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2الأربعاء   10/7/2019

�صن�صتهلُّ بباٍب اأول، ُعنوانه: في جدل البعث العروبة/ وجهاِن لأمة واحدة! 
وهو يت�صمن مدخالً تمهيدياً، بعنوان »حول جدل الب�صر/ المكان/ الزمان«، 
اأولى  كمحطٍة  الفيحاء،  م�صقِطِه  مدينِتِه،  عبر  »الحكيم«،  على  ثّم  من  ولُنِطلَّ 
بعنوان: »مدينٌة تنب�ُض عروبًة واإ�صالماً منفتحاً!« )الف�صل الأول(، وليتخّلل 
هذه المحطة ا�صتعرا�ٌض واٍف لأو�صاع المنطقة العربية، بدءاً من بدايات القرن 
الع�صرين، اأخطر القرون في حياة اأمتنا، والذي اأ�ّص�ض لكل المحطات المف�صلية 
والوجودية التي نكابُدها كعرب. ول�صوف ُنتبُع هذا الف�صل بف�صل ثان، بعنوان 
الراحل  �صيرة  عند  وقفٌة  �صتكون  ذلك،  اإثر  زرع!«.  ذات  اأر���ض  في  »البعث 
الدكتور عبد المجيد الرافعي، ن�صتهلها بداءًة بالدوحة البي�صارية - الرافعية، 
الطاعنة في زمني الدين والُدنيا، كف�صٍل اأول، وليعقبه ف�صٌل ثاٍن، ن�صتعر�ض 
فيه » محطات وذكريات من مرحلتي الطفولة والحداثة«، وليكون ف�صٌل ثالث، 
بعنوان »ارها�صات ن�صالية من عهد الحداثة/ الفتوة، وختام هذه الف�صول، 
ف�صل رابع، جاء بعنوان »اأبقراط ُيناديه.. فاإلى لوزان ال�صفر«. وهذه الف�صول 
اأربعتها تن�صوي اإلى الباب الثاني، وقد عنوناه: »من رافعي لواء العلم اإلى 

رافع لواء الأمة!«
وعن الباب الثالث، عنوانه »في خ�صم الحراك المطلبي والعمل ال�صيا�صي«، 
البعث  اإلى  ال�صيا�صي/  اإلى  اأولها »من الجتماعي  فقد حوى خم�صة ف�صول، 
وثالث  الن�صالية!«،  م�صيرته  في  نوٌر  لياله   « وثانيها  ُدْر!«.  الأمة  اإلى  �ِصْر.. 
الرابع،  الف�صل  اأما  لل�صرعية الحزبية«،  الت�صّدع  والنت�صار  الف�صول »زمن 
فعنوانه »في البيدر النتخابي.. والح�صاد ولو بعد حين!«، وخام�ض الف�صول، 

يروح اإلى »قراءة في خطاب الرافعي البرلماني«.
النفجار  و�صنّي  اللبنانية  الوطنية  الحركة  »زمن  ُيواكُب  الرابع،  الباب 
الوطني  ال�صعود  »مرحلة  ف�صول،  ثالثة  �صم  وقد  الُمجه�ض!«،  والنت�صار 
اأتون  في  »الحكيم  الأول(،  )الف�صل  الكبير«  النفجار  واإرها�صات  اللبناني 
انك�صاف  »خطاب  الثاني(،  )الف�صل  المجه�ض!«  والنت�صار  المعركة... 

الموؤامرة وتعرية ال�صالعين فيها« )الف�صل الثالث(.
في الباب الخام�ض، »�صنوات الجمر العراقي والخروج اإلى عا�صمة الر�صيد«، 
نقع على ثالثة ف�صول: »اأبو عّمار مّر من طرابل�ض.. فكانت الإمارة ال�صلفية 
وكان الرحيل!« )الف�صل الأول(، »العراق من حرب اإلى حرب... و�صدام �صاغٌل 
الم�صهد!« )الف�صل الثاني(، »�صفحات ن�صالية من بالد الرافدين... والترياق 

من العراق!« )الف�صل الثالث(.
العودة!«،  م�صقِطِه  واإلى  بداأ...  حيُث  »من  بعنوان  جاء  ال�صاد�ض،  الباب 
وهو، اإلى المدخل، يت�صمن اأربعة اأق�صام، هي علىالتوالي: »في العودة.. واآلم 
ما بعد العودة!«، »ر�صالة واحدة.. واإن اختلف الم�صّمى/ حزب طليعة لبنان 
العربي ال�صتراكي«، »في المعترك ال�صيا�صي ُمجّدداً.. ووجوب الرتفاع فوق 

ال�صيا�صة!«، »في طرابل�ض.. والعين �صاخ�صٌة اإلى العراق!«.
من  بعيدًا  »الحكيم«،  �صخ�صية  فُيقارب  الأخير،  وهو  ال�صابع،  الباب  اأما 
نزوعاته  عند  ويتوقف  والأخ��الق��ي  القيمي  ت�صكيله  على  فُيكبُّ  ال�صيا�صة، 
وهواياته، وقد جاء تحت العنوان الآتي: »في الوجه الآخر.. من مقلب اآخر!«.

البعث  مدر�صة  »في  ف�صول:  اأربعة  الباب،  هذا  يت�صمن  المدخل،  اإل��ى 
والت�صكيل القيمي الأخالقي« )الف�صل الأول(، »ال�صعر ُمتنّف�ُصُه.. وله فيه راحٌة 
و�صفاء!« )الف�صل الثاني(، »زاَنُه الوفاء.. في زمن عّز فيه الوفاء!« )الف�صل 

الثالث(، »من كل فٍن.. ع�صا!« )الف�صل الرابع(.
في مقاربتنا الم�صيرة/ ال�صيرة، عكفنا على م�صادر ومراجع ُمتعددة، في 
مقّدمتها »اأر�صيف« الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي، وهو »اأر�صيٌف« غنٌي، 
وحتى  البدايات  من  انطالقاً  جازها،  التي  العمرية  المراحل  مختلف  ُيغّطي 
عرب  وُكّتاب،  لباحثين  العائدة  والمراجع  الم�صادر  ع�صرات  واإلى  الرحيل. 
طرابل�صيين،  ُكّتاب  اإلى  نعود  اأن  لنا  كان  فقد  العرب،  غير  ومن  ولبنانيين، 
راحلين واأحياء، خّلفوا لنا كتاباٍت ومذكراٍت و�ِصَيراً ذاتية، فكانوا، بغالبيتهم، 
التي  الفترة  اإّبان  ن�صالية،  منهم خا�ض تجارب  نفرًا  اأن  �صيما  �صهودًا عدوًل، 
ُخ لم�صيرة/ �صيرة راحلنا؛ وبع�صهم احتل مواقع حزبية قيادية، واأّدى  ُتوؤرِّ
دوراً وازناً في الحراك ال�صيا�صي، طرابل�صياً ولبنانياً وعربياً. علماً اأن عدداً منهم 

�صغل مواقع نيابية وفي الحقل العام.
وقد كان لنا، في ختام هذه الم�صيرة/ ال�صيرة، اأن ُنغنيها بمالحق، تعود اإلى 
وفي  لرحيله،  الأربعين  ذكرى  وفي  وفاته،  ُقبيل  لراحلنا،  تكريمية  محطاٍت 
من  اإنتقيناها  متعددة،  �صهادات  اإلى  الرحيل،  لذاك  الأولى  ال�صنوية  الذكرى 
مئات ال�صهادات التي قيلت فيه اإثر رحيله. ناهيك عن »اأر�صيف« �صوٍر غني، 
ُق مراحَل متعاقبة من  ُيوثِّ الغّراء،  العائلة، كما �صحيفة »التمدن«  اأمّدتنا به 

حياته وحراكه الن�صالي.
ُخ ب�صكٍل رتيب  ... ويبقى ال�صوؤال: هل ما نت�صّدى له �صيرٌة ل� »الحكيم«، ُتوؤرِّ
لمحطاته الُعمرية كافة، منذ الولدة وحتى مغادرته الحياة، اأم اأنها م�صيرٌة 
تتعّدى اإلى اأبعد ما ت�صي به ال�ِصير؟ �صّتان �صّتان بين �صيرة، بل »جردة« فاقدة 
وبين  البع�ض،  بع�صها  وراء  محطاتها  تترا�صُف  المنحى،  �صكونية  ال��روح، 

م�صيرة لها من دينامية الح�صور والمتداد ما لها!

عبد المجيد الرافعي َيعوُد في كتاب
الدكتور  ال�سابق  طرابل�ض  نائب  لرحيل  الثانية  ال�سنوية  الذكرى  وتحّل   ...
مدينته  عن  دفاعًا  عقود  �ستة  من  لأكثر  نا�سل  الذي  الرافعي،  الطيب  عبدالمجيد 
وحقوقها، وعن وطنه المعذب، وعن اأمته التي تتعر�ض ل�ستى اأنواع الموؤامرات 
من اأجل تفتيتها و�سرب بنيتها و�سلب اأرا�سيها وثرواتها. انها الذكرى ال�سنوية 
وال�سماليين  الطرابل�سيين  بيوت  في  له  الذي  الكبير  الرجل  ذلك  لرحيل  الثانية 
ومعظم اللبنانيين مكانة خا�سة، ب�سبب �سدقه وت�سحياته ونبل اأخالقه والفي�ض 
اأو  م�ست�سعف  لكل  منحها  في  يومًا  يبخل  لم  التي  والمحبة  العاطفة  من  الكبير 

محتاج اأو مري�ض.
تموز   12 في  الجمعة  م�ساء  احياوؤها  �سيتم  التي  الذكرى،  هذه  تحّل  وفيما 
الجاري عند ال�سابعة م�ساء في »فندق كواليتي اإن« في طرابل�ض، �سيكون الحدث 
على  �سيوزع  كتاب  وه��و  »الحكيم«،  ع��ن  كتاب  ���س��دور  ع��ن  الإع���الن  ه��و  الكبير 
الحا�سرين، و�سيكون بمثابة مرجع موؤلف من 744 �سفحة، من �سمنها عدد كبير 

من ال�ُسور، وهو عبارة عن توثيق دقيق وجدي لم�سيرة الرجل، وقد �ساأل الكاتب 
الدكتور م�سطفى الحلوة في مقدمة الكتاب �سوؤاًل جوهريًا هو:

»هل ما نت�سدى له �سيرٌة ل� »الحكيم« توؤّرخ ب�سكل رتيب لمحطاته العمرية منذ 
الولدة وحتى مغادرته الحياة؟ اأم انها م�سيرة تتعدى اإلى اأبعد ما ت�سي به ال�ِسير؟ 
تترا�سف  المنحى  �سكونية  ال��روح  فاقدة  »ج��ردة«  بل  �سيرة،  بين  �ستان  �ستان 
محطاتها وراء بع�سها البع�ض، وبين م�سيرة لها من دينامية الح�سور والمتداد 

ما لها«.
 - العروبة  ر�سالته   - الإن�سان  ق�سيته  الرافعي:  الطيب  »عبدالمجيد  كتاب 
وجهته فل�سطين« هو تحية كبيرة لذلك الرجل من خالل قراءة م�سيرة حياته منذ 
الطفولة اإلى موعد الرحيل المحزن، وهذه القراءة تتناول اأي�سًا العائلة التي ن�ساأ 
فيها، والمدينة التي احت�سنته واأحبته كما اأحبها، والفكر ال�سيا�سي الذي حمله 

وبقي مدافعًا عنه ب�سالبة واإيمان و�سجاعة حتى اللحظة الأخيرة.

في الكتاب نفهم البيئة التي ترعرع فيها عبدالمجيد الرافعي وخا�سية المدينة 
العا�سية التي انتمى اإليها، ونفهم اأهمية المكان واأهمية الزمان واأهمية ما �سهدته 
طرابل�ض في خم�سينيات و�ستينيات القرن الما�سي من حوار عميق بين ال�سالم 

المنفتح والعروبة.
اللبناني،  والنائب  الطرابل�سي،  »الحكيم«  عن  �سيء  كل  نعرف  الكتاب  في 

وعبدالمجيد الرافعي العربي.
وال�سعري  والثقافي  الن�ساني  الجانب  نكت�سف  الكتاب  هذا  في  اأننا  والأه��م 
والجمالي في عقل عبدالمجيد الرافعي، ونكت�سف كم كان هذا الرجل يختزن من 

الحب واللطف والود والحما�سة، يمنحها بكرم كبير لكل من عرفه.
كتاب  من  مقتطفات  نن�سر  »التمدن«  من  العدد  هذا  من  و3   2 ال�سفحتين  في 
وجهته   - العروبة  ر�سالته   - الإن�سان  ق�سيته  الرافعي:  الطيب  »عبدالمجيد 

فل�سطين« الذي �سيتم اإطالقه يوم الجمعة المقبل.

م�سيرة اأكثر منها �سيرة

من  القلب  في  الكائنة  »الرفاعية«،  محلة  في 
عرفانية،  باأجواء  العابقة  التاريخية،  طرابل�ض 
الرفاعي  اأحمد  ال�صيد  اإل��ى  بت�صميتها  تدين  اإْذ 
ال�صوفية  اأقطاب  اأحد  الكبير )512 - 578ه�(، 
لبع�ض  كان  وقد  »الرفاعية«.  الطريقة  ومن�صئ 
تلك  محيط  في  ي�صكنوا  اأن  طريقته،  مريدي 
المحلة، فكانت ُدْوٌر لهم وزوايا واأربطة، فُدعيت 

ب�«الرفاعية« ) جمع رفاعي(.
بل  »المهاترة«،  منطقة  من  المحلة،  هذه  في 
في اأول طلعتها )طلعة الرفاعية(، لجهة الي�صار، 
على  مطلة  )ه�صبة  �صمراء  اأب��ي  اإل��ى  �صعودًا 
عائالت  ت�صغلها  وا�صعة،  دار  تقوم  طرابل�ض(، 
في  الرافعية،  الأ�صرة  من  »الطيِّب«  فرع  من 
عارف  محمد  ال�صيخ  المرحوم  عائلة  عدادها 
المجيد  عبد  الدكتور  )وال��د  الرافعي  الطيب 
فوزي  محمد  الحاج  وعائلة  الرافعي(،  الطّيب 
المجيد  عبد  الدكتور  عم  ابن  الرافعي،  الطّيب 
الرافعية )من  ر  وعميد عائلته راهناً، وكان معمِّ
وا�صع  وهو  اآنفاً(،  ذكرنا  كما   ،1915 مواليد 
كبيرة،  لوحًة  يرفعه  الرافعية،  الدوحة  ر  م�صجَّ

في و�صط »�صالون« منزله!
 11 هو  والزمان  الحدث،  كان  الدار،  تلك  في 
ال�صيخ  َخَلِد  لم يكن ليدور في  اإْذ  ني�صان 1927، 
ال�صيدة  وزوجته  الرافعي  الطيب  عارف  محمد 
)اأمين  ميقاتي  كامل  محمد  ال�صيخ  بنت  �صنّية 
�صُيرزقاِن  اأنهما  اآن��ذاك(،  طرابل�ض  في  الفتوى 

�صاأٌن  ال�صنين،  من  الآتي  في  له،  �صيكون  بولد، 
واأيُّ �صاأن، فاأ�صمياه عبد المجيد، وهو ا�صٌم، من 
الطرابل�صيون،  كان  التي  »العبادلة«،  �صل�صلة 
يتخّيرونها  الإ�صالمية،  البالد  �صائر  غرار  على 
اإلى اهلل وتعظيماً وجهرًا  باً  لأبنائهم الذكور، تقرُّ
اهلل  اأ���ص��م��اء  م��ن  ه��و  والمجيد  ل��ه.  بالعبودية 

الُح�صنى.
وكاأننا بالأيام ت�صدُق وعدها، فيكون لنبوءة 
ولي اهلل الخ�صر )عليه ال�صالم( اأن تتحّقق، َعْبَر 
ومائتي  نيِّف  بعد  الُدنيا،  اإلى  الآتي  الوليد  هذا 
�صنة، من اإطالقه تلك العبارة الماأثورة، متوجهاً 
القادر  عبد  ال�صيخ  الرافعية  الأ�صرة  راأ�ض  اإلى 
بالرافعي )متوفى في  ال�صهير  الأول،  البي�صاري 

العام 1815م(:
ك�صجرة  بذرّية  وب�ّصرتَك  بالرافعي،  »لّقبتَك 

الزيتون، �صغيرهم وكبيرهم مملوء بالنور«.
الرافعية  الأ���ص��رة  مرجع  اإل��ى  ن��ع��وُد  واإْذ 
حافظته  معين  م��ن  ن�صتقي  فلكي  وذاك��رت��ه��ا، 
فوزي  محمد  الحاج  عنينا  ن�صتقي،  ما  الواعية 
الطيب الرافعي )توفي في 12 اأيار 2019(. ففي 
)طرابل�ض(  منزله  في  اأُج��ري  معه،  مطّول  لقاء 
بح�صور ولده ال�صديق المهند�ض عامر الرافعي 
)رئي�ض بلدية طرابل�ض ال�صابق(، اأفادنا باأن لآل 
المحلة  تلك  في  منزلين  الطّيب(  )فرع  الرافعي 

اأحدهما  واحد،  مدخٌل  لهما  الرفاعية(،  )طلعة 
المجيد«.  عبد  »لجّدنا  ملك  وثانيهما  بالإيجار، 
واأ�صاف »ربينا �صوا«، اأي عائلة المرحوم والده 
وعائلة عمه المرحوم ال�صيخ محمد عارف الطيب 
في  الكائن  البيت  عمي  »ا�صترى  وقد  الرافعي، 
المجيد  عبد  ال�صيخ  المرحوم  من  �صمراء  اأب��ي 
اإلى  اأ�صرته  اأفراد  مع  انتقل  اأن  وكان  المغربي، 

البيت الجديد«.
تلك  في  »الرافعية«،  للم�صهدية  ا�صتكماًل 
الجيل  من  هو   - عامر  المهند�ض  اأفادنا  المحلة، 
باأنه   - المجيد  عبد  د.  جيل  يلي  الذي  الرافعي 
طلعة  ف��ي  ال��راف��ع��ي  الطيب  اآل  دار  ف��ي  ول��د 
الرفاعية، كما اأن ابن عّمه الدكتور اأحمد الطيب 
الرافعي )مدير �صابق لكلية العلوم في الجامعة 
دار  في  اأي�صاًُ  ُولد  قد  الثالث(  الفرع  اللبنانية - 
المحلة، على  تلك  الرافعيون  العائلة. وقد هجر 
غرار اأكثر العائالت الطرابل�صية، فكانت الوجهة 

طرابل�ض »الجديدة« ومنطقة اأبي �صمراء.
المجيد  عبد  الدكتور  م�صقط  البيت،  ولهذا 
بعد  �صنة  التداعي،  اإل��ى  اإخالئه  بعد  اآل  ال��ذي 
ل  »الحكيم«  واعية  في  حلوة  ذكريات  �صنة، 
اإثر  اإلى طرابل�ض،  ُتغادرها. ففي كل مرة، يعود 
اإليه،  فوره  من  يتوّجه  كان  لها،  ق�صرية  مغادرة 
لي�صتعيد م�صهديات من مرحلة الطفولة والن�صاأة. 
ياً، في العام 2006، اأن ُيرّمم  وقد ذكر انه فّكر جدِّ

المنزل الوالدي

م�سهدية  ف��ي  المجيد،  عبد  د.  ه��و  ه��ا   ..
اأخرى، من �سنّي الحداثة - له من العمر اأربع 
التي  التظاهرات  في  ُي�سارك   - �سنة  ع�سرة 
في  يذكر  كما  داع��م��ًة،  طرابل�ض،  في  خرجت 
الكثير من اللقاءات الحوارية معه، لثورة ر�سيد 
عالي الكيالني )1892- 1965م( في العراق. 
�سباط،  �سهر  بداأت في  الوطنية  الثورة  وهذه 
ولت�ستمر لغاية اأيار من العام 1941. وقد نتج 
عر�ض  على  الو�سي  الإل���ه،  عبد  اإ�سقاط  عنها 

العراق.
عهد  م��ن  مطلبية،  ن�سالية  محطة  ف��ي   ...
في  م�ساركة   ،1942 العام  له،  كانت  الفتّوة، 
لالأكل،  ال�سالح  بالخبز  المطالبة  التظاهرات 
ُم�ستعيدًا اإلى الذاكرة بع�ض الُهتافات، من مثل 
بالدنا!«،  قمح  بدنا  مناكل..  ما  معّفن  »خبز 
وكان اأن ا�ستجابت »اللجنة الخا�سة« بالغذاء.

فيها  ����س���ارك  ت���ظ���اه���رة،  اأه�����م  ول��ع��ل   ...
»الحكيم«، بل كان في ال�سفوف الأمامية منها، 
هي تظاهرة ال�ستقالل اللبناني، عندما اعتقلت 
ال�سلطات الفرن�سية المنتدبة، ليل الحادي ع�سر 
رئي�ض   ،1943 العام  في  الثاني  ت�سرين  من 
ال��وزراء  رئي�ض  الخوري،  ب�سارة  الجمهورية 
ريا�ض ال�سلح، الوزراء: عادل ع�سيران، و�سليم 
تقال وكميل �سمعون والزعيم الطرابل�سي عبد 
الحميد كرامي. وقد انطلقت التظاهرات، في 
اللبنانية وكان  المناطق  بيروت وفي مختلف 
لطرابل�ض اأن تدفع الثمن الأكبر من �سهدائها، 
هوؤلء  اأن  اأ�سٍف  ومن  ال�ستقالل!  �سبيل  في 
ُتربة  �سرجوا  الذين  ع�سر،  الأربعة  ال�سهداء 
و�سّكلوا  الطاهرة،  الزكية  بدمائهم  المدينة 

العدد الأوفر لمعركة ال�ستقالل.
ف��ي ا���س��ت��ع��ادة تلك ال��ت��ظ��اه��رة، ي��ذك��ُر عبد 
ت�سرين   12( الأول���ى  التظاهرة  »اأن  المجيد 
الثاني، كردة فعل �سريعة(، انطلقت من اأمام 
»�سبيرز  اإل���ى  الكبير  المن�سوري  الم�سجد 
�سارع  في   ،)Spears Mission( مي�سن« 

الجميزات«.

من مرحلة الطفولة

من عهد الفتّوة

ُطبع الكتاب في 
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عبد المجيد الرافعي، اإْذ اأم�صى في عا�صمة الر�صيد بغداد ما يقرُب من ثلث 
عمره الن�صالي، فذلك لفترة ُمتوا�صلة )1984 - 2003(. ناهيك عن اإقامات 
ُمتقّطعة، ا�صتهلكت �صنوات اإ�صافية اأخرى، قبل تلك الفترة المديدة، منها ما 
القيادة  في  ي�صغله،  كان  الذي  الموقع  ما فر�صها عليه  ق�صرية، ومنها  كانت 

القومية، منذ العام 1968، ومقّرها العراق.
يق�صده،  العقائدي،  الموئل  العراق  له  �صّكل  الحالت،  كل  في  هكذا، 
الوطن،  اأر���ض  به  ت�صيق  حين  يق�صده  كما  الحزبي،  حراكه  لمقت�صيات 

وي�صيق به م�صقطه طرابل�ض!
ها،  وُمرِّ بُحلوها  الن�صالي،  »الحكيم«  م�صار  في  العراقية،  المرحلة  هي 
بم�صهديات ذلك القطر العربي، حار�ض البوابة ال�صرقية للوطن العربي، في 
كان  والذي  الإيرانية،  الخمينية  الثورة  وت�صدير  الإيراني  المّد  مواجهة 
اإلى حرب، وتع�صُف به الموؤامرات ، داخلياً وخارجياً، من  ُل من حرب  يتنقَّ
في  البريطاني  الأميركي  الغزو  اإثر  اإليه،  اآل  ما  اإلى  اآل  حتى  عميق،  فّج  كل 
تتنا�صل  اأزماٍت،  في  يتخّبط  هذا،  يومنا  حتى  زال،  ما  والذي   ،2003 العام 

منها اأزمات!

