال��ت��ي حت��د م��ن ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ال��ت�����ص��رف وم��ن 
ازدادت  كلما  التمويل،  ازداد  فكلما  فعاليتنا، 

قدرتنا على اإحداث تغير اأكب.
عن  امل�صوؤولني  من  الكثر  اكرتاث  عدم  وهناك 
ن�صعر  بتنا  حتى  فيها،  الرتاث  بو�صع  طرابل�س 
اإليهم  وبدعوتنا  بعملنا  نزعجهم  اأننا  اأحيانًا 

للح�صور.
نفعله.  ما  باأهمية  امل�صوؤولون  يقتنع  ان  يجب 
وجهدًا  كثرًا  مااًل  ت�صرف  البلدية  مثاًل  فرنى 
�صتبقى  التي  العيد  وزينة  جم�صمات  على  كبرًا 
اإمنائية  م�صاريع  وباملقابل  اأي���ام  ب�صعة  فقط 
دعمها  اأو  متويلها  يتم  ال  بها  نقوم  كالتي  مهمة 

اأو االهتمام بها من قبلها.
هذا هو االمناء احلقيقي، لي�س وعود امل�صتقبل، 
االآث���ار، يف  ال���رتاث، يف  ال��ي��وم، يف  ب��ل م�صاريع 
احلرفية  بال�صناعة  االه��ت��م��ام  يف  ال��ت��وع��ي��ة، 

للمدينة«. الرتاثية اخلا�صة 
ماذا عن املرحلة املقبلة؟

»خالل الع�صر �صنوات التي م�صت كنا يف مرحلة 
ون��در���س  ب��اأف��ك��ار  نتقدم  كنا  وت��رق��ب،  درا���ص��ة 
تغير  االأ�صا�صي  هدفنا  ك��ان  فعله.  ميكننا  ما 
نظرة الراأي العام جتاه الرتاث. ولكن ما احلل 
براأيي  طرابل�س؟  مدينة  تراث  النقاذ  امل�صتدام 
املدينة كرتاث  ت�صجيل  اأي  اليوني�صكو،  احلل هو 
واال�صتثمار  التمويل  لها  �صيجلب  مما  عاملي، 

وال�صياحة. االأجنبي 
جلمعيتنا  امل��ق��ب��ل��ة  ال��رح��ل��ة  ذل����ك،  غ��ي��اب  يف 
مبوا�صفات  االأب��ن��ي��ة  بع�س  ترميم  �صتت�صمن 
خطوة  اهلل،  ���ص��اء  اإن  �صي�صكل،  مم��ا  ع��امل��ي��ة 
�صنلعب  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  ها.  ُيحتذى  ايجابية 
امل�صوؤولني  على  لوبي  اأو  �صغط  فريق  دور  اأي�صًا 
عملنا  و�صنكمل  طرابل�س،  يف  بالرتاث  املعنيني 
ك�صلة و�صل بني االأ�صخا�س املهتمني والنافذين 
ويف  الغرب  يف  واال�صتثمار  اجلديدة  واالأف��ك��ار 

طرابل�س« 



مستشفى طرابلس الحكومي..

حق���ق م�صت�صف���ى طرابل����س احلكوم���ي نق���الت نوعية يف جم���االت اخلدمات 
الطبي���ة، التمري�صية، اال�صت�صفائي���ة، التثقيفية، والوقائي���ة الهايل طرابل�س 
وال�صم���ال. وا�صتكماال لتطوير ال�صبكة الوطني���ة للرعاية ال�صحية االولية كان 
ال�صباق يف ابرام اتفاق تعاون مع وزارة ال�صحة العامة �صمن االإطار ال�صحي 

العام يف حت�صني �صحة املواطنني ونوعية حياتهم.
ت�صمل خدمات الرعاية ال�صحية االولية يف امل�صت�صفى على:

 -عالج االمرا�س بني كل افراد العائلة رجاال ون�صاء واطفاال.
 - اكت�ص���اف مبك���ر للعدي���د م���ن االمرا�س وذلك ع���ن طريق الك�ص���ف العام 

والك�ص���ف ال���دوري مع برام���ج امل�صح الطب���ي ح�صب اهمية امل�صكل���ة ال�صحية 
املوجودة او املتوقعة.

 -متابعة وعالج االمرا�س امل�صتع�صية بعد ت�صخي�صها.
 -احال���ة احل���االت التي حتتاج اىل عناية خا�ص���ة لعالجها مع االق�صام داخل 

االق�صام التخ�ص�صية يف امل�صت�صفى.
 -التوعية والتثقيف ال�صحي.

ان الرعاية ال�صحية هي مفتاح ال�صحة للجميع فهي تقدم الركائز اال�صا�صية 
للمجتمع لي�صبح اكرث �صحة وللم�صتقبل اكرث ا�صراقًا.

يهتم باالنسان
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حيث لكل مريض غرفة مستقلة

مميزات امل�شت�شفى:
ال�شامنة، وذلك  اأو اجلهة  اال�شت�شفاء  النظر عن درجة  لكل مري�ض بغ�ض  امل�شت�شفى بتخ�شي�ض غرفة م�شتقلة  يتميز 
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 )5 غرف(، 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.
darchifaewww.daralchifae.com06 440 348 - 06 440 358

قسم
عناية وتمييل القلب

معاينة 35.000 ل. ل. فقط

06 429 595 ext: 514

قسم
جراحة العين

فريق تمريضي وتقني
ذو خبرة واسعة
في قسم القلب

معاينة مجانية
للمرضى

فوق الـ 60 عامًا

    جمهز بـ: 

يعترب  الذي    general electric متييل  •��جهاز 
�شرايني  متييل  جمال   يف  نوعه  من  االحدث 

القلب  و�شرايني الدماغ واالطراف. 
الذي  للقلب   Echo Doppler cardiac •��جهاز 
جمال  يف  احلديث  التطور  االعتبار  بعني  ياأخذ 

الت�شوير.
 .Holter EKG اجلهد  فح�ض  •�جهاز 

وال�شغط.  القلب  تخطيط  هولرت  مراقبة  •��جهاز 
holter blood pressure monitor

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.
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لذلك، ويف اإطار برناجمها التنموي الإعادة اإحياء 
املدينة القدمية يف طرابل�س اجتماعيًا واقت�صاديًا، 
اأن�صاأت »موؤ�ص�صة ال�صفدي« مركزًا للتدريب املهني، 
وُيع���ّد هذا املركز من اأبرز االإجنازات االإمنائية يف 
املنطقة، لي�س فق���ط الأن موؤ�ص�صة عريقة ومعروفة 
مب�صاندته���ا ودعمها ل�صب���اب طرابل����س واملنطقة 
علمي���ًا وثقافيًا، هي التي تكّلف���ت باإن�صائه، بل الأنه 
ُيعّد م�صاح���ة اآمنة يلتجىء اإليها ال�صباب هربًا من 

االآفات التي ت�صيب جمتمعهم وحميطهم.
ُيذك���ر اأن املرك���ز ي�صتقب���ل ال�صب���اب ب���ني 16 و40 
�صن���ة، ويق���ّدم له���م - جماًن���ا - تدريب���ات نظرية 
وميدانية مكّثفة مع نخبة من املدّربني، يف جماالٍت 
الده���ان،  التوري���ق،  اأبرزه���ا احلياك���ة،  عدي���دة 

التبلي���ط، النج���ارة، الكهرب���اء، م�صاع���د طاهي، 
العناي���ة بالعج���زة واالأطف���ال وغره���ا م���ن املهن 

واالإخت�صا�صات املهّمة.
والالف���ت يف ه���ذه املب���ادرة التنموية املمي���زة، اأن 
املنت�صبني اإىل املركز يح�صلون يف نهاية التدريبات 
على �صهادة خ���بة معرتف بها من قب���ل »الوكالة 
وم�صّدق���ة   )GIZ( ال���دويل«  للتع���اون  االأملاني���ة 
من »موؤ�ص�ص���ة ال�صفدي« وع���ّدة موؤ�ص�صات حملية 

واأجنبية.
ويف اإط���ار التنمية الذاتي���ة واالإجتماعية، وبهدف 
غر����س االأم���ل يف نفو����س ال�صب���اب والتوعي���ة يف 
عقولهم، ت�صعى »موؤ�ص�ص���ة ال�صفدي« عب »مركز 
ال�صف���دي للتدري���ب املهن���ي املعّج���ل« اإىل تاأم���ني 

فر�س العمل للمتدّربني؛ وقد حتّول هذا ال�صعي اإىل 
حقيقة على اأر�س الواقع بحيث توّظف العديد من 
الذين تخرجوا من املركز حاملني �صهاداتهم بكل 
فخر. و�صُيتاَبع هذا االأمر مببادرة »واحة الفر�س« 
فري���دة، اأعلن عنها خ���الل حفل التخ���رج الثالث 
يف 26 اأيل���ول املا�ص���ي حيث يك���ون املركز قد خّرج 
1200 طالب وطالبة منذ اإفتتاحه حتى نهاية اأيلول 

اجلاري.
وبذلك تكون »موؤ�ص�صة ال�صف���دي« قد فّعلت اأي�صًا 

العجلة االإقت�صادية وحّركت �صوق العمل.
وتاأم���ل االإدارة اأخرًا، اأن يكون هذا املركز متهيدًا 
ملزيد من املبادرات وامل�صاريع االإمنائية، لي�س فقط 

يف طرابل�س، بل يف كل لبنان 

»واحة الفرص«:
مبادرة جديدة تعلن عنها

»مؤسسة الصفدي«

ليس خافيًا أن عاصمة لبنان الثانية وثاني أكبر المدن فيه، وهي طرابلس، تعاني، 
ولألسف، من أعلى نسب التسرّب المدرسي والبطالة واإلهمال، مما يؤثر سلبًا على 

الشباب ويهدد مستقبلهم.

خدمات

احتفال التخرج
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خالل اأحد احتفاالت التخرج

اأدوات �صحية

كهرباء م�صاعد طاه

حياكة
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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(

باالإ�صافة اإىل الوزير ال�صابق ال�صفدي �صارك يف 
ح�صور احلفل:

- نائب رئي�س »موؤ�ص�صة ال�صفدي« رئي�صة جمعية 
»طارة وخيط« الرا ال�صفدي. 

- وممثلة عن »RDPP« »ريبيكا لو�صي كارتر«.
- نقيب املهند�صني ب�صام زياده.

- نائ���ب رئي����س جمل����س اإدارة »معر����س ر�صي���د 
كرامي الدويل« ر�صوان مقّدم.

- ممثل عن »APAVE« ر�صيد مبارك.
- نائ���ب رئي����س »اإحت���اد اجلمعي���ات االإغاثية يف 

لبنان« عبدالرحمن دروي�س.
- ممثلة عن قطاع املطاعم �صلمى ثمني رعد.

- رئي�س »نادي املتحد« اأحمد ال�صفدي.
املنظم���ات  ع���ن  ممثل���ني  اإىل  باالإ�صاف���ة   -

واملوؤ�ص�صات الدولية.
- اإىل جانب املتدربني واأهاليهم.

الوقائع
بداية الن�صيد.

ث���م اأغني���ة RAP اأعده���ا بوب عرج���ا خ�صو�صًا 
لهذا احلف���ل، »ي�صف من خاللها ح���ال ال�صباب 
بع���د  اأحواله���م  تغ���ّرت  وكي���ف  الطرابل�صي���ني 
ان�صمامهم اإىل معه���د ال�صفدي للتدريب املهني 

املعجل«.
ومما جاء يف كلماتها:

»اأنا ما فقدت االأمل، وبقيت عم دور عحايل 
و�صرت فت�س ع طريق ت اإطلع من هيدي احلالة 

ورغم الواقع ال�صعب، و�صعي لالأح�صن تبدل 
بف�صل معهد ال�صفدي للتدريب املهني املعجل 

هوني���ك �ص���ار بيت���ي الث���اين واكت�صب���ت مه���ارة 
�صخ�صية 

قدرت حط هديف قدامي بكل ثقه وايجابية«.

كلمة املتخرجني
نارمي���ان وحممد األقيا كلم���ة املتخرجني معربني 
ع���ن امتنانهم ل� »معهد ال�صفدي للتدريب املهني 
املعّج���ل« وكل داعم���ي امل�ص���روع ال���ذي اأعطاه���م  
فر�صًا عززت اأملهم مب�صتقبلهم وثقتهم باأنف�صهم 

ومت�صكهم بوطنهم ومدينتهم...«.

الوزير حممد ال�صفدي لل�صباب: نحن معكم
رئي�س »موؤ�ص�صة ال�صفدي« نائب طرابل�س ال�صابق 
الوزير حممد ال�صفدي رحب يف كلمته باحل�صور 

وقال:
»ه���ذا املرك���ز هو حل���م حت���ّول اإىل حقيقة لدعم 
م�صتقبل �صب���اب طرابل�س وال�صمال. اإننا ويف هذا 
الظرف ال�صع���ب الذي مير به لبن���ان واملنطقة. 
ويف ظ���ل ال�صلل ال���ذي ي�صرب موؤ�ص�ص���ات الدولة 
نتيج���ة املماطل���ة بت�صكي���ل احلكومة، مم���ا يوؤدي 

»مركز الصفدي للتدريب المهني المعجل«:
961 متخرجًا في 13 مهنة، نتاج العام األول

خدمات
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اىل مزيد م���ن غياب الدولة عن رعايتها لل�صباب 
وتاأم���ني فر����س عم���ل لهم م���ن خ���الل امل�صاريع 
التنموي���ة. اآلينا على اأنف�صنا ان مند يدنا لل�صباب 

ونقول لهم نحن معكم.
وبانتظ���ار ان تو�صع طرابل�س على خارطة االمناء 

الر�صمي واملتوازن نقول: 
ال انك�صار اذا قوبل باإرادة �صلبة، 

ال ف�صل اإذا قوبل بت�صميم واندفاع، 
ال خوف اإذا قوبل بجراأة ال�صباب«.

تطبيق و�صيط بني املتدرب وطالب اخلدمات
ال�صف���دي اأعل���ن عن تطبي���ق »MEHNA« وهو 
تطبيق على االإنرتنت تديره »موؤ�ص�صة ال�صفدي«، 
�صيك���ون مبثاب���ة و�صي���ط ب���ني املتدرب���ني وطالبي 
اأو  موؤ�ص�ص���ات  اأو  اأف���رادًا  كان���وا  اإن  اخلدم���ات 
�صركات، على اأن ُتن�صر تفا�صيله الحقًا يف و�صائل 

االإعالم. 
وخت���م كلمت���ه �صاك���رًا »كل الداعم���ني وال�صركاء 
والقيمني ب�صكل مبا�صر وغر مبا�صر على »مركز 

ال�صفدي للتدريب املهني املعجل. وال�صكر الكبر 
للط���اّلب الذين اآمنوا بهذا املركز وو�صعوا اأملهم 

بني جدرانه كي ينطلقوا اإىل م�صتقبل واعد«.

»ريبيكا لو�صي كارتر«: ندعم برامج املبادرات 
التنموية

ممثل���ة »برنام���ج التنمي���ة واحلماي���ة االإقليمية« 
اأك���دت يف  كارت���ر«  لو�ص���ي  »ريبي���كا   )RDPP(

كلمتها »دعم البامج للمبادرات التنموية«:

اأثناء اجلل�صة احلوارية 

ال�صفدي يلقي كلمته يف حفل التخريج
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»فنح���ن نهدف للت�صارك م���ع املوؤ�ص�صات املحلية، 
بخا�صة كموؤ�ص�ص���ة ال�صفدي التي تدرك حاجات 

املجتمع ب�صكل دقيق«.
واأ�صاف���ت: »حني زرنا »معه���د ال�صفدي للتدريب 
املهن���ي املعج���ل« كان ال ي���زال يف ط���ور البن���اء، 
م���ا اأقلقن���ا حيال م���ا اإذا كان �صُينج���ز يف الوقت 
املح���دد. لكننا ده�صن���ا حقًا ملا اآل���ت عليه االأمور 
وكي���ف اأجُن���ز يف وق���ت قيا�ص���ي وكي���ف �ص���ارت 

التدريبات ب�صكٍل فعال.
هذا امل�صروع يهدف اإىل: حت�صني مهارات ال�صباب 
يف خمتل���ف القطاع���ات م���ن خ���الل التدريب���ات 
املكّثف���ة الت���ي قّدمها املعه���د. واإىل ت�صهيل دخول 
ال�صب���اب اإىل اأ�ص���واق العمل من خ���الل التوا�صل 
املبا�صر والعالق���ات املبا�صرة مع اأ�صحاب العمل، 

الذين اأمنوا الفر�س لل�صباب«. 

»امل�صروع ومفهوم ال�صراكة« يف جل�صة حوارية 
اأدارتها اآمال اليا�س �صليمان

»اأثر امل�ص���روع على مفهوم ال�صراك���ة يف امل�صاريع 
التنموية« نوق�س �صمن جل�صة حوارية �صارك فيها 
الفرقاء الذين �صاهم���وا ب�صراكة مبا�صرة اأو غر 

مبا�صرة.

اأدارت اجلل�ص���ة رئي�صة »ق�صم االإعالم والتوا�صل« 
يف »موؤ�ص�ص���ة ال�صف���دي« االإعالمي���ة اآمال اليا�س 
�صليم���ان الت���ي اعت���بت ان: »مرك���ز التدري���ب 
املعج���ل والبامج املتبعة في���ه اأحدثت نقلة نوعية 
يف طريق���ة العم���ل والتعاون ب���ني املركز من جهة 

وقطاعات اأخرى من جهة ثانية«.

النقيب ب�ّصام زيادة: اأهمية �صهادة التدريب
نقيب مهند�ص���ي طرابل�س وال�صم���ال ب�صام زيادة 
حتدث يف مداخلته عن »اأهمية ان يحمل الطالب 
�صهادة موقعة تتيح له فر�س عمل وا�صعة ومهمة«.

ر�صوان املقدم: االأثر ظهر جليًا
نائب رئي����س جمل�س اإدارة »معر�س ر�صيد كرامي 
ال���دويل« ر�صوان املقدم اعت���ب ان: »اأثر امل�صروع 
ظه���ر جلي���ًا وب�ص���كل ايجابي على حت�ص���ني بع�س 
جوان���ب املعر�س و�صط غياب فا�ص���ح للدولة عن 

هذا املرفق«.

ر�صيد مبارك: م�صتوى عال يف احلرفية
ممثل »موؤ�ص�صة APAVE« ر�صيد مبارك، قال:

»االختب���ارات اال�صافية التي اأجري���ت للمتدربني 
م���ن اأجل �صمان ج���ودة عملهم اأظه���رت م�صتوى 

عاليًا من احلرفية يف التدريبات«.

امل�صروع  يف  اإيجابيات  دروي�س:  عبدالرحمن 
حفظت الكرامة

عبدالرحم���ن دروي����س نائ���ب رئي����س »اإحت���ادات 
اجلمعي���ات االإغاثية يف لبن���ان« الذين تعاونوا مع 
»مركز التدريب املهني« حتدث عن  اتفاق �صراكة 
اأدى اإىل تدريب اأع���داد من النازحني عملوا على 

حت�صني البيئة التي يعي�صون �صمنها.
واأثنى عل���ى امل�صروع »حلمل���ه ايجابيات اأدت اإىل 
حفظ كرام���ة النازح و�صعوره باأن���ه ال ُي�صكل عبئًا 

على املجتمع امل�صيف«.

�صلمى ثمني رعد: فتحت جماالت العمل
ممثل���ة »قطاع املطاعم« �صلمى ثمني رعد حتدثت 
ع���ن التع���اون ب���ني املرك���ز والقط���اع اخلا����س، 
واعتبت ان تخريج متدربني يف جمايل: م�صاعد 
طاه���ي، ون���ادل، فت���ح له���م جم���االت العم���ل يف 
القط���اع اخلا�س مم���ا خلق نوعًا م���ن التطور يف 

امل�صوؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�س«.
ختامًا ُوزع���ت ال�صهادات عل���ى املتخرجني و�صط 

جو احتفايل وفرح واأمل بامل�صتقبل االأف�صل 

ال�صفدي ي�صلم املتخرجني �صهاداتهم
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يف  ا�صا�س  هو  املهني  التعليم  ب��اأن  توؤمن  الأنها  
بناء املجتمع، والإميانها  بدور موؤ�ص�صات الدولة 
وال�صعادة  العزم  »جمعية  افتتحت  واأخرًا،  اأواًل 
اأن�صاتها  مهنية  مدار�س  �صل�صلة  االجتماعية« 
والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
وت��وؤم��ن  ال��ع��م��ل،  ل�صوق  راف���دًا  لتكون  ال��ع��ايل، 
وال�صمال،  طرابل�س  الأبناء  الوظائف  من  املئات 
وال�صنية  ط��راب��ل�����س  ب��ني  امل��ه��ن��ي��ات  وت���وزع���ت 
)امليناء(،  الفني  الفيحاء  معهد  وهي:  وعكار، 
اأبي �صمراء وال�صنية  الفنية يف  ال�صعادة  معاهد 

وعكار. 
العام  خالل  اجلمعية   قامت  فقد  امنائيًا،  اأما 

ب�: الفائت 
بناء  ال��ع��ري�����س يف ط��راب��ل�����س،  ال�����ص��وق  ت��اأه��ي��ل 
وترميم  ت��اأه��ي��ل  ال��ك��ب��ر،  ع��ك��ار  ق��و���س  م�صجد 
م�����ص��اج��د: ال��ع��ط��ار، ال��رح��م��ة، االأم����ني )اأب���ي 
اإ�صافة  الكبر،  ال�صهداء  م�صجد  ���ص��م��راء(، 
طرابل�س،  يف  الرو�صة  م�صجد  قاعة  تاأهيل  اإىل 
مت  كما  ال�صنية.  يف  اللويزات  م�صجد  وتاأهيل 
طرابل�س،  يف  النموذجية  االأمل  مدر�صة  تاأهيل 

ومدر�صة ناتايل عازار يف امليناء. كما مت ان�صاء 
حديقة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  والنيني،  عبين  بركتي 
مع  بالتعاون  »العزم«  اأن�صاتها  التي  الرمل  باب 
بلدية طرابل�س، وبرنامج االأمم 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 
التوعوية  االأن�صطة  �صل�صلة  االجتماعي«  العزم 
والتدريبية التي بداأ بها منذ �صنوات: فمن خالل 
»مدر�صة العزم للفنون واحلرف«، نظم القطاع 
�صل�صلة من الدورات، تخرج منها مئات الطالب 

جمعية »العزم«:
تنمية البشر والحجر

انسجامًا مع رسالة »جمعية العزم والسعادة« في تحقيق التنمية االجتماعية، والتزامًا 
بتوجيهات الرئيس نجيب ميقاتي، تابعت الجمعية تنفيذ العشرات من المشاريع في مدينة 

طرابلس ومحيطها على الصعد كافة: اجتماعيًا، صحيًا، إنمائيًا، تربويًا، وثقافيًا.

التدري�س يف معاهد العزم املهنية

خدمات
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الكومبيوتر،  جم��ال  يف  �صيما  ال  وال��ط��ال��ب��ات، 
جلودة  ون��ظ��رًا  اليدوية.  واالأ���ص��غ��ال  واخلياطة 
منتجاتها  �صاركت  فقد  امل��در���ص��ة،  تنتجه  م��ا 
كما  وخ��ارج��ه،  لبنان  داخ��ل  ع��دة،  معار�س  يف 
داخل  املنتجات  لهذه  دائمًا  معر�صًا  هناك  اأن 
ا�صم  حت��ت  ال��ف��ن«  »بيت  الثقايف  ال��ع��زم  مركز 

»عزم زمان«.
»ال��ع��زم«،  يف  الديني  القطاع  م��ع  وبالتن�صيق 
دورات  �صل�صلة  بتنظيم  االجتماعي  القطاع  قام 
ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ت�صتهدف  دي��ن��ي��ة،  تثقيفية 
الرتفيهية  االأن�صطة  نن�صى  اأن  دون  العمرية، 
خالل  من  القطاع  ي�صاهم  كما  اختالفها.  على 
على  امل�����ص��اع��دة  يف  املنتجة«  ال��ع��زم  »ع��ائ��الت 
ترفيهية  اأن�صطة  واإقامة  املدر�صية،  املفكرة  حل 
يف  املهم�صة  الفئات  واأب��ن��اء  لعائالت  وتثقيفية 

املجتمع.
م�صروع  �صنويًا  االجتماعي  القطاع  ينظم  كما 
»ك�صوة العيد« الذي يعمل من جهة على تن�صيط 
االأ����ص���واق ال��ت��ج��اري��ة، وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى على 
كاهل  عن  االقت�صادية  االأع��ب��اء  من  التخفيف 
منها  ي�صتفيد  التي  الق�صائم  خالل  من  االأه��ل، 

االأطفال كل عام.
يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يعمل  ���ص��ح��ي��ًا، 
على  االجتماعية«  وال�����ص��ع��ادة  ال��ع��زم  »جمعية 
باحرتافية  املتنوعة  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي 
من  �صل�صلة  خ��الل  م��ن  متميز،  واأداء  عالية 
اأنحاء  خمتلف  يف  املنت�صرة  ال�صحية  امل��راك��ز 

معهد الفيحاء الفني الر�صمي

معهد ال�صعادة الفني - اأبي �صمراء

معهد ال�صعادة الفني - ال�صنّية
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متري�صية  ف��رق  فيها  تعمل  وال��ت��ي  ط��راب��ل�����س، 
العالية. كما  الكفاءة واخلبة  واأطباء من ذوي 
ون�صاطات  تلقيح  حمالت  امل��راك��ز  ه��ذه  تنظم 
و�صبل  ال�صائعة  االأمرا�س  خمتلف  حول  توعية 

والعالج... الوقاية 
مراكز  ح�صلت  اأن  العمل  هذا  نتائج  من  وكان 

التي  الكندية،  االعتماد  �صهادة  على  »العزم« 
املجال  العاملية يف  ال�صهادات  اأبرز  اإحدى  تعتب 

الطبي واالإداري.
�صيما  ال  الثقايف،  العزم  قطاع  يتابع  ثقاقيًا، 
الفن«،   بيت   - الثقايف  العزم  »مركز  من خالل 
من  الثقافية،  الفعاليات  وتنظيم  ا�صت�صافة 

حفالت فنية ومعار�س ت�صكيلية وندوات فكرية، 
اإ�صافة اإىل ا�صت�صافة اأهم رجاالت الفكر والفن 
الدينية  املنا�صبات  واإحياء  لبنان،  يف  واالأدب 
ال�صدد،  هذا  ويف  اختالفها:  على  واالجتماعية 
داأب املركز �صنويًا على تنظيم مهرجان امليالد، 
لبنان  م��ن  وف��ن��ان��ون  فنية  ف���رق  حتييه  ال���ذي 

م�صجد القو�س يف عكار

معهد ال�صعادة الفني - عكار
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التدريبية  الدورات  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  والعامل، 
يف خمتلف الفنون.

�صهر  وح��ي  م��ن  اأن�صطة  امل��رك��ز  يحت�صن  كما 
االإن�صاد  فرق  حتييها  عام،  كل  املبارك  رم�صان 
العربية،  وال��دول  لبنان  من  املولوية«،  و»الفتلة 
العزم  قطاعات  اأن�صطة  ا�صت�صافة  اإىل  اإ�صافة 

املختلفة.
ب���اأن عمل  ال��ت��ذك��ر  م��ع  ك��ث��ر،  م��ن  قليل  ه���ذا 
با�صتحقاقات  مرتبطًا  اأو  مو�صميًا  لي�س  »العزم« 
للواقع  �صاملة  روؤي��ة  من  ينطلق  هو  بل  معينة، 
ال��ت��زام  م��ع  وال�����ص��م��ال،  طرابل�س  يف  التنموي 
يف  اأهلنا  جانب  اإىل  ال��وق��وف  ب���دوام  »ال��ع��زم« 

املنطقة، بغ�س النظر عن اأي اعتبار 

مدر�صة االأمل بعد التاأهيل

ترميم جامع العطار
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حديقة باب الرمل

بركة النيني
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م�صجد مرياطة بعد التاأهيل

مركز باب الرمل ال�صحي - احلدادين
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لقطات من معاهد »العزم«
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»محامص األمين«
في خدمة العلم وطالب العلم
في شتى الميادين قواًل وعماًل

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. 

تعاون

اأثناء توقيع بروتوكول التعاون بني مركز العزم الأبحاث البيوتكنولوجيا وحمام�س االأمني
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جاء ذلك على �صكل تقدمة �صخية من حمام�س 
االأمني ملختب املركز عبارة عن جهاز متطور جدا 
هذا  ويعتب  املعدية  لالأمرا�س   )Cepheid(
نتائج  لبنان حيث تظهر  االأول يف �صمال  اجلهاز 
فحو�صات مر�س ال�صل خالل �صاعتني فقط  بعد 

اأن كانت حتتاج اإىل �صهرين.
للدكتور  للمركز  تعريفية  كلمة  هناك  كان  وقد 
حممد خليل ثم كلمة للدكتور منذر حمزة �صرح 

فيها عمل اجلهاز املتطور ونتائجه.
يف  للدكتوراة  العايل  املعهد  لعميدة  كلمة  وكانت 
حيث  �صعد  زينب  الدكتورة  اللبنانية  اجلامعة 
�صكرت مركز العزم و�صركة حمام�س االأمني، ثم 
كلمة الدكتور عبد االإله ميقاتي التي حتدثت عن 
اأحمد  االأخوين  اأي�صا  و�صكر  الفاعل  املركز  دور 
وحممد االأمني على املبادرة ومتنى للجميع همة 

العمل يف �صبيل خدمة املواطنني والبلد.
االأمني  حمام�س  عام  مدير  كلمة  كانت  وختامًا 
اهلل  �صلى  النبي  فيها حديث  ذكر  االأم��ني  اأحمد 
عليه و�صلم: اأحب النا�س اإىل اهلل اأنفعهم للنا�س 
قلب  على  تدخله  �صرور  اهلل  اىل  االأعمال  واأحب 
اأق�صيها  حتى  اأخ  حاجة  يف  اأم�صي  والأن   ، م�صلم 

له خر من اأن اأعتكف يف م�صجدي هذا �صهرًا.
هذا  يف  �صهمًا  له  اأت��اح  اأن  العزم  مركز  و�صكر 
خليل  ال��دك��ت��ور  و�صكر  الكبر  العلمي  ال�صرح 

والدكتور حمزة والعميدة �صعد.
�صعد  زينب  والعميدة  االأم��ني  بني  التوقيع  مت  ثم 
االأمني  تعاون بني اجلامعة وحمام�س  بروتوكول 
ي�صمح باإجراء بحوث لطلبة اجلامعة لدى االأخر 
ل�صالمة الغذاء والعمل على اإقرتاح م�صاريع عمل 
و�صالمتها  املنتجات  بتطوير  لها عالقة  م�صرتكة 

وجودتها.
وت��وؤك��د ه��ذه اخل��ط��وة اأه��م��ي��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات غر 
هذا  مثل  واإن  العلمي،  البحث  دعم  الر�صمية يف 
امل��راك��ز  تعتمد  حيث  اأوروب����ا  يف  معتمد  العمل 

البحثية على التبعات لتمويل بحثها.
وت�صتمر حمام�س االأمني يف مركز ادارة اجلودة 
لديها ويف خمتباتها بتقدمي التعاون للجامعات 
وفتح  املتخرجني  للطالب  �صتاج  ف��رتات  الإقامة 

اإمكانية اإن�صاء اأبحاث مدعومة من ال�صركة.
وبعد اخلطاب الذي انت�صر على و�صائل التوا�صل 
واأن��ه  احللبي  الف�صتق  ع��ن  م��وؤخ��رًا  االإجتماعي 
حمام�س  ل��دى  اجل���ودة  ادارة  ردت  م�صرطن 

االأمني على ال�صكل التايل:
اللبنانية  ال�صفارة  من  ال�صادر  البيان  على  »ردًا 
والذي  اللبناين  اخلارجية  وزير  اىل  اليابان  يف 
على  يحتوي  ب��اأن��ه  احللبي  الف�صتق  ع��ن  يتكلم 
مواد م�صرطنة ا�صماها )العطنة( والذي تناقلته 

و�صائل التوا�صل االإجتماعي:
اطالع  على  قارئ  اأي  اأن  فيه  �صك  ال  بدايًة مما 
ب�صيط على العلوم يدرك اأن املقال مفبك وخال 

من اأي فحوى ومعيار علمي...
اأف��الت��وك�����ص��ني  اأو  ال��ف��ط��ري��ة  ال�����ص��م��وم  ف�����اإن 
تنتجها  �صامة   م�صرطنات  هي   ،Aflatoxins
                         Aspergillus flavus( االأع����ف����ان  ب��ع�����س 
يف  تنمو  والتي   )Aspergillus parasiticusو
الرتبة، اخل�صروات املتحللة، الق�س، واحلبوب... 
توجد يف االأغذية الرئي�صية املخزنة بطريقة غر 
الذرة،  احلار،  الفلفل  الكا�صافا،  مثل  �صحيحة، 
االأرز،  ال�صوداين،  الفول  الدخن،  القطن،  بذرة 
ال�صم�س،  عباد  بذور  ال�صورغم،  ال�صم�صم،  بذور 
من  متنوعة  وجمموعة  ال��ق��م��ح...  امل��ك�����ص��رات، 

التوابل، ولي�س فقط يف الف�صتق احللبي. 
كبر  ح��د  اإىل  االأف��الت��وك�����ص��ني  ظ��ه��ور  ويعتمد 
الزراعية  واملمار�صات  اجل��غ��رايف،  امل��وق��ع  على 
وما  قبل  ما  ف��رتات  يف  واملعاجلة  واملح�صولية، 
ال�صيئة  التخزين  ظروف  خا�صة  احل�صاد،  بعد 
من حرارة ورطوبة مرتفعه و�صوء تهوئة وغرها 

من العوامل. 

وهنا وجب التو�صيح اأن جميع املواد االأولية )من 
حمام�س  �صركة  يف  وب���ن...(  مك�صرات  حبوب 
االأمني تخ�صع لفح�س  »االأفالتوك�صني« وفح�س 
»الرطوبة« من قبل خمتب ر�صمي معتمد »خمتب 
الزامي الأي مواد م�صتوردة من  الفنار ) فح�س 
خارج لبنان« و»خمتب غرفة التجارة وال�صناعة«  
ث��م م��ن ق��ب��ل خم��ت��ب ���ص��رك��ة حم��ام�����س االأم���ني 
املجهز باأحدث اآالت الك�صف،  وبف�صل اهلل مل يتم 
ت�صجيل اأي مواد غر مطابقة على مدى ال�صنوات 
بف�صل  االأمني  منتجات  ت�صدير   ويتم  ال�صابقة. 
ت�صرتط  التي  املتقدمة  والدول  البلدان  اىل  اهلل  

معاير �صارمة لل�صالمة الغذائية. 
ال  ملعاير  الت�صنيع  مراحل  جميع  وتخ�صع  كما 
حتليل  على  يعمل  دويل  معيار  وهو   »HACCP«
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�صتويات.

ت�صدير  يتم  اللبنانية،  للمك�صرات  ولالإن�صاف 
اىل  اللبنانية  املحام�س  خمتلف  من  املك�صرات 
معاير  ت�صرتط  التي  املتقدمة  وال��دول  البلدان 

�صارمة لل�صالمة الغذائية« 

من الي�صار: ميقاتي، دبو�صي، االأمني وخليل

خالل االحتفال قبل خم�س �صنوات
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لعلك مثلي، لم يحالفك الوقت والزمن في 
لقاء السيد حمد عجاج ذلك الرجل الكريم، 

الذي عاد بثروته الصغيرة من استراليا 
عام 1968، ليستقر في بلده وهو على 

مشارف األربعين، فاشترى بعض العقارات 
وبدأ العمل في محل صغير، بائعًا لإلطارات 

وبطاريات السيارات في منطقة التبانة، شارع 
سوريا. في أول عهده، كان يشتري البضائع 

المحدودة كمًا، لكنه حين أغمض عينيه، 
في أول عهده كان مشروع مبنى »شركة 

Hateco« قد تراءى للعيان وإن لم ينجز في 
أيام حياته واقعًا ملموسًا. »التمدن« التقت 
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام األستاذ 

طارق عجاج:

»هاتيكو«: خدمة ومصداقية 
وجودة... وتوسع جديد في 2019

إقتصاد

رئي�س جمل�س االإدارة واملدير العام ل�صركة »Hateco« طارق عجاج و�صقيقاه حممد واأحمد
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حني يكون االأب مثااًل مع�صوقًا
اإذا ما كانت جتارة  ال تعلم حني تقابل ال�صيد طارق، ابنه البكر، تت�صاءل 
والده هي التي جذبته اإىل هذا النجاح والتاألق، اأم ان ذلك التعلق الفريد 
ب�صخ�صية االأب اجلدية وال�صادقة اإىل حد الدقة يف اإجناز الوعود، هو الذي 
تغلغل يف نف�س االبن البكر، فكان ذلك ال�صاب يقراأ له »التلك�س« بعد عودته من 
املدر�صة، بل كان يتبعه يف اأيام عطلته اإىل حيث مقر عمله واأجمل ذكرياته، 

نازاًل من مدر�صة االأمركان يف القبة اإىل التبانة م�صيًا على االأقدام.
يقول االأ�صتاذ طارق: »كان حلم حياتي يتحقق يوم ان�صممت للعمل مع الوالد 
الع�صرين من عمري، مل نكن يف نف�س املوقع  عام 1981 وكنت يومها يف 
معًا، يف اأغلب االأحيان، الأننا كنا قد زدنا فرعًا اآخر للموؤ�ص�صة عند مدخل 
طرابل�س ال�صمايل، ثم تتابعت االأحداث ال�صيا�صية واالأمنية يف طرابل�س، 

فافتتحنا فرعًا يف منطقة العبدة.

دوالب عملنا اأ�صيل عمره  48 عامًا
كانت موؤ�ص�صتنا الفردية التي اأن�صاأها الوالد عام 1970، قد بداأت اال�صتراد 
عام 1976، من �صرق اآ�صيا، ومع حت�صن الن�صاط التجاري، رحنا ناأخذ من 
الوكاالت العاملية يف بروت ب�صكل مبكر، حتى مت تغير اال�صم التجاري عام 

2001، فاأ�صبح H.A.T.E.C.O، اأو �صركة حمد عجاج للتجارة.
كانت االأ�صواق ال�صورية وا�صعة جدًا بالن�صبة لنا، لكن بحلول عام 1991، 
اأن فتحت  اأو�صع، خ�صو�صًا بعد  بداأنا نركز على االأ�صواق اللبنانية ب�صكل 
الدولة ال�صورية باب اال�صتراد املبا�صر من اخلارج، وقد كان حمجوبًا ب�صبب 

�صنوات احلرب مع اإ�صرائيل عام 1973.
البقاع  واجلنوب،  ب��روت،  اأزور  االأم��ر الكثر من اجلهد، فكنت  فاحتاج 
تقوية  فعب  ال��وك��الء،  مع  والتعامل  الب�صائع  لت�صويق  ا�صبوعيًا،  مرتني 
االأ�صناف وتطوير ال�صوق املحلي، حافظنا على حجم املبيعات يف االأ�صواق 
املحلية وذلك يف عام 2001. وكان لهذا املجهود مكافاأة وهدية، فقد اأن�صم 
اأخي حممد اإىل العمل معنا يف ذلك العام، وترك مل�صة ايجابية يف ا�صتالمه 
�صبكة  و�صعة يف  ال�صوق  بركة يف  فانعك�س ذلك علينا  والت�صويق،  املبيعات 

.Sales and Marketing املبيعات وهو املتخرج اجلامعي من فرع

جنحنا بامل�صداقية واجلودة
ثم بعدها بع�صٍر اأُخر، ويف عام 2011، اأن�صم اإىل العمل معنا، اأخي اأحمد بعد 
ان تخّرج من فرعه اجلامعي يف اإدارة االأعمال، فكان النخراطه معنا االأثر 
االيجابي يف االأمور االإدارية والت�صويقية، فح�صلنا على �صهادة ISO، بف�صل 
هذا التكامل والنمو يف كافة فروع ال�صركة، وهو ما عاد علينا باخلر والبكة 

ب�صبب ح�صن ال�صبط االإداري واالنتاجي الداخلي، كل ح�صب اخت�صا�صه.
نحن اليوم نتطلع الإن�صاء مغ�صل لل�صيارات وال�صاحنات، باالإ�صافة اإىل مكان 
خا�س بتغير الزيوت وا�صرتاحة منا�صبة، على م�صاحة 2400 مرت مربع، 
تقريبًا �صت�صهد ذلك طرابل�س، باإذن اهلل يف الف�صل الثاين من العام القادم 
نتميز باخلدمة وامل�صداقية  ان ن�صّنف عملنا، فنحن  اأردن��ا  فاإن   .2019
وجودة الب�صائع وفوق ذلك كله م�صوؤوليتنا على ما نبيع، كما اأن للموؤ�ص�صة 
كاراج خدمة على مدار 24 �صاعة، للحاق بال�صيارات املتعطلة �صمن منطقة 

.»Road side service« :ال�صمال
باأنف�صنا وخدماتنا وب�صائعنا على مواقع  بالتعريف  باإ�صتمرار  نحن نقوم 
التوا�صل االجتماعي وخا�صة الفي�صبوك واالن�صتغرام، ولنا اأ�صاليب ت�صويقية 
غر ماألوفة، للتقرب من زبائننا وبذلك ن�صهل على اجلميع �صرعة اال�صتجابة 

يف التوا�صل معنا« 
رندة م.

يف كراج ال�صركة

حداثة واحرتافية يف التعامل

مكاتب ال�صركة يف خدمة الزبائن

يف ور�صة العمل اليومي
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برعاية وح�صور الرئي�س �صعد احلريري ورئي�س 
»غرفة التجارة« توفيق دبو�صي وجمل�س اإدارتها 
حجر  ُو���ص��ع  و�صمالية  طرابل�صية  وف��ع��ال��ي��ات 
املال�صق  للغرفة  اجل��دي��د  للمبنى  االأ���ص��ا���س 
ت�صمية  عليه  اأُطلقت  وال��ذي  الزجاجي  للمبنى 
اإىل  طرابل�س  م��ن  ال��ع��امل��ي...  التجارة  »مبنى 

والعامل«. لبنان 
امل��ه��ن��د���س غ��اب��ي خ��ري��اط��ي و���ص��ع ال��درا���ص��ات 
ال��ه��ن��د���ص��ي��ة ل��ل��م��ب��ن��ى، وق���د حت���دث ع��ن��ه��ا اإىل 
التنمية  مبنى  ه��و  امل�����ص��روع  »ه���ذا  »ال��ت��م��دن«: 
بو�صع  ُك��ل��ف��ت  وق���د  ط��راب��ل�����س،  امل�����ص��ت��دام��ة يف 
امل�صتقبلية  النظرة  مع  يتما�صى  ملبنى  درا�صة 

االقت�صادية«. لبنان  «عا�صمة  للمدينة 
م��ال���ص��ق ملبنى  ل��ل��م��ب��ن��ى  امل��خ�����ص�����س  ال��ع��ق��ار 
للتنمية  مالئمًا  يكون  لن  وهو  التجارة«،  »غرفة 
بل  فح�صب،  للبيئة  و�صديقًا  هند�صيًا  امل�صتدامة 
تتعلق بال�صناعة والتجارة وكل  تنمية م�صتدامة 
وهو  طرابل�س،  اقت�صاد  اإنعا�س  يف  ي�صاهم  ما 
باالعتبار  اأخذنا  وقد  نوعه،  من  فريد  م�صروع 
اآخر ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا ، وعلم النف�س 
م�صاحاتها،  نوعيتها،  ب��امل��ك��ات��ب،  يتعلق  مب��ا 
�صبل  مفرو�صاتها،  الداخلية،  األوانها  وظائفها، 
الراحة... واحليز الداخلي م�صمم على اأ�صا�س 

اإمكانية تقطيعه بح�صب احلاجة.

اأ�صاف: »املبنى يتاألف من: ثالثة طوابق �صفلية، 
امل�صاحة  ع��ل��وي��ة،  ط��واب��ق  �صتة  اأر���ص��ي،  ط��اب��ق 
ال�صطحية حوايل 930 مرتًا مربعًا، وهو �صديق 
من  الطاقة  اإ�صتهالك  تر�صيد  يلتزم  للبيئة، 
اأ�صعة  اإ�صتغالل  لل�صم�س كي يتم  خالل كا�صرات 
االإنارة  توفر  اأجل  اأبعد حدود من  اإىل  ال�صم�س 
اأخ�صر  جدارًا   ويت�صمن  الطبيعيتني،  والتهوئة 
)نباتات( ي�صاهم يف توفر جو اأف�صل ويحد من 
اإنعكا�س اأ�صعة ال�صم�س ومن ال�صجيج. ويت�صمن 
املبنى ناديًا ريا�صيًا �صغرًا وكافتريا، وُق�صمت 
العمل،  م�صاحات:  ثالث  اإىل  ق�صم  كل  م�صاحة 

الهدوء، الرتكيز.

»مبنى التجارة العالمي«...
بيت الشركات الدولية في الفيحاء

إقتصاد
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لل�صركات  ح�����ص��رًا  ي��ك��ون  ل��ن  امل��ب��ن��ى  ان  ومب��ا 
ي�صتقطب  ���ص��وف  ب��ل  واللبنانية  الطرابل�صية 
ال�صركات االأجنبية كي يكون لديها موطىء قدم 
االزده���ار  م��ن  ب�صنوات  امل��وع��ودة  طرابل�س  يف 
التنمية  اأهداف  لتطبيق  ن�صعى  لذلك  م�صتقباًل، 
حتظى  وال��ت��ي  عامليًا  ُح���ددت  ال��ت��ي  امل�صتدامة 
دولية،  وموؤ�ص�صات  جمعيات  من  وا�صع  بدعم 
وهذه االأخرة تتوفر لديها االأموال وهي بحاجة 
ه��ذه  امل��ب��ن��ى  �صيوفر  ل��ذل��ك  ل��ب��ن��ان،  يف  مل��رك��ز 
واالرت��ق��اء  االزده���ار  يف  ي�صاهم  مم��ا  احل��اج��ة 

طرابل�س«. مبدينة 
ومنها  املميزة  الرتتيبات  »بع�س  اإىل  واأ���ص��ار 

اعتدنا  فقد  »ال�صكرتريا«،  املثال  �صبيل  على 
ق�صم،  اأو  مكتب  ك��ل  يف  �صكرترة  وج��ود  على 
م�صاحات  واإ�صغال  اأكرث  توظيفات  يتطلب  مما 
اأكب، لذلك �صيكون مكتب ال�صكرتاريا يف طابق 
واالأدن��ى  االأعلى  للطابقني  اأي�صًا  خم�ص�صًا  ما 
الواليات  تعتمد يف  �صارت  الطريقة  وهذه  منه، 
جيدة  نتائج  حققت  وق��د  االأم��رك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

و�صاهمت يف تقليل كلفة الت�صغيل.
واجهات  مع  الطوابق  كافة  خرائط  واأع��ددن��ا 
ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ظ��م  اإدراج  م��ع  وم�����ص��اق��ط 
امل�صاريع  من  نوع  هكذا  مقاربة  يف  اعتمدناها 
جل��ه��ة االأخ����ذ ب��االع��ت��ب��ار: ال��ك��ل��ف��ة، االإن�����ص��ان، 

اأي  االأم��ث��ل،  احل��ل  اإىل  ن�صل  ك��ي  والطبيعة، 
اال�صتدامة. مع االأخذ باالعتبار �صهولة احلركة 
وزي��ادة  واخل���روج  وال��و���ص��ول  املكاتب  وتقطيع 
اإمكانية  مع  بح�صب احلاجة،  م�صتقباًل  الطوابق 
للغرفة  احلايل  املبنى  مع  اجلديد  املبنى  و�صل 
قاعات  توفر  يتيح  مما  ال�صفلية،  الطوابق  يف 
�صواء  التعديل  اإمكانية  م��ع  منا�صبة،  وم���راأب 
امل�صتخدمة  وامل��واد  االإ�صغال.  اأو  التنفيذ  اأثناء 
دون  االأر���س  على  تركيبها  يتم  ال�صنع  م�صبقة 

الت�صبب باأي �صجة اأو اإزعاج لالآخرين« 
خ.�س.



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 
تشّكل الحصن الحصين للمصالح العليا للقطاع الخاص، إذ لم يعد دورها مقتصرًا على التقليد ومكباًل 

لحركتها الحيوية المرسوم اإلشتراعي رقم 36 الصادر بتاريخ الخامس من شهر آب من العام 1967، 
والذي لم يعد يشّكل 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 

إنسانيًا 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 

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي: في 
قلب الحياة اإلقتصادية المعاصرة
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رف�س مقولة الفقر والبوؤ�س
وعزز خيار الغرفة االإ�صرتاتيجي من اإندفاعة رئي�س 
جمل�س اإدارتها توفيق دبو�صي فدعا كبار امل�صوؤولني 
طرابل�س  مدينة  حتتل  الأن  والفاعليات  والهيئات 
ومنطقة لبنان ال�صمايل �صلم االأولويات واالإهتمامات، 
واإنطوت دعواته التي وجهها اىل املراجع والقامات 
العليا التي ت�صنع القرارات االإقت�صادية على قراءة 
عليها  ت�صتند  التي  االأ�صا�صية  للمرتكزات  ح�صيفة 
التي دفعته  مكانة طرابل�س ودوره��ا وموقعها وهي 
والبوؤ�س  الفقر  ملقولة  القاطع  الرف�س  اىل  وتدفعه 
الدرا�صات  من  ع��دد  ل��دى  وردت  التي  واحل��رم��ان 
باإعتبارها حا�صنة الإقت�صاديات اإ�صرتاتيجية ولديها 
اأر�س  على  اأكانت  �صواء  متخ�ص�صة  ب�صرية  موارد 
الوطن اللبناين اأو يف بلدان االإنت�صار وهي عناوين 
لق�ص�س ريادية وجناح وتفوق على كافة امل�صتويات 
ال  الب�صرية  ومواردها  املادية  وثرواتها  غناها  واأن 
�صيما املتخ�ص�صة منها هي يف حال جهوزية دائمة 
للعمل على بلورة �صراكات متقدمة �صواء اأكان ذلك 
على النطاق الوطني اأو العربي اأو الدويل، ملا متتلكه 
تفا�صلية  ميزات  من  ال�صمالية  واملنطقة  طرابل�س 
وتناف�صية متتاز بها وت�صاعد على اإ�صتثمار مواطن 
اللبنانية  املنطقة  باإعتبارها  فيها  الكامنة  القوة 
املميزة التي تت�صف باأنها رافعة االإقت�صاد الوطني 
الإن�صدادها اىل الوطن اللبناين، وهي بنية اأ�صا�صية 
مبا حتت�صنه من قطاعات ومرافق وموؤ�ص�صات عامة 
وخا�صة، وت�صكل بتكاملها الع�صب احليوي املحرك 
لدورة اإقت�صادية واإجتماعية وطنية متكاملة تن�صد 
اإقت�صاد  اىل  وتتطلع  والتاألق  واملنعة  االإ�صتقرار 

م�صتقر وجمتمع اآمن ومزدهر.
مبادرة »طرابل�س عا�صمة لبنان االقت�صادية«

لبنان  عا�صمة  طرابل�س  نحو  »مبادرة  اإط��الق  ومت 
اإن�صانية  اإنقاذية  مبادرة  باإعتبارها  االإقت�صادية« 
وطنية اأممية مبختلف املعاير واملقايي�س، فقدمت 
اىل دولة رئي�س جمل�س ال��وزراء �صعد احلريري يف 
يف  العام 2017  من  متوز  �صهر  من  االأول  االأ�صبوع 
�صم  اإقت�صادي  وفد  راأ���س  على  احلكومي  ال�صراي 
اأع�صاء جمل�س اإدارة غرفة طرابل�س ولبنان ال�صمايل 
وروؤ�صاء الهيئات االإقت�صادية ال�صمالية، فبادر فورًا 
وتلقفها واإطلع على اهدافها االإ�صرتاتيجية واأدرجها 
على جدول اأعمال جمل�س الوزراء بهدف ت�صميتها 
ورافعة  طريق  خ��ارط��ة  بالفعل  وه��ي  واإع��ت��م��اده��ا 
لالإقت�صاد الوطني وت�صاهم يف اإيجاد احللول ملختلف 
املعوقات وامل�صاكل االإقت�صادية الناجمة عن نقاط 
لالإ�صتثمارات  ب�صكل حموري جاذبة  ال�صعف وهي 
على خمتلف امل�صتويات اللبنانية والعربية والدولية.

وزار غرفة  وال��دع��م  ال��ت��اأي��ي��د  »امل���ب���ادرة«  والق���ت 

طرابل�س لهذه الغاية عدد من املراجع وال�صخ�صيات 
دولة  ال�صابق  احلكومة  رئي�س  تقدمهم  ال�صيا�صية 
في�صل  االأ�صتاذ  ومعايل  ميقاتي  جنيب  الرئي�س 
كرامي واأ�صحاب املعايل من وزراء حاليني و�صابقني 
املحلية  والقيادات  والهيئات  النيابية  والفاعليات 
املوؤ�ص�صات  وم���دراء  وروؤ���ص��اء  البلديات  وروؤ���ص��اء 
بعثات  واأع�صاء  وروؤ�صاء  امل�صتقلة  وامل�صالح  العامة 
ديبلوما�صية عربية واأجنبية ووفود اإقت�صادية دعمت 
العربية  الغرف  اإحت��اد  عام  اأمني  �صيما  ال  املبادرة 
الوزير االأ�صبق للتجارة يف جمهورية م�صر العربية 
ولبنان  الذي وجد يف غرفة طرابل�س  خالد حنفي 
ال�صمايل النموذج الذي يجب اأن يحتذى من جانب 
ملنظمات  العربية، وممثلني  التجارية  الغرف  كافة 
املتحدة  االأمم  هيئة  يف   متخ�ص�صة  ووك����االت 
ومندوبني ملنظمات عربية ودولية خمتلفة، وحاكم 
ورئي�س  �صالمة  ري��ا���س  ال��دك��ت��ور  لبنان  م�صرف 
جمعية ال�صناعيني اللبنانني الدكتور فادي اجلمّيل 
العامة  املوؤ�ص�صة  عام  ومدير  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
لت�صجيع االإ�صتثمارات يف لبنان )اإي��دال( املهند�س 

نبيل عيتاين.
بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم

لتحقيق  ال�صمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  وعملت 
اأهدافها على توقيع واإبرام العديد من االإتفاقيات 
وبروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاهم مع  وزارات 
والنقابات  واجلامعات  العامة  واملوؤ�ص�صات  الدولة 
املجتمع  وهيئات  االأهلية  والتجمعات  واجلمعيات 
مع  والتوا�صل  والت�صبيك  ال�صراكة  ب��روح  امل��دين 
اأو�صع عدد من النا�صطني الذين يقفون اىل جانب 
االإقت�صادي  للواقعني  ومقاربتها  الغرفة  طروحات 
يف  فعلية  م�صاهمة  ي�صاهمون  والذين  واالإجتماعي 

حتقيق طموحاتها وتطلعاتها لتحقيق اإطالق نه�صة 
اقت�صادية وطنية �صاملة.

حتديث وتطوير ومتّيز خمتبات اجلودة
غرفة  وا�صلت  املوؤ�ص�صاتي  الداخلي  امل�صتوى  وعلى 
التحديثية  م�صرتها  ال�صمايل  ولبنان  طرابل�س 
تن�صىء  زال��ت  وم��ا  اأق�صامها   لكافة  والتطويرية 
امل�صاريع التي توؤمن النهو�س االقت�صادي والتنمية 
املجتمعية وت�صاهم يف خلق فر�س العمل للخريجني 
من ال�صباب وت�صجع امل�صتثمرين على اإطالق م�صاريع 
اإ�صتثمارية كبى يف �صمال لبنان كفر�س تنطوي على 
ربحية اأكيدة، ولديها م�صاريع قيد االإجناز، وت�صهد 
ومميزًا  نوعيًا  انتقااًل  اجل��ودة  مراقبة  خمتبات 
واملعدات  االآالت  اأح��دث  على  اإعتمادها  خالل  من 
التقنية غر املتوفرة يف اأية خمتبات اأخرى ال يف 
لبنان وال يف املحيط العربي وتتماثل  مع خمتبات 
واأن  االأمركية،  املتحدة  الواليات  يف  نيويورك  يف 
مركز التعليم والتدريب والتطوير والتاأهيل و�صقل 
ويتم  متوا�صلة  بطريقة  ي�صر  املهنية  امل��ه��ارات 
التعاون يف هذه املجاالت مع  جهات لبنانية ودولية 
العمل على تعزيز  االإ�صارة اىل  اإغفال  معنية، دون 
مركز الو�صاطة والتحكيم الذي نراه �صرورة للبت 
يف النزاعات التجارية وكذلك فاإن غرفة طرابل�س 
التعاون  تعزيز م�صرة  نتطلع اىل  ال�صمايل  ولبنان 
لبنان نخ�س  املختلفة يف  املوؤ�ص�صات اجلامعية  مع 
التي  ب��روت  يف  االأمركية  اجلامعة  منها  بالذكر 
امل�صتمر  بالتعليم  تتعلق  برامج  بتنفيذ  معها  نقوم 
وتطوير �صبل الريادة والقيادة لعدد من  املوؤ�ص�صات 
ونحن على موعد مع دفعات جديدة ومتوا�صلة من 

اخلريجني يف هذه املجاالت.

�صخ�صيات حا�صرة يف غرفة التجارة
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العمل على ت�صييد مبنى م�صتقل يف غرفة طرابل�س 
ولبنان ال�صمايل مت اإطالقه برعاية من دولة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء �صعد احلريري لين�صجم متامًا مع 
مب���ادرة ال�صراكة الوطنية نحو لبنان م�صتدام التي 
يلت���زم بها بالتعاون مع البنام���ج االإمنائي لالأمم 
املتح���دة منذ الع���ام 2009 بهدف تنفي���ذ اأهداف 
التنمية امل�صتدامة لبن���اء م�صتقبل اأف�صل لالإن�صان 
اللبناين من طرابل�س، وتتمحور وظيفة هذا املبنى 
حول عنا�صر التنمية امل�صتدامة، ويعمل على بلورة 
اإ�صرتاتيجي���ة وطني���ة اإقت�صادي���ة اإجتماعية بيئية 

متكامل���ة يف اإط���ار ال�صراكة ب���ني القطاعني العام 
واخلا����س ويح�صد ب�صكل متكام���ل جميع القدرات 
املتاح���ة داخ���ل لبن���ان وخارج���ه م���ن اأج���ل توفر 
االأ�ص�س الت���ي تتطلبها مب���ادىء التنمية امل�صتدامة 
وتعزي���ز مفاهي���م وفاعلي���ة البام���ج املتعلقة بها 
على خمتلف امل�صتويات الوطنية والعربية والدولية  
وحتفيز جمي���ع املعني���ني ب�صحة ورخ���اء واإزدهار 
لبن���ان لالإن�صواء حتت مظلة املبادرة الوطنية نحو 
لبنان م�صت���دام ك�صركاء فاعلني فيها من طرابل�س 

ولبنان ال�صمايل.

ويه���دف املبن���ى م���ن حي���ث ال���دور والوظيفة اىل  
تنفي���ذ اأه���داف التنمية امل�صتدامة لبن���اء م�صتقبل 
اأف�ص���ل لالإن�ص���ان اللبناين من طرابل����س وتتمحور 
وظيفة هذا املبنى حول عنا�صر التنمية امل�صتدامة: 
- حتقيق النمو االقت�صادي باإعادة توجيه الن�صاط 
االإقت�ص���ادي مبا ي�صم���ن حت�صني م�صت���وى احلياة 
من خالل اإ�صرتاتيجية متكاملة تتوفر فيها عوامل 
تنظي���م بيئ���ة االأعم���ال وتطوير وحتدي���ث وتفعيل 
خدم���ات البنى التحتي���ة العائدة ملختل���ف املرافق 

العامة. 
- و�ص���ع اخلط���ط والبام���ج الهادف���ة اىل حتقيق 
التنمي���ة االإجتماعية ال �صيما تلك الكفيلة مبواجهة 
التحدي���ات الناجمة عن نقاط ال�صعف الكامنة يف 

خمتلف القطاعات املجتمعية.
- احلفاظ على بيئة االإن�صان  باإعتماد منهجية يتم 
من خاللها ر�صد االأحوال البيئية والتحديات التي 
تواجه اإ�صتدامة املوارد الطبيعية ومواجهتها بخيار 

االإقت�صاد ال�صديق للبيئة.
ويعمل على بل���ورة اإ�صرتاتيجية وطني���ة اإقت�صادية 
اإجتماعي���ة بيئي���ة متكامل���ة يف اإط���ار ال�صراكة بني 
القطاع���ني الع���ام واخلا�س وح�ص���د وتكامل جميع 
الق���درات املتاحة داخ���ل لبنان وخارج���ه من اأجل 
توف���ر االأ�ص����س التي تتطلبه���ا التنمي���ة امل�صتدامة 
وتعزي���ز مفاهيم ومبادئ وفاعلية البامج املتعلقة 
بها عل���ى خمتل���ف امل�صتوي���ات الوطني���ة والعربية 
والدولي���ة وحتفيز جمي���ع املعنيني ب�صح���ة ورخاء 
واإزده���ار لبن���ان لالإن�ص���واء حتت مظل���ة املبادرة 
الوطنية نحو لبنان م�صتدام ك�صركاء فاعلني فيها.

ه���و مركز تطلقه غرفة طرابل����س ولبنان ال�صمايل 
للم�صاهم���ة يف تاأ�صي�س البيئ���ة احلا�صنة الإقت�صاد 
املعرفة حيث يتزايد االإهتمام يف ال�صنوات االأخرة 
به���ذا االإقت�ص���اد اجلدي���د نظرا الأهميت���ه بتطوير 
البلد ومنوه، وتواكب فيه م�صار االقت�صادي العاملي 
ال���ذي ي�صهد تو�صعا م�صتم���را ومتزايدا يف توظيف 

العل���م والتكنولوجي���ا يف جميع ميادين���ه ويف الدور 
الفاع���ل واجلوه���ري ال���ذي ت�صطل���ع ب���ه املعرف���ة 
كعام���ل حا�صم يف عملية االإنت���اج، وتاأثرها الكبر 
عل���ى اخل���بات، والقدرة عل���ى التعل���م والتنظيم 
واالإبتكار يف املنظومة االقت�صادية وغدت امل�صدر 
الرئي�صي للنم���و، وباتت ت�صتثم���ر كعن�صر اأ�صا�صي 

ع  لتعزي���ز امليزة التناف�صي���ة لل�صركات. وب���رز تو�صُّ
كبر يف �صناعة اخلدمات ويف حجم دورها �صمن 
املنظوم���ة االقت�صادي���ة حي���ث وتلع���ب في���ه تقنية 
املعلومات دورا حيويا يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 
وغدت املعرفة عبارة عن نوع جديد من راأ�س املال 
يقوم على االأفكار واخلبات واملمار�صات االأف�صل. 

مشاريع مستقبلية تستند على مرتكزات اإلقتصاد المعاصر وهي 
األولى من نوعها على المستوى الوطني والمنطقة العربية:

   مبنى التنمية المستدامة

   مركز إقتصاد المعرفة

احلريري ي�صع حجر اال�صا�س ملبنى التنمية امل�صتدامة
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مت تاأ�صي����س مركز االأبح���اث وتطوي���ر ال�صناعات 
الغذائي���ة ا�صتجابة للحاجة امللح���ة لوجود موؤ�ص�صة 
ال�صم���ايل  ولبن���ان  طرابل����س  غرف���ة  يف  علمي���ة 
تق���وم بالدرا�ص���ات واالأبح���اث وتق���دمي اخلدمات 
واالإ�صت�ص���ارات التقنية والفني���ة املتعلقة بت�صاميم 
املنتج الغذائي وتطويره  والقيام بعمليات الفح�س 

واالإختب���ار ب�ص���كل موث���وق ومعتبوطني���ًا وعربي���ًا 
ودولي���ًا ويتنا�ص���ب م���ع خي���ار اإعتم���اد تطبيق���ات 
وتوف���ر  اجل���ودة  ومعاي���ر  الغذائي���ة  ال�صالم���ة 

املوا�صفات ال�صحية.
وجت���در االإ�ص���ارة اىل ان ه���ذا املرك���ز يحت�ص���ن 
م�صاري���ع هي االأوىل من نوعه���ا على م�صتوى لبنان 

وبل���دان اجل���وار العرب���ي ومنه���ا مرك���ز جتفي���ف 
الفواكه، مركز ت���ذوق زيت الزيتون ومركز جتميع 

الع�صل.
وتتمح���ور اأعمال واأن�صطة ه���ذا املركز املتخ�ص�س 

حول:
- اإجراء االإختبارات والتحاليل.

   مركز التطوير الصناعي وأبحاث الغذاء  )إدراك(

اأن ال���رثوة احلقيقية لالأمم تكمن اليوم يف العقول 
بالدرج���ة االأوىل، ثم تاأتي بعده���ا الرثوات املادية 

الكامنة يف باطن االأر�س اأو على �صطحها.
وي�صتند املركز يف تطلعاته على املنطلقات التالية: 
- الت�صجي���ع عل���ى االإ�صتثم���ار يف اإقت�ص���اد املعرفة  

لتوفر الكثر من فر�س العمل لل�صباب.
الناج���ح  اال�صتثم���ار  ه���و  الب�ص���ري  اال�صتثم���ار   -
وامل�صم���ون من خ���الل دع���م ال�صب���اب واإعطائهم 
املج���ال يف التفكر واالإبداع  وه���و الطريق الوحيد 

للتميز والنجاح.
- ي�ص���دد على �صرورة تعزي���ز دور القطاع اخلا�س 
لتطوي���ر منظوم���ة ال�صناع���ات املعرفي���ة ودع���م 
االقت�ص���اد املع���ريف. واالبتكار واالإب���داع يف نفو�س 
ال�صب���اب اأهمي���ة دع���م عملي���ة االبت���كار واالإبداع 
ال�صيما بني �صفوف ال�صب���اب اأ�صحاب امل�صروعات 
ال�صغرة واملتو�صطة التي ميكن اأن ت�صبح �صركات 

كبى يف امل�صتقبل.
- يدع���و اىل دع���م ال�صناع���ة املعرفي���ة بالتدريب 
والتعلي���م لتنمي���ة الق���درات وامله���ارات الب�صري���ة 

املتطورة.
- حث �ص���ركات وموؤ�ص�صات القط���اع اخلا�س على 
االإنتاجي���ة  القطاع���ات  يف  التكنولوجي���ا  اإدخ���ال 
باإعتباره���ا حاج���ة اإقت�صادي���ة م���ن �صاأنه���ا تقليل 
االإنف���اق وزي���ادة االإنت���اج واالإنتاج االإجم���ايل الأي 
موؤ�ص�صة واالإ�صتفادة من اخلدمات املتطورة حلزمة  
االألياف الب�صرية Optical Fiber وتعتب املطور 
االأول للقطاع التكنولوجي من اإت�صاالت وجامعات 

وم�صت�صفيات ومراكز االأبحاث ودوائر الدولة.
اإط���ار  يف   ال�صم���ايل  ولبن���ان  طرابل����س  وغرف���ة 
مبادرتها »طرابل�ض عا�صمة لبن���ان االإقت�صادية« 
د�صن���ت اأول خط ربط ب�صبكة االأنرتنت ال�صريع من 
خ���الل تقنية االألياف ال�صوئي���ة يف  ال�صمال. وهذا 
اخل���ط هو االأ�صرع يف املنطقة بحيث ي�صل جمموع 
ال�صرع���ات الت���ي ت�صتخدمها غرف���ة طرابل�س  اإىل 
100 ميغاباي���ت بالثانية وت�ص���كل هذه اخلدمة من  
اأه���م مرتكزات الق���وة التي ت�صتن���د عليها املبادرة 

مثلما ترتكز على خمتلف املرافق االإقت�صادية.
- االإ�صتفادة من التحفيزات املتنوعة التي يقدمها 
م�صرف لبنان للم�ص���ارف من اأجل االنخراط يف 
البام���ج الت�صليفي���ة جتاه القطاع اخلا����س اإذ اأنه 
ي���ويل اهتماًما بالًغ���ا يف تعزي���ز االقت�صاد املعريف 
- الرقمي برافعتيه: املهارات الرقمية وامل�صّرعات 
الرقمي���ة، وتوفر موارد الر�صمل���ة لقطاع اقت�صاد 
املعرفة وال�صركات النا�صئة من خالل توظيف اأكرث 
من 400 مليون دوالر يف هذا القطاع حتى االآن كما 
اأوج���د تعاونًا بني القطاع امل���ايل ورواد االأعمال يف 
لبنان بوا�صطة م�ص���روع املن�صة االإلكرتونية وو�صع 
االإط���ار التنظيمي وقواعد العم���ل الإن�صاء �صركات 
ح�ص���د التموي���ل يف لبن���ان، معت���ًبا اأن الراأ�صمال 
الب�صري ي�صّكل اأحد اأهم الدعائم التي يقوم عليها 
اإقت�ص���اد املعرف���ة، واأن لبنان يعد مبوق���ع جّيد يف 
ه���ذا املج���ال اإذ ُي�صّن���ف يف املرتبة 63 م���ن اأ�صل 
131 عاملًي���ا ويحتّل املرتبة 76 من اأ�صل 188 عاملًيا 
بح�صب موؤ�ص���ر التنمية الب�صري���ة 2017 ولدينا يف 
لبنان الكفاءاآت الب�صرية لكن يجب اأن تكون البنية 
التحتية  مالئمة والبيئة الت�صريعية حمدثة لتتالءم 

مع التط���ور الكبر وال�صريع يف ع���امل التكنولوجيا 
كم���ا يفرت�س بالدول���ة اللبنانية تق���دمي املزيد من 
الدع���م واملحفزات اىل جانب دعم م�صرف لبنان 
لهذا القطاع من خالل التعميم الو�صيط رقم  331 
الذي اأ�صدره يف �صه���ر كانون االأول/ دي�صمب  من 
العام 2013 وال���ذي ي�صمح للم�صارف واملوؤ�ص�صات 
املالي���ة بامل�صاهم���ة، �صمن ح���دود 3 ٪ من اأموالها 
اخلا�ص���ة، يف ر�صمل���ة م�صاريع نا�صئ���ة وحا�صنات 
اأعم���ال و�صركات م�صِرعة لالأعم���ال يكون ن�صاطها 

متمحورا حول قطاع املعرفة.
وتدرك غرف���ة طرابل����س ولبنان ال�صم���ايل اأهمية 
العم���ل على تطوير االقت�صاد املع���ريف يف لبنان اإذ 
�صينعك�س تطوره يف جم���االت عدة من التعليم اىل 
الزراع���ة اىل ال�صناعة اىل القطاع امل�صريف واأننا 
دخلنا ن���ادي الدول النفطي���ة اإال اأن مردود النفط 
والغ���از موؤجل ل�صن���وات مقبلة فيم���ا االأ�صتثمار يف 
اإقت�ص���اد املعرف���ة موج���ود وواقعي ويوف���ر الكثر 
م���ن فر�س العمل الت���ي باأم�س احلاج���ة اليها بيئة 

االأعمال.

احلريري يفتتح مركز اإقت�صاد املعرفة
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- القيام باالأبحاث والدرا�صات العلمية.
- اإعداد تقارير الرقابة على جودة املنتج الغذائي. 
-  تنظيم دورات هادفة اىل تدريب وتاأهيل الفنيني 

يف اأن�صطته املختلفة.
- التعاون العلمي والتقني.

- فح����س امل���واد االأولي���ة املتعلقة باملنت���ج بق�صد 
التعرف عليها وحتديد ما ت�صلح له واإر�صاء قواعد 

ا�صتثمارها. 
الأرب���اب  واالقت�صادي���ة  الفني���ة  اال�صت�ص���ارات   -

ال�صناعات الغذائية القائمة واملنوي اإن�صاوؤها. 
- توف���ر خدم���ات موثوق به���ا دولي���ًا يف الفح�س 
والقيا����س والتحلي���ل للم���واد واملنتج���ات واإ�ص���دار 
�صه���ادات اجلودة ومطابق���ة املوا�صفات و�صهادات 

التحليل وغرها.
-  التع���اون مع الهيئات الر�صمية واالأهلية اللبنانية 
والعربية والدولية واملوؤ�ص�صات ال�صناعية الغذائية 
... ويفتتح مركز التطوير ال�صناعي وابحاث الغذاء )اإدراك(يف جميع االأمور التي تتعلق باإمناء تلك ال�صناعات.

خطوات  ال�صمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  تخطو 
حثيثة على طريق اإ�صتخدام الطاقة البديلة، عب 
كبى  موؤ�ص�صة  منها  جتعل  متقدمة  تقنية  و�صائل 
�صديقة للبيئة،  فبادرت اىل اإطالق م�صروع توفر 
�صمن  املن�صوية  امل��دن  ل�����ص��وارع  العامة  االإن���ارة 
امليناء  )طرابل�س-  الفيحاء  بلديات  اإحتاد  اإطار 
وليدة  هي  املبادرة  وهذه  القلمون(   - البداوي   -
يف  الغرفة  دور  اأهمية  االإعتبار  بعني  تاأخذ  فكرة 
اإ�صتخدام الطاقات البديلة  للتخفيف  ن�صر ثقافة 
وكذلك  الكربونية  لالإنبعاثات  ال�صلبية  االآثار  من 
باملناخ  التي ت�صر  ال�صلبية  املفاعيل  التخفيف من 

وتعميم هذه الثقافة ودعم تطبيقاتها.
على  حم��ط��ة  ت�صييد  خ��ي��ار  ال��غ��رف��ة  واإع��ت��م��دت 
ر�صيد  معر�س  من  املعار�س  مبنى  ق�صم  �صطح 
 40 تقدرب�  وا�صعة   م�صاحة  على  ال��دويل  كرامي 
م�صروعها  يف  الغرفة  وتن�صجم   ، مربع  مرت  األ��ف 
الطاقات  اإ�صتخدام  على  الت�صجيع  �صيا�صة  مع 
املتجددة، وتلتزم بالتايل باخلطة الوطنية للطاقة 
لبنان  لتعهد  للعام 2016- 2020  وفقًا  املتجددة 
يف موؤمتري باري�س وكوبنهاغن حيث حددت هذه 
اخلطة التكنولوجيات االأ�صا�صية التي يجب العمل 
عليها من اأجل التو�صل اىل الهدف االإ�صرتاتيجي 
يف م�صمار الطاقة البديلة وهو بلوغ ن�صبتها ٪12  
لبنان يف حلول  اإ�صتهالك الطاقة يف  اإجمايل  من 

العام 2020.
ومرتكزات امل�صروع يف وجوهها التقنية هي: 

- ربط 5.8 ميغاوات ب�صبكة الكهرباء الرئي�صية.
- امل�صتفيدون: معر�س ر�صيد كرامي الدويل وكافة 

من�صاآته اإ�صافة اىل اإنارة �صوارع مدن الفيحاء.
-ح��ج��م ال��ن��ظ��ام ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي ل��ل��م�����ص��روع: 5 
العامة  )املوؤ�ص�صات  منه  ت�صتفيد  ذروة  ميغاوات 

من مرفا ومنطقة اإقت�صادية خا�صة(. 
- عدد االألواح ال�صوئية: 18 األف وثمنماية و�صتون 

لوحًا. 
- فرتة اإ�صرتداد الكلفة: اأق�صاها 7 �صنوات .

ميغاوات   6530 ال�صنوية:  االإنتاجية  الطاقة   -
�صاعة.

���ص��اع��ة يف  ك��ي��ل��وات  االإن���ت���اج اخل��ا���س: 1400   -
الكيلوات ذروة على مدار ال�صنة.

- الفوائد البيئية : يوفر 4000 طن من اإنبعاثات 
ثاين اأوك�صيد الكاربون يف ال�صنة.

االإنفتاح  �صيا�صة  م��ع  طرابل�س  غرفة  وتن�صجم 
املتجددة  ال��ط��اق��ات  على  لبنان  يعتمدها  ال��ت��ي 
وه��ي م��ن اأه���م م���وارد ال��ط��اق��ة يف ال��ع��امل، كما 

   مشروع إنارة مدن الفيحاء بالطاقة البديلة المتجددة الصديقة للبيئة

فعاليات يف الغرفة
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تعتمد الغرفة »ركنًا ذكيًا« ليكون مرجعًا اإلكرتونيًا 
اإداريًا لكافة املنت�صبني ورجال االأعمال لتزويدهم 
واإر�صادهم اإىل كيفية اإجناز معامالتهم االإدارية 
للدولة  العامة  وامل�صالح  االإدارات  مع  املرتبطة 

وتزويدهم بالنماذج املالئمة املعتمدة.
دلياًل  يكون  اأن  ال��ذك��ي  ال��رك��ن  ه��ذا  مهام  وم��ن 
لتوجيههم  وال�������ص���واح  ل��ل��زائ��ري��ن  ال��ك��رتون��ي��ًا 
التاريخية  املراكز  كافة  على  للتعرف  واإر�صادهم 
واملطاعم  والفنادق  واالأثرية  ال�صياحية  واملعامل 
ال�صياحة  يخ�س  م��ا  وك��ل  البحرية  واملنتجعات 
والتجميلية  وال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة وغ���ره���ا، وذل����ك يف 
اإىل  اإ�صافة  وعكار،  ال�صمايل  لبنان  حمافظتي 
واإ���ص��دارات  واأدل���ة  ن�صرات  اإع���داد  يف  امل�صاركة 
وثيق  ب��ت��ع��اون  امل��ذك��ورة  امل��وا���ص��ي��ع  بكافة  تعنى 
تطبيقات  اإ���ص��دار  وكذلك  ال�صياحة،  وزارة  مع 
لهذه  التف�صيلية  ال�صروحات  تت�صمن  اإلكرتونية 

املعامل وتروج لها. 
على  ي�صتند  للمعلومات  اإل��ك��رتوين  م��رك��ز  وه��و 
وا�صعة  جوانب  تغطي  وا�صعة  معلوماتية  قاعدة 
العامة يف طرابل�س  من دورة احلياة االإقت�صادية 
التاريخية  النواحي  ت�صمل  كما  ال�صمايل  ولبنان 

وال�صياحية والثقافية والفنية وغرها.

املعلومات  اإىل  الو�صول  فر�س  من  املركز  ويعزز 
ع��ل��ى م��ع��ط��ي��ات ع��ل��م��ي��ة وا���ص��ع��ة وم��وث��وق��ة عب 
تت�صم  ومي�صرة  �صهلة  اإلكرتونية  خدمات  تقدمي 
اإقامة   اأجل  باملرونة مع تطويرها ب�صكل دائم من 
منظومة من اخلدمات تدعم مبداأ  االإ�صتدامة يف 

اخلدمات االإلكرتونية.
الذكي  التطبيق  باإعتماد  املركز  هدف  ويتلخ�س 

�صيما  ال  االإقت�صادية  بالقطاعات  يعنى  ال��ذي 
زي��ارات  ملختلف  الرتويج  بغاية  منها  ال�صياحية 
اأ�صحاب  م��ن  وخالفهما  وال�����ص��واح  امل�صتثمرين 
جمريات  املركز  �صيواكب  كما  الكبى  امل�صاريع 
الوعي  م�صتوى  لرفع  الدقيقة  العلمية  املعلومات 
من  لبنان  ميتلكها  التي  والقوة  الغنى  مبقومات 

طرابل�س.

   الركن الذكي

الرئي�س احلريري متحدثًا يف الغرفة

للعام  املتجددة  للطاقة  الوطنية  باخلطة  تلتزم 
موؤمتري  يف  لبنان  لتعهد  وفقًا    2020  -2016
اخلطة  ه��ذه  ح��ددت  حيث  وكوبنهاغن  باري�س 
التكنولوجيات االأ�صا�صية التي يجب العمل عليها 
املئة  الهدف وهو 12٪ يف  التو�صل اىل  اأجل  من 
من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة يف لبنان يف حلول 

العام 2020.
وفق هذا  ال�صمايل  ولبنان  وترى غرفة طرابل�س 
اأق��ر عام  ال��ذي  رق��م  462  القانون  اخل��ي��ار يف 
اأمام  وا�صعًا  الباب  فتح  تطبيقه  حال  يف   2002
الطاقة،  قطاع  يف  لالإ�صتثمار  اخلا�س  القطاع 

ف��ول��دت ف��ك��رة ال��غ��رف��ة يف اإن�����ص��اء اأك���ب حمطة 
ر�صيد  معر�س  م��ب��اين  اأح���د  �صطح  على  ت��ق��ام 
ما  وتنتج  اإدارت���ه  م��ع  بالتعاون  ال��دويل  ك��رام��ي 
بلديات  اإحت��اد  م��دن  لتنعم  ميغاوات    5 يعادل 
بالطاقة  ال��ع��ام��ة  ���ص��وارع��ه��ا  ب���اإن���ارة  ال��ف��ي��ح��اء 
ع�صر  دخل  قد  لبنان  اأن  خ�صو�صًا  ال�صم�صية، 
للبيئة  ال�صديقة  وامل�صاريع  املتجددة  الطاقة 
باب  فتح  اأج��ل  من  لبنان،  م�صرف  من  بدعم 
التي  االإ�صتثمارات  وت�صجيع  االإقت�صادية  التنمية 
واالإجتماعية،  البيئية  االإدارة  نظام  على  تعتمد 
غرفة  اليها  ت�صعى  التي  اجلديدة  املحطة  واأن 

االأهمية  ال��ب��ال��غ  ال���دور  لها  �صيكون  طرابل�س 
بالن�صبة اىل تلبية االإحتياجات املتزايدة للطاقة 
الوقود  على  االإعتماد  تخفي�س  ويف  ال�صمال  يف 
اإنبعاثات  من  املنخف�صة  الطاقة  اىل  اإرت��ك��ازًا 
ولبنان  ط��راب��ل�����س  غ��رف��ة  و�صت�صتمر  ال��ك��رب��ون 
مب�صاريع  القيام  خيار  يف  ب��االإل��ت��زام  ال�صمايل 
وال�صديقة  واملتجددة  البديلة  الطاقة  تتو�صل 
اإ�صرتاتيجيات  مع  متامًا  من�صجمة  لتبقى  للبيئة 
على  احلفاظ  يف  �صيما  ال  امل�صتدامة،  التنمية 
واالإن�صان  الوطن  بلبنان  �صنًا  اللبنانية  البيئة 

واملجتمع.

ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ت�صتمر  طرابل�س:  مــرفــاأ 
و�صيتم  امل��رف��اأ  ا�صتثمار  م�صلحة  مع  والتكامل 
مراقبة  ملختبات  ف��رع  اإعتماد  الحقة  ف��رتة  يف 
تقدمي اخلدمات  لت�صهيل  املرفا  اجلودة يف حرم 

اليوم  مدار  على  اللبنانيني  للم�صدرين  ال�صريعة 
الكامل اأي 24/24.

توقيع  مت  الـــدويل:  كرامي  ر�شيد  معر�س 
املرفق  وهذا  املعر�س  اإدارة  مع  تعاون  برتوكول 

ي��ح��ت��اج��ه ل��ب��ن��ان وي�����ص��ك��ل حم����ورًا ا���ص��ا���ص��ي��ًا يف 
االإقت�صادية  لبنان  عا�صمة  طرابل�س  مبادرتنا 
ولكننا  اللبنانية  ال��دول��ة  ب��ق��درات  نعلم  ون��ح��ن 
نتطلع اىل تفعيل  دوره من خالل قانون ال�صراكة 
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بني القطاعني العام واخلا�س وال نريد اأن نرهق 
اإ�صتثمارية  غ��ر  اإل��ت��زام��ات  ب��اأي��ة  ال��دول��ة  كاهل 

وتعود باملنفعة على املالية العامة. 
)القليعات(:  معو�س  رينه  ال�شهيد  مطار 
وال��ع��رب��ي  ال��ل��ب��ن��اين  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  زال  ال 
هذا  لت�صع  اللبنانية  ال��دول��ة  ينتظر  وال���دويل 

امل��رف��ق االق��ت�����ص��ادي امل���دين احل��ي��وي يف خدمة 
�صكة احلديد وم�صفاة  وكذلك  التجارية  املالحة 
توفر  على  قادرة  مرافق  من  ت�صكل  ملا  طرابل�س 
واالأي��دي  الب�صرية  مل��واردن��ا  العمل  فر�س  اآالف 
وهما  منها،  ال�صابة  خا�صة  وب�����ص��ورة  العاملة 
امل�صتثمرين  باإهتمام  يحظيان  حيويان  مرفقان 

الدوليني.
متابعة  اخلا�شة:  االقت�شادية  املنطقة 
الوقوف اىل جانب املنطقة االإقت�صادية اخلا�صة 
بروتوكوالت  تفعيل  على  واحلر�س  طرابل�س  يف 

معها. التعاون 

ت�صتن���د دواف���ع التج���دد يف احلي���اة االإقت�صادي���ة 
املعا�ص���رة على واقعية القط���اع خا�س مع االإدراك 
امل�صبق حلجم التحديات االإقت�صادية واالإجتماعية 
املتزاي���دة  واالأمني���ة  وال�صيا�صي���ة  والدميغرافي���ة 
ب���ني  امل�صرتك���ة  اجله���ود  ت�صاف���ر  م���ن  بالرغ���م 
القطاع���ني الع���ام واخلا����س للتخفي���ف من حجم 
ال�صغوطات على لبنان م���ن جراء تاأثرات اأزمات 
االإقليم وتداعياتها بحيث اننا نرى م�صلحة اأكيدة 
ومبا�صرة يف اإطالق خارطة طريق اإ�صتثمارية تعود 
باملنفع���ة العام���ة ويف نف����س ال�صياق ت�ص���كل عامل 
اإ�صتق���رار ومنطل���ق ي�صاع���د يف امل�صتقب���ل الداهم 
عل���ى تدعيم ركائ���ز اإعتمادي���ة مب���ادرة طرابل�س 
عا�صم���ة لبن���ان االإقت�صادي���ة باإعتباره���ا رافع���ة 
لالإقت�ص���اد الوطني ومن�صة الإع���ادة اإعمار بلدان 
اجلوار العربي وحاج���ة حيوية وحمورية الأ�صحاب 
امل�صاري���ع الكبى لبناني���ًا وعربيًا ودولي���ًا وت�صحذ 
واخل���رة  يف  الطيب���ة  االإرادات  اأ�صح���اب  هم���م 
القطاع���ني العام واخلا����س الإغتنام ه���ذا الزخم 

ال���دويل اجلماعي الذي يعطي قوة دفع للعمل على 
توفر كافة عوامل النهو����س االإقت�صادي والتنمية 

االإجتماعي���ة وتر�صي���خ دعائم االإ�صتق���رار والتقدم 
واالإزدهار.

   دوافع تجديد الحياة اإلقتصادية المعاصرة

ح�صود املدعوين

وال�صناعات  املفرو�صات  لقطاع  الدعم  توفر   -
اخل�صبية واحلرفية عب ت�صافر اجلهود امل�صرتكة 
اللبنانيني«  ال�صناعيني  و»جمعية  »الغرفة«  بني 
الو�صائل  اأف�صل  وتاأمني  و»اليونيدو«،  و»ك��ف��االت« 
ال�صناعة  يف  التجّمعات  »تنمية  على  امل�صاعدة 
الثقافية واالبداعية«، وتعزيز حركة �صادرات هذا 
االأ�صواق  لدخول  العريق  الوطني  الرتاثي  املنتج 
اىل  اإ�صافة  املعتمدة،  للمعاير  وف��ق��ًا  االأوروب��ي��ة 
دورات  على  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  العاملني  ح�صول 
مي�صرة  قرو�س  وكذلك  مهنيتهم  ل�صقل  تدريبية 
من عدد من امل�صارف على اأن تكون هذه القرو�س 

مكفولة من �صركة »كفاالت«. 
املهن  نقابات  الغرفة وقوفها اىل جانب  - جددت 
احلرة واإحت�صان غرفة طرابل�س يف مقرها »املركز 

اللبناين للتدريب امل�صتمر الأطباء االأ�صنان«.
املمكنة  الت�صهيالت  بتقدمي  الزراعي  االإهتمام   -
بقطاعي  واالإهتمام  الزراعية  ال�صادرات  لدعم 
زراع��ة  على  للحفاظ  وال��زي��ت��ون  وزي���ت  ال��زي��ت��ون 
�صجرة الزيتون ومنتجها من الزيت، واإبقاء العناية 
ب�صجرة الزيتون على االأهمية التي حتتلها على مدى 
تاريخ لبنان االإقت�صادي واالإنتاجي، والت�صجيع على 
اىل جانب  والوقوف  الزراعية  التعاونيات  تاأ�صي�س 
من  لال�صرار  موا�صمهم  تعر�س  خالل  املزارعني 

جراء الكوارث الطبيعية التي تطال منتجاتهم.  
الوطنية  ال�صادرات  دور  لتفعيل  الدعم  توفر   -
الزراعية  �صيما  ال  والدولية  العربية  االأ���ص��واق  يف 
بروتوكوالت  وتوقيع  منها  الغذائية  وال�صناعات 
تعاون مع القطاعني العام واخلا�س يف دولة رو�صيا 

االحتادية  وتفتح املجاالت وا�صعة، اأمام مباحثات 
غر م�صبوقة مع دولة رو�صيا االإحتادية يف املجال 

االإقت�صادي. 
طرابل�س  غرفة  تعتمدها  م�صاريع  �صلة  وج��ود   -
متقدمة  نوعية  خدمات  لتوفر  ال�صمايل  ولبنان 
مكوناته  ب��ك��ل  ال��ل��ب��ن��اين  االإق��ت�����ص��ادي  للمجتمع 

وقطاعاته، ومنها: 
1- حا�صنة االأعمال )بيات( للت�صجيع على اإن�صاء 
وال�صغرة  ال�صغر  املتناهية  امل�صاريع  وتاأ�صي�س 

واملتو�صطة.
ال�صباب  االأع��م��ال  ل���رواد  امل��ت��وا���ص��ل  ال��دع��م   -2
االإبتكارية  م�صاريعهم  تطوير  على  وم�صاعدتهم 

واالإبداعية. 
مراقبة  »خم��ت��بات  ل�  املتنامي  ال��دور  تعزيز   -3
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تطبيقات  اإح����رتام  على  ت�صديدها  يف  اجل����ودة« 
معاير اجلودة وال�صالمة الغذائية.

ل�صقل  وتقنية  مهنية  تدريبية  دورات  اإعتماد   -4
�صوق  يف  ورفدها  ال�صابة  العاملة  االأي��دي  مهارات 
القطاع  و�صركات  موؤ�ص�صات  مع  والتعاون  العمل 

اخلا�س يف هذا املجال.
والقن�صلية  الديبلوما�صية  الوفود  مع  التوا�صل   -
واالإقت�صادية واملالية الدولية واملنظمات والوكاالت 
وخالفها  امل��ت��ح��دة  االأمم  هيئة  يف  املتخ�ص�صة 
خالل  والت�صديد  وال���دويل،  العربي  املجتمع  م��ن 
عا�صمة  طرابل�س  »مبادرة  اأهمية  على  املباحثات 

لبنان االإقت�صادية«.
- اإ�صتثمار ق�ص�س النجاح التي ي�صجلها اللبنانيون 
من  الق�صوى  واالإ���ص��ت��ف��ادة  االإن��ت�����ص��ار  ب��ل��دان  يف 
لدعم  االأ�صا�صية  الروافد  من  باإعتبارها  طاقاتهم 

مرتكزات االإقت�صاد الوطني.
االإقت�صادية  والفاعليات  الهيئات  مع  التوا�صل   -
االإقت�صادي  جمتمعنا  مكونات  وك��اف��ة  اللبنانية 
اللبناين من اأجل العمل يف مناخ من ال�صراكة على 
واالإمن��اء  االإ�صتثمار  خارطة  على  طرابل�س  و�صع 
والتاأكيد على غنى طرابل�س وو�صع كنوزها االإمنائية 
االإقت�صاد  خدمة  يف  واالإ�صتثمارية  واالإقت�صادية 

الوطني بكل مكوناته وقطاعاته ومناطقه. 
- بناء اأو�صع العالقات مع اإحتادات الغرف اللبنانية 
والعربية واالأجنبية امل�صرتكة لدعم تطلعات رجال 
يف  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات  االأعمال  و�صيدات 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنمية  م�صاريع  يف  ال�صراكة 

بكل مبادئها وم�صاريعها وبراجمها.
- االإ�صرار على اأهمية التطبيقات العملية لل�صراكة 
النهو�س  اأجل  من  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
وبكل  بلبنان  واإمن���ا  وح�صب  وال�صمال  بطرابل�س 
التعاون  بروتكوالت  وتوقيع  العربي،  اجلوار  بلدان 
مع البلديات ال �صيما اإحتاد بلديات الفيحاء ك�صلطة 

حملية.
املجتمعية  الق�صايا  االإنفتاح على  اإعتماد �صيغة   -
اإهتمامات الغرف التجارية  التي باتت من �صميم 
وتوثيقها  العالقات  وت�صبيك  املعا�صرة  املرحلة  يف 
االأهلي  املجتمعني  ومنظمات  هيئات  م�صتوى  على 
واملنا�صبات  لالن�صطة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وامل���دين، 
ال�صياحية  اجلمعيات  تنظمها  التي  واملهرجانات 
والرتاثية الإظهار ال�صورة اجلميلة التي تتحلى بها 

طرابل�س وكل لبنان.
واملتنوعة  النوعية  اخل��دم��ات  وحتديث  تطوير   -
التي يقدمها ال�صندوق التعا�صدي ملنت�صبي الغرف 

اللبنانية.
غرفة  يف  والتحكيم  الو�صاطة  مركز  دور  تعزيز   -

طرابل�س ولبنان ال�صمايل.

املتمثل  االأك��ادمي��ي  املجتمع  مع  الروابط  توثيق   -
اخلا�صة  اجلامعات  وك��اف��ة  اللبنانية  باجلامعة 

العاملة يف طرابل�س ولبنان ال�صمايل.
وبادرت غرفة طرابل�س ولبنان ال�صمايل اىل طرح 
فكرة االإعتمادية الر�صمية لطرابل�س عا�صمة لبنان 
مكانة طرابل�س  باأهمية  منها  اإدراكًا  االإقت�صادية، 
لبنان  حياة  يف  احليوي  املحوري  ودوره��ا  الكبى 
االإقت�صادية واالإجتماعية واالإ�صتثمارية والعمرانية 
عمل  ميثاق  وهي  والثقافية،  والتعليمية  والبيئية 
وطني تتبناه الدولة اللبنانية ويتفاعل معها املجتمع 
بكل مكوناته ترافقه �صورة م�صيئة مل�صتقبل اف�صل 

للبنان االإن�صان والوطن من طرابل�س.

باإطالق  لل�صروع  االأ�صا�س  يف  امل��ب��ادرة   ط��رح  ومت 
من  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني  جمتمعي  ح���وار  ور���ص��ة 
على  الوقوف  وبالتايل  ومناطق  ومذاهب  طوائف 
الو�صول  بهدف  منهم  املتخ�ص�صني  اآراء اخلباء 
املخطط  م��ع��امل  خاللها  م��ن  تتبلور  �صيغة  اىل 
االإ�صرتاتيجي ال�صامل لتعزيز دور طرابل�س الكبى 

على امل�صتويات اللبنانية والعربية والدولية. 
وغرفة طرابل�س ولبنان ال�صمايل يف كل حتركاتها 
للتطلعات  دائمًا  ت�صتجيب  واأن�صطتها  وم�صاريعها 
الوطنية امل�صروعة يف حتقيق النهو�س االإقت�صادي 
واآم��ن  اأف�صل  غد  اأج��ل  من  االإجتماعي   والتقدم 

وم�صتقر.

مركز فحو�صات جودة الع�صل

مركز املنتجات الرتاثية والتقليدية
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بن���اء للدع���وة املوجهة م���ن توفيق دبو�ص���ي رئي�س 
جمل�س ادارة غرفة التج���ارة وال�صناعة والزراعة 
يف طرابل����س ولبن���ان ال�صم���ايل وا�صتن���ادًا للمواد 
16-17-18-20 و21 م���ن املر�ص���وم اال�صرتاع���ي 
رق���م 67/36، وتعديل���ه بالقانون رق���م 626 تاريخ 
»الل���واء«  �صحيفت���ي  يف  واملن�ص���ورة   ،1997/5/1
و»االأن���وار« بتاري���خ 29 و 30 اأي���ار 2018، عق���دت 
الهيئة العام���ة للمنت�صبني امل�صددي���ن ا�صرتاكاتهم 
للغرف���ة لغاية تاريخه، جل�صته���ا العادية الثانية يف 
ال�صاعة احلادية ع�صرة من قبل ظهر يوم اخلمي�س 
الواق���ع في���ه 21 حزي���ران 2018، تراأ�صه���ا رئي�س 

جمل�س االإدارة يف قاعة اإجتماعات الغرفة.
ومت خاله���ا تكلي���ف ع�ص���و جمل����س االإدارة ال�صيد 
حمم���د عب���د الرحم���ن عبي���د مبه���ام اأم���ني �ص���ر 
اجلل�ص���ة، فتب���ني م���ن الئح���ة الت�صجي���ل امل���بزة 
م���ن ادارة الغرف���ة اأن ع���دد املنت�صب���ني امل�صددين 
ال�صرتاكاته���م لغاي���ة ال�صاعة احلادي���ة ع�صرة من 
قبل ظهر يوم اخلمي�س الواقع فيه 2018/06/21، 
ق���د بل���غ )5.315( فقط خم�ص���ة االف وثالثمائة 
وخم�صة ع�ص���ر منت�صبًا، كما تبني ان عدد احل�صور 
يف تلك اجلل�صة قد بلغ )22( اإثنني وع�صرون  فقط 
منت�صب���ًا  ح�ص���ب اجلدول املوق���ع للح�صور، وبذلك 

اعتب الن�صاب القانوين متوفرًا مبن ح�صر لكونها 
اجلل�صة الثانية.

االقت�ص���اد  م�صلح���ة  رئي����س  اجلل�ص���ة  وح�ص���ر 
والتج���ارة يف لبن���ان ال�صمايل ال�صي���د زهر حلي�س 

مبوجب تكليف من وزارة االقت�صاد والتجارة.
كذل���ك ح�ص���ر ه���ذه اجلل�ص���ة كل م���ن مراقب���ي 
احل�صاب���ات االأ�صتاذ ريا�س العمري املعني من قبل 
حمكم���ة بداي���ة لبنان ال�صم���ايل، واالأ�صت���اذ ب�صام 
�ص���ايف املعني من قبل الغرف���ة وامل�صت�صار القانوين 

للغرفة االأ�صتاذ و�صام مع�صراين. 
وب���داأ نقا����س  اإفتت���ح الرئي����س دبو�ص���ي اجلل�ص���ة 
تناول خمتل���ف اجلوانب املتعلق���ة باأن�صطة الغرفة 
وم�صاريعه���ا وتطلعاتها امل�صتقبلي���ة فقررت الهيئة 

العامة: 
1-املوافق���ة على ما ورد يف تقري���ر جمل�س االدارة 
املتعلق باأن�صطة الغرف���ة واإجنازات جمل�س االدارة 
خالل عام 2017 املا�صي وتوجيه ال�صكر اىل رئي�س 

واع�صاء املجل�س على جهودهم .
2- ت�صدي���ق قطع ح�صاب ع���ام 2017 كما ورد يف 
تقري���ر املراقب املايل واإبراء ذم���ة جمل�س االإدارة 

عن الفرتة ال�صابقة.
3- ت�صدي���ق موازن���ة ع���ام 2018  البال���غ جمموع 

اأرقامه���ا : )10.372.600.000( ل���رة لبنانية 
مبا في���ه املوافق���ة على �ص���راء العقار رق���م 3244 
ب�صات���ني طرابل����س، وت�صجيل���ه على اإ�ص���م  الغرفة 
و�صم���ه اإىل العق���ار االأ�صا�ص���ي وتفوي����س الرئي�س 
دبو�ص���ي ب���كل ما يل���زم الإجن���از هذا امل�ص���روع من 
اإقرتا����س ومتوي���ل بوا�صط���ة ت�صهي���الت م�صرفية 

وخالفها من امل�صادر.
فالق���ت خط���وات الرئي����س دبو�ص���ي جت���اه تطوير 
وحتدي���ث بيئ���ة االأعم���ال ا�صتح�صان���ًا ل���دى الهيئة 
العامة، بحي���ث اأجمع امل�صارك���ون يف اجلل�صة على 
اأن���ه »اإ�صتطاع فعليًا اأن ينقل غرفة طرابل�س ولبنان 
ال�صم���ايل من م���كان اإىل موق���ع اآخر اأك���رث تقدمًا 
وتط���ورًا وباتت الغرفة برئا�صت���ه ت�صجل ح�صورها 
يف طرابل����س وال�صم���ال ويف العا�صمة بروت وحتى 

خارج لبنان«.
ويف اخلت���ام متت ت���الوة مق���ررات اجلل�صة فتوجه 
الرئي����س بال�صك���ر الأع�ص���اء الهيئ���ة العام���ة عل���ى 
ح�صوره���م ودعمه���م مل�صاريع الغرف���ة، ومت توقيع 
املح�صر على ثالث ن�صخ ا�صلية ح�صب اال�صول من 
قبل رئي�س اجلل�صة واأم���ني �صرها ورئي�س م�صلحة 
االإقت�ص���اد والتج���ارة يف لبن���ان ال�صم���ايل، ورف���ع 

الرئي�س اجلل�صة.

   جلسة مميزة للهيئة العامة لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي

لقاء الرئي�س احلريري مع رئي�س واع�صاء جمل�س اإدارة الغرفة
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بلديات

اإلتحاد االوروبي ومشاريع 
طرابلس التنموية

بلدية طرابلس: نشاطات ولقاءات

ا�صتقب���ل الرئي����س اأحمد قم���ر الدين  رئي�صة بعث���ة االحتاد االوروب���ي ال�صفرة 
كري�صتينا ال�صن، على راأ�س وفد من اركان ال�صفارة.

دار البح���ث حول جملة م�صاريع تنموية يف طرابل����س، ال�صيما امل�صاريع املتعلقة 
بالقطاع���ات االجتماعية والتعليم وتدريب ال�صب���اب وقطاع املياه ودعم القطاع 
اخلا�س، اإ�صاف���ة اإىل امل�صروع الذي يتم تنفيذه يف: باب التبانة، الغرباء وجبل 
حم�صن، وي�صتهدف دعم قطاع التعليم وتدريب ال�صباب وتاأهيل بع�س امل�صاحات 
العامة وتاأهيل املراكز االجتماعية وتطوير العالقة بني البلدية والهيئات االأهلية.

الدكتور زغلول النجار:
»تطور المجتمعات االنسانية وتنميتها«

حا�صر الداعية الدكتور زغلول النجار عن »تطور 
املجتمعات االن�صانية وتنميتها«، بدعوة من جلنة 
االع���الم والعالقات الدولي���ة يف بلدية طرابل�س، 
وذلك يف معر����س ر�صيد كرامي الدويل، بح�صور 
�صخ�صي���ات �صيا�صي���ة وحزبية وروؤ�ص���اء م�صالح 
ودوائر ر�صمية وخا�ص���ة، وعدد من نقابات املهن 
احلرة ونقابات عمالية وروؤ�صاء جمعيات وهيئات 

املجتمع املدين ومواطنني.
رحب رئي�س جلنة االعالم والعالقات الدولية يف 
البلدية �صميح حل���واين باحل�صور قائاًل: »حر�صًا 
من���ا يف بلدي���ة طرابل�س عل���ى ال�صح���ة الفكرية 
والنف�صي���ة للطرابل�صيني، واميانًا من���ا باأن الدور 
البل���دي ال يقت�ص���ر عل���ى احلجر والب�ص���ر بل هو 
م�صوؤولي���ة، م�صوؤولي���ة يف تاأمني ال�صف���اء الذهني 
وتنقية االفكار من االنح���راف وال�صوائب، ولهذا 

و�صعت جلنتنا خطة تثقيفية وترفيهية غنية«.
ثم حت���دث الدكتور النج���ار، مق�صم���ًا حما�صرته 
لعدة اق�صام، ا�صتهلها بتعريف »التطوير واالنتقال 
من و�صع اإىل و�صع اأف�صل«... ومو�صحًا ان »عملية 
تطوي���ر املجتمع���ات وتنميته���ا حتت���اج اإىل تكاتف 
اجله���ود وم�صاعفتها من اأجل اخل���روج من حالة 
الرك���ود والتخلف التى ترزح حتتها اليوم، ويتطلب 

ذلك ا�صالحات منها:
اأواًل: �ص���رورة اإ�ص���الح  عملي���ة الرتبي���ة والتعليم  
التى اأ�صبحت فى غالبية دول العامل الثالث �صورا 

مم�صوخة للتعليم الغربي.

ثاني���ًا: �صرورة املب���ادرة باالإ�ص���الح االقت�صادي 
وو�صع احللول الناجعة.

ثالث���ًا: �ص���رورة املب���ادرة باال�ص���الح االإجتماعي 
واالأ�صري واملوؤ�ص�صاتي.

رابع���ًا: �ص���رورة املب���ادرة باالإ�ص���الح ال�صيا�ص���ي 
يف املجتم���ع. م���ن خ���الل الف�صل ب���ني ال�صلطات 
الرئي�صي���ة الثالث يف املجتمع وه���ي: الت�صريعية، 
الق�صائي���ة، والتنفيذي���ة. والعم���ل عل���ى التداول 

الدميقراطي لل�صلطة.

خام�ص���ًا: �صرورة املبادرة باالإ�ص���الح االإداري يف 
املجتمع حيث تعاين معظم دول العامل الثالث من 

الف�صاد االإداري.
�صاد�صًا: �صرورة املبادرة باإ�صالح االإعالم«.

بع���د ذلك، ق���دم املفتي مالك ال�صع���ار وعبداالإله 
ميقاتي والرئي�س اأحم���د قمرالدين وحلواين درع 
الفيحاء للدكتور النج���ار. ويف اخلتام، مت عر�س 
م�صرح���ي ناق���د لفرق���ة »الدب���ور« الطرابل�صي���ة، 

وفقرات فنية تثقيفية.

املفتي مالك ال�صعار ود. عبداالإله ميقاتي والرئي�س اأحمد قمرالدين وحلواين يقدمون درع الفيحاء للدكتور النجار

قمر الدين م�صتقباًل رئي�صة بعثة االحتاد االوروبي ال�صفرة كري�صتينا ال�صن
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إعادة تأهيل بركة ساحة القبة

جولة في سوق عبدالحميد 
وبدء العمل بالمرحلة الثالثة

من »اإلرث الثقافي«

أطالق مشروع »الفيحاء تفرز«

إنتخاب قمرالدين نائبًا لرئيس 
منظمة المدن المتوسطية

اأع���ادت بلدية طرابل����س، تاأهيل »بركة ال�صاحة« يف منطق���ة القبة بطرابل�س، 
م���ا اأ�صفى جمااًل ورونقًا على املنطقة. و�صكر اأهايل القبة الرئي�س اأحمد قمر 
الدين، وع�صو املجل����س البلدي حمي الدين البقار الذي مّول التاأهيل، وق�صم 

احلدائق الذي نّفذ امل�صروع، ورئي�س الق�صم حممد اأمون.

ج���ال رئي����س البلدية املهند�س احم���د قمرالدين وع�صو املجل����س توفيق العرت 
ودوري���ة م���ن �صرط���ة البلدي���ة يف ب���اب التبانة وحتدي���دًا �صوق عب���د احلميد 
واالحي���اء املحيط���ة به و�ص���واًل اىل �صاح���ة اال�صم���ر، والتقى فعالي���ات واهل 
املنطق���ة، م�صتمع���ًا اىل مطالب اأ�صحاب املحالت يف �ص���وق عبد احلميد لبيع 
اخل�ص���ار بخ�صو����س تاأم���ني ب�صطات موح���دة وحتديد امل�صاح���ة املخ�ص�صة 
ل���كل حمل بهدف متكني امل�صرتين من امل���رور بو�صط ال�صوق ب�صهولة وتنظيف 

وت�صليح الرفاريف وغرها من املطالب.
وكان قمرالدي���ن تراأ����س اجتماع���ًا، ملنا�صبة بدء عمل �صرك���ة UDM لتنفيذ 
املرحل���ة الثالثة من م�صروع االإرث الثقايف »�صوق القمح وحميط املولوية«، ومت 
عر����س كامل مراحل امل�ص���روع والعوائق التي يجب رفعها، و�صدد على »اأهمية 
التن�صيق والتعاون بني اجلميع«، واعدًا ب� »تاأمني كل ما يلزم من جهة البلدية«.

عب و�ص���ع عبوة بال�صتيك يف ال�صلة املخ�ص�صة، اأطل���ق رئي�س احتاد بلديات 
الفيحاء احمد قمرالدين، م�صروع فرز النفايات القابلة للتدوير من امل�صدر، 
حت���ت عنوان »الفيحاء تفرز«، وذلك بالتع���اون مع �صركة الفاجيت وجمموعة 
جمعيات بيئية نا�صطة، معربًا عن  اأهمية توعية االأهايل بكيفية فرز النفايات 
وو�صعه���ا يف احلاوي���ات املخ�ص�ص���ة لل���ورق وانواعه، وللبال�صتي���ك والزجاج 
والتن���ك وم�صتقاتها، وبقية النفاي���ات املنزلية وحتديدًا خملفات املاأكوالت يف 

احلاويات املوزعة �صابقًا من قبل الفاجيت.

مت اإنتخ���اب رئي����س احتاد بلدي���ات الفيحاء رئي����س بلدية طرابل����س املهند�س 
احمد قمرالدي���ن نائبًا لرئي�س منظمة املدن املتو�صطي���ة، فيما انتخب رئي�س 
بلدي���ة تطوان يف املغرب حممد اإدعم���ار رئي�صًا للمنظمة، وذلك خالل انعقاد 
اجلمعي���ة العمومية للمنظم���ة يف بر�صلونة باإ�صبانيا، حي���ث �صارك قمرالدين 

وروؤ�صاء بلديات املدن املتو�صطية يف اعمال اجلمعية العمومية.

المطالبة بتسريع المحاكمات 
في تفجيري التقوى والسالم

طال���ب املجل����س البل���دي الق�ص���اء اللبناين ب���� »ت�صري���ع املحاكم���ات ومعاقبة 
املنفذي���ن املعروف���ني يف تفجري التقوى وال�صالم«، موؤك���دًا »اأن هذه الق�صية 

يف �صمر كل الطرابل�صيني بكل انتماءاتهم ومذاهبهم«.
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وُزمالئي  اأنا  البلدي  املجل�س  اىل  دخلنا  عندما 
االأع�صاء و�صعنا ُن�صَب اأعُيِنَنا اإ�صالَح ما تخرب، 
الكورني�س  اإجتاحت  التي  للفو�صى  ح��ّد  وو�صع 
اإتخاذ  اىل  اأدى  ما  باملخالفات  باأكملَها  وامليناء 
املخالفات  جميع  عن  الكامل  الغطاء  برفع  قرار 
بالتح�صر  قمنا  املرحلة  هذه  والإجناز  واإزالتها، 
اىل  وجهناها  ال��ت��ي  االإن�����ذارات  خ��الل  م��ن  لها 
املدينة  اأنحاء  يف  واملخالفني  االأك�صاك  اأ�صحاب 

ليكونوا على بِيّنة من اأمرهم، وقد تخطينا ِبَف�صِل 
ت�صميم املجل�س البلدي ودعم ُكل اأهايل امليناء، 
كل العرثات والعراقيل اىل اأن و�صلنا اىل النتيجة 

املرجوة.
الكورني�س  ع��ن  املخالفات  اإزال���ة  مت   وبالفعل   
م�صروع  تنفيذ  يتم  واالآن  وتنظيفِه،  البحري 
البحري  للكورني�س  متكامل  توجيهي  مبخطط 
�صيكون عليه  البحرية - حيث  الواجهة  تاأهيل   -

ومم��رات  والريا�صة،  للم�صي  واأم��اك��ن  ح��دائ��ق، 
املوا�صفات  وفق  ذلك  وكل  الهوائية،  للدراجات 
وحتويل  رفع  م�صروع  تلزمي  موؤخرًا  ومت  البيئية، 
ال��ب��ح��ر اىل حمطة  ��ب يف  ت�����صُ ال��ت��ي  امل��ج��اري��ر 
التكرير املوجودة يف طرابل�س، كل ذلك من اأجل 
امليناء  تكون  ولكي  واالأف���ق،  امل��وج  مدينة  اإمن��اء 
دون  من  لبنان  يف  الوحيدة  البحرية  الواجهة 
ال�صروط  بكل  نف�صه  الوقت  يف  وتتمتع  جمارير، 

هدفنا جعل الميناء 
المدينة السياحية 

األولى في لبنان

ل الكورنيش البحري حلمًا  لطالما شكَّ
جمياًل لنا جميعًا، هذا الكورنيش 

الذي بذلت جهودًا 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.

رئي�س بلدية امليناء عبدالقادر علم الدين

بلديات

ــاء  ــن ــي بــقــلــم: رئــيــ�ــس بــلــديــة امل
عبدالقادر علم الدين
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البيئية وال�صياحية.
 هاج�صنا يف بلدية امليناء اأن تكون مدينة امليناء 
وطبعا  لبنان،  يف  �صياحي  معلم  اأهمَّ  وكورني�صها 
يف  �صي�صب  الح��ق��ًا  امل��ي��ن��اء  �َصت�صهُده  م��ا  ف��ان 
م�صلحة اأهلها اأغنيائها وفقرائها، الأننا باالإمناء 
نبني ولي�س بالفو�صى وتعميم املخالفات. ويهمني 
�صنكون  قريب  وق��ٍت  يف  اأننا  �صابقًا،  ��دت  اأكرِّ كما 
اأماَم بحر نظيف، وم�صابح �صعبية جلميع النا�س، 
اىل  ُي�صار  وما  للجميع،  �صياحية  بيئية  ومدينة 
وال  ب�صفقات،  ل��ُه  عالقة  ال  امليناء،  يف  تنفيذِه 
البحر  فهذا  م�صبوهة،  مب�صاريع  وال  ب�صم�صرات، 
اأنَّ هذه امل�صاريع   الأهله ولن يكوَن لغرهم، ِعلمًا 
هو  ب��ه  نقوم  وم��ا  البلدية،  اىل  كهبات  مقدمة 
يتمتعوا  اأن  حقهم  من  الذين  امليناء  اأبناء  قرار 
امل�صروع  اىل  باالإ�صافة  هذا  وهوائهم،  ببحرهم 
لل�صرف  �صبكة  مبد  املتمثل  حاليًا  ُينفذ  ال��ذي  

ال�صحي يف مدينة امليناء القدمية.
والنقل  العامة  االأ�صغال  وزي��ر  معايل  ن�صكر  كما 
املحامي يو�صف فنينانو�س، على اإهتمامه  مبدينة 
من  كبر  ع��دد  تزفيت  على  وموافقته  امل��ي��ن��اء 

�صوارع املدينة.

الذيَن  البلدي  املجل�س  يف  زمالئي  اأ�صكر  كما   
املجال�س  وك��ذل��ك  التوجه،  ه��ذا  واآزروا  دع��م��وا 
التي تعاقبت على امليناء وكان يل �صرف رئا�صتها 
مدينتنا  خدمة  يف  واح���دة  ي��دًا  جميعنًا  لنكون 

يف  التطوير  م�صاريع  تنتهي  اأن  اآملني  واإمنائها، 
َد  وَنح�صُ ث��م��ارَه��ا،  لنجني  ممكن  وق��ت  اأق���رب 
واالأفق  املوج  مدينة  يجعل  الذي  املن�صود  االمناء 

املدينة ال�صياحية االأوىل يف لبنان 
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الضنية االولى على الئحة التراث العالمي

�صنتني  خالل  بذلت  التي  اجلهود  وبعد  واملتكررة  العديدة  االت�صاالت  بعد 
على  ال�صنية  و�صع  مت  فقد  ال�صنية  بلديات  احتاد  يف  العمل  من  متتاليتني 
الئحة الرتاث العاملي وذلك بالتعاون مع منظمة احتاد املدن االأورومتو�صطية 
للرتاث )AVEC( التي تعمل بالتعاون مع اليوني�صكو ومن اجلدير ذكره اأن 
رئي�س احتاد بلديات ال�صنية حممد �صعدية هو رئي�س م�صارك يف هذه املنظمة 
اجلمعية  خالل  له  التجديد  مت  وقد  االأو�صط  وال�صرق  لبنان  يف  لها  و�صفرا 

العمومية التي عقدت موؤخرا يف مدينة اآرل الفرن�صية.
الدول  لي�صور  مارتينيز  كلود  العاملي جان  امل�صور  اأر�صلت   AVEC منظمة 
 - لبنان  اىل  ح�صر  وقد  العاملي  ال��رتاث  الئحة  على  تبنيها  مت  التي  ال�صبعة 
لبع�س  الفوتوغرافية  ال�صور  باتخاذ  خاللها  قام  اأي��ام  ثالثة  ملدة  ال�صنية 

االآثار والغابات والطبيعة ومناطق ال�صنية.
كني�صة  يف  ذلك  جرى  حيث  ال�صبعة  للدول  �صور  معر�س  اإقامة  حتدد  وقد 

ترينيتر يف اآرل، الكني�صة الرتاثية واملبنية منذ مئات ال�صنني بح�صور وزير 
البيئة الفرن�صي ورئي�س بلدية اآرل وملكة جمال فرن�صا وو�صيفتها وح�صد كبر 
من امل�صوؤولني الفرن�صيني ومن الدول املعنية. وقد �صارك عن ال�صنية رئي�س 

احتاد بلديات ال�صنية حممد �صعدية ورئي�س بلدية بخعون زياد جمال.
احتلت  لبنان   - ال�صنية  اأن  تفاجاأ اجلميع  فكان عندما  االأب��رز  اأما احلدث 
اللزاب  اأ�صجار  ومعها  ال�صوداء  للقرنة  �صورة  عر�صت  وقد  االوىل،  املرتبة 
امل�صاحة  لها  خ�ص�س  قد  ال�صورة  هذه  ف��اإن  ال�صيف  عز  يف  الثلج  وعليها 
الوا�صعة والكبى يف املعر�س مما دفع بجميع احلا�صرين وال�صفراء واملمثلني 

وملكة اجلمال وروؤ�صاء البلديات اللتقاط �صور لهم بجانب هذه ال�صورة.
واإن هذا احلدث له االأهمية الكبى يف تنمية ال�صنية ويعتب مفتاحا هاما 

لطرح ق�صية البيئة وال�صياحة البيئية يف ال�صنية.

�صعدية وجمال اأمام �صورة القرنة ال�صوداء الفائزة

بلديات



زيارة أمين عام منظمة المدن المتحدة واالدارات المحلية - فرع 
الشرق االوسط وغرب آسيا UCLG-MEWA الى اتحاد بلديات الضنية

زيارة لدراجي الهارلي ديفيدسون
الى اتحاد بلديات الضنية

زار االأمني العام ملنظمة »املدن واالإدارات املحلية 
دومان  حممد  اآ�صيا«،  وغرب  االأو�صط  ال�صرق  يف 
اإحت��اد  الرتكية(،  اإ�صطنبول  مدينة  يف  )مقرها 
بلديات ال�صنية يف مقره ببلدة بخعون، حيث عقد 
اإجتماعًا مو�صعًا مع رئي�س االإحتاد حممد �صعدية 
اجلديد  املبنى  وتفقد  بلديات،  روؤ�صاء  يف ح�صور 

لالإحتاد وجال يف اأرجائه.

دومان
دومان األقى كلمة يف االإجتماع اأكد فيها »احلر�س 
على اإقامة عالقات جيدة مع البلديات اللبنانية، 
ثمرة  نح�صد  كي  لبنان  يف  جهدنا  نبذل  ونحن 
البلديات  م��ع  ���ص��واء  اإل��ي��ه،  ن�صعى  ال��ذي  النجاح 
اللبنانية اأو البلديات العربية، حيث ن�صارك دائمًا 
يف ن�صاطات وموؤمترت منظمة املدن العربية، وهم 

ي�صاركون يف ن�صاطاتنا وموؤمتراتنا«.

�صعدية
ثم األقى �صعدية كلمة �صكر فيها دومان على قدومه 
من  فهو  زيارتها،  على  »اأ�صر  حيث  ال�صنية،  اإىل 
املحبني لها، ويعتب اأهلها اأهله، واأ�صبحت هناك 
عالقة خا�صة وقوية جتمع بيننا وبينه يف ال�صنوات 
تيكا  وك��ال��ة  ع��ب  تركيا  اأن  خ�صو�صًا  االأخ����رة، 

للتنمية متول جتهيز قاعة امل�صرح الكبر يف مبنى 
االإحتاد، واإن منظمة »املدن واالإدارات املحلية يف 
اأبرز  اإح��دى  هي  اآ�صيا«،  وغ��رب  االأو�صط  ال�صرق 
خدماتها  م��ن  ا�صتفدنا  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ات 
وتقدمياتها، ونحن يف احتاد بلديات ال�صنية ن�صعى 
لعقد اإتفاقات تفاهم وتعاون بني بلديات ال�صنية 
واحتادات وبلديات تركية، �صبيهة باتفاقات التواأمة 

وتوؤدي الغاية نف�صها«.
واأ�صاف: »اإن التعاون بيننا وبني تركيا وا�صع، ولهذه 
الغاية اإفتتحنا يف مقر االإحتاد مركزًا لتعليم اللغة 
الرتكية، بع�س روؤ�صاء بلديات ال�صنية طالب فيه، 
مكتب  اإفتتاح  قريب  وق��ت  يف  هناك  �صيكون  كما 
ال�صرق  املحلية يف  واالإدارات  »املدن  ملنظمة  دائم 

االأو�صط وغرب اآ�صيا« داخل مبنى االإحتاد.

يف اإطار اجلولة التي قام بها دراجو »هاريل ديفيد�صون« حتت �صعار )ُقد باأمان... وا�صتمتع( 
والتي متتد على مدار عدة اأيام يف اأجمل مناطق لبنان، كان للدراجني مي�صال جعجع، ن�صال 
كرامة، راين زيتون، جورج ن�صار، طارق قزي، ماري واكيم، اليا�س غامن، خالد �صلمان، عماد 
جميل، عبدهلل الزين،خالد �صلمان، حمطة نهار االأحد يف الثالث والع�صرين من �صهر اأيلول 
ال�صيد  االحتاد  برئي�س  التقوا  حيث  ال�صنية،  بلديات  احتاد  يف  وحتديدا  ال�صنية  منطقة  يف 
اأعرب فيها الدراجون  حممد �صعدية ورئي�س بلدية بخعون ال�صيد زياد جمال يف زيارة ودية 
عن اإعجابهم ال�صديد بجمال املنطقة وروعتها باالإ�صافة اىل طبيعتها اخلالبة والكرم وح�صن 

ال�صيافة واال�صتقبال فيها.
والر�صالة  التطوعي  العمل  على  بالدراجني يف منطقتهم، وحث  �صعدية  الرئي�س  بداية رحب 
اإي�صالها من خالل جوالتهم امل�صتمرة، ثم قام باإطالعهم  التوعوية والهادفة التي يحاولون 

على اأعمال االحتاد يف كل ما يتعلق باالأمور التنموية.
واب��دوا  التنموية  وامل�صاريع  املتطورة  عمله  واآلية  االحت��اد  بجهود  احلا�صرون  نوه  بدورهم، 

اعجابهم مببداأ تطبيق ال�صفافية االأول من نوعه يف لبنان.

�صعدية م�صتقباًل دومان يف مقر احتاد بلديات ال�صنية
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حفل اختتام مشروع لقمة بيتوتية
نظمت بلدية ديرنبوح بالتعاون مع احتاد بلديات 
الدولية  للتنمية  االأم��رك��ي��ة  وال��وك��ال��ة  ال�صنية 
بال�صراكة  ب���روت،  يف  االأم��رك��ي��ة  اجلامعة  يف 
حفل  اال�صتدامة  اأج��ل  من  الت�صامن  جمعية  مع 
اختتام م�صروع »لقمة بيتوتية« الذي قام بتنفيذه 
جمموعة من طالب حمافظة ال�صمال احلائزين 
على منح الوكالة وذلك يف قاعة ديرنبوح، حيث 
التدريبية  ال��دورات  من  العديد  امل�صروع  ت�صمن 
العاملي  املطبخ  على  الن�صاء  بتدريب  املتعلقة 
وال�صالمة الغذائية واالتيكيت والت�صويق والعديد 
حت�صني  اىل  تهدف  والتي  االأخ��رى  العناوين  من 
م�صتوى املراأة املعي�صي وحثها على العمل واالنتاج.

بلديات  احتاد  رئي�س  بح�صور  احلفل  افتتح  وقد 
ال�صركاء  عن  وممثلني  �صعدية  حممد  ال�صنية 
باالإ�صافة اىل اأع�صاء من بلدية ديرنبوح والعديد 

من اأهايل املنطقة.
اأ�صار فيها اىل  األقى الرئي�س �صعدية كلمة  بداية 
اأن اأ�صا�س العمل االإمنائي هو امناء اأفراد املجتمع 

القاعة  اأنَّ هذه  وتثقيفهم، م�صرا اىل  بتعليمهم 
�صاهمت  امل��راة  لدعم  م�صاريع  م�صبقا  �صهدت 
بدور كبر يف تطويرها ب�صكل خا�س مما كان له 

تاأثر على املنطقة ب�صكل عام.
ثم توجه بكلمة اىل الن�صاء احلا�صرات يف القاعة 
باأنف�صهن  واالهتمام  العمل  على  اإياهنَّ  م�صجعا 

موؤكدا على دورهن الكبر يف املنطقة.
والقت رئي�صة الفريق االآن�صة مبال �صناوي كلمة 
�صكرت فيها القيمني على امل�صروع وعلى راأ�صهم 
الرئي�س حممد �صعدية الذي اأبقى منزله مفتوحا 
لهم ومل يبخل يوما باإ�صت�صارة اأو تقدمي اأي دعم 

ممكن لنجاح امل�صروع. 