عام 1957، لم يكن واردًا اأن ننجح 
طرحنا  ون��ح��ن   - للرافعي  ال��ك��الم   -
هي   )..( ال�سعبية  الوطنية  ال�سعارات 
من  �سيء  فيها  منظمة،  ا�ستراتيجية 
طبيبًا.  ك��ون��ي  وال���ذات���ي،  ال�سخ�سي 
ال�سيا�سي،  الإقطاع  ن�سميه  كنا  وقتها 
ولي�ض عائليًا، لأننا ل نوؤمن بالعائلية«.

يروي »الحكيم« باإ�سهاب، ما جرى 
في تلك الليلة، فقد »كان يجب اأن نكون 
لم  ونحن  الأق���الم،  كل  في  موجودين 
يكن عندنا هذه الإمكانية من جهة، ومن 
جهة ثانية اأُطلقت دعاية اأن عبد المجيد 
الرافعي طالع من ثورة 1958، ونازل 
من بطن اأمه، حامل فردين )م�سد�سين( 
كان  هكذا  يمكن   )..( النا�ض!  ويقتل 
النطباع، مّما اأبعد مجموعة من النا�ض 
الأق��الم  ك��ل  ��ن  ن��وؤمِّ ل��م  عنا. وم��ن جهة 
هناك  اأن  ن��ظ��ري  ول��ف��ت  الن��ت��خ��اب��ي��ة. 
اإمكانية لمثل هكذا األعاب، ول �سيما في 

الميناء.
اإ�سبعين  نرمي  اأن  وقتها  لي  وقيل 

ديناميت، ي�ستعملها اأهل الميناء لل�سيد 
اأن��ن��ا نربح  ال��م��ه��م  ال��ب��ح��ري، ف��ق��ل��ت: 
ب�����س��يء �سد  ن���ق���وم  ب���اأخ���الق���ن���ا، ف���ال 
وبقيت  ال�سراي،  اإلى  ذهبُت  الأخ��الق. 
منت�سف  بعد  ال��واح��دة،  ال�ساعة  حتى 
الليل، وكنا تعبانين، اإثر معركة امتدت 
لمدة �سهر ون�سف، و�سوتنا ل يطلع! 
وبنف�ض الوقت راأيت اأني �ساطح، وقال 
للنوم  وذهبُت  الحال!  ما�سي  ال�سباب: 
اأ�سدقائي )المرحوم محمود  اأحد  عند 
ليلى  ال�سيدة  لي  اأ���س��ّرت  كما  كمالي، 
�سارت  قد  ال�ساعة  كانت  ال��راف��ع��ي(. 
ال�ساعة  في  لياًل.  والن�سف  ال��واح��دة 
ال���ث���ان���ي���ة ك���ان���ت ق����د ب���ّي���ن���ت الأق������الم 
بيته  ك��ان  الحافظ  اأم��ي��ن  )ن��ج��اح��ي(. 
م��دام  عليه  ورّدت  تلفن  بيتنا،  مقابل 
المجيد  عبد  لها:  وق��ال  الج�سر،  ر�سا 
نجح واأنا لم اأوفق، واأطفاأ الأ�سوية في 

البيت كله، ونام!
تاأتي  الثاني،  اليوم  �سبيحة   )  ..(
لتقول  عنده  نمت  الذي  ال�سخ�ض  بنت 
له: بابا عّمو عبد المجيد ما نجح! )..( 
ك��ذل��ك!  اأج��اب��ون��ي.  وب��ال��ف��ع��ل  تلفنت، 
يبحث  الدين(  اأبو عز  المحافظ )حليم 
عني، قال لي: اإني اأتوجه اإلى وطنيتك، 
فقلت: �سو الق�سة؟ قال: اأن النا�ض في 
ال�����س��ارع وال��ه��ي�����س��ة ق��ائ��م��ة، ون��ح��ن 
اإلى  ذهبت  الجي�ض،  لإنزال  م�سطرون 
ال���ذي ك��ان يغ�ّض  ال��م�����س��ارف  ���س��ارع 
واح����دة،  ب�سيحة  وك��ل��ه��م  ب������الآلف، 
طلعُت  مزّورين(.  )مزّورين،  يرّددون: 
اإل�����ى ب��ل��ك��ون ال��م�����س��ت��و���س��ف )ث��ان��ي 
للح�سد:  وقلت  اأن�ساأناه(  م�ستو�سف 
نجاح؟  هكذا  م��ن  اأف�سل  ت��ري��دون  ه��ل 
الق�سة،  بوعيكم  يتمّثل  ال��ذي  النجاح 
ونحن لم نُقل خذوا منا المّن وال�سلوى، 
هذا  لخدمة  معكم  اإن��ن��ا  ل��ك��م:  قلنا  ب��ل 

البلد، بتكاتفكم وتعاونكم )..(«.
ف���ي ت���ع���ّرف ح��ق��ي��ق��ة م���ا ج���رى تلك 
د الرافعي: »نحن لم نعرف  الليلة، يردِّ
بالتحديد وقتها ما حدث، اإّل في العام 
التي فاز فيها  1972 )في النتخابات 
الرافعي(، اذ قيل لنا اأن الرئي�ض ر�سيد 
كرامي - رحمه اهلل - نزل عند الرئي�ض 
)اأي  كّلنا  اإم��ا  له:  وق��ال  �سهاب،  ف��وؤاد 
تح�سل  اأو  الخم�سة(  لئحته  مر�سحو 

لقد  ��رن��ا،  دبِّ ق��ائ��اًل:  واأ���س��اف  م�سكلة! 
اأ���س��وات  هناك  ف���رّد:  النتائج،  اأُعلنت 
لعبد  م��ن��ه��م  اأح����د  ي��وج��د  ل  الأرم������ن، 
ف��ي �سواحي  ن��ع��رف  ن��ح��ن  ال��م��ج��ي��د، 
بيروت عندك اأرمن، ولكن في طرابل�ض 
ل نعرف اأكثر من بيت اأرمني، في ذلك 
الوقت. واأنا )يقول عبد المجيد( دخلت 
ال�ساعة الخام�سة اإّل ربع لأكثر من قلم 
اإغالق  اأي قبل ربع �ساعة من  اقتراع، 
ال�سناديق، وقابلت رئي�ض كل قلم، قال 
عنده  اق��ت��رع  واح����دًا  اأن  بع�سهم  ل��ي 
وقلم  مقترعين(   3( اآخ��ر  وقلم  فقط، 
ثالث )14(، وقلم اآخر )10(. واإْذ في 
ال��ي��وم ال��ث��ان��ي ت��اأت��ي ال��ن��ت��ائ��ج، اأم��ي��ن 
ال��ح��اف��ظ ي��اأخ��ذ 218 ���س��وت��ًا ف��ي اأح��د 
اأق����الم الأرم�����ن، و���س��وت واح���د لعبد 
اأمين 221 �سوتًا،  ثاٍن،  المجيد، وقلم 
وعبد المجيد �سفر )..( مجموع �ستة 
�سوتًا   1350 عملت  اأرم��ن��ي��ة  اأق����الم 
اأ�سوات لي فقط،  لأمين، وبالمقابل 3 
���س��وت��ًا،   650 ب���  اأزي�����ده  ك��ن��ُت  بحيث 
ويبقى  �سوت!  ب���700  يزيدني  اأ�سبح 
ال�������س���وؤال: م��ت��ى ت���م اك��ت�����س��اف ه��ذه 
تحمله  ال��ج��واب  ال��م��دوي��ة؟  الف�سيحة 
الرئي�ض  )اأي��ام   1972 العام  انتخابات 
كانت،  فقد  فرنجية(،  �سليمان  الراحل 
»غير  انتخابات  الرافعي،  د.  بح�سب 
ال��ع��ال��ي من  ال��ح��ّد  فيها  ك���ان  ���س��ك��ل«، 
األفي  حوالي  عندنا  وم�سّجل  النزاهة، 
اأرم����ن����ي، ب��ي��ن ط��راب��ل�����ض وال��م��ي��ن��اء، 
وبغالبيتهم غير موجودين، بل هم من 

المهاجرين)...(.
في هذه النتخابات - اأي بعد اثنتي 
ع�سرة �سنة من النتخابات المزّورة - 
نحن   - المر�سحين  اأك��ث��ر  ُيح�ّسل  ل��م 
و�سوانا - اأكثر من مائة �سوت اأرمني. 
يتجاوز  ل��م   ،1992 ان��ت��خ��اب��ات  وف���ي 
وع�سرين  المائة  الأرم���ن  المقترعون 
البلدية  انتخابات  ج��اءت  وقد  �سوتًا. 

الأخيرة لتوؤكد لنا هذا الأمر!
وفي انتخابات 1972، اأخذنا )543 
����س���وت���ًا( اأك���ث���ر م���ن ر���س��ي��د ك��رام��ي، 
فاأ�سواتنا هي )17517( في حين نال 
والناجح   ،)16974( كرامي  الرئي�ض 
التالي في لئحته اأقل منا بحوالي األف 

�سوت!

محمد  اأم�����ي،  م���ن  اأخ����ي   ...«
بعثياً  كان   - تلكلخ  من  الدند�صي، 
اأك��رم  لالأ�صتاذ  و�صديقاً  معروفاً 
مطلع  دفعني،  من  هو   - الحوراني 
���ص��ب��اي، اإل�����ى ط���ري���ق ال��ب��ع��ث. 
ُطلِّقت  عندما  والدتي،  فالمرحومة 
من والد محمد، عادت اإلى طرابل�ض، 
زهدي  المرحوم  والدي  تزوجت  ثم 
بق�صماطي. وقد عا�ض اأخي محمد في 

كنفنا، ون�صاأنا �صوّية«.
ليلى  ال�صيدة  به  اأف�صْت  ما  هذا 
بق�صماطي الرافعي، في اأحد لقاءاتي 
���ص��م��راء(،  )اأب���ي  بمنزلها  معها، 
ال�صابق  البعثي  القيادي  بح�صور 
ال�صيخ  عامر  وال�صيد  عبيد،  ه�صام 
�صلمان بارودي، وذلك يوم الأربعاء 
ت�صرين  م��ن  ال�صابع  فيه  ال��واق��ع 

الثاني، العام 2018.
زهدي  ليلى  لل�صيدة  ك��ان  هكذا 
عائلة  اإل��ى  المنتمية  بق�صماطي، 
اآل  على  »مح�صوبة«  طرابل�صية 
الطاعة،  ع�صا  ت�صّق  اأن  ك��رام��ي، 
ال�صيا�صي  ال��خ��ط  ع���ن  ف��ت��خ��رج 
اإْذ كان المرحوم  التقليدي لعائلتها، 
المحيطين  »الأرك��ان«  اأحد  والدها 
كرامي،  ر�صيد  ال�صهيد  بالرئي�ض 
عبد  الزعيم  جانب  اإل��ى  ذلك  وقبل 

الحميد كرامي.
هي، وحدها، في الأ�صرة، مّثلت، 
»���ص��اّذة«،  حالة  اأهلها،  ُع��رف  في 

الن�صالي،  طريقها  اختّطت  عندما 
البعث  »ح��زب  اإل��ى  انت�صابها  عبر 
العربي ال�صتراكي«، ولتتعّمق هذه 
لت  �صكَّ ح��ي��ن  ج���ذري���اً،  ال��ح��ال��ة 
الطّيب  المجيد  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور 
ولُتتّوج  ن�صالياً،  ثنائياً  الرافعي 
العام  بداأت  التي  الرفاقية،  العالقة 
1958، برباط اأبدّي، عبر زواجهما، 
بداية العام 1966. وقد كان لهما اأن 
بع�صاً،  بع�صهما  ف��ي  ي��ت��وّح��دا، 
ُيون�ض،  اأب��ي  رفيق  يذهب  ح�صبما 
التي  م�صيرتهما،  ��ُف  ُي��و���صِّ وه��و 
عقود  �صتة  ���ص��ح��اب��ة  ا���ص��ت��م��ّرت، 
متوا�صلة: »... توّحد فيها وتوّحدْت 
قرابة  وال��ع��ام،  الخا�ض  في  فيه، 

�صتين عاماً!«
المجيد،  وعبد  ليلى  راح��ا،  لقد 
حتى  دائمة،  ع�صق  حالة  يعي�صان 
الُدنيا،  هذه  عن  »الحكيم«  ارتحال 
ن�صالية،  م�صيرة  ف��ي  ويترافقان 
في  �صّتى،  مف�صلية  بمحطات  حفلت 

�صبيل الأمة وق�صاياها.
واإْذ ي�صاأل ال�صحافي، بالل يحيى، 
الدكتور عبد المجيد عن اأجمل هدية 
تلّقاها في حياته، ُيجيُب من فوره: 
»اأجمل هدية تلقيتها، من اهلل تعالى، 
هي عقد قراني على ليلى بق�صماطي 
»الحكواتي«  مجلة  اأعداد  اأحد  )في 
التي ت�صدر في طرابل�ض، في اأوقات 

غير منتظمة(.

ه��ك��ذا غ���دت ل��ي��ل��ى، م��ن��ذ ال��ع��ام 
المجيد،  عبد  د.  جانب  اإلى   ،1958
ب��ذراع،  وذراع����اً  كتف،  اإل��ى  كتفاً 
وعوناً له قوياً، وظهيرًا ُيعتمد عليه، 
ال��م��ل��ّم��ات، راف��ق��ت��ه ف��ي معظم  ف��ي 
العالم،  بالد  مختلف  اإلى  جولته، 
على  الأمة  ق�صايا  عبء  يحمل  وهو 
ورافعاً  ومنتدياً  محا�صرًا  كاهله، 
اأعداء  اإلى مواجهة  ال�صوت وداعياً 
ومن  ُج��ُدد  م�صتعمرين  من  الأم��ة، 
���ص��ه��اي��ن��ة، ي��ك��ي��دون ل��ه��ا ك��ي��دًا، 
�صدها،  ال��م��وؤام��رات  وي��ح��وك��ون 
العرب  د  لتوحُّ اإمكانية  كل  معّطلين 
وليبقوا  الع�صر،  اإل��ى  وعبورهم 

ي موؤبَّد! اأ�صيري و�صٍع من التردِّ
في  معه،  ليلى  ال�صت  كانت   ..
ط��راب��ل�����ض، وف���ي ب���ي���روت، وف��ي 
طويلة،  لمدة  العراق  وفي  باري�ض، 
اإّبان مرحلة المغادرة الق�صرية التي 
و2003.   1984 عامي  بين  امتدت 
دروب  رفيقة  ُيقال،  والحق  فهي، 
»الحكيم«، تنّم عن �صجاعة ُمتناهية، 

وعن اأريحية و�صهامة كبيرتين!

عن المرحلة العراقية

في البيدر االنتخابي
»ليالُه« نوٌر في م�سيرته الن�سالية!

طرابل�ض،  اإلى  العودة  كانت   ..
ب�صرعة البرق، في الثامن من كانون 
اأن  م��ا  اأن���ه،  علماً   ،1953 الثاني 
ح�صل على �صهادة الطب - موؤرخة 
بادر  الأول 1952 -  كانون  في 15 
هذه  ترتيبات  اإعداد  اإلى  فوره  من 
العودة ولم ينتظر - ح�صبما يروي 
وذلك  ال�صهادات،  توزيع  حفل   -
ال�صوق  اأول��ه��ا،  اأ���ص��ب��اب،  لثالثة 
الم�صتبّد به للقاء الأهل والأ�صحاب، 
الطب؛  لممار�صة  التحّفز  وثانيها، 
وثالثها )لعله الأهم لديه( التخفيف 

المادي عن كاهل الأهل.
ال���ب���داي���ة مع  ك���ان���ت  ه���ك���ذا، 
)الخيري(  الإ�صالمي  الم�صت�صفى 
في طرابل�ض. فقد التحق به متدّرباً، 
ح���ت���ى ح���ل���ول م���وع���د ام��ت��ح��ان 
 1953 العام  �صيف  الكولوكيوم، 
اأ�صهر(  �صبعة  اأو  �صتة  بعد  )اأي 
ذلك  اإل��ى  »الحكيم«  )...(ي��ت��ق��دم 
اإلى  المتحان، فيكون ج�صر عبوره 
 – للمهنة  »���ص��رع��ي��ة«  م��م��ار���ص��ة 

الر�صالة!
اأين  يوؤرقه:  �صوؤال  لديه  ويبقى 
اأم  طرابل�ض  في  يبقى  هل  يعمل؟ 
العربية،  البالد  اأح��د  اإل��ى  ُي�صافر 
حيث »الدخول« اأجدى واأوفى؟ هل 
العربية  المملكة  اإل���ى  ُي�����ص��اف��ر  

ال�صعودية، وقد كان قد تقّدم بطلب 
اإح��دى   - »اأب��ه��ا«  ف��ي  فُقبل  عمل، 
�صجعه  ومما   - المملكة  في  المدن 
مرهقاً،  بات  الوالد  اأن  ال�صفر،  على 
ي�صغرونه،  الذين  اأخوته  اأن  �صيما 
مما  بالجامعات،  يلتحقون  اأخ��ذوا 

ي�صتدعي توفير تكاليف درا�صتهم!
اإل��ى  لل�صفر  حقائبه  ح��زم  واإْذ 
المرحوم  زاره  »اأب���ه���ا«،  مدينة 
)نائب  الح�صيني  ها�صم  الدكتور 
ال�صداقة  لجنة  ورئي�ض  طرابل�ض 
اأن  بعد  ال�صوفياتية(،   - اللبنانية 
ُمزمٌع  »الحكيم«  اأن  اإليه  تناهى 
دار  وقد  ال�صعودية.  اإلى  المغادرة 
عن  الرافعي  د.  ثني  فحواه  حديث 
ها�صم،  د.  له  وق��ال  الخطوة،  هذه 
له،  �صخ�صية  تجربة  على  م�صتندًا 
عاد  وعندما  اليمن،  اإلى  ذهب  باأنه 
ب��ع��د ع���دة ���ص��ن��وات - وه���و اب��ن 
عائلة  )من  قال  ح�صبما  الح�صيني، 
يعرفه  لم   - المدينة(  في  م�صهورة 

اأحد!
واأردف، مخاطباً د. عبد المجيد: 
وهم  عليك،  ال��ن��ا���ض  ت��ع��ّرف  اأن���ت 
مرتاحون لك )يعني في الم�صت�صفى 
الح�صيني  د.  كان  حيث  الإ�صالمي، 
�صافرت،  واإذا  فيه(،  الأطباء  اأبرز 

فاإن النا�ض �صوف تن�صاك!

الح�صيني  ها�صم  د.  لكلمات  كان 
اأن توؤّثر في د. عبد المجيد، فاقتنع 
ال�صفر،  عن  وعدل  به،  ن�صحه  بما 
الإ�صالمي،  بالم�صت�صفى  والتحق 
ب�����ص��ف��ة ط���ب���ي���ب م���ق���ي���م، م��ن��ذ 
حتى  وب���ق���ي   ،1953/10/1
من  ��رف  ���صُ اإْذ   ،1957/12/31
الخدمة لأنه اأ�صبح يهتم بال�صيا�صة 
وراء  كانوا  كرامي  اآل  اأن  )الأرجح 
��ح اإل��ى  ���ص��رف��ه، ذل���ك اأن����ه ت��ر���صّ
جرت،  التي  النيابية  النتخابات 
بل  مدعوماً،   ،1957 العام  �صيف 
ُمتبّنى من قبل حزب البعث العربي 
لالإقطاع   ال��م��ن��اوئ  ال���ص��ت��راك��ي، 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي!(، اإ����ص���اف���ة اإل���ى 
الجديدة  ال�صيا�صية  الن�صغالت 
ر على التزامه كاماًل في  لديه، مما اأثَّ

الم�صت�صفى. ذلك 
كان  الرافعي،  د.  اأن  اإلى  اإ�صارٌة 
�صارع  في  خا�صة،  عيادة  افتتح  قد 
في  وذل��ك  طرابل�ض،   - الراهبات 
اأول كانون الثاني من العام 1956، 
لطبيب  ال��ع��ي��ادة  ه��ذه  ك��ان��ت  وق��د 
�صلطان.  عدنان  الدكتور  هو  متقاعد 
وقد كان يترّدد اإليها د. عبد المجيد، 
فيها  ي��ك��ون  ل  ال��ت��ي  الأوق����ات  ف��ي 
غ  يتفرَّ ولم  الم�صت�صفى.  في  مناوباً 

لها ُحّرًا اإل في اأوائل العام 1958.

في   - ي��روي  كما   - الخم�سينيات  مرحلة  ففي   )...(
برنامج »التاريخ اإن حكى«، انت�سب اإلى »جمعية الخدمات 
الجتماعية«، وقد كان »لخريجي كلية التربية والتعليم التي 
تخرجُت منها - الحكيم يتحدث - دوٌر بارٌز في ذلك الوقت، 
للجنة  وم�سوؤوًل  لل�سر  اأمينًا  واأ�سبحُت  اإليها،  فان�سممُت 

الثقافية )1954(«.
مع  العام 1953،  من  بدءًا  ا�سُتهّلت  التي  المرحلة،  هذه 
عودة »الحكيم« من لوزان، حفلت باإنجازات هامة. فهو، من 
يراأ�سها  كان  حيث  الخدمات«،  »جمعية  في  وج��وده  خالل 
الجديدة،  الإدارية  ت�سكيلتها  في  النملي،  المرحوم ممدوح 
»الحكيم«  تقّدم  �سرها،  اأم��ان��ة  المجيد  عبد  د.  تولى  وق��د 
المزمنة، في  لالأمرا�ض  اإن�ساء م�ست�سفى  بم�سروع، قوامه 
عهد رئي�ض الجمهورية الراحل كميل �سمعون، وذلك العام 
يقول  ح�سبما   - القومي  الوطني  الجو  ظل  وف��ي   .1954
الحكيم - ذهبنا اإلى الرئي�ض �سمعون، فاأعطانا الم�ست�سفى 
بال�سيخوخة،  تبداأ  اأن  الجمعية  واآث��رت  القديم،  الحكومي 
واإن�ساء ماأوى للعجزة، الذي تطّور حتى اأ�سبح ي�سم ق�سمًا 
لالأمرا�ض المزمنة والم�ستع�سية، واأ�سبح من اأهم المرافق 

ال�سحية في ال�سمال.
وفي تلك الفترة، تزّوج عدٌد ل باأ�ض به من زمالئي، وكنا 
المدينة  اأو����س���اع  ف��ي��ه��ا  ن��ب��ح��ث  ال��ت��ي  ال���زي���ارات  ن��ت��ب��ادل 
الجتماعية  ال�ُسُعد  مختلف  على  وق�ساياها،  )طرابل�ض( 
�سيا�سية  قوى  �سيطرة  �سعيد  على  وكذلك  والقت�سادية، 
معينة، كنا ن�سميها: الإقطاع ال�سيا�سي، وكيفية مناه�ستها. 
عن  ن�سمع  بنا  واإْذ  ُمتعددة.  ح���وارات  في  توا�سلنا  وق��د 
عن  ثم  ال�سوي�ض،  قناة  وتاأميم  م�سر،  في   1956 اأح��داث 
في  دورن��ا  عن  نت�ساءل  فبداأنا  ذل��ك،  تلت  التي  التهديدات 
الفكرية  ال��ق��درات  نمتلك  ون��ح��ن  يمكن،  وه��ل  المجتمع. 
جمعية  اإل��ى  بالنت�ساب  نكتفي  ب��اأن  وال�سحية،  والمهنية 
باأن يكون  اأو ثقافية؟ هنا اتخذنا قرارًا حا�سمًا،  اجتماعية 

لنا موقع في ال�ساأن العام، اأي في الحياة العامة. ثم �سمعنا 
عن اأحداث بور �سعيد والعدوان الثالثي، وقررُت الن�سمام 

اإلى العمل الحزبي«.
د الخيار، ولكن باأي حزب عقائدي،  اإذًا اأُتخذ القرار وُحدِّ
تعي�ض هموم  كانت  التي  الأ�سدقاء  و�ُسّلة  »الحكيم«  يلتحق 
بلدها وهموم الأمة؟ ُهنا يبداأ ف�سل ثاٍن من حكاية النت�ساب 
العربي ال�ستراكي«، ولم يكن حينها -  البعث  اإلى »حزب 
والقول »للحكيم« - يعرف اأي �سخ�ض بعثي يعي�ض في البلد 
التوجه،  ذات  العقائدية،  الأح���زاب  اأن  علمًا  )طرابل�ض(. 
الحزب  بثالثة:  ال��زم��ن  ذل��ك  ف��ي  متمثلًة  كانت  العلماني، 
وحزب  الجتماعي  القومي  ال�سوري  والحزب  ال�سيوعي، 

البعث.
وفي �سبيل »التفتي�ض« عن بعثي طرابل�سي، ُيم�سك بيده 
ح�سان  ا�سمه  بعثيًا  �سابًا  هناك  اإن  له  قيل  »البعث«،  اإل��ى 
مولوي، هو طالب في كلية الهند�سة في الجامعة الي�سوعية، 
اإذ  بعد حين،  اإّل  اللقاء  لم يح�سل  يق�سده. ولكن  اأن  يمكن 
كطبيب  التطوع،  ق��ّرر  م�سر،  على  الثالثي  ال��ع��دوان  وم��ع 
وال�سفر اإليها، ولكن العدوان توقف بعد الإنذار ال�سوفياتي.
»د�ستور  على  يطلع  اأن  ذل��ك،  اإث��ر  للحكيم،  ك��ان  ولقد 
البعث«، زّوده به اأحد الأ�سدقاء، وعلى كتاب اآخر للدكتور 
الجديدة«.  العربية  الحياة  »معالم  عنوانه  ال��رّزاز،  ُمنيف 
وبعد اأن قراأهما، قّرر النت�ساب اإلى حزب البعث، حيث اأنه 
اأن  الرافعي -  د.  – بح�سب  المنت�سب  المفرو�ض على  من 
يكون مطلعًا على تاريخه، وقد ح�سل ذلك تباعًا من خالل ما 

قراأه، من كتبه الفكرية.
اإ�سارٌة اإلى اأن انت�ساب »الحكيم« اإلى »البعث« لم يح�سل 
اإرها�سات  اإذا جاز التعبير - بل �سبقته  »دفعًة« واحدة - 
اأنت�سب  لم  اأنا  الواقع  في   ..« يقول:  اإْذ  تمهيدية،  ومرحلة 
اإلى حزب البعث، ولكنني اعتبرُت نف�سي منت�سبًا،  مبا�سرًة 

اآخر عام 1956«.