وفد من اتحاد النحالين العرب في زيارة الى اتحاد بلديات الضنية
ا�صتقبل رئي�س احتاد بلديات ال�صنية ال�صيد حممد �صعدية يف مكتبه وفدًا من 
احتاد النحالني العرب حيث مت ت�صليمه دعوة حل�صور املوؤمتر احلادي ع�صر 
واإطالق  الع�صل  لتنمية  االأمركية  الوكالة  املمول من  العرب  النحالني  الحتاد 
نظرا  كافة  ال�صنية  بلديات  روؤ�صاء  م�صاركة  متنوا  كما  اللبناين،  الع�صل  يوم 
الع�صل فيها  انتاج  ي�صكل  ال�صنية بحيث  بالن�صبة ملنطقة  القطاع  الأهمية هذا 
منطقة  يف  جتمعنا«  »النحلة  �صعار  حتت  املوؤمتر  و�صيقام  لبنان.  انتاج  ثلث 
اخلباء  من  نخبة  مع  النحل  تربية  اأ�ص�س  النحالون  �صيبحث  بحيث  اجلية 

الدوليني باالإ�صافة اىل معر�س مل�صتلزمات تربية النحل واإنتاج الع�صل.
وقد لفت الرئي�س �صعدية يف كلمته اىل �صرورة تنظيم تربية النحل يف كيان 
وب�صفافية  وا�صحة  ملعاير  وفقا  وعاملية  موحدة  موا�صفات  واعتماد  موحد 
مطلقة م�صددا على اأهمية تفعيل دور التعاونية وتن�صيطها يف هذا املجال، كما 
تطوير  اىل  تهدف  و�صفافة  وا�صحة  عمل  خطة  لو�صع  اجتماع  عقد  اىل  دعا 
واإن�صاء  عاملية  موا�صفات  وت�صديره يف  وت�صويقه  وتعليبه  الع�صل  انتاج  عملية 

خمتب يف ال�صنية لفح�س جودة الع�صل.
وقد اأو�صح يف كلمته عن اهتمام االحتاد الكبر يف هذا القطاع نظرا الأهميته 
االقت�صادية بالن�صبة ملنطقة ال�صنية كما اأن الع�صل يف منطقة ال�صنية يعتب 
من اأجود اأنواعه يف لبنان ويحوز على موا�صفات دولية، ويف هذا ال�صياق لفت 
اأنه نقل م�صاكل وهموم قطاع الع�صل يف منطقة ال�صنية  الرئي�س �صعدية اىل 

اىل االحتاد االأوروبي يف اأكرث من موؤمتر دويل يف حماولة حثيثة منه لدعم هذا 
القطاع قدر امل�صتطاع.

وفيما يتعلق باملوؤمترات �صدد على �صرورة عقد مثل هذه املوؤمترات يف منطقة 
ال�صنية واأو�صح اأن االحتاد ب�صدد جتهيز قاعة للموؤمترات وم�صرح بالتعاون 

مع جمعية TIKA  الرتكية.

وفد النحالني العرب يف احتاد البلديات

�صعدية متو�صطًا امل�صاركني يف امل�صروع
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بني تاريخ �صدور املر�صوم رقم 15656 بتاريخ 1970/9/21 باعتبار »اإن�صاء خط هوائي 
تلفريك �صر - جبل االأربعني من املنفعة العامة« واأيلول 2018، ما يقارب الن�صف قرن 
والرتاخي�س  املرا�صيم  من  ب��دءًا  عديدة  �صر« حمطات  »تلفريك  رحلة  �صهدت خاللها 
و�صواًل اإىل حتول هذا »احللم« اإىل حقيقة اأ�صبحت بادية، يف اجلزء االأكب منها، للعيان 

ما بني مدينة �صر عا�صمة ق�صاء ال�صنية وقمم جبل االأربعني امل�صرفة على هذا الق�صاء.
بها  متر  التي  املناخية  العوامل  من  بكثر  اأعقد  كانت  كثرة  وعوائق  وعقبات  حمطات 
اإن�صاء التلفريك واملتابع  املنطقة خا�صة يف ف�صل ال�صتاء، مل يكّل اأو ميّل �صاحب فكرة 
الدائم للم�صروع من األفه اإىل يائه احلاج ف�صل ع�صافري، والذي اإطماأن باله باأن »وليده« 
الذي حلم به يومًا �صار واقعًا بعد خم�صة عقود من الكد والعمل املتوا�صل، واأن هذا »الوليد« 
ال خوف عليه بعد اليوم مع اإجناز معظم من�صاآت امل�صروع وملحقاته، ومع حتول املحطة على 

قمة جبل االأربعني اإىل نقطة جذب �صياحية وريا�صية ت�صتقطب الزائرين من كل مكان.
احلاج ف�صل ع�صافري كان اأول من حلم واأطلق هذا امل�صروع واأ�ص�صه ومايزال ي�صعى حتى 

ال�صاعة ليكون حقيقة على اأر�س الواقع، خا�صة بعد ان قطع م�صافة كبرة، يقول:
»بداأ احللم واالأمل وامل�صتقبل تتحقق، وكم كنت اأمتنى لو ان الرئي�س ال�صهيد ر�صيد كرامي 
ما يزال حيًا كي ي�صاهد باأم العني ان امل�صروع الذي كان يعمل بكل جدية واهتمام لتحقيقه 

اأ�صبح على طريق االجناز«. وي�صيف: »لقد حتقق الكثر من امل�صروع وحتديدًا:
- بناء فندق مع ترا�س مبوا�صفات خم�س جنوم فوق جبل االأربعني على ارتفاع 1540 مرتًا 

عن �صطح البحر.
- بناء برج للتل�صكوب واالأجهزة العلمية مع ج�صر حديدي معلق بارتفاع 1540 مرتًا عن 

�صطح البحر.
- تنفيذ طريق بقاع�صفرين - جبل االأربعني باأحدث املوا�صفات اخلا�صة بالطرق اجلبلية«.

ودعا ع�صافري »جميع امل�صاهمني مل�صاهدة ما مت اإجنازه من امل�صروع«، موؤكدًا »العزم على 
اإجنازه كي يكون من اأبرز املراكز ال�صياحية يف لبنان واملنطقة« 

ديار

تلفريك سير:
حلم بدأ يتحقق

�صورة من العام 1967، ويبدو الرئي�س ر�صيد كرامي واحلاج نعيم ع�صافري واالإعالمي حممود االأدهمي واملهند�صون الت�صيكيون اأمام خرائط امل�صروع

احلاج ف�صل ع�صافري
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الفندق املوجود على قمة جبل االأربعني على ارتفاع 1540 مرتًا عن �صطح البحر واملطل على كامل منطقة ال�صنية

لقطة بانورامية للمطل اخللفي للفندق

املطل من اإحدى غرف الفندق
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الطريق اىل امل�صروعطريق بقاع�صفرين - جبل االأربعني اجلديدة

برج التل�صكوب واالأجهزة العلمية اجل�صر املعدين املعلق املطل على ال�صنية

اإحدى قاعات اال�صتقبال الفندق من الداخل
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رالي لبنان في 
األربعين جبل 

ف�صل ع�صافري متو�صطًااأبطال �صباق الرايل ورئي�س بلدية بقاع�صفرين �صعد طالب

احل�صور الكثيف لل�صيارات مل�صاهدة رايل لبنانفريق عمل ال� LBC يح�صر للنقل املبا�صر ل�صباق الرايل

موقع مباراة �صيارات الدفع الرباعي لت�صّلق احلفر والتالل ال�صخرية يف جبل االأربعني بع�س ال�صيارات امل�صاركة يف ال�صباق يف موقع م�صروع التلفريك بجانب الفندق واجل�صر املعّلق

ع�صافري متو�صطا رئي�س نادي ATCL مع اإثنني من قادة ال�صباق

بداأت موؤ�صرات النجاح يف اإ�صتقطاب الزوار اإىل »تلفريك �صري« تظهر للعيان من خالل الزيارات التي 
ATCL لل�صيارات وال�صياحة« بتنظيم �صباق املرحلة  اإدارة »نادي  قيام  النا�ض، وكان الفتاً  يقوم بها 
واجلبلية  اجلغرافية  الأهميته  نظراً  االأرب��ع��ني  جبل  يف  امل�صروع  موقع  يف  لبنان  رايل  من  الثانية 

والطبيعية.
�صخ�ض،  اآالف  �صتة  وُق��در عدد احل�صور بحوايل  التلفزيونية   LBC ال��رايل عر حمطة  ُنقل  وقد 
بينما اأعدت »ال�صركة ال�صياحية لتلفريك �صري« مع بلدية بقاع�صفرين تقريراً موثقاً اأظهر ان عدد 
احل�صور بلغ اأحد ع�صر األفاً ومائتي �صخ�ض. كما قدر عدد ال�صيارات املتواجدة بحوايل 2800 �صيارة«.
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تنورين.. 
بلدة 

ِبُقرىً 
كثيرة

ربيع داغر

في أعالي بالد البترون وعلى قمة جردها، تتربع بلدة من كبريات البلدات اللبنانية، أرضًا وشعبًا؛ 
واّلتي فيها الكثير من اآلثار التي تدّل على تنوّع تاريخها وعلى تعاقب الممالك والدّول التي مرّت 

عليها. كما أّن طبيعتها خاّلبة وجّذابة، يقصدها القاصي والدّاني وال ينساها من زارها مرًة.
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من  تكون  اأن  املرّجح  من  تنورين  ت�صمية  اأ�صا�س 
ب�صكلها  التّنور  ت�صبه  واّل��ت��ي  البلدة،  جغرافّية 
امل���ح���ّدب وال����دائ����ري.  وم���ن ه��ن��ا، ف����اإّن ا�صم 
وتّنورين  التحتا  تّنورين  لوجود  ن�صبًة  تّنور)ين( 

الفوقا، مّما يّبر ا�صتعمال �صيغة املثّنى.

جتّمع بلدات
وبالواقع، فتّنورين هي جتّمع بلداٍت ولي�صت بلدًة 
تّنورين  تليها  الفوقا  تّنورين  اأك��به��ا  واح���دة، 
العديد  اإىل  ثّم �صاتني فوطى حوب،  التحتا ومن 
من املواقع واملحاّلت التي توؤّلف - جميعها - ما 

ُيعرف بتّنورين. 
من  ومتتّد  مرّبع،  كلم   92 هي  تنورين  م�صاحة 
العاقورة  ح��دود  ومن  اليّمونة،  ح��دود  اإىل  دوم��ا 
اإىل حدود ب�صّري وحدث اجلبة، وتقع بني وادَيني 
هما: وادي القدي�صني ووادي نهر اإبراهيم، وبني 
اأفقا واأرز الّرّب. وترتفع تنورين عن �صطح البحر 

كمعّدٍل و�صطّي 1450 مرًتا.

اقت�صاد زراعي
واأبرزها  الزراعة،  على  تنورين  اقت�صاد  يرتكز 

زراعة التفاح.
املوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دٍد  على  تنورين  حتتوي  كما 
واأ�صهرها  اأقدمها  واملقاهي،  واملطاعم  ة  اخلا�صّ

مطعم ملتقى الّنهرين. 
يت يف  اأّما اأبرز املوؤ�ّص�صات الكبى والذائعة ال�صّ
تنورين فهي م�صت�صفى حكومي يف تنورين التحتا.

اآثار من حقباٍت خمتلفة
تعود  ال��ت��ي  االآث����ار  م��ن  ع��دد كبر  ت��ن��وري��ن  ويف 
واليونانية  والرومانية  الفينيقية  احلقبات  اإىل 

وامل�صيحية، نذكر منها:
اإىل  تعود  ال�صخر يف وطى حوب،  نقو�س على   -
رجل  متثال  عليها  امل��ي��الد،  قبل  الثامن  القرن 

�صخم يتو�صط �صخ�صني �صغرين.
بقايا  يحفظ  ح��وب،  يف  اأنطونيو�س  م��ار  دي��ر   -

معبد ور�ص�وم فينيقية. 
- كما ُعرث عام 1936 على بقايا هيكٍل بحجارٍة 
متقنة النحت وجرن كبر كان ي�صتعمل حلفظ دم 
ال�صحايا يتو�صط ف�صحة مبّلطة حولها مقاعد من 

احلجر. 
نق�س  اأي��ق��ون��ات  االأن��ق��ا���س،  ب��ني  - كما وج���دت 
عليها ا���ص��م االإ���ص��ك��ن��در امل��ق��دوين ور���ص��م االإل��ه 
ال�����ص��اع��ق��ة يف  ال��ق��دمي امل�����ص��رتي، يحمل رم���ز 
عليها  كتب  واأخ��رى  ي�صاره.  يف  و�صوجلاًنا  ميينه 
اإ�صافة  العطوف«،  واالأب  واالإل��ه  امللك  »ا�صكندر 
كِلَمَتي  مع  وام��راأٍة  رجٍل  وراأ�َصي  ن�صٍر  ر�صوم  اإىل 

»اإلهان اأخوان«.

القي�صر  متّجد  رومانية  كتابات  ا  اأي�صً فيها   -
معّينٍة  اأن��واٍع  قطع  من  حتّذر  واأخرى  اأدريانو�س، 

من االأ�صجار.
وح�صوٍن  �صّحٍة،  وبيوت  حّماماٍت  اإىل  اإ�صافًة   -

م�صّيدة حلماية القوافل من غزوات البدو.
اليوم  ي�صّكل  روم��اينٍّ  حائٍط  اآث��ار  تنورين  ويف   -

حًدا فا�صاًل بني تنورين والعاقورة.
يعرف  مرقًبا  ا  اأي�صً ال��ّروم��ان  فيها  بنى  كما   -
على  يطّل  البناء  ه��ذا  وك��ان  عيتموت،  مبرقب 
قطع  على  يقدم  ملن  ليت�صّدى  تنورين  يجاور  ما 

االأ�صجار.
اأيقونات  عن:  عبارة  فهي  اليونانية،  االآث��ار  اأّم��ا 
لها  املالحة،  حامية  اإيزي�س  االإلهة  ر�صم  عليها 
قرنان وحتمل يف يدها �ص�راع نفخة الريح، وكتب 

عليها باالأحرف اليونانية بيبلو�س.
حت��ّول��ت ت��ن��وري��ن يف اأواخ�����ر ال��ق��رن اخل��ام�����س 
فيها  فانت�صرت  م��ارون��ّي��ة،  ب��ل��دٍة  اإىل  امل��ي��الدي 

الكنائ�س واالأديار، نذكر منها:
يف  رابيٍة  على  يقع  حوب:  اأنطونيو�س  مار  دير   -
واأج��زاء  وطى حوب  على  ت�صرف  ح��وب،  منطقة 
وانتقل   ،1749 �صنة  �ُصّيد  و�صاتني،  تنورين  من 
اإليه رهبان من الرهبانية اللبنانية املارونية �صنة 
اأبو  �صليمان  لل�صيخ  وقفية  على  �صّيد  وقد   ،1785
للرهبان  وهبها  ال��ذي  العاقوري  الها�ص�م  ن�صر 
�صنة 1700، وقد ت�صّلمت الرهبانية هذه الوقفية 

ب�صكٍل نهائي �صنة 1748. 
وهبها  اأخ��رى  وقفياٍت  ثالث  ذلك  اإىل  اأ�صف   -
االأم��ر  واأوالده����ا،  ف�صل  اأّم  من  ك��ّل  للرهبانية 
ت�ّصلمته  الذي  �صومط  مار  ووقف  �صهاب  يو�صف 

الرهبانية من اأهايل البلدة. 
- اأّما ما يحكى عن وجود دير حوب قبل التاريخ 
موؤّلًفا  كان  �صغٍر  بناٍء  عن  عبارة  فهو  املذكور، 
من كني�صٍة �صغرٍة وغرفٍة �صكنّية، ويقال اإّنه كان 
مبنًيا على اأنقا�س كني�صٍة قدمية، لكّن هذا الّدير 
األغي عام 1787، ليحّل مكانه دير مار اأنطونيو�س 

احلايل.
- كني�صة مار �صليطا: اأثرية من الفرتة ال�صليبية.
- كني�صة مار �صركي�س: اأثرّية بيزنطية، كانت ذات 
بالف�صيف�صاء،  ومر�صوفًة  ودهليٍز  اأ�صواٍق  ثالثة 

�صّيدت بقرب كني�صٍة جديدة.
- كني�صة مار اأنطونيو�س اجلديدة.

- حمب�صة القدي�صة بربارة. 
- كني�صة �صّيدة االنتقال يف و�ص�ط تنورين الفوقا. 
- دير راهبات العائلة املقّد�صة املارونيات، الذي 

يحوي كني�ص�ة �صّيدة العتيقة يف حرمه. 
- حمب�صة مار �صركي�س. 

- كني�صة مار بطر�س. 

- كني�صة مار ميخائيل. 
- كني�صة مار جرج�س. 

- دير مار ماما. 
ومن  واجلديد،  القدمي  حري�صا  �صّيدة  معبدا   -

هناك انطلقت ت�ص�مية �صّيدة حري�صا.

الطبيعة اخلاّلبة
عن  ح���رج  وال  ث  ف��ح��درِّ طبيعتها،  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
��ا���ص��ع��ة  ج���م���االت ت���ن���وري���ن.  ف��م�����ص��اح��ت��ه��ا ال�����صّ
عوامل  اجلبلّي،  وطق�صها  املتنّوعة  وت�صاري�صها 
اخل�صرة،  تغزوها  ج��ّدا،  خ�صبًة  ا  اأر�صً جتعلها 

وتنت�صر يف اأرجائها االأ�صجار.
واأ�صهر معاملها الطبيعية، اثنان:

م�صاحًة  االأك��ب  تعتب  التي  تنورين:  اأرز  غابة   -
وكثافة اأ�صجاٍر على �صعيد لبنان.

ب�  - بالوع بلعا: املعتَب االأجمل عاملًيا، واملعروف 
»بالوع اجل�صور الّثالثة«.

�صّكانها وعائالتها
ن�صمة.  16000 يناهز  اليوم  تّنورين  �صّكان  عدد 
وكما تبنيرِّ االآثار، فاإّن النطاق اجلغرايف لتنورين 

كان ماأهواًل منذ الع�صور الفينيقّية والّرومانّية. 
ولكٍن ال يوجد اأّي دليٍل قاطٍع على اأّن هذا الوجود 

كان متوا�صاًل اأو منقطًعا. 
تنورين  ت�صكن  كانت  ع��ائ��الٍت  ع��ّدة  اأّن  الثابت 
حملة  قبيل  )للميالد(  ع�صر  الثالث  القرن  يف 
املماليك على جبل لبن�ان؛ واأبرز تلك العائالت: 
مطر وغو�س و�صمعون وحريق و�صدقه واليا، وبعد 
احلملة بقيت عائالت غو�س ومطر ورعيدي )اآل 
الكثر من  اأّن  اإذ  اآل مطر(،  �صاللة  رعيدي من 
باقي  اأّما  تّنورين.  نطاق  يزالون يف  ال  اأحفادهم 
العائالت املتواجدة حاليًّا يف تنورين، فمعظمهم 
اجلّد  الثالث،  قرقماز  اأبي  جرج��س  �صاللة  من 

الفعلي الأكرث من 60٪ من اأهل تّنورين.
من  العديد  ا  اأي�صً تنورين  ت�صّم  ه���وؤالء،  واإىل 
وبلداٍت  ق��رًى  ع��ّدة  من  قِدمت  التي  العائالت، 
عددها  تنورين  يف  احلالّية  والعائالت  لبنانّية 
ال�صاعر،  خم�ًصا وع�صرين، وهي: حرب، مراد - 
رعيدي،  غو�س،  مطر،  داغ��ر،  طربيه،  يون�س، 
بكا�صيني،  ول،  ف�صّ قمر،  ك�ّصاب،  كرم،  يعقوب، 
عقيقي، فا�صل �صركي�س، اأبي عبده روفايل، اأبي 
عاقوري،  خ��وري،  ب�صارة،  الها�صم،  اآل  خليل، 
معظم  ويف  زغيب.  عنك�صوري،  ابراهيم،  عزيز 

هذه العائالت اأجباب.
اإّن جولًة يف تنورين، ملتعة للباحث عن الّراحة يف 
اأح�صان الطبيعة واال�صتك�صاف يف اأرجاء املعابد 

والهياكل القدمية 
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هي دائمًا حاضرة في كل األنشطة الثقافية والتربوية وحتى االجتماعية. هي ابنة طرابلس والشمال 
البارة، التي تعطي جهدًا ووقتًا وتعبًا يوميًا في خدمة التعليم الجامعي، وفي خدمة طالبها 

وجامعتها ومجتمعها. هي المتفائلة أبدًا، المبتسمة دومًا، الفخورة والفرحة بما تفعل وبما تحقق. 
هي مديرة مركز الدروس الجامعية في الشمال - جامعة القديس يوسف، فاديا علم الجميل، 

كان ل� »التمدن« معها هذا الحوار

تربية

»مركز الدروس الجامعية في 
الشمال - جامعة »القديس يوسف«:

من بيت صغير إلى صرح زاهر

قبل اأكرث من 41 عامًا ُد�صن مركز الدرو�س اجلامعية يف ال�صمال، التابع جلامعة 
هذا  حتول  اليوم  اأحياء طرابل�س،  اأحد  �صغر يف  منزل  يو�صف، يف  القدي�س 
البيت ال�صغر اإىل �صرح كبر يقع على م�صارف املدينة، كيف ت�صفني لنا هذه 

امل�صرة؟
لقد خل�صتم كل �صيء يف �صوؤالكم: من بيت اإىل �صرح، من طرابل�س اإىل م�صارف 

طرابل�س.
م�صرة اأمل رغم كل الظروف ال�صعبة التي، كلما ظننا اأنها اإنتهت، خاب ظننا. 
م�صرة ثقة ب�صباب لبنان بكل مناطقه وكل اأطيافه. م�صرة حتد لواقع يزداد 

�صعوبة.
حّلوا،  اأينما  موؤ�ص�ص�صي اجلامعة  الي�صوعيني،  االآباء  ر�صالة  الأنها  علم  م�صرة 

الأنهم موؤمنون باأن العلم هو اأ�صا�س تقدم ال�صعوب وح�صارة املدن.
م�صرة اإميان باالإن�صان واإن�صانيته.

فقد اإفُتَتح مركز الدرو�س اجلامعية يف لبنان ال�صمايل يف كانون الثاين  1977، 
يف  جبخنجي  بناية  املنال،  �صارع  يف  عاماأ   41 من  اأك��رث  منذ  قلتم،  كما  اي، 
طرابل�س. وكان تلك احلي ُيعرف بحي الي�صوعية. كان املركز يتاألف من عدة 
�صقق من البناء املذكور. وكانت اجلامعة ت�صتقطب الطالب من كل ال�صمال: 

 مديرة املركز فاديا علم اجلمّيل
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اجلامعة،  جمل�س  قرر   ،1991 �صنة  ويف  عكار،...  الكورة،  زغرتا،  طرابل�س، 
برئا�صة املرحوم االأب الي�صوعي جان دكروييه بناء حرم جامعي بالقرب من 
طرابل�س، ومت تد�صينه �صنة 1995. وما زال هذا املركز ي�صتقطب الطالب من 

كل مناطق ال�صمال، باالإ�صافة اإىل عدد قليل من برتون و جبيل.
جان  االأب  وقتها  اجلامعة  رئي�س  حدد   1977 العام  يف  التد�صني  احتفال  يف 
دوكرييه اأه��داف افتتاح هذا املركز يف ال�صمال. وقال ان هذه االأه��داف هي 

الثالثة التالية:
- التخفيف من عناء اإنتقال ال�صبان الطرابل�صيني وال�صماليني اإىل بروت.

- اال�صهام يف تطوير واإمناء العمل الثقايف والفكري يف �صمال لبنان.
- املبا�صرة بتحقيق �صيا�صة الالمركزية اجلامعية اللبنانية.

ماذا براأيِك حتقق من االأهداف الثالثة التي و�صعها رئي�س اجلامعة وقتها؟
�صاأتناول كل من االأهداف الثالثة:

- التخفبف من عناء اإنتقال ال�صباب الطرابل�صيني وال�صماليني اإىل بروت: يوم 
تاأ�صي�س املركز �صنة 1977، كانت احلرب اللبنانية يف بدايتها، فكانت االأ�صباب 
اأمنية، اإذ مل يكن �صهاًل التنقل بني املناطق والذهاب اإىل بروت طلبًا للعلم. 
فقررت اجلامعة، موؤمنة بامل�صاواة بفر�س التعلُّم، اأن تاأتي اإىل طرابل�س. اأما 
اليوم، مل يعد التنقل بني املناطق �صعبا، واحلمدهلل. فاختلف الهدف لي�صبح 
تاأمني �صهادات واإخت�صا�صات ذات جودة عالية كتلك املوجودة يف بروت، خللق 

موارد ب�صرية ذات كفاءة من ال�صمال لتبقى وتعمل يف ال�صمال.
- االإ�صهام يف تطوير واإمناء العمل الثقايف والفكري يف �صمال لبنان: هذا الهدف 
هو اأحد اأ�صباب وجود اجلامعات ويتجدد كل �صنة. فاجلامعة لي�صت فقط مكانًا 
لطلب العلم ونيل ال�صهادات. بل هي م�صاحة تالق، حوار، تبادل ثقافة، فكر، 
خبات... وهذا ما ن�صعى اإليه دومًا. فنحن، وخا�صة اليوم، بحاجة اإىل ذلك 
ناجت عن عدم  وتقوقع  اإنغالق  يحيطنا من  ما  مع  وقت م�صى،  كل  اأك��رث من 
معرفة االآخر املختلف. فتقوم اجلامعة بتنظيم حما�صرات، طاوالت م�صتديرة، 
طالبية،...  اإنتخابات  اإج��راء  املدين،  املجتمع  يف  اإنخراط  ثقافية،  م�صابقات 
املجتمعي  العمل  النزاعات،  حلل  الو�صاطة  باملواطنة،  متعلقة  م��واد  اإعطاء 

...،Ethique االأخالقيات يف العمل ،communautaire
- املبا�صرة بتحقيق �صيا�صة الالمركزية للجامعة: وذلك تعبرا عن ثقة جامعة 
الالمركزية متنح  ف�صيا�صة  ق��درات.  من  املناطق  يو�صف مبا حتويه  القدي�س 
املنطقة ثقة بالنف�س و�صهولة باحلركة. هنا اأود اأن اأ�صدد على اأن الالمركزية 
هي اإدارية ولي�صت اأكادميية: فبامج التعليم وال�صهادات هي نف�صها التي تعطى 
يف بروت، وهذا م�صدر قوة:  فجامعة القدي�س يو�صف و�صهاداتها واحدة يف 

كل لبنان.
ماذا يعني لِك اأن يكون فرع جامعة القدي�س يو�صف يف ال�صمال اأول الفروع التي 
ان�صاأتها جامعتكم خارج بروت، وماذا يعني ان يكون هذا الفرع هو اأول فرع 

اأن�صىء خارج العا�صمة الأي من اجلامعات اللبنانية؟
بروت،  خ��ارج  اأن�صئت  التي  الفروع  اأول  ال�صمال  فرع  يكون  اأن  البديهي  من 
فطرابل�س هي عا�صمة لبنان الثانية، كما اأنها متلك مقومات مدينة بكل معنى 
يف  اخلا�صة  اللبنانية  اجلامعات  من  الأي  فرع  اأول  هو  يكون  اأن  اأم��ا  الكلمة. 
ال�صمال، فهذا  يعني اأن جامعة القدي�س يو�صف كانت قدوة ومثاالآً يحتذى به، 

والدليل عدد اجلامعات التي اأ�صبح لها فروع يف ال�صمال.
خطة  هناك  وهل  ال�صمال؟  فرع  يف  املوجودة  احلالية  االخت�صا�صات  هي  ما 
االخت�صا�صات  يف  التعليمية  ال�صنوات  لزيادة  اأو  االخت�صا�صات  هذه  لزيادة 

املوجودة حاليًا؟

االإخت�صا�صات املوجودة حاليًا وح�صب االأقدمية:
- اإجازة يف االأدب الفرن�صي

- اإجازة يف اإدارة االأعمال
- اإجازة يف الرتبية احل�صانية واالإبتدائية

- اإجازة يف الرتبية التقوميية
- اإجازة يف الريا�صيات

- اإجازة يف علوم احلياة واالأر�س، الكيمياء احلياتية
- ماجي�صرت يف اللغة العربية واآدابها

- دكتوراه يف اللغة العربية واآدابها
- دكتوراه يف علم النف�س.

من  ال�صمال  يف  العمل  �صوق  حاجة  بدرا�صة  حاليا  تقوم  اجلامعة  اأن  كما 
اإخت�صا�صات، و�صوف يعلن قريبا عن اإفتتاح اإخت�صا�س جديد يتنا�صب مع هذه 

احلاجة.
من املعروف ان هناك دائمًا عالقة حميمة بني اخلريجني وجامعاتهم، ماذا 
عن عالقة خريجيكم مبركز الدرو�س يف ال�صمال وكيف يرتجمون حمبتهم لهذه 

اجلامعة؟
يوجد يف اجلامعة رابطة جمعيات خريجي اجلامعة، ويراأ�صها القا�صي �صكري 
�صادر. وقد تاأ�ص�صت منذ اأكرث من �صنتني جمعية خريجي ال�صمال التي تعمل 
حاليا على جمع االأع�صاء. ويعّب قدامى اجلامعة عن حمبتهم لها بعدة طرق: 
زيارة اجلامعة وخا�صة من قبل امل�صافرين عندما يزورون لبنان، تاأمني فر�س 
دومًا  اإنهم  واح��دة:  بكلمة  ن�صاطاتنا...  امل�صاركة يف  للخريجني اجلدد،  عمل 

يلبون نداء جامعتهم.
تربط جامعة القدي�س يو�صف، وحتديدًا مركز ال�صمال، مبوؤ�ص�صة �صاعر الفيحاء 
�صابا زريق الثقافية عالقة وطيدة )خا�صة ان الدكتور �صابا قي�صر زريق هو 
اأحد خريجي اجلامعة(، ماذا تقولني عن هذه العالقة، علمًا اأن املوؤ�ص�صة قد 
اأهدت اجلامعة مكتبة باللغة العربية، وتعاونت مع اجلامعة يف اإن�صاء جائزة 
لالإبداع االأدبي، ودعمت برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية يف اجلامعة وتعهدت 
طباعة ر�صائل الدكتوراه الناجحة يف هذا االخت�صا�س، ماذا تقولني لنا عن هذه 

العالقة وهل هناك �صيء يح�صر للم�صتقبل؟
االإنتماء  نبل  زري��ق:  �صابا  للدكتور  ترمز  كلمات  بثالث  العالقة  ه��ذا  اأ�صف 
والعطاء. فهو ينتمي اإىل طرابل�س - فيحائه؛ ينتمي اإىل عروبته من خالل ع�صقه 
للغة العربية؛ وينتمي اإىل جامعته، جامعة القدي�س يو�صف. كما قلتم، جّهز قاعة 
وقدم لها مكتبة باللغة العربية فاأعطت اجلامعة اإ�صمه لهذه القاعة »قاعة �صابا 
قي�صر زريق الثقافية«، واأن�صاأ مع اجلامعة جائزة �صابا زريق لالإبداع االأدبي، 

وتعهد بطبع ر�صائل الدكتوراه املتفوقة.
اأ�صف اإىل ذلك تنظيم حما�صرات قّيمة �صويًا، كتلك التي األقاها �صماحة مفتي 
الدكتور زريق  اأن  ال�صعار يف اجلامعة. كما  الدكتور مالك  وال�صمال  طرابل�س 
كان ركيزة يف اإطالق برامج املاجي�صرت والدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها يف 
 .win/win ال�صمال. اإنها عالقة �صراكة حقيقية، كما يقولون باللغة االإنكليزية
فجامعة القدي�س يو�صف تفخرباأن يكون الدكتور �صابا زريق، احلقوقي وامل�صت�صار 

الالمع، اأحد خريجيها واأن يخلد اإ�صمه يف حناياها. 
هل هناك �صيء يح�صر للم�صتقبل؟ تعرفون جد املعرفة الدكتور زريق وتعرفون 
اأن معه هناك دائمًا جديد! فهو ال يهداأ وال يعرف الراحة... قريبًا جدًا �صوف 
لبنان  يف  اجلامعية  الدرو�س  ومركز  زري��ق  �صابا  دكتور  جديد  عن  ت�صمعون 

ال�صمايل، جامعة القدي�س يو�صف 
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)CITYU( جامعة المدينة« في طرابلس«
كّل خريجيها في سوق العمل

طرابل����ض ه���ي العا�صم���ة الثانية وع���دد �صكانها 
500000 ن�صمة ولقبت عر التاريخ باأنها مدينة 
العل���م والعلم���اء الأن���ه ع���رف ع���ن اأهله���ا حبه���م 
للعل���م وكانوا ي�صطرون للذه���اب اىل العا�صمة 
ب���ريوت اأو اىل دول خارج لبن���ان ملتابعة الدرا�صة 
اجلامعي���ة م���ع ما يرتت���ب عن ذلك م���ن نفقات 
اإقام���ة وانتق���ال، االأم���ر ال���ذي مل يك���ن يتوف���ر 

جلميع اأبنائها.
ه���ذا الو�ص���ع دفع اأه���ل املدين���ة للتن���ادي للعمل 
م���ن اأج���ل ان يك���ون لطرابل�ض جامعته���ا لتوفر 
التعلي���م العايل جلميع اأبن���اء حمافظة ال�صمال 

التي يزيد عدد �صكانها عن مليون ن�صمة.
ح�ص���ن الرئي����ض ال�صهي���د ر�صي���د كرام���ي ه���ذه 

احلاج���ة واأ�ص����ض يف الع���ام 1966 جمعي���ة با�ص���م 
جمعي���ة املن���ار تيمنا با�ص���م املجل���ة العلمية التي 
ر�ص���ا  ر�صي���د  ال�صي���خ  املرح���وم  ي�صدره���ا  كان 
وح���ددت غايتها يف العلم واخل���ر الن�صائها كما 

ياأتي:
»اإن�ص���اء مدار�ض ملختلف اأنواع التعليم االبتدائي 
والثان���وي والفن���ي والع���ايل بغي���ة تثقيف عقول 
الطالب وغر�ض مب���ادئ الف�صيلة وحب الوطن 
يف قلوبه���م وتن�صئته���م ليكونوا ذهني���اً وج�صدياً 

اأع�صاء �صليمني عاملني يف املجتمع«.
وت�ص���كل  ال�صهي���د  الرئي����ض  اجلمعي���ة  تراأ����ض 
جمل����ض اإدارته���ا م���ن عدد م���ن رج���االت املدينة 
نذك���ر منه���م املرحوم���ني االأ�صت���اذ حم���ي الدين 

مك���وك واحلاج ناظم غن���دور )نائبني للرئي�ض( 
واحل���اج اأك���رم عوي�ص���ة )اأمين���اً لل�ص���ر( وال�صيد 
حمم���د ال�ص���ويف )اأمين���اً لل�صن���دوق( والدكتور 
م�صطف���ى احلف���ار )ع�ص���واً( . بو�ص���رت عملي���ة 
جم���ع الترعات من اخلريين م���ن اأبناء املدينة 
واملوؤمن���ني باأهمية وجود جامعة للمدينة لكنها 
توقف���ت ب�صبب االأح���داث اللبناني���ة والتي بداأت 
من���ذ الع���ام 1975 على نط���اق �صيق ث���م تو�صعت 
وتعر����ض الرئي����ض ر�صيد كرام���ي يف العام 1987 
وهو على راأ�ض احلكومة اللبنانية الأب�صع عملية 
اغتيال للحوؤول دون حتقيق امل�صاحلة الوطنية 
الت���ي كان ي�صع���ى اليه���ا الإنه���اء حال���ة احل���رب 

االأهلية واإقرار اال�صالحات الد�صتورية.

تربية
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التاأ�صي�س
كرامي  عمر  الرئي�س  دول��ة  املرحوم  توىل  عندما 
وزارة الرتبية متكن من انتزاع الرتخي�س للجامعة 
مبوجب املر�صوم رقم 720 تاريخ 11/15/ 1990 
با�صم جامعة املنار ، موؤ�ص�صة ر�صيد كرامي للتعليم 
اجلامعة  تاأ�صي�س  اأج��ل  من  العمل  وبا�صر  العايل 
بت�صمية جمل�س اأمنائها وو�صع انظمتها االأ�صا�صية 
مائة  مب�صاحة  اأر����س  قطعة  وت��اأم��ني  والداخلية 
وخم�صني األف مرت مربع تقع على تلة م�صرفة على 
من  االأرز  جبال  وعلى  الغربية  اجلهة  من  البحر 
اجلهة ال�صرقية بحيث ت�صكل مكانًا رحبًا للطالب 
مت�صعًا  ت�صكل  كما  املدينة  �صو�صاء  ع��ن  بعيدًا 
كافيًا لنمو اجلامعة وازدي��اد اأبنيتها يف امل�صتقبل 
ولقد عاونه يف كل ذلك اأمني عام جمل�س االأمناء 

االأ�صتاذ ر�صوان مولوي.
امل��رح��وم  ت��اب��ع  التاأ�صي�س  اأع��م��ال  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
اجلامعة  لبناء  م�صاعيه  ك��رام��ي  عمر  الرئي�س 
وجتهيزها  االأبنية  وت�صييد  التحتية  البنى  بتوفر 
باملختبات الالزمة وا�صتطاع مبا له من عالقات 
ان يوفر للجامعة املبنى االأول الذي قدمه املرحوم 
قدمه  ال��ذي  االإدارة  ومبنى  �صومان  عبداحلميد 
معايل الوزير م�صطفى ر�صاد درنيقة ومبنى املكتبة 
ال�صيخ  �صمو  املرحوم  قدمه  ال��ذي  جتهيزاتها  مع 
الذي  التعليم  ومبنى  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
قدمه املرحوم جاللة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ووفقًا  اال�صتعماالت  متعدد  مقفل  ريا�صي  وملعب 
الوليد  االأم���ر  �صمو  قدمه  العاملية  للموا�صفات 
اأ�صماء  اطلقت  ولقد  عبدالعزيز  ب��ن  ط��الل  ب��ن 
املتبعني على االأبنية التي قدموها اما الكافتريا 
ومبنى خمتبات العلوم فقد قدمتها جمعية املنار 
وجهزت املختبات بتبع من املرحوم جميل فوؤاد 
اأبنية  مكتملة  اجلامعة  اأ�صبحت  وبذلك  كرمية 
وجتهيزات حديثة وكل ما حتتاج اليه نظم التعليم 

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

على حرم جامعي مرتامي االأطراف.

االأ�ص�س
انطلقت اجلامعة بو�صع خطة عمل ا�صرتاتيجية ال 
تزال تقوم بتنفيذها وتعيد فيها النظر دوريًا وهي 

ترتكز على اأ�ص�س حددت لها ونوجز يف عر�صها:
و�صية املرحوم دولة الرئي�س عمر كرامي 

باأعلى جودة  العايل  التعليم  تقدم اجلامعة  ان   -
اأكادميية وعدم الت�صاهل بهذا االأمر مهما تطلب 

ذلك من جهود وت�صدد واأعباء .
معتدلة  اأق�����ص��اط��ًا  اجل��ام��ع��ة  رئ��ا���ص��ة  ت�صع  ان   -
املجتمع  طبقات  من  االأك��ب  ال�صواد  يتمكن  لكي 
الأن  حتملها  عامة  وال�صمايل  خا�صة  الطرابل�صي 
اجلامعة وجدت خلدمة هوؤالء ودون ان يكون ذلك 

على ح�صاب م�صتوى التعليم.
توجيهات جمل�س االأمناء 

- االلتزام بو�صية الرئي�س كرامي 
- تدري�س برامج تطبيقية يحتاج اليها �صوق العمل 

يف لبنان خا�صة والوطن العربي عامة
- اعتماد اللغة االنكليزية ح�صرًا يف التعليم وان 
لقواعد  وفقًا  ال��وح��دات  نظام  على  مبنيًا  يكون 

التعليم يف النظام االأمركي .
جاهزين  ليكونوا  ال��ط��الب  ب��اع��داد  االهتمام   -
ملواجهة امل�صتقبل بثقة ت�صمن لهم حتقيق النجاح.

االأبعاد االأربعة
اأعاله و�صع  التي عر�صناها  االأ�ص�س  انطالقًا من 
تنفيذها  يجري  تطبيقية  خطة  اجلامعة  جمل�س 
بكل دقة وهي تقوم على ان تكون اأعمال اجلامعة 

حمكومة باأربعة اأبعاد.

نظرية  بطرق  العايل  التعليم  ت��وؤدي  اجلامعة   )1
ال��ط��رق  واأرق����ى  اأح����دث  م�صتخدمة  وتطبيقية 

االأكادميية.
2( اجلامعة هي مركز للبحث العلمي.

3( اإعداد مواطن موؤهل لالإ�صهام يف بناء الوطن.
4( اجلامعة موؤ�ص�صة تعمل خلدمة املجتمع.

احل�صومات املمنوحة للطالب
حاليًا  املعي�صي  بالو�صع  اجلامعة  من  حت�ص�صًا   .1
خ�ص�صت اجلامعة طالبها بح�صومات بلغت ٪40 
يف ال�صنة االأوىل و30٪ يف ال�صنة الثانية و20٪ يف 

ال�صنة الثالثة. 
2. تهتم اجلامعة بت�صجيع الطالب على التناف�س 
االأق�صاط  فاإن احل�صومات على  التفوق ولذلك  يف 
الطالب  ينالها  التي  العالمات  نتائج  على  ترتكز 
بحيث ت�صل اإىل 50٪ من القيمة وذلك ت�صجيعًا 

للطالب على التح�صيل العلمي املميز.

اأبرز النتائج املحققة
�صنوات  ع�صر  بعد  املدينة  جامعة  م�صرة  تكللت 
الذهبية  ال�صعفة  على  بح�صولها  انطالقتها  على 
فندق  اأقيم يف  ر�صمي  اإليها يف حفل  التي قدمت 
انرتكونتنتال يف جنيف حيث �صلم رئي�س موؤ�ص�صة 
»اإدارة املبادرات يف االأعمال« ال�صعفة الذهبية اىل 

رئي�س جامعة املدينة.
- ت�صجيل كلية الهند�صة البتكار علمي �صجل با�صم 

مدير الكلية واأحد االأ�صاتذة واأحد طالبها.
- ح�صد طالب كلية العمارة والت�صميم اجلائزة 
التي  املباراة  متتالية يف  �صنوات  اأرب��ع  ملدة  االأوىل 
مل�صاريع  طرابل�س  يف  املهند�صني  نقابة  جتريها 
اجلامعات  يف  ال��ع��م��ارة  كليات  لطالب  التخرج 

ال�صمالية.
- �صجل طالب كلية الهند�صة ثالثة وثالثني بحثًا 

فوز فريق اجلامعة يف مباراة ثمار
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يف  قدمت  متعددة  هند�صية  موا�صيع  يف  علميًا 
موؤمترات علمية نظمتها اجلمعية اللبنانية لتقدم 

.IEEE العلوم ، نقابة املهند�صني، وجمعية

االأبحاث العلمية امل�صرّتكة
امل��وؤمت��رات  يف  املختلفة  اجلامعة  كليات  ت�صارك 

وور�س العمل العلمية يف لبنان واخلارج وابرزها:
- م�صروع MESP الذي يهدف اىل تخفيف التلّوث 
يف مرافئ امل�صروع واملناطق املدنية املحيطة ودعم  
واالإدارات  العامة  ال��ق��رارات  اأ�صحاب  خ��بات 
م�صتوى  بتقييم  ت�صمح  اأدوات  وتطوير  املحّلية 

اال�صتدامة البيئية يف املرافئ.
- م�صروع ال� MEDSEATIES يدور حول اإدارة 
ال�صواطئ امل�صتدامة يف مدن احتاد بلديات الفيحاء

اىل  بحثية  مب�صاريع  ت��ق��دم    HPDP م��رك��ز   -
WHO. كما �صاركت الكليات يف م�صاريع املرحلة 
كلية   وتاأهل����ت    ENI CBC MED يف  الثانية 
 C4C  الهند�صة  اىل املرحلة  الثانية  يف م�صروع

.CO EVOLVE وكذلك

التعاون مع اجلامعات
بغية تو�صيع اآفاق البحث العلمي وتبادل االأ�صاتذة 
والبامج والطالب عقدت جامعة املدينة اتفاقيات 

تعاون مع عدد من اجلامعات الهامة اأبرزها:
- االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري
- جامعة برونل يف لندن

- جامعة املي�صي�صبي يف الواليات املتحدة االمركية
- جامعة جنوى يف اإيطاليا 

- اجلامعة اللبنانية
- جامعة البلمند

جامعات  رابطة  يف  فاعل  ع�صو  املدينة  وجامعة 
لبنان وبذلك هي ت�صارك يف خمتلف جلان الرابطة 
العاملة يف كل املجاالت التي تهم التعليم العايل. 
الدكتور  اجلامعة  رئي�س  انتخاب  موؤخرًا  مّت  ولقد 

�صامي منقارة رئي�صًا للرابطة.

املوؤمترات
ا�صت�صافت اجلامعة العديد من املوؤمترات العلمية 
ال�صياحي  وال��رتاث  العامة  وال�صحة  البيئة  حول 
واخل���دم���ة االج��ت��م��اع��ي��ة واحل�����وار ب��ني خمتلف 
الفكري  ال�����ص��الم  ورع��اي��ة  الفكرية  االجت��اه��ات 

واالجتماعي.

الن�صاطات املختلفة
التعليم  متطلبات  جميع  اجلامعة  لدى  اأ�صبح   .1
العلمية  امل��خ��ت��بات  م��ن حيث  ال��ع��ايل احل��دي��ث 
)كيمياء - فيزياء - بيولوجي - كمبيوتر، �صالمة 

 - مدنية(  هند�صة  اخلر�صانة،  خمتب  و  بحرية 
مكتبة - كافتريا - ملعب ريا�صة متعدد االلعاب.

رحلة  �صنويًا  العمارة(  )كلية  اجلامعة  تنظم   .2
تعليمية للطالب لالطالع على الفنون املعمارية يف 

املدن التاريخية العربية واالوروبية.
رح��الت  ال�صياحة(  )كلية  اجل��ام��ع��ة  تنظم   .3
ا�صتطالعية لطالبها للتعرف على االآثار يف لبنان 

يف خمتلف احلقبات التاريخية.
املختلفة  الن�صاطات  لطالبها  اجلامعة  توفر   .4
لتجعل منهم مواطنني يف خدمة جمتمعهم ففيها 
جاد  ملوؤ�ص�صة  وناد  اللبناين  االأحمر  لل�صليب  ناد 
للخدمة  ون��اد  امل��خ��درات،  اأخ��ط��ار  على  للتوعية 
االأعياد  منا�صبات  يف  باالأيتام  يهتم  االجتماعية 

وناد للرحالت الثقافية واحلفالت الرتفيهية.
5. تنظم اجلامعة حما�صرات وور�س عمل ثقافية 

يلقيها حما�صرون خمت�صون.
اجلامعة  عن  الريا�صية  الن�صاطات  تغيب  ال   .6

والكرة  القدم  ك��رة  الأل��ع��اب  ريا�صية  ف��رق  ففيها 
فاإنها  ولذلك  الطاولة  وكرة  ال�صلة  وكرة  الطائرة 
التي  املباريات  يف  الكوؤو�س  من  بالعديد  حظيت 
متارين  لطالباتها  وف���رت  ان��ه��ا  كما  خا�صتها، 

االيروبيك من اأجل اللياقة اجل�صدية.
جامعة  حققته  م��ا  ال��ق��ل��ب  يثلج  م��ا  ان  خ��ت��ام��ًا 
جميع  وان  االأوىل  الع�صر  �صنواتها  امل��دي��ن��ةيف 
ويحوزون  العمل  �صوق  يف  م��وج��ودون  خريجيها 
تنفك  ال  فاإنها  ولذلك  موؤ�ص�صاتهم  تقدير  على 
تطلب من اجلامعة اأ�صماء اخلريجني وعناوينهم 

ل�صمهم اليها.
ولكن ما يحزن ان هذه اجلامعة التي اأُن�صئت اأ�صاًل 
بالقدر  منها  ي�صتفيدون  ال  فاإنهم  املدينة،  الأبناء 
الذي كان مرتقبا رغم جودة تعليمها واإجنازاتها 
وقربها منهم لكنني اتذكر ما كان يقوله يل والدي 
يف هذا االإط��ار »يا بنّي يف هذه املدينة كل ما هو 

افرجني برجني 

حفل نظمته جلنة الطالب االجتماعية

ال�صعفة الذهبية ت�صّلم لرئي�س اجلامعة يف جنيف
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كلية اإدارة االأعمال
متن���ح �صه���ادة البكالوريو����س يف االخت�صا�ص���ات 
التالي���ة : اإدارة - ت�صوي���ق - متوي���ل - حما�صب���ة - 
اقت�ص���اد - متويل وبن���وك اإ�صالمي���ة - معلوماتية 
اإداري���ة - �صه���ادة املاج�صت���ر يف االإدارة، امل���وارد 

الب�صرية، الت�صويق واملحا�صبة.
كلّية العمارة والت�صميم

متنح �صهادة بكالوريو�س يف هند�صة العمارة تخول 
الطالب االنت�صاب لنقابة املهند�صني ومدة الدرا�صة 

خم�س �صنوات.
كما متنح �صه���ادة بكالوريو����س يف االخت�صا�صات 
التالي���ة الت�صمي���م الداخل���ي، ت�صمي���م االأث���اث، 
الغرافيك���ي،  الت�صمي���م  ال�صناع���ي،  الت�صمي���م 
الت�صوي���ر وفنون االأ�صتديو، وم���دة الدرا�صة ثالث 

�صنوات.
كلّية الهند�صة وتكنولوجيا املعلومات

هن���اك برناجم���ان للهند�ص���ة االأول مدت���ه ث���الث 
العل���وم  يف  االإج���ازة  الطال���ب  ومين���ح  �صن���وات 
الهند�صي���ة، والثاين ي�صتمر خلم�س �صنوات ويخّول 

الطالب االنت�صاب لنقابة املهند�صني.
كذلك يف الكلية خم�صة اإخت�صا�صات: االإلكرتونيك 
واملعلوماتي���ة، االإت�ص���االت وال�صب���كات، الهند�صة  

البيوطبّية والهند�صة ال�صناعية.
وملواكبة تطور تكنولوجيا املعلومات ال�صريع اخلطى 
متن���ح كلية الهند�صة وتكنولوجي���ا املعلومات اأي�صًا 
�صهادة بكالوريو�س عل���وم يف تكنولوجيا املعلومات 
وبكالوريو����س علوم يف املعلوماتي���ة . مدة الدرا�صة 

3 �صنوات.
ومبوج���ب اإتف���اق م���ع االأكادميي���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 �صنتني ن�صف مواد برنامج 
اخت�صا����س  اأو  البح���ري  القبط���ان  اخت�صا����س 
الهند�ص���ة البحري���ة. ومن ثم يتاب���ع الطالب املواد 
املتبقي���ة يف االإ�صكندرية خ���الل �صنتني متتاليتني. 
ويف اأي م���ن هذين االخت�صا�صني يح�صل الطالب 
عل���ى �صهادت���ني اإحداها �صاب���ط بح���ري واأخرى 

بكالوريو�س تكنولوجيا.
ومبوج���ب اتفاق مع جامعة جنوى يف اإيطاليا تعمل 
اجلامعة على تطاب���ق البامج يف جمال الهند�صة 
املدنية والبيئية لتاأهيل الطالب ملتابعة الدرا�صات 
العليا واالأبحاث امل�صرتكة يف هذين االخت�صا�صني.

كلّية ال�صحة العامة
ع���دة  بامتي���از  التطبيقي���ة  الكلي���ة  ه���ذه  ل���دى 
اإخت�صا�صات وهي علم التغذية: 3 �صنوات، ال�صحة 
البيئية واملهنية: 3 �صنوات،  التمري�س: 4 �صنوات. 
وجميعها تت�صمن تدريبات مكثفة يف امل�صت�صفيات 
وامل�صتو�صفات والعيادات اخلا�صة والعامة ناهيك 

عن البلديات ومراكز االبحاث وهي:
ومن اأهم اأهداف كلية ال�صحة العامة هو التوا�صل 
م���ع املجتم���ع م���ن خ���الل نق���ل املعرف���ة ال�صحية 
الت���ي يحت���اج اإليه���ا املواط���ن، وذلك ع���ب اإن�صاء 
مركز االرتق���اء بال�صحة والوقاية م���ن االمرا�س 
املرك���ز  ه���ذا  اجلامع���ة.  ح���رم  يف   )HPDP(
املتخ�ص�س يهتم اي�صا ب�صحة الطالب وذلك على 
م���دار ال�صنة من خالل املن�ص���ورات والندوات، من 
اأجل الوقاية. ولكن اله���دف الرئي�صي لهذا املركز 
هو البحث العلم���ي. وهو يعمل مع املنظمة العاملية 

.WHO لل�صحة
هنالك تعاون ب���ني CIYYU  وLAU على �صعيد 

ق�صم التمري�س من ناحية اإدارة االأمل. 

ط���الب الكي���ة ين�صط���ون ع���ب ن�ص���ر ابحاثهم يف 
.)Poster، LAAS( املوؤمترات املحلية

كلية ال�صياحة وال�صفر
اإن جامع���ة املدين���ة يف طرابل����س ه���ي الوحي���دة 
يف �صم���ال لبن���ان الت���ي ت�ص���م اخت�صا����س العلوم 
ال�صياحي���ة. يتاب���ع الطالب ف���رتة درا�صي���ة ملدة 3 
�صن���وات ويح�ص���ل  بنتيجتها  عل���ى: البكالوريو�س 
يف ال�صياح���ة وال�صف���ر، �صه���ادة IATA من  كندا 
و�صه���ادة Amadeus. هذا باالإ�صاف���ة اىل اإدراج 

اللغات ال�صينية والرتكية يف املنهج التعليمي.
كلية االآداب والعلوم االإن�صانية

متنح �صهادة بكالوريو�س يف االخت�صا�صات التالية: 
اللغ���ة العربي���ة واآدابها، اللغة االإنكليزي���ة واآدابها، 
اللغة الفرن�صية واآدابها، علم النف�س، علم اجتماع، 
فل�صفة، تربية، ترجمة، اللغة االإنكليزية/االأل�صنية.

كلية العلوم
متنح �صهادة بكالوريو�س يف االخت�صا�صات التالية: 

بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، ريا�صيات.

كلية العمارة والت�صميمكلية ادارة االعمال

كلية ال�صحة العامة

كلية الهند�صة وتكنولوجيا املعلومات

كلية العلوم البحريةكلية ال�صياحة وال�صفر

الكليات والبرامج
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لقد اأ�ص����س البطريرك ه���زمي، )2014-1920(، 
لل���روم  امل�ص���رق  و�صائ���ر  اإنطاكي���ة  بطري���رك 
االأرثوذك����س، جامعة البلمند. وقد اإعرتفت الدولة 
اللبنانية، ر�صميًا، باجلامعة، يف 4 حزيران 1988، 

باملر�صوم الرقم 4885.
وجتدر االإ�صارة هنا، اإىل ان البطريرك هزمي، كان 
قد اأّلف جلنة من قادة االأرثوذك�س يف العام 1983. 
وكان الراأي ال�صائد، لدى اأع�صاء اللجنة، ان ُتبنى 
اجلامعة يف بلدة املن�صورّية، يف ق�صاء املنت، الأنها 

قريبة، اإجمااًل، من بروت العا�صمة.
اإاّل ان البطريرك اأ�ص���ّر اأن تقام اجلامعة على تلة 
البلمند، حيث الدير االأثري 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�صاحة م���ن االأر����س ال�صلبة، ت�ص���ل اإىل ن�صف 
�صت���ه ل���ه البطريركية  ملي���ون م���رت مرب���ع، خ�صّ
االأرثوذك�صي���ة. وتط���ل اجلامع���ة، م���ن عل���ى تل���ة 
البلمند، على مدينة طرابل�س االأثرية والتاريخية، 

وكذل���ك على ال�صاط���ىء ال�صرقي للبح���ر االأبي�س 
املتو�صط. وتبعد عن طرابل�س نحو 10 كيلومرتات.

وجتدر االإ�ص���ارة اإىل ان البطريركية تعتب جامعة 
البلمند، مبثابة هديتها االإمنائية واحل�صارية اإىل 
لبن���ان، واإىل الوطن العرب���ي، واإىل بلدان االإنت�صار 

كافة.

اجلامعة تتو�صع لبنانيًا وعربيًا
ولق���د اأّدى جن���اح جامع���ة البلمن���د، يف احل���رم 
الرئي�س، اإىل تو�ّصعها واإمتدادها على �صعيد لبنان، 

ثم اإمتدت اإىل االإمارات العربية املتحدة. 
واالآن نذكر باالإيجاز، فروع اجلامعة:

يف عكار، لبنان ال�صم���ايل، اأ�ص�صت اجلامعة »كلية 
ع�صام فار����س للتكنولوجي���ا«، وتلبي ه���ذه الكلية 
االإحتياج���ات اخلا�ص���ة ملحافظ���ة ع���كار، و�صائر 

املناطق الريفية، يف لبنان ال�صمايل.
ويف �ص���ن الفي���ل، يف ق�ص���اء امل���نت، اإن�صم���ت كلية 
»األب���ا«، اأي االأكادميية اللبناني���ة للفنون اجلميلة، 
اإىل جامع���ة البلمن���د، وكان���ت اأول موؤ�ص�صة وطنية 
لبناني���ة للتعليم العايل يف ب���روت، حيث تاأ�ص�صت 

ع���ام 1937، وكان موؤ�ص�صه���ا، األك�ص���ي بطر����س، 
وته���دف اإىل اإمن���اء ذوق ال�صباب اللبناين يف كافة 
اأنواع الفنون، وت�صم وحدها 25٪ من جملة الطلبة 

يف كافة كليات اجلامعة، وذلك للعام 2016.
واأ�ص�ّصت اجلامعة فرعًا يف منطقة �صوق الغرب، يف 
ق�صاء عالية، وجاء ذلك يف اإطار تلبية اإحتياجات 

الطلبة، يف املنطقة. 
ويف منطقة االأ�صرفية، يف بروت، اأ�ص�صت اجلامعة 
كلية القدي�س جاورجيو�س لالإخت�صا�صات الطبية، 
وكلي���ة الط���ب والعلوم الطبي���ة، يف الع���ام 2000، 

بالتعاون مع م�صت�صفى القدي�س جاورجيو�س.
واأم���ا يف خارج لبنان، فافتتحت اجلامعة فرعًا لها 
يف دب���ي، بدول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة، حيث 

بداأت الدرا�صة فيه عام 2017.

تطور عدد الطالب
وت�ص���ر االأرق���ام، اإىل اأن ع���دد الط���الب اآخ���ذ يف 
االزدياد خالل العقود الثالثة املا�صية، ففي العام 
الدرا�ص���ي االأول 1988-1989، مث���اًل، كان ع���دد 
الطلب���ة 135، واإرتفع الع���دد يف عام 2001-2000 

عن »جامعة 
البلمند« 

وطرابلس 
»المدينة«

د. اإليا�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 4 حزيران لعام 1988.

تربية
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اإىل 4850،  الع���ام 2011-2010  اإىل 2124، ويف 
ويف عام 2017-2018 اإىل 5675 طالبًا وطالبة.

توزع الطالب على املناطق
وال�ص���وؤال االآن، م���ن اأي مناطق يف لبن���ان وغره، 

يتوافد الطلبة اإىل جامعة البلمند؟
ت�صر االأرقام، اإىل توزع الطلبة يف احلرم الرئي�س 

بالكورة، يف ال�صنة الدرا�صية 2017-2016:
• حمافظة لبنان ال�صمايل: ٪55.

• حمافظة بروت: ٪19.
• حمافظة جبل لبنان ٪11.

• حمافظة البقاع: ٪2.
• حمافظة اجلنوب: ٪2.

• مناطق خارج لبنان ٪11.
ومن حيث اجلن�صية، بلغت ن�صبة الطلبة كاالآتي:

• من اللبنانيني: ٪89.44،
• والطلبة العرب: ٪5.29،

• والطلبة من ب�صلدان اأخرى ٪5.27.
وذلك حتى ف�صل اخلريف لعام 2017.

اجلامعة وطرابل�س
وال ب���ّد هن���ا م���ن االإ�ص���اءة على عالق���ة اجلامعة 
بطرابل����س، فلق���د احتلت »الفيح���اء« مكانة عالية 
جدًا يف فكر الرئي�س البوفي�صور ايلي اأديب �صامل، 
ال���ذي تراأ�س اإدارة اجلامع���ة منذ عام 1993 حتى 

ا�صتقالته موؤخرًا.
ولق���د جتّل���ى ع�صق���ه ملدين���ة طرابل����س، االأثري���ة 
والتاريخية، والعا�صمة الثانية للجمهورية اللبنانية، 
باإ�ص���دار جملد �صخ���م وقّيم، بعن���وان »طرابل�س 
مدين���ة كل الع�صور«، اأ�صدرته اجلامعة يف الطبعة 
االأوىل عام 2011، وهو موؤلف من 252 �صفحة من 
القطع الكبر، وهو باللغت���ني العربية واالنكليزية، 
وُيعد ه���ذا الكتاب من اأهم الكت���ب التي اأ�صدرتها 

اجلامعة وعددها 127 كتابًا خالل 30 عامًا.
ويبدو ان حب الرئي�س �صامل، ملدينة طرابل�س، يعود 
اإىل اأن���ه در����س يف مدار�صها عندم���ا كان مراهقًا. 
وقال اإن���ه يتوق اإىل »زيارته���ا وال�صر يف �صوارعها 

واأزقتها واإرتياد مطاعمها ال�صعبية املميزة«.
وي�ص���م الكتاب، فيم���ا ي�ص���م: املراك���ز الثقافية، 

واجلامعات، وتاريخ املدينة، والقالع، وُدور العبادة، 
واالأ�صواق واحلمامات واملقاهي، واحلرف، واملهن 
التقليدية، وغرها. واأجنز الت�صوير لهذا الكتاب 

الفنان الراحل ماريو �صابا.
وجاء يف مقدمة الكتاب التي كتبها د. ايلي �صامل:

»منذ جميئي اإىل جامع���ة البلمند، كرئي�س لها يف 
مطلع الت�صعينات من الق���رن املن�صرم، واأنا اأنظر 
م���ن على هذه التلة البلمندي���ة اخلالبة اإىل مدينة 
طرابل����س، التي َدر�صت فيها خالل �صني املراهقة، 
والت���ي اأت���وق اإىل زيارته���ا، وال�ص���ر يف �صوارعه���ا 

واأزقتها، وارتياد مطاعمها ال�صعبية املميزة.
ف عنها، كتاب  كن���ت اأفكر دائمًا بو�صع كت���اب ُيعررِّ
م�ص���ور ي�صد الق���ارىء اإليها، �ص���ور تتكلم ببالغة 
ال�صم���ت، عن ه���ذه املدين���ة، العريق���ة، املعروفة 

بالن�صبة اإىل التاريخ، منذ اأن ُدّون التاريخ.
لق���د راجع���ت العدي���د م���ن الكت���ب املو�صوعة عن 
والتاريخي���ة،  منه���ا،  االأركيولوجي���ة  طرابل����س، 
واجلغرافي���ة، وال�صياحية، لكنني وج���دُت ان هذه 
الكتب، مع اأهميتها ور�صانة، ما جاء فيها، ال تعطي 
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عن املدينة ال�صورة الثقافية املتعددة االأوجه التي 
متيزها، فكان القرار ب���اأن تتبّنى جامعة البلمند، 
اإ�صدار كتاب خا�س عن طرابل�س، بروحية جامعية 
ت�صتحقه���ا منا الفيح���اء، كتاب يتكل���م من خالل 
ال�ص���ور، كت���اب تط���ل طرابل�س عل���ى حمبيها من 
خ���الل �صعبه���ا واأبنيتها و�صوارعه���ا، وم�صاجدها، 

وكنائ�صها«.