ْر... اإلى االأمة ُدْر!العودة من »لوزان« طبيبًا  اإلى البعث �سِ
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ميقاتي اإ�ضتغرب طريقة انتخاب اأع�ضاء 

»المجل�س الد�ضتوري«: تنعك�س �ضلبًا على 
عمله وت�ضيء اإلى �ضورة الموؤ�ض�ضات

بعد اللقاء مع بري كالم عاقل في زمن الجنون

عبيد: ... على النا�س اأن »تطول 
بالها على بع�ضها«... اال�ضتحقاقات 

غير داهمة«

الوزير ال�ضابق محمد ال�ضفدي يبحث 
ق�ضايا طرابل�س ولبنان لدى اإ�ضتقباله 

ال�ضفير البريطاني

خالد �ضاهر: هوؤالء اإغتالوا ال�ضهيد 
ر�ضيد كرامي واأمروا بالتفخيخ

فايز فار�س: اأجزم اأنه مد�ضو�س وبا�ضمي 
وبا�ضم كل العائالت ن�ضتنكره ونرف�ضه

حمادة: با�ضيل يتنقل من منطقة اإلى اأخرى ناقاًل 
معه الفتنة وهو الم�ضوؤول عن كل نقطة دم

ميقاتي  نجيب  الرئي�ض  اإ�صتغرب 
انتخاب  فيها  جرى  التي  »الطريقة 
اأع�����ص��اء ال��م��ج��ل�����ض ال��د���ص��ت��وري 
الخم�صة في مجل�ض النواب، ما اأدى 
اأ�صاءت  ا�صتفهام  عالمات  طرح  اإلى 
ب��ال��درج��ة الأول�����ى اإل����ى ���ص��ورة 

الموؤ�ص�صات«.
على  اث��ن��ان  يختلف  »ل  وق���ال: 
تم  الذين  الخم�صة  الق�صاة  كفاءة 
وا�صتقامتهم  ونزاهتهم  انتخابهم 
وهي  بها،  يتحلون  التي  والميزات 
�صلطة  اأعلى  لتولي  توؤهلهم  بالتاأكيد 
ق�����ص��ائ��ي��ة م��ول��ج��ة ب��ال��ف�����ص��ل في 
اأن  اإل  ب�صاأنها،  القوانين وال�صكاوى 
الإخ��ت��ي��ار ع��ل��ى اأ���ص��ا���ض ال���ولء 
والإنتماء اأدى اإلى ت�صويه ال�صورة 
ما  اأن  الإنطباع  تكري�ض  اإلى  وتالياً 
دور  اإلى  اأ�صاءت  محا�ص�صة  جرى 

»المجل�ض الد�صتوري«. 
يترك  اأن  �صاأنه  م��ن  الأم���ر  ه��ذا 
اإنعكا�صات �صلبية على ثقة المواطن 
وعلى  الهيئة،  هذه  اأمام  الطاعن  اأو 
المطروحة  والملفات  المجل�ض  عمل 

اأمامه، خ�صو�صاً واأن الأمر �صيتكرر 
الأع�صاء  تعيين  خ��الل  ف��ي  ُحكماً 
الخم�صة الآخرين من قبل الحكومة، 
ل����ص���ت���ك���م���ال ع���ق���د »ال��م��ج��ل�����ض 

الد�صتوري«. 
الأع�صاء  اإلى  بنداء  اأتوجه  وهنا 
عرفناهم،  كما  يحافظوا،  باأن  كافة 
الإلتبا�ض  لإزال���ة  مناقبيتهم  على 

الذي �صاب عملية اختيارهم«.

في مقر الرئا�صة الثانية في »عين 
مجل�ض  رئي�ض  اإ�صتقبل  التينة« 
طرابل�ض  نائب  ب��ري  نبيه  النواب 
)ع�صو  عبيد  جان  ال�صابق  الوزير 

كتلة الو�صط الم�صتقل(،
طالبت بمتابعة الم�شاعي 

للتوافق
بعد اللقاء قال النائب عبيد:

»اليوم ل بد من كلمة، لقد طالبت 
دائماً  يبذل  الذي  بري  نبيه  الرئي�ض 
م�صاعي التوافق بين �صائر الأطراف 
ب��اأن  اختالفها  على  والمرجعيات 
اأن م�صاعيه  ي�صتمر بها، وهو يعرف 
من  مزيدًا  تتطلب  ثمارها  توؤتي  كي 

ال�صتمرارية«.
على الرئي�ض اأخذ زمام 

الم�شوؤولية
رئا�صة  موقع  م��ن  متمنياً  تابع 
الرئي�ض  على  النيابي،  المجل�ض 
»الذي تحييه كل الأطراف وتطالبه 

باأن ياأخذ بيده زمام الم�صوؤولية«،
من  ال��م��ط��ارن��ة  مجل�ض  »ب��ي��ان 

بكركي،
والمطارنة  البطريرك  بح�صور 
رئي�ض  ح��ي��ا  ف��رن��ج��ي��ة،  وال���وزي���ر 
ال�صتجابة  وطالبه  الجمهورية 
والعمل من اأجل الحد من انعكا�صات 

منطقة  على  لي�ض  المرحلة  ه��ذه 
واحدة اإنما على كل المناطق. 

م�شلحة الرئي�ض
ورغبته  الرئي�ض  م�صلحة  اإن 
ه��ذا  ي���اأخ���ذ  اأن  اأي�����ص��اً  وق���درت���ه 
المو�صوع بقلبه ويده، واأتمنى عليه 
ت�صدر  التي  للنداءات  ال�صتجابة 

وخا�صة نداء بكركي«.
اأدعو الجميع اأن »يطولوا 

بالهم على بع�شهم«
ال�صابق  الوزير  طرابل�ض  نائب 

جان عبيد ختم قائاًل:
»الأمر الثالث الذي اأريد قوله هو 

دعوة النا�ض جميعا اإلى:
اأن »تطول بالها على بع�صها«، 

على  بالها  ت��ط��ول  ع��م  »ال��ن��ا���ض 
اأعدائها حري بها اأن تطول بالها على 

بع�صها البع�ض«. 
لوقف التناف�ض على ا�شتحقاق 

والعهد مازال في منت�شفه
النيابية  �صواء  »فال�صتحقاقات 

اأو الرئا�صية لي�صت داهمة، 
وهذا  منت�صفه  في  يزال  ل  العهد 
من  تنتزع  ب��اأن  لبنان  يريح  الأم��ر 
ا�صتحقاق  على  التناف�ض  ال��ت��داول 
ي�صتطيع  فال�صتحقاق  داهماً.  لي�ض 

اأن ينتظر وكذلك التناف�ض«.

ال�صفير  اإ�صتقبل  ال�صفدي  محمد  ال�صابق  وال��وزي��ر  طرابل�ض  نائب 
طرابل�ض  تهم  وق�صايا  اأمورًا  �صمل  البحث  لمبلنغ«،  »كري�ض  البريطاني 

ب�صكل رئي�ض و�صوؤوناً لبنانية ب�صورة عامة.
جولة

»لمبلنغ« قام برفقة ال�صفدي بجولة �صملت:
»مركز ال�صفدي الثقافي« واأق�صامه المختلفة، »معهد ال�صفدي للتدريب 
المهني المعجل«.علماً باأن هذا المعهد غاية في الأهمية وقد فتح اأبوابه منذ 
�صنة ون�صف ال�صنة اأمام ال�صباب الراغبين بالتدريب على تعلم واإتقان مهٍن 

وِحرٍف يحتاجها �صوق العمل.
ال�صفير اأبدي لل�صفدي تقديره واإهتمامه بما يقدمه المعهد من تدريبات 

وت�صهيالت مما يتيح مجالت لفر�ض عمل اأكثر.

قال  �صاهر  خالد  ال�صابق  النائب 
في مقابلة تلفزيونية:

- »اإن من اغتال الرئي�ض ال�صهيد 
ال�صوري  المقدم  هو  كرامي  ر�صيد 
اأعطى  ال���ذي  اأح��م��د ح��ل��وم  اآن���ذاك 
اأوامره للرائد ال�صوري اأي�صاً محمد 
في  مركزه  ك��ان  ال��ذي  ا�صطنبولي 
وجود  حيث  طرابل�ض«،  »معر�ض 
المروحية التي كانت �صتقل الرئي�ض 

ر�صيد كرامي اإلى بيروت«، 
- م�صيرًا اإلى »اأن ا�صطنبولي قام 
الرئي�ض  لمنع  المروحية  بتفخيخ 
كرامي من اللتقاء مع كميل �صمعون 
تحت  ب��ي��روت  ف��ي  الجميل  وب��ي��ار 

�صعار:
»الحل في جيبي«،

الذي رفعه الرئي�ض ال�صهيد ر�صيد 
كرامي لإنهاء الأزمة اللبنانية«،

نف�صه  عون  »العماد  اأن  موؤكدًا   -
اغتيال  عملية  تفا�صيل  ي��ع��رف 

الرئي�ض كرامي،
وتحالفاته  م�صالحه  اأن  اإل   -
ه��ذه  ع���ن  اإع����الن����ه  دون  ت���ح���ول 

الحقيقة«، 
»وج��ود  اإل���ى  بالتالي  ول��ف��ت   -
كرامي  عمر  الرئي�ض  على  مزايدات 
في  وزي���رًا  جعجع  د.  عّين  ال��ذي 

حكومته في العام 1991، 
- فكفى متاجرة بدم الر�صيد،

- من قبل المتهمين باأكبر واأفظع 
الجرائم في لبنان«.

في  العائالت  كل  وبا�صم  »با�صمي 
»بينو« و»قبول« ن�صتنكر ب�صدة كل 
كلمة جاءت في هذا البيان المن�صور 
اأدناه... كما واأجزم اأن اإ�صدار هكذا 
ومرفو�ض  مد�صو�ض  عمل  هو  بيان 

رف�صاً تاماً«.
ن�ض البيان

اأعلنه  ال��ذي  البيان  ن�ض  وهنا 
واأعلن رف�صه فايز فار�ض نن�صره كما 
و�صلنا بالرغم من اأخطائه الإمالئية 

واأهدافه الفتنوية:
»اإلى اأهلنا في بلدة بينو

كانت  لطالما  التي  العتيقة  البلدة 
وقدم  العكاري  الن�صيج  من  ج��زءًا 
للدفاع  ال�صهداء  المئات من  اأبناوؤها 

عنها.
ال��ي��وم ف��ي خطر  ال��ب��ل��دة  اإن��م��ا 
في  الديموغرافي  التغيير  بمواجهة 
الأزمات  اأمام  مرت،  التي  ال�صنوات 
القت�صادية التي دفعت اأبناءها اإلى 
الهجرة اأو بيع ممتلكاتهم من اأرا�ض 

ومنازل.
اأمام هذا الواقع، 

دخل الم�صلمون اإلى البلدة باأعداد 
كبيرة كم�صتاأجرين ومالكين، 

البلدية  المجال�ض  اإلى  دخلوا  ثم 
على  بالتاأثير  وب���دءوا  المتعاقبة 
التعاي�ض  على  ينعك�ض  مما  قرارتها 
الم�صيحي  الوجود  ويهدد  الم�صترك 

في البلدة اإلى الزوال، 
اأو  به  القبول  يمكن  ل  ما  وه��ذا 
تتغير  اأن  نقبل  فلن  عنه،  ال�صكوت 
ديموغرافيتها وعاداتها اأو ان تزول 
وجودنا  عن  �صندافع  اإننا  عائالتها، 

في البلدة وعن تراب جدودنا.
عن  ال���دف���اع  منطلق  م��ن  ل��ذل��ك 

بقاءنا،
ال�صلمي  التعاي�ض  على  وحفاظاً 

بين الم�صيحي والم�صلم )!!!(
ندعو المجل�ض البلدي الجديد اإلى 
اإ�����ص����دار ق����رار ب��م��ن��ع ال��ت��اأج��ي��ر 
في  الم�صيحي  لغير  وال�صتمالك 

البلدة،
ُيحمد  ل  م��ا  اإل��ى  ن�صل  ل  حتى 

عقباه«.
)التوقيع(
�صباب بينو للتغيير«.

كلمة حق
ــد عــرفــنــا  ــق ـــدن«: ل ـــم ـــت »ال
ــا  ــه ــل »بــيــنــو« و»قــــبــــوال« واأه
الرائعين ُخلقًا وح�شارة ورقيًا 
ولنا فيها، لي�ض اأ�شدقاء فقط، 
بل  االأهل  من  نعتبرهم  من  بل 
ن�شاطر  لهذا  اأنف�شهم،  ــل  االأه
الموقف  فــار�ــض  فايز  ال�شيد 

الذي اأعلنه.

بيان طائفي عن�شري با�شم »بينو و�شبابها«                            
»التمدن«: نعرف اأهل »بينو« و»قبوال« وهم اأهل ح�شارة 

ووطنية راقية ال طائفية حقيرة

ال�صابق  ال��وزي��ر  ال�صوف  نائب 
مروان حمادة »اللقاء الديمقراطي« 

قال:
با�صيل  جبران  الخارجية  »وزير 
يتنقل من منطقة اإلى اأخرى، وينقل 
عكار  اإل��ى  ب�صري  من  الفتنة  معه 
اأن  الى  والكحالة،  وزغرتا  وعاليه 

فلتت الأمور في اآخر المطاف«.
وَع�صهر  َع�صهرنا  با�صيل  »ركب 
لبنان وخّليه يحّل عن �صهرنا. واأنا 
ل�صقوط  الكاملة  الم�صوؤولية  احّمله 
اأر����ض  ف��ي  ُه����درت  ن��ق��ط��ة دم  ك��ل 

الجبل«،
وب�صري  بعلبك  ان  اهلل  »ون�صكر 
وزغرتا »زمطت« من �صقوط الدماء 

وال�صحايا«.
حمادة تابع محذرًا: 

هذا  على  با�صيل  ا�صتمر  »اإذا 
النا�ض  تحّدي  من  والمنوال  النهج 
في كل منطقة يزورها ا�صتفزازًا من 
»���ص��وب��ه«،  اأح����د  ي��اأت��ي  ان  غ��ي��ر 
لم  اأح���دًا  يترك  ل��م  اأن��ه  خ�صو�صاً 

واأن�����ص��ار  مواطنين  م��ن  ي�صتفزه 
و�صيا�صيين،  دين  ورجال  ومذاهب 
من  اأخرى،  اإلى  منطقة  من  ومتنقاًل 
الطبيعي اأن تكون »اآخرتها« اأحداث 

مماثلة«. 
خارجية  وزير  وختم:»وب�صفته 
بالزيارات  يكتفي  اأن  منه  المطلوب 
الخارجية ولي�ض الزيارات الفتنوية 

الداخلية…«.

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

طلب �صعد جميل برهون بوكالته 
يو�صف  اأح���د ورث���ة  م��ن  ك��ل  ع��ن 
الخوري  زاكي  وجوزفين  وفكتور 
�صهادات قيد بدل �صائع بح�ص�صهم 

البالغة بالعقار 2557 رحبة.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب محمد اأحمد العلي بوكالته 
عن بارعة خالد العبد قادر �صندان 
و102   100 للعقارين  �صائع  بدل 

عيون الغزلن.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري بالكورة
طلبت المهند�صة مايا علي نا�صر 
بالوكالة عن با�صم ديوب �صند بدل 

�صائع للعقار A/ِ7/602 بطرام.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة 

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري بالكورة
�صيمون  طوني  المحامي  طلب 

ورث��ة  اأح��د  ع��ن  بالوكالة  ف�صول 
بدل  �صندات  قبالن  اإبراهيم  قبالن 
�صائع للعقارات 953 و880 و111 

و947 عبرين.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري بالكورة
مو�صى  جوني  المحامي  طلب 
بالوكالة عن اأديب كنعان �صند بدل 

�صائع للعقار 2253 كو�صبا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري بالكورة
من�صور  �صعادة  مح�صن  طلب 
ب��ال��وك��ال��ة ع��ن اأح���د ورث���ة م��اري 
�صائع  ب��دل  �صند  اأن��ط��ون  خيراهلل 

للعقار 80 عربة قزحيا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري بالكورة
�صند  نخول  حنا  �صعده  طلبت 

بدل �صائع للعقار 94 كفرحاتا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري بالكورة

طلب �صركي�ض يو�صف غالب فرنجية بالوكالة عن فيليب مخلوف �صند 
بدل �صائع للعقار 2496 زغرتا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري الأولى في ال�صمال
طلب فواز كبارة بوكالته عن اأحد ورثة اأحمد البنداق �صند تمليك بدل 

�صائع 19 الحدادين.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف

الرئي�ض نجيب ميقاتي

الرئي�ض نبيه بري م�ضتقباًل النائب جان عبيد

ال�ضفدي والمبلنغ يتفقدان معهد التدريب المهني

بلدة بينو

النائب مروان حمادة
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»التيار  العوني  التيار  رئي�ض 
قام  با�صيل  جبران  الحر«  الوطني 
بزيارة لمدة �صاعتين اإلى طرابل�ض.

وبما اأننا لم نجد من يوؤيد الزيارة 
ما  نن�صر  فاإننا  بتبريرها  يرغب  اأو 
الزيارة  حول  وطني  �صيا�صي  قاله 

وماذا حققت.
المعار�شون ماذا قالوا؟

طائفي،  غير  وط��ن��ي  �صيا�صي، 
معار�ض للزيارة قال انها:

وتوترًا  �صوًء  الأج���واء  »زادت 
وخطابه  الم�صتويات  مختلف  على 
فيه   حل  مكان  كل  في  اإ�صتفزازي  

حتى لو »مّر خطفاً فيه«.
وتابع: »ما فائدة زيارة مدججة 
من  والمئات  وال��م��اّللت  بال�صالح 
والحار�صين  المرافقين  الأمنيين 

لموكب م�صوؤول)!!!( 
المحيطيين  الأمنيين  اإلى  اإ�صافة 
 – المحا�صرين  نقول  ل  حتى   –
والمعت�صمين  زي��ارت��ه  لمعار�صي 
المناق�صة  طروحاته  لكل  رف�صاً 

للوحدة الوطنية...«.
ع�صرات  كلفتنا  زي��ارة  فائدة  ما 

ال�صعب  نحن   – مالنا  من  الماليين 
دافع ال�صرائب – في خزينة ت�صكو 
هنا  من  قر�ض  عن  وتبحث  الإفال�ض 
من  ال��خ��زي��ن��ة  ل��ح��م��اي��ة  ه��ن��اك  اأو 

النهيار التام؟!
نكتفي بهذا

الو�صع  نزيد  ان  نريد  ل  ولأننا 
مما  القدر  بهذا  نكتفي  و�صوًء  حدة 

قاله ال�صيا�صي الوطني،
كالماً  »ال��ت��م��دن«  ل���  ق��ال  ال���ذي 

خطيرًا...
نكتفي... 

َعلََّنا  اإليه  بالإ�صارة  نكتفي  نعم 
نجد من ي�صعى:

لحماية الوطن
وحماية الدولة 

َمن  ِمن  المجتمع  وحدة  وحماية 
ذلك  مّدعو  باأنهم  البع�ض  ي�صفهم 
ن�صر  م�صتنقع  في  الوالغون  »وهم 
النفاق  واأه��ل  والأك��اذي��ب  الأحقاد 

وال�صقاق«.
بين  ي��ك��ون  ل  ب����اأن  الأم����ل  ك��ل 
ال�صفات  الم�صوؤولين من يحمل هذه 

اأو ان ي�صتحق و�صفه بها.

- هل تعتبر كالم وجولت با�صيل 
م�صببة لأحداث ال�صوف؟

- ما راأيك في الو�صع الحالي؟
»التمدن«  بهما  توجهت  �صوؤلن 
اإل����ى ب��ع�����ض ال��م��واط��ن��ي��ن وع��دن��ا 

بالجابات التالية:
هدفه الو�شول اإلى الرئا�شة 

ولن ي�شل...
 – )ت��اج��ر  حري�صية  ن��ا���ص��ر   -

الحرية( قال:
فهي  ال�صوف،  لأحداث  »بالن�صبة 
با�صيل  وتحديات  خطابات  ب�صبب 
الدولة،  على  وهيمنته  وانفعالته، 
وهدفه الو�صول اإلى �صدة الرئا�صة، 

لن  المنوال  ه��ذا  على  بقي  واإذا 
ي�صل اأبدًا«.

لبنان  ف��ي  ال�صيا�صي  »ال��و���ص��ع 
�صيء جدًا، وكما نرى فاإن الأو�صاع 
في  ���ص��وءًا،  ازدادت  القت�صادية 

الو�صع  كان  وقبلها  الجديد،  العهد 
اأف�صٍل««.

»خراب بيوت« ولُيعد ح�شاباته
– باب  - م�صطفى بدرة )موظف 

الرمل( قال:
خطابات  اأن  ج��دًا  الوا�صح  »من 
وجولت با�صيل هي �صبب ما ح�صل 

في ال�صوف،
وما يجري في ال�صاحة ال�صيا�صية 

»خراب بيوت«،
اأن  الوزير  ه��ذا  على  يجب  لذلك 
الفتنة  نار  لخماد  ح�صاباته  ُيعيد 

التي اإفتعلها.
ول  جدًا  �صيء  لبنان  في  الو�صع 

نعلم اإلى اأين �صنذهب«.
هدف فتنوي

- فادي حجازي )حالق – �صاحة 
النجمة( قال:

هدفها  با�صيل  وج��ولت  »ك��الم   -

فتنوي، 
حدة  تخفيف  عليه  يجب  لذلك   -
بلبنان  ت�صر  ال��ت��ي  ت�صريحاته 

وباللبنانيين.
�صعب  و�صع  من  نعاني  ونحن 
جدًا اقت�صادياً، فهناك متاجر �صخمة 
موؤ�صر  وه��ذا  اأي�صاً،  ومقاٍه  اأغلقت 

مخيف جدًا«.
اأقواله واأفعاله كلها نعرات 

طائفية... وحاول لقاء 
الريفي

)مدير  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن   -
الرمل(  باب   – والدرو�ض  البرامج 

قال:
- »ما يفعله خطاأ في خطاأ.

زي��ارات��ه  �صببه  ج���رى  وم���ا   -
والتي  واأفعاله  واأق��وال��ه  المتكررة 

كلها نعرات طائفية فتنوية، 
باللواء  اللقاء  موؤخرًا  حاول  وقد 

اأ�صرف ريفي في طرابل�ض لكن الأخير 
رف�ض لمنع الفتنة«.

�صيا�صياً  ج��دًا  �صعب  و»الو�صع 
واقت�صادياً«.

»فرق ت�شد« وهو �شبب كل ما 
يجري

)ت�صليح  المعطي  �صبحي  اإيهاب 
الكترونيات – اأبي �صمراء( قال:

كامل  ع��ل��ى  ي��ج��ري  م��ا  »ك���ل   -
م�صاحة لبنان من �صماله اإلى جنوبه 
ب�صبب  ه��و  غربه  اإل��ى  �صرقه  وم��ن 

جبران با�صيل،
- واأي�صاً ما يجري اأمنياً و�صيا�صياً 

وخارجياً على مبداأ »فرق ت�صد«،
ابتالع  ي��ح��اول  ح��وت  وك��اأن��ه   -

لبنان بما فيه.
- اأما الو�صع في لبنان فانه متاأزم 

�صيا�صياً واقت�صادياً ومعي�صياً«.
�صليم النمل

مجل�ض  ف��ي  ع�صوًا   13 وج��ه 
اإلى محافظ  بلدية طرابل�ض كتاباً 
رئي�ض  والى  نهرا  رمزي  ال�صمال 
البلدية اأحمد قمرالدين دعوه اإلى 
»تعيين جل�صة طرح الثقة برئي�ض 
البلدية، اإ�صتنادًا اإلى المادة 68، 
البلدي  القانون  الثالث، من  البند 

الذي ين�ض على ما يلي:
ثالث  بعد  البلدي،  »للمجل�ض 
الرئي�ض  ان��ت��خ��اب  م��ن  ���ص��ن��وات 
يعقدها  جل�صة  اأول  وفي  ونائبه 
من  اأو  منهما  ال��ث��ق��ة  ي��ن��زع  ان 
من  المطلقة  بالأكثرية  اأحدهما، 
مجموع اأع�صائه، وذلك بناء على 
ع��ري�����ص��ة ي��وق��ع��ه��ا رب���ع ه���وؤلء 
البلدي  المجل�ض  على  الأع�صاء، 
ف��ورًا  يعقد  ان  الحالة  ه��ذه  ف��ي 

جل�صة لملء المركز ال�صاغر«.
التي   33 ال��م��ادة  على  وب��ن��اء 

تن�ض على ما يلي: 
دعوة  الرئي�ض  على  »يتحتم 
المجل�ض البلدي اإلى الجتماع اإذا 
اأو  القائمقام  اأو  المحافظ  طلب 
اأكثرية اأع�صاء المجل�ض، على ان 
تذكر في الطلب الأ�صباب الداعية 

اإلى هذا الجتماع وموا�صيعه«.
»الدعوة  ب�  الموقعون  وطالب 
الثقة  طرح  جل�صة  اإل��ى  الفورية 

برئي�ض البلدية«.
الموقعون

الــمــوقــعــون: خــالــد الــولــي، 
عوي�شة،  عــزام  الحاج،  با�شل 
تامر،  محمد  الــبــدوي،  اأحمد 
يكن،  �ــشــفــوح  بــخــا�ــض،  بــا�ــشــم 
�شلطان،  زاهـــر  يــمــق،  ريــا�ــض 
حمزة،  اأحمد  الق�شير،  اأحمد 
خالد تدمري، جميل جبالوي.

وت�سييع  الوقت  اللبنانيين  الم�سوؤولين  هدر  اأوروبيون  �سفراء  »اإ�ستغرب 
الخطر  لمواجهة  الإ�ستنفار  بدل  ومناكفات  زيارات  في  والإلتهاء  الفر�ض 

القت�سادي والمالي«.
»الجمهورية« )2019/7/8(

ورئي�ض  �صاحب  الموت  غّيب 
الزميل  الأفكار«  »مجلة  تحرير 
الأ�صيل  الطرابل�صي  عو�ض  وليد 
وال��ع��م��ي��ق ف���ي ط��راب��ل�����ص��ي��ت��ه 
ينقطع  لم  ال��ذي  وهو  وثوابتها، 
راأ�صه  م�صقط  الفيحاء  مدينة  عن 
والتي اأحبها – كما اأحبته – اإلى 

اأبعد الحدود.
مهنة  ال���راح���ل  ع���ا����ض  وق����د 

ال�صحافة حوالي 60 �صنة، 
جريدة  ف��ي  ك��ان��ت  وال��ب��داي��ة 
»ال���ح�������ص���ارة« ل�����ص��اح��ب��ي��ه��ا 
وريا�ض  عدرة  اأنور  المرحومين 
مجلة  اإل��ى  الن��ت��ق��ال  ث��م  دبليز، 
ال�صحافي  م���ع  »ال����ح����وادث« 
و�صوًل  اللوزي  �صليم  المرحوم 
اإلى �صرائه اإمتياز مجلة »الأفكار« 
ال�صمالي  ال�صحافي  �صاحبها  من 
المرحوم جورج اإ�صحق الخوري.

في  محا�صرًا  اأ�صتاذًا  عمل  وقد 
واأ�صدر  اللبنانية«،  »الجامعة 

اأربعة كتب. 
نهى  ال�����ص��ي��دة  م���ن  م���ت���زوج 
اأولد:  ثالثة  ولهما  الح�صامي، 

خالد، �صو�صن وزينة.
كلمات في الراحل

وف���ي رح��ي��ل��ه ك��ت��ب ع���دد من 
وليد  ع��ن  كلمات  ال�صيا�صيين 

عو�ض:
الرئي�ض ميقاتي

- الرئي�ض نجيب ميقاتي: 
اللبنانية  ال�صحافة  »خ�صرت 
وال��ع��رب��ي��ة اأح���د اأرك��ان��ه��ا اإب��ن 
طرابل�ض الذي كان قدوة في ن�صر 
البّناء،  والنقد  الطيبة  الكلمة 

بعيدًا عن التجريح وال�صلبية«.
النائب الج�شر

- النائب �صمير الج�صر: 
»خ�����ص��رت ال�����ص��ح��اف��ة رك��ن��اً 

اأ�صا�صياً من اأركانها... كما خ�صرت 
اأمنها  على  غيورًا  محباً  طرابل�ض 
اإن  وازده��اره��ا...  واإ�صتقرارها 
لم تغب عن قلبه  غاب عنها يوماً 

لحظة«.
النائب عبيد

- النائب جان عبيد: »كان من 
الالئق  الجميل  الزمن  اإعالميي 
اأحبها  مهنة  �صبيل  في  والمتعب 
الظروف  اأ�صعب  في  واتقنها، 
واأح�����ص��ن��ه��ا، وق����د ك����ان ب����ارًا 
المهنة  وب��اأ���ص��ول  ب�����ص��داق��ات��ه 

وم�صتواها وم�صتلزماتها«.
النائب كبارة

ك��ب��ارة:  م��ح��م��د  ال��ن��ائ��ب   -
»برحيله يخ�صر لبنان اأحد اأقالمه 
اأحد  طرابل�ض  وتخ�صر  المبدعة، 
اأحد  ال�صحافة  خ�صرت  اأعالمها، 
حمل  لقد  ال���ب���ارزة...  وجوهها 
طرابل�ض في وجدانه حتى الرمق 

الأخير«.
اللواء ريفي

- الوزير ال�صابق اأ�صرف ريفي: 
ال�صحافة  ت��خ�����ص��ر  »ب��رح��ي��ل��ه 
تفقد  كما  والعربية  اللبنانية 
بقلمه  كتب  لمعاً  اإ�صماً  طرابل�ض 
اأفكارًا �صتبقى را�صخة في تاريخ 

ال�صحافة اللبنانية«.

اإلى  با�سيل  بزيارة  راأيك  ما   -
طرابل�ض؟

- هل كانت ناجحة اأم ل، ولماذا؟
اإلى  »التمدن«  بهما  �سوؤلن توجهت 
بالأجابات  وعدنا  المواطنين  بع�ض 

التالية:
لي�شت في وقتها

التل(،   – )تاجر  كرم  اأبي  �سمير 
ف�سل عدم ت�سويره، قال:

لم  لذلك  وقتها،  في  لي�ست  »زيارة 
ال�سارع  في  جرى  وما  موفقة،  تكن 
التوا�سل  و�سائل  وعلى  الطرابل�سي 
زيارته  على  اإعترا�ض  من  الجتماعي 

اأعطاه قيمة اأكبر«.
فا�شلة

التل(   – )موظف  ال�سياح  جمال 
بل  اأبدًا  موفقة  زيارة  تكن  »لم  قال: 
كانت فا�سلة. ولم يتم ا�ستقباله من قبل 
على  بل  المدينة  وفعاليات  �سيا�سيي 

العك�ض كانت زيارته مرفو�سة«.
زيارة غير مدرو�شة

بالل حدارة )بائع �سحف – التل( 
ف�سل عدم ت�سويره، قال:

تكن  لم  ولكن  عادية،  »الزيارة 

ناجحة، وذلك ب�سبب تغيير وقت مجيئه 
في  �سعبية  له  تكن  ولم  طرابل�ض،  اإلى 
تكون  ان  يجب  كان  لذلك  طرابل�ض، 
توقيتها  ويكون  مدرو�سة  زيارته 

�سحيحًا«.
»تزيد من الت�شنجات«

عمر طيبة )تاجر – الراهبات( قال:
النتائج  معروفة  كانت  »الزيارة 
جدًا  قلياًل  الح�سور  عدد  وكان  �سلفًا، 
من  اللبنانية  ال�ساحة  على  جرى  وما 
اإنعك�ض  اللبنانية  المناطق  اإلى  زيارات 
من  القت�سادي  الو�سع  على  �سلبًا 
ت�سنجات وتوتر، و�سينعك�ض �سلبًا على 

مجيء ال�سياح اإلى لبنان«.
زيارته كانت م�شروفًا زائدًا 

على خزينة الدولة
الميناء(   – )موظفة  اأنو�ض  �سلمى 
قالت: »زيارة غير مقبولة لدى ال�سعب 
ان  عليه  يجب  كما  الطرابل�سي، 
ي�ست�سير فعاليات المدينة ويتفق معهم 
على ا�ستقباله، واعتبر ان زيارته كانت 
الدولة،  خزينة  على  زائدًا  م�سروفًا 
طرابل�ض  يخدم  �سيا�سيًا  نريد  ونحن 

ولي�ض م�سالحه الخا�سة«.

عبدالرحمن عبدالله

الراحل وليد عو�ض

»ع�ضكرة« طرابل�ض خالل زيارة با�ضيل!

اإيهاب �ضبحي المعطي نا�ضر حري�ضيةم�ضطفى بدرة فادي حجازي

جمال ال�ضياح عمر طيبة  �ضلمى اأنو�ض

13 ع�ضوًا في المجل�س البلدي 
طلبوا تعيين جل�ضة طرح الثقة 

برئي�س بلدية طرابل�س

م�سوؤولو اإ�ساعة الفر�ض والتلهي بالزيارات!

زيارة مدججة بال�ضالح والم�ضفحات 
... ما قيمتها؟

وليد عو�س: الرجل العميق 
في طرابل�ضيته وثوابتها

... وحول زيارته اإلى طرابل�ضراأي النا�س حول خطابات وجوالت با�ضيل واأهدافها؟

... وبعدهاقبل الزيارة...
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رئي�ض »غرفة طرابل�ض وال�صمال« 
اإ�صتقبل وفدًا متعدد  توفيق دبو�صي 
ال��ج��ن�����ص��ي��ات ���ص��م رج����ال اأع��م��ال 
رئي�ض  بريدي  طوني  د.  لبنانيين: 
األك�صينا  »���ص��رك��ة  اإدارة  مجل�ض 
اأني�ض  عمله:  وف��ري��ق  ل��ل��ط��ي��ران« 
عبدالنا�صر  ك�صحة،  م��ازن  بجاني 
»�صركة  مدير  نائب  ال�صاعي،  اأحمد 
ومن  ال��خ��وري،   من�صور  �صيال« 
بودايف«  »كيريل  الرو�صي  الجانب 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض »���ص��رك��ة ال��ط��ي��ران 
التجاري  الت�صويق  مدير  المدني«، 
تيرتوف«،  »األك�صي  ال�صركة  ف��ي 
ليندا  الغرفة  مديرة  بح�صور  وذلك 
التنمية  »جمعية  م��دي��ر  �صلطان، 
ب�صواتي،  �صيمون  )ليدا(  المحلية« 

الم�صت�صار د. عبدالرزاق اإ�صماعيل.
دبو�شي

الرئي�ض توفيق دبو�صي قال:
لدينا  الوطني  ال�صعيد  »ع��ل��ى 
غير  اإ�صتثمارية  م�صاريع  مجموعة 
لبنان  ب��م��دي��ن��ة  تتمثل  م�صبوقة 
الذي  الم�صروع  وهو  الإقت�صادية 
ج��اذب��ة  ع��الق��ات  خ��الل��ه  م��ن  نبني 
لالإ�صتثمارات مع المجتمعين العربي 
والدولي بطريقة متوازنة ومتناغمة، 
الكونية،  التركيبة  من  جزء  ونحن 
موجود  اإ�صتراتيجي  م�صروع  وهو 
في منطقة جغرافية لبنانية ل مثيل 
جغرافية  منطقة  اأي��ة  ف��ي  ول  لها 
ال�صاحل  طول  وعلى  اأخرى  لبنانية 
حتى  الناقورة  من  الممتد  اللبناني 

اأقا�صي الحدود في محافظة عكار«.
لبنان  مدينة  »�صت�صهد  وت��اب��ع: 
ور�صة  اأو�صع  اإط��الق  الإقت�صادية 
تو�صعة للمرافق الإقت�صادية العامة 
ك���� »م���رف���اأ ط��راب��ل�����ض« و»م��ط��ار 
الإقت�صادية  و»المنطقة  القليعات« 
من  لبنان،  يجعل  مما  الخا�صة«، 
جاذباً  م��ح��ورًا  الكبرى،  طرابل�ض 
والعربية  اللبنانية  لالإ�صتثمارات 

والدولية«.
»بوداييف« 

»ك��ي��ري��ل ب���وداي���ف« اأع����رب عن 
الإنمائية  للروؤية  الكبير  تقديره 
�صروحات  ت�صمنتها  التي  الوا�صعة 
فيها  وت���ن���اول  دب��و���ص��ي  ال��رئ��ي�����ض 
لبنان  »مدينة  م�صروع  مرتكزات 
اأنف�صنا  »نجد  التي  الإقت�صادية« 

ك�صركة متخ�ص�صة في عالم الطيران 
ع��الق��ات  اأو���ص��ع  ب��اإق��ام��ة  معنيين 
ال�صراكة والتعاون في مجالنا �صمن 
الإ�صتثمارية  المدينة  ه��ذه  اإط���ار 

الكبرى«.
بريدي 

د. طوني بريدي قال: »نرى في ما 
ويحققه  دبو�صي  الرئي�ض  به  يقوم 
عن  نموذجية  �صورة  اأجمل  يعطي 
جئنا  كما  لبنان،  في  الأعمال  ريادة 
لنوؤكد اأي�صاً على اأهمية دور المرافق 
الإقت�صادية العامة في تطوير حركة 
الإ�صتثمارات الدولية باإتجاه لبنان، 
ل �صيما ما ي�صكله »مطار القليعات« 
في  لالإ�صتثمار  ج���اذب  م��رف��ق  م��ن 

حركة الطيران«.

حزيران  �صهر  خالل  التقى  الخواجة  علي  المتطوع  ال�صياحي  الدليل 
لمعالم  وزي��ارات  جولت  في  ورافقهم  طرابل�ض  في  �صياح   510 الفائت 

المدينة الأثرية والتراثية والأجزاء الحديثة منها.
وبح�صب اأعدادهم، توزع ال�صياح على النحو التالي:

فرن�صا 144، اإيطاليا 69، الوليات المتحدة الأمريكية 58، ا�صبانيا 57، 
بولندا 31 ، المانيا 29، اإنكلترا 25، هولندا 13، ال�صين 11، �صوي�صرا 10، 
 ،4 اإيرلندا   ،6 اليونان   ،6 الدانمارك   ،6 بلجيكا   ،7 البرازيل   ،7 اأ�صتراليا 
النم�صا 4، تركيا 3، ماليزيا 3، ال�صويد 3، كندا 3، م�صر 2، �صلوفينيا 2، 
المك�صيك 2، رومانيا 1، كوريا الجنوبية 1، �صربيا 1، النرويج 1، غانا 1.

رئي�ض »غرفة طرابل�ض وال�صمال« 
ت��وف��ي��ق دب��و���ص��ي اإ���ص��ت��ق��ب��ل وزي��ر 

القت�صاد ال�صابق رائد خوري. 
دبو�شي 

الرئي�ض توفيق دبو�صي قال: 
وال�صمال  طرابل�ض  لغرفة  »اإن 
خالله  م��ن  ت��واك��ب  ح��ي��وي��اً  دورًا 
رج��اًل  ال��خ��ا���ض  ال��ق��ط��اع  تطلعات 
وموؤ�ص�صات وهذا ي�صكل محورًا ثانياً 
في اللقاء من اأجل تعزيز دور القطاع 
الإقت�صادية  الحياة  ف��ي  الخا�ض 
ثقة  وكلنا  اللبنانية.  والإ�صتثمارية 
ومميزًا  حيوياً  وطنياً  دورك��م  اأن 
خارجه.  اأم  الحكم  في  اأكنتم  �صواء 
ال�صراكة  بم�صيرة  �صنتم�صك  ونحن 
واإن��ق��اذه  بلبنان  للنهو�ض  معكم 
من  واإجتماعياً  واإقت�صادياً  اإن�صانياً 

طرابل�ض الكبرى«.
خوري 

قال:  رائد خوري  ال�صابق  الوزير 
ولأهمية  ق�صوى  فائدة  اأرى  »اإنني 
م�صروع المدينة الإقت�صادية الكبرى 
ب�صكل  دمجه  يتم  اأو  يتقاطع  اأن 
الإقت�صادية  الخطط  م��ع  متكامل 

بين  اأي  اللبنانية،  للدولة  الرئي�صية 
في  ال����وزاري  ال��ب��ي��ان  ت�صمنه  م��ا 
وخطة  الوطني  الإقت�صاد  مو�صوع 
ال��ق��ط��اع��ات  لتنمية  »م��اك��ي��ن��زي« 
اإلى  بالم�صروع  ن�صير  واأن  المنتجة، 
على  معاً  بالعمل  ونبحث  الأم���ام، 
دور  فيها  يتكامل  �صيغة  ب��ل��ورة 
القطاع الخا�ض وحيويته وتطلعات 
ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي الإن���م���اء 
الوطني،  بالإقت�صاد  والنهو�ض 
ان  ال�صخ�صية  ويمكنني من زاويتي 

اأقوم بتاأدية دور اإيجابي لطالما كان 
بين  التفاهم  خيار  ي��زال  ول  ل��دي 
ال�صلطات على اأعلى الم�صتويات اأي 
والرئي�ض  عون  مي�صال  الرئي�ض  بين 
دائماً  اأود  لأنني  الحريري،  �صعد 
الإ����ص���اءة ع��ل��ى الإي��ج��اب��ي��ات في 
الأعمال والم�صوؤوليات العامة، وكل 
بلبنان  الثقة  تعزيز  اأج��ل  من  ذل��ك 
اللبنانية  الم�صتويات  مختلف  على 

والعربية والدولية«. 

وال�صمال  طرابل�ض  »غرفة  رئي�ض 
من  وف��دًا  اإ�صتقبل  دبو�صي  توفيق 
اأ�صحاب  �صم  المتحدة،  المملكة 
وخ��ب��راء  وم�صت�صارين  وم����دراء 
تهتم  بريطانية  اإ�صتثمارية  ل�صركات 
بم�صاريع تنمية المدن وتطوير بناها 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��ن�����ص��ي��ط م��راف��ق��ه��ا 
�صيما  ل  ال��ع��ام��ة  الإق��ت�����ص��ادي��ة 

المرافىء منها.
الوفد البريطاني وم�شاركون 

باللقاء
���ص��م ال��وف��د »اآت�����ام ���ص��ان��ده��و« 
»جمعيات  ل���  التنفيذي  الرئي�ض 
الإ�صتثمارية«،  الأ���ص��واق  تطوير 
بالإدارة  المخت�صة  بالمي«  و»كارن 

الدولية للمرافىء،
الم�شاركون

ورافقت الوفد من »منتدى المدن 
بح�صور  الناظر  زينة  المن�صقة« 
ومدير  �صلطان  ليندا  الغرفة  مديرة 
)ليدا(  المحلية«  التنمية  »جمعية 

�صيمون ب�صاواتي.
دبو�شي

دبو�صي  توفيق  الغرفة  رئي�ض 
واإ�صتعر�ض  بالم�صاركين  رح��ب 
طرابل�ض  »غ��رف��ة  م�صاريع  مجمل 
وب�صورة  الإ�صتثمارية  وال�صمال« 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة »م�������ص���روع ال��م��دي��ن��ة 
الإقت�صادية الكبرى« الذي »يتواجد 
اإ�صتراتيجية ل  في منطقة جغرافية 
مثيل لها على طول ال�صريط ال�صاحلي 
حتى  الناقورة  من  الممتد  اللبناني 
اأق�صى الحدود ال�صمالية في عكار«.

موجزة  لمحة  دبو�صي  اأعطى  كما 
عن »مختلف الم�صاريع المعتمدة في 
التي  وال�صمال«  طرابل�ض  »غرفة 
وتحديث  وتطوير  تنمية  اإلى  تهدف 
القطاعات  مختلف  في  الأعمال  بيئة 

الإقت�صادية«.

»�شاندهو«
»اآتام �صاندهو« الرئي�ض التنفيذي 
ل��� »ج��م��ع��ي��ات ت��ط��وي��ر الأ����ص���واق 
الوفد  باإ�صم  تحدث  الإ�صتثمارية« 

الإ�صتثماري البريطاني وقال:
على  دبو�صي  الرئي�ض  »اأ���ص��ك��ر 
ح�صن اإ�صتقباله، وعلى الفر�صة التي 
على  الإط��الع  خاللها  من  لنا  اأت��اح 
لبناني  اإ�صتثماري  م�صروع  اأك��ب��ر 
باأبعاد دولية، ونحن ن�صجل تقديرنا 
الم�صروع  هذا  بمرتكزات  والهتمام 

وباأهدافه الجاذبة«.

وال�صمال  طرابل�ض  »غرفة  رئي�ض 
من  وف��دًا  اإ�صتقبل  دبو�صي  توفيق 
اأ�صحاب  �صم  المتحدة،  المملكة 
وخ��ب��راء  وم�صت�صارين  وم����دراء 
تهتم  بريطانية  اإ�صتثمارية  ل�صركات 
بم�صاريع تنمية المدن وتطوير بناها 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��ن�����ص��ي��ط م��راف��ق��ه��ا 
�صيما  ل  ال��ع��ام��ة  الإق��ت�����ص��ادي��ة 

المرافىء منها.
الوفد البريطاني وم�شاركون 

باللقاء
���ص��م ال��وف��د »اآت�����ام ���ص��ان��ده��و« 
»جمعيات  ل���  التنفيذي  الرئي�ض 
الإ�صتثمارية«،  الأ���ص��واق  تطوير 
بالإدارة  المخت�صة  بالمي«  و»كارن 

الدولية للمرافىء،
الم�شاركون

ورافقت الوفد من »منتدى المدن 
بح�صور  الناظر  زينة  المن�صقة« 
ومدير  �صلطان  ليندا  الغرفة  مديرة 
)ليدا(  المحلية«  التنمية  »جمعية 

�صيمون ب�صاواتي.
دبو�شي

دبو�صي  توفيق  الغرفة  رئي�ض 
واإ�صتعر�ض  بالم�صاركين  رح��ب 
طرابل�ض  »غ��رف��ة  م�صاريع  مجمل 
وب�صورة  الإ�صتثمارية  وال�صمال« 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة »م�������ص���روع ال��م��دي��ن��ة 
الإقت�صادية الكبرى« الذي »يتواجد 
اإ�صتراتيجية ل  في منطقة جغرافية 

مثيل لها على طول ال�صريط ال�صاحلي 
حتى  الناقورة  من  الممتد  اللبناني 
اأق�صى الحدود ال�صمالية في عكار«.