»طرابل�س حمط اأنظاري منذ طفولتي«
يتابع د. �صامل: »يتكلمون عن طرابل�س، كالعا�صمة 
الثاني���ة للبن���ان، بعد ب���روت، وي�صمونه���ا املدينة 
الثاني���ة، قبل �صيدا و�صور وغرهما من املدن. اأما 
بالن�صبة اإيل، فطرابل�س هي املدينة، هي العا�صمة، 
هي حمط نظري منذ طفولتي. كنت اأ�صمع املرحوم 
وال���دي يق���ول: »لنن���زل اإىل املدين���ة«. وال حاج���ة 

للت�صمية، الأن املدينة هي: طرابل�س.
من ف�صائ���ل التاريخ علّي، اأن���ه اأوجدين يف الكورة 
وق���ادين اإىل و�ص���ع كتاب عن املدين���ة. كما وفقني 
احل���ظ ان اأج���د، م���ن ب���ني اأ�صدقائ���ي وزمالئي، 
املجموعة املوؤهلة لدعم قراري باإجناز هذا الكتاب، 
واإخراجه على اأجمل �صكل. ويف هذا ال�صياق، اأتقدم 
بعمق ال�صكر للدكتورة االأ�صتاذة هند اأديب، اأ�صتاذة 
االأدب العرب���ي يف اجلامع���ة اللبنانية، التي عملت 

اإىل جانبي، فقامت ببحث معّمق، و�صعت على اأثره 
ت�صميمًا للكتاب، ومقدمة عامة تر�صد القارىء اإىل 

طرابل�س، ما�صيًا وحا�صرًا.
ومبا اأن هذا الكتاب هو كتاب فني بالدرجة االأوىل، 
فالف�ص���ل يف ذلك يع���ود اإىل الفنان ماري���و �صابا، 
ال���ذي عمل لياًل نهارًا، اللتق���اط اآالف ال�صور عن 
املدين���ة، يف ف�صول خمتلفة وم���ن جوانب عديدة، 
اخرتنا منه���ا القليل، مما يت�صع ل���ه الكتاب. ومن 
امل���وؤمل لنا جميعًا باأن ماري���و �صابا قد فارق احلياة 
قبل �صهر م���ن اإ�صدار هذا الكتاب، بع���د اأن اأكمل 

مهمته الفنية الطرابل�صية.
ويف انتق���اء ال�صور واإخت�صاره���ا، �صعوبة، خا�صة 
اأنن���ي جتّنب���ت - وهذا لي����س �صهاًل عل���ّي - التكلم 
عن اجلامع���ة، التي اأراأ�س، والت���ي اأحب، ذلك الأن 
اجلامعة تقع خ���ارج حدود طرابل����س اجلغرافية، 
على الرغم من اأنها اجلامعة الطرابل�صية بامتياز، 
اإذ ت�صتقط���ب اأع���دادًا كبرة من �صب���اب و�صابات 

الفيحاء.
ا�صتح�ص���ان  الكت���اب  ه���ذا  يلق���ى  ان  اآم���اًل، 
الطرابل�صيني، الذين يفخرون، عن حّق، بتاريخهم 

وتراثهم وواقعهم« .
اإيلي اأديب �صامل

طرابل�س: مدينة جامعية ومركز ثقايف
وباالإ�صافة اإىل ما كتب���ه رئي�س اجلامعة، بالن�صبة 
ملوق���ع طرابل����س املمي���ز يف حيات���ه، من���ذ اأن كان 
طالب���ًا يف مدار�صها، اإ�صمح���وا يل ان ان�صر الق�صم 
املتعل���ق باملراكز الثقافي���ة واحُل���ُرم اجلامعية يف 
مدينة العل���م والعلماء، كما ج���اء حرفيًا يف كتاب 
»طرابل����س مدين���ة ل���كل الع�صور«: »حمل���ت طوال 
تاريخه���ا هموم الثقاف���ة واملعرف���ة واإجنازاتها مل 
تتوقف طرابل�س يومًا ع���ن اأداء ر�صالتها ال�صامية، 
ب���ل ا�صتمرت، وعلى الرغم م���ن الظروف واملحن، 
يف لع���ب دوره���ا الثقايف واملحافظ���ة على موقعها، 
ك�ص���رح ينقل العلم من جي���ل اإىل اآخر. طرابل�س، 
خ���ّزان للمعرفة، اإذ اإنها حتت�ص���ن مراكز ثقافية، 
ومدار�س، وجامعات م�صهود له���ا بجّديتها، وهي، 
بذلك، مدينة الالمركزي���ة الرتبوية بامتياز. وقد 
متّكنت من بلوغ االكتف���اء الذاتي، مانحة ل�صبابها 
اإمكانية احل�صول على اأعلى ال�صهادات اجلامعية.

وخ���الل عق���ود قليل���ة، ويف خ�ص���م املح���ن الت���ي 
اأ�صابتها، حتّولت طرابل�س، بجهد اأهلها املتوا�صل 
واإرادته���م ال�صلب���ة، اإىل مدين���ة جامعي���ة ومركز 
ثق���ايف يوؤّمها، من كل اأنحاء لبنان والعامل العربي، 

كل طالب علم، وكل باحث عن الثقافة والفن« 

الرئي�س د. اإيلي �صامل: اإ�صتقالة بعد 30 �صنة من النجاح»طرابل�س مدينة كل الع�صور« الذي اأ�صدرته اجلامعة
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�صمن  من  هي  الفيحاء«  رو�صة  »ثانوية  اأن  ُيذكر 
�صل�صلة: Label FrancEducation التي تنظم 
ب�صكل  الفرن�صية  ال�صفارة  رعاية  حتت  اأعمالها 
من  ال��دع��وة  اإليها  ُوج��ه��ت  عليه  وب��ن��اء  مبا�صر، 
الوطنية  النقابة  الأع�صاء  الوطنية  املوؤ�ص�صة  قبل 
 L'association Nationale( للجودة والكفاءة
 des membres de l’ordre national du
mérite(، للم�صاركة باملباريات الطالبية لتالميذ 
امل�صماة  املباراة  هذه  وتهدف  الثانوية،  ال�صفوف 
 »Prix de civisme  pour la jeumesse«
اإىل مكافاأة مبادرات املواطنة املميزة، التي ترتكز 
البطولية،  االأعمال  ال�صجاعة،  مبادىء  زرع  على 
توحيد  الكرم،  التفاين،  مقابل،  بال  العطاء  حب 

اجلهود، التطوع وواجب التذكر بالواجبات.
رو�صة  »ثانوية  على  امل�صروع  ه��ذا  ُط��رح  عندما 
ر�صا  الدكتورة  الرتبوية  املديرة  قامت  الفيحاء« 
رميا  ال�صيدة  الق�صم  رئي�صة  اإىل  بالتوجه  اجلزار 
القي�صي التي وكلت االآن�صة اإميان عرب باالإ�صراف 
الكامل على ترميم وتاأهيل وفر�س خم�صة بيوت يف 
اأحد الزواريب حتت قلعة طرابل�س، بعد ا�صت�صارات 

حيث  امل�صروع،  هذا  الختيار  الطالبات  مع  جرت 
ال�صحية  ال�صروط  اأدنى  البيوت  تتوفر يف هذه  ال 
تاأمني  اق��رتح��ن  ذل��ك،  م��ع  وبالتزامن  ال��الزم��ة، 
لتوفر ح��اج��ات يومية الأك��رث من  ال���رزق  اأب���واب 
خم�صة وع�صرين �صخ�صًا من �صمنهم خم�صة ع�صر 
واإخال�صًا  تبنيًا جديًا  الطالبات  فاأظهرت  طفاًل. 
يف العمل وقد كر�صن جهودهن واأوقاتهن املدر�صية 
بكل  واإجن�����ازه،  خ��دم��ة حتقيقه  واخل��ارج��ي��ة يف 

جوارحهن وكفاءاتهن العالية.
وجمعية  قمرالدين  ذوق  ف�صيلة  ال�صيدة  وُت�صكر 
على  العمل  فريق  اأر�صدت  التي  االأطفال«  »رعاية 
الزعبية  )طلعة  للم�صاعدة  حاجة  االأك��رث  املكان 
العمل  يف  الوا�صعة  خلبتها  ال�صباط(  وحت��ت 

اخلري يف االأحياء ال�صعبية.

الفيحاء:  رو�صة  لثانوية  الرتبوية  املديرة 
»اأبناوؤنا اعتادوا على تخطي التحديات«

اأمام �صخامة هذه امل�صوؤولية، توجهت املجلة للقاء 
الدكتورة ر�صا جزار، التي ذكرت ان االإدارة �صجعت 
والطالبات  امل�صروع  وامل�صرفة على  الق�صم  مديرة 

على امل�صي يف هذا العمل على الرغم من االأعباء 
املتوقعة ماديًا وعلى م�صتوى اجلهد املبذول والوقت 
املتاح. لكن اأبناءنا اعتادوا على اختيار التحديات 
»ثانوية  جناح  على  يوؤ�صر  ذاته  بحد  وهو  الكبى 
رو�صة الفيحاء« يف بناء �صخ�صية الطالب القيادية 

وال�صخ�صية يف عالقته مع املجتمع واحلياة.
كل ذلك كان باإ�صراف مديرة الق�صم رميا القي�صي، 
وامل�صرفة اإميان عرب اللتني تابعتا ميدانيًا تنفيذ 
ه��ذا امل�����ص��روع ب��ح��ذاف��ره وب��ك��ل خ��ط��وات��ه واأدق 

التفا�صيل ولو يف وقت متاأخر من الليل.
داخل  الالزمة  الت�صهيالت  كل  بتقدمي  قمنا  لقد 
املوؤ�ص�صة وخارجها، اإن جلهة جمع التبعات كما 
يف ال� Bakesale، اأو يف و�صع �صيارات املدر�صة يف 
خدمة الطالب، وال�صماح لهم بتنظيم االإفطارات 
خارج املدر�صة، اأو من خالل متهيد العالقات مع 
املجتمع املدين للتوا�صل مع رجال االأعمال والتجار 
تاأهيل  فتكاليف  والبلدية.  واملهند�صني  واملقاولني 
اخلم�صة  يفوق  ما  اإىل  و�صلت  اخلم�صة  البيوت 
وع�صرين األف دوالر، ناهيك عن التبعات العينية 

التي �صرعت اإنهاء هذا العمل ال�صاق.

كان ال بد ل� »التمدن« من التوجه إلى »ثانوية روضة الفيحاء« لهدف جديد، تميز بالرونق االجتماعي 
 Prix du civisme pour la jeunesse - Année 2018 :العام، يوم استجابت لمشروع السفارة الفرنسية

في مباراة طالبية بين المدارس على صعيد خدمة المجتمع، على كامل األراضي اللبنانية.

فريق عمل م�صروع و�صام املواطنة

»ثانوية روضة الفيحاء« ووسام 
المواطنة للشباب لسنة 2018

تربية
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بداأ امل�صروع �صعبًا وكبرًا، لكن اندفاع الطالبات 
امل�صروع  اإ�صافية، جعل  مبالغ  وقدراتهن يف جمع 
يتو�صع من ترميم ثالثة بيوت اإىل خم�صة بتبعات 
جاءت من اأ�صر الطالب اأواًل ثم من اأبناء طرابل�س 
اخل��ري��ن ورج����ال االأع���م���ال وامل��ق��اول��ني، الذين 
ود  عالقة  الفيحاء«  رو���ص��ة  »ثانوية  ب���  تربطهم 
واح��رتام. فنحن موؤ�ص�صة م�صتقلة اإداري��ًا وتربويًا 
جمل�س  عنها  يتخلى  ال  التي  الثوابت  م��ن  وه��ذا 
كافة  م��ع  اإيجابي  توا�صل  يف  اأن��ن��ا  كما  االأم��ن��اء، 
ُبعده الرتبوي  �صرائح املجتمع، لياأخذ هذا العمل 

واالجتماعي املطلوب.

اإن�صاين  كعمل  تّوج  امل�صروع  القي�صي:  رميا 
متكامل تخطى فكرة اجلائزة 

وتقول املديرة رميا قي�صي: لقد �صعرنا بالقلق يف 
امل�صتهدفة  البيوت  اأن  خ�صو�صًا  االأم���ر،  ب��ادىء 
ي�صع  مما  اأث��ري��ة،  منطقة  يف  تتواجد  بالرتميم 
اأمامنا جمموعة من القيود واملحاذير، التي يجب 
ان نحرتم؛ االأمر الذي فر�س تكاليف اإ�صافية.فقد 
»جلنة  مديرة  قاوقجي،  رندة  ال�صيدة  لنا  قدمت 
االآثار يف ال�صمال«، املعلومات الالزمة و�صهلت لنا 
احل�صول على الرتاخي�س املطلوبة وهي م�صكورة، 
املتمثلة ب�صخ�س  بلدية طرابل�س  بال�صكر  واأخ�س 
على  قمرالدين،  اأحمد  االأ�صتاذ  البلدية  رئي�س 
البلدية  املادية وامليدانية، فقد تبعت  م�صاعدته 

و�صعت  كما  الكهربائية،  االأدوات  من  مبجموعة 
اآلياتها يف خدمة امل�صروع الإزالة الردميات  بع�س 

من حميط العمل. 
التالميذ،  على  الطيب  اأث��ره  امل�صروع  لهذا  ك��ان 
من  املقدمة  الت�صهيالت  جانب  اإىل  لهم،  فقدم 
واملديرة  املرعبي  االأ�صتاذ م�صطفى  العام  املدير 
مهارات عديدة  زكريا،  اجل��زار  ر�صا  د.  الرتبوية 
وال�صب  التفا�صيل  واإحكام  التخطيط  دقة  مثل: 
مما  االآخرين،  مع  والتوا�صل  باالإجناز  والتفاوؤل 
كان له قيمته امل�صافة على حت�صيلهن الدرا�صي، 
حتى ان هذه امل�صاعر االإيجابية عمت الطالب كافة 
يف جميع املراحل واالأق�صام فمدوا �صبل التعاون اأو 
مواقع  ع��ب  و�صجعوهن  لزميالتهم  امل�صاعدة 
اإىل جمع  الدعوة  التوا�صل االجتماعي من خالل 
ح�صب  كل  اإيجابيًا  تناف�صًا  اأظهر  مما  التبعات 

موقعه وقدراته.
ال نن�صى الدور املهم للمهند�صة ندى العمر، التي 
تبعت بجهدها يف االإ�صراف على خرائط امل�صروع 
واالأعمال امليدانية للرتميم. فكانت طرابل�س كلها 
يف ور�صة عمل اجتماعي خري الإجناح هذا العمل.

امل�صرفة على امل�صروع اإميان عرب: جيل اليوم 
كفيل بالثقة مل�صتقبل اأف�صل

يف  واجهتها  التي  ال�صعوبات  ع��ن  �صوؤالها  عند 
عملها، جتيب امل�صرفة املبا�صرة على امل�صروع اإميان 

حني  الطالبات  لدى  االأوىل  الفعل  ردة  عن  عرب 
راأين الو�صع املاأ�صاوي ملجموعة تتاألف من خم�صة 
وع�صرين فردًا يعي�صون يف منزل واحد، لقد بكني 
هوؤالء  الإنقاذ  املطلوبة  امل�صوؤولية  بحجم  وتفاجاأن 
ف�صار  واندفاعهن،  و�صجاعتهن  اإرادت��ه��ن  بعزم 
العمل كما يف خلية نحل، حيث تتالت الن�صاطات 
بيع  تنظيم عمليات  املدر�صة وخارجها، يف  داخل 
التي �صنعنها يف منازلهن، وعدن  قوالب احللوى 
تنظيم  يف  �صاركن  كذلك  ممتازة.  ب��اأرب��اح  منها 
اإفطار يف »دار القمر« خالل �صهر رم�صان، ما زاد 

يف جمع املبالغ ب�صكل مت�صاعد وكبر.
يدوية  �صناعات  اإىل  ال�صابات  بع�س  جل��اأت  كما 
يف  كانت  ما  اإ�صافية  مبالغ  منها  جنني  خفيفة 
احل�صبان، �صاعدت يف تنمية قدراتهن على اقناع 
املجتمع من حولهن يف ت�صويق امل�صروع. كان عامل 
الوقت �صاغطًا بالن�صبة لنا، فا�صطررت للتوا�صل 
مع جميع الفرقاء وترتيب ح�صن توا�صلهن بع�صهن 
احتكاك  على  نف�صي  وج��دت  وف��ج��اأة  بع�س،  م��ع 
الذين  ال�صكان  مع  خ�صو�صًا  بالور�صات  مبا�صر 
فا�صتوجب ذلك  املهرتئة،  اأغرا�صهم  خافوا رمي 
لهم، عب  وتاأكيدي  الدائم  النف�صي  مني دعمهم 
فعاًل  اأننا  املتكررة،  وات�صاالتي  اليومية  زياراتي 
�صنقوم ب�صراء البدائل املنا�صبة اجلديدة تعوي�صًا 
عن حاجاتهم القدمية. فتم فر�س البيوت اخلم�صة 

بيع احللوى خالل املاراثون

املدي���رة الرتبوي���ة يف ثانوي���ة رو�صة الفيح���اء د. ر�صا ج���زار تتو�ص���ط رئي�صة الق�ص���م الثانوي 
الفرن�صي - بنات ال�صيدة رميا القي�صي واال�صتاذة اميان عرب

بيع احللوى يف ثانوية رو�صة الفيحاء

زيارة فريق العمل لرئي�س بلدية طرابل�س املهند�س اأحمد قمر الدين بوجود د. هند �صويف
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»من الباب حتى املحراب«. 
اأخرًا وبعد تعر�صنا لتلك ال�صدة املتمثلة باإلزامية 
العمل  تنفيذ  حل�صن  املتعهدين،  كل  مع  التعاطي 
امليداين هناك والتي  الزمتنا ما يزيد على االأ�صهر 
التاريخ  الثالثة، تكلل هذا امل�صروع باالإجناز قبل 
وافق  ال��ذي  الفرن�صية،  املوؤ�ص�صة  قبل  من  املحدد 
ليلة عيد الفطر، ف�صعر �صكان هذه البيوت اخلم�صة 

ال�صغرة بفرحة العيد يف البيت اجلديد.
لهذا  ب�صهادتي  كالمي  اأنهي  ان  اأحب  النهاية  يف 
اجليل ال�صاعد باأنه كفيل بالثقة وجدية الوعود، 
وجودة  بالعطاء  والكرم  ال�صامية  باالأخالق  مثمر 
وي�صعرنا  التقدير  ك��ل  منا  ي�صتحق  وه��و  العمل، 
باالأمان بوجود هذا النموذج من ال�صباب مل�صتقبل 

اأف�صل 
رندة. م

Avant

Après

4

Avant

Après

32

Après

Avant

11

Avant

Après

14

خالل افطار يف دار القمر جلمع التبعات

مناذج من اإجنازات الطالب قبل وبعد عمليات الرتميم والتاأهيل وتاأثيث البيوت
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الجامعة العربية 
المفتوحة تقيم نشاطًا 
خيريًا ترفيهيًا لألطفال

... وتقيم ندوة بيئية 
بعنوان »جبل النفايات 

الى أين؟«

اأقام���ت اجلامعة العربي���ة املفتوحة فرع طرابل�س 
ن�صاط���ا خريا ترفيهي���ا لالأطف���ال االأيتام وذوي 
الدخ���ل املحدود وذلك مببادرة م���ن مدير الفرع 
د. حمم���ود روا�س وباإدارة وتنظيم م�صوؤولة �صوؤون 
الط���الب االآن�ص���ة اأ�صي���ل مرع���ب. وق���د مت ه���ذا 
الن�صاط يوم الثالثاء املا�صي يف �صالة اجتماعات 
اجلامعة حيث تقام جميع الن�صاطات والفعاليات 
الرتبوي���ة واالجتماعي���ة واالن�صاني���ة والرتفيهية. 
وكان ذل���ك الن�صاط قد جمع ع���ددا من االطفال 
املحتاج���ني اىل الرعاي���ة واالهتم���ام م���ن فئ���ات 
عمري���ة متفاوت���ة حيث �صاه���دوا فيلم���ا ترفيهيا 
عقبه تناول الطعام واختت���م مبجموعة ن�صاطات 
ترفيهي���ة تربوية يف ان مع���ا وكان التقاط ال�صور 
مع االطف���ال وم�صرفاته���م م�صك اخلت���ام لذلك 

اليوم الطويل.

كل ال�صك���ر اإىل موؤ�ص�ص���ة دار الزه���راء للرعاي���ة 
االجتماعية التي تعنى ب�صوؤون االأيتام واملحتاجني 

املمثلة بالرائد اأحمد معماري.

�صك���را مل�صوؤول���ة الرو�صات االآن�صة دمي���ا الزعبي 
واالآن�ص���ة دعد رعد وامل�صرف���ة قمر عثمان حل�صن 

تعاونهن.

 اأقام���ت اجلامع���ة العربي���ة املفتوحة ن���دوة بيئية 
بعن���وان »جبل النفاي���ات اىل اأي���ن؟« يف �صرحها 
يف ف���رع طرابل����س برعاي���ة مدير الف���رع الدكتور 

حممود روا�س.  
و يف �صابق���ة هي االوىل من نوعه���ا على ال�صعيد 
االكادمي���ي يف طرابل����س، قد مت ط���رح ومناق�صة 
مو�صوع جب���ل النفاي���ات واملطم���ر اجلديد، وقد 

تفاوتت االراء بني موؤيد ومعار�س.
ت�صمن���ت الن���دوة مناق�ص���ة ب���ني الدكت���ور فوزي 
الف���ري و املهند�س ط���ارق �صمرجي حيث عب كل 
منهما ع���ن راأيه من خالل �صرحهما املف�صل عن 
ايجابي���ات و�صلبيات املطمر اجلدي���د، كما تخلل 
النقا����س عر����س بع����س احلل���ول املقرتحة جلبل 

النفايات.
هذا وق���د �صارك فيه���ا عدد كبر م���ن ال�صيدات 
وال�صادة من نا�صطي املجتمع املدين نذكر منهم: 
نارمي���ان ال�صمعة، عم���ر لبابيدي، ن���ور االيوبي، 

حمم���د جم���ذوب، جالل عب����س، وحمم���د يحيى 
يا�صمني اجلبلي، رابعة ال�صايغ. 

ويف اخلتام وجب التنويه اىل ان اجلامعة العربية 
املفتوحة ال ت�صب���و اىل اأه���داف تعليمية وتربوية 
فق���ط، هي طبع���ا ويف املرتب���ة االوىل تهدف اىل 
تق���دمي اأعل���ى ج���ودة تعلي���م للط���الب ولكن من 

اأولويات اجلامعة اأي�ص���ًا خدمة املجتمع وال�صباب 
اللبناين. 

لال�صتع���الم ع���ن املناق�ص���ة اأو اأخذ ن�صخ���ة عنها 
يرجى مرا�صلة البيد االلكرتوين التايل:

   mrawas@aou.edu.lb

تربية
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جامعة بيروت العربية بالمركز األول 
في مشروع إعادة تأهيل وتجميل ساحة الكورة

فاز ط���الب كلية العم���ارة الت�صمي���م والبيئ���ة العمرانية 
بجامعة بروت العربية - فرع طرابل�س باملركز االول فى 
م�صابق���ه اأف�صل ت�صميم هند�صي الإع���ادة تاأهيل وجتميل 
�صاح���ة الك���ورة يف طرابل����س والتي اقيم���ت برعاية نقابة 
املهند�ص���ني يف ال�صم���ال وبلدية طرابل����س، وتنظيم جتمع 
»طرابل����س فوق اجلمي���ع«،  حيث ت�صمن���ت امل�صابقة عمل 
بدائل لرتمي���م وتن�صيق الواجهات االثري���ه بال�صاحه اىل 
جان���ب تطوي���ر وتخطيط امل�صط���ح االخ�ص���ر لل�صاحة مع 
تامني حل���ول مل�صكله الزحام امل���روري و�صاحات االنتظار 

والنفايات بال�صاحة. 
وق���د مت اختي���ار اف�صل ثالث���ة م�صاريع هند�صي���ة اعدها 
ط���الب كلي���ة الهند�ص���ة املعماري���ة يف بع����س اجلامعات 
اللبناني���ة، فف���از م�صروع جامعة ب���روت العربية باملرتبة 
االأوىل وم�صروع جامعة الك�صليك باملرتبة الثانية وم�صروع 

جامعة البلمند باملرتبة الثالثة.
ه���ذا وقد ف���از فريق م���ن طالب ال�صن���ة الثالث���ه بالكليه 
بامل�صابق���ه حتت ا�صراف د. مارى نبيل فيلك�س وهم: عبد 
ال�صالم عثم���ان، زاهي عدرة، حممد فتفت، �صارة بدرة، 
نبي���ل كنج، غف���ران عقدة، عل���ي نا�صر، مل���ك غمراوي، 

�صارة املر، رمي �صب�صبي، نهال �صحادة 

الفائزون مع املنظمني والرعاة

الفريق الفائز

تربية
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اخت�صا�صّي  طبيب  يون�س،  ن��ادر  ال��دك��ت��ور  ه��و 
الوطنّية  كوردوبا  جامعة  من  العاّمة  باجلراحة 
��ل ل��ه من  يف االأرج��ن��ت��ني. مل ي��ك��ت��ِف مب��ا حت�����صّ
املعارف  اآف��اق  اإىل  انطلق  لكّنه   ، اأك��ادمي��يٍّ علٍم 
ال��وج��ود  اأ���ص��رار  ك��ّل  على  املفتوحة  االإن�صانية 

وال�صّحة واحلياة يف كّل حقبٍة وح�صارة.
ونف�ًصا،  ج�صًدا  متكامٍل،  ككلٍّ  االإن�صان  فقارب 
ومقاربًة  �صاملًة  وعلوًما  مبتكرًة  تقنياٍت  معتمًدا 

ا�صتثنائيًة، من كّل املعمورة �صرقها وغربها.
وبوا�صطة فّن التفاهم مع االأمل، يعمل على قراءة 

واّتقاء املر�س، وعلى جتّنبه قبل وقوعه. 
ك��م��ا اأّن����ه ي��ج��اه��ر ب��اأ���ص��ل��وب��ه امل�����ص��ّم��ى »ال��ع��الج 
الكيميائية  العقاقر  عن  االبتعاد  اأي  الّنظيف«، 
االأ�صاليب  اأّن  الّطبيعية؛ معتًبا  والعالجات غر 
واأّنها  الطبيعية هي االأجنع واالأف�صل واالأ�صمن، 

خالية من االأعرا�س اجلانبية.
واإىل اليوم، يف �صجّل الدكتور نادر يون�س الطّبي 
حت�صى  ال  عالجّية  ومنجزات  �صحّية  معجزات 

وال تعّد.

»حماوالت غ�صل اّلّدماغ«
نادر  للدكتور  تبنّي  الطبّية،  الّدرا�صة  �صياق  يف 
يون�س اأّنها غر كافيٍة بالّرغم من اأّن للطّب قيمًة 
كبى، فهناك وجهات نظٍر عاملية ظاهرة وخفية 

يجب على الطبيب االّطالع عليها.
ي�صفه  مّما  هرب  املهنّية،  ممار�صته  خالل  ويف 
لها  يتعّر�س  ال��ت��ي  ال���ّدم���اغ«  غ�صل  »حم����اوالت 
االأط���ّب���اء ب��االإج��م��ال وح��م��الت ال��ت��دج��ني التي 
تفر�س عليهم، الأجل و�صف االأدوية دون مراعاة 
تلك  من  الفعلية  اجلدوى  اأو  احلقيقية  احلاجة 
الو�صفات؛ وذهب يف اجّتاٍه اأكرث اّت�صاًعا ومنفعًة 

عاّمة.
فزار العديد من البلدان، مبا فيها الهند وال�صني 
�صني  املتخ�صّ من  الكثر  مع  وتعاون  واليابان؛ 
والثالثني  اخلم�س  م��دى  على  وذل��ك  واملطلعني 

�صنًة املا�صية.
العلمي  وحت�صيله  وخ��بات��ه  اأع��م��ال��ه  بنتيجة 

الطويل واّطالعه املكّثف على مّر العقود الفائتة، 
للعالج، مبا  ا�صتباقيًة  يون�س تقنيًة  الدكتور  طّور 
ال�صريع  املتاأّخر والت�صخي�س  يختلف عن العالج 
للمر�س؛ وذلك تكري�ًصا للروؤية امل�صتقبلية واّتقاًء 

الأّي حدٍث م�صتقبليٍّ قد يهّدد ال�صحة واحلياة.
الدكتور  ثابر  امل�صتقبلية،  الروؤية  من خالل هذه 
والعمل  امل�صت�صفى  خارج  من  العمل  على  يون�س 

على فئة االأ�صّحاء قبل وقوعهم يف املر�س.
املحّطة االأ�صا�صية هي عالج االأمل

يف تقنّيته، ُيعتب عالج االأمل، املحّطة االأ�صا�صية 
االأمل  اأّن  يون�س  نادر  الدكتور  ويعتب  العالج.  يف 
اأو  موؤ�ّصٍر  مبثابة  وه��و  بذاتها،  قائمة  حالة  هو 
يف  اجل�صم  ح��ال��ة  ع��ن  يتكّلم  اإن�����ذاٍر،  ���ص��ّف��ارة 

امل�صتقبل. 
اأن  ن�صتطيع  معه،  واحل��وار  االأمل  مع  فبالتفاهم 
ير�صدنا   ما  الفيزيولوجية،  االإن�صان  حالة  نفهم 

اإىل احلالة ال�ّصليمة والنهايات ال�صعيدة ويقودنا 
اإىل موا�صم القطاف اجلميلة.

من  اأك��رث  املهنّي  يون�س  ن��ادر  الدكتور  ر�صيد  يف 
األف �صاعة  واأربعني  األف معاينة، ومئٍة  ثالثماية 
عمل، وما يزيد على ع�صرين األف �صفاٍء حلاالٍت 

م�صتع�صية.
وخم�صني  م��ئ��ًة  ع��ّل��م  فقد  الّتعليم،  اإط���ار  ويف 
مهارًة ومهنًة طبيًة بني لبنان واملنطقة، ومعظم 
بهم  خا�صًة  اأعمااًل  اقتتحوا  يده  على  الّدار�صني 

ومراكز عالجية.
هو  يفرحه،  م��ا  واأك���رث  قلبه  على  االأغ��ل��ى  ل��ك��ّن 
بزرة  عموًما،  املجتمع  يف  زرعها  التي  ال��ب��زرة 
منه.   والوقاية  املر�س  واّت��ق��اء  حي  ال�صّ الوعي 
بف�صله،  الّنظيف،  الوقائّي  العالج  اأ�صبح  فقد 

تقليًدا مقبواًل ومفهوًما و�صائًعا 

طبيب يعالج »بأسلوبٍ مختلف«:
فن التفاهم مع األلم

الدكتور نادر يون�س

صحة

ربيع داغر
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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 software لتنظيم 
وتحسين عملها. إنه الدكتور اسامة زيادة احد اهم االسماء الطرابلسية التي لمعت وحققت نجاحات 
باهرة في بالد الهجرة. ازدهرت شركته وحّققت نجاحًا كبيرًا, 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 2007 شركة أسماها 

»Intelligile« منبثقة من كلمتين »Intelligent« أي ذكي و»Agile« أي رشيق ولتكون مركزا لعمله في 
الشرق االوسط. أجرينا لقاء معه لنتعرف أكثر عن ما يقوم به من مشاريع في مدينته.

أي - تي

 »Intelligile« �صركة  عمل  طبيعة  هي  ما 
بالتحديد؟

من  بتزويد عمالئنا  باالأ�صا�س  تعنى  �صركة  نحن 
العامل  يف  احلكومية  واالدارات  ال�صركات  كبى 
ببجميات متخ�ص�صة يف ان�صاء »خرائط معرفة« 
خرائط  ت�صمل  ملوؤ�ص�صاتهم  ومرتابطة  متكاملة 
واالمتثال  احلوكمة  وخ��رائ��ط  ا�صرتاتيجياتهم 
وخ���رائ���ط ���ص��ر ال��ع��م��ل وخ���رائ���ط االج�����راءات 
ه��ذا  ان  وح��ي��ث  وغ��ره��ا.  التقنية  واخل���رائ���ط 
املنهجيات حديثة ومتطورة جدا، نقوم مب�صاعدة 
هذه  ان�صاء  يف  اخل��بة  اكت�صاب  على  عمالئنا 
املوؤ�ص�صاتية  ل���الدارة  فهمهم  وتطوير  اخل��رائ��ط 
ال�صق  االدارة من خالل  التميز يف  والو�صول اىل 
بناء  يف  ن�صاعدهم  كما  ملجموعتنا.  اال�صن�صاري 
اخلرائط  ه��ذه  مع  للتعامل  التفكرية  ال��ق��درات 

وتطويرها.
والنواحي  االأم���ور  جميع   تغطي  اخل��رائ��ط  ه��ذه 
التي يجب معرفتها لفهم عمل ال�صركة اأواملوؤ�ص�صة 
وتكييفها �صريعا مع املتغرات التي حتدث حولها. 
من  ال��ف��ع��ال��ة  اال���ص��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  ي�صاعدهم  ك��م��ا 

بي  كي  ك�صركة  العاملية  بيوت اخلبة  ا�صت�صارات 
بو�صطن كو�صلتني غروب.  او  او ماكينزي  ام جي 
على  ال�صركات  ق��درة  من  نزيد  باخت�صار  فنحن 
امل�صالح   ا�صحاب  جلميع  االف�صل  العائد  اعطاء 
املرتبطني بهم ونزيد من قدرة االدارات احلكومية 

على التميز يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
ومبا اننا رّواٌد يف هذا املجال على م�صتوى العامل، 
امل�صاهمة  يف  دور  لطرابل�س  ي��ك��ون  ان  احببت 
وكذلك  بال�صركة  اخلا�صة  البجميات  بتطوير 
الكم  ب�صكل خا�س من  موؤ�ص�صات طرابل�س  افادة 
الهائل املعريف لدى جمموعتنا، كنت ارى يف عيون 
ال�صباب وال�صبايا الذكاء املتقد واحلما�س وظننت 
انه  ان جل ما ينق�صهم هو الفر�صة. ظننت مبا 
لدينا اخلبة واملعرفة فانه �صيكون من ال�صهل جدا 
تدريب ال�صباب واعطاوؤهم الفر�صة للم�صاركة يف 
تطوير برجمياتنا واعمالنا وبالتايل امل�صاركة يف 
اقت�صاد املعرفة. ولكن بعد بذلنا الكثر من اجلهد 
واملال، واجهتنا يف طرابل�س خا�صة ولبنان عامة 
حتديات كثرة اثرت فهمي عن متطلبات اقت�صاد 

املعرفة. 

البيئة  او    Ecosystem ل���   وج���ود  م��ن  ب��د  ف��ال 
يف  النجاح  لن�صتطيع  مكوناتها  وجميع  احلا�صنة 
يف  طرابل�س  ادخ��ال  على  ا�صراري  كان  م�صعانا. 
التي  اال�صارات  جميع  من  اقوى  املعرفة  اقت�صاد 
 2007 �صنة  بداأنا  فعندما  ذل��ك.  �صعوبة  تو�صح 
كان هناك �صبه انعدام للبيئة احلا�صنة والداعمة 
خا�صة  طرابل�س  ويف  عامة  لبنان  يف  ومكوناتها 
لدعم وازدهار اأي �صركة برجميات عاملية اأو �صركة 

معلوماتية. 
وبعد خم�س �صنوات من اجلهد واملال اي يف بداية 
�صنة 2012 قررت ان احول هذا اجلهد واال�صتثمار 
الكبر لفهم امل�صكلة وامل�صاهمة يف حلها. من هنا 
بني  وقتي  فق�صمت  اهتماماتي اخلرية.  انطلقت 
اعمال جمموعة انتليجايل وبني اهتمامتي اخلرية 

يف املجال الذي ذكرته �صابقا.

ما هي االأمور التي لي�صت 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 

الدكتور أسامة زيادة:
أنا مصرٌّ على إدخال طرابلس                            

في اقتصاد المعرفة
اأجرت احلوار: ر�شا عنكلي�س
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د. اأ�صامة زيادة

اللبناين لي�صبح  املعرفة. اي ان ينمى االقت�صاد 
وبناء  الب�صري  واملكّون  بامتياز.  معريف  اقت�صاد 

اجلدارات الالزمة هو جزء من هذا احللم. 
واالب���داع  للتطوير  م��رك��زا  لنوؤ�ص�س  جئنا  ح��ني 
رنا  فح�صّ ب�صبابنا،  ا�صتثمرنا  لبنان،  يف  لل�صركة 
لهم التدريبات وطّورنا  قدراتهم. كنا نظن ان ما 
ينق�صهم هي بع�س اجلدارات التقنية والفر�س. 
ال�صباب  لهذا  الفر�صة  باعطائنا  انه  اظن  كنت 

�صيبدع ويناف�س يف ال�صوق املعريف العاملي.
ولكن واجهتنا م�صاكل عدة منها اأن اجلامعات ال 
االخت�صا�صات  الكفاية  فيه  مبا  تقّدم  وال  تدّر�س 
واأي���ة  ال��بجم��ي��ات  ���ص��رك��ات  يف  نحتاجها  ال��ت��ي 
على  لها  وال��داع��م��ة  بها  املحيطة  امل��ج��االت  م��ن 
ال  اأنها  ذلك  وعدا  والتقني،  االداري  ال�صعيدين 
متنح لطالبها اجل��دارات الالزمة التي نحتاجها  

يف �صوق املعرفة. 
البلد يف ذلك  ثقافتنا  يف هذا  لذلك،  باال�صافة 
مع  يتما�صى  ال  للعمل  ومنظورنا    2007 ال��وق��ت 
على  ن�صدد  نحن  فمثاًل  املعرفة،  �صوق  منظور 
امل�صوؤولة  احل��ري��ة  م��ب��داأ  وه��و  �صركتنا  قيم  اح��د 
ال  اأننا  )Responsible Freedom( من حيث 
نلزم وال نطلب من �صبابنا االلتزام بدوام معني وال 
التواجد حتى يف مكاتبنا، بل نرتك لهم احلرية يف 
ايجاد االأوقات وال�صبل االأن�صب لهم الجناز عملهم 

على اأكمل وجه. فبع�س التا�س يكونون اكرث فعالية 
يف ال�صباح والبع�س يكونون اكرث فعالية يف امل�صاء 
او الليل، البع�س يكون عقله من�صغال يف فرتة معينة 
البع�س قد ال يح�صل على  الرتكيز.  ي�صتطيع  وال 

ق�صط كامل من النوم هذه الليلة الخ. 
ان�صان  ك��ل  للرتكيز،  حم��دد  وق��ت  ه��ن��اك  لي�س 
للقيام  لالن�صان  تركنا احلرية  اذا  بنف�صه.  ادرى 
واملعاير  ال�صوابط  بع�س  وو�صعنا  مب�صوؤولياته 
�صيتمكن معظم النا�س الذين ي�صعرون بامل�صوؤولية 
لتح�صني فعاليتهم ولكن علينا اعطاوؤهم االدوات 
ال  والتاأليف.  كالر�صم  واالبتكار  االب��داع  لذلك. 
ميكن ان تقول للر�صام ار�صم من ال�صاعة الثامنة 
من  التاليف  اب���داأ  م��وؤل��ف  اىل  او  اخلام�صة  اىل 
حينما  �صر�صم  اخلام�صة.  اىل  الثامنة  ال�صاعة 
كذلك  منطلقا.  او  مرتاحا  ويكون  بذلك  ي�صعر 
امل���وؤل���ف. ال مي��ك��ن ح�����ص��ره��م يف م��ك��ان معني. 
البع�س يرتاح يف �صتوديو او مكان مغلق والبع�س 
يف اجلبل او على البحر. كذلك االبداع واالبتكار.  
ان�صان  كل  الرتكيز.  فر�س  ميكن  ال  اخر  مبعنى 
ادرى بنف�صه ويجب على املهتمني يف هذا املجال 
الطاقة  لزيادة  قدراتهم  تطوير  على  يعملوا  ان 

االبداعية واالبتكارية.
الفكرة  ع��ن  ويختلف  ج��دي��د  ه��و  امل��ف��ه��وم  ه���ذا 
ظروف  لبناء  اأ�صا�صي  لكنه  للوظيفة  التقليدية 

املوظف  ي�صاعد  كما  واالب���داع،  لالبتكار  موؤاتية 
اأكرث  يكون  اأن  ا�صميه(  ان  اح��ب  كما  )امل�صارك 
فعالية و يهّون باالأخ�س العمل على الفتيات اللواتي 
الكبى  ال�صريحة  امهات وهن ميثلن  �صي�صبحن 
من الطاقة االبداعية التي مل تهاجر او لديها قدرة 

اكب على ال�صمود.
ي�صعون  وب��ات��وا  املفهوم  ه��ذا  االه��ايل  يتّقبل  مل   
�صغوطا على فتياتنا يف االأوقات التي يعملون فيها 
من املنزل. مل يعتد االهايل يف ذلك الوقت على 
او  متاخرة  اال�صتيقاظ  او  املنزل  يف  الفتاة  وجود 
االجتماعات املتاخرة او ال�صهر والعمل يف املنزل 

خالل الليل كما يحدث يف اجلامعة.
ا�صبح  و�صبابنا  فتياتنا  يف  ا�صتثمارنا  اأن  وجدنا 
نح�صل  ان  قبل  ل�صنوات  ن�صتثمر  خ��ري.  كعمل 
على نتيجة، فاأ�صبحنا مبثابة مركز تدريب خري 
ال�صوق  يتلقفها  ج��دارات  ن�صدر  اأنف�صنا  ووجدنا 

بدل اأن تكون هذه املهارات متوفرة لنا ولغرنا.
عندما وجدنا ان لبنان ينق�صه الكثر لدخول �صوق 
مع  باملقارنة  اللبناين  ال�صباب  متيز  مع  املعرفة 
غرهم من �صباب املنطقة، انطلقنا من النظرة 
االيجابية كيف ميكن ان ن�صاهم يف عملية التغير.
من  �صنوات  خم�س  وبعد   2011 �صنة  اوائ���ل  يف   
ج��زء  الح��ت�����ص��ان  وط��راب��ل�����س  للبنان  اخ��ت��ي��ارن��ا 
لندر�س  هنا  التمّهل  قررنا  ال�صركة  يف  التطوير 
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الو�صع ونتعّمق يف اال�صباب. وجهت خرة �صباب 
امل�صاهمة  والتفكريف  امل�صكلة  لدرا�صة  انتليجايل 
�صركات  اكب  �صاعدت  جمموعة  نحن  احل��ل.  يف 
وحكومات العامل. هل نعجز عن م�صاعدة انف�صنا 
على  وم�صاكل  حللول  نخطط  ال�صغر؟  وبلدنا 
امل�صتوى العاملي ون�صاعد يف حلها. الفرق هنا اننا 
�صنمول الدرا�صة ولي�س لدينا املرجعية للتطبيق او 

تنفيذ احللول.
وروح  االيجابية  نظريتنا  منطلق  من  ذل��ك  وم��ع 
ان  عاتقنا  على  اخذنا  لدينا  واال���ص��رار  التحدي 

نبحث عن احللول وجند طرقا لتنفيذها.
بداأنا باأن احلل يكون يف ت�صجيع الهجرة املعاك�صة 
الغرب  يف  واملبتكرين  املبدعني  �صبابنا  واغ���راء 
م�صكلة  واجهتنا  ال��ت��غ��ر.  ن���واة  ليكونوا  ل��ل��ع��ودة 
�صعف منظومة جودة احلياة يف بلدنا وخ�صو�صا 
اول  وه��ذه  بالغرب.  مقارنة  ال�صحي  القطاع  يف 
عقبة القناع ال�صباب املبدع او املبتكر امل�صاهمة يف 
اقت�صاد املعرفة وخا�صة الذي لديه عائلة. املع�صلة 
الثانية �صعف املنظومة التعليمية االولية والثانوية 
والثالثة )اجلامعية( او ما ا�صميناه مبنظومة بناء 
اجَل��دارات امل�صتدام. اين �صي�صع ال�صباب العائد 
للدرا�صة.  اوالده��م  الغرب  املعرفة يف  ا�صواق  من 
املع�صلة الثالثة هي غياب منظومة اقت�صاد املعرفة 
واالبداع واالبتكار. كيف �صي�صيل ال�صباب ا�صتثمار 

جهدهم ووقتهم يف غياب الية فعالة للت�صييل.
للدخول  �صبابنا   خ��رة  م��ن  جمموعة  وجهنا   
الثالث.  املنظومات  لتلك  معرفة  خرائط  بو�صع 
خالل �صنتني تطورت الدرا�صة لت�صبح اطار كامل 
ت�صمل  ملقومات »متيز وطن« مكون من 9 حماور 
»جودة  منظومات  وهي  ال�صابقة  الثالثة  املحاور 
و»اقت�صاد  امل�صتدامة«  اجل��دارات  و»بناء  احلياة« 

املعرفة واالبداع«.
عدنا مرة اخرى اىل نقطة  البداية وبداأنا بتحليل 
اجَلدارات الالزمة للم�صاركة يف االقت�صاد واالبداع 
وكيف ال تقوم املدار�س وال اجلامعات يف بناء هذه 
اجَلدارات بل يف بع�س االحيان بتدمرها. وباعتبار 

هي  وال�صركات  للموؤ�ص�صات  اجل��دارات  ادارة  ان 
احد جماالت التخ�ص�س اال�صت�صارية التي نقدمها 
لكبى ال�صركات العاملية ومبا اننا منلك كمًا عميقا 
من املعرفة يف ذلك عكفنا على حتليل هذا املحور 

بعمق.
لنا اىل الئحة من خم�س  تو�صّ اننا  النتيجة  كانت 
ع�صرة َجدارة �صلوكية ا�صا�صية يجب ان تتوفر يف 
واالب��داع.   املعرفة  اقت�صاد  اىل  للدخول  ال�صباب 
ُتكت�صب على خمتلف  اأن  اجل���دارات يجب  ه��ذه  
مثل  املدر�صة  يف  ُتكت�صب   7 فمنها  امل�صتويات، 
وكذلك  واالكت�صاف  والبحث  الف�صول  ج���دارة 
اأن  املفرت�س  م��ن  و4  املنهجي،  التفكر  ج���دارة 
ُتكت�صب على امل�صتوى اجلامعي كالعمل اجلماعي 
ومهارات القيادة، و4 يكت�صبها املرء يف �صوق العمل 
والتفاعل  كاملثابرة  اأوالتدريب  التدّرج  خالل  من 

البناء وغرها.

ل�صد  بها  تقومون  التي  اخلطوات  هي  ما 
الثغرات؟

هذه  ل�صد  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اوال  حاولنا 
وم�صنيا.  بطيئا  كان  التعاون  هذا  ولكن  الثغرات 
م�صرتكا  ب��رن��اجم��ا  و�صعنا  امل��ث��ال  �صبيل  وع��ل��ى 
ياأخذ منحًا  معينًا مع احدى اجلامعات فوجدناه 
االأف�صل  من  اأنه  ف�صعرنا  نت�صوره  كنا  الذي  غر 
ملتابعة  باال�صافة  اخ���رى  و�صائل  على  الرتكيز 
اجلامعات  ال��وم  ال  وان��ا  اجلامعات.  مع  التوا�صل 
التغير  ودورات  ج��دا  متحفظة  بطبيعتها  فهي 
املنهجيات  بغياب  املوؤ�ص�صات  ان  بطيئة.  فيها 
التي ن�صاعد املوؤ�ص�صات وال�صركات غلى اقتبا�صها 
بطيئة جدا وا�صبحت كالدين�صورات يف حركتها. 
كان هذا ممكن التعاي�س معه حتى خم�صني �صنة 
خلت. ولكن مع زيادة الت�صارع يف التغير واذا مل 
قدرة  لديها  وتبني  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  تتطور 
على �صرعة احلركة فان م�صرها �صيكون كم�صر 
ومبالحظة  احلياة  علمتنا  وكما  الدينا�صورات. 

عامل االحياء ال�صهر دارون ان البقاء لي�س لالقوى 
وال لالقدر اليوم بل لال�صرع يف التكيف وامل�صتجيب 

ب�صرعة للتغير.
عندما و�صعنا اطار »متيز وطن«، رغبنا يف حتويل 
هذا االنتاج اىل مركز بحوث تفكري وو�صعنا له 

طريقة عمل متجددة وم�صتدامة.
كان الهدف لي�س نتائج البحث فقط او الدرا�صات، 
والعاملون يف  الباحثون  ال�صباب  ي�صبح  ان  ولكن 
امل�صروع هم بدورهم اأدوات تغير وعوامل تطوير 
البحوث  امل�صاركون يف  يتغر  ان  املجتمع على  يف 
حوايل  انخراط  يتم  وبالتايل  �صنتني  او  �صنة  كل 
منهجيات  يف  وفتاة  �صابًا  ثاللثني  اىل  ع�صرين 
التطوير كل �صنة. وجدنا ان هذا �صيكون فعاال يف 
برنامج  و�صع  على  الرتكيز  وبداأنا  الحقة  مرحلة 
منذ  بها  العمل  بداأنا  حماور  خم�صة  من  متكامل 
خم�س �صنوات بهدوء. احد هذه املحاور وهو بناء 
يف  للم�صاركة  ال�صباب  عند  الالزمة  اجل���دارات 

اقت�صاد املعرفة واالبداع.
عند  ال�صلوكية  اجل����دارات  بناء  بتجربة  ب��داأن��ا 
ال�صباب من �صن 18 من خالل  برنامج ا�صميناه 
»التميز ال�صخ�صي« بداناه يف اواخر �صنة 2014. 
���ص��ارك يف ال��بن��ام��ج ح���وايل 30 ف��ت��اة و���ص��اب��ًا.  
يعملون  ال�صباب  من  عدد  هي  املميزة  احل�صيلة 
االآن على ماأ�ص�صة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة، 

كجزء من م�صروع ا�صت�صاري.
من  الثالثة  ال���دورة  اأطلقنا  كذلك  عامني  منذ 
ال��بن��ام��ج واحل�����ص��ي��ل��ة جم��م��وع��ة ���ص��غ��رة من 
واالب��داع.  املعرفة  �صوق  لدخول  يتاهلون  ال�صباب 
كنا بداية نقوم ببناء اجل��دارات يف مقر ال�صركة 
باب  م��ن  خ��ري  عمل  ه��ذا  وحيث  طرابل�س،  يف 
امل�صوؤولية االجتماعية لل�صركة قررنا ف�صله متاما 

عن ال�صركة.

متى مت هذا الف�صل؟
منذ حوايل �صنة ون�صف تكلمت مع رئي�س غرفة 
التجارة وال�صناعة والزراعة يف طرابل�س وال�صمال 

»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«
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الرئي�س توفيق دبو�صي والذي حتم�س فورا وبقوة 
للم�صاعدة  م�صكورا  االمكانيات  وو�صع  للفكرة 
اخلر  حمبي  من  دبو�صي  والرئي�س  ذل��ك.  على 
عا�صمة  »طرابل�س  م��ب��ادرة  و�صاحب  لطرابل�س 
لبنان االقت�صادية« وي�صعى لتحقيق ذلك ك�صرورة 
لقيام لبنان من طرابل�س وان �صاء ت�صبح طرابل�س 

بجهود جميع املخل�صني كذلك. 
وقعنا اتفاقية تعاون بني الغرفة وادارة امل�صوؤولية 
تا�صي�س جمعية  انتليجايل على  ل�صركة  املجتمعية 
من  جمموعة  موؤ�ص�صني  كاع�صاء  ت�صم  خرية 
اهل الريادة واخلبة يف طرابل�س وتعنى بتمكني 
خالل  من  ال�صمال  يف  واالب��داع  املعرفة  اقت�صاد 
هذا  ليكون  والتقنية  ال�صلوكية  اجل���دارات  بناء 
اول مركز من نوعه يف العامل. خ�ص�صت الغرفة 
طابقا كامال لذلك. مت ت�صميم املكان ال�صتيعاب 
200 �صاب و�صابة يف وقت واحد وق�صم اىل ثالث 
الرتكيز  وم�صاحة  الطاقة  م�صاحة  م�صاحات. 
ازاح  وال��ت��اأم��ل.  اال���ص��رتخ��اء  وم�صاحة  ال��ه��ادىء 
الرئي�س �صعد احلريري ال�صتارة عن املكان خالل 
االن  ويتم  املا�صي  ني�صان  يف  لطرابل�س  زي��ارت��ه 

العمل على االنتهاء من تنفيذه وجتهيزه.

بناء  لبنامج  اجلديدة  الدورة  عن  اأخبنا 
اجلدارات.

الرابعة(  )ال���دورة  ل�صنة 2018  ال���دورة  ه��ذه  يف 
تعاونا مع جمعية رواد التنمية ومع غرفة التجارة 
اجل����دارات  ب��ن��اء  ب��رن��ام��ج  لتطبيق  وال�����ص��ن��اع��ة 
يف  بكثر.  اأو���ص��ع  نطاق  على  والتقنية  ال�صلوكية 
هذه الدورة تقوم جمعية رواد التنمية مب�صاعدتنا 
امل�صرتكني  وبا�صتقطاب  ال�صباب  مع  بالتوا�صل 
الو�صول اىل  ومتابعة ح�صورهم مما ميكننا من 
عدد كبر من امل�صتفيدين وهم كذلك م�صرتكون 
يف هذا البنامج. هدفنا االن يف هذه الدورة هو 
ادراج 1000 طالب جامعي يف البنامج مما يتيح 

لنا املجال لتحقيق تاأثر كبر و�صريع.
اجلدارات  لبناء  هو  �صابقا  ذكرت  كما  البنامج 
فعالة  بطريقة  للم�صرتكني  والتقنية  ال�صلوكية 
يف  ���ص��ن��ة  ث��الث��ني  م��ن  الك���رث  عملنا  نتيجة  ه��ي 
لذلك  ون�صتخدم  عامليا.  االداري  التطوير  جمال 
التلقني  ط��ري��ق��ة  نعتمد  ال  ن��ح��ن  ب��رجم��ي��ات��ن��ا، 
املعرفة  اململة، هناك كم هائل من  واملحا�صرات 
موجود على ال�صبكة االلكرتونية. نعتمد حتفيز كل 
وندربه  �صغفه  اكت�صاف  على  وم�صاعدته  م�صارك 
كتعلم  ان��ه��ا  امل��ت��وف��رة.  االدوات  ا�صتخدام  على 
باال�صتماع اىل  ال�صباحة  تعلم  ال�صباحة. ال ميكن 
بل  فقط  االخرين  م�صاهدة  اىل  وال  املحا�صرات 

بالنزول اىل املاء والتدرب على تقنيات ال�صباحة. 
 البنامج يتعامل مع كل م�صارك على حدة ويعطيه 
او  ت�صابق  هناك  لي�س  ليتعلم.  الكافية  امل�صاحة 
مفا�صلة بني امل�صاركني. نعتمد مبداأ التاآزر وعدم 
احلكم على االخرين. نلغي مبداأ ال�صح واخلطاأ 
ون�صتبدله مبواءمة املعاير في�صبح متوافقًا او غر 

متوافق مع معيار معني.
يبنون  تفاعلهم  خ���الل  وم���ن  ال�صباب  يتفاعل 
ومن  العلمي  الف�صول  ج��دارة  يبنون  جداراتهم. 
يتعاملون  وك��ي��ف  املعلومة  على  يح�صلون  اي��ن 
معها. يتعمقون باأمور تثر ف�صلوهم واهتمامهم، 
والنقا�س  االلقاء  فيتعلمون  خمتلفة،  ام��ور  وه��ي 
ثقافتهم  وتتنوع  االيجابي  والتفاعل  واال�صتماع 
النمطي  التفكر  يتعلمون  م��دارك��ه��م.  فتت�صع 

والتفكر املنهجي واالبداعي. �صيئا ف�صيئا ترتكب 
ويبنون  وفر�صها  للحياة  ا�صمل  ���ص��ور  عندهم 
ويكت�صفون  وعلمهم،  ملحيطهم  معرفية  خرائط 
كيف ميكن ان ي�صاركوا بفعالية ويعبون رحلتهم 
ب�صغفهم،  م�صتمتعون  وهم  واجن��از  بفخر  للحياة 
بفخر  طريقهم  ي�صقون  ق��درات��ه��م،  م��ن  واث��ق��ون 

واعتزاز وهم ملتزمون باخالق ومبادئ راقية.   
للذين  اجلامعية.  الدرا�صة  لفرتة  البنامج  ميتد 
هم يف ال�صنة االخرة ميكن اال�صراع يف البنامج 

للبع�س الكت�صاب ما ميكن اكت�صابه خالل �صنة.

ماذا عن م�صاريعكم يف امل�صتقبل القريب؟
لبنان  يف  العمل  �صوق  يف  التحديات  اأك��ب  اأح��د 
اداري���ة،  طبقات  لديها  التي  ال�صركات  قلة  ه��و 
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فال�صركات مبعظمها حجمها �صغر ولي�س لديها 
املجال وال احلاجة لهكذا طبقات. وبالتايل هناك 

نق�س يف حما�صن التدريب االداري العملي. 
اذا ا�صتطعنا م�صاعدة ال�صركات التي تعتب نوعا 
العاملي  باملقيا�س  كانت  )وان  لبنان  يف  كبرة  ما 
�صيفتح  فهذا  والتطور  النماء  على  �صغرة(  تعد 

لالقت�صاد ابواب جديدة.
واال�صتمرار.  للبقاء  ال�صركات ت�صارع  اغلب هذه 
الفائدة  ارتفاع  �صيئ جدا.  العام  النقدي  الو�صع 
على اللرة يف ظل ثباتها امام العمالت االجنبية 
التقليدي. ا�صف  �صلبي على االقت�صاد  هو عامل 

اىل ذلك العوامل االقت�صادية ال�صلبية االخرى.
بتوفر خدمات  ال�صركات  بع�س  م�صاعدة  نحاول 
التطوير بكلفة مدعومة من �صركتنا ت�صل احيانا 
لدعم 90٪. ولكن امكانيتنا حمدودة وال ن�صتطيع 
للحاجة  بالن�صبة  �صغرا  يبقى  عدد  م�صاعدة  اال 
اجلمعيات  بع�س  م��ع  التعاون  ن��ح��اول  املطلوبة. 
الطالق م�صاريع ميكننا من خاللها م�صاعدة عدد 

اكب من ال�صركات.
وامل�صاحة  الكافية  ال��ق��درة  لديها  �صركات  نريد 
لتنمية الطاقة الفكرية داخلها كي نحقق هدفني: 

من  واإف��ادت��ه��ا  نف�صها  ال�صركة  م�صاعدة  االأول: 
خزانات املعرفة التي لدينا.

 الثاين: اأن ي�صتفيد القطاع من تلك القدرة التي 
ت��دّرج  م��رك��ز  ال�صركة  م��ن  جنعل  ك��ي  مّنيناها  

لل�صباب الذين هم بحاجة لهكذا فر�صة.
ال�صركات الكبى هي احد اهم حماور النماء يف 
املحاور  جميع  على  الرتكيز  ويجب  اقت�صاد  اأي 
املكونة للمنظومة االقت�صادية الإحداث اأي تغير. 
وتطلعاتها  عملها  طريقة  تطوير  ا�صتطعنا  اذا 
ف�صت�صاعد اي�صا يف ت�صارع عملية التغير و�صتكون 

خطوة اخرى نحو ان�صاء �صوق املعرفة.
اما املحور االخر الذي ميكن اال�صتفادة منه فهو 
االدارة املحلية والنقابات واملوؤ�ص�صات احلكومية. 
االدارة املحلية واملوؤ�ص�صات احلكومية ت�صنطيع ان 
تكون  عادة  موظفيها.  تدريب  على  املال  ت�صرف 
وظيفة الدولة هي حم�صن لالمان والتدريب قبل 
دخوله �صوق العمل اخلا�س. طبعا لي�صت هذه هي 

الرتكيبة احلالية. معظم النا�س تنظر اىل وظيفة 
القطاع العام كم�صدر دخل اآمن وم�صتقل وراحة.

االأخرى  االأمور  الب�صري، ما هي  العامل  غر 
التي نحتاجها لن�صل اىل �صوق املعرفة؟

واملكونات  واحلا�صنة  املنا�صبة  البيئة  خلق  يجب 
ال�صرورية لتفعيل اقت�صاد و�صوق املعرفة.

وه��ذا  واالب��ت��ك��ار  للمعرفة  حا�صنة  بيئة  وج���ود 
مدينة  مر�صوم   خ��الل  من  ممكنا  اليوم  ا�صبح 
املعرفة واالبتكار التي اأُطلقت �صمن اطار املنطقة 
اأ�صا�صي  هو  م�صروع  هكذا  اخلا�صة،  االقت�صادية 
طرابل�س.  الإق��ت�����ص��اد  م��زده��ر  م�صتقبل  ل��ب��ن��اء 
املعرفة  �صركات  دع��م  اىل  يتطلع  امل�صروع  ه��ذا 
والتكنولوجيا وي�صجع �صركات املعرفة والتكنولوجيا 
االع��ف��اءات  ب�صبب  لها  تطوير  مكاتب  فتح  م��ن 

والت�صهيالت.
ال�صابقة ريا احل�صن هي املحرك  الوزيرة  وكانت 
االأ�صا�صي لهذا امل�صروع  وهي من الحقته و دعمته 
على  م�صكورة  وه��ي  ال���وزراء  جمل�س  اأق���ّره  حتى 
مميزة  ق���درة  ذات  احل�صن  ال��وزي��رة  حر�صها. 
نرى  الن  وننطلع  اعمال  اىل  االفكار  حتويل  على 
ب�صركاتها  قائمة  حقيقة  واالب��داع  املعرفة  مدينة 
يتعلم  كي  لبنان  اقت�صاد  يف  الفعالة  وم�صاهمتها 

منها لبنان لي�صبح كله بلد املعرفة واالبداع. 
قطعة  لطرابل�س  اعطى  ال��ذي  املر�صوم  ه��ذا  ان 
من  كجزء  واب��داع  معرفة  مدينة  لتكون  حم��ددة 
قانون املنطقة االقت�صادية اخلا�صة يف طرابل�س 
تعطينا  اإنها  لطرابل�س،  قيمة  هدية   اف�صل  لهو 
االعفاءات ال�صريبية والليونة املطلوبة الإ�صتقطاب 
�صركات نطمح باإ�صتثمارها يف مدينتنا، هذا طبعًا 
اإذا ا�صتطعنا اي�صًا اأن نوؤّمن لها الطاقة التفكرية 
املوؤهلة والذي نحاول حتقيقه من خالل براجمنا 

EKNOVATE وغرها.
القانوين  االط���ار  ن�صميه  م��ا  اإىل  اي�صا  نحتاج 
 exit« الت�صييل  اط��ار  ذل��ك  من  وااله���م  وكذلك 

»framework
و�صل�س  �صهل  ب��اإن�����ص��اء  يعنى   ال��ق��ان��وين  االط���ار 
لل�صركات وحتى ت�صهيل ت�صفيتها يف حال التع�صر. 

االحيان  معظم  النا�صئة  التكنولوجيا  �صركات 
تف�صل ولكن ميكن التعلم من ف�صلها. كما ان هذه 
ال�صركات حتفز العاملني لديها من خالل ا�صهم 
واحدة،  اال�صمية لرة  تكون قيمتها  والتي  اجلهد 
كذلك خيار اال�صهم وهذا لي�س متوفرًا حاليًا  نحن 
اذًا بحاجة الإطار قانوين خا�س بالعمالة املعرفية 
ي�صهل تاأ�صي�س وت�صفية ال�صركات، يعطينا الليونة و 

يحمي اأ�صحاب اخلبات.
قوانني عمل جديدة خا�صة  بحاجة اىل  اننا  كما 
اجارة  قوانني  هي  العمل  قوانني  املعرفة.  ب�صوق 

وهي معدة للعمال ولي�س ال�صحاب اخلبات.
كيف  فهو  الت�صييل  اط���ار  م��ن  اأق�����ص��ده  م��ا  اأم���ا 
الذين  ال�صركة  منت�صبو  او  امل�صتثمر  �صي�صتطيع 
لديهم ا�صهم او خيارات ا�صهم ان يحولوا ذلك اىل 
ان�صاء �صوق مال ل�صركات  مال نقدي. ال بد من  
العر�س  اأ�صا�س  على  تقييمها  يتيح  مما  املعرفة 
والطلب وي�صهل ت�صييلها. كما ان قوانني اال�صتثمار 
ي�صمح  مبا  املتقدمة  ال���دول  من  كثر  يف  تغرت 
با�صتخدام �صوق املال الكتتاب احل�صد من خالل 
طرح  عن  خمتلف  وه��ذا  ذل��ك  تنظم  موؤ�ص�صات 
ببعيدين  ل�صنا  العام.  االكتتاب  او  اال�صهم االوىل 
عن ذلك، املعنيون يعون اأهمية ذلك، فكما عملنا 
املوا�صيع  هذه  على  العمل  يتم  اأخ��رى  ن��واٍح  على 

اأي�صًا.

اين و�صلتم اىل االن كمجموعة انتليجايل؟
ن��ح��ن ت��ق��دم احل��ل��ول وال���باجم���ي���ات يف جم��ال 
واملوؤ�ص�صات احلكومية  لل�صركات  االداري  التمييز 
يف العامل. ان هذا هو �صميم عملنا وفيه حمرك 
املجموعة للتطوير واالبداع. من اف�صل برجمياتنا 
للتخطيط  �صلوكيات  ت�صع  اأداة جتمع  وهو  »م��اب« 
اخلرائط  بناء  على  وي�صاعد  واملوؤ�ص�صي  االداري 
املعرفية املتكاملة الي موؤ�ص�صة ويربط اال�صرتاجتية 
بالعمليات واالمكانيات. كما حتليل اماكن اخللل 
ومنذجة عمليات التحول. البنامج يعتمد الذكاء 

ال�صناعي لتعلم منهجيات التخطيط. 
كذلك متلك ال�صركة كمًا هائاًل من خرائط املعرفة 
�صلم  باتباع  �صناعة  ع�صرين  حل��وايل  االداري���ة 

»إلى شبابنا: سينتزعكم العالم األول من هنا، 
منكم من سينجح ومنكم من ستطحنه الحياة، 
ومن سينجح لن يجد من يشاركه فرحة النجاح«
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ن�صوج وهذا ي�صاعد على م�صاعدة العمالء لتطوير 
�صركاتهم ب�صرعة وباتباع اف�صل املمار�صات.

ي�صاعدون  الذين  اال�صت�صاريني  من  ع��دد  لدينا 
لديها  والتي  برجمياتنا  تطبيق  على  ال�صركات 
مكاتب يف دبي والريا�س ولبنان و�صان فران�صي�صكو.

هل من ر�صالة تود ان توجهها؟
لعقولكم.  بحاجة  العامل  وال�صباب،  ال�صبايا  اىل 
تقارن  ال  ال��ع��ق��ول.  ان���واع  جلميع  بحاجة  ال��ع��امل 
بينك وبني االخرين فكل لديه �صيء 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�صك. اعمل على تطوير 
معرفة  لي�صت  اجل���دارة  با�صتمرار.  ج��دارات��ك 
فقط. انها معرفة ومهارة و�صلوك وممار�صة وبيئة 
تعر�س. اجلامعة تعطيك جزءا من املعرفة. هذا ال 
يكفي لبناء جدارة. تعلم كيف تبني جدارتك ولقد 
امنا لك ذلك جمانا واميانا منا بال�صباب و�صارك 
خالل  ذل��ك  افعل  اجل����دارات.  بناء  برنامج  يف 
ق��ادرا  نف�صك  و�صتجد  اجلامعية  درا�صتك  ف��رتة 
بناء  واالب���داع.  املعرفة  باقت�صاد  امل�صاركة  على 
ال�صهل ولكن يتحقق لكل  لي�س باالمر  اجل��دارات 

فرد باال�صرار واملثابرة. وهي رحلة طويلة ولي�س 
هناك ع�صًا او و�صفة �صحرية �صريعة لتحقيقها.

االمن��اط  ب�صب  ي��ق��وم  الب�صري  العقل  ان  كما 
واخلام�صة  ع�صرة  الثامنة  �صن  ب��ني  التفكرية 
الكت�صاب  ج��دا  مهمة  املرحلة  وه��ذه  والع�صرين 
اجل��دارات اال�صا�صية ال�صلوكية. نعلم كيف حتول 
عدو  حقيقة.  اىل  واالح���الم  اعمال  اىل  االفكار 
االن�صان نف�صه فال تلومن اال نف�صك. يف كل �صراع 
او حتد فر�صة ويف كل ف�صل تعلم اذا عرفت كيف 

تتعامل مع احلياة.
يجب التم�صك باجلذور التاريخية م�صدر فخرنا 
وع��ن��وان وج��ودن��ا ف��م��ن ���ص��اع��ت ع��ن��ده اجل���ذور 
واالن�صان  ا�صالته  وفقد  نف�صه  �صاعت  واال�صول 
بال ا�صالة رخي�س. ابحثوا يف جذوركم عن بدائل 

ترثي حقيقة وجودكم وتعطيكم املعنى والطريق.
حتكموا  ال  ب�صرعة.  يتغير  العامل  االه��ايل:  اىل 
والف�صل من خالل فر�س  بال�صياع  اوالدك��م  على 
لي�صت  باالم�س  به  حلمتم  ما  عليهم.  احالمكم 
احالم امل�صتقبل. والدرو�س التي تعلمتموها خالل 
تعطوها  ان  حت��اول��ون  ال��ت��ي  احل��ي��اة  يف  رحلتكم 
لي�صت  ظروفكم  امل�صتقبل.  زاد  لي�صت  الوالدك��م 
ظروفهم. يجب ان يتعلموا �صرعة التعلم والتاأقلم 

اليوم  ي��رون��ه  ق��د  م��ا  للمتغرات.  واال���ص��ت��ج��اب��ة 
البقاء  لنقي�صها.  غدا  يتغر  قد  ثابتة  كمعطيات 
ملن ي�صتطيع التعلم واال�صتجابة للمتغرات. هناك 
مهن باكملها �صتختفي خالل ع�صرين �صنة وهناك 
يف  الفردية  عن  يبحث  من  متاما.  �صتتغر  مهن 
العمل لن يجد عمال م�صتقبال. القوة باملجوعات 

والعمل اجلماعي. 
املتح�صر  ال��ع��امل  دمي��وغ��راف��ي��ة  امل�����ص��وؤول��ني:  اىل 
�صابة خارج حدوده.  و�صيبحث عن طاقات  تتغر 
و�صي�صتنزفنا من  لدينا  اف�صل من  �صيحاول اخذ 
العمل على  بد من  ال  لذلك  التفكرية.  الطاقات 
ي�صعر  اليوم  اقت�صادياتنا جاذبة وحا�صنة.  جعل 
يحتاج  لن  جديدة.  لبداية  ال�صفر  بحلم  ال�صباب 
الغرب الغراء �صبابنا فهم يحلمون باملغادرة. يجب 
العمل لبناء وطن. كثر من ال�صباب مل يعد ي�صعر 
باالنتماء. هو مرتبط بالذكريات واحلنني. �صيكون 
فراق ذلك �صعبا عليه يف البداية ولكن حاملا يغادر 
بعد  و�صي�صبح  جديدة  ذكريات  �صيبني  ويتاأقلم 

فرتة �صعبا عليه ان يعود.
من  االأول  العامل  �صينتزعكم  �صبابنا:  اف�صل  اىل 
�صينجح  من  ومنكم  الومكم.  وال  �صيغريكم  هنا. 
ويحقق اعلى االجن��ازات وهذا حقكم يف احلياة 
االأول.  العامل  يف  احلياة  �صتطحنه  منكم  وكثر 
ولكن عندما �صيحقق احد منكم اجنازاته �صيلتفت 
اال  الفرحة  ه��ذه  �صي�صاركه  من  يجد  لن  حوله، 
لن  جذوركم.  وبني  بينكم  ات�صعت  الهوة  القليل. 
يفهموكم. �صت�صعرون ان ا�صحابكم، رفاق ال�صبا، 
لها يف  املا�صي، ال معنى  ا�صبحت من  الذكريات 
احلا�صر. قد تكونوا قد ربحتم احلا�صر وامل�صتقبل 

ولكن بال �صك �صتخ�صرون املا�صي.
ان  جميعا  لنا  االف�صل  م��ن  الي�س  اجلميع:  اىل 
نتعاون على بناء وطن تكب فيه ذكرياتنا واحالمنا 
وم�صتقبل اوالدنا. الي�س االف�صل لنا جميعا ان نعلم 
ان بناء الوطن يحتاج اىل قوتنا التفكرية جميعا 
ال اىل بطوالت احد. ل�صنا ابطاال اال يف خميلتنا. 
لنتوا�صع امام عظمة التحدي ونعمل بجهد. ال يهم 
من �صيحل مع�صلة ما، فامامنا مع�صالت اكرث منا 

جميعا لنحلها. نحتاج كل العقول وكل اجلهود.
جيدة.  ومم��ار���ص��ات  منهجيات  نتبع  ان  امل��ه��م 
للت�صابق  داعي  فال  املن�صودة  هي  لي�صت  االجوبة 
ت�صافرنا  املهم  م�صتمر.  تغر  يف  االجوبة  اليها. 
يف رحلة بناء وطن جتمعنا ون�صرتجع هذه الرحلة 
معا  خ�صناها  اننا  ف��رنى  االخ��رة  النظرة  عند 
وارتقينا معا وكتبنا �صطورا يف ف�صل من ف�صول 

رحلة بناء وطن 
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رئي����س »املنت���دى« د. ن���واف كب���ارة حت���دث اإىل 
»التمدن«  فاأو�صح »اأن »املنتدى«  هو مفهوم جديد 
للتعاطي مع االإعاقة، فما كان �صائدًا، على م�صتوى 
لبن���ان ولي�س طرابل�س فح�صب، هو بناء موؤ�ص�صات 
ترع���ى االأ�صخا����س املعوق���ني يف داخله���ا، �ص���كاًل 
امل�صاأل���ة جميل���ة، ولك���ن م�صمونًا هي عب���ارة عن 
حب�س، اأي نقل �صخ�س من بيته اإىل مركز يق�صي 
فيه كل حياته ويكون اأ�صرًا للموؤ�ص�صة بغ�س النظر 

عن نوعية اخلدمة التي تقدمها.
اأم���ا املفه���وم اجلديد ال���ذي جئنا به ه���و ان هذا 

االإن�ص���ان يج���ب دجم���ه باملجتمع، ولك���ن اأي دمج 
ميكن ان ينجح اإذا مل تن�صاأ البنى التحتية املطلوبة 
للدم���ج، عني���ت الت�صهي���الت الهند�صي���ة، تاأم���ني 
النق���ل، الدم���ج الرتبوي، العم���ل، توفر احلركة، 
االأر�صف���ة... »املنتدى« قائم عل���ى تاأمني كل هذه 
اخلدمات ل�صمان اأكب قدر من االندماج، الدمج 
يف بيئة ال�صخ�س املعوق. ومبا ان هذا هو و�صعنا، 
ف���اإن طبيع���ة »املنت���دى« متحرك���ة، اأي براجمه���ا 
مرتبطة بحاجات النا����س، لذلك هي بحاجة اإىل 
تفاعل دائم م���ع املجتمع، وحماولة حل امل�صكالت 

التي يتعر�س لها املعّوق.
امل�صكل���ة االأوىل ه���ي البي���ت، هل ه���و مهي���اأً اأم ال 
خلدم���ة املعوق، لذل���ك نقوم بتهيئت���ه. هل يعرف 
االأهل كيفية التعاطي مع اأوالدهم املعوقني، ن�صتغل 

على املو�صوع«.
اأ�ص���اف: »عندم���ا ُنخرج املعوق من بيت���ه اإىل اأين 

يذهب؟
ال�صغر اإىل املدر�صة، لذلك ن�صتغل على املدار�س، 
الكب���ر اإذا مل يك���ن متعلمًا نق���وم بتاأهيله مهنيًا، 

وبعدها نعمل على ت�صغيلهم.

منتدى المعاقين في لبنان الشمالي: 
تعليم.. تأهيل.. وتشغيل.. ودمج

»منتدى المعاقين في لبنان الشمالي« ليس مأوى لألشخاص المعوقين بل هو 
مؤسسة يبذل القيمون عليها جهودًا مضنية لتنفيذ برامج وإستراتيجيات تتمحور 
حول دمج هذه الشريحة بالمجتمع، ولذلك أطلق »المنتدى« العديد من المشاريع 

والبرامج وفي حوزته الكثير للمستقبل.

د. نواف كبارة متحدثًا اىل »التمدن«

إجتماع
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ولت�صهيل هذه االأمور هن���اك حاجة لتوفر و�صائل 
النقل اخلا�صة، ولذلك لدينا حافالت متخ�ص�صة 

جمهزة لنقل املعوقني«.
وتاب���ع: »بعد تاأهيل املعوقني مهني���ًا، اأمامنا ثالثة 

خيارات لت�صغيلهم:
1. االأول: التوا�صل مع �صركات لتوظيفهم، ون�صتند 
اإىل القان���ون 2000/220 الذي ين�س على ان كل 
�صركة لديها 60 موظفًا وما فوق يجب ان توظف 3 

باملائة من االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.
2. الثاين: م�صاعدتهم لتاأ�صي�س عمل خا�س بهم، 
مثاًل م�صروع االأك�ص���اك مع البلدية، اأو تاأمني منح 

وقرو�س لهم الإقامة اأ�صغال خا�صة.
3. الثالث: اإن�صاء م�صاريع اإنتاجية خا�صة باملنتدى، 
وبن���اء عليه اأن�صاأن���ا كافتريا داخل ح���رم املنتدى 
يعم���ل فيه���ا اأ�صخا����س م���ن ذوي االإعاق���ة، وه���ي 

مفتوحة للعموم، وت�صتقبل الكثر من العائالت«.

اأ�ص���اف: »حاليًا، نح���ن على و�ص���ك افتتاح مركز 
مهن���ي يف را�صم�صقا الكورة، وم���ن ُينهي التدريب 
يلتحق بالعمل، ولذلك نفكر بالعمل مع اخلريجني 
عل���ى الت�صويق، وعلى و�صك التوقي���ع على اتفاقية 
تعاون مع »مركز ال�صفدي للتاأهيل املهني املعجل« 
واملجه���ز ب���كل م���ا يل���زم املع���وق، و�صيت���م تبادل 
العامل���ني بني املرك���ز واملنت���دى. وبامل�صاريع التي 

ذكرت نحقق فوائد للمنتدى ون�صغل املعوقني«.
واأكد »اأن الكافتري���ا توفر م�صاحة اآمنة لالأطفال 
ملمار�ص���ة اللع���ب، وُت�صه���م يف جل���ب املجتمع اإىل 
املنت���دى فيتعرف على االآخر ويك�صر احلاجز بينه 
وب���ني املعوق، مما يخلق وعي���ًا اإيجابيًا نحو ق�صية 

االإعاقة.
كذل���ك، يحقق هذا امل�صروع هدف���ني هما: ت�صغيل 
اأ�صحا����س ذوي اإعاق���ة لقاء اأجر م���ادي، وحتقيق 

دخل، ولو كان حمدودًا، للمنتدى«.

اأ�صاف: »هن���اك اإقبال جيد على الكافتريا حيث 
االأم���ان للعائالت واالأطف���ال، والبع�س اأقام اأعياد 

ميالد واأعرا�صًا يف باحة املنتدى«.
وقال: »نعمل حاليًا الإجناز م�صنع لل�صمع والتدريب 
عل���ى تن�صيق الزه���ور وعلى �صناع���ة ال�صوكوال يف 

مركز التاأهيل املهني اجلديد«.
وخت���م قائاًل: »ل���دى املنتدى ح���وايل اأربعة اآالف 
ملف الأ�صخا�س ذوي اإعاقة، وهو عبارة عن مركز 
حتويل، اإما التعامل مع املعوق مبا�صرة، اأو حتويله 
اإىل ال�صخ�س املعني. وتوجهنا الدائم هو الدمج. 
كم���ا نفكر باإقام���ة م�صروع »العي����س با�صتقاللية« 
ال���ذي يحت�صن كب���ار ال�صن م���ن االأ�صخا�س ذوي 
االإعاقة والفئ���ات املهم�صة، حيث يعي�س ال�صخ�س 
يف بيت���ه باحرتام م���ع توفر م���ا يلزم���ه، باملقابل 
هن���اك مركز دعم اإذا كان هذا ال�صخ�س 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 أثرًا طيبًا أيضًا 
في المجال الخيري كرئيسة لجمعية »عاهدة 

البيسار الخيرية« وللميتم التابع للجمعية. 
رئي�صة اجلمعية د. لبنى عطوي»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 االأخرى؟

»اأواًل نحن ال منّيز طائفيًا اأبدًا، عملنا مدين بحت 
اإ�صافة  العمل.  لهذا  ديني  اأي طابع  لدينا  ولي�س 
اأواًل.  الطفل  على  ي��رّك��ز  عملنا  ن��ط��اق  اأن  اإىل 
حيث  من  تختلف  االأطفال  مع  تعاطينا  فطريقة 

اخلدمات التي نقدمها لهم.
مثاًل ن�صجلهم يف مدار�س خا�صة وهذا اأمر ال نراه 
اأنهم يحظون  االأيتام االأخرى، كما  عادة يف دور 
ب�صاعتني من الدعم الدرا�صي يوميًا، ويح�صلون 
توؤّمن  االأوىل،  الفئة  من  طبية  عناية  على  اأي�صًا 
الالزمة.  اللقاحات  مع جميع  كاملة  متابعة  لهم 
ما ميّيزنا اأي�صًا وب�صكل كبر هو اأننا ال نتلقى اأية 
متويلنا  خارجية.  اأم  كانت  حملية  م�صاعدات، 

اأي  ج��ه��ة  اأو  �صخ�س  اأي  م��ن  نقبل  ال  خ��ا���س، 
كاألعاب  هدايا  نقبل  اأن  ميكن  ولكن  مادي  دعم 
لالأطفال اأو ما �صابه. فالتمويل اخلا�س يرتك لنا 
م�صاحة من احلرية دون تدخالت قد توؤثر �صلبًا 
على عملنا. وب�صبب هذا التمويل اخلا�س فنحن 
اأمر  وهذا  اللقطاء،  االأطفال  من  عددًا  نحت�صن 
عادة  االأيتام  ف��دور  اأخ��رى،  ميامت  عن  به  نتمّيز 
تغطي  وال  االأط��ف��ال  ه��وؤالء  احت�صان  تتجنب  ما 
لهم  يجلبون  قد  اأنهم   ويعتبون  فيها،  اإقامتهم 

�صعوبات معينة كتاأمني اأوراق ثبوتية.
عملنا  وف��ري��ق  االإداري�����ة  هيكليتنا  ان  اأخ����رًا، 
متخ�ص�صًا، اإذ نق�ّصم العمل ب�صكل وا�صح، فلكل 
منا دوره، كما نق�ّصم االأطفال اإىل فرق كل فريق 

موؤلف من 6 اأوالد تعتني بهم م�صرفة«.

لالأطفال  تقدمونها  التي  املبا�صرة  االأم���ور  ما 
وما اأهميتها؟

باخلدمات  اأواًل  نهتم  نحن  احل���ال،  »بطبيعة 
والطبابة،  والدرا�صة  وامللب�س  كاملاأكل  االأ�صا�صية 
فباالإ�صافة اإىل ذلك، يحتاج االأطفال اإىل الرتفيه 
خالل  �صيفي  خميم  يف  ن�صّجلهم  لذا  والريا�صة 

عطلة ال�صيف.
كثرًا  ون�صدد  كومبيوتر،  دورات  االأوالد  يتلقى 
على اأهمية التكنولوجيا. جند اأحيانًا لدى بع�س 
معينة  ح��رف  اأو  ن�صاطات  جت��اه  ميواًل  االأط��ف��ال 
الريا�صة،  اأو  امليكانيك  اأو  ال��ي��دوي��ة  ك��احل��رف 
لي�س  لديهم  امل��ي��ول  ه��ذه  تنمية  على  فنحر�س 
فقط كهواية، ولكن اأي�صًا كاحتمال اجتاههم لها 
الدرا�صة  اإكمال  يف  الرغبة  عدم  حال  يف  كمهنة 

إجتماع
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بعد �صف البيفيه.
يف  وبرعوا  ا�صرتكوا  اأطفالنا  اأن  ذكره  واجلدير 
عدة مباريات على امل�صتوى الوطني، فقد �صاركنا 
 5 عندنا  من  وف��از  للجودو  لبنان  ببطولة  مثاًل 
طالب مبيداليات. و�صارك اأحد طالبنا مب�صابقة 
�صي  »اآي  ال���  بطولة  ال�صريع،  الذهني  احل�صاب 
الثاين  باملركز  فاز  حيث   )ACMAS( ما�س«  

على م�صتوى لبنان.
تكمن  الن�صاطات  بهذه  االأطفال  اإ�صراك  اأهمية 
ب�  ال�صو�صيولوجيا  جم��ال  يف  ن�صميه  ما  يف  اأواًل 
يكون  اأن  و�صرورة  الفراغ«  اأوقات  »�صو�صيولوجيا 
اأوق����ات ف���راغ مي��الأه��ا مب��ا ي��ح��ب، االأم��ر  للولد 
بالدرا�صة  االنخراط  على  الطفل  ي�صاعد  ال��ذي 
النظامية ب�صكل فعال و�صليم. اإ�صافة اإىل ذلك، 
طفل  كل  لدى  اجتماعية  و  نف�صية  حاجة  هناك 
اأنه مثل غره من االأطفال وال ينق�صه  اأن ي�صعر 
ال�صليم  االندماج  عملية  ي�صّهل  مما  عنهم  �صيء 

يف املجتمع الحقًا«.
ما هي �صروط االحت�صان لديكم و اإىل اأي �صن 

اأنتم م�صتعدون اأن ت�صاندوهم؟
»هناك �صروط معينة، اأولها اأن يكون الطفل يتيمًا 

اأو على االأقل يتيم االأب.
ما  الطفل  عمر  ي���رتاوح  اأن  ه��و  ال��ث��اين  ال�صرط 
بني 3 و13 عامًا، ما عدا حاالت اللقطاء الذين 

ع.  احت�صناهم وهم ر�صّ
اآخ���ر ���ص��رط ه��و اأن ي��ك��ون ال��ط��ف��ل خ��ال��ي��ًا من 
غر  الأننا  وذل��ك  ذهنية  اأو  ج�صدية  اإع��اق��ة  اأي 
ال��دار  اإع��اق��ة،  ذوي  اأط��ف��ال  الإ�صتقبال  موؤهلني 
عمل  فريق  لدينا  ولي�س  لذلك  جمهزة  لي�صت 
موؤهٌل ومدرٌب لهكذا حاالت. اأما احلد االأق�صى 
اللحظة مل ن�صع  امليتم، فنحن حتى  لبقائهم يف 

عمرًا معينًا كحد اأق�صى الهتمامنا باأطفالنا.
اإىل �صاطئ  اأن ن�صل بهم  لنا هو  بالن�صبة  االأهم 
ال�صابات  اأو  ال�صبان  اأن  ن�صعر  فحني  االأم���ان، 
و�صلوا اإىل مرحلة ي�صتطيعون فيها اإعالة اأنف�صهم 
ال���زواج )م��ث��اًل(،  اأو  اي��ج��اد وظيفة  م��ن خ��الل 
حياتهم  واإكمال  عنا  االنف�صال  ميكنهم  حينها 

باإ�صتقاللية«.
تاريخ  ع��ن  حدثينا  خ��ا���ض،  متويل  ع��ن  تكلمت 
اجل��م��ع��ي��ة وع���ن ع��ّراب��ه��ا رج���ل االأع���م���ال كامل 

الزرقا.
رجل  بفكرة   2006 العام  يف  اجلمعية  »تاأ�ص�صت 
للجمعية،  الوحيد  املمّول  الزرقا  كامل  االأعمال 
ناجح ميلك �صركة  اأعمال فرن�صي  فالزرقا رجل 
»فالكون« للتمويل البديل، وهو من اأم طرابل�صية 
هي املرحومة عاهدة ندمي البي�صار ووالد �صوري 

هو املرحوم حممد الزرقا.
البي�صار  »ع��اه��دة  جمعية  اإن�����ص��اء  ف��ك��رة  ك��ان��ت 
اخلرية« تخليدًا لذكرى والدته. بداية اجلمعية 
اإقت�صر عملها  اإذ  كانت على نطاق حمدود جدًا 
اأو  على امل�صاعدات العينية كاحل�ص�س الغذائية 
االأدوية وغرها، اإىل اأن يف العام 2014 مع تفاقم 
القرار  الزرقا  اتخذ  االإقليمية،  االأمنية  االأزمات 
الفكرة حتديدًا  اأتت  لالأيتام.  رعاية  دار  بان�صاء 
ال�صوء  �صّلط  تلفزيوين  برنامج  م�صاهدته  بعد 
املنطقة، عندها  الكارثي يف  االأطفال  و�صع  على 

فكرة  وطرح  معي  بالتوا�صل  كامل  االأ�صتاذ  قام 
رغبته  كانت  للجمعية.  تابعة  لالأيتام  دار  اإن�صاء 
معاملة هوؤالء االأطفال كاأطفاله وتقدمي خدمات 

لهم على اأف�صل م�صتوى«.
اأط��ف��ال ن��ازح��ون من ح��روب وغريهم  يف امليتم 
مل مي��روا بهكذا ظ���روف، ه��ل مل�صتم ف��رق��اً بني 

االأطفال النازحني واالأطفال االآخرين؟
الذين  االأط��ف��ال  ج��دًا.  كبر  ف��رق  هناك  »طبعا 
اآث��ار  عليهم  دائمًا  نالحظ  ح��رب  بتجربة  م��روا 
وتعر�صوا  �صاهدوه  ال��ذي  العنف  ج��راء  نف�صية 

رئي�صة اجلمعية د. لبنى عطوي

د. عطوي ولولوة جمذوب مع عدد من اأطفال اجلمعية 

املرتبة  الطفل احلائز على  واإىل ميينها  لولوة جمذوب  مع   ACMAC الذهني  الفائزون يف م�صابقة احل�صاب  االأطفال 
الثانية على م�صتوى لبنان
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اأي  باال�صقاط،  ن�صميه  مبا  يقومون  دائ��م��ًا  ل��ه. 
اأطفال  لدينا  االآخ��ري��ن.  على  العنف  ذلك  رمي 
�صاهدوا  م��ن  فمنهم  م��روع��ة،  ب��ت��ج��ارب  م���روا 
هربوا  من  ومنهم  اأعينهم،  اأم��ام  ُيقتلون  اأهلهم 
من �صوريا يف خنادق حتت االأر�س وو�صلوا اإلينا 
مع  متابعتهم  نحن  وحاولنا  لها،  يرثى  حالة  يف 
منهم  هناك  اليوم  اإىل  ولكن  نف�صية،  اأخ�صائية 
من مل ي�صتطع اخلروج من حالة احلرب ونالحظ 

اأنهم ما زالوا يقومون ب�صلوكيات حربية. 
م�صاكلهم  اأي�صًا  فلديهم  االآخ��رون  االأطفال  اأما 
التفكك  عن  تنتج  فهي  بطبيعتها  تختلف  ولكنها 
االأ�صري، اإذ نرى اأن مفهوم االأ�صرة لديهم م�صوه 
االأخ�صائية  قبل  من  ُمتابعون  اأي�صًا  هم  ج��دًا، 
بالتعاون مع فريق عملنا،  التي حتاول،  النف�صية 
التخفيف من وطاأة تلك امل�صاكل واالآثار النف�صية 
ب�صكل  االأطفال  مع  تتدخل  االخ�صائية  املدمرة. 
فردي وجماعي حيث تقوم مبحا�صرات وبرامج 
توعية ونرى حت�صنًا ملحوظًا لدى هوؤالء االأطفال.

ما هي م�صاريعكم امل�صتقبلية؟
منا�صب  مكان  ع��ن  البحث  ب�صدد  االآن  »نحن 
حديث  دار  اإىل  االنتقال  نريد  اإل��ي��ه.  لالنتقال 
تنطبق عليه �صروط دور االأيتام احلديثة. نبحث 
لتلك املهمة ونحن جاهزون لكي  عن مبنى معد 
نطوره قدر امل�صتطاع. الهدف من ذلك اأن نو�صع 
ن�صتطيع  الذين  االأيتام  عدد  ونزيد  عملنا  نطاق 
وم�صروعنا  طفاًل   94 لدينا  اليوم  بهم.  العناية 
اأن ن�صل اإىل االإهتمام ب� 200 طفل. اإ�صافة اإىل 
ذلك، نطمح دائمًا اإىل تطوير اأنف�صنا من خالل 
دورات تدريبية ومن خالل التعاون مع موؤ�ص�صات 
اأخرى من الناحيتني املجتمعية اأو الرتبوية. مثاًل 
اأن نتعاون مع »معهد العلوم االجتماعية«  ميكننا 
الذي اأدّر�س فيه باأن يتدّرب الطالب لدينا، مما 

اأهم  اأكادمييًا ويفيد االأطفال. هذه هي  يفيدهم 
م�صاريعنا يف امل�صتقبل القريب.

االجتماعية  العلوم  يف  درا�صتك  �صاعدتك  هل 
على تاأدية مهامك مع اجلمعية؟

»ن��ع��م ب��ال��ط��ب��ع، ���ص��م��ن ع��ل��م االج��ت��م��اع هناك 
اخ��ت�����ص��ا���س ع��ل��م اج��ت��م��اع ال��رتب��ي��ة وه���و ك��ان 
اخ��ت�����ص��ا���ص��ي ال��ث��اين يف اجل��ام��ع��ة، ���ص��اع��دين 
االأوالد  م��ع  علمي  ب�صكل  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ذل���ك 
عند  خا�صة  اأُخ��رى  اأحيان  يف  الت�صخي�س  وعلى 
�صاعدين  اأخرى  ناحية  من  معينة.  وجود حاالت 
اخت�صا�صي يف عالقاتي مع املوظفني ومع االدارة 
والعك�س �صحيح، فقد اأّثر عملي مع اجلمعية على 
طالبي اجلامعيني، فتجد اأبحاثهم تتمحور حول 
اليتم وهذا ممتاز الأنهم ي�صتفيدون من  مو�صوع 
ونحن  امليدانية،  ودرا�صاتهم  الأبحاثهم  ال��دار 
اأبحاثهم  نتائج  م��ن  ن�صتفيد  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
للطالب  يرتاحون  االأوالد  اأن  كما  ومقرتحاتهم. 
ما  هناك  ك��ان  واإذا  م�صاكلهم  عن  فيخبونهم 
نكن  مل  رمبا  الأم��ور  نظرنا  يلفت  مما  ينق�صهم 

نالحظها«.
ما هي امل�صاكل وال�صعوبات التي تواجهونها؟

املجتمعية  الذهنية  مع  ال�صعوبات  بع�س  »نواجه 
مثاًل.  اللقيط  الطفل  اإىل  النا�س  ونظرة  لدينا 
كما نواجه بع�س ال�صعوبات مع املدر�صة فنعاين 
اأطفالنا،  لبع�س  �صلوكية  م�صاكل  م��ن  اأح��ي��ان��ًا 
نف�صية  اآث��ار  من  ُيعانون  الذين  اأولئك  خ�صو�صًا 
ج����راء جت����ارب ح���رب اأو ع��ن��ف اأ����ص���ري م���روا 
خالل  من  االآخ��ري��ن  على  ذل��ك  فُي�صقطون  بها، 
على  دائ��م��ًا  نبقى  لكننا  �صوية.  غ��ر  �صلوكيات 

توا�صل مع املدر�صة ملتابعة تلك احلاالت.
يف  اإلينا  ين�صمون  الذين  االأوالد  اإىل  بالن�صبة 
�صمات  لديهم  تكّونت  وقد  ما  نوعًا  متقدم  عمر 

�صخ�صياتهم وهم من خلفية اأ�صرية �صعبة حيث 
هذه  مع  نواجه  اأن  ممكن  اجتماعية،  تن�صئة  ال 
احلاالت م�صاكل اأكرث من غرهم، لذا نف�صل اأن 

ياأتي اإلينا االأطفال يف عمر مبكر.
يذهب  حني  ما(  )نوعًا  تراجعًا  اأي�صًا  ونالحظ 
النهار  مت�صية  اأو  اأ�صرهم  عند  للنوم  االأط��ف��ال 
كنا  التي  العادات  دون  اأحيانًا  فيعودون  معهم، 
ن�صدد على اكت�صابها يف امليتم، اإذ ال توجد متابعة 

اأ�صرية يف املنزل.
من ناحية اأخرى، لدينا �صعوبة يف ايجاد مربيات 
يف  البقاء  يتطلب  العمل  اأن  خا�صة  وم�صرفات، 
الدار لياًل وال يتقبل االأهل هذا االأمر وهذا يخلق 
يحملن  ملوظفات  بحاجة  فنحن  م�صكلة.  لدينا 
�صهادات ومتخ�ص�صات يف هذا املجال وال نوظف 
اأحدًا غر موؤهل. لكن من يحملن ال�صهادات رمبا 
يف�صلن التعليم اأو التدري�س يف املوؤ�ص�صات الرتبوية 

اأو اأي نوع عمل اآخر ال يتطلب البقاء لياًل.
اإط���ار  اللبنانية يف  ال��دول��ة  م��ع  ت��ت��ع��اون��ون  ه��ل 

عملكم؟
وكان  ال�صوؤون  وزارة  مع  موؤخرًا  تعاقدنا  »نعم، 
لعملنا.  قانونية  مظلة  تاأمني  ذل��ك  من  هدفنا 
حتيل  التي  االأح���داث  حمكمة  مع  اأي�صًا  نتعامل 
لديهم  الذين  واالأط��ف��ال  اللقطاء  االأط��ف��ال  لنا 
حاالت اإجتماعية معينة، ونحن ملزمون بقرارات 

حمكمة االأحداث«.
ماذا ميكن للنا�ض اأن تقدم مل�صاعدتكم؟

بن�صاطات  وبالقيام  لالأطفال  بالهدايا  »نرحب 
مع االأوالد كتنظيم يوم ترفيهي لهم، اأو زيارتهم 
اأو  الق�ص�س  ���ص��رد  اأو  معهم،  للعب  امليتم  يف 
تطوعي  وعمل  جميلة  م��ب��ادرات  ه��ذه  الرق�س. 
نرى فيه اأهمية لي�س فقط لالأطفال بل للتعا�صد 

االجتماعي يف جمتمعنا ككل« 

الفائزون يف اجلودو يوم ترفيهي
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رئي�ص���ة اجلمعية ر�صا �صي���ادي دعت كل االأهايل 
القاطن���ني يف املنطق���ة امل�صتهدف���ة م���ن م�صروع 
الف���رز للتع���اون م���ع اجلمعي���ة. وقالت:»«هن���اك 
زي���ادة متوا�صلة يف عدد البي���وت التي تتفاعل مع 
امل�ص���روع، و�ص���وف جن���ري درا�ص���ة �صهرية حول 
البي���وت واملباين املتعاون���ة، ونن�ص���ر النتائج عب 
مواق���ع التوا�صل االجتماع���ي. وعندما ن�صل اإىل 

ن�صب���ة م�صارك���ة 80 باملائ���ة وم���ا ف���وق يف طريق 
املين���اء، عل���ى �صبي���ل املث���ال، �ص���وف ننتق���ل اإىل 

منطقة اأخرى«.
ف���رز  حمل���ة  يف  نت�ص���ارك  »حالي���ًا  اأ�صاف���ت: 
النفاي���ات م���ع »جمعية الك�ص���اف امل�صل���م« و»معًا 
لل�ص���م والفرز«، مع االنفت���اح م�صتقباًل على كافة 
اجلمعيات، الأن »�صنابل النور« �صتكون، م�صتقباًل، 

املراقب���ة على تنفي���ذ امل�صروع. و�ص���وف نعلن عن 
اأ�صم���اء العائالت امل�صارك���ة معنا من اأجل حتفيز 

وت�صجيع االآخرين على امل�صاركة«.
كما اأج���رت »التمدن« حوارًا م���ع ال�صيدتني ناديا 
حالب وهناء �صيادي، حول تفا�صيل امل�صروع وما 

حققه حتى اليوم.
ال�صي���دة حالب اأو�صح���ت »ان امل�صروع اأطلق منذ 

»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 

حيزًا جغرافيًا معينًا من المدينة كنموذج مبدئي.

إجتماع
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ح���وايل ثالثة اأ�صه���ر، وق���د كان ردة فعل طبيعية 
على م�صكلة جبل النفايات امل�صتع�صية على احلل، 
وب���دل ال�صك���وى كان علين���ا ان نب���داأ العم���ل على 
االأر����س، وكان���ت البداية يف �ص���ارع ع�صر الداية 
حيث تنت�صر املوؤ�ص�صات بكرثة، وقد كان التجاوب 
كب���رًا من اأ�صحاب املوؤ�ص�ص���ات مما �صجعنا على 
التوجه اإىل �صكان املباين، وبالتزامن ازدياد عدد 

ال�صيدات املتطوعات يف امل�صروع.
االأم���ر االآخ���ر كان اإ�صتب���دال اأكيا����س النايل���ون 
امل�صتخدم���ة باأكيا����س م���ن القما����س، وبالتوازي 
اأطلقن���ا خط���ة توعوي���ة يف املنطق���ة امل�صتهدف���ة 
)ال�ص���م والف���رز( واإعتمدن���ا منطق���ة »م�صج���د 
الوف���اء« منوذجية، كم���ا ت�صلمنا م���ن حملة »معًا 
و»امللع���ب  »املئت���ني«  منطقت���ي  والف���رز«  لل�ص���م 
املنطق���ة مدار����س: »رو�ص���ة  وت�صم���ل  البل���دي«، 

الفيحاء«، »عبين«، »خرمييان«.
واأكدت على »التجاوب الوا�صع من قبل املوؤ�ص�صات 
م���ن بينها »نقاب���ة االأطباء« الت���ي رحبت ووعدت 
بالدع���م امل���ادي، والبلدية الت���ي اأ�صبحنا �صركاء 
معها رقابيًا لو�ص���ع م�صتوعبات كبرة يف منطقة 
عملن���ا، وناأمل ان ُيعمم امل�ص���روع يف كل طرابل�س 

«كي تبقى مدينتنا اأحلى««.
ال�صي���دة هن���اء �صي���ادي قال���ت: »كلفن���ا �صخ�صًا 

للقي���ام بجم���ع البال�صتي���ك واملع���ادن والكرت���ون 
�صم���ن برنام���ج زمني حم���دد، مع تلبي���ة طلبات 
يف  جتميعه���ا  ويت���م  ال�ص���رورة،  عن���د  االأه���ايل 
م�صت���ودع خا�س، وبعدها بيعها اأو تقدميها جمانًا 
ل�ص���ركات ُتعنى باإع���ادة تدويره���ا، وهدفنا لي�س 
الك�ص���ب امل���ادي واإمنا احل���وؤول دون اإعادة رميها 
يف جبل النفاي���ات. وهذه املواد نقوم بفرزها بعد 

اإ�صتالمها خمتلطة«.

واأو�صح���ت ال�صي���دة حالب »اأن املواط���ن ال يبادر 
ب���ل بحاجة اإىل من يبادر عنه، لذلك قمنا بتوفر 
امل�صتوعبات للمطاع���م واملقاهي، املهم اأن يبداأوا 
بعملي���ة الفرز اأواًل، وهذه خط���وة هامة يف اإجناح 

امل�صروع«.
ال�صي���دة �صيادي اأ�صافت: »ه���ذا امل�صروع مكلف، 
وال يوجد ممول، لذلك جلاأنا اإىل تنفيذ ن�صاطات 
�صغ���رة مث���ل دورة لغ���ة انكليزية لق���اء م�صاهمة 
مالية، واالإيراد �صيكون خم�ص�صًا مل�صروع التدوير 

ون�صعى اليجاد ممولني لتغطية امل�صاريف«.
وح���ول �صمانة اإ�صتم���رار امل�صروع قال���ت ال�صيدة 
ح���الب: »امل�صارك���ة م���ع البلدي���ة ه���ي ال�صمانة، 
فنح���ن �ص���ركاء معه���ا، ول���ن نتوقف ع���ن تنفيذ 
امل�صروع ال���ذي يجب اإ�صتمراره الأن���ه يعني �صحة 
و�صالم���ة اأوالدنا. كما ان جت���اوب النا�س �صمانة 
لال�صتمرار، وم�صتقباًل �صنح���اول تعميم امل�صروع 
عل���ى كافة مناطق طرابل�س. كما �صبق ان �صاركنا 
يف «ي���وم املن�صية» وعملنا عل���ى توعية النا�س على 

اأهمية الفرز من امل�صدر«.
اأن  اإىل  باالإ�ص���ارة  ح���الب  ال�صي���دة  وختم���ت 
»احلملة ت�صم حوايل 40 متطوعة«، ودعت اإىل 
»ت�صكي���ل جلان مماثلة يف املناط���ق الطرابل�صية 

االأخ���رى«  
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ال�صيدة  منزل  »التمدن« يف  ل�  مقابلة خا�صة  يف 
»رع��اي��ة  جمعية  رئي�صة  ذوق،  ع��ق��اد  ن��ارمي��ان 
التقينا  عامًا،  وع�صرين  ثمانية  منذ  االأطفال«، 
زيني  �صمر  وال�����ص��ي��دة  ذوق،  ف�صيلة  ال�صيدة 
تقدمها  ال��ت��ي  االأع���م���ال  اأع���م���اق  يف  ل��ن��غ��و���س 
اجلمعية وما »ثانوية رو�صة الفيحاء« اإاّل باكورة 
لطفلها  االأم  مبنزلة  لها  وه��ي  االأوىل  اأعمالها 

االأول.
يف  ت��ب��داأ  »دف��ي��ن��ي«  حملة  ان  تعلم  اأن  ح�صبك 
اآذار من كل عام،  كانون االأول وتنتهي يف �صهر 
ال�صتوية  باحلرامات  العائالت  بتزويد  فتقوم 
وكنزات  ال�صتوية  والبدل  والقبعات  واجل��وارب 
حتى  وال��ت��م��ر،  االأرز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال�����ص��وف 
غياب  ظ��ل  يف  قلبك،  وُي��ث��ل��ج  ���ص��درك  ين�صرح 

رعاية الدولة لفقراء طرابل�س.
اأقربائك  اأح��د  ق��ل  اأو  طفلك،  يكون  اأن  ب��د  ال 
اأو ج��ران��ك، ق��د ع��اد م��رة اإل��ي��ك حم��دث��ًا عن 
ذلك  الرو�صة،  م�صرح  على  ح�صرها  م�صرحية 
هادفة  اأع��م��ااًل  �صنويًا  ي�صتقبل  ال��ذي  امل�صرح 

الها�صم  زرد  جيزيل  امل�صرحية  للكاتبة  وتربوية 
اأطفال امليامت  اأحدها  يف عرو�س ثالثة، يح�صر 

كلهم يف طرابل�س جمانًا.
تالميذ  لت�صجيل  هي  ال�صنوية  »االأل��ف«  فحملة 
مت  اإذ  واجلامعية،  واملهنية  الثانوية  ال�صفوف 
ذلك،  لتاأمني  لبنانية  لرة  ماليني  ع�صرة  جمع 
املجتمع  لن�صاء  يقام  ال��ذي  االإ�صتقالل  وفطور 
بالهدايا  واملمهور  بالفن  املمزوج  الطرابل�صي، 
ال��ت��ذك��اري��ة، ه���و جل��م��ع ال���ت���بع���ات، وك��ذل��ك 

»ترويقة عيد العمل« ال�صنوية.
وتتقدم،  ت��دور  الن�صاط  ودواليب  م�صتمر  عمل 
اخل��ري،  االإن�����ص��اين  العمل  يف  متر�صن  ون�صاء 
 1937 عام  االأطفال«  رعاية  »جمعية  ن�صاأة  منذ 

ال�صاعة. حتى 
ق��م��رال��دي��ن  ذوق  ف�����ص��ي��ل��ة  ال�����ص��ي��دة  ت�صتعيد 
ر�صميتني  مدر�صتني  اإىل  الدخول  يف  ذكرياتها 
بعد موافقة وزارة الرتبية، حيث قامت اجلمعية 
وقدمت  طفل،  األ��ف  ي��ق��ارب  م��ا  م��ع  بالتوا�صل 
على  ت�صاعدهم  التي  ال��الزم��ة  املعلومات  لهم 

والتدرب  ال�صخ�صية  نظافتهم  على  املحافظة 
اأث���رًا  ت���رك  مم��ا  ال�صحيحة،  امل��واط��ن��ة  ع��ل��ى 
توزيع  بعد  خ�صو�صًا  ال�صغار،  عند  اإيجابيًا 
عليهم  االأ�صنان  وفرا�صي  وال�صابون  املنا�صف 
كما  ط��ال��ب.  لكل  �صتوي  طقم  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
بتنظيف  »الفاجيت«  مب�صاعدة  اجلمعية  قامت 
خا�صة  بحفلة  ذل��ك  واخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ن��ك«  »ح��ي 

لالأطفال هناك.
من  ال�صنوي  املنهاج  هذا  على  العاملون  يدرك 
تلبية  يف  االندفاع  هذا  مثل  اأن  والبذل،  العطاء 
كله،  املجتمع  ت�صابك  اإىل  يحتاج  النا�س  حوائج 
مع  فيتعاونون  ال�صنة،  م��دار  على  ي�صتمر  حتى 
مع  ت��ع��اون  ح�صل  وق��د  االإن�صانية  اجلمعيات 
املا�صية،  ال�صنة  يف  ل��الإغ��اث��ة«،  العليا  »الهيئة 
واالأرز،  احلرامات  بتقدمي  النا�س  اأ�صعفوا  اإذ 
اجلميع  م��ع  تعمل  االأط��ف��ال«  »رع��اي��ة  فجمعية 

ولي�صت لها اأية تبعية اإاّل لل�صاأن املدين العام.
واإذا ما اأتى رم�صان، وهّلت اخلرات والوجبات 
املدعومة باحللويات، اأو العادية التي ال تخلو من 

»جمعية رعاية األطفال«:
ثمانون عامًا في العمل االجتماعي

ع�صوات الهيئة االإدارية يف جمعية رعاية االأطفال يف عيد اال�صتقالل

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 سهاًل أن 
تلتزم الجمعية بشوارع وحارات، 

تجمع ما يقارب ستمائة عائلة 
مستورة بوشاح العوز، فيقف 

القلم مندهشًا أمام تلك 
األعمال الخيرة.

إجتماع
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املك�صرات واللحوم والدجاج فوق االأرز املطبوخ، 
يريد  من  عدد  يختار  اأن  �صخ�س  اأي  فباإمكان 
خ��ي��اري��ن:  ف��ط��رت��ه �صمن  وي��ق��دم  ت��ف��ط��ره��م، 
الوجبات  طهي  اإىل  لي�صار  العادي،  اأو  املدعوم 
الغر�س  ل��ه��ذا  اجلمعية  وظفتها  ���ص��ي��دة  ع��ب 
يف  مثاًل،  ال��رم��ل«  »ب��اب  ففي  يوميًا.  وتوزيعها 
رم�صان املا�صي، مت ادخال �صاحنة لتوزيع مئتني 
و�صبعني وجبة يف يوم واحد، يف كراتني مملوءة 
لتلك  ُوزعت  النظيف، كذلك  الطعام  لذائذ  من 
عدا  ودج��اج،  وحل��وم  غذائية  ح�ص�س  االأحياء 

املحارم واأوراق اال�صتعمال ال�صخ�صي.
ول���ق���د ك���ان���ت ح�����ص��ي��ل��ة ت���وزي���ع االإف����ط����ارات 

الرم�صانية لهذا العام ع�صرة اآالف وجبة.

وزع���ت اجلمعية  ف��ق��د  االأ���ص��ح��ى  ع��ي��د  اأم���ا يف 
جيل  ذلك  �صاعدها يف  وقد  االأ�صاحي  ح�ص�س 
اأهل  جانب  اإىل  للعمل  املندفعني  الرو�صة  اأبناء 
حب  بذرة  قلوبهم  يف  زرعت  اأن  بعد  جمعيتهم، 

اخلر ونخوة م�صاعدة املحتاجني يف املدينة.
ال�صعبية،  االأحياء  يف  اجلمعية  قدمته  ما  واآخر 
فاأتت  النران  اأ�صابته  منزل  تاأهيل  اإعادة  كان 
بعد  كاماًل،  تاأهيله  اإع��ادة  ا�صتوجب  ما  عليه، 
واأدوات���ه  فر�صه  بكامل  واإع��ادت��ه  ج��دران��ه  ح��ّف 
بلغت  وقد  اليومية  اأهله  وم�صتلزمات  ال�صحية 
التكلفة املالية 6000 دوالر نقدًا غر التبعات 
العينية، التي �صاعدت على جتهيز البيت كاماًل 

واأف�صل مما كان عليه 

ال�صيدة نارميان عقاد ذوق تتو�صط ال�صيدة �صمر زيني وابنتها ال�صيدة ف�صيلة ذوق قمرالدين

ال�صيدة ف�صيلة ذوق قمرالدين تكرم اأطفال االأحياء ال�صعبيةخالل اإحدى التوزيعات الغذائية يف اجلمعية

اإحدى ن�صاطات جمعية رعاية االأطفال املوجهة لالأيتام تالميذ رو�صة الفيحاء اأثناء �صاعات خدمة املجتمع

اأع�صاء اجلمعية يوزعون احل�ص�س الرم�صانية

ترميم وتاأهيل من قبل اجلمعية لبيت تعر�س للحريق
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من لبنان اإىل املك�صيك
لفتت  ال��ف��ك��رة،  ل��ب��داي��ات  �صريع  ا�صتعرا�س  يف 
دوماين اإىل اأنها وليدة الرغبة يف التبادل الثقايف 
الفني بني »Beirut Art Residence« يف لبنان 

و»PAUS« يف »غواداالخارا« يف املك�صيك.
فنانني  املوؤ�ص�صتني  م��ن  ك��ل  ا�صت�صافت  ول��ق��د 
قلب  من  اأعمااًل  وي�صتوحوا  البلدين  بني  لُيقيموا 
الثقايف  العزم  قطاع  مديرة  واأثنت  املجتمعني. 
موؤ�ص�صة  بني  البّناء  التعاون  على  دوم��اين  فاديا 

من�صة Studio Cur/Art القّيمة على املعر�س 
بني لبنان وفرن�صا كارينا احللو، وبني اأني�صة تواتي 
االأم��ر  واملك�صيك،  فرن�صا  بني  تعمل  كانت  التي 
واملقاربات   النظر  وجهات  ت�صارك  اأت��اح  ال��ذي 
حول مو�صوع »اأطوار العمران«، علمًا اأن املعر�س 

ا�صتغرق 18 �صهرًا من العمل املتوا�صل.
تنظيم  م��ن  »ال��ه��دف  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت دوم���اين 
»اأطوار العمران« هو الدفع باجتاه التفكر بواقع 
اأوه��ام  م��ن  اأع���وام  بعد  ع�صرنا،  يف  االإن�صانية 

ا�صتمرار  ح��ال  يف  باالنهيار  تنذر  التي  التقّدم 
اإ�صافة  وترة االإفراط يف االنتاج كما هي عليه، 
اإىل اإحياء م�صروٍع معمارّي �صّكل منذ الِقدم رمزًا 
مثاليًا وُمنطلقًا لبلٍد جديد«، م�صيفة باأن »اأهميته 
يف  للفّن،  احليوي  الدور  على  االإ�صاءة  يف  تكمن 
واملجتمعات  االأف��راد  بني  للتالقي  م�صاحًة  كونه 
وق��ائ��َع  االأف��ك��ار  وب��ال��ت��ايل ترجمة  وال��ث��ق��اف��ات، 
بال�صكر  دوماين  وتوجهت  مرتابطة«.  اجتماعية 
ابن  خ�صر،  ب�صر  االأ�صتاذ  بعلبك  حمافظ  اإىل 

كل من زار معرض »أطوار العمران« الذي ينظم توازيًا 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 يومًا إال 
ملتقى للحضارات، ومهدًا للجمال والتألق والحوار. حول هذا المعرض، تحدثت ل� »التمدن« 
مديرة قطاع العزم الثقافي فاديا دوماني، خاصة وأن »العزم« و»مؤسسة ميقاتي« هي 

الداعم األساسي لهذه الفعالية الثقافية.

»أطوار العمران«
بين قلعة طرابلس ومعرضها

فنون

ت�شوير وليد را�شد
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طرابل�س الذي كان داعمًا للم�صروع منذ بدايته.

»اأطوار العمران« يف �صطور
 9 بينها  م�صروعًا،   20 العمران«  »اأط���وار  يقدم 
اأجنزها  عماًل  ع�صر  واأحد  مفو�صة  فنية  اأعمال 
واملك�صيك،  لبنان  من  عامليًا  م�صهورون  فّنانون 
Studio Cur/ من�صة   �صة  موؤ�صرِّ اإ�صراف  حتت 

Art القَيمة كارينا احللو. وقد توا�صلت القّيمتان 
لبنان  بني  الفنانني  ع�صرات  مع  وت��وات��ي  احللو 
واالع��م��ال،  ل��الأف��ك��ار  جوجلة  وب��ع��د  واملك�صيك، 
اختارتا الفنانني الذين ت�صب اأعمالهم يف عمق 

فكرة »اأطوار العمران«.
لبنانّيني  ل��ف��ّن��ان��ني  اأع���م���ااًل  امل��ع��ر���س  وي�����ص��م 
يف  ح�����ص��ري،  ب�صكٍل  م�����ص��ارك��ني،  ومك�صيكّيني 
�صّري،  علي  اأراغ���ون،  اإدغ���اردو  وه��م:  املعر�س، 
ج���وزي داف���ي���ال، ج��وان��ا ه��ادج��ي ت��وم��ا وخليل 
جورج  اإي��ري��زار،  فريتزيا  جريج،  ملياء  جريج، 
منديز باليك، داميان اأورتيغا، مروان ر�صماوي، 
�صماحة،  روي  �صعادة،  �صتيفاين  ريكو،  غبيال 
ر�صيد  معر�س  يف  ملتقى،  وزاد  توفيق،  ج��الل 
كرامي الدويل، وكذلك كّل من ريان ثابت، هايغ 
اإيفازيان، اإميانويل توفار، وبابلو دافيال يف قلعة 

طرابل�س التاريخية.

ملاذا »املعر�س« و»القلعة«؟
اأما ملاذا اختر هذان املوقعان دون غرهما من 
الر�صالة  اأن  املنظمون  فيجيب  طرابل�س،  معامل 
من وراء ذلك اإعادة التوا�صل بني معر�س ر�صيد 
لفرتات  اجلمهور  اأم��ام  املقفل  ال��دويل  كرامي 
طويلة من ال�صنة، والقلعة من جهة، وبني اأهايل 
يف  الرغبة  اإىل  اإ�صافة  اأخ��رى،  جهة  من  املدينة 
الذي  والرتاث  التاريخ  فل�صفة  تفعيل احلوار بني 
املتمثل  احلديث  الفن  وب��ني  القلعة،  ه��ذه  متّثله 
يف هياكل معر�س ر�صيد كرامي التي بناها اأحد 
الع�صرين  القرن  يف  املعماريني  املهند�صني  اأ�صهر 

وهو البازيلي اأو�صكار نيماير.

اإىل جانب املعر�س
ثقافية  اأن�صطة  اأقيمت  املعر�س،  مع  وبالتوازي 
متنوعة ت�صدرها موؤمتر بعنوان »معر�س اأو�صكار 
اإرث حديث يف خطر« عقد  نيماير يف طرابل�س: 
يف متحف �صر�صق ببروت، يف 27 اأيلول املا�صي، 
يف  املتخ�ص�س  ال��دح��داح  ف��ار���س  فيه  وحت���دث 
نيماير«  »موؤ�ص�صة  وع�صو  احلديثة  الهند�صة 
نظمت  كما  خ���وري.  ب��رن��ار  اللبناين  واملهند�س 

حما�صرة يف العا�صر من ت�صرين االول اجلاري، 
عن املهند�س املعماري املك�صيكي لوي�س براغان، 
جمعية  م��وؤ���ص�����س  ب��ال��وم��ار  خ���وان  فيها  حت���دث 
»براغان«، اإ�صافة اإىل تنظيم ور�صة عمل لطالب 
ملدة  طرابل�س،  يف  العزم«  »جامعة  يف  الهند�صة 
ثالثة اأيام بعنوان: »كيف ميكن للهند�صة ان تغّر 

املدن اليوم«.

لذة التحدي
�صعوبات  دون  مي��ر  ان  ك��ه��ذا  لعمل  ي��ك��ن  ومل 
كانت  ال��ذي  التمويل،  مقدمتها  يف  وحت��دي��ات، 
موؤ�ص�صة ميقاتي الداعم االأول لتجاوزه، وت�صجيع 
غ��رار  على  »االإق����دام«،  على  االآخ��ري��ن  املمولني 
ال�صيد روبر مّتى و»بنك بيمو« و�صركة »األفا« ويل 

.Libank بنك
لوج�صتية  �صعوبات  م��ن  ب��د  ال  ك��ان  ذل���ك،  اإىل 
غر  املعر�س  مباين  م��ن  اال�صتفادة  يف  متثلت 
املوؤهلة لفعاليات مماثلة، ولكن الرغبة يف تقدمي 
عمل مميز، واحلافز الكبر لدى املنظمني، كانا 

كفيلني بتجاوزها.

جتربة اأكرث من م�صجعة
اأن  املنظمون  يوؤكد  للمعر�س،  �صريع  تقييم  ويف 
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االإقبال كان مر�صيًا جدًا من قبل اجلمهور الذي 
خمتلف  من  زائر  اآالف  �صبعة  االآن  حتى  تخطى 
�صياح  من  زيارته  اإىل  اإ�صافة  اللبنانية،  املناطق 

اأجانب يق�صدون طرابل�س للمرة االوىل.
االإيجابية  الكتابات  الكثر من  املعر�س  اأثار  كما 
جلهة  خا�صة  واالأجنبية،  العربية  ال�صحافة  يف 
احلركة الفنية التي �صنعها »اأطوار العمران« يف 

املعر�س  مباين  توظيف  على  اأثنوا  كما  ال�صمال. 
هوية  مع  تتنا�صب  التي  االأعمال  توزيع  حيث  من 
ملتقى  زاد  الفنان  عمل  ح��ال  هو  كما  مبنى  كل 

مثاًل يف امل�صرح التجريبي. 
التنويه  ب��د م��ن  اأن���ه ال  امل��ن��ظ��م��ون  ي���رى  وه��ن��ا، 
للفن  ب��روت  »متحف  م��ن  ال�صخية  بامل�صاعدة 
لتنظيم  خر  ب��ادرة  تكون  اأن  متمنني   »BeMA

م��ع��ار���س ف��ن��ي��ة ك��ب��رة يف ط��راب��ل�����س امل��دي��ن��ة 
التاريخية الغّنية بالثقافة والفن واالدب.  

نوعية  نقلة  العمران«  »اأط���وار  ميثل  باخت�صار، 
وتعدد  املعرو�صات  تنوع  جلهة  الفني  العمل  يف 
طرابل�س  مبدينة  يليق  تعدد  الفنية:  الهويات 
العامل  اإىل  يقدموه  اأن  لهم  يحق  الذين  واأهلها 

ك�صاهد على حبهم للحياة واجلمال والفن 
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رفيق الحريري: الفن في خدمة 
الطفل والبيئة والرفق بالحيوان

إشكالية االسم تكفي 
لتجعل من صاحبها 

متحديًا متمرسًا في 
النجاح، إلثبات ذاته 

وكيانه بعيدًا عن تداعيات 
االسم وما تتركه في 

المجتمع من ردود فعل.
»رفيق الحريري« ليس 

اسمًا سهاًل على حامله، 
لكنه أكسبه قوة 

شخصية وتحكمًا في 
الحياة، ولمعانًا ربما يوازي 

تفرد هذا الشخص بفنه، 
قناعاته ومستوى رقيه 

في تجسيد مشاعره.
الفنان ال�صاب رفيق احلريري

لقاء »التمدن« معه ومع ال�صيدة نهاد ال�صيخ رئي�صة 
جمعية »رفق«، جاء بناء على موعد، للحديث عما 
 ،Indigo جمعهما يف عمل واحد، )اأق�صد كتاب
والذي هو اأ�صاًل م�صروع تخرج رفيق من اجلامعة 
عبثيًا  يكن  مل  املاج�صتر(  �صهادة  لنيل  اللبنانية 
بالن�صبة لل�صيدة نهاد التي راأت يف ال�صاب الفنان، 
ثقة،  بكل  اختارتها  عالية،  وروحانية  ح�صا�صية 
يف  لبنان،  اأطفال  اإىل  ر�صالة  كتابه،  عب  لتو�صل 
البيئة  مع  التعامل  ح�صن  اأهمية  عن  مدار�صهم، 
واحليوان خ�صو�صًا، ففي اإ�صارة لطيفة، عر�صت 
ال�صيدة نهاد، حاالت حتتاج للم�صاعدة االإن�صانية، 
نظرًا النت�صار الكالب خا�صة يف املنطقة، وتخلي 

اأ�صحابها عنها وطردها اإىل ال�صارع بعد اأن تكب، 
من  واال�صتهداف  لل�صرب  تعر�صها  عن  ناهيك 
قبل ال�صغار والكبار معًا، وتخويف ال�صغار منها 
ي�صمعوا كالم  اإذا مل  اإليهم  بتوجيهها  وتهديدهم 

االأهل.
وموؤخرًا وقع املحافظ على قرار ت�صكيل جلنة، ت�صع 
خطة ملعاجلة مو�صوع الكالب ال�صاردة، لتجميعها 
واإع����ادة  تطعيمها  خ�صيها،  م��ع��ني،  م��ك��ان  يف 

متركزها ح�صب كل حالة وما يقت�صيه الواقع.