موجزة  لمحة  دبو�صي  اأعطى  كما 
عن »مختلف الم�صاريع المعتمدة في 
التي  وال�صمال«  طرابل�ض  »غرفة 
وتحديث  وتطوير  تنمية  اإلى  تهدف 
القطاعات  مختلف  في  الأعمال  بيئة 

الإقت�صادية«.
»�شاندهو«

»اآتام �صاندهو« الرئي�ض التنفيذي 
ل��� »ج��م��ع��ي��ات ت��ط��وي��ر الأ����ص���واق 
الوفد  باإ�صم  تحدث  الإ�صتثمارية« 

الإ�صتثماري البريطاني وقال:
على  دبو�صي  الرئي�ض  »اأ���ص��ك��ر 

ح�صن اإ�صتقباله، وعلى الفر�صة التي 
على  الإط��الع  خاللها  من  لنا  اأت��اح 
لبناني  اإ�صتثماري  م�صروع  اأك��ب��ر 
باأبعاد دولية، ونحن ن�صجل تقديرنا 
الم�صروع  هذا  بمرتكزات  والهتمام 

وباأهدافه الجاذبة«.

رئي�ض »غرفة طرابل�ض وال�صمال«   
من  جمعاً  اإلتقى  دبو�صي  توفيق 
الغرفة  مقر  في  وال�صابات  ال�صباب 
الجتماعية  الأط��ي��اف  مختلف  من 
اللبنانية  والمناطق  والقت�صادية 
وال��م�����ص��ت��وي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ذي��ن 
ي�صاركون في البرنامج الذي يت�صمن 
ف��ي مجال  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل  ور�����ض 
الأع��م��ال،   وري���ادة  التكنولوجيا، 
هذه  يلتقي  »اأن  �صعادته  عن  معرباً 
الجيل  من  النموذجية  المجموعة 
اللبناني ال�صاب المتوثب للدخول في 
من  المعا�صرة  الإقت�صادية  الحياة 
والإب��ت��ك��ار  والمعرفة  العلم  ب��اب 
والإبداع«، واأعرب عن �صروره »في 
المجموعة  تلك  وج��وه  في  يرى  اأن 
المميزة روح التفاوؤل الأكثر اإ�صراقاً 
دورة  فيه  تتجدد  زاهر  م�صتقبل  في 

الحياة الإقت�صادية اللبنانية«.

»مركز اإقت�شاد المعرفة« 
ال�صوء  �صلط  دبو�صي  الرئي�ض 
حديثه  في  الأ�صا�صي  المحور  على 
واأه���داف  م��رت��ك��زات  ت��ن��اول  حيث 
»اأن  فاأكد  المعرفة«  اإقت�صاد  »مركز 
اأول  هي  وال�صمال«  طرابل�ض  »غرفة 
من اأطلقت فكرته لي�ض على م�صتوى 

واإنما  وح�صب  وال�صمال  طرابل�ض 
نوعه  من  الأول  الم�صروع  لي�صكل 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  �صعيد  ع��ل��ى 
�صبحة  كرت  ثم  ومن  واإهتماماتها، 
الم�صاريع  م��ن  الهائل  ال��ك��م  ط��رح 
المعرفة  م�صتوى  على  المماثلة 
والإب��ت��ك��ار ���ص��واء م��ن ج��ان��ب هذه 

الجهة، اأو تلك اأو في هذا الموقع اأو 
ذاك، اأو في منطقة لبنانية بعينها اأو 
غيرها من المناطق، وبالرغم من ذلك 
على  �صركاء  الخيار  هذا  في  فنحن 
لياأخذ جيل  الم�صتوى الوطني العام 
الجديدة  بالأفكار  المت�صلح  ال�صباب 
التكنولوجي،  للتطور  والمواكبة 
الحياة  ب��ن��اء  ف��ي  الأو���ص��ع  الحيز 
الإقت�صادية المعا�صرة وتتوفر فيها 

فر�ض العمل المن�صودة«. 
وتناول الرئي�ض دبو�صي الإ�صاءة 
ع��ل��ى »م�������ص���روع م��دي��ن��ة ل��ب��ن��ان 
الإق��ت�����ص��ادي��ة« وه���و »ال��م�����ص��روع 
لمدينة  الأ���ص��خ��م  الإ���ص��ت��ث��م��اري 
يحتاجها  م��ت��ك��ام��ل��ة  اإق��ت�����ص��ادي��ة 
والعرب  اللبنانيون  الم�صتثمرون 
الإ�صتثمارية  ال�صركات  وت��ج��ذب 
من  لبنان  محورية  وتتاأكد  الدولية 

طرابل�ض الكبرى«.

الوفد يقدم مج�ضم طائرة لرئي�ض الغرفة توفيق دبو�ضي
خالل االجتماع

الوفد البريطاني في الغرفة

�ضارة ال�ضريف ود. ا�ضامة زيادة وعدد من الح�ضور

جانب من المعر�ض

�ضراكة لبنانية عربية رو�ضية في لبنان 
»من طرابل�س الكبرى«

في »غرفة طرابل�ض«

وزير االقت�ضاد ال�ضابق رائد خوري: 
»م�ضروعكم االإ�ضتثماري خارطة وطنية«

لبنان من طرابل�س الكبرى محور دولي جاذب ومده�س 
لل�ضركات االإ�ضتثمارية البريطانية

لبنان من طرابل�س الكبرى محور دولي جاذب ومده�س 
لل�ضركات االإ�ضتثمارية البريطانية

اإقت�ضاد المعرفة من غرفة طرابل�س

�ضياحة حزيران في طرابل�س: 510 �ضياح
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واأمرا�ض  بطب  الخ�صائي  بي�صار،  عبداهلل  د. 
ب�صدة  الدم، يحر�ض  واأمرا�ض  الأطفال  عند  الدم 
الحا�صل  الطبي   – العلمي  التطور  مواكبة  على 
عالمياً، كما يحر�ض على الم�صاركة في الموؤتمرات 
في  بالأطفال  ال�صلة  ذات  الطبية  العمل  وور�ض 

العالم، 
من  العلم  اإليه  تو�صل  ما  اآخر  لأطفالنا  ليقدم 

عالجات.
د. عبداهلل نديم البي�شار

موؤتمر  اآخر  من  العائد  بي�صار  نديم  عبداهلل  د. 
�صارك  الذي  ال�صاد�ض  الموؤتمر  وهو  ح�صره  طبي 
فيه هذا العام  تحدث اإلى »التمدن« عن الموا�صيع 

الطبية التي ُعر�صت ونوق�صت.
و�صاألناه عن تفا�صيل هذا الموؤتمر فقال:

»ُعقد الموؤتمر في منطقة »كايدوكيا« ال�صياحية 
»البحر  حو�ض  لدول  مخ�ص�ض  وهو  تركيا،  في 
اأطباء  »جمعية  من  بدعوة  المتو�صط«  الأبي�ض 
في  الجمعيات  مع  بالتن�صيق  لبنان«  في  الأطفال 

البلدان العربية، وكانت م�صاركة عربية وا�صعة.
موا�شيع الموؤتمر

الموؤتمر تناول العديد من الموا�صيع:
الجراثيم  ع��ن  ل��ب��ن��ان  ف��ي  اأُع����دت  درا����ص���ات 
تتمتع  والتي  حالياً  الموجودة  )الميكروبات( 
ل��الأدوي��ة  المفرط  لال�صتخدام  نتيجة  بمناعة 
خالل  من  يظهر  ما  وه��ذا  لاللتهابات،  الم�صادة 

الفحو�صات، 
اإن اإ�شتمر الو�شع فاأكثر الوفيات �شنة 

2030 �شتنجم عن االإلتهابات
اأن���واع  ل��ك��ل  م��ق��اوم��ة  م��ي��ك��روب��ات  تظهر  اإذ 
اإ�صتمر  حال  وفي  خطير،  الأمر  وهذا  الم�صادات، 
الو�صع، فاإن اأول واأكثر الوفيات في العام 2030 

�صتكون ناجمة عن اللتهابات«.
مخاطر الع�شوائية في تناول الم�شادات

الم�صادة  الأدوية  تناول  »مخاطر  اإلى  واأ�صار 
بكثرة وبع�صوائية ودون ا�صت�صارة طبية«. 

–»ان  بي�صار  عبداهلل  د.  تابع   – والمعروف 
تناول الأدوية الم�صادة يوؤدي اإلى »قتل« الخاليا 
الجيدة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير المناعة 
بتخفي�ض  المرء  يقوم  اآخر  بمعنى  الإن�صان،  لدى 
واإلى  الميكروبات  تقوية  اإلى  يوؤدي  مما  مناعته 
مقاومة  الميكروبات  من  جديدة  اأجيال  ظهور 

للم�صادات«.
اأ�صاف: »لذلك فاإن »منظمة ال�صحة العالمية« 
اأجيال  عن  البحث  على  الأدوي��ة  �صركات  تحث 
وفعالية  قوة  اأكثر  الم�صادات  اأدوية  من  جديدة 

من الأدوية المتوفرة حالياً«.

ال داٍع للم�شادات لـ »الفايرو�ض«
الأط��ب��اء  دع��وة  اإل��ى  الموؤتمر  تو�صل  »وق��د 
اأو  لبكتيريا  نتيجة  المر�ض  كان  اإذا  ما  لمعرفة 
فايرو�ض، وتعرف ان الن�صبة المئوية لاللتهابات 
من  و%60  البكتيريا  من   %40 هي  الأطفال  عند 
الأدوية  تناول  ي�صتدعي  ل  والأخير  الفايرو�ض، 

لأنه ينتهي مفعوله بعد ثالثة اأيام«.
المو�شوع الثاني: »التهابات الم�شالك«

تناوله  ال���ذي  الآخ���ر  »ال��م��و���ص��وع  اأ���ص��اف: 
الموؤتمر كان »التهابات البول« وخا�صة الم�صالك 
لدى  وخا�صة  والإن���اث،  ال��ذك��ور  ل��دى  البولية 

الفتيات حيث يظهر ميكروب اإ�صمه 
»Echerichia Coli« وهي مقاومة للم�صادات، 
ي�صتدعي  وه��ذا  متكررة،  التهابات  ت�صبب  وهي 
للم�صالك  »اآكوغرافية«   – ملونة  �صور  اإج��راء 
هناك  ت��ك��ون  فقد  الأ���ص��ب��اب،  لمعرفة  البولية 
م�صكالت في الم�صالك البولية، فاإذا كانت ب�صيطة 
ذلك  غير  كانت  اإذا  اأما  العادية،  بالطرق  تعالج 
فتحتاج لعالج يمنع اإرتداد البول الذي يوؤدي اإلى 
اإ�صابة الكلية و»ف�صل كلوي« مما ي�صتدعي العالج 

بالطرق الجراحية«.
موا�شيع اإجتماعية و�شحية واإ�شتخدام 

»الخليوي«
موا�صيع  الموؤتمر  »تناول  بي�صار:  د.  وق��ال 

اجتماعية – �صحية، ومنها: 
الخليوي  الهاتف  ا�صتخدام  الأول��ى:  الم�صاألة 
ومدى خطورة الأمواج ال�صوتية التي يبثها على 

الدماغ، خا�صة عند الأطفال. 
وهناك نظريتان:

 »Gliome« ن�صبة  يزيد  باأنه  تقول  اإحداهما   -
وهو نوع من الأورام،

بين  ع��الق��ة  وج���ود  ب��ع��دم  ت��ق��ول  والثانية   -
الأمرين. 

اإّل ان كثرة ا�صتخدام الهاتف الخليوي )خا�صة 
اأ�صرار  له  الدماغ(  مع  المبا�صر  الحتكاك  عند 

كبيرة.
التلفاز والكومبيوتر: تاأثيرهما على نمو 

الذكاء
اأمام  لفترات طويلة  الجلو�ض  الثانية:  الم�صاألة 
ذات  الأجهزة  من  و�صواهما  والكومبيوتر  التلفاز 
ال�صا�صات. فقد ات�صح ان الذي يق�صي وقتاً طوياًل 
اأمام ال�صا�صة يتاأثر نمو الذكاء لديه وكذلك التركيز 
د«،  »الَتَوحُّ اإلى  يو�صل  وقد  الغير،  مع  والتعامل 

و�صعوبة النطق والتعلم. 
تو�شيات خا�شة

بالخال�صة  الم�صاألة  هذه  في  الموؤتمر  وخرج 

التالية:
- الطفل دون ال�صنتين يجب منعه من الجلو�ض 

اأمام ال�صا�صة، 
الوقت  يتجاوز  ل  ان  يجب  ال�صنتين  وبعد   -

ال�صاعتين. 
- حتى الكبار في ال�صن الذين يجل�صون خم�ض 
�صاعات اأو اأكثر يومياً اأمام ال�صا�صة قد يوؤثر الأمر 

على اأدمغتهم وذكائهم.
وم�شاهد العنف

عنفياً  قد تولد توجهاً  العنف  ان م�صاهد  - كما 
عند الفتيان. 

وم�صار الأفالم الباحية على الأطفال والفتيان. 
ولذلك ين�صح الأهل بمراقبة اأولدهم وبتحديد 

الفترة الزمنية الم�صموح بها«.
لقاح يحمي من »�شرطان الرحم«

اأ�صاف: »وتطرق  بي�صار  نديم  الدكتور عبداهلل 
اأهم  من  باعتباره  اللقاحات  ق�صية  اإلى  الموؤتمر 

الم�صائل لدى اأطباء الأطفال. 
وكان التركيز كبيرًا على »�صرطان الرحم« عند 
من  يحمي  العالم  في  لقاح  اأول  وه��و  الفتيات، 
ويحقق  الرحم،  عنق  �صرطان  من  اأن��واع  ت�صعة 
نتيجة ن�صبتها 95%، وهو قد يكون موؤ�صرًا لعالج 

اأمرا�ض ال�صرطان بوا�صطة اللقاحات«.
ق�شية »التنّمر«

»التنمر«  مو�صوع  الموؤتمر  في  »ُطرح  وقال: 
الذي اإنت�صر موؤخرًا والذي قد يوؤدي اإلى النتحار. 
خو�ض  على  تحّفز  فيديو  األعاب  عدة  وهناك 
على  )دّرت  اأ�صخا�ض  عدة  بين  وهمية  »معارك« 
�صنة  في  دولر  مليارات   3 الأل��ع��اب   �صركات 
القتل  على  ت�صجع  لأنها  خطيرة  وهي  واح��دة(، 

والنتحار والم�صاكل الجتماعية«.
اأمرا�ض عادت بعد اإندثارها

الأمرا�ض  بع�ض  عودة  حول  �صوؤال  على  وردًا 
عن  الإع���الن  �صبق  ان   بعد  جديد  م��ن  للظهور 

اندثارها وخلو العالم منها، قال د. بي�صار: 
»ال�صبب الرئي�صي هو:

التوقف عن التلقيح بالم�صادات لهذه الأمرا�ض 
ال�صل،  الح�صبة،  ال�صفل�ض،  ال�صلل،  م��ث��ل: 

الكوليرا.... 
الأول  الموِلد  التي هي  الحروب  اإلى  بالإ�صافة 

لهذه الأمرا�ض وخا�صة »الكوليرا«، 
ولذلك هناك عودة عالمية اإلى التلقيح«.

الأطفال  طبيب  مع  اللقاء  واإلى  »التمدن«:   -
من  عودته  بعد  البي�صار  نديم  عبداهلل  الدكتور 
تو�صل  ما  واآخر  جديدة  وموا�صيع  جديد  موؤتمر 

اإليه العلم في هذا المجال.

ال�ضوق الجديد: لماذا لم ُي�َضلَّْم بعد؟!

لقاح �ضرطان الرحم يوؤ�ّضر الى عالج ال�ضرطانات بوا�ضطة اللقاحات م�ضتقباًلد. عبدالله بي�ضار م�ضاركًا في اأحد الموؤتمرات العالمية

الخ�صار«  »�صوق  اإن�صاء  يوميات 
عار على كل م�صوؤول مق�صر:

في 2005
العام 2005 �صدر مر�صوم  - في 
اإن�صاء �صوق لبيع الخ�صار والفواكه 
طرابل�ض  في  )الح�صبة(  بالجملة 
بدل ال�صوق القائم في التبانة والذي 
بعد  بالمطلوب، خا�صة  يفي  يعد  لم 

ان اإكتظ محيطه بال�صكان.
في 2006

- في العام 2006 ُن�صر المر�صوم 
اأ�صبح  اأي  الر�صمية،  الجريدة  في 

نافذًا.
في 2008

تاأمين  ت��م   2008 ال��ع��ام  ف��ي   -
الأموال الالزمة لن�صائه من المملكة 

العربية ال�صعودية.
في 2010

تلزيم  ت��م   2010 ال��ع��ام  ف��ي   -
م�صروع بناء ال�صوق.

مطلع 2017
كان   2017 ال��ع��ام  مطلع  ف��ي   -
با�صتثناء  منجز،  �صبه  الم�صروع 

نواق�ض ب�صيطة.
حزيران 2017

- في حزيران 2017 زار الرئي�ض 
واأوع���ز  ال�����ص��وق  ال��ح��ري��ري  �صعد 
والإعمار«  الإنماء  »مجل�ض  لرئي�ض 
با�صتكمال  الج�صر  نبيل  المهند�ض 
ون�صف  مليون  وب�صرف  النواق�ض 

مليون دولر لهذه الغاية.
يومها اأبلغ المهند�ض نبيل الج�صر 
ا�صتقبال  في  كانوا  الذين  التجار 
ا�صتالم  ب��الم��ك��ان  ان  ال��ح��ري��ري 
تتعار�ض  لن  الأ�صغال  »لأن  ال�صوق 

مع حركة التجارة فيه«.
نحن اليوم في تموز 2019

لم   2019 تموز   5 اليوم  حتى   -
من  بالرغم  ال�صوق  التجار  يت�صلم 
الن��ت��ظ��ار  م���ن  ���ص��ن��ة   14 م����رور 
والمراوحة والمراوغة والت�صويف.

وبالمنا�صبة فاإن »�صوق الخ�صار« 
ولكن  لبنان  لكل  هو  طرابل�ض  في 
ول  فلم،  طرابل�ض  ف��ي  لأن��ه  ربما 

ندري اإن كان �صُيب�صر النور؟
الرفاعي

)نائب  الرفاعي  ح�صين  الحاج 
�صوق  ل��ت��ج��ار  ال�����ص��اب��ق  ال��ن��ق��ي��ب 

الخ�صار( قال ل�  »التمدن«: 
�شرط »مجل�ض االإنماء 

واالإعمار« 
»في ال�صابق كان »مجل�ض الإنماء 
والإع���م���ار« ُي�����ص��ر ع��ل��ى اإن��ت��خ��اب 
بدل  ال�صوق  لنقابة  اإدارة  مجل�ض 
المجل�ض الذي مر على انتخابه اأكثر 
لت�صليم  وذل��ك  �صنة،  ع�صرين  م��ن 
الجديد  المجل�ض  اإل���ى  ال�����ص��وق 

وبالتن�صيق مع بلدية طرابل�ض.
ولكن بعد انتخاب مجل�ض جديد، 

وعندما زار الرئي�ض �صعد الحريري 
ت�صليم  رف�صه  عنه  نقل  ال�����ص��وق 
الحالي  النقابة  لمجل�ض  ال�صوق 
ت�صليمه  ينوي  وان��ه  لديه  لأ�صباب 

اإلى �صركة خا�صة«.
هكذا قيل يومها.

قمرالدين قال هناك عقبة 
واحدة؟

جاهز  »ال�صوق  الرفاعي:  اأ�صاف 
نزال  وما  �صنتين  عن  يزيد  ما  منذ 
بلدية  رئي�ض  من  علمت  وقد  ننتظر. 
عقبة  ان  قمرالدين  اأحمد  طرابل�ض 

واحدة تعتر�ض ا�صتالم ال�صوق.
دفع 1000 دوالر �شنويًا

وقد تم التفاق على ان يدفع كل 
م�صتثمر لمحل في ال�صوق األف دولر 
التي  الخدمات  لقاء  للبلدية  �صنوياً 

تقدمها.
و�شركة »اإمكان« تريد 500 

دوالر �شهريًا؟!
تعود  التي  »اإمكان«  �صركة  ولكن 
ملكيتها »لمجموعة �صيا�صية« والتي 
تريد  ال�����ص��وق  ب������اإدارة  �صتكلف 
اأميركي  دولر   500 على  الح�صول 
�صهرياً،  ال�صوق  في  م�صتثمر  كل  من 

لقاء »اإدارة«.
من اأين لـ »اإمكان« هذا الحق؟

اأن هذه ال�صركة »اإمكان« لم  علماً 
ما  بعك�ض  ال�صوق  في  عمل  باأي  تقم 
قامت به في �صوق حلبا الذي اأن�صاته 
وم��ول��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره م�����ص��روع��اً 
طرابل�ض  �صوق  لكن  ا�صتثمارياً، 
من  والتمويل  للدولة  ملكيته  تعود 

ال�صعودية«؟!
ان  يمكن  الرفاعي: »هل  وت�صاءل 
لت�صليم  بالن�صبة  المواقف  تتبدل 
�صوء  على  الحق  لأ�صحاب  ال�صوق 
التي  الفرعية  النتخابات  نتائج 
اآب  �صهر  م��ن  الأول  ف��ي  �صُتجرى 
�صتة  انتخاب  ت�صمل  والتي  المقبل 

اأع�صاء جدد؟!«.
وماذا بعد؟

»التمدن« ت�صاأل: ماذا بعد؟
الغباء  ك���ان  مهما  وت��ج��ي��ب... 
المح�صلة كل  المتعمد في  والتاأخير 

�صيء له نهاية... 
واإننا بالإنتظار...

الحاج ح�ضين الرفاعي

بعد عودته من الموؤتمر ال�ساد�ض الذي �سارك فيه هذا العام

د. عبداهلل نديم بي�ضار:  ُطرحت ق�ضايا هامة منها:
االإفراط والع�ضوائية بتناول الم�ضادات وا�ضتعمال الخليوي 

والتلفاز... التهابات الم�ضالك...لقاح �ضرطان الرحم 

الأنه في طرابل�ض من 2005 ولم ُينجز بعد!!!

»�ضوق الخ�ضار الجديد«: هل فعاًل 
ت�ضليمه موؤجل الأ�ضباب نفعية!؟

وما هو دور �ضركة اإ�ضمها »اإمكان«؟!