ُعُمٌر �صاب واإجنازات كبرة
 LIU جامعة  م��ن  تخرج  ال��ذي  احل��ري��ري  رفيق 

ان  اخ��ت��ار   ،»Graphic Design« ب���  جم����ازًا 
اللبنانية، لينال درجة  يكمل درا�صته يف اجلامعة 
واالأف��الم  والفيديو  االإع��الن  فنون  يف  املاج�صتر 

والر�صوم املتحركة، عام 2012.
مع  االنرتنت،  مبا�صرة على  كانت  بدايات عمله، 
كل  حا�صدًا  واأملانيا،  بريطانيا  دب��ي،  من  زبائن 
اإبداعية  ما يرتاءى له من �صور طفولية وملكات 
�صهرة وجناحًا خارجيًا،  بذلك  جديدة، حا�صدًا 
 Awakening ���ص��رك��ة  ل�صالح  ال��ع��م��ل  خ��ول��ه 
معها  تعامل  ال��ت��ي  ال�صركة  وه��ي   ،Records
املن�صد ماهر زين، اأما الفيديو الذي قدمه »رفيق 
عن  كان  والذي   »Harris. J« للمغني  احلريري« 

رندة منقارة

فنون
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مليون   15 اإىل  م�صاهداته  فو�صلت  الوالدين  بر 
اأبي�س،  لعبدالرحمن  التحريك  )وكان  م�صاهدة 

عام 2015(.
فلل�صاب �صفحة على �صبكة التوا�صل االجتماعي، 

�صاعدته على االنت�صار ب�صرعة.

Indigo من م�صروع تخرج اإىل كتاب مباع
بعيدا عن  ف��ردي،  ب�صكل  »رفيق احلريري«  يعمل 
ي�صتغل  االإداري��ني،  والتزامات  الوظيفة  �صو�صاء 
لياًل وبهدوء... هو من ي�صّبه نف�صه بطائره املف�صل: 
وال�صالم  الهدوء  املراقبة،  والتي جت�صد  »البومة« 
الداخلي، التفكر املتزن، فق�ص�س االأطفال التي 
ا�صم  للكاتبة هدى حرقو�س حتت  اإحداها  ر�صم 
»الغمامة البي�صاء« اأمطرت عليه خرًا وفرًا، وهو 
اليوم يعمل على ثالثة كتب، اأحدها لكاتب لبناين: 
ويجد ان الفرق بني الكاتبني اللبناين والعربي هو 
ان االأول يهتم ب�صياق املراحل املو�صلة اإىل العبة، 

اأكرث من اإظهار العبة وحدها.
فرى  ال�صيخ  نهاد  ال�صيدة  م��ع  تعاونه  ع��ن  اأم��ا 
نحو  باللطف  وثيقة  عالقة  على  معها  العمل  اأن 
التخرج  م�صروع  جعل  من  القدر  وكان  احليوان، 
اجلامعي، ينا�صب ما تتطلع اإليه رئي�صة اجلمعية 

للدخول اإىل املدار�س عب االأطفال.
االأطفال  رم��ز  يحمل   ،Indigo الكتاب  فعنوان 
النيليني، القادرين على ك�صف طاقة وهالة الغر، 
هذا العلم القدمي احلديث والذي يدعى »روحانيًا« 
والذي كان نظرية فقط عام 1970، اأثبتها العلم 

فيما بعد.

العامل بحاجة اإىل لطٍف ورفق
عن  لتعب  ال�صيخ  نهاد  ال�صيدة  يحر�س  كالمنا 
كل  يرى اجلمال يف  الطفل كيف  نعلم  ان  اأهمية 
اجلمال  يفوق  ما  الأن  ع��ادي��ًا،  ك��ان  مهما  �صيء، 
بالن�صبة  فالطبيعة  بنف�صه،  نف�صه  اأم��ر  �صيتوىل 
للبطل ال�صغر يف الكتاب، خملوقة يف داخله وهو 
�صرًا  ترى  اأن  امل�صتحيل  بها روحانيًا. من  مت�صل 

من اإن�صان ال يقدر اأن يوؤذي الطبيعة واحليوان.
اأك��ون  ان  اأق���در  »ال  »رف��ي��ق احل��ري��ري«:  وي�صيف 
نف�صي  مع  لطيفًا  اأكن  مل  اإن  االآخرين  مع  لطيفًا 

اأواًل«.
مع  التعاطي  م�صكلة  �صرح  نهاد  ال�صيدة  تتابع 
احليوان، م�صيئة على ق�صوة التعامل مع الكالب 
يف امليناء، رغم اأنه مت التوجه للبلدية منذ �صنتني، 
حلل امل�صكلة التي اأنذرت بالتفاقم ال�صريع، ب�صبب 
ع�صوائي  ب�صكل  بالكالب  االإجت��ار  ظاهرة  تف�صي 
ومبال قليل، مما ينعك�س تكاثرًا بني كل االأجنا�س، 
اللبنانية منها والغريبة، فيواجه اأ�صحابها �صعوبة 

القيام باإطعامها اأو تلقيحها. فملجاأ الكورة الذي 
قام بجهود �صخ�صية يف كانون الثاين 2018 ُيطعم 
الكالب  بعد املر�س بهدف عر�س  ويوؤهل  وي��وؤوي 

وج��راء  كلبًا   14 اإليه  ي�صم  اأخ���رى،  م��رة  للتبني 
متطوعًا،  ع�صرين  يفوق  ما  بها  يعتني  �صغرة، 
لها  وي��ج��رون  ويغ�صلونها،  الطعام  لها  يقدمون 

نهاد ال�صيخ
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�صخ�صي   ب�صكل  كله  وذل��ك  االإخ�صاء،  عمليات 
ودافع  اإن�صاين.

ماذا عن ق�ص�س االأطفال يف االأ�صواق؟
ال�صيدة  فيه  تغر  مل  احل��ري��ري«  »رف��ي��ق  ك��ت��اب 
كتاب  فهو  �صورة.  اأو  واح��دًا  حرفًا  ال�صيخ  نهاد 
وان�صيابية  باالأطفال  اخلا�صة  املعاير  كل  يطابق 
اإي�صال الفكرة بب�صاطة، وهو بعيد عن الق�ص�س 
تعيد،  ان  تعدو  ال  والتي  املكتبات  بها  تزخر  التي 
بكل  وبدائية،  �صخيفة  �صارت  حكايات  ب�صخافة، 
ما تكر�صه من �صور للفتاة ال�صعيفة التي تنتظر 
ت�صارك  اأن  دون  تواجهها،  التي  للم�صاكل  احللول 

يف �صنع احلل فيها. 
االأطفال  راأيه يف ق�ص�س  رفيق عن  �صوؤالنا  لدى 
�صخافة  انتقد  االأ����ص���واق،  يف  حاليًا  املعرو�صة 
تنمية،  اأو  تطوير  اأي  ت��ق��دم  ال  وه��ي  امل��ح��ت��وى، 
بوفرة  وم��وج��ودة  عليها  متعارف  ق�ص�س  وه��ي 
»االأم��رة  ومعادة:  جتارية  املكتبات،  رفوف  على 
النائمة«، »االأقزام ال�صبعة«، »بيا�س الثلج«، كلها 
من  يخلو  ال  االأم��ر  لكن  واح���دة،  لق�صة  عناوين 
دارين للن�صر يف بروت، تقدمان ق�ص�صًا جديدة 
اإبداعية، مما ي�صر اإىل بداية انك�صار هذا النمط 
فالقطار  االأطفال،  اأدب  التقليدي، ل�صالح تطور 

بداأ يقف على ال�صكة ال�صحيحة 

)الر�شوم املرافقة لهذا الن�س هي من اأعمال رفيق احلريري(
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بع����س النا�س ي�صكلون اإ�صكالية خا�صة يف حماولة 
فهمه���م للوج���ود والدني���ا من حوله���م، يف حتليل 
م�صتم���ر مل���ا حولهم م���ن ثقاف���ات مغاي���رة تطبع 
�صن���وات العم���ر وبراح���ات التفك���ر وم�صاف���ات 
االأح���الم وحتى الكلم���ات، التي ت�ص���كل حمطات 
عل���ى األ�صنة م���ن يلفظها، ب���ال تدقي���ق اأو تركيز 
فيما يعّب عنه، ولكن يف الواقع هي ن�صيجه واإرثه 
االإن�ص���اين والثقايف والدين���ي واالجتماعي، اأدرك 

ذلك منتقدوه اأو مل يدركوا...
لق���د ق���راأت عن ماري���و �صاب���ا الكثر م���ن النقد 

MAR10 - I’m bored. Aren’t you bored? 
فيلم قصير للمخرج فراس الحالق تخليدًا لذكرى الفنان 

ماريو سابا وحسب وجهة نظره »تخليدًا للمدينة 
التي ماتت معه« وهو عبارة عن تركيب صور 

)مزدوجة أحيانًا( لماريو وهو ينفذ مجسم 
اإلعصار. ويذكر فراس في صفحته أنَّ العمل 

 "In-Prospective" مثبت في معرض
في MACAM. ويقدِّم هذا الفيلم 

تجسيدًا رائعًا لتراث ماريو ، ووصفًا 
حقيقيًا 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.

املم���زوج بده�صة االإعج���اب واالإكب���ار، فهو جتراأ 
عل���ى ما مل يتجراأ عليه الكثر من فناين ع�صره، 
فتوقف عن���ده النقاد بحرة، ُيظه���رون اإبداعاته 
واختالف���ه، دون امل�صا����س مبحاول���ة فهم���ه حق���ًا 
كاإن�ص���ان ب�صيط متجرد عن فنه، يبحث عن هوية 

خا�صة ترتاح لها نف�صه.
لقد حاول ماريو �صابا اأن يدر�س علم النف�س مثله 
مث���ل الكثرين من ال�صباب الذين ما اإن يح�صلوا 
على ال�صهادة الثانوي���ة، حتى يكون هذا العلم هو 
اأول ما يخطر بذهنهم، رمبا الرتباط علم النف�س 

مبرحل���ة ال�صباب والتي فيه���ا يريد املرء ان يفهم 
فيه���ا نف�ص���ه وحميطه وعامل���ه بطريق���ة متجّردة 
بعيدة عن العادات والتقاليد واملوروثات القدمية 
والت���ي ت�ص���كل �ص���دًا منيع���ًا يف وج���ه اأي جتدي���د 
اأو تغي���ر تفر�ص���ه الظ���روف املعا�ص���ة، فيبح���ث 
االإن�ص���ان ال�صوّي ع���ن اإجابات منطقي���ة ومف�ّصرة 
له���ذا الوجود الغام�س املل���يء باالأ�صرار واالأرواح 
العالق���ة يف ف�ص���اءات الب���الد، وه���ي التي جتعل 
الوجود كله �صغطًا ال يطاق و�صرورة حتمّية نحو 

الفناء بنظره.

ماريو سابا..               
أن تكون »بوهيميًا« 
في طرابلس العتيقة

فنون
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لق���د اأُعجب الكثرون مبا تبق���ى يف طرابل�س من 
اأعم���ال ماريو وه���و «االإع�صار» ال���ذي ج�صد فيه 
جتمي���ع احلوا�صي���ب واالآالت املفكك���ة واالأ�صالك 
املجموع���ة، يف حرك���ة لولبية متجه���ة نحو الغرب 
)بح���ر املين���اء(، وعل���ى راأ����س ذلك كل���ه دراجة 
وحذاء ريا�صي، م�صت�صرفًا بروحه ال�صفافة، ذلك 
االإنغما����س الكام���ل امل�صتقبلي بع���امل الكومبيوتر 
واالنرتن���ت، دون ان  يعي�س لرى عامل الفي�صبوك 
والتوا�صل االجتماع���ي وما �صي�صنعه بهذا العامل 

�صلبًا اأو ايجابًا.

لطامل���ا راأى ذل���ك الفن���ان ن�صف الك���وب الفارغ 
واأظهر رغبة يف تدمر املدينة لُيبقي على اأبنيتها 
فقط ور�صمها اخلارج���ي يف حلم مزعج ُتباد فيه 
النا����س هناك »بقنبلة نرتوجيني���ة« كانت تفاجئه 
ثورت���ه يف اأحي���ان كث���رة في�صق���ط غ�صب���ه على 
�صجر نخل تذكره »بال�صح���راء« فرف�س اأمامها 
اأن حتنط���ه يف داللته���ا. وبعد اأن يع���ود اإىل نف�صه 
االإن�صاني���ة، يندم ويحزن عليها الأنها كانت هناك 
يراها »م���ن ملا خلقت«. ه���ذا التدمر والتخريب 
مل���ا حوله، لي����س دائمًا هو من يفتعل���ه... ف�صجرة 

التناب���ل يف من�صية طرابل�س وقع���ت بفعل الزمن، 
بعد مئات ثالث، فانهار الرجل حزنًا متاأثرًا بكّل 
من جمعت حولها من فقراء وب�صطاء وهام�صيني، 
واأراد »اأن ي�صبه���ا« وينقله���ا اإىل الكورة، وكاأنه 
يف رث���اء ل���كل م���ا ي�صع���ره باحلن���ني اإىل املا�صي 

والذكريات.
رغ���م تناق�ص���ه... ظ���ل ماري���و مب�ص���رًا. ورغ���م 
كل منهج���ه و�صلوك���ه العنف���ي اأحيان���ًا، ُي�صع���رك 
باإحباط���ه وافتق���اده الأن ي���رى الوج���ود ال�صادق 
واجلمي���ل والذي وفى له يف باطنه حتى تويف، فال 

 MAR10 - I’m bored. Aren’t you bored? واإىل الي�صار �صورة الفنان الراحل ماريو �صابا من ت�صوير الفنان اإ�صب ملحممن فيلم
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هو ت���رك »املنافقني واحلرامي���ة« الذين يعي�صون 
دينه���م بكلمات »ديني���ة«، متثل حياته���م املعا�صة 
ب���ني النا�س يف و�ص���ح النهار. لقد ت�ص���اءل كثرًا 
عن �صبب �صيام و�ص���الة النا�س وملاذا ملا يزالون 
يفعل���ون ذل���ك؟ يف تعب���ر منه عن خ���واء وحاجة 
مّلح���ة لوج���ود االإل���ه يف حياته. اأ�صئلت���ه تلك كان 
يطرحه���ا وهو يف حالة االإن�ص���ان احلزين الذي ال 

ظهرًا اأبقى وال اأر�صًا قطع.
لق���د ذه���ب اإىل اأبع���د اأط���راف تفك���ره وحتليله 
وتدمره وتك�صره لرجع بعد ذلك كله اإىل جمعه 
وتلوينه، كاأمنا يريد اأن يخلق عاملًا جديدًا للنا�س.

وي�ص���ود �صم���ت... مهما كن���ت فنانًا ف���اإن الدنيا 
لي�صت ل���ك تقلبها كيفما ت�ص���اء... لي�س �صهاًل اأن 
تعي����س بب�صاطة اإىل ح���د البوهيمية يف طرابل�س، 
فتقن���ع بائع���ي القهوة ان���ك �صح���ايف يقابلهم يف 
م�صاءاته���م يف ال�ص���وارع، اأو تقنعك نزوة اأن يثمل 
فنان م���ع اأي ثائر على القوان���ني وال�صرائع ليبر 
اأه���واءه اخلا�ص���ة ث���م ليفر�صه���ا فر�ص���ًا ب�صكل 
ممنهج ومقب���ول للن�صق املجتمع���ي العام. لي�صت 
كل حري���ة اأو ن���زوة مقبولة يف طرابل����س، هذا ما 

كان يعرفه ماريو جيدًا ويدركه.
اأّم���ا كثاف���ة غ�صب���ه، وح���ركات ج�ص���ده املتوترة 
املنفعل���ة اأمام حمدثيه، فل���م ت�صعفه حني قبل اأن 

ي�صبح فنانًا م�صهورًا ومعلمًا يف جامعة البلمند.
كان ال ب���د م���ن حتلي���ل ماري���و كاإن�ص���ان كما كان 
يفع���ل، عب تدم���ره لكل م���ا حوله »حت���ى نلملم 
منمنماته الدقيق���ة احل�صا�صة ون�صوغ منها لوحة 
على طريقته للم�صتقب���ل«. هو من كان يواجه، بل 
كان ي�صع���ر ويبتعد بروحه باحثًا عن اأجوبٍة لي�صت 
هن���اك... كان يبح���ث ع���ن ذات���ه وهويت���ه واأفقه 
اخلا����س، مت�صائاًل عن الدي���ن »بت�صلي وبت�صوم 

ومنافق وحرامي ون�صاب«.
لك���ن اأح���دًا مل يجاوبه. كان حاق���دًا بكل حب. مل 
ي�صتط���ع ان يخ���ون طرابل�س، ب���ل جمعها قرميدة 

قرميدة، تنكة تنكة، مفتاحًا مفتاحًا.
ف���اأي وف���اء ذل���ك لطرابل����س القدمي���ة وع�ص���ق؟ 
ل���و ع���رف الطرابل�صي���ون كي���ف ُيفهم���ون االآخر 
اأنف�صه���م، بل كيف يفهم���ون اأنف�صهم ودينهم بال 

تناق�س نف�صي، ملا غرق الرجل يف اأزمة هوية.
جن���ح ماري���و �صاب���ا يف اإث���ارة ال�صاك���ن وحتريك 
املب���ادىء التي يوؤمن بها م���ن انتهج فكر امل�صاواة 
الطبقي���ة والعدالة املجتمعية الكاملة، وال�صيوعية 
لكن���ه مل ي�صتطيع اأن يعي����س فيها حقًا، فطرابل�س 
التي كانت »امل�صيدة«، مل تلفظه يومًا بل احتملت 
رعونة الفنان ومل تكبحه اأب���دًا. وقد اأدرك ماريو 
ذل���ك باأعماق���ه، فل���م يرتكه���ا حت���ى اإىل اأق���رب 
منطقة: »العا�صمة حيث االنفتاح اأكب واالآخرون 

املتعددون باالنتماءات اأكرث تلونًا وتقباًل«.
ف���ال تعج���ب من���ه اإن جم���ع مفاتيحه���ا القدمي���ة 
وخردواته���ا واأحجاره���ا، و�ص���اغ منه���ا لوحات���ه 
الثمين���ة، واأبهر بها بيئة الثقافة والفن من حوله، 
هو ق���ال ما عن���ده باأمل و�ص���دق وهم رفع���وه اإىل 
ال�صه���رة، ليمت�صق���وا �صل���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 راأ�صه«، طائ���ر يف غر �صربه، يبحث 
ع���ن اإجابات الأ�صئل���ة من بديهي���ات االإميان عند 

اأهل املدينة.
القدمي���ة عل���ى  للعل���م... »مل تهج���م طرابل����س 
احلديثة« قط، لقد كانت حا�صرة دائمًا يف الواقع 
وامل�صتقبل. وقد قالها ماريو يف اإحدى تناق�صاته:

»نح���ن نعي�س الرتاث ومل نطل���ع منه حتى نتذكره 
ونحن اليه«.

الرتاث كان العام���ل املوؤثر يف حياة ذلك االإن�صان 

ال���ذي اأحب���ه ومل يفهم���ه، كان يف دائ���رة ال�صعور 
ولي�س يف دائرة الطماأنينة والقرار.

قت���ل قلب ماريو الذي يبح���ث عن الع�صق الروحي 
�صاحبه ال���ذي يفت�س عن احلقيق���ة، وقد اختزل 

الرجل جتربته املهزومة بجملة معّبة:
«اأنا �صجرت، اإنت ما �صجرت؟!».

لق���د غاب ذل���ك ال�صجر الندمان، ذل���ك الباكي 
املدّم���ر، الذي ك�صر راأ�صه وخياله يف حماولة فهم 
واقع���ه املزّي���ف... ومل ُينقذه اأح���د! ت�صبهه كثرًا 
وج���وه املجان���ني... لذل���ك »ه���م فقط م���ن ر�صم 
وجوهه���م«. اآم���ن باحلياة بعد امل���وت لذلك اأحب 
املومي���اء واإع���ادة زرع اأرواح ال�صج���ر يف اأماك���ن 
اأخ���رى... م���ع االأ�ص���ف مل ي�ص���ل اإىل نهاية بحثه 
وم���ات قبل اأن يع���رف حقيقة الوج���ود، مِلَ جاء؟ 
واأي���ن �صرح���ل؟ وكيف يخل���د؟ ح���اول اأن يحقد 
ويك���ره ويخ���رب ويه���دم، اأم���ا روح االإن�ص���ان فيه 
فظل���ت نظيفة »ما فيك تكره يل���ي خلَّفك« واأزيد: 

وال »يلي خلقك!« 
رندة منقارة
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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 جميعًا، قوة ذلك التعلق واالندماج، إلى درجة 

تخمر المدركات القديمة، وإعادة صوغها تطورًا جديدًا وفنًا وعماًل إبداعيًا. 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.

غسان بكري
العائد إلى 
سفن أبيه  

وبحر المدينة

لقد مر غ�صان بكري ال�صاب، ابن ال�صنوات االأثنتي ع�صرة، مبرحلة مراقبة 
الت�صريحية  العمليات  ذلك مبثابة  فكان  الداخل،  من  ال�صفن  لهياكل  طويلة 
للطبيب، والدليل العملي االأكيد، الأي هاٍو قد ي�صبح مع االأيام حمرتفًا مهمًا.

ال�صهادة وحدها ال تكفي
بداأ االأمر ت�صاوؤاًل وبحثًا عن اأجوبة وانتهى جتديدًا يف مهنة اأ�صيلة متجددة. 
اإذا حركك الف�صول، فاعلم ان املهند�س غ�صان بكري، قد تخرج من »كلية 
العمارة والفنون« كمهند�س معماري، لكنه مل يعمر اأي م�صروع يف طرابل�س ومل 
يتعامل مع اأي مهند�س حملي اأو عاملي ومل ي�صتلم اأي من�صب هند�صي �صمن 

درا�صته، وهو رغم انت�صابه للنقابة، مل يعرف كا�صم �صمن م�صاريع الهند�صة، 
بل كغ�صان ال�صخ�س الذي ي�صنع جم�صمات ال�صفن ال�صراعية، وهو الوحيد 
يف لبنان ممن يتميز عمله بالدقة والتقنية واحلرفية، م�صتعماًل لذلك ر�صم 
خرائطه اخلا�صة و�صوره الثالثية االأبعاد، متحديًا بذلك اأن يناف�صه مهند�س 

يف اإخراج اأي جم�صم م�صور من اخليال اإىل اأر�س الواقع التطبيقي.

تفتقت القريحة
اأربع  ابن  االأوىل، حني بداأ يق�س اخل�صب وكان يومها  اأيامه  ي�صتذكر بكري 

ع�صرة، حني �صاأله والده مرة: »من اأتى بهذه القطعة؟«.
كان اخلوف من االأب يعادل خوفه من ف�صله يف عمله، لكن االأب الناقد، اأفرغ 
للمجرب ال�صاب مكانًا يف حمرتفه، بعد ان حقق �صفينته االأوىل والتي كانت 
بطول خم�صة وع�صرين �صنتيمرتًا. االإيجار �صار اأف�صل، كلما تقدمت �صفينة 
عمله اأكرث، فها هو ابن خم�س ع�صرة �صنة �صيبيع �صفنًا �صغرة ملدينة جبيل، 
اأبوه يف حت�صني وجتويد  ويقب�س ثمنها كاأي تاجر ناجح، ثم ها هو ي�صاعده 
العمل عب الدهن وق�س االأ�صرعة، حتى جاءت الفر�صة، ف�صنعا جم�صمات 
ي�صر  ح�صان،  وذيل  راأ�س  له  ملركب  جم�صمًا  وقدما  جعيتا،  مغارة  الفتتاح 
مبجذافني، جل�صت فيه �صابة جميلة يف لوحة فنية رائعة، وجم�صم ثاٍن متركز 

على باب املغارة اأُلب�س النحا�س.

عاملي ولكنه متوا�صع!
وكّرت ال�صبحة، وملع جنم املهند�س ال�صاب، راحت ال�صفن تكب والتو�صيات 
عليها تزداد، فاملج�صمات التي �صارت بطول املرت، اأذاعت خب الفنان على 

طول البالد وعر�صها، حتى و�صل العمل للعاملية.
ففي عام 2007 اأجرى تلفزيون لبنان، �صمن برنامج مرايا ال�صمال، مقابلة 

املهند�س غ�صان بكري

فنون
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يف حمرتفه

ومرة،  حلوة  برنامج  يف   LBC قناة  على  ظهوره  تبعه  ثم  حمرتفه  عن  معه 
 ،MBC وتلفزيون  »اجل��زي��رة«  على  توثيقي  وفيلم   MTV قناة  مع  ولقاء 
امل�صتقبل،  املكتوبة:  اجلرائد  فمقابالت  العربي،  والتلفزيون  دبي  وتلفزيون 

نهار ال�صباب، رويرت، ال�صروق وجملة ال�صياد.
ويف عام 2012، اأر�صى الفنان �صفنه التاريخية واحلديثة، على �صاطىء مدينة 
Club des Voiliers، وهو متحف لتاريخ ال�صفن من  جبيل، حيث عر�س 
اجلمالية  داللته  القلعة  من  لقربه  وكان  هذا،  يومنا  حتى  الفينيقيني  اأي��ام 

والذي هدف من خالله جمع الللبنانيني كلهم يف نقطة و�صل و�صطية.
يف  ُعر�س  ال��ذي  املدينة«  »بحر  فيلم  يف  واأبيه  ظهر  فقد   ،2015 ع��ام  اأم��ا 
مهرجان كان، وكان ن�صفه يتحدث عن بداية ال�صفن وال�صخ�س الذي كان 

ي�صنع املراكب مقابلة مع االأب وابنه معًا.
كما  بكري،  غ�صان  املهند�س  مع  مقابلة  احلرة  تلفزيون  اأجرى   ،2016 عام 
وظهر يف كتاب الروتاري يف طرابل�س واأجنحة االأرز الذي يوزع على طائرة 

امليدل اإي�صت.
مهديًا  اخل��وري  ب�صارة  مي�صال  ال�صيخ  فهو  منه،  ا�صرتى  من  اأه��م  من  اأم��ا 
مراكبه لوزير �صوي�صري، وقن�صل مولدوفيا الذي زاره يف حمرتفه يف امليناء.

�صاألناه عن راأيه يف العمارة يف طرابل�س فقال:
»�صو يعني طرابل�س الفيحاء؟ ملاذا ال تكون م�صطحة تظهر فيها ال�صماء؟

تعك�س �صورة جمتمع يحب االحتكاك واالختالط، طرابل�س متحف يف الهواء 
الطلق، لكن العمارات فيها ال تخلق م�صافات للتالقي.

املدينة  هذه  مثل  تذهب  ان  اأعتب  روح.  اأي  حتمل  ال  وااليجار،  للبيع  بيوت 
بطريقة �صريعة. ملاذا ال يدر�صون لها بنية جمتمعية �صحيحة«.

ما دور املهند�صني يف ذلك؟
»ال اأجد هند�صة حقيقية. قدميًا كان هناك حمرتف فيه جُترب امل�صائل ثم 

ُتق�س وُتعمل، اأما اليوم فاحلداثة الزائدة قتلت الق�ص�س احللوة.
ارتفع يف  اإذا  االإن�صان  الأن  احلداثة  �صفة  اإىل  االأ�صل  من  تنطلق  ان  االأ�صح 

الهواء الأمتار ال بد ان تكون له اأر�صية �صلبة لتحتويه اإذا عاد اأو انك�صر«.
هل للحرب اأثر على العمارة عندنا؟

»كثرة هي البلدان التي تعر�صت حلروب مميتة، لكنهم جتاوزا ذلك الأنهم 
القوية وعلى  االأر�صية  اأننا فقدنا  امل�صكلة عندنا  ا�صتعداد لذلك،  كانوا على 
املجتمع  هذا  ال�صحيح.  االجتاه  النا�س  يعي  حتى  ال�صوت  يرفع  اأن  الفنان 
ال�صوؤال  ذلك  هو  النا�س  يربط  ما  واأهم  القدمي،  بجيله  يرتبط  ال  الناق�س 

عنك كل يوم ممن حولك. 
عالقتك مبن حولك واطمئنانهم عن حالك هو اجلامع بني النا�س«.

الولد �صر اأبيه
وعن الفن ينهي املقابلة: »الفن هو عالقة الب�صر ببع�صها، وحتى تعريف عمق 
هذا الفن، يجب اأن تعريف ذلك منذ ثمانني �صنة، عمر والدي، الذي اكت�صف 
بفطرته هذه املهنة وا�صتغلها بال درا�صة، وبال اأية عالقة مع احلرفيني، لقد 

�صافر على ظهر ال�صفن اأي�صًا للتجارة والرتانزيت«.
ف�صاألناه  احلائط،  اأعلى  مو�صوعة  لوالده،  �صورة  �صاهدنا  نغادره،  اأن  وقبل 

عنها فقال:
»اأنا اأ�صع �صورته يف حمرتيف وهو ي�صع �صورتي يف حمرتفه«. 

ُترى اأين ي�صكن االأب يف قلب ابنه العبقري؟  اأم اأين ي�صكن هذا االبن الويف 
يف قلب اأبيه اأواًل؟؟ 

ر. منقارة
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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�صابة نرمني العويك

التقتها »التمدن«، لت�صاألها عن بدايتها ولتفت�س عن 
�ص���ور النتاجها »الغريب« اأحيانًا، والذي اأحبه اأهل 
املدين���ة، فانت�صر بع���د اأن اأزهر جم���ااًل وعاد اإليها 
بالثمار الواعدة. فاأ�صّرت لنا اأن اأول ما قامت به يف 
ال�صعودية، عندما كانت يف حداثة ال�صن هو مكتب 
للدرا�ص���ة، وجدت خ�صبة يف امل���كان الذي تعزل به 
عائلتها اأ�صياءها املهملة، فبداأت بتك�صر اخل�صب 
وجمعه بطريقة اأخرى وتثبيته، فتفاجاأ والدها حني 
ع���اد من عمله، وم���ا كان من���ه اإاّل اأن قوى دعائمه 

ب�صكل اأف�صل حتى ال يوؤذيها.
حني �صكنت طرابل�س، مل ت�صك���ن يف املراأة الفنانة 
ترانيم الف���رح واحللم، كانت حت�صن بركانًا ملونًا 
منفج���رًا، مل يعل���ن ع���ن حممه املمي���زة حتى �صن 
الثالث���ني، وكاأن ال�صابة حتى تطفئه تارة ثم تغذيه 

كان ال بد لها من جتربة الر�صم اخلا�س املنزيل ثم 
اخل�صوع ل���دورات متخ�ص�صة ت�صوغ من اأعمالها 

حرفة متقنة.

Dream catch »�صائد االأحالم« فعل فعله!
تب���وح لنا اأنها بداأت تظهر ب���ني �صديقاتها باأ�صاور 
جميلة وزينة، ف�ص���ارت ال�صابات تطلب منها هذا 
الن���وع من العمل كب�صاعة م�صرتاة. ثم انتقلت اإىل 
حتقي���ق الكلم���ات املكتوب���ة على لوح���ات �صغرة، 
ي�صرتيها املهتم لهذا النوع من احلكم اأو العبارات 
اللطيفة، كنوع من التذكر بعبارة توؤثر فيه، ي�صعها 
على احلائط اأمامه، خ�صو�صًا ان ال�صابة املوهوبة، 
ا�ص���رتت له���ذا الغر����س طابع���ة خا�ص���ة مو�صولة 
باحلا�صوب وعندها »اآلة ليزر« و»ماكينة �صلوفان«، 

اآالت متط���ورة ت�صاعده���ا عل���ى االإجن���از مبه���ارة 
ودق���ة، اأما ما فتح اأمامها الب���اب وا�صعًا، فكان اأن 
خ�ص�صت لنف�صها �صفحة على الفي�صبوك، ا�صمتها 
»نرمينة« فجمعت �صديقاته���ا واملهتمني باأعمالها 
من ال�صعودي���ة والكويت ولبنان حت���ى تخطى رقم 
املعجب���ني ب�صفحتها 1900 معج���ب، وهذا العامل 
االفرتا�ص���ي حتول اإىل زبائ���ن وزائرين حقيقيني، 

اأ�صاف اإىل عملها �صفة االحرتاف.
ت�صتغ���رب قلياًل حني ت�صمعها تهم����س انها ال حتب 
التلف���از واأن���ه كان له���ا مذياع خا����س لت�صتمع اإىل 
املحا�ص���رات، وان كل اهتمامه���ا ين�ص���ب عل���ى 
القراءة، ف�صارت بطبيعة هذه احلال، تلخ�س كتبًا 
تل�صقها مبهارة يف علبة على �صكل كتاب حقيقي، 
اأو تق���وم بو�صع هذا امللخ����س يف كتاب �صغر من 

»نرمينة«: كل ما في يومياتها 
تحول إلى قطع فنية

فنون
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جل���د، ت�صنعه ملحب هذا الكتاب، لي�صعه يف عنقه 
ال يفارقه اأبدًا.

لق���د ُذك���رت نرم���ني العوي���ك مرت���ني يف ر�صائ���ل 
الدكت���وراه. اإحداهما لفتاة كان���ت توثق عن و�صع 
امل���راأة العربية يف ال�صرق االأو�ص���ط، واالأخرى عب 
زوج �صديق���ة لبناني���ة، م���ن هولن���دا، ح���ول نف�س 

املو�صوع.

يبهرك ما يوجد يف ور�صتها من جمال!
تدخ���ل ور�صتها اخلا�صة يف منزله���ا، غرفة هادئة 

مرتب���ة، فهن���ا من�ص���ر غ�صي���ل ُعلقت علي���ه بع�س 
االأقم�صة املر�صوم���ة بحنان، وهناك حائط لباقات 
مر�صوم���ة ومكتوب���ة، اأجنزتها واأحبته���ا فعلقتها، 
بع����س اخل�صب املل���ون واحلقائب، �ص���ورة لفروز 
احلامل���ة واأخ���رى ملحم���ود دروي����س �صاع���ر الهوى 
العربي... ووراء ب���اب الغرفة اأكيا�س اأنيقة بي�صاء 
مكت���وب عليها ا�صمها بالل���ون الزهري، فيها ت�صع 
»نرمينة« اأ�صياءها احلبيبة ولتو�صلها اإىل اأ�صحابها 
وقد مهرتها ببطاقة �صغ���رة جدًا تلتف على عنق 

الهدية.

اأ�صي���اء واأ�صي���اء... »Dream catcher« وثي���اب 
�صالة و�صجاجيد، كلها ال تلقاها اإاّل عند هذه املراأة 
االأنيقة التي تنهي رحلة ا�صتك�صافنا لعاملها بقولها:

»ما اأ�صنع من هدايا ياأخذ �صيئًا من �صخ�صية الذي 
اخت���اره وهي ت�صبهه اإىل ح���د ال يتخلى عن لب�صها 

مهما كانت حالته... الأنها حتمل ر�صالة«.
وع���ن حلمها بالغ���د الق���ادم تقول اأطم���ح مل�صاحة 
ثقافي���ة على �صكل منتدى - مقهى يجمع املثقفني، 
ي�صبهني وي�صبه اهتماماتي، يكون اإنتاجي فيه جزءًا 

من وجوده ويف �صخ�صية املكان 
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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، نوعًا من العادة 
البسيطة المعاشة يوميًا ولكن... وهنا 

دياال اأديبالفرق: بكل حب وشغف وحلم...

اأديب احلريف،  ال�صيدة دياال  حني تق�صد م�صغل 
امل��راأة،  لتلك  االيجابية  الطاقة  دائ��رة  يف  تدخل 
روح��ًا  وان��ط��ب��اع��ات��ه��ا،  ثقافتها  يف  حتمل  ال��ت��ي 
ان��دجم��ت ب��ك��ل ع��ف��وي��ة وت��ل��ق��ائ��ي��ة م��ع االأل����وان 
وم�صاعر  امل�����ص��ت��وردة  االأق��م�����ص��ة  يف  االأف��ري��ق��ي��ة 
االأحجار  تلك  عن  التعلم  يف  والرغبة  الف�صول 
امل��ل��ون��ة، امل��ث��ق��وب��ة وامل��ل��ون��ة وع���ن دالالت��ه��ا عب 
الثقافات العاملية وال�صعوب التي تتزين بها لكافة 

املنا�صبات ح�صب االختيار واملزاج واملنا�صبة.

العبة بختم العقد بدقة وتقنية
تاأثر  عن  «التمدن»  اإىل  دي��اال  ال�صيدة  تتحدث 
وعن  اأفريقيا  يف  عا�صتها  التي  ال�صنوات  تلك 
االأحجار  ت�صرتي  كانت  حني  االأوىل،  بداياتها 
خفيًا  دافعًا  وك��اأن  اأحّبتها،  انها  ملجرد  الكرمية 

وراء ذلك اأو�صلها اإىل هنا، بعد ثماين �صنوات.
اأتقنت �صناعته  وتبوح لنا عن هذا الع�صق الذي 
اخل��ا���س،  م�صغلها  مت��ل��ك  ب��ول��ن��دي��ة  ���ص��ي��دة  م��ن 
وطريقة  االأح��ج��ار  ثقب  طريقة  منها  فتعلمت 

اإنهاء العقود واالأطواق بطريقة فنية �صحيحة.
لتعّلم  وا���ص��ع��ًا،  اأمامها  امل��ج��ال  فتح  العلم  ه��ذا 
وحتديد  والف�صة،  النحا�س  م��ع  ال��ذه��ب  �صّب 
بالنار،  ال�صهر  عب  لذلك  املنا�صبة  العيارات 
وكل ذلك يحتاج اإىل القوالب واملاكينات، ف�صاًل 
االأ�صواق  ي��وازي  كبر  مال  راأ���س  تخ�صي�س  عن 

الكبرة لهذا العامل ال�صيق الرائع.

جتربة حمل وموؤ�ص�صة و�صوق حّرة
تقول ال�صيدة دياال: 

عندنا  وك��ان  زوج��ي،  مع  الفعلي  العمل  »ب���داأت 
للثياب ولبيع الذهب والف�صة، ثم تدرجت  حمل 
فرحت  �صغرة،  وكمية  ج��دًا  ب�صيطة  مبيزانية 
اأبيع اأ�صدقائي ومعاريف، حتى افتتحت حماًل يف 
و�صجلت   ،Golden Tulip �صميته  غانا  اأوتيل 
وهو   Mirkin ا�صم  حتت  هناك  موؤ�ص�صة  ا�صم 

اخت�صار ا�صمي مرا وكندا ابنتي.
تتذكر ال�صيدة دياال اأن اليوم االأول من البيع مل 
يكن واعدًا، لكن االأمور تغرت مع الوقت، حتى 

�صتة  اأو  خم�صة  ي�صرتي  الواحد  ال�صخ�س  �صار 
بعد  ثم  يوميًا.  يورو  قيمة 300  يوازي  ما  عقود، 
اأوزع لل�صوق احلرة ما يقارب 150  فرتة، �صرت 

قطعة �صهريًا.
ان  فبعد  ك��ث��رة،  ك��ان��ت  اأ���ص��ف��اري  ظ���روف  لكن 
برعاية  االأ���ص��دق��اء  ق���ام   ، ل��ب��ن��ان  اإىل  رج��ع��ت 
قطعة   300 اإىل  ت�صل  وه��ي  ه��ن��اك  ب�صاعتي 
على  اأق��در  مل  واخل��رز.  االأحجار  اإىل  باالإ�صافة 

�صحنها كلها حتى االآن لثقل وزنها.

عودة... ف�صفر... فعودة!
مع  تعاملت  ل��ب��ن��ان،  اإىل  االأوىل  ع��ودت��ي  ع��ن��د 
باالإ�صافة   IKEA للمفرو�صات  �صويدية  �صركة 
وامل�صغوالت  االأط���واق  من  ب�صاعتي  عر�س  اإىل 
العقود. وملا بداأت االأحوال االأمنية  احلرفية من 
جدي  اأر���س  ليبيا،  ت�صود  ال�صيئة  واالقت�صادية 
الأمي، كان ال بد من ال�صفر مرة اأخرى اإىل لبنان 
وتاأمني ب�صاعتي للمرة الثانية عند خايل هناك. 
ويف كل مرة اأبيع ب�صاعتي اخلا�صة واملفرو�صات 

فنون
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ال�صويدية، اإ�صافة اإىل الف�صة. 
وابنتي  كنت  ال��ي��وم،  املحل  ه��ذا  نفتح  اأن  قبل 
ثالث  منذ  املنزل  من  العمل  ب��داأن��ا  قد  »ك��ن��دا« 
�صنوات خلت، فابنتي در�صت االأزياء وهي متاأثرة 
باالك�ص�صوارات  اأرفدها  واأنا  االأفريقي،  بالذوق 

املنا�صبة.
تبت�صم ال�صيدة دياال قبل اأن تبوح لنا:

واالأط���واق،  العقود  على  العمل  يف  ج��دًا  »ارت���اح 
واالأك��م��ار.  واخل��وامت  االأ���ص��اور  اأ�صنع  اأنني  رغ��م 
من  على  تنعك�س  و�صخ�صية  ا�صم  حجر  فلكل 
ت��ت��زي��ن ب��ه��ا، م��ث��ل اأح���ج���ار اجل����اد، امل��رج��ان، 
حجر  االإينوك�س،  النهر،  عني  الرخام،  العنب، 
الزجاج امللون، ق�صر جوز الهند، �صدف البحر، 

والكثر...
ن�صتوردها  االأغلب،  على  مثقوبة  االأحجار  هذه 
النحا�صية  واالأقفال  اخليطان،  مع  اأفريقيا  من 
باالإ�صافة اإىل االأقم�صة الرتاثية امللونة والقطنية.

اختيار  وح�����ص��ن  ���ص��ب  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��ف��ن  ه���ذا 
االأ�صكال وموافقتها لالألوان.

ال��ن��ا���س ح��ول��ن��ا ب����داأوا ي��ت��ذوق��ون ه���ذا اجل��م��ال 
ال�صخ�صية  للمنا�صبات  نبيع  ما  واأك��رث  ويحبونه 
�صنًا،  االأك��ب  وللن�صاء  لل�صبايا  امليالد،  واأعياد 

على حد �صواء«.

كتاب للطبخ وو�صفة اأفريقية
اأن��ك  ت�صعر  اأك���رث،  دي��اال  ال�صيدة  حتدثت  كلما 
و�صاغت  احلياة  �صقلتها  عميقة،  اإن�صانة  اأم��ام 
اأي�صًا  االأ���ص��واق  يف  فلها  متميزة،  اإن�صانة  منها 
احلم�س  فيه  ذكرت  اللبناين  املطبخ  عن  كتاب 
املقلية  وال��ك��ب��ة  وال��ف��ت��و���س  وال��ت��ب��ول��ة  بطحينة 
و�صفات  كتابها  يف  اأ�صافت  كما  وال�صنبو�صك، 
تقدمي  تتعهد  كانت  فاملراأة  م�صهورة،  اأفريقية 
اأفريقيا  الكبرة يف  واملنا�صبات  طعام احلفالت 
والتي يلبي الدعوة لها ما يقارب 250 �صخ�صًا. 

وكل ذلك كان منتجًا جدًا ومربحًا.
طعام  عن  اأفادتنا  معها،  حديثنا  ننهي  اأن  قبل 
عن  عبارة  وهو  كثرًا،  اأفريقيا  يف  النا�س  يحبه 
والزجنبيل،  وال��ث��وم  والب�صل  ال��ب��ن��دورة  مزيج 
ال��ب��ن��دورة  رب  م��ع  احل���ار  الفلفل  اإل��ي��ه  ي�صاف 

وكذلك زبدة الف�صتق والدجاج.
هذه الو�صفة توؤكل اإىل جانب كرات الرز امل�صلوق 

Granut Soup واملطحون ا�صم هذه الو�صفة
بالقلب  ول�صيق  ورائ���ق  مده�س  ع��امل  يف  ه��ي 
واالأعناق... لكنها بكل ثقة و�صكينة توّدعنا قائلة: 
»اإن كل النجاحات وال�صفرات واأي ربح مادي اأو 
اغراءات جتارية، ال ت�صكل مثقال ذرة اأمام راحة 

االإن�صان و�صعادته الروحانية!« 
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الشيخ علي الشلبي... في حضرة 
»المنصوري الكبير« أبًا عن جد

قضى الشيخ علي الشلبي طفولته كلها مقيمًا في منزل أبيه الشيخ توفيق الشلبي إبن الشيخ 
محمود الشلبي األثري المالصق ل� »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، عاّلمة زمانه ثم صار إمامًا ثانيًا ل� »الجامع المنصوري الكبير«.

ال�صيخ ال�صلبي

ذاكرة
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كان ال�صي���خ توفي���ق ين���ادي ول���ده ال�صي���خ عل���ي 
»بجنابكم« وقد تعلق الفتى قلبه بامل�صجد ومل يكن 
يرتك���ه يف �صالة اأو اإقامة اأو اأذان. حتى اأنه يروي 
عن ما�ص���ي اأيامه وهو ب�صن الثالث���ة ع�صرة، يوم 
كان النا�س يلتم�صون هالل العيد يف اليوم االأخر 
من رم�صان، �صتاء وال�صماء ملبدة، واملوؤذن يدعو 

ل�صالة املغرب: اأنه كان على �صطح املئذنة ينظر 
لل�صماء، فلمع اأمامه الهالل مرات عديدة، فنزل 
اإىل اأبي���ه يخ���به، والنا�س فتجمه���رة عند »قهوة 
التل العلي���ا« وجامعها، حي���ث املحكمة ال�صرعية. 
الكل هن���اك ينتظر »التلغراف« من بروت. فقال 
وال���ده: »خ���ذوه اإىل املحكمة ال�صرعي���ة ولروا ما 

راأى«.
فاأدخلوه اإىل ع�صرين من ال�صيوخ والعلماء والنا�س 
خارجًا ينتظرون االإفتاء، ليخبهم من اأين �صطع 
النور فزّكاه اجلميع وقبل���وا �صهادته وراح النا�س 
يف الي���وم التايل يرتقبون الهالل وقد راأوه ظاهرًا 

بال غيوم، يف املكان الذي اإليه اأ�صار 

)�صقفية(  �صماوية  ُف�صح  لها  القدمية  الطرابل�صية  البيوت  اأن   •
للتهوئة، كان الطرابل�صيون ينامون فيها اأيام ال�صيف احلاّر.

الطرابل�صي  ببيت  ملحقة  �صالة  عن  عبارة  هو  »امل��ن��زول«  اأن   •
الدولة  ق�صايا  يف  يتداولون  ونهارًا  لياًل  النا�س  ال�صتقبال  الوجيه، 

االجتماعية وال�صيا�صية واملعي�صية.
وال�صمنة عام 1941  بالبطاطا  »الكنافة«  الطرابل�صيني �صنعوا  • اأن 

اأي خالل احلرب العاملية الثانية، وكان �ُصَكر االإعا�صة لونه اأ�صود.
قبل  �صاعة  ن�صف  تخ�ص�س  كانت  طرابل�س  يف  املاآذن  جميع  • اأن 
امل�صيحية  الطائفة  وجهاء  وك��ان  وال��ِذك��ر،  للت�صبيح  الفجر،  اأذان 

يوقفون اأوقافًا للموؤذنني الن�صراحهم باأ�صواتهم الرائعة.
وذريته. لفالن  ريعها  يعود  اأ�صجار  عدة  يكون  قد  الوقف  • واأن 

• اأن ال�صيخ عبا�س امل�صري هو اأ�صتاذ الأكرث علماء مدينة طرابل�س، 
وكان  ميالدي.   1875 �صنة  فيها  ومات  عامًا  ثالثني  طرابل�س  �صكن 
�صيخ  وه��و  كفيفًا،  ع�صرة،  االأرب��ع  ال��ق��راءات  ُيتقن  كفيفًا،  م�صريًا 
بالر�صدية حني  ا�صتقال والدي من عمله مدر�صًا  والدي توفيق، وقد 

احتلت فرن�صا لبنان، راف�صًا اأن ياأخذ منها املال. 
و»الدبو�صي«  »ميقاتي«،  »اجل�صر«،  »ال�صبطيني«،  عائالت  اأن   •
وال�صعادة«  ال��ع��زم  »ج��ام��ع  ق��رب  ال��رج��ّي��ة«،  »مدر�صة  ق��رب  �صكنوا 
»النوري«  �صكنت  املعروفة  العائالت  وان  الرمل«،  »ب��اب  يف  حاليًا، 

الذي كان مركز العلم واحلياة الثقافية.
فبعد  عائلتها،  اإطعام  كانت  طرابل�س،  يف  االأوىل  املراأة  مهمة  • اأن 
وجرانها  اأبنائها  م��ع  امل���راأة  جتل�س  ال�����ص��وق،  م��ن  احلنطة  ���ص��راء 
الدواب،  البيت على ظهر  اإىل  ليعود  اإىل املطحنة  ُينقل  ثم  لتنقيته، 

حتى ُينخل ثم ي�صر عجينًا �صاحلًا للخبز.
• اأن كلمة »زوايل« تعني وقت بدء ابتعاد ال�صم�س عن كبد ال�صماء، 
كانت  العربية  البالد  واأن  غروبها.  وقت  تعني  »غروبي«  كلمة  واأن 
اأن  بعد  املغرب،  اآذان  عند  االأطفال  فينام  الغروبي،  التوقيت  تعتمد 

حت�صروا للنوم.
• اأن الغني والفقر لب�صا الثياب املرقعة وقت احلروب العاملية، واأن 

الثياب عمومًا كانت تبقى يف اال�صتعمال ملدة خم�س ع�صرة �صنة.
واأربعة  خمدة  ع�صرة  باثنتي  تتجهز  من  هي  الرثية  العرو�س  • اأن 
�صتويًا  ف�صتانًا  ع�صرة  وخم�س  مزرك�صة،  م��الح��ف  وث��الث��ة  ف��ر���س 

و�صيفيًا.

»اأنغاري« تعني �صحنًا مع غطائه وكلمة »ي�صطقية« تعني  • اأن كلمة 
و»ال�صبت«  ال�صيني  ال�صحن  تعني  »قي�صاين«  وكلمة  املخدة  وج��ه 
و»ال�صروال  رج��ايل،  جاكيت  و»ال�صّوكة«  مزرك�س  خ�صب  �صندوق 

والقمباز« من لب�س الرجال.
يتلقنها  لذلك  وحدها،  الكتب  من  ُتفهم  ال  ال�صرعية  العلوم  اأن   •
فيعطيه  اخلا�س  اأ�صتاذه  علم  ولكل  �صيخ،  اإىل  �صيخ  من  الطالب 
له  عني  يكون  اأن  بعد  �صنوات  ع��دة  بعد  ال�صيخ،  من  موقعة  اإج��ازة 

الكتب وامتحنه فيها، فتكون االأ�صئلة �صفهية، واالإجابات اأ�صعب.
خالل  من  والفار�صية  الرتكية  اللغتني  اأتقنوا  الطرابل�صيني  اأن   •
الرومي  ال��دي��ن  ج��الل  عند  والريا�صيات  واالأدب  ال�صعر  درا���ص��ة 
»قونية«  يف  وقبه  االإ�صالمي  العامل  يف  املولويات  اأول  من�صىء  وهو 

الرتكية.
من  دينية  مدر�صة  و�صتون  ثالثمئة  فيها  ك��ان  طرابل�س  اأن   •
اإىل  حتولت  تقريبًا  جميعًا  واأن��ه��ا  »ال�صياغني«،  حتى  »ال��ن��وري« 
مئتي  ي��ق��ارب  م��ا  واأن  معاملها،  اأزي��ل��ت  ان  بعد  جت��اري��ة،  حم��الت 
الكبر«  املن�صوري  »اجلامع  حول  متواجدة  كانت  �صغر،  م�صجد 

لتعليم اخلط والتاريخ واللغة العربية.
اإن  اجلامع  وخلادم  فيها  للمدر�س  قبًا  دينية  مدر�صة  لكل  ان   •
 :1950 عام  يف  »النوري«  عائالت  اأهم  ومن  جامع،  للمدر�صة  كان 
ال�صندرو�صي، جوهرة، ال�صيخ حممود املغربي، ال�صيخ اأمني منقارة. 
له  ماء  برك  فيها  وا�صعة  منازيل  املغربي  اأفندي  الإ�صماعيل  وك��ان 

فكانت مركزًا لكل النا�س لال�صت�صافة والراحة.
وفيها  دينية  مدر�صة  كانت  عزالدين،  حمام  من  بالقرب  اأن   •
ف�صحة  فيها  اأن  رغ��م  للريا�صة  ن��ادي��ًا  ف�صارت  للنا�س،  م�صلى 
حميط  واأن  وامنحت،  ف�ُصقفت  الطرابل�صية  القبور  تغطيها  �صماوية 
»جامع العطار« كله قبور مدرو�صة للم�صلمني ولغر امل�صلمني....! ويف 

اأول مدخل »حتت ال�ّصباط« قبور ثالثة الأوالد الظاهر بيب�س.
ال�صاحنات،  تعادل  والطنابر  ال�صيارات  تعادل  كانت  الدواب  • اأن 
بهذه  خمت�صون  وهناك  احلديد،  بها  يحيط  خ�صب  من  دواليبها 

ال�صناعة.
تلوث  وال  الطبيعية  النفايات  ُترمى  كانت  االأ�صجار  ح��ول  اأن   •
وكان  يف�صد  ال  حتى  طعامها  كل  تاأكل  كانت  العائالت  الأن  البيئة 

الطرابل�صيون ي�صنعون ورق الزبدة من جيالتني عظام احليوان.

»هل تعلم؟«
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رحيل

المل��وك  »مص��وّر  الضاب��ط:  رحم��ي  الح��اج 
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 حاماًل 
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 
إاّل إن��ه رحل، كما عاش، بس��يطًا، فقي��رًا، عزيز 

النفس.

احلاج ال�صابط مع الرئي�س الرتكي ع�صمت اإينونو

رحمي الضابط... 
من بعده يحمي 

الذاكرة؟
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احلاج رحمي ال�صابط مع امللك ال�صعودي �صعود بن عبد العزيز يف اجلناح اللبناين - معر�س دم�صق الدويل

مع الرئي�س ر�صيد كرامي

مع الدكتور عبد املجيد الرافعي

ث��روة كبرة هي  ت��رك  ب��ل  م��ااًل  ي��رتك خلفه  مل 
عبارة عن اآالف ال�صور التي متالأ كل اأرجاء بيته 
حيث �صاقت الرفوف واخلزائن مبا حتتويه من 
�صور طيلة العقود ال�صبعة املا�صية منذ ان حمل 
الكامرا يافعًا ومل يرتكها حتى اللحظة االأخرة 
من حياته. والأن احلاج رحمي كان يدرك ان لكل 
�صياع  عدم  على  حري�صًا  كان  والأنه  كتابًا،  اأجل 
د.  حفيده  اإختار  فقد  رحيله  بعد  ال�صنني«  »تعب 
كامرته  على  قّيمًا  اأو  وريثًا  ليكون  عبيد  اأن�س 
يف  وا�صطحبه  دّرب��ه  الغاية  لهذه  وه��و  و���ص��وره، 
م�صوؤولني  م��ن  االآخ��ري��ن  على  ليتعرف  ج��والت��ه 

ودبلوما�صيني واإعالميني واأحبة.
اأن�����س: »ول���د ج���دي، رح��م��ه اهلل، �صنة  ي��ق��ول د. 
1932، بداأ الت�صوير وهو يف ال�صابعة ع�صرة من 
عمره، وقد اإمتدت م�صرته مع ال�صورة والكامرا 
ع�صرات ال�صنني واإ�صتمرت حتى وهو على فرا�س 
املوت، لقد كان يع�صق الت�صوير اإىل اأبعد حدود، 
من   ،)2018 حتى   1949 )م��ن  اأر�صيفًا  وت��رك 
ال�صور خمتلفة االأحجام واالأ�صكال و»النيغاتيف« 
واأخرى حمفوظة يف الكمبيوتر )�صور ديجيتال(.

اآالف  ي�صم  اأر�صيفًا  اإ�صتلمت   2004 العام  منذ 
الكامرا،  جانب  اإىل  رفيقه  �صرت  كما  ال�صور، 
على  واحلر�س  امل�صوؤولية  روح  لدّي  مل�س  وعندما 
متابعة االأمور بكل جدية ومنهجية اأيقن اأنه وجد 
مع  �صواء  م�صرته  متابعة  على  القادر  ال�صخ�س 

ال�صورة اأو يف جمال العالقات العامة«.
ا�صتطعت  املا�صية  ال�صنوات  »خ���الل  اأ���ص��اف: 
اأر�صفة �صور الديجيتال اإىل حد بعيد، اأما ال�صور 
�صمن  �صخ�صية  باأر�صفة  قمنا  فقد  املطبوعة 
�صعوبة  م��ع  الكمبيوتر،  جهاز  وعلى  األ��ب��وم��ات 

اأر�صفة كل ال�صور املوجودة.
عيني  ن�صب  و���ص��ع��ت  االأم���ان���ة  حملت  اأن  ب��ع��د 
املدى  على  االأول  ق�صمني،  اإىل  منق�صمًا  م�صروعًا 

القريب اأو املتو�صط والثاين على املدى البعيد.
للراحل  �صخ�صي  اأر�صيف  عن  عبارة  هو  االأول 
املنا�صبات  ويف  ال�صخ�صيات  مع  �صوره  يحتوي 
بتجميعه  واإي����اه  قمت  حيث  ع��ق��ود،  م��دى  على 

وترتيبه وتدوين االأ�صماء والتواريخ.
ال�صور،  هذه  ي�صم  كتابًا  ي�صدر  اأن  يحلم  كان 
وقبيل وفاته قال يل: اأنا مرتاح وعلى يقني انني 
اإن مل اأ�صتطع روؤية هذا الكتاب فاإنك �صوف حتقق 
االأر�صيف  فهو  االآخ��ر  امل�صروع  اأم��ا  احللم.  ه��ذا 
االأول  امل�صروع  خ��الل  من  �صيعب  ال��ذي  الكبر 
اإىل جهد كبر  بحاجة  وهو  االأرح��ب،  املدى  اإىل 

وتكاليف ناأمل ان ن�صتطيع حتقيقه« 
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حرفة

»عمر ه���ذه امل�صبنة يع���ود اإىل �صنة 1940، حني 
اأقامها اجلد »نيازي املقدم« على نهر اأبو علي. 

ي���وم »الطوفة« )في�ص���ان النهر( راح���ت براميل 
الزي���ت ت�صب���ح يف املي���اه، فاأخ���ذ العم���ال واجلد 
يزيحونها اإىل االأماكن االآمنة، ومن ذلك التاريخ، 
انتقلت امل�صبن���ة اإىل الزاهرية، اإىل هذا العقار، 
ث���م تويف جدي مورثًا ولدي���ه اأبي نزيه وعمي نبيل 
ه���ذه املهنة، با�صم »�صابون �صلوى« الذي هو ا�صم 

اأم جدي امليمون.
كانت �صناع���ة جدي تراثية قدمي���ة، اكتفى فيها 
بانت���اج �صاب���ون زي���ت الزيتون و�صاب���ون اجلفت 
االأخ�صر )امل�صتعمل يف اجلل���ي والغ�صيل( وبر�س 
ال�صاب���ون. ث���م ا�صتم���ر وال���دي وعمي م���ن بعده 
على ه���ذا العمل، قائمني بحق وراث���ة هذه املهنة 
ع���ن اأبيه���م، حق قيام. ث���م �صارا ينتج���ان اأي�صًا 

ال�صابون املطّيب اأي املعطر.
وهكذا تطورت ظ���روف املهنة وراح���ت امل�صابن 
تطب���خ منتوجاته���ا عل���ى الب���ارد، وحُت�ص���ن م���ن 
نوعي���ة ال�صاب���ون وتقني���ة �صناعت���ه، فكن���ا م���ن 
اأوائ���ل م���ن اأخ���ذ به���ذه الطريق���ة، م�صتخدم���ني 
زي���وت الطع���ام مث���ل زي���ت النخي���ل وزي���ت جوز 

الهن���د وزي���ت الزيت���ون، فحافظن���ا بذل���ك على 
انتاج �صابونة نظيفة ومعط���رة بعيارات ح�صا�صة 
ودقيق���ة وخمتلفة ع���ن اأنواع ال�صاب���ون امل�صاف 
اإليه خمتلف الزيوت الع�صوائية املعاد ا�صتعمالها، 
فالزي���ت ال ُيعر�س للحرارة العالية، اأي عدم غلي 
الزيت مع الكو�صتي���ك، فيحافظ على خ�صائ�س 

ونوعية وجودة الزيت املختار«.
هك���ذا بداأ رامي نزيه املق���دم حديثه عن م�صبنة 

جده واأبيه وعمه، وكان معه هذا احلوار:
بعد اأن ع�صت هذا اجل���و احلميم، كيف اأثر ذلك 

على عملك؟
يف بداي���ة االأمر، وبعد تخرجي من اإدارة االأعمال 
يف جامع���ة البلمند، عمل���ت كموظف يف م�صرف 

ثم انتقلت للعمل يف بروت.
لكن التاأثر بامل�صبنة كان عميقًا، �صيما اأنني كنت 
اأن���زل من �ص���ن العا�صرة م���ع وال���دي اإىل العمل، 
وكان يعاملن���ي بجدية كب���رة وكاأين عامل اآخر، 
مم���ا ر�صخ يف ذهن���ي الكثر م���ن املعلومات التي 
ع���دت بف�صله���ا اإىل تطوي���ر �صناع���ة ال�صابون، 

م�صيفًا اإىل منتوجاتنا جناحات جديدة.
كيف كانت النتيجة؟

التج���ارب كانت كث���رة وباملئ���ات. واأحيانًا تكون 
م���رات  ويف  مادي���ًا.  ومكلف���ة  خا�ص���رة  النتائ���ج 
كث���رة، كان اأب���ي يرى اأنن���ي اأدخل اأبواب���ًا لي�صت 
من اخت�صا�صي، لكنني مل اأتوقف يومًا عن طرح 
االأ�صئلة على حميطي وتكوين اخلبات والتجارب 
لتطوي���ر وجتهيز م���ا يل���زم ل�صناع���ة االأ�صناف 

اجلديدة املطلوبة يف ال�صوق.
وبالنتيج���ة �صه���د معملنا ظهور اأن���واع كثرة مثل 
�صابون كبي���ت، �صّبة، �صابون غ���ار، حبة بركة، 
 ،)Glycerine( وال�صف���اف  االأخ�ص���ر  ال�ص���اي 
والي���وم اأعم���ل على اإنتاج �صاب���ون �صائل من زيت 

الزيتون والزيوت النباتية.
هل �صُتبقي على ا�صم »�صلوى«؟

»�صل���وى« هو ا�صم جت���اري خا�س بوال���دي وعمي 
ومازالت الب�صاعة ُت�صنع وُتباع يف ال�صوق املحلي 
حت���ت هذا اال�ص���م، بنف�س ال�ص���كل والنوعية منذ 

اأربعني عامًا.
اليوم اأعمل على تاأ�صي�س ا�صم خا�س بي و�صابونة 
جديدة اأحاول من خاللها املناف�صة مع ال�صابون 
املط���روح يف االأ�ص���واق وال���ذي يف احلقيق���ة لي�س 
ل���ه اأي���ة ح�صن���ات وفوائد للَب�ص���رة. فه���و ين�صفها 

رائحة الصابون الطرابلسي 
أعادته إلى »مملكة« جده
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من���ه  وم�صح���وب  م�صامه���ا  وي�ص���د  )يجففه���ا( 
الغلي�صري���ن )امل���ادة املطرية للجل���د(. ال بد من 
طرح �صاب���ون جدي���د بامتيازات جدي���دة لنبقى 

على �صكة املناف�صة.
من اأين ياأتي الغلي�صرين؟

عملي���ة الت�صبني تنتج الغلي�صري���ن مع ال�صابون 
ب�صكل طبيع���ي، لكن ال�صابون التج���اري ُي�صغط 
ع���ب االآالت وُت�صحب منه هذه امل���ادة لال�صتفادة 
منها يف مواد التجميل، مما يوؤثر �صلبًا على جودة 
ال�صاب���ون، اإذ اأن الكثر من���ه م�صنوع اأ�صاًل من 

.Sodium tallowate صحم البقر�
كيف جتد االإقبال على منتوجاتكم اجلديدة؟

يف النهاي���ة نح���ن �صناعي���ون �صغ���ار، يجب على 
الدول���ة اأن ترعان���ا. لقد كان���ت منتوجاتن���ا ُتباع 
وُتطل���ب يف الثمانين���ات ب�صكل وا�ص���ع، ثم دخلت 
علينا املنتوجات التجارية امل�صتوردة والرخي�صة، 

فرتاجع���ت اأعمالن���ا كث���رًا يف �صن���ة 2000، لن���ا 
جت���ارب ب�صيط���ة يف الت�صدي���ر. والي���وم هن���اك 
الكثر من املحالت التي تاأخذ طلباتها من عندنا 
ال�صمه���ا اخلا�س. كما ان فك���رة تقدمي ال�صابون 
واملنا�صب���ات  االأعرا����س  تغ���زو  ب���داأت  كهدي���ة، 

املختلفة.
الي���وم مازلت اأعمل على ا�ص���م �صابون جديد بال 
م���واد حافظ���ة وال �صح���وم حيواني���ة وال اأ�صب���اغ. 
مكتفي���ًا بامل���اء والعط���ر والزي���وت باالإ�صافة اإىل 
الكو�صتيك ال���ذي يحّول هذه امل���واد اإىل �صابون. 

اللون يف ال�صابون هو للزينة والت�صويق فقط.
يتح���دث رام���ي عن جتربت���ه امل�صتج���دة يف حقل 
ال�صاب���ون الرتاث���ي يف املعم���ل وع���ن ده�صته من 
اهتم���ام النا����س بال�صاب���ون البل���دي، لذلك قام 
ب�صناع���ة �صابون جديد �صيباع قريبًا يف املحالت 
احلام����س  م���ن  م�صن���وع  الكب���رة،  التجاري���ة 
والالفن���در واأنواع كثرة جديدة. فق���د بداأ عمله 

ع���ام 2016 حني اكت�ص���ف اأن قوال���ب ال�صيليكون 
اخلا�ص���ة باحلل���وى، باإمكانه���ا ان تخ���دم هدفه 
يف اإخ���راج اأ�صكال جديدة م���ن ال�صابون ملختلف 
املنا�صبات. ف�صار من املطلوب والطبيعي ان جتد 
من يحم���ل �صلة �صابون معط���ر مبختلف الروائح 
واالأ�صكال وه���و يتوجه لعيادة مري����س اأو ليبارك 
لعرو�صني اأو ليتمن���ى الأحدهم خروجًا �صريعًا من 

امل�صت�صفى.
ل���كل هدي���ة عبارتها اخلا�س وغالفه���ا املنا�صب، 
خ�صو�ص���ًا ما ُيق���دم قبل والدة االأطف���ال وبعدها 
اأ�ص���كال منا�صب���ة، فاأهت���م  ل���الأم والطف���ل م���ن 
مبنتوجاتنا اأ�صحاب �ص���ركات االأعرا�س والهدايا 
والديك���ور. فبع�صه���م يجب اأن ُي���رتك للمدعوين 
�صابون���ة فّواحة بكي�س خا�س وبع�صهم ي�صنع من 
ال�صابون زاوية للعر�س يف منزله وحتى اأن هناك 
م���ن ُيهتّم ب�ص���راء الب�س من ال�صاب���ون املفروم 

الإزكاء املكان بالرائحة العطرة 



التمدن  - ت�شرين الأول 1722018

شوارعي

سيارات 
تحولت 

إلى »حالة« 
)Status(

تجبرك زحمة السير الخانقة، 
خصوصًا في وقت الذروة، 
على تسلية نفسك بعيدًا 

عن كل أصوات »الزمامير« 
الضاغطة ومحاوالت السائقين 

حولك في التجاوز واإلفالت 
من كل رقابة أو إحساس 

بالذنب... فال يعود أمامك 
إاّل ان تتقوى بالصبر واالنتظار 

والتلفت يمنة ويسرة مرة، أو 
التحديق بمؤخرات السيارات 

والحافالت مرات كثيرة...
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ت�صحك ملا يكتبون، تعذرهم فيما يفكرون واأحيانًا 
ت�صتفزك العبارات! لقد تغ���ر الزمن حتى و�صلنا 
اإىل تعاب���ر جديدة وا�صح���ة وجريئة و�صادمة من 
ق�صاوتها، مل يعد ال�صائ���ق يتورع يف ا�صتعمال كلمة 
»حم���ار« مثاًل وي�صعه���ا على �صيارت���ه املتجولة يف 
اأرج���اء املدين���ة ومل يعد الكثرون يلق���ون للكلمات 

البذيئة وال�صور الفا�صحة اأي بال... فاأين نحن؟
ال ب���ل من نحن؟ نحن مازلنا طرابل�صيني نعي�س يف 

مدينة العلم والعلماء... فا�صب ملا ترى!
ه���ذه حافلة تتنقل يوميًا م���ن طرابل�س اإىل بروت 
وبالعك����س، حتا�صرك كتابات عل���ى زجاج ال�صائق 
وف���وق راأ�ص���ه ميينًا و�صم���ااًل، وحتى ب���ني املقعدين 

االأماميني: 
»ال حتط اأجرك فوق«، كل ذلك يقدح قريحتك ان 
تبحث اأك���رث عن عبارات جدي���دة، يكتبها ال�صائق 
على �صيارته، من الداخ���ل اأو من اخلارج على حد 

�صواء...
لقد انتهى عهد: 

- »يا ر�صا اهلل ور�صا الوالدين«، 
- و»ال تلحقني خمطوبة«،

- و»Follow me« )اتبعني(، 
كما راحت اإىل غر رجعة جملة:

- »عني احل�صود فيها عود« 
- »تروح وترجع بال�صالمة« 

- »ال ت�صرع املوت اأ�صرع« 
- و»ر�صاِك يا اأمي«، 

نحن يف اأيام جديدة تخ�س م�صكالت هذا الزمن، 
وتع���ّب عن اأفكار اأهل���ه وم�صاعرهم، ف�صرنا نقراأ 

العربية باحلروف الالتينية:
- Ma fi wafa )ما يف وفا(،

- Ma cha Allah )ما �صاء اهلل(،
- Allah ybarek )اهلل يبارك(.

ال تتفاج���اأ بوقاحة الر�صوم! فه���ذا يوؤ�صر اإىل موقع 
و�ص���ع البنزي���ن وذاك يكت���ب كلمت���ني م���ن اأغنية 
وي�صور �صبحًا بقبعة، يرفع اأ�صابعه بلغة ال يعرفها 
اإاّل �صب���ان ه���ذا الزمن، وذلك ير�ص���م �صحابًا على 
حافلت���ه ال�صياحي���ة ال�صغ���رة ليق���ول ل���ك عل���ى 

طريقته: »الباب �صّحاب«.
اإن راأيت يومًا اأ�صاب���ع خم�س وحتتها هذه العبارة: 
»In your eyes«، فافه���م اأن معناه���ا: »خم�ص���ة 

بعيون احلا�صدين«. 
اأم���ا ه���ذه اجلمل���ة الطويل���ة املكتوب���ة باحل���روف 
 Mili mayalek abou 7adid« الالتيني���ة: 
5ayyelek« فهي: »ميلي ميالك اأبو حديد خّيالك«.
قد تقف لدقائق مت�صائ���اًل ما معنى »Clam«؟ ثم 
ت�صحك حني تكت�صف بنف�صك اأن من كتب العبارة 

على ال�صيارة، ق�صد بها »Calm« »الهدوء«؟
 Keep Clam and…« :فت�صر اجلملة مبعن���ى

Okay not that Clam«.. »حافظ على الهدوء 
و... ح�صن���ًا لي�س ذلك الهدوء« وقد ر�صم خطًا فوق 
ال���كالم ي�صر اإىل توقف عم���ل القلب عن احلياة، 

مبعنى اآخر يريدك ان تهداأ فقط، ال اأن متوت.
مل تكن عملي���ة مراقب���ة ال�صيارات امل���ارة ب�صرعة 
باالأمر ال�صهل اأبدًا، خ�صو�صًا اأن ال�صيارات العامة 
ال تقف اإاّل قلياًل، مم���ا ال ي�صاعد اأبدًا على النزول 
واأخ���ذ ال�ص���ور الوا�صحة. فمثاًل م���ّرت بنا �صيارة 

�صجلنا ما كتب عليها:
»في���ك تكون كل �ص���يء، فيك ما تك���ون �صي، فيني 

حطك برم�صي، فيني اأده�صك واأم�صي«.
كلمات وعبارات، اأ�صماء رجال ون�صاء واأدعية وذكر 
اهلل، كلها تعب عن املزاج العام لل�صائق يف املدينة 

وت�صف تغر طرق التفكر والغزل واملزاح.
لق���د ا�صتنتجنا اأخ���رًا ان اجلميع يح���ب اأن يكتب 
باحل���روف الالتينية، حتى من ال يع���رف اأية لغة، 
بات ميي���ز ان كلم���ة »For Sale« عل���ى ال�صيارات 
معناه���ا للبي���ع، كم���ا ان الكث���ر م���ن ال�صي���ارات 
تكت���ب اأرقام هواتفها على الزج���اج لالت�صال بها 
واحلجز، اإنه ع�صر االت�ص���ال والتوا�صل بامتياز، 

والتعبر عن كل الدنيا وبكل الو�صائل املتاحة... 
يبقى �صيء اأخر: اأنتبه اأيها ال�صائق: 
»قل يل ماذا تكتب اأقل لك من اأنت« 

ر.م.



التمدن  - ت�شرين الأول 1742018

»عبقري طرابلس«، »الطفل العبقري«، األول في الحسابات الذهنية عالميًا، 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 شابًا إلى »التمدن«:

»الطفل العبقري« صار شابًا           
والدولة وعدت ولم تلتزم

حممد نزيه املر

ظاهرة
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امل�صابقات  م��ع  م�صرتي  ب���داأت   2014 »���ص��ن��ة 
ببطولة  اإذ فزت  الذهنية  الدولية يف احل�صابات 
بها  ف��زت  الوقت  ذل��ك  ومنذ  للنا�صئني،  العامل 
اآخر  يف  �صاركت  وق��د  متتاليات،  م��رات  خم�س 
االأع��م��ار  جلميع  ال��ع��امل  بطولة  وه��ي  م�صابقة 
يف  حللت  وقد  احل�صاب،  اأ�صاتذة  فيها  ي�صارك 

املرتبة الثالثة يف »الرا�صينغ«.
م�صابقة النا�صئني عبارة عن 27 �صفحة 3 منها 
بها  واأف���وز  �صويًا  فيها  اأ���ص��ارك  معروفة  لي�صت 
 4 عن  عبارة  فهي  الثانية  امل�صابقة  اأم��ا  اأي�صًا. 
وتواريخ  احل�صاب  )عمليات  معروفة  �صفحات 
ُتعلن  خام�صة  و�صفحة  الروزنامة(،  اأي  االأي��ام 
اأ�صهر،  ثالثة  ح��وايل  قبل  عنها  املنظمة  اجلهة 
وكل  امل��ح��ت��وى  م��ع��روف��ة  غ��ر  �صفحات  وخم�س 
والثانية  االأوىل  ب��امل��رات��ب  فيها  ي��ف��وز  �صفحة 
يفوز  ال��ع��الم��ات  ح�صاب  على  وب��ن��اء  وال��ث��ال��ث��ة، 
امل�صابقة )كاأ�س  باملجموع، وهذه  االأوائل  الثالثة 

احل�صاب  اأ�صاتذة  من  جمموعة  تنظمها  العامل( 
اال�صرتاك  بطلبات  الراغبون  ويتقدم  الذهني، 
بناء  مت�صابقًا   40 اللجنة  تختار  حيث  بامل�صابقة 
من  املت�صابق  حققه  ما  اإىل  ت�صتند  معاير  على 

اإجنازات يف احل�صاب الذهني«.
اأربعة  ح��وايل  قبل  للم�صاركة  »تقدمت  اأ�صاف: 
اأرغ��ب  اأك��ن  ومل  امل�صابقة،  موعد  م��ن  اأ�صابيع 
بالذهاب الأنني مل ي�صبق ان �صاركت يف هكذا نوع 
من امل�صابقات، ولكن ب�صبب غياب اأحد امل�صاركني 
طلب مني املنظم امل�صاركة بداًل منه بالرغم من 
اأنني مل اأكن م�صتعدًا اإاّل اأنني وافقت. وقد حللت 
باملرتبة الثالثة يف »الرا�صينغ كاري«، ويف جممل 
امل�صابقة يف املرتبة ال�صابعة. وال بد من االإ�صارة 
اليابانيون  وحت��دي��دًا  امل�صرتكني  بع�س  ان  اإىل 
كامل  يعطون  مبجمة  ب��اآالت  اأ�صبه  هم  منهم 

وقتهم للتح�صر«.
واأ�صار حممد اإىل انه بداأ امل�صاركة يف امل�صابقات 

الدولية عندما كان يف احلادية ع�صرة من عمره، 
وهو االآن يف اخلام�صة ع�صرة.

�صلبًا  يوؤثر  ال  للم�صابقات  »التح�صر  اأن  واأو�صح 
املنحة  »اأن  مو�صحًا  املدر�صة«،  يف  درا�صتي  على 
يل  اللبنانية  احلكومة  اأقرتها  التي  الدرا�صية 
منذ اأربع �صنوات مل تزل جمرد وعد مل يتحقق. 
باأن  احلريري  �صعد  الرئي�س  مكتب  من  وعلمنا 
مر�صوم املنحة اأ�صبح جاهزًا بانتظار توقيعه من 

وزير الرتبية.
متكفل  فهو  ميقاتي  جنيب  للرئي�س  بالن�صبة  اأما 
بتكاليف درا�صتي و�صقيقتي يف »مدر�صة العزم«، 
وبالن�صبة لتكاليف التدريب وال�صفر للم�صاركة يف 

امل�صابقات فهي على نفقتنا اخلا�صة«.
بتقدير  الر�صمية  البيفيه  ب�صهادة  فاز  حممد 
الثانوية  املرحلة  بدرا�صة  ب��داأ  وق��د  ج��دًا  جيد 
خارج  واإمن��ا  الذهنية  باحل�صابات  االهتمام  مع 

اأوقات الدرا�صة 
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بيئة

اأولت »جلن���ة رعاية البيئ���ة«، من���ذ تاأ�صي�صها عام 
1984 اهتمامًا خا�ص���ًا مبحمية جزر النخيل التي 
ُو�صع���ت حت���ت حماي���ة القان���ون يف 9 اآذار 1992، 
حيث �صكلت جلنة متطوعة، من قبل وزارة البيئة، 
لالإ�صراف على املحمي���ة وتاأمني امل�صاريع اخلا�صة 

بها.
 )Proma Pir( »وموؤخرًا اأطلق م�صروع »برومابر
املمول من »االحتاد االأوروبي«، واخلا�س ب� »جزيرة 
النخي���ل« )االأرانب(، ع���ن هذا امل�ص���روع حتدثت 

ع�صو جمل�س بلدية امليناء �صماح الزيلع:
البيئي���ة  احلي���اة  اإىل حماي���ة  امل�ص���روع  »يه���دف 
وال�صياحية واإدارة حممية جزر النخيل الطبيعية، 
وُينفذ من قبل »جميعة التنمي���ة لالإن�صان والبيئة« 
بال�صراك���ة م���ع »مرف���اأ طرابل����س« و»جمعية جلنة 
رعاية البيئة«، ويت�صمن ترميم النظم االأيكولوجية 
البحرية املتاأثرة وتطوير التنوع البيولوجي البحري 

وال�صاحلي، وذلك بالتن�صيق مع وزارة البيئة«.

عنا�صر امل�صروع
وي�صمل امل�صروع:

1. اإقامة »�صن�صول« بحري عائم بطول 100 مرت.
2. اإقامة مرافق �صحية مع حمطة للمعاجلة.

3. اإزالة التعديات اال�صمنتية.
4. تنظي���م �صل�صلة م���ن التدريبات واللق���اءات مع 

ال�صيادين واأ�صحاب املراكب.
5. حمل���ة تنظيف تقوم بها اجلمعي���ات والبلديات 

والغطا�صون.
6. ترميم كافة املمرات ذات املوا�صفات البيئية يف 

اجلزيرة.
7. اإعداد وعر�س فيلم وثائقي �صامل عن املحمية.

اإدارة  يف  امل�صتدام���ة  االإداري���ة  االأط���ر  و�ص���ع   .8
اجلزيرة.

9. زي���ادة كميات املي���اه العذب���ة يف املحمية والتي 
حتتاجها الطيور املهاجرة )البكة اال�صطناعية، 

تنظيف البئر...(.

10. تركيب خم�صة اأجهزة Sensors لقيا�س ن�صبة 
تلوث املياه الناجمة عن الفيول والبكتريا.

11. عق���د ط���اوالت ح���وار ونقا����س بالتع���اون م���ع 
الوزارات املعنية والفعاليات البلدية والنقابية«.

واأو�صحت الزيل���ع »اأن وزارة البيئة و�صعت خططًا 
ا�صرتاتيجي���ة متكامل���ة الإدارة املحمي���ات، كما ان 
ال���وزارة و�صع���ت ت�ص���ورًا لتطوي���ر »حممية جزر 
النخي���ل«. وهناك اهتمام جدي من قبل املنظمات 
والهيئات الدولية لتطويرها، خا�صة ان التلوث يوؤثر 
ب�صكل مبا�صر على املن���اخ العاملي، عدا عن اأهمية 
امل�صروع عل���ى �صعيد اإدارة ه���ذا املرفق ال�صياحي 

والبيئي«.
واأ�ص���ارت اإىل »اأن جل�ص���ات توعي���ة ال�صيادي���ن 
ال�صي���د  ط���رق  �صمل���ت:  املراك���ب  واأ�صح���اب 
املالئمة، م�صكالت وحاجات �صيادي االأ�صماك، 
�ص���الالت االأ�صماك وتنا�صله���ا، واحللول الواجب 

اتباعه���ا« 

:Proma Pir مشروع
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 أنواعًا نباتية وحيوانية وموائل وأنظمة بيئية، عدا 

عن كونها محطة للطيور المهاجرة النادرة وتلك المعرضة عالميًا لخطر االنقراض.



177 التمدن  - ت�شرين الأول 2018

شباب

يذهب بع�س ال�صباب يف اأمر اإطالة �صعورهم مذهب الر�صول �صلى اهلل عليه 
ة النبوية اإاّل اأنه من اأمور العادات التي ال يوؤجر  و�صلم، ولي�س ذلك من ال�صنَّ
عليها امل�صلم وال ياأثم. فالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم طلب باإكرامه، اأي ترجيله 

وت�صريحه )رواه اأبو داود(.
اإىل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �صعر  »ك��ان  م�صلم:  عند  رواي��ة  ويف 

اأن�صاف اأذنيه«.
اأم هاين قالت: »قدم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مكة وله  ويف حديث 
اأربع �صفائر«، )وهذا حممول على احلال الذي بعد عهده بتعهده �صعره فيها، 

وهي حالة ال�صغل بال�صفر ونحوه(. )فتح الباري( )10/360(.
قال ابن عبدالب رحمه اهلل:

اأهل  عنها  واأ�صرب  اجلند  اإاّل  منهم  ال�صعر  يحب�س  ال  ع�صرنا  اأه��ل  »�صار 
و�صارت  عالماتهم  من  عالمة  ذلك  �صار  حتى  والعلم،  وال�صرت  ال�صالح 

اجلمم عندنا تكاد تكون عالمة ال�صفهاء«.
وروي عنه �صلى اهلل عليه و�صلم: »من ت�صبه بقوم فهو منهم«، ال�صعر واحللق 
ال يغنيان يوم القيامة �صيئًا، فرب خملوق حيز من ذي �صعر، ورب ذي �صعر 

رجاًل �صاحلًا. )التمهيد 6/80(.
اإن البحث يف اآراء من يتخذ �َصعرًا طوياًل، اأمر يحتاج منا كل �صب وتفهم لكي 
ُنح�صن التفاعل مع جيل من اأوالدنا جديد، يحب اأن يتمّيز يف اأي �صيء مهما 
و�صلت درجة غرابته اأو رف�صه، بع�س ال�صباب مل يقبل احلديث وال ال�صورة، 
«حممد  مبرور  احلظ  حالفنا  حتى  فقط...  ال�صورة  رف�س  االآخر  وبع�صهم 

فلفل» ورفاقه، فكان هذا التحقيق:
يرى حممد فلفل )16 عامًا( تلميذ »رو�صة الفيحاء«، اأن ال�صعر الطويل يلفت 
نظر ال�صبايا وهو مريح بالن�صبة لل�صاب، لذلك يفكر بتطويله لي�صل لكتفه.

مع  اأن��ه   ،»USL »مدر�صة  يف  تلميذ  عامًا(   16( احل�صني  عمر  يقول  كذلك 
فكرة تطويله كله حتى م�صتوى االأذنني، ويقف اإىل جانب «حممد فلفل» ب�صعر 

ق�صر اأي�صًا.
بينما رف�س عمر يايف )15 عامًا(، رف�صًا قاطعًا، مبداأ تطويل ال�صعر و�صحك 
والبنطلونات  ال�صعر  وتطويل  الدخان  من:  فقط  مينعني  »اأب��ي  �صّرح:  حني 
اأملك �صيارة خا�صة ويل هاتفي اخلا�س  الطويلة، لكنني  املمزقة والكنزات 
»انه  لكنه قال  يهتم،  والدي ال  فاإن  ال�صيارة،  لو ك�ّصرت  ببذخ. حتى  واأعي�س 
اأنه �صاب وحيد ملدير �صركة برتول يف  اإذا طولت �صعري«. يذكر  »يقو�صني« 

بروت.
اأن احلل ل�صعره  اأما اآدم احل�صن )14 عامًا( تلميذ »رو�صة الفيحاء« فوجد 
الناعم الذي ال يثبت بعد اال�صتحمام، هو ا�صتعمال القو�س، خارج املدر�صة. 
اإذا  الطويل  ال�صعر  به  يليق  ال  ال�صاب  ان  وبراأيه  ين�صف.  اأن  بعد  ينزعه  ثم 

اأهمله، اأو ق�س بع�صه وترك الباقي اأو اإذا مال لالأنوثة.
وهنا يتدخل عبداهلل عبا�س )23 عامًا( )ينتظر قبوله يف �صلك الدولة(، اأن 
ال�صعر الطويل ي�صبه امل�صارعني القدماء واأنه �صابقًا كان له �صعر طويل ي�صل 
لكتفه، لكنه اليوم قد ن�صج ويرى اأن الرجولة هي بال�صعر الق�صر، رغم اأنه 

كان يلفت نظر النا�س من حوله.
اإيهاب يو�صف )17 عامًا(  اليمني:  ثالثة �صبان جمعتهم �صورة واحدة، من 
و�صمر  الفيحاء«  »رو�صة  تلميذ  عامًا(   16( حمو�صة  جمد   ،»SUC« تلميذ 

يف  املو�صيقى  مبعهد  وم�صجل  القلمون«  »مدر�صة  تلميذ  عامًا(   17( العرت 
طرابل�س بقيادة غ�صان رحباين.

يفتخر اإيهاب باأنه متعّلق بفرقة Lil Pump االأجنبية ويحب اأزياءها ويزعم 
انه كان ي�صع احللق يف حواجبه واأذنيه و�صفتيه. لكن واحلمد اهلل مل نَر �صوى 

�صعره الطويل امل�صبوغ!
من  ال�صبغة  فر�صاة  خطف  اأن��ه  ق��ال  حني  احلقيقة  اأخ��ب  حمو�صة  حممد 
خالته وغر لون غرة �صعره، فا�صتاء منه اأهله، فاأهله يرف�صون قطعيًا مبداأ 
تطويل ال�صعر اإاّل اأنه يرى يف ذلك متيزًا عند النا�س، فال�صعر الطويل ال يغر 
لالأنوثة  مييل  من  منيز  »نحن  ال�صاب،  به  اعتنى  اإذا  خ�صو�صًا  ال�صخ�صية 

بت�صرفاته وكالمه وطريقة مزاحه« 
رندة

لماذا يطيلون شعورهم؟
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كتب

يف ما يلي تن�شر »التمدن« نبذات عن بع�ض الكتب التي مّتت طباعتها يف »دار البالد للطباعة 
.Impress والإعالم يف ال�شمال«، وهذه الكتب مّت ت�شميمها واإخراجها يف �شركة

مل يخط���ر ببايل يومًا اأثناء مراهقت���ي اأو �صبابي وبداية خريف عمري 
اأنن���ي �صوف اأكتب مقالة اأو اأن�صر كتاب���ًا. لهذا الكتاب، وهو عبارة عن 
جمموعة مقاالت ن�صرتها يف ال�صحف، ق�صة ما كانت لرتى النور لوال  

ثالثة اأ�صدقاء لهم كلهم نف�س االأهمية يف اإ�صداره وهم:
ال�صديق املهند�س ف���واز �صنكري 
الدكتور خال���د زيادة  وال�صدي���ق 
وال�صدي���ق الدكتور �صاب���ا زريق، 
الكت���اب  ُطب���ع  بف�صل���ه  ال���ذي 
واأ�صدرت���ه املوؤ�ص�ص���ة الت���ي حتمل 
ا�صم ج���ده �صاعر الفيح���اء �صابا 
زري���ق. يق���ول الكات���ب الفرن�ص���ي 
بوف���ون: »االأ�صلوب ه���و االإن�صان«، 
اإّن ه���ذا الكتاب بدءًا من عنوانه، 
ال���ذي لي����س م���ن اختي���اري، ه���و 
يف احلقيق���ة اخت�ص���ار ل�صرت���ي 

الذاتية!

اأعل���ن، م���رة جديدة، اأين اأكت���ب اإليِك وعن���ِك حتى ال���زوال... ورمبا 
اأظ���ل اأكتب بعد الفناء!! الأين اأحبِك فوق الو�صف وبكل احلروف. اأنِت 
املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.. من قبل احلياة... اإىل عالمات االأزل!!

اإىل  »اأزّف���ه«  جدي���د  كت���اب  و�صخ�صي���ات«  اأح���داث  »طرابل����س... 
واالأهل  واالأ�صدق���اء  ال�صديق���ات 
واأبن���اء مدينت���ي، ه���و جمموع���ة 
خي���ط  بينه���ا  يرب���ط  مق���االت 
تاريخي رفيع، مت ن�صر معظمها يف 
�صحف وجم���الت حملية ولبنانية 
تتن���اول  خمتلف���ة،  مبنا�صب���ات 
اأحداث���ًا طرابل�صي���ة ب���ارزة خالل 
يف  وتتحك���م  الع�صري���ن.  الق���رن 
مفا�صل هذه االأحداث �صخ�صيات 
�صيا�صي���ة اأو اقت�صادي���ة اأو روؤيوية 
كان له���ا دورها الب���ارز يف احلياة 

العامة يف املدينة ويف اجلوار.

اأتوّجه ب�صكر خا�س اإىل »موؤ�ص�صة �صاعر الفيحاء �صابا زريق الثقافية« 
���ة بعدما طلبت من  الت���ي طبعت ه���ذه االأطروحة عل���ى نفقتها اخلا�صّ
معه���د االآداب ال�صرقّية يف اجلامعة الي�صوعّية اختيار اإحدى االأطاريح 
لذلك. وكان يل �صرف نيل هذه احلظوة من املوؤ�ص�صة ومن املعهد على 

ال�صواء. 
اأن يفي���د ه���ذا  اأرج���وه  وكّل م���ا 
العم���ل الدار�ص���ني والباحثني يف 
�صع���ر االأخط���ل؛ فهن���اك جوانب 
عنه���ا  الك�ص���ف  ممك���ن  كث���رة 
والتعّمق يف درا�صتها، وقد اأ�صرت 
اإليه���ا يف خامت���ة ه���ذا البح���ث.  
فلع���ّل خط���وات اأخ���رى تتلو هذه 
���وء على  اخلط���وة، وت�صّل���ط ال�صّ
�صاع���ٍر قي���ل في���ه، عن ح���ّق، اإنه 
ف من  »اأف�صل من َمدح وَمن و�صَ

ال�صعراء االإ�صالمّيني«.

كل اإن�ص���ان يف هذا الوج���ود، ومبجرد وجوده، ي�ص���كل حكاية ميكن اأن 
ُتروى، واإن تعمقنا قلياًل لوجدنا يف هذه احلكاية الكثر مما ي�صتحق اأن 
يذك���ر واأن ُيروى.. واأمتع ما يعي�صه االإن�صان، تلك ال�صاعات التي يروي 
فيه���ا حكاياته، �صعيده���ا وتعي�صها، غناها وفقره���ا، عواطفه ودموعه 

و�صحكات���ه وعالقته مب���ن حوله.. 
ومل األت���ِق يومًا باأحد ال يتمتع بذكر 
اأيام���ه اخلوايل.  واإذا كان موهوبًا 
بالرواي���ة وق���ادرًا عل���ى الت�صوير 
بالكلم���ات، �ص���واء اأكان متعلمًا اأو 
غر متعّلم، كانت رغبة ال�صامعني 
اأن يطي���ل اأحاديث���ه... فاأن���ا بهذه 
االأوراق الت���ي اأ�صطره���ا، ال اأبتدع 
�صن���ة وال اأ�صطن���ع و�صيلة للحديث 
عن نف�صي. ما اأفعله، هو اأن اأجعل 
ال�صفهي مكتوبًا والتاريخ ت�صجياًل، 

والقول التزامًا وم�صوؤولية.

في سنة: )2017 - 2018(
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يق���ول »ال�صهر�صتاين«: اإّن »اأعظم خالف بني االأّمة خالف االإمامة، اإذ 
ما �ُصّل �صيف يف االإ�صالم على قاعدة دينّية مثل ما �ُصّل على االإمامة يف 
كّل زمان«. هذه حقيقة دامغة ال ميكن الأحد اإنكارها. فقد كان ال�صراع 
عل���ى ال�ّصلطة يف التاري���خ االإ�صالمّي، �صبب���ًا رئي�صي���ًا يف اإندالع الكثر 
من احلروب ذات ال�صبغة القبائلي���ة واملذهبية وال�صيا�صية، ويف مقتل 
حابة على يد م�صلمني اآخرين كانوا  العديد من الرموز الدينية من ال�صّ
قد قاتلوا معهم »امل�صركني« حتت قيادة النبّي واإمرته. وقد حتولت تلك 
الفنت واالأحداث التاريخّية الدامّية اإىل رحم موّلد للعنف الرمزي جتلى 

يف ظهور املل���ل والنحل واملذاهب، 
ويف ن�ص���اأة تناف����س دين���ّي وحروب 
كالمي���ة ب���ني الِفرق )اأه���ل ال�صنة 
واخل���وارج  وال�صيع���ة  واجلماع���ة 
واحلنابل���ة واالأ�صاع���رة واملعتزل���ة 
واملت�صوف���ة...( عّبت عن نف�صها 
يف تاألي���ف كتب الِف���رق االإ�صالمّية 
الت���ي ا�صت���ط اأ�صحابه���ا يف تكفر 
ا�صح���اب الفرق االأخ���رى واظهار 
ومعتقداته���م،  مقاالته���م  ف�ص���اد 
واتهامه���م بال�ص���الل واملروق من 
الدين، ون�صب احل���ق اىل اأنف�صهم 

)الفرقة الناجية(.

لق���د تعّرف���ت اإىل �صماحته يف مرحل���ة مبكرة اأواخ���ر �صتينات القرن 
املا�ص���ي عندم���ا كان ي���رتدد م���ع اأ�صقائ���ه اإىل الق�صم املهن���ي - فرع 
الطباع���ة يف دار الرتبي���ة والتعلي���م االإ�صالمي���ة وكان يراأ�ص���ه والدي 
ح�ص���ن دند�صي رحمه اهلل، وجلمي���ل ال�صدف اأن �صقيقي االأكب فوؤاد 
عندم���ا ترك له والدي حرية اإختيار اإ�صم �صقيقي االأ�صغر عند والدته 
مل ي���رتدد اأن يخت���ار ل���ه اإ�صم »مال���ك«، وعندما �صئل ع���ن �صبب هذا 
االإختي���ار، اأج���اب باأنه يدرك مدى املحب���ة والتقدير اللذي���ن تكّنهما 
عائلت���ي ل� »مالك ال�صع���ار«. وتباعدت ال�صنون الألتق���ي �صماحته بعيد 

اإنتخابه ح���ني كّلفت مبتابعة 
ن�صاطات���ه ولقاءات���ه ل�صالح 
الوكال���ة الوطني���ة لالإعالم، 
عّرفت���ه  ي���وم  اأين  واأذك���ر 
باإ�صم���ي، ملحت ذلك االإبحار 
يف عيني���ه نح���و اأف���ق املكان 
الفت���وى  دار  به���و �صال���ة  يف 
حي���ث كان ي�صتقب���ل ح�ص���دا 
م���ن الزوار واملحب���ني، ليعود 
بعد ثوان م���ن تلك »ال�صفرة« 
يف ع���امل الذكري���ات لرحب 
بي وي�صاألن���ي عن كل فرد يف 

عائلت���ي.

اأثبت الكتاب الفر�صّيات االآتية:
- راكم���ت ال���دول وال�صع���وب التي تعاقب���ت على لبنان، من���ذ الع�صور 
القدمي���ة وحت���ى االنت���داب الفرن�ص���ي علي���ه، الكث���ر م���ن التاأثرات 

احل�صارّية فيه، واأ�صهمت بالتايل يف انبثاق »الثقافة اللبنانّية«.
- اإنَّ املعامِل االأثرّية، يف املدن االأقطاب، هي �صواهد حّية على مكانتها 

يف تاريخ الدول واالإمباطورّيات التي حكمتها على مررِّ الع�صور.
- تاأّثرت النه�صة العلمّية والثقافّية والفّنية يف املدن االأقطاب، بدرجة 
اأو باأخ���رى، بالنه�صة االأوروبية؛ فنق���ل اللبنانيون الذين تفاعلوا معها 

اإىل وطنهم كلَّ ما تعلموه.
- حافظت بروت، العا�صمة 
القط���ب، طوال تاري���خ لبنان 
عل���ى  واملعا�ص���ر،  احلدي���ث 
اخلدماتي���ة  مركزيته���ا 
والثقافية، عل���ى الرغم مّما 
م���ّر عليها من وي���الت حرب 
لبن���ان، فيم���ا متّكن���ت املدن 
االأقط���اب االأخ���رى، كّل على 
حدة، م���ن بن���اء �صخ�صيتها 
الثقافي���ة املحلي���ة، واقت�صاد 
خ�صائ�صه���ا  م���ع  يتنا�ص���ب 

الطبيعية واجلغرافية.

ف�صول الكتاب:
- اجلرائ���د واملج���الت الطرابل�صي���ة وال�صمالي���ة من ع���ام 1893 اإىل 

1999 �صيا�صية وغر �صيا�صية: 77 جملة اأو جريدة.
- اجلرائ���د واملج���الت من عام 2000 اإىل نهاية ع���ام 2017 �صيا�صية 

وغر �صيا�صية: 33 جملة اأو جريدة.
- اجلرائ���د واملجالت واملطبوعات الت���ي اأ�صدرتها النوادي واملدار�س 

والكليات والرابطات واجلمعيات طوال القرن الع�صرين: 30 جملة.
- املطاب���ع واملكتبات العامة واخلا�صة وكل ما توفر من معلومات عنها 

منذ 1898 وحتى االآن.
- اجلرائ���د واملج���الت من خارج 
طرابل�س )لبنان - م�صر - �صوريا 
- فل�صطني( يف الن�صف االأول من 
الق���رن الع�صرين والت���ي �صاهمت 
واملعتق���دات  االأف���كار  ببل���ورة 
 23 الطراب�صي���ة:  واالجتاه���ات 

جملة.
- �صور الأغلفة الكتب الطرابل�صية 
م���ن  االأول  الن�ص���ف  الن���ادرة يف 
القرن الع�صرين ك�صجل وعّينة من 
االإنت���اج الفكري �ص���واء كانت هذه 
الكتب موؤّلفة اأو معّربة: 47 كتابًا.
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الأن مدين���ة طرابل����س ت�صتح���ق، فاإنن���ا ن���رى اأن تلع���ب دوره���ا اجليو 
ا�صرتاتيج���ي احليوي وتكون حا�صن���ة لال�صتثمارات املحلية واالقليمية 
ْعن���ا روؤية ا�صرتاتيجي���ة جديدة تتما�ص���ى مع حاجات  والدولي���ة، فو�صَ
االقت�ص���اد االقليم���ي والعاملي، وجتعل منها نقط���ة جذب حمورية لكل 
الطاحم���ني يف تطوير ا�صتثماراتهم. كم���ا اأن هذه الروؤية تهيئ  مدينة 
طرابل����س لتك���ون من�صة انطالق لتلع���ب دورًا رئي�ص���ًا يف اإعادة اعمار 
م���ا خّلفت���ه احلروب اجلائ���رة والعبثي���ة يف البلدان العربي���ة ال�صقيقة 
املج���اورة. والأن مدين���ة طرابل����س ت�صتحق، كان هذا الكت���اب االبي�س 

جامع���ة  ن���واة  يت�صم���ن  ال���ذي 
خلطتيها االإمنائية واالإ�صتثمارية، 
والذي ناأمل اأن يكون باإرادة اأهلها 
وتكات���ف �صيا�صييها مر�ص���دًا لكل 
الت���ي  اللبناني���ة  الدول���ة  ادارات 
تري���د ان ت�صح���ح م�ص���ار االمناء 
املتوازن يف املدينة فتبا�صر بتنفيذ 
ما جاء فيه م���ن م�صاريع، كما اأن 
هذا الكتاب �صيك���ون دلياًل ابي�س 
نا�صع���ًا ل���كل ال�صنادي���ق الدولية 
وامل�صتثمرين املحليني واالقليميني 
الذي���ن يطمح���ون يف  والدولي���ني 

تاأمني ا�صتثماراتهم.

تتمت���ع طرابل�س ب���رتاث ثقايف غر مادي يتمث���ل يف التجليات »العفوية 
وامل�صنوعة من قل���وب النا�س وعواطفهم وه���و حم�صلة ن�صاط النا�س 
يف حياتهم اليومي���ة ويف ممار�صاتهم العملية«. ومن جتلياته »احلكاية 
واخلراف���ة يف �صتى اأنواعه���ا واالأق�صو�صة واملث���ل واحلكمة والق�صيدة 
ال�صعري���ة واملطاليع واملواويل، واحل���داء وال�صروق���ي واملعنَّى وخمتلف 
اأ�صن���اف النرث وال�صعر، مع ما ميكن اأن ُيك�صف عن القدرة العقلية من 
خالل احلزازي���ر واالألغاز والعمليات احل�صابي���ة املعقدة«. وقد حددت 
»اليوني�صكو« الرتاث الثقايف غر املادي، باأنه: »املمار�صات والت�صورات 

واملع���ارف  التعب���ر  واأ�ص���كال 
وامله���ارات، وم���ا يرتب���ط به���ا من 
اآالت وقط���ع وم�صنوع���ات واأماكن 
ثقافي���ة التي تعتبه���ا اجلماعات 
االأف���راد،  واأحيان���ًا  واملجموع���ات 
جزءًا من تراثهم الثقايف«. وحتدد 
االإتفاقي���ة ب�ص���اأن حماي���ة الرتاث 
ه���ذه الثقاف���ة »...اللغ���ة املحكية، 
والتقالي���د  والع���ادات  واالأغ���اين 
واالعتق���ادات واالأمث���ال واحلك���م 
اأداء  وتقالي���د  وفن���ون  ال�صعبي���ة، 
العرو�س واملمار�صات االإجتماعية، 

والفنون احلرفية التقليدية«.

ال اأ�صتطي���ع اإطالق �صفة حمددة على خواط���ري واأفكاري ال�صيا�صية، 
وال اأ�صتطي���ع و�صع عنوان جامع لها، الأنها نتاج اأحداث مرتابطة وغر 
متتالي���ة ال بالق���وت، وال بالزم���ان، ه���ي اأ�صب���ه بغ�صب اأُغلق���ت اأمامه 

املنافذ فاإ�صطر الإفراغ جعبة �صخطه واإمتعا�صه فوق ال�صفحات.
وه���ي حن���ق على وط���ن مل تع���د تنطب���ق عليه مفاهي���م االأوط���ان الأن 
اأ�صح���اب ال�صلطة توجه���وا لتوريث اأبنائهم الذي���ن بدورهم �صيورثون 
اأبنائه���م حتى �ص���ار البلد اأ�صب���ه باملمالك التي ي�ص���رح فيها االأغراب 
واالأع���راب ويلوثون وحدته باإطماعهم وخبث نواياهم.. ويحولونه اإىل 

م�صاحات حقد وبغ����س، وباحات 
ومفاخ���رة  باالإن�ص���ان،  متاج���رة 
بالف�ص���اد واالإرتهان، لكن كتاباتي 
ترف����س االإنحناء اأم���ام االإغراء، 
للم�صاوم���ات  اخل�ص���وع  وتاأب���ى 
العقلية  ب���كل قواه���ا  وتتجاهله���ا 
والقلبي���ة والوجداني���ة، ث���م تدير 
دفة �صفينته���ا نحو �صوء احلقيقة 
ال�صاطعة والناطقة بالكالم املعب 
ع���ن �صراحة فكري���ة واإ�صتقاللية 
كتابي���ة ت�صطر �صفح���ات مطرزة 
بكلم���ات واأفكار ال لب����س فيها وال 

اإبهام.

هذه اخلواطر واالأ�صعار املغمورة باأ�صعة �صم�س الوجدان... 
واملنثورة فوق اأع�صاب اخليال...

التمني... واملن�صورة على �صفحات 
و�صدق  ال�����ص��در،  اأن��ف��ا���س  ورئ���ة  ال��ك��ي��ان،  اإح�����ص��ا���س  ه��ي خال�صة 
اإخال�س القلب، التي جتمعت نقطة اإثر نقطة يف اأعماق بئر العمر،                        
اأمطار  وكاأنها  القهر،  وموا�صم  االأع��وام  ف�صول  فوق  اإنهمرت  ثم 

�صتاء حزين الق�صمات اإ�صتطاب ال�صكن يف زوايا اأ�صلعي... 
واإمتزج ب�صرارات وجعي، واإ�صتبد بخاليا ال�صريان...

ال��زف��رات احلبية  ه��ذه  واأن��ت��ج 
والتاأوهات االإن�صانية املعبة عن 
وتو�صالت  احل��وا���س  اإ�صتغاثات 
ال��ق��ل��م ال����ذي ���ص��اك��ن ���ص��ن��وات 
��ب��اي، وت��رع��رع يف اأح�����ص��ان  ���صِ

�صبابي... زمن 
ن�����ص��ج��ت ت��ط��ل��ع��ات��ه م���ع ب��داي��ة 
الروؤى  الكئيب  مل�صواري  النهاية 
على  واملنحوت  ال�صعور  والغريب 
باأ�صى  امل��ث��ق��وب��ة  ق���دري  خ�صبة 
املرارة، و�صدى  التعا�صة، و�صقم 

االآالم.
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قب���ل ان تبداأ بقراءة كتابي املتوا�صع ه���ذا، اأود اأن الفت انتباهك اإىل 
بع�س االأمور التي ال بد من ذكرها.

- اأوله���ا: ان رج���اًل لي�س يف قلبه حنني اإىل املا�ص���ي، لي�س بحاجة اإىل 
كتاب���ي ه���ذا. يحتاج لكتابي اإن�ص���ان عرف احلا�ص���ر وم�صاكله، وتتوق 
نف�ص���ه اإىل ا�صرتاح���ة ق�صرة م���ع ما�صيه ومع بع����س الذكريات التي 

مازالت حتتل كيانه.
- ثانيه���ا: األفت انتباه القارىء الكرمي، انني ا�صتعملت يف كتابي هذا، 
اللغ���ة املحكية والتي كان اأهل قريتي يلفظونها، جماًل ومفردات والتي 

بع�صها م���ن اأ�صل تركي اأو فار�صي 
باللغ���ة  واأعن���ي  �صري���اين...  اأو 

املحكية، اللغة العامية.
ان���ك  تظ���ن  كن���ت  اإن  ثالثه���ا:   -
�صتقراأ يف كتابي هذا عن بطوالت 
وخ���وارق وغرامي���ات واأ�صاط���ر، 
فاأنا اأخبك: ان ال مكان لهذا كله 

يف الكتاب.
- رابعها واالأخر: ان ال�صور التي 
تراه���ا يف ه���ذا الكت���اب، بع�صها 
من املا�ص���ي البعي���د وبع�صها من 
املا�ص���ي القريب لكنه���ا اندر�صت 

كلها... وهذا ما يوؤملني.

اإن ال�صع���راء ال�صعبيني اللبنانيني كان له���م دورهم االأبرز على �صعيد 
االأدب ال�صعبي، طرقوا خمتلف االأغرا�س ال�صعرية كالغزل واحلما�صة 
واملرا�ص���الت واحلكمي���ات والرث���اء واحلن���ني اإىل الوط���ن والن���وادر 
والفكاه���ات. وق���د كان لعدد كبر منه���م وزنهم يف اإغن���اء ال�صاعرية 
ال�صعبية يف كثر من الق�صائد التي اأثارت الده�صة واالإعجاب، وتركت 
اأث���رًا عميق���ًا يف النفو�س ملا لها من اأبعاد اإجتماعي���ة واإن�صانية ووطنية 
وتربوي���ة وخلقية، تع���ود يف معظمها اإىل االأ�صالة والع���ادات والتقاليد 
ال�صعبي���ة املتوارث���ة عن االأجداد �صنة بعد �صنة وجي���اًل بعد جيل، واإىل 

التعاب���ر ال�صعبي���ة العريقة بعمق 
مدلوله���ا املعن���وي الرفي���ع. وياأتي 
يف مقدم���ة ه���وؤالء ال�صع���راء وليم 
�صعب وفوؤاد اأبو غامن اللذان نظما 

ق�صائد بالف�صحى والعامية.
- اإن الزج���ل �صاح���ر بطبيعته اإذا 
ما ارجتل من على املنابر في�صتثر 
ب�ص���ورة عفوية عا�صف���ة متواترة 

من الت�صفيق.
- الزج���ل اأقرب ط���رق االأدب اإىل 
العق���ل وه���و ال �ص���ك لغ���ة القلوب 
ال�صل�ص���ة املج���ردة ع���ن الزخرف 

اللفظي.

اإعتق���دت اأن ال���كالم كّله قد قي���ل، فلم���اذا الكتابة؟ اإعتق���دت اأن كل 
االأيديولوجي���ات قد جّربت، فلماذا التنظر؟ اإعتقدت اأن النور قد �صّع 
منذ األفي �صنة، وت�صاءلت: ماذا �صتفعل �صمعتك اخلافتة، اأيها الكاتب 
يف اآخر الزمان؟ فت�صت ع���ن االأجوبة حيث تعي�س االأجوبة ال�صادقة.. 
ووجدته���ا يف تعليم املعلم االأبدي ال�صال���ح واأمثاله وتعاليمه.. وجدت 
ن���وره االأب���دي ي�ص���ّع عل���ى امل�صكون���ة، وطوب���ى مل���ن ي�صك���ن يف طريقه 
امل�صتنرة.. وجدت العمل املقد����س يف �صميم تعليمه: اطلبوا جتدوا.. 
اإقرعوا يفتح لكم.. وجدت حتفي���زه على املبادرة الفردية واالإبداع يف 
َمثل التج���ارة بالوزنات.. وجدت تعليم القناعة ال�صايف للعقول يف مثل 

طيور ال�صماء التي ال
تزرع وال حت�صد.. واهلل يقوتها..

وج���دت اأن اجلمال املعطى من فوق 
هو االأبهى يف مثل الزنابق التي

ه���ي اأجم���ل م���ن ث���وب �صليم���ان يف 
جمده..

وجدته يريدنا العي�س بكنفه واحلياة 
الدائمة معه يف احلا�صر

وامل�صتقبل.. اأن���ا هو الطريق واحلق 
واحلياة..

وجدت عن���د �صيدي طري���ق احلياة 
املثالية الكاملة.. وتعليمه الكامل.

ه���ي الق�صي���ة التي ا�صتح���وذت كل اهتمام���ي والتي �صكل���ت بو�صلتي 
ال�صيا�صي���ة والثقافية واالأخالقي���ة والرتبوية واالإمنائية منذ اأن بداأت 
اأدرك ماهي���ة م���ا حويل، وما يجري م���ن اأحداث كنت اأج���د �صعوبة 
يف فهمه���ا وكانت توؤملني وتعذبني وتدفعن���ي للقراءة والبحث الدائم 
ع���ن و�صيل���ة للفهم لعله���ا تخفف م���ن عذاباتي التي كان���ت تالزمني 
من���ذ طفولت���ي، وكانت ُت�ص���رم يف داخلي ن���ارًا حارق���ة عندما كنت 
اأفك���ر كي���ف لع�صابات القت���ل واالإج���رام اأن ت�صرد �صعب���ًا كاماًل من 
اأر�ص���ه، وت�صتوط���ن يف تلك االأر�س عل���ى مراأى وم�صم���ع العامل كّله، 

الع���امل  لذل���ك  ي���رف  اأن  دون 
جف���ن اأو دون اأن ي���وؤرق �صمائ���ر 
�صا�ص���ة الع���امل منظ���ر امل�صردين 
الع���راة  اجلائع���ني  الالجئ���ني 
احلف���اة املجردي���ن م���ن كل حق 
اإن�ص���اين، جعل���ه اأولئ���ك ال�صا�صة 
واأولئ���ك القادة يف �صل���ب �صرعة 
االإن�صان،  املتحدة حلق���وق  االأمم 
املراأة.  الطفل وحلق���وق  وحلقوق 
ولك���ن يب���دو اأنه���م �صاغ���وا تلك 
الرنان���ة  وال�صياغ���ات  القوان���ني 

لتكون �صاحلة ل�صعوبه���م فق���ط.
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ن�صاأ ال�صاعر حممد �صهيل املر يف بيئة ريفّية �صّيقة ِخْلٍو من املوؤ�ص�صات 
التعليمي���ة فا�صطر اإىل الذهاب اىل مدر�صة دي���ر ع�صا�س مع اأخيه كل 
يوم �صرًا على القدمني مواجهًا البد والتعب والبعد وخطر احليوانات 
املوؤذي���ة يف الطريق، لكنه تابع امل�صرة حماط���ًا بالذعر والقلق، عاقدًا 
هدن���ًة مع الزمان، فغزل م���ن االأمل مالءة تخفي عن عينيه ظل الواقع 
وعتم���ة البوؤ�س، من دون اأن يغيب وعيه للذات التي بقيت ت�صامر الواقع 
املرفو����س وتنادم االأخطار وتقّيم االحتم���االت. وال بّد من االإ�صارة اإىل 
اأّن الواقع املذكور، مل يكن يحت�صن ال�صاعَر االحت�صاَن الكامل فقد كان 

غنّي���ًا باملفاجاآت الت���ي ال تر�صي؛ 
والتي كانت انعكا�صًا ل�صقاء مقيم 
اأو احتجاجًا على �صقاء زائر لذلك 

كان على �صاعرنا:
ه  1- رعاي���ة القل���ق ومراقب���ة منورِّ

الرتاكمي
2- البح���ث عن ذات���ه املنفّية بني 

الركام
3- اإعادة ت�صكيل معطيات احل�س 

وظهور التدّفق الوجداين
تغييبه���ا،  اأو  ال���ذات  غي���اب   -4
واإقامة ح�صن جتاور مع م�صاحات 

الغياب املذكور.

م���ن م�صطفى �ص���ادق الرافع���ي اإىل �صلي���م الرافعي �ُصالل���ُة حروٍف 
متوهجة، تتعاطى البي���اَن وتعاقُر خمرة املجاز الرافعّية املذاق، �صوقًا 

واحتفاًء باالإن�صان املرتفع فمرحى بالربيع يعانق قلَب االإن�صان. 
حني تقراأ �صليم الرافعي جتد نف�صك اأمام اأديب و�صاعر مكتمل العدة، 
ب���ل اأمٌر من اأمراء الف�صاحة والبالغة والبيان، واأ�صلوُبه البياين يعلو 

حينًا ويهبط حينًا ولكّنه ال ي�صّف.
لفتن���ي ح�صوُر هراقليط����س الفيل�صوَف اليون���اين يف اأدبه. هذا الذي 
اعت���َب اأن النار َمن بني العنا�صر االأربع���ة هي اأ�صل االأ�صياء... و�صليم 

االإبح���اَر  يجي���ُد  ُرّب���اٌن  الرافع���ي 
نه���ر هراقليط�س  وال�صباح���َة يف 
الذي ال ينزل االإن�صاُن فيه مرتني.
اإ�ص���ارًة اإىل تغ���ّر املي���اه ب�ص���ورة 
م�صتمرة، وهكذا يتحدث الرافعي 
عن النه���ر املجهول ال���ذي يتدّفُق 
يف هذا الك���ون، بل يج���ري اأحمَر 
يف االإن�ص���ان كما يجري يف النبات 
واجلماد واحلي���وان، يقول: اأَزعُم 
اأّن ح���َب االأم هو هو دُمها م�صتهيًا 
عن���اَق الطف���ل واأَن م���ا يجري يف 
عروق الب�صر اإمن���ا هو نهر حارت 

الب�صرية يف حتديد مغزاه.

ال�صاعر الدكتور حممود عثمان:
مواليد 1969 بيت الفق�س ال�صنية

�صدر له:
- قمر اأريحا )�صعر( املركز العربي لالأبحاث والتوثيق 1999.

- بي�صة الرخ )�صعر( دار احلداثة 2001.
- اإبلي�س يف اجلنة )رواية( دار الفارابي 2011.

- الطريق اإىل جبل ال�صم�س )رواية( دار الفارابي 2012.
 - اأقول �صتاأتي التي اأ�صتهيها )�صعر( دار الفارابي 2013.

- املق���ام املحم���ود )ن���رث( ال���دار 
العربية للعلوم نا�صرون 2014.

- قمر على بيت الفرزدق )�صعر( 
دار الفارابي 2015.

- جنا����س عابر )�صعر( دار نل�صن 
.2016

عينيه���ا  م���ن  النم���ور  ت�ص���رب   -
)�صعر( دار نل�صن 2016.

من�ص���ورات  )رواي���ة(  اأرواد   -
االأم���ان  ودار  ب���روت  �صف���اف 

الرباط 2017
املوؤلف���ات  م���ن  جمموع���ة  ل���ه   -

الد�صتورية.

هل نحن م�صّرون اأم خمّرون؟
عندم���ا حتلق ال���روح، هناك.. حي���ث املحبة تغمر القل���وب، واملالئكة 
ترف���رف من حولها.. نكتفي، نالحقه���ا كمن يرك�س حتت قو�س قزح. 
قالوا: حمظوظ من ا�صتطاع اأن مير من حتته! هي اأ�صاطر وحكايات، 

ال نفهمها يف بع�س االأحيان، لكنها موجودة..
نخاطب اأرواحنا، اأح���رارا، وال نهاب احلواجز التي متنعنا من العبور 
م���ن اأر�س الواقع اإىل اأفق ال ح���دود له. اإنها بال �صوت، ال �صجيج لها، 
ال اأحد ي�صمعها �صوانا، تارة تتناغم م�صاعرنا وننزلق يف فخها، وطوًرا 

نت�ص���ارع معه���ا. اإنه���ا مو�صيق���ى 
ال  هادئ���ة،  اأم  �صاخب���ة،  اأكان���ت 
ن�صتطيع اأن نتحك���م بها، يحكمها 
قائد االأورك�ص���رتا االأكب، تعزفها 
يتدخ���ل  فج���اأة  قلوبن���ا..  اأوت���ار 
العقل ومن غر اإنذار، كالقا�صي 
بواقعن���ا!  يذكرن���ا  ال�ص���ارم، 
نرتاج���ع خطوات خوف���ًا من جرم 
مل نرتكب���ه، وم���ن ظن���ون واهمة، 
واأح���كام موؤب���دة ل���ن ن�صتطيع اأن 
جنابهها وحدنا. نع���ود و نبت�صم، 
الذي���ن  الوحي���دون  اأنن���ا  نتذك���ر 

ن�صمعها.
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ل  كث���رًا ما اأع���ب يف بي���ادر الكلمة واأجول فيه���ا. لكّن عب���وري املف�صّ
وجت���وايل االأطول يكون يف بيدر ال�ّصع���ر. ذلك حل�صن حّظي، ول�صعادة 
تغم���رين عندما اأم�ص���ي ق�صطًا عل���ى نورجه. فيدور ب���ي على اأجنحة 
الق�صي���دة، يعل���و حينا ويهبط حينا اآخر، لي�صر اأفقًي���ا اأحياًنا. فيعلق 
عل���ّي ويّف، من بيدره، بع�س من قمٍح يدفعني لطحنه يف دوالب الّذوق 
والفه���م والّتحلي���ل. فاأ�صنع م���ن طحينه عجينة اأب�ُصطه���ا على »كارة« 
الفكر والبحث، اأرّققها بكّفّي واأ�صابعي، حّتى ت�صتوي دائرتها، قبل اأن 
األ�صقها على »�صاج« الكتابة، لت�صبح رغيّفا جاهزًا للغذاء على مائدة 

االأدب والبحث العلمّي.
ن  الع���امل املك���ورِّ ن���رى في���ه  رغي���ف 
معارج���ه  يف  فنط���وف  للق�صي���دة، 
ونتوقف عند مفا�صله، نرقب اّت�صاع 
ردهات���ه وتنا�صقه، وم���ن ثم ترداده 
ببع�صه، ونع���ود اإىل ما زّين جدرانه 
من �صور، وما تدىّل من انعكا�صات، 
و�ص���دح من مو�صيقى، يخبو �صداها 
ويعل���و يف ف�ص���اء حركت���ه و�صكونه، 
يت�صّلل اإىل الّنف�س بعيدًا من العامل. 
فرنان���ا نطوف يف ع���امل مل نن�صجه، 
فنعجب تارة بجماله وطورا ال تثرنا 

اأّية ده�صة منه.

هذا الكتاُب بْوٌح وك�صف. البوُح 
اإف�ص���اٌح عن احلميم���يِّ املكتوم. 
والك�ص���ُف ج���الُء روؤي���ا.. كونيَّة 
يف اأبعادها، فريدة يف اأ�صالتها، 

منارة يف هدايتها..
قبل دخويل املوت 

كلَّمتني »االأم«، َقالْت: 
متى اآن اأوان عودتَك

ْر حاذْر غيبوبة العبور وتذكَّ
اأننا كنا يف البدء واحدًا

وواحدًا نكون عند امتام عملنا
فال َتَدْع ُبعدي عنَك

ُي�صعرَك بنق�سٍ وحاجة
اأو ا�صطراٍر اإىل كنف االأنثى

فاأَنا االأم واأنا احلبيبة  
ة لَك غري. وال خا�صّ

وقالت:
حني ت�صارف على العودة 

�صاأنتقي لَك امراأًة  
لتوَلَد من رحمها

وتنجَز باقي املهمة 

ر على الوالدة العطاء فاإذا تعذَّ
وافتقدَت االإحت�صان واالأمان

فال ت�صطرب 
واأَْنَت مبفَرِدَك يف امل�صر 

وال ت�صتعن باأُخرى 
ر عليَك اخُلطى فتع�صرِّ

ة    ِلَكْوِنها غر معنيَّ
بالقيام مقام الوالدة.

قط���راٌت من ن���دى الكلم���ات، كت���اٌب يخرج م���ن االأعماق في���ه الهَوى 
والُهي���ام، والر�ص���ُم بح���روف الكالم. خواط���ر ت�صيب القل���ب بخفقٍة 
بومي����س اجلمال، وت�ص���دح باحل���ب وُت�صفر عن امل�صاع���ر. وخطرات 
تث���ر اجَل���دل يف عديد الق�صاي���ا، فتناق�س، وتنق���د، وت�صخر، وتتوقف 
عن���د مناذج عرفُتها عن قرب، وخبتها ع���ن جتربة، فاأ�صّطر ما عِلَق 
يف خاطرت���ي من انطباعات وقناعات، وق�صايا ا�صتحّقت عندَي وقفة، 
وراأيًا وانطباعًا. كتاب تعديُت فيه اخلطوط، وقفزُت فيه فوق احلواجز، 
هك���ذا اأراين يف كث���ر مما اأكتب. قد اأبدو فيه �صاع���رًا ول�صُت ب�صاعر، 

�صت���ى،  ع���وامل  يف  �ص���اَح  واأديب���ًا 
فجّمَل االأف���كار برقي���ق الكلمات، 
ولطي���ف العب���ارات. دخل���ُت في���ه 
عامل امل���راأة، الأبح���َث يف اأعماقها 
ع���ب الكلم���ة املنتق���اة، الأق���راأ يف 
مالم���ح وجهه���ا ب���وؤرة اجلمال يف 
لوح���ة الوج���ود. فاجلم���ال عندي 
لزحم���ة  االأ�صي���ل  البدي���ل  ه���و 
ال�صجيج، وت�صابك االأنوار، وتلوث 
وه���و  املواق���ف،  وعبثي���ة  اله���واء 
�صرخ���ة يف وج���ه م�صاع���ٍر و�صَلت 
اإىل احل�صي����س، واأفع���ال فا�صت 

بالكراهية والعنف وُحب الذات.