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

في ال�صمال
الخوري  نعيم  المحامي  طلب 
)م��ول��ودة  عبود  لو�صي  لموكلته 
بدل  تمليك  �صند  درماتو�صيان( 
ب�صاتين   1080/13 ���ص��ائ��ع 

طرابل�ض.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

لموكليه  نحلة  عبدالمنعم  طلب 
وعبدالرحمن  وخ�صر  اإب��راه��ي��م 
تمليك  �صندات  اآغ��ا  خ�صر  وربيع 
و32  و68  و465   66 �صائع  بدل 

برج اليهودية.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

في ال�صمال
�صند  معاليقي  ب��ارع��ة  طلبت 
 5129/19 ���ص��ائ��ع  ب���دل  تمليك 

زيتون طرابل�ض.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

�صند  ���ص��ي��داوي  يو�صف  طلب 
 B  264/8 ���ص��ائ��ع  ب���دل  تمليك 

الميناء 12.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
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خ�شر ال�شبعين
بامتحانات  اأح����اط  كبير  ل��غ��ط 
على  العام  هذا  الر�صمية  ال�صهادات 
اإتخذتها  التي  الج���راءات  خلفية 
وزارة التربية وفي طليعتها تركيب 
ك���ام���ي���رات م��راق��ب��ة ف���ي ق��اع��ات 
وزير  بح�صب  وذل��ك  المتحانات، 
التربية اأكرم �صهيب »من اأجل اإعادة 
الر�صمية  ال�صهادة  م�صتوى  رف��ع 

اللبنانية«.
نهلة حاماتي

الر�صمية  المتحانات  اإجراء  بعد 
للمرحلة المتو�صطة والثانوية اأجرت 
رئي�صة  م���ع  ح�����وارًا  »ال���ت���م���دن« 
حاماتي  نهلة  التربوية«  »المنطقة 
الأجواء  عن  حديثها  اإ�صتهلت  التي 
التي �صادت المتحانات في ال�صمال: 
والكاميرات  و�شفافة  جيدة 

اأدت دورها
 2019/2018 اإمتحانات  »كانت 
و�صفاف  �صليم  ب�صكل  ومرت  جيدة 
بما فيها وجود الكاميرات حيث اأنجز 
بطريقة  المراقبة  كاميرات  م�صروع 
�صحيحة و�صليمة مائة بالمائة، وما 
وتعطل  الكهرباء  انقطاع  عن  قيل 

الكاميرات كان عارياً عن ال�صحة«.
مدار  على  اأمنت  الكهرباء 

ال�شاعة
التربوية«  »»المنطقة  اأ�صافت: 
كانت تتابع الأمر مع مدراء المدار�ض 
الم��ت��ح��ان��ات،  فيها  ت��ج��رى  ال��ت��ي 
على  الكهرباء  تاأمين  منهم  وطلبنا 

مدار ال�صاعة.
على  ت���ج���ارب  اأج���ري���ن���ا  وق����د 
المتحانات  ب��دء  قبل  الكاميرات 
للتاأكد من جهوزيتها اإن بالن�صبة لنا 
في  الرئي�صي  للمركز  بالن�صبة  اأو 
مربوطة  الكاميرات  ك��ون  بيروت، 
اأدق  على  الط��الع  ويمكن  بالمركز 

التفا�صيل في قاعات المتحانات«.
في  ن�شطوا  الكاميرات  راف�شو 

بث ال�شائعات غير ال�شحيحة
وقالت: »كان ال�صتعداد تاماً قبل 
بدء تقديم المتحانات في كل مراكز 
م�صروع  يعار�صون  ومن  ال�صمال. 
عديدة،  �صائعات  بثوا  الكاميرات 
ال�صائعات،  تلك  �صحة  نفيت  وق��د 
ْهَتها  حتى الر�صالة ال�صوتية التي َوجَّ
المتحانات  قبل  المراكز  مدراء  اإلى 
اإدعى البع�ض اإنها خالل المتحانات، 

وهذا لي�ض �صحيحاً اأبدًا«.
للنزاهة ال للتخويف

مركز  رئي�ض  كل  »اإن  واأو�صحت 
اختار عددًا من طالب كل �صف وبّين 
اأبلغ  كما  �صغالة،  الكاميرات  ان  لهم 
بوجود  وال��ط��الب  المراقبين  ك��ل 
منها  الهدف  واأن  مراقبة،  كاميرات 
المتحانات  ونزاهة  �صالمة  �صمان 

ولي�ض تخويف الطالب.
اإرتياح للمراقبين والطالب

في  المراكز  على  جولتي  وخالل 

والثانوية  المتو�صطة  ال�صهادتين 
كما  واإن�صباطاً،  تاماً  هدوءًا  لم�صت 
اإ�صتمعت اإلى المراقبين الذين عبروا 
اأج��واء  واأن  الكبير،  اإرتياحهم  عن 
المتحانات جيدة اإلى اأبعد حدود«.

المراقبين  من  عدد  اأُق�شي 
لمخالفاتهم وعوقبوا

اي��ج��اب��ي��ات  م���ن  »اأن  واأك������دت 
مركز  كل  رئي�ض  اإط��الع  الكاميرات 
على ما يجري في قاعات المتحانات 
اأو  م�صكلة  اأي��ة  ح��ّل  من  يّمكن  مما 
للمركز  بالن�صبة  وك��ذل��ك  م�صاألة، 
الرئي�صي حيث يت�صلون مبا�صرة من 
في  مركز  رئي�ض  اأي  لبالغ  بيروت 

حال حدوث اأمر ما ودعوته لحّله. 
الحالت  ببع�ض  الم�صاك  تم  وقد 
مخالفاتهم  ب�صبب  مراقبين  واإق�صاء 

ومعاقبتهم.
ن�صبة  ان  ال��ت��اأك��ي��د  واأ���ص��ت��ط��ي��ع 
هذه  ج��دًا  متدنية  كانت  المخالفات 

الدورة قيا�صاً بدورات �صابقة«.
الحاجات  لذوي  مراكز 

الخا�شة
وق���ال���ت: »ف���ي ك��ل ق�����ص��اء، في 
ال�����ص��م��ال، ح��ددن��ا م���رك���زًا ل��ذوي 
ك��ان  اإذ  ال��خ��ا���ص��ة،  الح��ت��ي��اج��ات 

عددهم:
ال��م��ت��و���ص��ط��ة  ال��م��رح��ل��ة  ف���ي   -

»البريفيه« حوالي 40 طالباً،
حوالي  العامة  الثانوية  وفي   -

11 طالباً، 
رنا لهم كل ما يلزم. - وقد وفَّ

لهوؤلء  بالن�صبة  ذك��ره  والجدير 
الطالب فاإنهم يتقدمون بطلبات لدى 
دائ���رة الم��ت��ح��ان��ات ف��ي ال���وزارة 
لجنة   وت��ق��وم  و���ص��ع��ه��م،  ت�����ص��رح 
يلزمهم  ما  وتحديد  ملفاتهم  بدرا�صة 
في  ح�صل  ما  وه��ذا  ت�صهيالت،  من 

ال�صمال«.
هذا ما جرى مع طالب من ذوي 

الحاجات الخا�شة
الطالب  اأحد  مع  ما ح�صل  وحول 

من ذوي الحاجات الخا�صة قالت:
يكون  ان  على  ين�ض  »ال��ق��رار 
الأر�صي،  الطابق  الطالب في  هوؤلء 
طابق  ف��ي��ه  م��رك��ز  اأي  ي��وج��د  ول 
م�صاعد  ت��وج��د  ول��ك��ن  اأر����ص���ي، 

ُت�صتخدم من ِقبلهم. 
في  ال��ط��ال��ب  ه���ذا  و�صعنا  وق���د 
»مدر�صة البنات الأولى« نظرًا لتوفر 
بوا�صطة  �صعد  وق��د  فيها،  م�صعد 
عندما  ولكن  غرفته،  اإل��ى  الم�صعد 
الأول  ال��ي��وم  ف��ي  الم��ت��ح��ان  اأن��ه��ى 
واأراد النزول تعطل الم�صعد فجاأة، 

و�صاعده البع�ض للنزول. 
وفورًا عملنا على ت�صليح الم�صعد 
اأكمل باقي امتحاناته  وت�صغيله وقد 

ب�صهولة«.
وال حاالت خا�شة

طالب  وجود  »عدم  اإلى  واأ�صارت 
حالت خا�صة مثل: 

�صجناء اأو مر�صى في م�صت�صفيات،
واإنما هناك مر�صى يحتاجون اإلى 

ت�صهيالت ما وهذا ما ح�صل. 
االإغماء �شببه اإرتفاع الحرارة

حالت  ح�صلت  الأخير  اليوم  في 
درج���ات  ارت���ف���اع  ب�صبب  اإغ���م���اء 

الحرارة، 
يقوم  الأح��م��ر  ال�صليب  وك���ان 

با�صعافهم �صريعاً.
اإحدى الطالبات من �صدة �صعادتها 
خروجها  بعد  المتحان  اأ�صئلة  بحل 
اإلى  اأدى  مما  ال��درج  على  �صقطت 
مع  �صعينا  وقد  بر�صو�ض،  اإ�صابتها 
»مدر�صة  اإل��ى  لنقلها  العام  المدير 
من  تتمكن  ك��ي  الأول�����ى«  ال��ب��ن��ات 

اإ�صتكمال اإمتحاناتها وهكذا كان«.
االإ�شتعداد للدورة الثانية بداأ

مدار�ض  كافة  طالب  »اأن  واأك��دت 
لالمتحانات،  خ�صعوا  ال�����ص��م��ال 

وكانت الأجواء اإيجابية جدًا. 
وتحديد  النتائج  اإ���ص��دار  وبعد 
�صنقوم  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  م��وع��د 

بالتح�صيرات الالزمة«.

وزيرة الدولة ل� »�صوؤون التمكين 
وال�صباب«  للن�صاء  الإق��ت�����ص��ادي 
لها  كانت  ال�صفدي  خيراهلل  فيولت 

مداخلة هامة في موؤتمر:
»المراأة... ا�صتثمار الغد الواعد«،

الذي نظمته »م�صلحة المراأة« في 
»تيار الم�صتقبل«.

فيوليت خيراهلل ال�شفدي
الوزيرة فيوليت خيراهلل ال�صفدي 
�صددت في مداخلتها: »على �صرورة 
في  ال��م��راأة  لم�صاهمة  التخطيط 

التنمية القت�صادية«،
في  للمراأة  الفاعل  »ال��دع��م  لأن 
دورًا  لعبها  اإلى  يوؤدي  العمل  �صوق 
القت�صادي، وخف�ض  النمو  في دفع 
وتعزيز  ال��الم�����ص��اواة  ن�صبة  ف��ي 
وبالتالي  للعائالت  المالية  القدرات 
اأن  واأك����دت  ع��ام��ة«.  للمجتمعات 
التمكين  ل�صوؤون  الدولة  »»وزارة 
وال�صباب«  للن�صاء  الإق��ت�����ص��ادي 
اليد  وتطوير  تعزيز  على  �صتعمل 

دعم  خ��الل  م��ن  الن�صائية  العاملة 
والتدريب  المهني  التدريب  برامج 
للمراأة،  الرقمية  بالخدمات  المرتبط 
الجهود  ودع��م  والدعم  والتمكين، 
بالح�صول  ال��م��راأة  فر�ض  لت�صريع 
تتمكن  اأن  اأجل  من  المال  راأ�ض  على 

من بدء م�صروعها«.

الوزيرة ال�صفدي دعت ختاماً اإلى 
وبال�صراكة  جميعاً  العمل  »�صرورة 
التي  القوانين  لتطوير  الرجل  مع 
نف�صها  المراأة على  اإلى ولية  توؤدي 
و�صوتها، وتذليل الحواجز الثقافية 
التي تحول دون م�صاركة المراأة في 

القت�صاد«. 

»كلية الطب« في »جامعة بيروت 
العربية« احتفلت باإطالق:

لأطباء  ع�صرة  الخام�صة  »الدفعة 
الخ��ت�����ص��ا���ض والخ��ت�����ص��ا���ض 

الدقيق«،
�صنوات  ب��ن��ج��اح  اأن��ه��وا  ال��ذي��ن 
بمختلف  الك��ل��ي��ن��ي��ك��ي  ال��ت��دري��ب 
ع��دة  ف��ي  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�ص�صات 

م�صت�صفيات جامعية وتعليمية.
برعاية وزير ال�شحة د. جبق

ال�صحة  وزي���ر  رع���اه  الإح��ت��ف��ال 
��ال  ُم��َم��ثَّ ج��ب��ق  ج��م��ي��ل  د.  ال��ع��ام��ة 

بالبروف�صور جوزيف حلو.
من الح�شور

في  لبنان  اأطباء  نقيب  بح�صور 
بيروت البروفي�صور �صرف اأبو �صرف 
ممثاًل بالدكتور اأحمد �صادق ورئي�ض 
جالل  عمرو  البروف�صور  الجامعة 
والهيئة  الكلية  واأ���ص��رة  ال��ع��دوي 
وممثلي  والإداري�������ة  التعليمية 
ال��ط��الب  واأه���ال���ي  الم�صت�صفيات 

الخريجين.
االإخت�شا�شات

في  ط��ب��ي��ب��اً   64 ال��م��ت��خ��رج��ون 
التخ�ص�صات التالية:

والقلب  ال�صدرية  الأم��را���ض   -
وال�صرايين،

- الأنف والأذن والحنجرة،
- حديثي الولدة والُخدَّج،

- اأمرا�ض الدم والأورام والجهاز 
اله�صمي،

- الطب الداخلي،
- اأمرا�ض الكلي، 

- جراحة العظام،
- جراحة ال�صمنة،

- جراحة الم�صالك البولية،
- الن�صائية والتوليد والأطفال،

والتخدير  الأ�صعة  تخ�ص�ض   -
والنعا�ض،

والمختبرات  الطوارئ،  وطب   -
الطبية.

د. اأني�ض مراد:                        
»كلمة الخريجين«

الجامعة  ون�صيد  الوطني  الن�صيد 
با�صم  م���راد  اأن��ي�����ض  د.  كلمة  ث��م 

الخريجين:
فها اهلل،  »اإن الطب مهنة نبيلة �صرَّ

وهي: 
- علم يحتاج اإلى درا�صة، 

- وفن يحتاج اإلى ممار�صة. 

اإن�صانية  ر�صالة  كذلك  وه��ي   -
يقدمها حاملها اإلى من يحتاج اإليها، 

�صديقاً كان اأم عدوًا«...
العميدة د. نجالء م�شعل

نجالء  د.  الأ�صتاذة  الكلية  عميدة 
اإلى  ولفتت  الخريجين  هناأت  م�صعل 
والتحديث  النوعي  »التطوير  اأن 
الم�صتمر في برامج الخت�صا�ض بما 
هو  العالمية  المعايير  مع  يتما�صى 
يواجهنا  ال��ذي  الحقيقي  التحدي 
لنواكب  المرحلة  ه��ذه  في  جميعاً 
�صتى  ت�صهده  الذي  ال�صريع  التطور 
الت�صخي�ض  �صبل  في  الطبية  العلوم 
البحوث  مجالت  في  كما  والعالج 

الطبية على حد �صواء«.
رئي�ض الجامعة البروف�شور 

عمرو جالل العدوي
البروفي�صور  الجامعة  رئي�ض 

عمرو جالل العدوي قال في كلمته:
�صريعاً  تطورًا  ي�صهد  العالم  »اإن 

في التعليم الطبي والعلوم الطبية،
في  ال��ط��ب«  »كلية  واك��ب��ت  وق��د 
»ج��ام��ع��ة ب��ي��روت ال��ع��رب��ي��ة« ه��ذا 
في  ال��ط��رق  اأح���دث  بتبني  التطور 
التعلم  وط���رق  المناهج  ت�صميم 
برنامج  م�صتوى  على  والتقييم 

البكالوريو�ض. 
فمنذ العام 2010 بداأت الكلية في 
التعليم  في  الحديث  المنهج  تطبيق 
الذي تتداخل فيه العلوم الإكلينيكية 
منذ  الأ�صا�صية  الطبية  العلوم  مع 
وتخ�رَّج  الأول��ى،  الدرا�صة  �صنوات 

من هذا البرنامج ثالث دفعات«.
د. اأحمد �شادق كلمة النقابة

تحدث  �صادق  اأحمد  البروف�صور 
بيروت  في  لبنان  اأطباء  نقيب  ممثاًل 

العديد  بكثافة مع  »لقد عملنا  فقال: 
من عمداء كليات الطب ومع وزارتي 
التعليم العالي وال�صحة العامة على 
ب��ع��ن��وان»اإذن  ق��ان��ون  ا�صت�صدار 
والتخ�ص�ض  الطب  مهنة  م��زاول��ة 
الل���زام���ي«، وق��د ت��م اإق����راره عام 
المرا�صيم  اإق���رار  ويبقى   ،2013

التطبيقية ليخرج اإلى النور«.
د. جوزيف حلو: كلمة وزير 

ال�شحة
كلمة وزير ال�صحة د. جميل جبق 
حلو  جوزيف  البروفي�صور  األقاها 

ومما قاله:
»القطاع ال�صحي في لبنان ح�صب 
ال����درا�����ص����ة ال����ت����ي ق����ام����ت ب��ه��ا 
حل  الما�صي  العام   »Bloomberg«
والمركز  عالمياً   32 المرتبة  ف��ي 

الأول في ال�صرق الأو�صط«،
 28 بالمركز  فزنا  ال�صنة  »وه��ذه 
عالمياً وحافظنا على المرتبة الأولى 

في ال�صرق الأو�صط«،
في  المتحدة  ال��ولي��ات  »مقابل 

المركز 36«،
ال�صحي  بالقطاع  نفتخر  »فنحن 

لدينا في كافة مجالته«،
ول��ك��ن »ل����دي ن�����ص��ي��ح��ة ه��ن��اك 
اخت�صا�صات في لبنان �صبه مفقودة 
في  تخمة  مقابل  اإليها  التوجه  يجب 

الخت�صا�صات الطبية الأخرى«.
الق�شم وتوزيع ال�شهادات

- وقد تم خالل الحفل عر�ض فيلم 
في  ال�صحة«  »كلية  اإن��ج��ازات  عن 

»جامعة بيروت العربية«. 
ب��ت��وزي��ع  ال��ح��ف��ل  واخ���ُت���ت���م   -

ال�صهادات على الأطباء الخريجين،
- واأداء ق�صم التخرج.

 

 

 الشهادة المتوسطة

 عدد المرشحين عدد المراكز القضاء
 0674 32 عكار

 0707 76 طرابلس
 7361 7 زغرتا
 7403 1 المنية
 040 1 الكورة
 970 0 الضنية
 293 3 البترون
 00 7 بشري

 76431 36 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة يةالشهادة الثانو

عدد  عدد المراكز القضاء
 المرشحين

 3172 70 عكار
 3706 77 طرابلس

 7612 74 الكورة، زغرتا، بشري، البترون
 000 1 الضنية –المنية 

 1591 44 المجموع
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 العامة يةالشهادة الثانو

عدد  عدد المراكز القضاء
 المرشحين

 3172 70 عكار
 3706 77 طرابلس

 7612 74 الكورة، زغرتا، بشري، البترون
 000 1 الضنية –المنية 

 1591 44 المجموع

ال�ضفدي تتو�ضط: الحريري, طب�ض, طبال, كونزيمن االمتحانات الر�ضميةحاماتي تتحدث الى »التمدن«

د. العدوي ي�ضلم �ضهادة الأحد الخريجين

رئي�ضة »المنطقة التربوية« نهلة حاماتي: اأجواء 
االمتحانات الر�ضمية كانت مميزة ومن�ضبطة

الكاميرات اأدت دورها ومراقبون خالفوا وعوقبوا 
والت�ضهيالت لذوي الحاجات الخا�ضة اأُِمَنْت

»المراأة... ا�ستثمار الغد الواعد« موؤتمر نظمته  
»م�سلحة المراأة« في »تيار الم�ستقبل«

خيراهلل ال�ضفدي: ال�ضتحداث وتحديث منظومة قوانين 
ُتعطى المراأة دورها في كافة المجاالت

 »جامعة  بيروت العربية«: تخريج 64 طبيبًا 
في االإخت�ضا�س واالخت�ضا�س الدقيق 
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مكلومة،  منك�سرة  قلوب  �سغاف  من 
و�سدور ماأزومة ومن مواطنين ُحرموا 
الدعاء:  هذا  كان  الكفاف  عي�ض  حتى 

اللهم اإني مظلوم فانت�سر،
وتعالى  �سبحانه  اهلل  باأن  �سك  ل 
قبل  الدنيا  في  الظالمين  من  �سينتقم 
مرارة  يذيقهم  الدنيا:  في  الآخرة، 
من  واأنواعًا  المنقلب،  و�سوء  العي�ض، 

البالء والم�سائب والرزايا، 
وبئ�ض  الأليم  العذاب  الآخرة  وفي 

الم�سير.
في القراآن الكريم

القراآن  ذكرها  التي  الحقائق  ومن 
َقْرَيًة  َدَخلُوا  اإَِذا  اْلُملُوَك  {اإَِنّ  الكريم: 
اأَِذَلًّة  اأَْهِلَها  َة  اأَِعَزّ َوَجَعلُوا  اأَْف�َسُدوَها 

َوَكَذِلَك َيْفَعلُوَن}، 
وفي التف�شير لذلك

المدينة  القامو�ض،  في  »القرية 
الكبيرة«، اأ�ساعوا فيها الف�ساد واأباحوا 

دمارها، وانتهكوا ُحرماتها، 
المدافعين  الغيارى  قوى  وحطموا 

عنها وجعلوهم اأذلة، 
َك}، هذا داأبهم... {اإَِلّ َمْن َرِحَم َرُبّ

العزيز،  اهلل  رحمها  التي  القلة،  تلك 
ظلها  في  يعي�ض  العدالة  م�سيرتها 
عقيدتهم  عن  النظر  بغ�ض  المواطنون 
مليء  والتاريخ  ومنطقتهم  وانتمائهم 

باأخبار اأمثال هوؤلء، 
ق�شة القبطي الذي �شبق اإبن 

االأمير بن العا�ض 
والق�سة التالية اأكبر دليل على ذلك:

اأمير  العا�ض  بن  عمرو  عهد  في 
م�سر، ت�سابق ابنه مع �ساب قبطي كما 

واحد  كل  امتطى  اآنذاك،  عادتهم  هي 
منهما فر�سًا، ف�سبق القبطي ابن الأمير 
ا�ست�ساط  الذي  العا�ض،  بن  عمرو 

غ�سبًا و�سرب القبطي قائاًل: 
»اأت�سبقني واأنا ابن الأكرمين؟؟«.

وهكذا ت�شرف الخليفة 
الفاروق: ال يمر بدون عقاب

عقاب  بال  يمر  لم  هذا  باأن  �سك  ول 
الخطاب على  الموؤمنين عمر بن  واأمير 
الأمير  ا�ستدعى  فعندما  الحكم،  راأ�ض 
المحاكمة  وكانت  وابنه،  العا�ض  ابن 

و�سدر الحكم العدل:
حكم عمر للقبطي: اإ�شرب 

اإبن االأكرمين واأبيه
ابن  »ا�سرب  للقبطي:  عمر  قال 
الأكرمين، ثم ا�سرب �سلعة اأبيه فلوله 
لما تجراأ على فعلته!!«. اإن تلك الحادثة 
ذهبية،  باأحرف  التاريخ  �سطرها  التي 
تجار  لبنان.  في  اأمثالها  يوجد  هل 
يلوكون  والذين  والوطنية،  الطائفية 
وزورا  افتراًء  الأبرياء  باأل�سنتهم 
ويتبجحون بما ي�سوب الوحدة الوطنية 
والعي�ض الم�سترك بت�سريحات �سلطوية 
الذي  الأمر  »كبيرهم«  بحماية  لأنهم 

�سجعهم على ارتكاب تلك الحماقات.
نهج الر�شول العظيم

العدالة نهج �سماوي اأعلنه ر�سول اهلل 
األف  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  محمد 

واأربعماية �سنة ونيف بقوله: 
محمد  بنت  فاطمة  ان  لو  اهلل  »واأيم 

�سرقت لقطعت يدها«.
�سلى  محمد  تالميذ  عليه  �سار  نهج 
الموؤمنين  اأمير  ومنهم  و�سلم  عليه  اهلل 

عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه.
عدلت فاأمنت فنمت

اأر�سل  الإمبراطور  ان  التاريخ  ذكر 
وي�ساهد  عمر  اأحوال  لينظر  ر�سوًل 
�سرح  اإلى  و�سل  وعندما  اأفعاله، 
خرج  فقالوا  الأمير  عن  �ساأل  الإمارة 

المدينة  )خارج  المدينة«  »ظاهر  اإلى 
وكم  هو،  حيث  اإلى  فذهب  المنورة(، 
عمر  راأى  عندما  عظيمة  ده�سته  كانت 
نائم فوق الرمال المحرقة وا�سعًا درته 
قلبه  في  الخ�سوع  وقع  راأ�سه!!  تحت 

لهذا المنظر فقال:
»رجل يتهيبه الملوك هذه حالته«، ثم 
فاأمنت  عمر  يا  »عدلت  قائاًل:  اأردف 
تراه  لذلك  ويظلم  يجور  وملكنا  فنمت 

�ساهرًا خائفًا، اأ�سهد ان دينك الحق«.
الحق اأقول

في  تعي�ض  اأمة  هناك  اأن  اأقول  الحق 
واإذا  اأخلفوا،  وعدوا  اإذا  حّكام  ظل 
حكموا ظلموا، واإذا قرروا غدروا واإذا 
على  الغيرة  ويّدعون  مكروا  علموا 
ويّدعون  اللئام  وهم  والمواطن  الوطن 
اأنف�سهم  ظلموا  كذبًا..  الوطنية 
بارتكابهم جريمة الظلم وظلموا الرعية 
وا�ستبدادهم.  وجبروتهم  بطغيانهم 
عدو  لنف�سه،  عدو  هلل،  عدو  والظالم 
�سبحانه  اهلل  لعنة  ا�ستحق  لذلك  للنا�ض، 

وتعالى حيث قال في التنزيل الحكيم:
اِلِميَن}، ِ َعَلى الَظّ {اأَل َلْعَنُة اهلَلّ

وال�سعب عندما ُتفرج كربته وُي�سفى 
غليله يردد قول اهلل:

اِلِميَن}. ِ َعَلى الَظّ {اأَل َلْعَنُة اهلَلّ
من  الحال  فدوام  كله  هذا  ومع 
يوم  اإلى  باأمتنا  والخير  المحال، 
لبنان  على  الغيارى  وبهمة  القيامة، 
اأنف  رغم  للعروبة  مح�سنًا  �سيبقى 

خ�سومها،
طغيان  من  بك  نعوذ  اإنا  اللهم   -

ال�سلطان، 
الرعاة،  وبغي  الحكام،  وظلم   -
الجبابرة،  وعتو  الرويب�سة  وجور 

وفجور الأرذال، وافتراء الأفاكين،
ونردد:

مظلوم  اللبناني  ال�سعب  ان  اهلل،  يا 
فانت�سر،

وتفاءلوا بالخير تجدوه.