»وم�ص���ة يف مهّب الّزمان« هي املجموعة الّثاني���ة التي اأ�صعها بني اأيدي 
مت« وهي ك�صابقتها،  القّراء. بعد املجموعة االأوىل »روؤيا على جدار ال�صّ
مّت ترتي���ب عناوينه���ا ع�صوائّي���ا بحي���ث مل ت���راع الّت�صل�ص���ل الّزمني وال 
املو�صوعاتّي وال الّنوع االأدبّي وال غره. رمّبا يكون ذلك بعيًدا عن العلمّية 
والّتنظي���م، ورمّبا هو يواكب الفو�ص���ى اّلتي يعتبها البع�س، وقد تكون 
���ة يف جمال االإبداع. ورمّب���ا هو الّتنويع  كذل���ك، قّمة يف الرّتتيب، خا�صّ
اّلذي يقّدم للقارىء لوحة �صاملة حتتوي على كّل اخلطوط واالألوان ُيقراأ 

فيها االأدب باجلملة وُيّطلع عليه بكّل ما فيه. 
بع����س عناوينه���ا عم���ره ع�ص���رون 
�صنة وقد يزي���د، وبع�صه كتب منذ 
�صهر ورمّب���ا اأكرث بقليل وهو �صدى 
لواقعة اأو حدث مو�صوعّي اأو نف�صّي 
اأو فك���رّي وقد ال يك���ون كذلك. وال 
ب���ّد يل اأن اأ�صك���ر موؤ�ّص�ص���ة �صاعر 
الفيحاء �صابا زري���ق الّثقافّية على 
املجموع���ة  ه���ذه  اإ�ص���دار  توّليه���ا 
ال�ّصعرّي���ة وعل���ى ت�صجي���ع االأدب���اء 
والكّتاب يف طرابل�س املحرو�صة ويف 
�صمالن���ا ولبنان و�صكرن���ا اخلا�ّس 
اإىل رئي�صها الدكتور املحامي �صابا 

قي�صر زريق، عا�صق الفيحاء.  
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واملقاالت  واملداخالت  الدرا�صات  من  جمموعة  الكتاب  هذا  ي�صم 
وحتى   2001 العام  منذ  خمتلفة  منا�صبات  يف  كتبتها  اأن  �صبق  التي 

العام 2017. 
الذي  الكتاب  من  الثالث  اجلزء  ت�صكل  التي  الثالثة  املجموعة  وهي 

يحمل عنوان: »للذكرى والزمن االآتي«.
اأعتقد  واأفكار  معلومات  من  عليه  تنطوي  ملا  ان�صرها  اأن  راأيت  وقد 

انها مفيدة.
التالية، مرتبًة ح�صب  العناوين  اأ�صنفها حتت  اأن  وقد حر�صت على 

تاريخ �صدورها:
مداخالت حول كتب ودرا�صات.

حوارات �صحافية وكلمات.
يف املقاومة.

متفرقات.
يف ذكرى راحلني اأعزاء.

ما  ال���ق���ارىء  فيها  ي��ج��د  اأن  اآم���ل 
باأحداث وقعت و�صخ�صيات  يذكره 
اأنها ال  اأظن  واأفكار ُطرحت  رحلت 
ومواقف  باأهميتها  حتتفظ  ت��زال 
من اأحداث كان ال بد من اتخاذها 

وتاأكيدها.

م���ن غرف العمليات يف ال�صن���ني ال�صعبة التي عانت منها املدينة على 
ال�صعي���د ال�صح���ي يف احلروب التي دمرت الكث���ر على اأر�س الوطن 
ُول���د احللم الكب���ر بالرد احل�ص���اري عل���ى التخلف ال�صام���ل للو�صع 

ال�صحي يف املدينة....
 ُول���د لديَّ حلم اإقامة م�صت�صفى وف���ق اأرقى م�صتوى علمي وتقني وكان 
ا�صمه���ا  )م�صت�صفى طرابل�س( ولقد �صعي���ت لذلك  جاهدًا من خالل 
م�ص���رة طويل���ة من العم���ل واالت�ص���االت يف لبنان واخل���ارج مبجهود 
�صخ�ص���ي وكل ذلك كان يتم باإ�ص���راف وموافقة جمل�س االإدارة لتكون 

اأركان الوح���دة  اأح���د  امل�صت�صف���ى 
احل�ص���اري  والتق���دم  الوطني���ة 

واالإن�صاين.
ب���داأت فك���رة، واإرادتنا ه���ي التي 
حول���ت الفكرة اإىل بداي���ة واقعية 

�صلبة....
وجدي���ة الفك���رة وواقعيته���ا ع���بَّ 
عنه���ا الع���دد الكبر م���ن االأطباء 
يف  باالنخ���راط  املدين���ة  ورج���ال 
يك���ن  ومل  لتحقيق���ه.  امل�ص���روع 
للم�ص���روع اإعالم بل كان االت�صال 
الف���ردي واملبا�ص���ر املتوا�ص���ل هو 

الذي حقق هذه النتيجة.

اإن اإ�صكالي���ة التخل����س من النفاي���ات املنزلية والبلدي���ة بعامة لي�صت 
حك���رًا على بلدنا لبن���ان. فهي م�صكلة عاملي���ة، واأف�صل دليل على ذلك 
ه���و اخت���الف احللول املعتمدة م���ن بلد الآخر وكذل���ك ظاهرة التغير 
امل�صت���دمي يف احل���ل املعتمد يف البل���د الواحد، اإذ الا�صتق���رار على حل 
واحد وال ت�صابه بني بلد واآخر. لكن هذه امل�صكلة هي اأ�صد وطاأة يف بلد 

نامي مثل بلدنا عنه يف بلد متطور. وال�صبب يكمن يف:
اأواًل: الف�صاد اخللقي امل�صت�صري وانعدام الثقة بني املواطن وامل�صوؤول.

ثاني���ًا: �صلبية املواط���ن يف حتمل م�صوؤوليته، فهو م���ن جهة ك�صول ومن 
الثقاف���ة  �صعي���ف  اأخ���رى  جه���ة 
البيئية. لقد جربن���ا يف لبنان اأهم 
اأن���واع التكنولوجي���ا للتخل����س من 

النفايات املنزلية:
اأو  ال���بي  املراق���ب  الطم���ر   -

البحري.
- املحارق الفنية وغر الفنية.

- التخثر الالهوائي 
- واأخرًاالف���رز االآيل م���ع التخثر 

.RDF الهوائي ل�صناعة وقود
ه���ذه  جمي���ع  ف�صل���ت  وق���د 
�صنحاول  الأ�صباب  التكنولوجي���ات، 

يف �صفحات الكتاب اأن نتذكرها.

يف 28 كان���ون الث���اين م���ن ع���ام 2008م مت انتخاب �صماح���ة الدكتور 
ال�صي���خ القا�ص���ي مالك ال�صع���ار حفظ���ه اهلل تعاىل مفتي���ا لطرابل�س 
ولبن���ان ال�صم���ايل، وُبَعْيد ا�صت���الم �صماحته ملهامه، �ص���ّكل فريق عمل 
من املتخ�ص�صني ليعينوه يف مهمته والتي من جملتها النظر يف �صوؤون 
اأوقاف طرابل�س ولبنان ال�صمايل. وبالفعل بداأ فريق العمل بالنظر يف 
وثائق االأوق���اف املوجودة ومبمتلكات الدائ���رة، وتفاجاأ اجلميع يومها 
ب���اأن املعطي���ات املوجودة ت���كاد تكون غ���ر كافية وغر مع���بة ب�صكل 
جي���د عن واق���ع االأوقاف. لذلك ب���داأ البحث عن ال�صج���الت القدمية 

مو�صوع���ا  اأكرثه���ا  وج���د  والت���ي 
يف اأقبي���ة قدمي���ة الأج���ل التل���ف، 
عم���ل  فريق���ا  �صماحت���ه  ف�ص���كل 
عل���ى نقل ه���ذه الوثائ���ق وفرزها، 
ث���م اأر�صفته���ا، واأثناء ه���ذا العمل 
امل�صن���ي وقف الفري���ق على وثائق 
تاريخية الأوقاف طرابل�س غاية يف 
االأهمي���ة، وهي غ���ر معروفة عند 
الباحث���ني التاريخيني، ومنها غر 
معه���ود، كاأن يقف رج���ل م�صيحي 
اأوقاًفا على م�صجد. لذلك اأحببت 
اأن األق���ي �ص���وًءا عل���ى بع�س هذه 

الوثائق الهامة والتاريخية.
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غياب
كاأن كل �صيء 

يذهب 
اإىل غيابه.

كانوا  هنا
حاملو احللم

كانوا هنا 
انق�صى العمر

دون
ان ينتبهوا!

روؤيا
جتري احلياة من تلقائها

زحمة كلمات 
حلظات رقاد
ووقت �صياع

والروؤيا تومىء
باأن كل �صيء اإىل زوال

نداء
النظرة 

املفتوحة على الده�صة
غافلتنا

كالفرا�صة 
نادتها

زرقة االأفق

اّلتي  الّثالثة  ال�ّصعرّية  املجموعة  هي  للغياب«  مرتٌع  اأم  االأر�ُس  »هي 
بوفادتها  اأن ترتّفَق  اآماًل  ديق  ال�صّ القارئ  اأّيها  اأ�صعها يف عنايتك، 
اإىل  بيدها  وتاأخذ  خفَرها  فرتاعي  ح�صٍن  بقبوٍل  تتقّبلها  واأن  اإليك 
حيث املّتكاأُ الوثر واملقاُم ال�ّصمر. هي ربيبة الو�َصن واالأرق، واأخُت 
وبناِت  واأنفا�ِصها  والّطبيعِة  واأحداِثها  االأّي��ام  وت��رُب  والقلق،  االأمل 
توليَف  وتعيُد  املخّباآت  عن  الك�صَف  حتاوُل  والّروؤيا،  الفكرواحلْد�س 

البّينات. املرئّيات 
فكم من وقٍت �َصفحْت ومن تربة حرثْت ومن ماٍء اأزهقْت ومن رعاية 

اأثمرْت  ثّم  اأزه��رْت  حّتى  اأحدثْت 
واأينعْت وحان قطافها وبان لوُنها 
الكتاب  اإىل  فاتخذْت  واإلطافها، 
واإىل  مقيال  املُ��ت��ون  واإىل  �صبيال 
�صل�صبيال.  ظلياًل  �صّيدي  رعايتك 
يف  يُف  ال�صّ كما  �صتواكبها  فهل 
اأو ثقياًل  يف، خفيًفا ولطيًفا  ال�صّ
الّزارع  قعوَد  لها  فتقعُد  وخميفا، 
الفوات،  قبيل  وللح�صاد  للّنبات 
وهو  ال�ّصيل  اأم��ام  التّلة  قعود  اأو 

بالويل؟ ينذر 

اِكَرِة  الذَّ ِحْفِظ  يف  ُي�َصاِهُم  قريٍة  حياِة  �صرِة  العنب«  »ل�ّس  كتاب 
، وهو َهمُّ َت�ْصَهُر عليِه  اِث املاديرِّ والالماديرِّ ِة ويف تدويِن الرتُّ اجَلَمِعيَّ
احلا�صلِة  التغيراِت  ِم  ِخ�صَّ يف  ُة  واالأهليَّ ُة  احلكوميَّ َماُت  املنظَّ اليوَم 
�َصُح  مَتْ اّلتي  والعوملِة  التكنولوجيرِّ  عيِد  ال�صَّ على  وخا�صًة  العامل،  يف 
باِب َوَتْرِبُطُهم بالواِفِد احلديِث ال�ُمْغري، ما  اَث املحّليَّ لدى ال�صَّ الرتُّ
ي�صتدعي ت�صجيَع ِمْثِل هذه املحاوالِت اّلتي اْهَتمَّ بها »توفيق يو�صف« 
باِب وبنَي ما كاَنْت عليه القريُة  تنِي الَعالقِة بنَي ِجيِل ال�صَّ ِمْن اأَْجِل مَتْ
َل. يف كتاِب »توفيق يو�صف« حننٌي اإىل تلَك االأياِم اّلتي  ُة َوَتَبدَّ اللبنانيَّ
تثبيِت  على  العمَل  اإنَّ  الريفّي.  االإمناِء  �صيا�صاِت  غياِب  يف  تعوَد  لن 

ُيعيُد  ِة  الزراعيَّ ��ِه  اأر���صِ يف  املواطن 
ترابيِتَنا  بني  الَعالقِة  هذه  �صياَغِة 
بني   ، االأر����سِ ت��راِب  وب��ني  ِة  الب�صريَّ
. هذا  َرِح��ِم االأر���سِ َرِح��ِم االأِم وبني 
يعيُد  ��ِة  ال��ق��ريَّ اأر�����سِ  يف  ال��ت��ج��ّذُر 
بني  االأوىل  ال��َع��الق��ِة  اإىل  ال�صفاَء 
على  اأّواًل  ك���اَن  م��ا  وب���ني  ال��ع��ْف��وي��ِة 
ِة  حبَّ �صقوِط  اأّوِل  يف  كما  ب�صاَطِتِه، 
اإليها.  ا�صتاَقْت  مطٍر الأر�ٍس عط�صى 
تلَك  اإىل  ي��و���ص��ف  ت��وف��ي��ق  اأََع���ْدَت���َن���ا 
اأَْعُيِنَنا ندى يف  َتْنِزُل يف  الدنيا التي 

َمِن ويف جفاِفِه. يباِب هذا الزَّ

اإىل الزوج���ة املخل�ص���ة واحلبيب���ة امل�ُلِهم���ة: َح���ّواء »اأُم النبي���ل«، واإىل 
اأبنائ���ي االأحب���اء: ملي���ا، اأم���ال، نبيل، لين���ا، ريتا وكل اأف���راد عائالتهم 
الطيب���ني، اإىل اأرواح اأهالين���ا الطاه���رة يف دار اخلل���ود، واإىل كل م���ن 

ْعر العربي االأ�صيل، مع كامل حمبتي. يتذوق ال�صِّ
مبنا�صبة مر ور خم�صني عامًا على زواجنا:

ن�صُف قرٍن َم�صى والقلُب فيِك م�صغوُل
بوُل يا ن�صفَي الثاين يف َلظى احلبرِّ جَمْ

ْيناها فاْنَعمي خم�صوَن عامًا معًا َق�صَ
بخم�صنَي اأُخرى على االأبناِء جتوُل

حبيبتي
ْعُر يف اإْطراِئِك َطَربا ى ال�صرِّ َتَغنَّ

ْم����سَ    ال�صَّ ���ِك  ِب�َصْخ�صِ و�َص���اَوى  
ْهبا وال�صُّ

َر يف االإْطراِء ِطْيَب امَلعاين و�َصخَّ
يا َرْوَعَة الَقْوِل فيِك ويا َعَجبا

ْعُر يف َمْدِحِك اأَبدًا َر ال�صرِّ ما َق�صَّ
�َصبا َل والنَّ ْدِحِك االأ�صْ ا مِبَ َفَحيَّ
ْمَن الَق�صاِئِد ُمْبِدعًا واأَتاِك �صِ

ما الَمِك يف َمْطَلٍع وما َعَتبا
زاَدِك اهلُل يف اجَلماِل َتاأَلُّقًا

�ُصْبحاَن الَّذي اأْهَدى والَّذي َوَهبا
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ُوِل���دت جمانة يف مدينة طرابل�س، يف عائلة معروفة مبحبتها للمدينة. 
اأم�ص���ت طفولته���ا ومراهقتها يف عا�صمة ال�صم���ال حيث تلقت التعليم 
يف مدر�ص���ة اللي�صه الفرن�صية. ويف الثامن���ة ع�صرة من عمرها تعّرفت 
على �صاب و�صيم كان يتابع حت�صيله اجلامعي يف فرن�صا، فتزوجا، ثم 

انتقلت لتعي�س معه يف باري�س.
تل���ك اخلط���وة �صاع���دت جمان���ة يف حتقي���ق حلمه���ا بدخ���ول جامعة 
ال�صورب���ون - ف���رع االأدب الفرن�ص���ي، وال نعرف اإن كان���ت الظروف اأو 
الق���در ما جعله���ا تختار اخت�صا�ص���ًا اأعادها اإىل وطنه���ا لبنان، واإىل 
مدينته���ا طرابل�س، اإذ فيم���ا كانت تقوم بالبحث تعّرف���ت، م�صادفًة، 

اأو رمب���ا ب���ال م�صادف���ة، عل���ى هذا 
 ،Troubadour Jaufre Rudel ����ال
االأم���رة  ه���ذه  يح���ب  كان  ال���ذي 
الت���ي كان���ت   ،Aliénor الفرن�صي���ة 
تعي����س يف قلعة طرابل����س وهي ابنة 
حاك���م   Comte de Toulouse

طرابل�س اأيام ال�صليبيني.
وهكذا ا�صتطاعت جمانة اأن مت�صك 
طرف اخليط ال���ذي كان من �صاأنه 
ان يعيده���ا اإىل طرابل����س، وكان���ت 
جذوره���ا  اإىل  التفاتاته���ا  اأوىل 

اللبنانية والطرابل�صية.

ه���ذا الكتاب هو هدية من ر�صول اهلل  �صل���ى اهلل عليه و�صلم يل، فاأنا 
ل�صت حمرتفًا للكتابة وكّل ما عندي هو حّبي له وقراءة القراآن الكرمي 
واأحاديثه و�صرته ال�ّصريفة، لذلك فهذا الّتكليف يل بالكتابة عن ُخلقه 
العظيم عطّية منه يل، فكّل من يقراأه ي�صاركني يف العطّية، وكل من ال 
يق���راأه ويرى نف�صه اأكب م���ن قراءته اأو يعرت�س عليه، يحرم نف�صه من 
عطّي���ة ر�صول اهلل، واأخ�صى اأن يكون م���ن املنافقني. فعلى اخَللق كّلهم 
الة وال�ّصالم عليه من اهلل،  حمّبة ر�صول اهلل الأّن وجودهم كان يف ال�صّ
���الة وال�ّص���الم عليه من اخَلل���ق اإعرتاف بف�صل���ه عليهم، وعدم  فال�صّ
���الة وال�ّصالم عليه نك���ران لف�صله عليهم يف الّدنيا اأّما يف االآخرة  ال�صّ

فكّلهم ُيَطاأِطئون روؤو�صهم اأمامه، 
روا  ويلومون اأنف�صهم على ما ق�صّ
يف حّقه عليهم. ولو ت�صمع الّنا�س 
�صالة احلج���ارة على ر�صول اهلل 
الآمنوا جميعًا، ول���و ت�صمع الّنا�س 
�صالة الّنباتات عل���ى ر�صول اهلل 
الآمنوا جميعًا، ول���و ت�صمع الّنا�س 
�صالة احليوانات على ر�صول اهلل 
الآمنوا جميعًا، فلله الف�صل واملّنة 
عل���ى املوؤمن���ني ب���ه ويف كّل �صيء 
بدءًا بالّنبّي �صلى اهلل عليه و�صلم 

وبالّنا�س واالأكوان كّلها.

ال���ذي يق���راأ تاري���خ العل���وم يف االإ�صالم وم���ا واكبها م���ن خالف بني 
الباحث���ني يدرك ب���اأن طبيعة الن�صو����س ال�صرعي���ة حتتمل اخلالف، 
واأن غال���ب االختي���ارات والرتجيح���ات هي يف حقيقته���ا اجتهادات ال 
ُغه. اإال اأنن���ا يف بع�س االأحايني  تنف���ي ما خالفه���ا طاملا اأن له م���ا ي�صورِّ
نلحظ احتداما يف اخلالف العلمي قد ي�صل بالبع�س اإىل حدرِّ اإق�صاء 
املخال���ف وال�ص���دة علي���ه خمالفا بذل���ك طبيع���ة ال�صريعة الت���ي ت�صع 
اخلالف العلمي املن�صبط. حينه���ا جند خمالفة الدين با�صم الدين. 
وخمالف���ة ال�صريع���ة يف م���ورد الدف���اع عنه���ا، واإق�ص���اء املخالفني يف 

معر�س بيان ال�صواب لهم. حينها 
ت�صب���ح مراجعة امل�صائل واملواقف 
وعر�صه���ا عل���ى االأ�ص���ول العلمية 
الثابت���ة اأم���را الزم���ا. وقد حتتدم 
، فتعرتك  َمنْيِ املعركة بني املتخا�صِ
االأف���كار بينهما وتزدح���م لدرجة 
ق���د ي�صع���ب معه���ا التميي���ز ب���ني 
املحق وامل�صيب. هنا اأي�صا نحتاج 
كب���ر،  اإىل روي���ة كامل���ة وتعق���ل 
ومراجع���ة، لدرا�صة ه���ذه االأفكار 
درا�ص���ة متاأنية على �صوء القواعد 
لتخلي����س  ال�صرعي���ة  واالأ�ص���ول 

االأفكار من االأهواء وال�صوائب.
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ُطبعت الكتب الواردة يف حمور »اإ�شدارات يف طرابل�س«
يف »دار البالد للطباعة واالإعالم يف ال�شمال«،

Impress ممت يف �شركة و�شُ

ي�صف  اأن  ال�صاعر  على  ال�صهل  من  لي�س 
نف�صه لكني �صاأخت�صرين يف ب�صع �صطور 

اإيحائية: جمازية 
ن�����ص��ري��ن ال�����ص��اي��غ ه���ي ت��ل��ك ال��ن��زع��ة 
احل��رف  وروح  الكلم  ب�صهد  امل��م��زوج��ة 
ونب�س متاأرجح ما بني احلقيقة واخليال، 
ال�صهقة  تلك  ت�صّرها  اأب��ج��دي��ة  �صهوة 
ينبعث  هو  الفينيق  طائر  من  املتمردة 
من رماده وهي تنبعث من ذكرياتها من 
التمرد  هذا  فتحول  وجراحاتها  اآالمها، 

او هذه ال�صهقة.
باجل�صد  الروح  كعالقة  بالكتابة  عالقتي 
ح�صية  ومالم�صات  حميمية  حلظات  يف 
لهذه  كثمرة  الق�صيدة  ت��اأت��ي  روح��ان��ي��ة 
متنف�س  كذلك  وه��ي  احلميمية  العالقة 
ال�صا�صع  الكون  هذا  يف  التائهة  لروحي 
�صماء  ب��ني  الهائمة  متناق�صاته،  بكل 
داخلي  مونولوج  ال��وط��ن.  وادمي  الغربة 
ح��روف  اىل  فيرتجمه  امل��ب��دع  لنف�صية 
او حلن  لوحات رمزية مبهرة،  او  معبة 

جميل..

ول���د ج���ورج ب���رتو فاخ���وري موؤل���ف ه���ذا 
الكت���اب ع���ام 1912 يف مدين���ة ع���كا م���ن 
اأعمال فل�صط���ني، حيث ن�ص���اأ على الرتبية 
امل�صيحي���ة وعل���ى املحب���ة، يف �صب���اه دخل 
املدر�صة وتدرج على املقاعد الدرا�صية اإىل 
اأن ا�صب���ح اأ�صت���اذًا المع���ًا، ومل يتوقف عن 
الدر����س وطل���ب العلم حتى اأكم���ل درا�صته 
اجلامعية باملرا�صل���ة مع جامعة اأوك�صفورد 
الذائع���ة ال�صي���ت. كان يف مطل���ع �صباب���ه 
ع�ص���وًا يف احلرك���ة االأرثوذك�صي���ة اإىل ان 
ا�صطرت���ه حرب فل�صطني ع���ام 1948 اإىل 
اللجوء اإىل لبنان وهناك تزوج من ايليونور 
متى يف بلدة احلدث اجلميلة قرب بروت 
واأجنب اأربع فتيات، عمل يف لبنان يف حقل 
الرتبي���ة والتعليم اإذ كان مدر�صًا باجلامعة 
االأمركية وبعدها يف دور املعلمني واملعلمات 
احلكومية يف عدة اأنحاء وكان مع البعثات 
التعليمي���ة يف االأردن. عمل اأي�صًا مع االأمم 
املتح���دة يف معه���د �صيلني اأ�صت���اذًا للرتبية 
وعلم النف����س، وكان طيلة اإقامته يف لبنان 
متابعًا ن�صاط���ه امل�صيحي كع�صو يف جمعية 

ال�صالم واملحبة االأرثوذك�صية.

َعَرْفُتها العام 1977، يوَم دخلُت التعليَم 
ٍة، َوِمْن َوْقِتَها َعَرْفُت، من اأ�صلوِب  الأّوِل َمرَّ
ِخْدَمِتَه���ا،اأنَّ املدر�ص���َة َلْي�َص���ْت موؤ�ص�ص���ًة 
ِتِه، يف  َحبَّ َفَح�ْصب، ب���ل اإن�صاٌن حا�صٌر، مِبَ
حياِة االآخ���ر. اأكرَث من ثالثنَي �صنًة، واأنا 
ُج يف اخلدم���ِة الرتبويِة والتح�صيِل  اأََتَدرَّ
العلم���يرِّ عل���ىَ يَدي»م���دام ليليان«،ذلَك 
الكت���اِب املفت���وِح عل���ى االبت�صام���ِة، ولو 
مئ���اٌت  مئ���اٌت  َعَرَفه���ا  املحّب���ون.  ق�ص���ا 
الط���الِب، َلَعلَُّهم يعرفوَن حتى اليوَم، اأنَّ 
يف كلرِّ واح���ٍد ِمْنُهْم �صيًئا من ليليان، من 
ا ننهُل  حمبِته���ا ولطِفها وثقافِتها التي كنَّ

منها يف االآداِب واملعارِف العاّمة. 
مدر�صُة ليليان ال ُيْتِق���ُن اأهميَتها يف بناِء 
االإن�ص���اِن اإال من ا�صتل���َم اأمان���ًة ر�صوليًة 
وجهاًدا اإميانيا. كاَنْت ليليان يف جتلياِتها 
َزْت ِبِه  امل�ُِحب���ة م�صلًكا تربويًّا فري���ًدا مَتيَّ
مدر�ص���ُة م���ار اإليا����س حيُث الوج���ُه كاْن 
املرجتى، وبناُء الب�صِر هو االأ�صا�س. هذه 
مدر�صٌة ُمٍذ كاْنْت ِمَن العاِم 1850 ر�صالة 
َُحبٍّ اأّوال وثاني���ا وثالًثا، كي ال يبقى اأحٌد 

بال ِعْلم.
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ورقه
عم ت�صاأليني لي�س ا�صمي زغر؟...

ا�صمي.. ا�صمو هالعمر مرقه
بهاك الدين رح ينمحي بكر
وهون الدين بتغرو وبي�صر

بيتني �صعر زغار ع الورقه

ذكريات
مهما ِطول م�صوارنا بهاحلياة
م�صوارنا حكاية ع درب مغّبه

كلما وقفنا �صوي... �صرنا ذكريات
وكلما م�صينا �صوي �صرنا مقبه.

لوال بيوت ال�شعر
باأر�س الغنا والفقر

ب�صقفة حجر منحوت
االإن�صان عندو بيوت
لكن باأر�س ال�صحر

لوال بيوت ال�صعر
كل الدين بتموت

نا�شك
نا�صك برتفع هال�صال بديرك

وباب ال�صما بتطال باللم�صي
ت ي�صر عمرك �ِصلم لغرك
املهّم تو�صل ع  ال�صما ب�صرك
وترتك الأهلل َع االأر�س دع�صي.

اإن�شانيني
اإن ِغفي واحللم منو ان�صرق

عبّي �صبيعك لون من حلم ال مرق

وبحروف �صودا متل ري�صه من غراب
كلما وعي �صي لون واحلرف احرتق

بن�صر ان�صانيني بدنيا اخلراب
بني الفكر والطني عندن مفرتق

اإن�صان عم بيموت ع  كم�صة تراب
واإن�صان عم يخلق َع  كم�صي من ورق.

ال�شما الزرقا
بدك يا حلوي مترقي مرقا

ع  بيت دربو هال�صما الرزقا
ما دام اإنتي هيك حبيتي

بقلك ما عندي بيت اللملقا
عايي ب�صعري ال فيه �صّليتي

بيتي بقلبي وهيك رح ببقا
وما دام قلبي جرح َع الورقا

انا الورقا وكلمتي بيتي

شعر

رحل ألبير حرب »شاعر الدهشة«

ال�صاعر الراحل البر حرب

ما اإنكفاأ له ظل وال جف العطاء، ماذا اأقول يف من ميوت وفوق عينيه اإبت�صامة، وملن 
ي�صر وقد تيقن اأن م�صرعه اأمامه.

األق »�صيد اخلما�صيات« ال يخبو، م�صى معنا فوق الثلج وفوق النار. ويف جنون الريح 
وقهقهة االإع�صار، اإليك ترنو االأنظار يف ا�صتداد االأخطار.

البر حرب واحد من الذين وقفوا على حدود وجعنا، فارقنا غر تارك، وودعناه، 
وم���ا هو مبفارق. قلمه من �صعبه... اأما �صبه فم���ن خبايا العروق، ت�صاأله اللفظة 

اإ�صفاقًا عليها �صاعة الو�صع حتى اإذا زال االأمل كانت الفرحة الكبى.
كان يتدارك االأمور بح�صيف ب�صرته ال يداور وال يناور.

كان زاخ���رًا باملحبة �صاخمًا بالعنفوان، طافح���ًا بالوطنية، فكل بيت من ق�صائده 
نفحة عطر، اأو لفحة جمر، اأو عبقة عطر، حّريف يف ركب املغامرة.

لق���د بّز �صاعرنا جمي���ع اأقرانه، �صغوف مبطالعة الكتب، مل يع���رته اأي عائق، لي�س 
لديه �صيء اإ�صمه وهم اأو م�صتحيل، لديه اإميان بتحقيق االأحالم وبت�صميم ال ينام.

ه���و مرجع ولي�س ملحق، كرمي حمتد، �صّنفت اأخبارة االآذان، زين الطر�س يف خط 
تنمقه حتى اإجنلى عقدًا من اللوؤلوؤ، ربيب مع�صر �صرفت االأ�صول، �صايف ال�صريرة، 
خمل�س مي�صي على �صبيل ال�ص���الح وباملحامد يرتدي، اأملعي فا�صل ميحو الدجى 
مث���ل بدر الح جنح الغل�س. طوب���ى ملن مل ييب�س زرعًا، ومل ين�ص���ب �صرعًا، من كل 

النفو�س مركب، فاأنت اإىل كل االأنام حبيب.
طاأط���اأت لك الروؤو�س واهت���زت لك التيجان، �صكبت ع�ص���ارة العمر خمرة يف دن 
الوطن. هلل در هذا العمالق الذي انطلق وحيدًا ي�صق دربه بتوؤدة، ويغادر تاركًا لنا 
�صك���ون املكان ثق اأيه���ا الراحل باأن ال�صوت هو الذي يبقى يف النهاية على حد قول 

ال�صاعرة االإيرانية فروغ زاد.
البر حرب... من معجنك نّفرق اأطاييب الكلمة 

نماذج من قصائده

اأمني القاري
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نبذة عن حياة 
الشاعر

ال... ال... ما خ�صرك �صعرنا املحكي
وما مّت يا البر َت نبكي

املوت.... بالعتمه الب�صر بتفوت
غياب... وفنا... و�صكوت..

واأنت... عندك ا�صم ما بيموت
وبي�صل �ِصعرك عنك بيحكي

***
غيابك َع ذكر الورد بيفوح العبر

بيحكي الزمان العاي�س ببالو:
املتلك بيّدق بواب ما انطالو

»ب�صابيع فوق ال�صم�س« نّيالو
ممحي خيالو َع االأر�س بي�صر 

ومر�صوم َع حيط ال�صما خيالو

***

بيت الق�صيد... من الق�صيدة خم�س
خم�س �صت �صطور ت�صريعك

تلمع الفكره... الليل ي�صاأل هم�س
معقول من فوق الوحي يطيعك؟؟

ر ال�صمعه لطلوع ال�صم�س ت�َصهرِّ
تكتب معك بخيال �صابيعك

تاليلها االأعمى.. البيقرا مل�س
ي�صيب بُخما�صيات توقيعك

***
البر �صوفك واقع بحري 

مع اأر�س �صافت حالها كبري
و�صّيق َمداها َع مدى باعك

فيها البحر اأزغر من �صراعك
وملا طلعت َع مطرح ي�صاعدك

االأر�س..ح�ّصت حالها زغري

***

جايي الربيع ويا الف يا ريت 

بي�صّح حلمك متل ما متنيت

بكم�صة تراب الكانت كفوفك

تفّرخ �صنابل حب..

وي�صر قمحك متل خبز الرب

وكل ما �صكرنا اخلبز من�صوفك...

***
كنت مرجع �صعر، معهد علم

باإبداع فكر وروح �صّفايف

املجد العطيت ل�صعرنا... كايف

ع�صت حلم... وتاتكفي احللم

�صل بق�صيدة َع الورق غايف

***

قصيدة الشاعر شيبان سعادة
في حفل تكريم الشاعر الراحل البير حرب

من كفرزينا - ق�صاء زغرتا ومواليد الدميان 1933
تلق���ى علومه يف مدر�ص���ة ال�صيعة ومن ثم اأكمل درا�صت���ه  يف االإكلريكية 

البطريركية املارونية – غزير.
نظم ال�صعر يف الثامنة من عمره وكتب رواية امل�صلوب يف الثانية ع�صرة.

بداي���ة حياته العملية يف مهن���ة التعليم،ولكن مهنته هذه مل تدم اأكرث من 
ب�صع �صنوات.

    هاج���ر اىل فنزوي���ال يف الع���ام 1953، لق���ب ب���� »�صاع���ر اجلالية« ومن 
فنزويال انتقل اىل جزيرة »كورا�صاو«.

كان ال�صاع���ر األب���ر ذل���ك االن�صان اللبن���اين الطيب امل�صاع���د للبنانيني 
الذين �صردتهم احلرب.

له اأ�صطوانة �صعرية – »كم�صة �صور«.
حائز على جائزة ال�صعر اللبناين عام 1973.

ل���ه ق�صائد يف ال�صع���ر الف�صيح يف جريدة »االأخب���ار« التي ت�صدر باللغة 
اال�صباني���ة حت���ت ا�صم »الزاوي���ة ال�صرقية« باللغة اال�صباني���ة التي يتقنها 

كاللغة العربية.

اأ�ص�س ع�صبة ال�صعر اللبناين يف �صدين عام 1978
مث���ل جزر الكاريبي يف املوؤمتر املاروين االأول يف املك�صيك من 23 اىل 28 

�صباط 1979 األقى خالل املوؤمتر ق�صيدة بعنوان »لبنان احلبيب«.
ا�صرتك يف جلنة احلكم يف برنامج ليايل لبنان »تلفزيون لبنان«.

انتج لتلفزيون لبنان برنامج م���ن �صيعة ل�صيعة، وبرنامج مدار�صنا على 
الهوا.

كتب وب�صر باخلما�صية يف ال�صعر العامي حتى جعل منها مدر�صة �صعرية.
متاأهل من: اورنيليا اوغ���ت بلم هولندية اجلن�صية ولهما: البر توفيق – 

�صمره.
موؤلفاته:

بيت من ورق �صعر، لبناين مطبعة البولي�صية – جونيه 1985.
 وديوان ثاٍن بعنوان: »�صابيع فوق ال�صم�س«.

ا�صارة اىل ان البيت الزغرتاوي كان كرمه واألب�صه عباءة ال�صعر اللبناين 
حيث عرف »ب�صاعر الده�صة«.
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أزياء

رب���ى مقدم م�صممة اأزي���اء در�صت يف اليونان ثم 
يف العا�صمة الفرن�صية باري�س وهي حاليًا تعمل يف 
»االأتولييه« اخلا�س بها الواقع يف ال�صم والفرز - 

طرابل�س، تقول يف حديث اإىل »التمدن«: 
»در�ص���ت الت�صمي���م مدة �ص���ت �صن���وات، وكانت 
مرحلة »ال�صت���اج« يف اأتولييه كري�صتيان ديور مما 

زودين بخبة عميقة ودقة يف ال�صغل والرتتيب.
رفي���ق  الرئي����س  كان  وق���ت  ويف  التخ���رج،  بع���د 
احلريري يعم���ل على اإعادة اإحي���اء اأ�صواق و�صط 
ب���روت )1995( ُدعي���ت م���ن قبل جلن���ة مكلفة 
من���ه للم�صاركة يف فريق ي�ص���م ع�صرة م�صممني 

لبنانيني وع�ص���رة فرن�صيني، وبعده���ا �صاركنا يف 
معر����س للديك���ور اأقي���م يف اأ�صواق ب���روت ا�صمه 
�صالون SAD، وكان املعر�س ناجحًا، وبناء عليه 

قررت البقاء يف لبنان البلد »يلي راجع يتعمر««.
اأ�صاف���ت: »وب�صبب عدم وجود �ص���ركات ت�صميم 
كبرة يف لبن���ان بداأت العمل منفردة، يف االأ�صهر 
االأوىل كان عمل���ي يف البي���ت، ثم اإنتقلت خارجه، 
يف  وبوتي���كًا  خا�ص���ًا  »اأتوليي���ه«  فتح���ت  بعده���ا 
طرابل�س �صنة 1998، واأ�صارك مبعار�س يف دبي.

وموؤخرًا احتفلت بالعيد ال�صنوي الع�صرين ل�صغلي 
يف حمطة ال�ص���كك احلديدية بطرابل�س مبنا�صبة 

اإقامة »االأيام الرتاثية«، وقد اأقمت معر�صًا رغبت 
باأن يك���ون �صبيهًا للمعار����س يف اخلارج ولنو�صل 
ر�صال���ة ان املحطة ت�صتحق ان ت�صب���ح معر�صًا اأو 
متحفًا ومعلمًا �صياحيًا حيًا. وقد عر�صت مالب�س 
�صممتها خالل الع�صرين �صنة املا�صية يف حماولة 
ال�صتعادة املا�ص���ي واإظهار تطور ال�صغل واملو�صة. 
كما اأردت االإ�صاءة عل���ى موديالت تبقى حية مع 

مرور الزمن«.
وقال���ت: »�صارك���ت يف عرو����س اأزي���اء عدي���دة، 
ولكنن���ي اأيقن���ت ان عرو�صًا كه���ذه يجب ان تكون 
العوا�ص���م  ذات م�صت���وى ع���اٍل، كم���ا يف بع����س 

مصممة األزياء ربى مقدم: 
لم أتوجه إلى العموم                  

بّل إلى سيدات يشبهنني
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العاملي���ة ال�صه���رة، اإال ان ذل���ك يتطل���ب تكاليف 
باهظ���ة يتحملها الزبائن، ولذلك ف�صلت العالقة 
املبا�ص���رة مع الزبون، م���ع املحافظة على اجلودة 
العالي���ة، دون اللجوء اإىل العرو����س والدعايات، 

وقد جنحت الفكرة حتى االآن«.
وع���ن م�صرته���ا يف ت�صميم االأزي���اء يف طرابل�س 

قالت:
»مل اأج���د اأية م�صكلة، منذ البداي���ة مل اأتوجه اإىل 
العموم، بل اإىل زبونات ي�صبهنني وي�صبهن �صغلي، 
واالأمر ال يقت�صر على �صي���دات املدينة بل يتعداه 
اإىل مناط���ق اأخ���رى خا�صة ب���روت، وكذلك من 

باري�س حيث اأ�صتورد القما�س«.
وقال���ت: »بالرغ���م من التكاليف العالي���ة اإاّل انني 
اأق���دم اأ�صع���ارًا تناف����س االأ�صع���ار يف اخل���ارج مع 
التميز بالنوعية واملوديل والذوق الرفيع واللم�صة 
اخلا�صة التي �صارت الزبونة تعرفها من النظرة 

االأوىل«.
وعن اإمكانية اإقامة عر�س اأزياء يف طرابل�س يومًا 

ما قالت:
»مل اأح����س ب�ص���رورة ذل���ك حت���ى االآن، ب���ل اأقوم 
التوا�ص���ل  بعر����س �ص���ور االأزي���اء ع���ب مواق���ع 

االجتماعي«.
اأ�صاف���ت: »لدي موظفات ي���رتاوح عددهن بني 8 
و14 موظف���ة، بح�ص���ب احلاجة، وحرك���ة ال�صوق. 
واالأزي���اء الت���ي ن�صتغله���ا ه���ي ملختل���ف االأعمار، 

وبح�صب الطلب«.
ودع���ت ال�صي���دات اإىل »تف�صي���ل املالب����س الت���ي 
ترغنب به���ا وتنا�صبهن وباالإم���كان اإرتداوؤها عدة 

مرات« 



ملكة جمال لبنان  
                   2018 - 2017

في ضيافة »التمدّن«

بيرال 
الحلو

جمال

التمدن  - ت�شرين الأول 1922018



���م تاج ملكة  جم���ال لبنان ملايا الرعيدي، الت���ي انتخبت ملكًة يف  قب���ل اأن ت�صلرِّ
االأول م���ن ت�صري���ن االأول اجل���اري، قامت ملك���ة ال�صنة اجلمالي���ة )2017 - 
عت م���ن خاللها واليتها  2018( ب���رال احللو بزي���ارة اإ�صتثنائية لطرابل�س ودَّ
ت اإثني ع�صر �صهرًا من الن�صاط والعمل االجتماعيني، رافعًة �صعار  الت���ي امتدَّ
»دع���م املراأة« على كافة ال�صعد، ولق���د قامت بتنفيذ هذه الر�صالة على اأكمل 
وجه، حتى خالل االنتخابات النيابية املا�صية التي جرت يف ال�صاد�س من اأيار 
املا�صي، عندما اأعلنت وقتها دعمها الكامل لل�صيدات املر�صحات، اللواتي بلغ 
عدده���ن 111 اإم���راأة اأي ن�صب���ة تقارب ال���� 11 باملئة من جمم���وع املر�صحني، 
م جي���د، لكنه غر كاٍف، مع االأم���ل باأن ت�صل  ح���ت وقته���ا اأنَّ »هذا تقدُّ و�صرَّ

الن�صبة يف امل�صتقبل اإىل ال� 50 يف املئة وما فوق«. 
يف طرابل����س ح�ص���رت امللكة بدعوٍة م���ن جريدة »التمّدن« وجمل���ة »كات�صي«، 
وق���د توّل���ت تن�صيق الزيارة مع مكتب ملكة جمال لبن���ان، من األفها اإىل يائها، 
الزميل���ة كارين مّنور. وامتّدت ا�صت�صافة امللكة يوم���ًا كاماًل، بدءًا من زيارتها 
ملكات���ب »التمّدن« و»دار الب���الد« و»اإمب�س« )خلدمات االإخ���راج والطباعة(، 
حي���ث ا�صتقبلها الزميل فواز �صنكري، اإىل بلدي���ة طرابل�س حيث زارت والوفد 
املراف���ق مكت���ب رئي����س البلدية اأحمد قم���ر الدين، وم���ن البلدي���ة اإىل اأ�صواق 

طرابل����س الداخلي���ة العتيقة والرتاثي���ة والتخ�ص�صية، من �ص���وق الذهب اإىل 
م القيمون على اخل���ان لل�صيوف هداي���ا م�صنوعة  خ���ان ال�صاب���ون حيث ق���دَّ
باإتق���ان وجمالية واح���رتاف الفت، ومن هناك اإىل باق���ي اأ�صواق املدينة، ومن  
هن���اك اإىل جمعية �صنابل النور التي تراأ�صها ال�صيدة ر�صا �صيادي فا�صتقبلتها 
ع�صوات اجلمعية وال�صيدات النا�صطات فيها، ثم اإىل منتدى املعاقني يف لبنان 
ال�صمايل حيث كان يف ا�صتقبالها نائبة رئي�س املنتدى الزميلة ر�صا �صنكري مع 
الفري���ق االإداري. ث���م كان ختامها م�صكًا، اإذ ا�صت�صاف���ت رئي�صة مركز االإنعام 
الثق���ايف ال�صيدة اإنعام �صويف ملكة اجلمال ونخب���ة كبرة من �صيدات املجتمع 
الطرابل�ص���ي وال�صم���ايل اإىل مائدة الغداء يف مطعم »نيو �ص���ويف«، فكان حواٌر 

معمق بني امللكة وال�صيدات املدعوات حول و�صع املراأة يف لبنان اليوم.
يف ه���ذا العدد اخلا����س من »التمّدن« 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 اإىل حلظة الوداع. 
ولقد متّيزت الزيارة بتغطية تلفزيونية من قبل »تلفزيون لبنان« اأ�صرف عليها 
الزميل منذر املرعب���ي، الذي اأعدَّ ريبورتاجًا خا�صًا عن الزيارة يف برناجمه 

الناجح جدًا »مرايا ال�صمال« الذي ُيبث م�صاء كل اأحد.
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خ���الل زيارة امللكة برال احللو ل� »التمّدن« و»دار البالد« و»اإمب�س« اإ�صتقبلها 
الزميل ف���واز �صنكري يف مكتبه بح�صور رئي�صة مركز االإنعام الثقايف ال�صيدة 
اإنع���ام يا�صني �صويف واالإعالمي من���ذر املرعبي وال�صيدة دورين عّبود، اإ�صافًة 

اإىل فريقي عمل »التمّدن« وجملة »كات�صي«.
وكانت جل�صة مطّولة �صرح فيها �صنكري لالآن�صة احللو نوعية العمل االإعالمي 
واالإخراج���ي والت�صميم���ي والطباع���ي ال���ذي تقوم ب���ه »دار الب���الد للطباعة 

واالإع���الم يف ال�صمال« وال�صركات التابع���ة لها. واطلعت احللو على االإنتاجات 
الت���ي ت�صدرها الدار، من اجلريدة االأ�صبوعية اإىل املالحق التخ�ص�صية اإىل 
املج���الت اخلا�صة الدورية، اإىل اإنت���اج الكتب بالكامل م���ن االألف اإىل الياء. 
كما زارت امللكة مكاتب االإخراج والت�صميم الغرافيكي وتعّرفت على االأجهزة 
احلديث���ة املوجودة يف الدار والتي تنّفذ االأعم���ال الطباعية بكل مراحلها من 

التح�صر اإىل الت�صليم، قبل الطباعة وخاللها وبعدها.
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في بلدية طرابلس
يف بلدي���ة طرابل����س ح�ص���رت امللك���ة برفق���ة الزم���الء يف »التمدن« 
و»كات�صي« وال�صيدة اإنعام �ص���ويف والزميل االإعالمي منذر املرعبي، 
وكان لق���اء مع الرئي�س اأحمد قمر الدين ال���ذي رحب بامللكة احللو، 
ومتنى لها ق�ص���اء وقت ممتع يف ربوع طرابل�س، وخا�صًة يف االأ�صواق 
القدمية حيث التاريخ والرتاث واحِلرف التقليدية التي ا�صتُهرت بها 

الفيح���اء. كما متنى قمر الدين اأن حتم���ل ملكة اجلمال برال احللو 
ر�صالة مدينة طرابل�س اإىل كل الوطن اللبناين، ر�صالة حمبة و�صالم 
وتعاي����س وانفت���اح، واأن تكون هذه الر�صالة دع���وة للجميع اأن يزوروا 

عا�صمتهم الثانية التي حاول البع�س ت�صويه �صورتها.
ولقد �صكرت امللكة احللو الرئي�س قمر الدين على ا�صت�صافتها وعلى 
الثق���ة التي اأوالها اإياه���ا موؤكدًة اأنها �صتحم���ل ر�صالة طرابل�س. كما 

�صكرت من ا�صتقبلها من اأع�صاء املجل�س البلدي. 
م الرئي�س قمر الدين درعًا تقديريًة للملكة احللو.  ثم قدَّ
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في األسواق
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في مقرّ جمعية 
سنابل النور

يف جمعي���ة »�صناب���ل النور« الت���ي تراأ�صها ال�صيدة 
ر�صا �صيادي كانت مللك���ة اجلمال حمطة تعّرفت 
خاللها على العمل الذي تقوم به اجلمعية، وعلى 
هيئته���ا االإدارية ، وعلى العام���الت يف اجلمعية، 
خا�ص���ًة يف جمال حت�صر امل�صاع���دات الغذائية، 

حيث يوجد مطبخ جمهز ب�صكٍل كامل.
ولقد مّت اإطالع ملكة اجلمال على ن�صاط اجلمعية، 
وخا�صًة م���ن ناحية: »العمل عل���ى تفعيل املجتمع 
االأهلي لتاأم���ني التكافل االجتماعي احلقيقي بني 
اأفراد املجتمع الواحد، ُم�صاعدة االأطفال اليتامى 
واملُ�صّنني وذوي احلاج���ات اخلا�صة يف منازلهم، 
تاأم���ني الرعاية ال�صحّية للفقراء، دعم التالمذة 

مادي���ًا حت���ى يتمّكنوا من حت�صي���ل اأعلى درجات 
العل���م، القيام بالن�صاط���ات االجتماعّية اخلرّية 
وتوزي���ع املُ�صاع���دات العينّي���ة والغذائّي���ة ب�ص���كل 

دوري عل���ى العائالت الفقرة الت���ي تتحّقق منها 
اجلمعّي���ة. �صعارهن ه���و التايل: �صناب���ل النور.. 

حيث يكون للخر مكان يف كل بيت«.
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عند »المنتدى«
ت  يف منت���دى املعاق���ني يف لبن���ان ال�صم���ايل اأك���دَّ
امللك���ة احللو لنائبة الرئي�س الزميلة ر�صا �صنكري 
وللطاقم االإداري اأنه���ا حر�صت خالل واليتها يف 
العام املا�صي اأن تعط���ي بعدًا اجتماعيًا حلركتها 

العامة ملكًة للجمال. 
وقالت اإنها جعلت ر�صالته���ا ر�صالة املراأة، مع كل 

م���ا يعنيه ذلك من معاين العطاء التي تتج�ّصد يف 
امل���راأة، خا�صًة عندم���ا يكون لها طف���ٌل من ذوي 
االحتياجات اخلا�صة. يف املقابل اأطلعت الزميلة 
�صنك���ري امللك���ة احللو عل���ى ن�صاط���ات »املنتدى« 
ال���ذي جعل عمله متمحورًا ح���ول العنوان التايل: 

»تعليم.. تاأهيل.. وت�صغيل.. ودمج«.
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والختام
بضيافة مركز 

اإلنعام الثقافي

املحطة االأخرة يف زي���ارة امللكة احللو لطرابل�س 
كان���ت يف مطعم نيو �صويف بدعوة اإىل الغداء من 
قب���ل ال�صيدة اإنع���ام �صويف رئي�صة مرك���ز االإنعام 
الثقايف، وبح�صور ح�صد من الهيئات واجلمعيات 
الن�صائي���ة واالإجتماعية واإعالمي���ني وملكة جمال 

البلديات يف عكار ب�صرى جرج�س.
بعد الن�صيد الوطني الق���ى الزميل منذر املرعبي 
كلم���ة ترحيبي���ة حيا فيه���ا املرك���ز وال�صيدات يف 
ال�صم���ال اللواتي جنحن يف كاف���ة امليادين واأثبنت 

جدارتهن يف كل عمل قمن به.
وحتدث���ت رئي�صة اجلمعية اإنع���ام يا�صني ال�صويف 
فنوه���ت بالدور الذي تق���وم به جملت���ا »التمدن« 
و»كات�ص���ي« يف اإبراز وجه طرابل�س احل�صاري من 
خ���الل اإ�صت�صافتهما ملكات اجلمال والفنانني يف 
رب���وع الفيحاء، وقال���ت: »نحن تعودن���ا يف مركز 
االإنع���ام الثق���ايف عل���ى التع���اون م���ع املوؤ�ص�ص���ات 
واالإهتم���ام  والهيئ���ات  واجلمعي���ات  االإعالمي���ة 
بالن�صاط���ات الثقافي���ة وال�صياحي���ة حي���ث نكرم 
الي���وم ملكة جم���ال لبنان للع���ام 2017 برال حلو 

التي لفتت االأنظار بثقافتها وجمالها وذكائها«.
اأ�صافت: »لق���د حملت برال حلو اإىل جانب لقبها 
كملك���ة جم���ال لبن���ان لقبا اآخ���ر هو ملك���ة الثقة 

بالنف����س حيث اأهدت التاج بع���د تتويجها اإىل كل 
اإمراأة حتاول حتقي���ق اأهدافها، كما خططت هي 
وحظيت به���ذا اللقب حيث ت�صع���ى اإىل جناحات 

اأخرى يف كافة امليادين«.
من جهته���ا، اإكتفت حل���و بتق���دمي ال�صكر جلميع 
احلا�صري���ن ويف مقدمه���م �ص���ويف وقالت: »هذه 
هي امل���رة االأوىل التي اأزور فيه���ا طرابل�س، حيث 
كان���ت �ص���ورة ه���ذه املدين���ة م�صوه���ة يف ذهن���ي 
بنتيج���ة م���ا كان يرد م���ن اأخبار ح���ول اأو�صاعها 

االأمني���ة، واليوم اإكت�صفت كم هي طرابل�س جميلة 
وحل���وة، واأنه���ا ت�صم ن�ص���اء رائ���دات يف خمتلف 
احلياتي���ة وزرن���ا مع���ا مراك���ز ومواق���ع متع���ددة 
حيث مل�ص���ت اأجواء االألفة واملحب���ة بني كل الذين 

اإجتمعت والتقيت بهم«.
وتابع���ت: »لق���د اأ�صبح���ت اأمتن���ى ل���و كان �صكني 
هن���ا يف طرابل�س حت���ى اأكون موج���ودة يوميا مع 
ه���ذه الوجوه الطيب���ة، واأن األتقي بهذه اجلمعيات 
االإن�ص���اين  دوره���ا  عل���ى  اأطل���ع  واأن  االإن�صاني���ة، 
اأف�ص���ل يف  اإىل جمتم���ع  للو�ص���ول  واخلدمات���ي، 

املدينة ويف البلد«.
ومت عر�س فيل���م وثائقي ع���ن ن�صاطات اجلمعية 

الثقافية والتعليمية واالإجتماعية.
وت�صلمت امللكة درعا تكرميية من رئي�صة اجلمعية 
ودرع���ا اآخ���ر م���ن الزميلة نه���ى �صنك���ري ممثلة 
جري���دة »التم���دن« وباق���ة ورد تقدم���ة حم���الت 
»تولي���ب« �صلمتها اإياها الزميل���ة كارين منور من 
جمل���ة »كات�صي«، كما ت�صلمت م���ن الفنان عمران 
يا�ص���ني لوح���ة �صخ�صي���ة، ومت قط���ع قال���ب م���ن 
احللوى وتب���ادل باقات من ال���ورود. كما �صاركت 
ال�صابة نور الكمايل بعزف على البيانو ملقطوعات 

مو�صيقية. 
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اأو »م�صت�صفى  ُعِرف لبنان قبل احلرب ب� »م�صت�صفى ال�صرق االو�صط« 
ب�صبب  اللبنانية  احلرب  خالل  قلياًل  الدور  هذا  تاأثر  وقد  العرب« 
�صعوبة قدوم العرب اإليه. بعد احلرب عاد لبنان تدريجيًا اإىل موقعه 
املرموق مبا يخ�س الطبابة املميزة واخلدمات الطبية. ويف طرابل�س 
اأحيائها ومبانيها.  حتديدا تنت�صر ال�صروح الطبية ب�صكل طبيعي بني 
وهلٍة  حتى  �صعيفة  الطبي  القطاع  مع  ال�صخ�صية  جتربتي  ظّلت  وقد 
قريبة كوين مل اأتعر�س بعد لنك�صات طبية كبرة اأواًل وم�صمونة حتت 

�صمان زوجي مع نقابة املهند�صني ثانيًا. 

منذ �صهرين بداأت اأول جتربة يل مع الهّم الطبي حني رّن هاتف منزيل 
يف الليل وكان املتكلم اأخي وهو يف حالة حرجة من االأمل واخلوف معًا، 
ظنًا منه اأن البو�صتات عنده قد انفجر، راودين حينها قلق قوي علمًا 
مني اأن اأخي غر م�صمون، ومل اأجد �صوى حل واحد و�صريع هو طلب 
ال�صليب االأحمر واإدخال اأخي امل�صت�صفى عن طريق الطوارئ وهذا ما 
فعلت. بعد دقائق التقيت بامل�صعفني يف بيت اأهلي وقد اأتوا م�صكورين 
ب�صيارة  توجهنا  االأحمر.  ال�صليب  موؤ�ص�صة  كعادة  املطلوبة  بال�صرعة 
تعد  مل  الطوارئ  حالة  اأن  الفاجاأ  م�صت�صفى  اأقرب  اإىل  االإ�صعاف 
مدعومة من وزارة ال�صحة اأو رمبا امل�صت�صفيات مل تعد مرتبطة بهذا 
اإحتياطي قيمته  اإيداع مبلغ  امل�صت�صفى  الدعم مبا�صرة. ُطلب مني يف 
على  احل�صول  يخ�س  مبا  اأما  اأوىل،  كدفعة  اأمريكي  دوالر  ثالثمائة 
مبيت  على  تعتمد  معقدة  عملية  اأ�صبحت  فقد  ال�صحة  وزارة  تغطية 
بعدها  لرة،  مليوين  مبلغ  اإيداع  مع  ليلتني  اأو  ليلة  بامل�صت�صفى  اأخي 
امل�صت�صفى  االإدارة يف  اأن  اإىل  اإ�صافة  الوزارة،  بامللف من  البحث  يتم 
فيها،  الليلة  مبيت  وتعرفة  املطلوبة  الليايل  عدد  حتديد  رف�صت  قد 
وبتقديري اأّن ليلتها تعتب اأغلى من ليلة فندق خم�س جنوم. كما اأ�صرَّ 
يل بع�صهم باأنه ميكنني ت�صريع هذا امللف باالت�صال باأحد النواب اأو 

الوزراء وطلب دعمهم وو�صاطتهم على الطريقة اللبنانية. 

واال�صت�صارات  الهاتفية  واالت�صاالت  احللول  عن  البحث  دوامة  بداأت 
اإىل  اأخيك  باإدخال  تقبلي  هل  االأ�صدقاء:  اأحد  �صاألني  اأن  اإىل 
امل�صت�صفى احلكومي يف القبة؟ وتذكرت حلظتها االإعالن الذي اأنزلته 
يف امللحق ال�صحي جلريدة »التمدن« منذ فرتة وجيزة وُيذكر فيه اأن 
اأحدث الو�صائل والتجهيزات الطبية،  امل�صت�صفى احلكومي بات ميلك 
املفاو�صات  هذه  كل  بعد  لدينا  املتبقي  الوحيد  احلل  اأّنه  اإىل  اإ�صافة 
الطبيب اجلراح يف  اإىل عيادة  وتوجهنا  الفور  فوافقنا على  العقيمة. 
على غر  مبت�صما  ا�صتقبلنا  الذي  امل�صري  هيثم  الدكتور  »احلكومي« 

الر�صمية  العملية  طلب  اوراق  اأجنز  الفح�س  وبعد  اجلراحني،  عادة 
و�صعدنا بها راأ�صا اإىل امل�صت�صفى عن طريق الطوارئ.

القبة  يف  القدمية  املباين  كل  مثل  وعريقة  جميلة  امل�صت�صفى  مباين 
الطراز  على  تكون  اأن  اأ�صبه  فهي  العلوم،  وكلية  االآداب  كلية  ومنها 
حولها  متتّد  )�صجرية(  حديقة  تتو�صطها  ومداخلها  الفرن�صي، 
اآرمته  من  ويبدو  ترميمه  ينتظر  مبنى  مدخلها  ميني  وعلى  مبانيها، 

اأنه كان كافيرتيا ومطعم للم�صت�صفى.  القدمية 

دخلنا اإىل ق�صم الطوارئ وقدمنا اأوراقنا واأول ما لفتنا هناك نظافة 
املكان ن�صبة اإىل كل مداخل الطوارئ التي تعج باملر�صى وامل�صابني. 
تفاجاأنا  املعامالت  الإمتام  ال�صندوق  اإىل  واأختي  اأنا  ذهبنا  وعندما 
تتجاوز  ال  التي  التعِرفات  بزهادة  تفاجاأنا  كما  املوجودة  باحل�صود 

الع�صرين األف لرة، وكاأننا عدنا اإىل اأيام عز اللرة اللبنانية. 

يف هذه االأثناء متت معاجلة اأخي من طبيب الطوارئ د. مق�صود ومت 
وا�صعة وممراتها  امل�صت�صفى  التايل. غرف  اليوم  للعملية يف  حت�صره 
متت  التايل  اليوم  يف  واالأطباء.  واملمر�صني  باملمر�صات  تعج  �صرحة 
اأخي  ق�صاها  التي  اخلم�صة  االأيام  مرت  كما  و�صال�صة  بنجاح  العملية 
رئي�س  ومتابعة  اجلراح  الدكتور  قبل  من  تام  واإ�صراف  تامة  براحة 
بجولة  يوميًا  يقوم  الذي  حالب  فواز  د.  امل�صت�صفى  اإدارة  جمل�س 
امل�صت�صفى كافة لالإ�صراف على  اأق�صام  واأخرى م�صائية على  �صباحية 

�صر العمل فيها وتنظيمه. 

احلكومي  امل�صت�صفى  مع  جتربتنا  نهاية  يف  كانت  املفاجاآت  واآخر 
اآالف  بع�صرة  حددت  والتي  االأتعاب  فروقات  بت�صديد  قمنا  عندما 
يتم  اأن  اهلل  من  ر�صا  اأو  حلم  اأنه  بد  ال  غر.  ال  فقط  لبنانية  لرة 
اإ�صعاف اأخي وطبابته خالل خم�صة اأيام من فريق خمت�س وحمرتف 
اللبنانية  الطبقة  حقوق  حُتفظ  خالله  من  الذي  الزهيد  املبلغ  وبهذا 
للبقاء  تنا�صل  التي  الطبقة  تلك  الكرمي،  بالعي�س  املتبقية  الو�صطى 

على كرامتها دون التزمل والتبعية للزعامات والقوى الفاعلة. 

خالل  نا�صلت  التي  والإدارته  امل�صت�صفى  هذا  لطاقم  الكبر  فال�صكر 
�صنوات لتح�صني اإدائه على امل�صتويني الطبي واالإن�صاين، واإعادته اإىل 
دولة  هناك  كانت  حني  اجلميل  الزمن  اأيام  ال�صابقني  ودوره  وظيفته 

لبنانية تظلل ال�صعب وحتميه 

نهى نيكرو �شنكري

في المستشفى الحكومي 