ْمُت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم  »يا عبادي اأني َحرَّ
محرمًا فال تظالموا« اللهم اإني مظلوم فانت�سر 

رئي�س نادي »روتاري الميناء« 
حامد رعد: اأبرز اإنجاز م�ضروع تو�ضعة 

»مركز �ضرطان االأطفال«
ال�شيخ 
غالب 
�شنجقدار

الفطر  عيد  عطلة  في  الدوحة  زرت 
ال�سعيد هذه ال�سنة، وكان قد م�سى على 
لها ما يزيد عن ثالثة ع�سر  اآخر زيارة 
عامًا.  فوجدت اأن الدوحة التي عرفتها 

في ال�سابق لم تعد كما كانت عليه! 
بدءًا من مطارها الدولي، 

ومبانيها  �سوارعها  كل  اإلى  و�سوًل 
جنبًا  المتال�سقة  والأبراج  الحديثة، 
الذين  الأ�سخا�ض  من  واأنا  جنب.  اإلى 
المطارات  اأكبر  وعبر  كثيرًا  ي�سافرون 

والعوا�سم والمدن حول العالم. 
لكنني وجدت اأن القفزة التي حققتها 
الدوحة في عقد ونيف، جديرة بالكتابة 
هذه  وراء  من  اأبغي  ل  حيث  عنها. 
فقط  بل  �سخ�سية،  غاية  اأي  المقالة، 

لمجرد المقارنة مع واقعنا اللبناني.
�شعب م�شياف كال�شعب اللبناني  
م�ساحة  م�ساحتها  ت�ساوي  »قطر« 
اأر�ض  ن�سفها  من  واأكثر  تقريبًا  لبنان 
و�سعبها  ماأهولة،  غير  �سحراوية 
تكون  قد  لبنان.   ك�سعب  م�سياف 
ثروات  تفوق  الباطنية  قطر  ثروات 
يومًا  يكن  لم  لبنان  لكن  كثيرًا،  لبنان 
ال�سكاني،  التطور  مواكبة  عن  قا�سرًا 
بالنهو�ض  يكفي  ما  الموارد  من  ولديه 

اأ�سوة بما ُعِمَل به في دولة قطر. 
ونفتقر لمن يعمل للنهو�ض

اإلى  يفتقر  لبنان  لالأ�سف  لكن 
لبنان  م�سلحة  اإلى  ينظرون  م�سوؤولين 
تجرد ومو�سوعية، وو�سع  بكل  العليا 

للنهو�ض  ع�سرية  اأو  خم�سية  خطط 
بلبنان ولحاقه بالتطور العالمي. 

واأين نحن مما عليه »قطر«؟
مما  الكبرى  فرحتي  من  فبالرغم 
اأنه  اإّل  اليوم،  اأ�سبحت عليه »الدوحة« 
جراء  م�سبوقة،  غير  غ�ّسة  اإنتابتني 
القطري  الواقع  بين  ما  المقارنة 
عليه  هي  مما  لبنان  فاأين  واللبناني! 
اأن  اأود  مو�سوعيًا،  اأكون  ولكي  قطر. 

اأو�سح نظرتي لالأمور كما هي! 
مطارها الرابع عالميًا

الدولي«  الدوحة  »مطار  من  بدءًا 
الدوحة«  »ُدرة  بنظري  هو  الذي 
كما  و   – عالميًا  الرابع  والُم�سّنف 
– وقد  له  تو�سيع  مخطط  هناك  علمت 
�سرحه  ليرتفع  البحر،  ردم  بعد  �ُسيِّد 
بحيث  البحر،  �سطح  فوق  ومدرجاته 
البحر  ردم  عالمي.  موقع  في  اأ�سحى 
اإمتَد الى اأطراف المدينة، لترتفع فوق 
تتناف�ض  واأبراج  اأبنية  الردميات  تلك 
فيما بينها بالجمال والروعة الهند�سية، 
و�سعتها  خطة  بفعل  الدوحة  فتو�سعت 
قطر  م�سلحة  على  ال�ساهرة  الدولة 
ُيردم  لم  بحيث  القطري،  وال�سعب 
البحر لتاأمين م�سالح �سخ�سية للطبقة 
من  ُمحّددة  فئة  اإلى  ول  الحاكمة، 
عندنا في  القطري، كما ح�سل  ال�سعب 
لتاأمين  البحر  ل�ساطىء  ردم  من  لبنان 

م�سالح �سخ�سية لهذه الفئة اأو تلك! 
خطة الـ »2022« الإنجاح 

»المونديال«
نعم هذا هو ال�سبب الجوهري الذي 
خلق الغ�سة في داخلي. ومن توا�سلي 
مع كبار الم�سوؤولين القطريين، فهمت 
واأمام  م�ستمرة،  زالت  ما  الخطة  اأن 
عام  �ستواجهها  تحديات  »الدوحة« 
ي�سهرون  فيها  والم�سوؤولون   .2022

لإنجاح  مطلوب  هو  ما  كل  اإتمام  على 
)المونديال(،  المرتقب  العالم  كاأ�ض 
بلد  في  الأولى  للمرة  �سيجري  الذي 

عربي خليجي.
وربحت »قطر« المعركة

وكلنا يتذكر تلك الحرب التي قادتها 
المتحدة  الوليات  مثل  عظمى  دول 
في  الدول  وبع�ض  وانكلترا  الأميركية 
»التحاد  يومها  المجال.واإهتز  هذا 
رئي�سه  و�سقط  القدم«  لكرة  الدولي 
»اإنفانتينو«  وحل  »بالتر«  ال�سابق 
مكانه، ... وانت�سرت قطر في معركتها 

و�سيقام كاأ�ض العالم على اأر�سها.
... وغ�شة على و�شع لبنان

كبيرة  غ�سة  خالل  من  اأكتب  اأنا 
يعي�سها  التي  الحال  جراء  تتملكني 
من  والتي  الحا�سر،  الوقت  في  لبنان 
المال  وهدر  التخطيط  �سوء  م�سبباتها 
ال�سخ�سية  الم�سلحة  واإحالل  العام 
على ح�ساب الم�سلحة الوطنية العليا. 

تخطيط ناجح
الذي  الناجح  التخطيط  هو  هذا  نعم 
اعتمده الم�سوؤولون في قطر، للتخفيف 
البرهان  ولتقديم  المواطنين،  عامة  عن 
العملي ل� »التحاد الدولي لكرة القدم« 
ُمجهزة  �ستكون  »الدوحة«  مالعب  باأن 
الالعبين  ُيريح  بما  اأر�سي  بتبريد 
هو  اأرويه  ما  دقًا...  �سِ والمتفرجين. 
»الدوحة«،  في  لم�سته  الذي  الواقع 
م�سوؤولو  يحذو  باأن  النف�ض،  ُممنِّيًا 
بالدي بما قام به م�سوؤولو دولة قطر، 
الأقل مع كهرباء  على  لبنان  يعود  لكي 
المواطن  يكتفي  حيث   !!!.24/24
اللبناني بهذه الأمنية، منتظرًا يومًا ما 
ما  بركاب  جزئيًا  ولو  اللحاق   )!!!(
تقدم  من  »الدوحة«،  اإليه  و�سلت 

وعمران.

في  بنك«  »اإنتركونتيننتال  مدير 
اإنتهت،  طرابل�ض الأ�صتاذ حامد رعد 
»ن��ادي  ل���  رئا�صته  م��دة  م��وؤخ��رًا، 
روتاري الميناء« وهي �صنة واحدة، 
بح�صب الأنظمة والقوانين المعمول 

بها في النادي.
حامد رعد

»التمدن«  التقت  المنا�صبة  وبهذه 
عن  و�صاألته  رع��د  ح��ام��د  الأ���ص��ت��اذ 
النادي واأهدافه وعن اأهم النجازات 
النادي تحقيقها خالل  اإ�صتطاع  التي 

ال�صنة الما�صية، فقال:
»الروتاري«  اأهداف  واأبرز  »اأهم 
الأن��دي��ة  وه���ذه  المجتمع.  خ��دم��ة 
موزعة في المناطق، كل واحد منها 
في  المجتمع  لخدمة  اإنجازًا  يحقق 

منطقته.
الذي  الميناء«،  روت��اري  »ن��ادي 
خالل  له  رئي�صاً  كنت  اأن  ُي�صعدني 
�صنة خلت، ي�صم مجموعة من ُنخب 
هذا   خدمة  على  ال��ق��ادرة  المجتمع 

المجتمع. 
تحقيق  اأردت  ولي��ت��ي  خ���الل 

م�صروع للميناء، 
وكنت قبلها اأ�صمع عن معاناة عدد 
مر�صى  م���ن  الأط���ف���ال  م���ن  ك��ب��ي��ر 
»مركز  في  عالجهم  يتم  ال�صرطان 

�صرطان الأطفال« في بيروت،
من  اإثنين  �صدفة،  �صاهدت،  وقد 
المر�صى من الميناء يتحدثون، عبر 
التلفاز، عن هذا المر�ض وعالجه في 

المركز، 
كما اإ�صتمعت اإلى ما يقدمه المركز 
مميزة  ورعاية  مجالية  خدمات  من 

لالأطفال المر�صى.
المركز  ع��ن  ال���ص��ت��ع��الم  وب��ع��د 
من  ل��ه  ُق��دم��ت  مهما  اأن���ه  ���ص��ع��رت 
م�صاعدات تبقى قليلة قيا�صاً على ما 

يقدمه من خدمات،
من  الأك��ب��ر  ال��ع��دد  ان  وع��ل��م��ت 
مر�صى المركز هم من �صمال لبنان، 

الطار  من  الخروج  اأردت  لذلك 
اإلى الإطار  ال�صيق لخدمة المجتمع 
هذا  م�صاعدة  على  بالعمل  الأرحب، 

المركز،
وق��م��ت ب���زي���ارت���ه والج��ت��م��اع 
نورا  ال�صيدة  حينه  في  برئي�صته 

جنبالط،

المركز  في  الم�صوؤولين  و�صاألت 
يحتاجونها  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ة  ع���ن 
وبامكاننا تقديمها، فاأبلغونا برغبتهم 

ب�:
المركز  تو�صعة  م�صروع  »تنفيذ 
لالأعمال  مخ�ص�صتين  غرفتين  ببناء 
األف   28 التكلفة  وتبلغ  الإداري���ة، 

دولر«،
ح�صب درا�صة تم و�صعها من قبل 

لجنة فنية.
العمل  النادي  اأبلغتهم بتعهد  وقد 

على تاأمين المبلغ المطلوب«.
ا�صتالم  اح��ت��ف��ال  »ف��ي  اأ���ص��اف: 
اأن  اأع��ل��ن��ت  ال��رئ��ا���ص��ة  وت�صليمي 
»م��رك��ز  دع���م  �صيكون  م�����ص��روع��ي 

�صرطان الأطفال«، 
ن�صاطات  عدة  النادي  اأق��ام  وقد 

وحفالت. لجمع المبلغ الالزم، 
اإلى جانب الن�صاطات والتقديمات 
بها  يقوم  التي  العادية  ال�صنوية 

النادي ومنها: 
مياه  خ��زان��ات  لكل  فالتر  ركيب 
المدار�ض الر�صمية في الميناء لتاأمين 

مياه �صالحة لل�صرب، 
في  تنفيذه  ب��داأ  الم�صروع  وه��ذا 

عهد الرئي�ض ال�صابق، وا�صتكملناه. 
وكذلك تقديم م�صاعدات لجمعيات 
في  والم�صنين...  ب��الأي��ت��ام  ُتعنى 

الميناء،
وم�صاعدة ال�صليب الأحمر«.

حفلة م�شرحية لدعم مركز 
ال�شرطان

الأ�صتاذ حامد رعد تابع:
الالزمة  الأم��وال  جمع  اإطار  »في 
الأطفال«  �صرطان  »مركز  لم�صروع 

للفنان  م�صرحية  حفلة  النادي  اأقام 
م�صرح  على  وفرقته،  ح��داد  ه�صام 
قدمت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��م��ن��د«  »ج��ام��ع��ة 
بال  به  المتعلقة  والخدمات  الم�صرح 
الم�صرح  قاعة  كانت  وق��د  مقابل، 

مليئة، وحققنا عائدًا مالياً كبيرًا.
اأطلقنا  للح�صور  النا�ض  ولدعوة 
فيها  �صاعدتنا  دع��ائ��ي��ة«  »حملة 
قدمت  التي  غندور  زينة  الزميلة 

لوحات اإعالنية طرقية مجاناً. 
لوحة باإ�شم النادي على 

مدخل الم�شروع
بالمبلغ  �صيكاً  قدمنا  الحفلة  بعد 
)28 األف دولر( للمركز الذي و�صع 
مدخل  على  ال��ن��ادي  با�صم  ل��وح��ة 
وت�صجيعاً  للنادي  تخليدًا  الم�صروع 
ي�صتطيعه  ما  تقديم  م�صوؤرول  لكل 
بحاجة  ونحن  لالإن�صانية...  خدمة 

للكثير في هذا المجال.
»�صنة  ان��ت��ه��اء  »ب��ع��د  وق�����ال: 
ال��ن��ادي،  نظام  ح�صب  الرئا�صة«، 
الجديد  للرئي�ض  المهمة  �صّلمنا 
لديه  ال��ذي  حبيب  ب�صارة  الأ�صتاذ 
للتحقق،  القابلة  الأفكار  من  العديد 

واأهمها:
دع��م »م��رك��ز واح��ة ال��ف��رح« في 

الكورة،
الحاجات  باأ�صحاب  ُيعنى  والذي 

الخا�صة و�صواهم من الأطفال، 
وه����ذا ال��م��رك��ز ي��ق��دم خ��دم��ات 

تعليمية وترفيهية... 
عمل  على  رنا  يقدِّ ان  اهلل  وندعو 
ما  وه��ذا  المجتمع  اأج��ل  من  الخير 

نتطلع اإليه كاأفراد وكناٍد بالطبع«.

وزرتها بعد 13 �سنة: »الدوحة« المدينة التي اأده�ستني!! 

اللواء
اأمين
�شليبا

وللراأي العام حقه...

اللوحة على مدخل الغرفتين في مركز �ضرطان االأطفالرعد متحدثًا الى »التمدن«

�ضهادة تقدير من المركز لنادي روتاري الميناء

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

في ال�صمال
ط��ل��ب ب���الل ���ص��ف��ور اأح���د ورث��ة 
ي�صرى اأني�ض �صند تمليك بدل �صائع 

71/36 الميناء 12.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
مو�صى  ن��ا���ص��ر  ي��و���ص��ف  ط��ل��ب 
للعقار 107  بدل �صائع  قيد  �صهادة 

�صفينة.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

ط���ل���ب ف�������اروق ع���ب���دال���ق���ادر 
عبدالقادر  عن  بوكالته  ال�صرموط 
للعقار  �صائع  بدل  �صند  اأمين  اأحمد 

466 وادي الجامو�ض.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب �صالم اليا�ض حنا �صهادة قيد 

بدل �صائع بح�صته البالغة بالعقار 
421 �صهر اللي�صينه.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

�صكور  وائ����ل  ال��م��ح��ام��ي  ط��ل��ب 
اأحد  فرح  �صفيق  با�صم  عن  بوكالته 
ورثة �صفيق اليا�ض فرح الوارث من 
للعقار  �صائع  بدل  فرح  حنا  اليا�ض 

11 منيارة.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
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لم يح�سر ولكن مالئكته »ح�سرت« و»باركت«

عقد قران �ضامر طارق كبارة 
وهند نبيه بري!

ت�ضتحق طرابل�س اإقامة لمدة طويلة 
لتقدير الذوق والجو

في دارة القائد د. الرافعي
»لقاء الثالثاء« : الوطن اأهم... اإحذروا الفتن

ليلى الرافعي: على ال�ضيا�ضي الت�ضحية باأي مكا�ضب اآنية اأو �ضيا�ضية
جميل جبالوي: رئي�س البلدية يميل اإلى التفرد متجاهاًل اآراء االأع�ضاء

ر�ضا �ضنكري: المدينة تحتاج للكثير من العمل والقليل من الجدل

»تيار العزم – قطاع المراأة«: 
ندوة حول »الالمركزية االدارية وال�ضفافية في العمل البلدي«

كبارة  طارق  المهند�ض  منزل  في 
عقد مفتي طرابل�ض وال�صمال ال�صيخ 
�صامر  ال�صاب  ق��ران  ال�صعار  مالك 
نبيه  هند  وال�صيدة  كبارة  ط��ارق 

بري. 
وكبارة كان قد تر�صح لالنتخابات 
الفرعية عن طرابل�ض ثم اإن�صحب... 
تر�صح  لماذا  ُيعرف  لم  حين  في 

ولماذا اإن�صحب؟
تكون من  قد  الخطوة  وربما هذه 

الأ�صباب...
هو غاب ولكن مالئكته 

ح�شرت
بري  نبيه  الرئي�ض  العرو�ض  والد 
حكيم،  وبت�صرف  حا�صرًا،  يكن  لم 

ب��الإت�����ص��ال  ال�����ص��ع��ار  المفتي  ق���ام 
بالرئي�ض بري: 

»لأ�صمع موافقة دولتك«.
الهاتفي من الأب  فجاءه الجواب 

الرئي�ض:
»اأوافق بالتاأكيد واأبارك«.

ال�صخ�صي  الح�صور  ع��دم  ح��ول 
للرئي�ض بري قال �صديق له:

ي�صطر  ب��ري  الرئي�ض  هو  »ه��ذا 
باأن   – لقاعدته  اإر���ص��اًء   – اأحياناً 
يلعب دور »عدم الموافق علناً« على 
ال�صاعي  الحقيقة  ق�صية ما وهو في 

ال�صعيد لتحقيقها«.
وف��ي ك��ل الأح����وال م��ب��روك من 
وهند  كبارة  �صامر  للزوجين  القلب 

بري ولكل �صاب و�صابة.

�صائح  اأور�صينيغو«  »لوكا  اأن��ا 
عاماً،   49 العمر  من  اأبلغ  اإيطالي 
لي  زي��ارة  من  �صنوات  ع�صر  وبعد 
اإلى لبنان قررت العودة لزيارة هذا 

البلد مجددًا.
في  م��ك��ث��ت  م����رة  اأول  وه�����ذه 
المدينة  اأجواء  جذبتني  طرابل�ض، 
واآثارها  القديم  وتاريخها  القديمة 
ال�صياحية  ال��م��ن��اط��ق  م��ن  اأك��ث��ر 

الحديثة. 
فندٍق  ف��ي  ل��ي��اٍل   4 اأم�صيت  لقد 
العثماني،  الع�صر  �صغيٍر لطيٍف من 

بالقرب من ال�صوق. 
التناق�صات ولبنان  اأنا من محبي 

رائع في هذا ال�صدد.
التي  الم�صافة  التفكيرفي  فيكفينا 
ولكن  فح�صب،  جغرافية  لي�صت 
ودينية  واجتماعية  ثقافية  اأي�صاً 
»طرابل�ض«  بين  حتى  وغ��ذائ��ي��ة 
»����ص���ور«  ب��ي��ن  اأو  و»ب�������ص���ري« 

و»زحلة«.

لم تكن زيارة طرابل�ض خالل �صهر 
رم�صان تجربة جديدة تماماً، لكنها 
كانت غير عادية بالتاأكيد، مع فر�صة 
وطاقاتها  بالمدينة  ال�صتمتاع 
في  ف��ج��اأة  تنفجر  وال��ت��ي  الخفية، 
وبعد  عند  كبيرة  حيوية  ط��اق��ة 

غروب ال�صم�ض.
القرب من ال�صوق كان رائعاً:

- اأذان الموؤذن، 
- �صوت الحرفيين والبائعين، 
- حمام من الع�صر العثماني، 

في  اليدوي  ال�صابون  اإع��داد   -
قوالب قديمة، 

ال��ذي��ن  ال��ط��ي��ب��ون  وال��ن��ا���ض   -
من  اإن��ه��ا  ف��ع��اًل  ب�صغف  وج��ه��ون��ي 

عجائب المدينة.
لمدة  اإق��ام��ة  طرابل�ض  ت�صتحق 
الذوق والجو وكذلك  لتقدير  طويلة 

طعم الحلويات المحلية اللذيذة.
»Luca Orsenigo«

عقد  الرافعي  عبدالمجيد  د.  القائد  دارة  في 
برعاية  ال�صبوعي  اإجتماعه  الثالثاء«  »لقاء 

ال�صيدة المنا�صلة ليلى بق�صماطي الرافعي،
من الح�شور

المحامية  البلدي  المجل�ض  ع�صوي  بح�صور 
ورجل  جبالوي،  جميل  والمهند�ض  �صنكري  ر�صا 
والمهند�ض  الحجة  عبدالرزاق  الحاج  الأعمال 
ومواطنين  �صيوف  من  وبم�صاركة  �صهال،  ب�صام 

مهتمين ببلدهم.
ال�صيدة ليلى قالت:

لبنان  في  الأهلي  ال�صلم  ان  الآن  اإل��ى  »يبدو 
متوازنة  اإطار عالقات  في  يتركز  ولم  ه�صاً  مازال 

بين مكونات ال�صعب اللبناني«.
)حادثة  الأحد  يوم  »اأحداث  اأن  على  و�صددت 
التي  ال�صوداء  الأيام  الذاكرة  اإلى  اأعادت  الجبل( 
بعد  الأهلية  الحرب  بداية  منذ  اللبنانيون  عا�صها 

ان ظنوا انها ولت اإلى غير رجعة«.
دولة  ورج��ال  �صيا�صين  من  الجميع  »وعلى 
لهم،  �صيا�صية  اأو  اآنية  مكا�صب  ب��اأي  الت�صحية 
ما  اإذا  خطر  في  اأبنائه  وم�صتقبل  اأه��م  فالوطن 

عادت الأمور اإلى الوراء«.
م. جميل جبالوي

فعر�ض  البلدي،  ال�صاأن  اإلى  النقا�ض  اإنتقل  ثم 
جميل  المهند�ض  طرابل�ض  بلدية  مجل�ض  ع�صو 
ب�صبب  المجل�ض  اأع�صاء  يعانيه  »م��ا  جبالوي 
ال�صيا�صة التي يتبعها الرئي�ض اأحمد قمرالدين  في 
�صعيه  لجهة  خ�صو�صاً  البلدي،  ال�صاأن  اإدارة 
ح�صاب  على  وم�صايرتهم  ال�صيا�صيين  لإر�صاء 
نجاح المجل�ض البلدي، وهذا ما عرقل تحقيق اأي 

التي  ال��ث��الث  ال�صنوات  خ��الل  مهمة  ان��ج��ازات 
انق�صت من وليته«.

واأو�صح انه ومجموعة من زمالئه  في المجل�ض 
لأحكام  بالرئي�ض وفقاً  الثقة  اإلى طرح  ي�صعون   «
اأن  بعد  جديد  رئي�ض  وانتخاب  البلديات،   قانون 
تبين للجميع اأن الرئي�ض الحالي يميل اإلى التفرد 

متجاهاًل اآراء اأع�صاء المجل�ض«.
المحامية ر�شا �شنكري

ع�صوة المجل�ض البلدي المحامية ر�صا �صنكري 
ذكرت اأن:

دور  يلعب  رئي�ض  اإلى  يحتاج  عمل  فريق  »اأي 
القائد وين�صق بين الأع�صاء، وهذا لم يكن متوفرًا 

بين  الن�صجام  وغ��ي��اب  التباين  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة 
الأع�صاء«.

واأ�صافت: »لالأ�صف ما اأ�صعف المجل�ض البلدي 
هو الت�صهير ونقل الم�صاكل وعر�صها عبر و�صائل 
المبا�صرة  الم�صارحة  بدل  الجتماعي  التوا�صل 
�صمن  الم�صاكل  تلك  لحل  بينهم  فيما  والتكاتف 
اإلى تفاقمها وعدم الثقة،  اأدى  المجل�ض نف�صه، ما 

فكل ما علينا فعله هو اإعادة الثقة وتعزيزها«.
بكرامة  والت�صكيك  ال�صاءة  نقبل  »ل  وقالت: 

ع�صو من الأع�صاء اإذ همنا واحد هو المدينة...
فكفانا كالماً ل ُيجدي ول ينفع في مدينة تحتاج 

الكثير من العمل والقليل من الجدل«.

عن  للتقرير  الدولية  »المنظمة 
نظمت  ل��ب��ن��ان«  ف��ي  الديمقراطية 

بالتعاون مع:
 ،»DRI منظمة« -

- و»حلف الإدارة بمحلها«، 
- و«وزارة الخارجية الألمانية«، 
- و»قطاع المراأة في تيار العزم« 

ندوة بعنوان:
وال�صفافية  الإدارية  »الالمركزية 

في العمل البلدي«. 
من الح�شور

الج�صر،  �صمير  النائب  بح�صور 
الفيحاء«  بلديات  »ات��ح��اد  رئي�ض 
زغرتا  قائمقام  قمرالدين،  اأح��م��د 
ميرال  المحامية  الرافعي،  ايمان 
في  المحامين  نقيب  ممثلة  ع��ي��اد 
اأندريه  د.  ال��م��راد،  محمد  ال�صمال 
الدولية  »المنظمة  ممثل  �صليمان 
للتقرير عن الديمقراطية«، واأع�صاء 
طرابل�ض  ف��ي  بلدية  مجال�ض  ف��ي 
عن  وممثلين  وال��ب��داوي  والميناء 

المجتمع المدني.
جنان مبي�ض

لم�صوؤولة  فكلمة  الوطني  الن�صيد 
»قطاع المراأة في تيار العزم« جنان 
الحا�صرين  خاللها  �صكرت  مبي�ض 

وقالت: 
»اإن مو�صوع الالمركزية والإدارة 
المو�صوعات  اأه���م  م��ن  المحلية 
ال�صاخنة على م�صتوى دول المنطقة 
وهي  خا�صة،  ولبنان  عامة  العربية 
وتعمل  الر�صيدة،  الدارة  اأ�صا�ض 
في  ال�صعبية  الم�صاركة  تفعيل  على 

�صناعة القرار«. 
 د. اأندريه �شليمان

للتقرير  الدولية  »المنظمة  ممثل 

د.  ل��ب��ن��ان«  ف��ي  الديمقراطية  ع��ن 
مداخلته  في  تحدث  �صليمان  اندريه 

عن:
و�صبل  البلدي  العمل  »تحديات 

تطويره«، 
اإلى اأن عددًا من البلديات  متطرقاً 
بعدد  �صح  م��ن  »تعاني  لبنان  ف��ي 
الموظفين والموارد المالية وبذلك ل 

يمكنها ان تقوم بمهامها«.
تكمن  الحلول  اأن  �صليمان  وراأى 
وبتفعيل  المالي  الو�صع  باإ�صالح 
الع��ت��ب��ارات  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  الجباية 
ت�صجيع  مع  والنتخابية  ال�صيا�صية 
دمج البلديات ب�صكل علمي واإ�صالح 

»ال�صندوق البلدي الم�صتقل«.
د. لينا علم الدين

للتنمية  ال�صراكة  »مركز  مديرة 
الدين  علم  لينا  د.  والديمقراطية« 
»الالمركزية  ان  مداخلتها  في  راأت 
التنظيم  م��ن  ن���وع  ه��ي  الإداري������ة 
الموّحدة يقوم على  للدولة  الإداري 

الدولة  من  اإداري���ة  �صالحيات  نقل 
محلية  وح����دات  اإل����ى  ال��م��رك��زي��ة 
تتمتع  ال�صعب  من  مبا�صرة  منتخبة 

بال�صتقاللين الإداري والمالي«.
النائب �شمير عدنان الج�شر

ال�صابق  ال��وزي��ر  طرابل�ض  نائب 
ان  اع��ت��ب��ر  الج�صر  ع��دن��ان  �صمير 
على  تقوم  الداري���ة  »الالمركزية 
ان�صاء مجال�ض اإدارية منتخبة تتمتع 
بال�صخ�صية المعنوية وبال�صتقاللين 
الداري والمالي وتمار�ض �صالحيات 
المحلية  المجال�ض  وت�صمل  وا�صعة 
الالمركزية  ق��ان��ون  اق��ت��راح  وف��ق 

الدارية الذي ل يزال قيد الدر�ض.
وعلق على اإلغاء بع�ض المواد في 

قانون البلديات قائاًل: 
اأو  الملغاة  الن�صو�ض  اإن  »براأيي 
كل  وفي  مجدية،  كانت  الم�صتبدلة 
جيد  ق��ان��ون  اأم���ام  نحن  الأح����وال 
حاجة  ه��ن��اك  ف��ه��ل  ب���الإج���م���ال... 

لتعديله اأو تحديثه؟«. 

اإيمان م�شطفى الرافعي
م�صطفى  اإي��م��ان  زغرتا  قائمقام 
اأن  مداخلتها  ف��ي  ق��ال��ت  ال��راف��ع��ي 
تطبيق  م��ن  الأ���ص��ا���ص��ي  »ال���ه���دف 
تحقيق  ه��و  الداري����ة  الالمركزية 
على  ترتكز  التي  المحلية  التنمية 
الم�صاركة المحلية في و�صع الخطط 
لتح�صين  التنموية  وال��م�����ص��اري��ع 
ي�صبح  بحيث  المعي�صة،  ظ��روف 
م�صروع  اأي  م��ن  ج���زءًا  ال��م��واط��ن 
وتنفيذه  ل��ه  التخطيط  ت��م  محلي 
انطالق  نقطة  هي  المحلية  فالتنمية 

نحو تنمية وطنية �صاملة«.
حوار

بين  ح��وار  دار  المداخالت  بعد 
تطبيق  »كيفية  ح��ول  الحا�صرين 
ق���ان���ون ال���الم���رك���زي���ة الداري������ة 

وال�صفافية؟«، 
تقف  التي  »العوائق  اإلى  اإ�صافة 

حائاًل اأمام تطبيقها«.

المفتي ال�ضعار الرئي�ض بري

العرو�ضان مع عائلة كبارة بح�ضور �ضقيقة العرو�ض

ال�ضائح اأور�ضينيغو في مكاتب »التمدن«

اأثناء اللقاء

مبي�ض متحدثة بح�ضور: الج�ضر, الرافعي, �ضليمان, علم الدين
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»جامعة  ف��ي  ال�صحة«  »كلية 
الهيئتين  بح�صور  نظمت  المدينة« 
من  وح�صد  والأكاديمية  الإداري���ة 
تثقيفية  توعوية  محا�صرة  الطالب 
قدمتها نقيبة اأطباء الأ�صنان د. رول 
ح��ول  فيها  وت��ح��دث��ت  دي���ب  ه��ان��ي 
و�صحة  الفم  �صحة  بين  العالقة 

الإن�صان:
»لأن العناية ب�صحة الفم من اأهم 
ع��ل��ى �صحة  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الأم�����ور 
على  الحفاظ  و»كيفية  الإن�صان«. 
�صحة الفم وعالقتها بال�صحة ككل« 
.)Oral Hygiene and Health(

في ختام المحا�صرة اأعلنت »كلية 

ال�صحة« في المدينة«:
لدى  ال�صحية  الثقافة  اأن  »بما 
الفم  ���ص��ح��ة  ت��ع��ط��ي  ل  المجتمع 
)ال�صحة(  ت�صتحقه  الذي  الإهتمام 
�صتقوم  الكلية  ف��اإن  الغاية  ولهذه 
حول  توجيهية  من�صورات  بو�صع 

المو�صوع وتوزيعها«.

الهيئة الإدارية ل� »جمعية ك�صافة 
العام  مقرها  في  اجتمعت  البيئة« 
الق�صايا  ف��ي  للبحث  الميناء  ف��ي 
به  يت�صبب  ما  وخ�صو�صاً  البيئية 

حرق الدواليب المطاطية.
التعدي  ه��ذا  اإ�صتنكرت  الهيئة 
و�صحة  البيئة  �صالمة  على  الخطير 

الإن�صان.
مراد عبو�شي

عبو�صي  مراد  الجمعية  �صر  اأمين 
قال بعد الإجتماع: 

توؤكد  الدرا�صات  من  العديد  »اإن 
ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ح��رق  ال���غ���ازات  ان 
والأحياء  ال�صوارع  في  الإط���ارات 
من  العديد  في  تت�صبب  ال�صكنية، 

الأمرا�ض واأبرزها:
- �صرطان الرئة،

- والأمرا�ض التنف�صية،
- وانقبا�ض ال�صدر،

- و�صيق الق�صبات الهوائية،
اأن  ع��ل��ى  الأط���ب���اء  واأج���م���ع   -
الغازات ال�صامة المنبعثة من حرق 
ال�صحة  على  �صلباً  توؤثر  الإط��ارات 

العامة«.

بدماء  الوطن  اأر�ض  �سقيتم  من  يا 
طاهرة

يا من فديتموه و�سعبه بروٍح عطرة
اأعيٌد هذا؟! 

نعم! 
عيد �سرف ووفاء وت�سحية

اأيا طرابل�ض! اأنت ل�سِت حزينة
بوجود جي�سِك وقواِك الأمنية

هذه  عن  للدفاع  اأق�سموا  عهدِك  على 

الق�سية
الباقون  وال�سرفاء  فداِك!  ُزفوا 

منهم ُيكملون الم�سيرة
حبيبتي طرابل�ض! 

اأيتها العرو�ض ال�سمالية!
ل! واألف ل! 

لن تكوني �سحية!
ح�صنة خ�صر – عكار 

11

ت�صدر عن دار البالد
 للطباعة والإعالم في ال�صمال

تلفون: 655526- 06/461144
فاك�س: 06/435252

�صارع الجميزات ـ بناية الأوقاف
�س.ب: 09 - طرابل�س ــ لبنان

العالقات العامة
             و�شام �شيادي

layout and Image Setting by Impress
(06/435140 - 433919)

www.attamaddon,com
attamaddon@hotmail.com

ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �شنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�شا فايز �شنكري

مبروك

فاز الطالب عمر فادي جابر، من 
نهر  )مخيم  طابور«  جبل  »مدر�صة 
ال���ب���ارد(، ب��ام��ت��ح��ان��ات ���ص��ه��ادة 

البريفيه الر�صمية.
مبروك

ن�صال  اإي���ه���اب  ال��ط��ال��ب  ف���از 
عبدالهادي )نجل اأبو الفقراء(، من 
»م��در���ص��ة زغ���رت���ا ال��ر���ص��م��ي��ة«، 

بامتحانات �صهادة البريفيه.
مبروك

ُرزق المهند�ض ر�صا غ�صان الحرز وزوجته ال�صيدة �صبا �صعدالدين 
ِغّية بمولود ا�صمياه غ�صان تيمناً با�صم جده.

مبروك وجعله اهلل من اأبناء الحياة وال�صعادة.

حازت الطالبة روعة فوؤاد عو�ض �صهادة لي�صان�ض في القت�صاد من 
»جامعة بيروت العربية«، وقد �صاركت، بح�صور اأهلها، في الحتفال 

الذي اأقامته الجامعة في فرعها الكائن في الدبية.
الزميل خ�صر ال�صبعين وعائلته يباركون لروعة متمنين لها دوام الفوز 

والم�صتقبل الم�صرق.
مبروك

ذوي  الأ���ص��خ��ا���ض  لحقوق  »ال��م��ن��ت��دى  ن��ّظ��م 
الإعاقة« في طرابل�ض بالتعاون مع »موؤ�ص�صة جو 

رحال« ندوة بعنوان:
»�صيا�صة الحماية الإجتماعية لالأ�صخا�ض ذوي 

الإعاقة«.
المنتدى  رئي�ض  كبارة  نواف  د.  الندوة  اأدار 
وزير  م�صت�صار  رحال  جو  من:  كل  فيها  وحا�صر 
الخارجية ورئي�ض »موؤ�ص�صة جو رحال«، وع�صو 

الهيئة العامة في المنتدى القا�صي �صربل حلو.
كبارة

اإفُتتح اللقاء بكلمة د. كبارة �صارحاً ال�صعوبات 
التى تواجه الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة من النواحي 
الإجتماعية واللوج�صتية، مطالباً الدولة بالإهتمام 
دعم  اأهمية  على  ومركزًا  الإعاقة،  بق�صية  اأكثر 
لالأ�صخا�ض  باإ�صتقاللية  العي�ض  وبرامج  م�صاريع 
جديد  قانون  اإعتماد  اإلى  دعا  كما  الإعاقة.  ذوي 

ع�صري لالإعاقة في لبنان.
رحال

ذوي  الأ�صخا�ض  وا�صفاً  رحال  كلمة  كانت  ثم 
واأنه  ال�صلبة،  الإرادة  اأ�صحاب  باأنهم  الإعاقة 
و�صع  ويجب  المجتمع،  في  الإن�صهار  باإمكانهم 

خطة مدرو�صة على مرحلتين:
تعليمية  موؤ�ص�صات  تاأمين  الأولى  المرحلة   -
والمهنيات  وال��م��دار���ض  كالجامعات  مجهزة 
بالإ�صافة اإلى تدريب كادر تعليمي لمعرفة كيفية 

التعامل بمهنية مع الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة.
عمل  �صوق  وتجهيز  تاأمين  الثانية  المرحلة   -

منا�صب لهم.
العي�ض  مراكز  دعم  و�صرورة  باأهمية  ّنوه  كما 
با�صتقاللية واإ�صراك الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة في 
الإجتماعية  الحماية  وتاأمين  ال�صيا�صية  الحياة 

لهم.
حلو

وكانت كلمة للقا�صي حلو الذي قام بتفنيد بنود 
القانون 2000/220، وعّبر عن �صرورة اإحترام 
ذوي  الأ�صخا�ض  يحمي  الذي  القانون  وتطبيق 
التقدم  مواكبة  وج��وب  اإل��ى  بالإ�صافة  الإعاقة 
والق�صايا  المفاهيم  ح��ول  وال��دول��ي  ال��ع��رب��ي 

المتعلقة بالإعاقة.
فطالبت  الح�صور،  لبع�ض  مداخالت  وكانت 
ر�صا �صنكري ع�صو بلدية طرابل�ض ونائب رئي�ض 
لإحترام  المجتمع  توعية  ب�صرورة  المنتدى 
و�صرطة  الأمنية  الأج��ه��زة  وتوعية  حاجاتنا 
على  المواطنين  اإل���زام  ���ص��رورة  على  البلدية 

اإحترام حقوق الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة.
الولوج  في  الحق  المثال  �صبيل  على  وذك��رت 
والتنقل بحرية« اإذ ل يكفي وجود لوحات »ممنوع 
المواقف  وع��ن��د  ال��م��ن��ح��درات  اأم���ام  ال��وق��وف« 
المخالفات  تحرير  دون  الإعاقة  بذوي  الخا�صة 
ب��ح��ق ك��ل م��ن ي��ق��ف ول ي��ح��ت��رم اأه��م��ي��ة ه��ذه 

المنحدرات وهذه المواقف.
ذوي  والأ�صخا�ض  الأه��ال��ي  بع�ض  دع��ا  كما 
التزام  لفر�ض  �صغط  ق��وة  اإن�صاء  اإل��ى  الإع��اق��ة 

الدولة بحقوق الأ�صخا�ض ذوي العاقة.
... ولقاء تفاعلي مع »اأنطوني نّحول«: 

»النجاح ال يتطلب عذرًا«
والثالثين  الثالثة  تاأ�صي�صه  ذكرى  وبمنا�صبة 
نظم »المنتدى لحقوق الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة« 
»جامعة  مع  بالتعاون  الميناء  طرابل�ض/  في 
مع  تفاعلياً  لقاًء  ال�صمال(  )فرع  يو�صف«  القدي�ض 
ل  »النجاح  بعنوان  نحول  اأنطوني  المهند�ض 

يتطلب عذرًا«،.

عمر ال�شريف
�صر  واأمين  الإداري��ة  الهيئة  كلمة  مع  البداية 
المنتدى عمر ال�صريف ا�صتهلها بمعايدة الح�صور 

والجمعية في ذكرى تاأ�صي�صها، وقال:
نكرة  ل�صنا  ونحن  اإعاقة،  ذوو  اأ�صخا�ض  »اإننا 
اإعاقة  الن�صيان...  ذاكرة  في  مطوية  �صفحة  اأو 
باإعاقة  ابُتلي  الذي  من  مرة  األف  اأف�صل  الج�صد 

الروح«.
»كري�شتين اأبو �شتوليد«

»كري�صتين اأبو �صتوليد«، الأخ�صائية التربوية 
�صة في »جامعة القدي�ض يو�صف« قالت في  والمدرِّ

كلمتها:
اإعاقة  ذوي  من  �صخ�صاً  نقبل  اأن  يكفي  »ل 
وُن�صِكت �صميرنا، فلقد حان الوقت اأن نغير نظرة 

الأهل والمجتمع ونحثهم لقبول الآخر كما هو«.
اأنطوني نّحول: اأقوى �شالحان االإرادة 

والعلم
المهند�ض اأنطوني نّحول اإ�صتهل حديثه ب�:

الولدة  لدى  اأهله  منها  عانى  التي  »ال�صدمة 
وبعد اإ�صتيعابهم كانوا اأمام خيارين:

�صمن  المختلف  ال�صبي  ه��ذا  و�صع  »اإم��ا   -
»اأربعة حيطان«، 

- واإما دمجه في المجتمع اإذ اأن هذا »حقه«، 
فكان قرار الأهل وا�صحاً »هذا ال�صبي حقه اأن 

يكون في المجتمع مهما كلف الأمر«.
م�شكلة .. لها حل

ختم كالمه: »العاقة م�صكلة اأ�صهل حٍل لها هو: 
اأن نواجه، اأن نقاتل، اأن نتحدى، اأن ن�صع اأهدافاً 
باهلل  الإيمان  لدينا  يكون  اأن  ويجب  ونالحقها. 

وباأنف�صنا«.

عمر فادي جابر اإيهاب ن�ضال عبدالهادي

ح�ضنة خ�ضر

... قبل ا�ضعالها!

روعة فوؤاد عو�ض

�ضورة تذكارية مع اأنطوني نّحول د. كبارة متو�ضطَاًَ حلو ورحال

النقيبة د. روال ديب محا�ضرة
قرار المحافظ: »القاء القب�ض« على الدواليب؟!

غ�ضان ر�ضا الحرز

روعة فوؤاد عو�س... لي�ضان�س في االقت�ضاد
في »المنتدى«: �ضيا�ضة الحماية االجتماعية لذوي االإعاقة

في »جامعة المدينة« د. روال هاني ديب تحا�ضر:
»�ضحة الفم وعالقتها ب�ضحة االإن�ضان«

اأمرا�ض خطيرة يت�سبب بها حرق الدواليب

»ك�ضافة البيئة«: تعٍد فا�ضح في حق 
البيئة واالإن�ضان

عرو�ض ال�سمال: حبيبتي طرابل�ض
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قراءة في كتاب »الأثر الحميد« في مناقب ال�شيخ محمد ر�شيد

فيه  دون��ت  حافل  �سجل  هو  �أيدينا  بين  �ل��ذي  �لكتاب  هذ� 
ع�سر  و�لثالث  ع�سر  �لثاني  �لقرنين  �إل��ى  تعود  مهمة  �أخبار 
�لهجريين، �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر ميالديين. كما حوى 
و�لف�سل،  �لعلم  �أه��ل  م��ن  طر�بل�س  �أع��ي��ان  م��ن  جماعة  ذك��ر 
�إ�سافة �إلى �أنه مالأ فجوة مهمة في تاريخ طر�بل�س ت�ساربت 
�سجالت  م��ن  �أج���ز�ء  �أ���س��اب  م��ا  ب�سبب  �لمعلومات  حولها 
�لمحكمة �ل�سرعية من تلف، بحيث �سارت هناك فجو�ت في 
فجاء  �ل�سجالت.  من  �أج��ز�ء  فقد  ب�سبب  �لوقفية  �لمعلومات 

هذ� �لكتاب لي�سد جزًء� من هذ� �لخلل.
ها( في �سوق �ل�ساغة،  من ذلك مثال ما يتعلق )بمدر�سة �لدبَّ
�لمجاورة لجامع �سيدي عبد �لو�حد، ففي بع�س �لمخطوطات 
�لتي تعود �إلى �لقرن �لثالث ع�سر هجري ما يفيد باأن ��سمها 
باء(. وعلى �أل�سنة �لنا�س عندنا في طر�بل�س قديما  )م�سجد �لدُّ
ها( في  يقولون )مدر�سة �لدبا(، في �لمقابل ورد ��سمها )�لدبَّ
�ل�سالح  �سبحي  �لدكتور  �ل�سهيد  �لطر�بل�سي  �لعالم  كتاب 
�أبي �لمعالي �ل�سيخ  رحمه �هلل تعالى )نثر �لالآلي في ترجمة 
�لكريم،  �لكريم عوي�سة( رحمه �هلل تعالى، و�ل�سيخ عبد  عبد 
محمد  �ل�سيخ  َرَث��و�  ممن  زمانه،  في  طر�بل�س  علماء  رئي�س 

ر�سيد �لميقاتي بق�سيدة بديعة موجودة في �آخر �لكتاب.
هاء(، جمعا  )�لدبَّ ��سم  �لم�سجد  �لنا�س على  �أطلق  وحديثا 
�لحقيقي،  �ال�سم  هو  ما  نعلم  عدنا  ما  وهكذ�  �ال�سمين،  بين 
فياأتي كالم �ل�سيخ محمد ر�سدي في هذ� �لكتاب �أثناء �لكالم 
هذ�  ليح�سم  �أيديهم  على  �لعلم  تلقى  �لذين  جده  �سيوخ  عن 

ها(. �لجدل ويبين بما ال يقبل �ل�سك �أنها )مدر�سة �لدبَّ
�سيدي  �إن  »ثم   :31 �ل�سفحة  في  تعالى  �هلل  رحمه  يقول 
�لجد، بعد �أن �أتمَّ تح�سيل �لعلم على يد �سيخه �ل�سيخ يحيى 
�لحلبي  �ل��م�����س��ال��خ��ي  ي��ح��ي��ى  �ل�����س��ي��خ  �أي   - �إل��ي��ه  �ل��م�����س��ار 
�سيخه  ع��ن  و�لح�ساب  �لميقات  علم  تلقى   - �لطر�بل�سي 
�لميقات،  علم  في  �ل�سيت  �لطائر  �لكبير،  و�لولي  �ل�سهير، 
ها، من�سئ �لمدر�سة �لمعلومة بطر�بل�س«. �ل�سيخ عبد �هلل �لدبَّ
وكان �إن�ساوؤه لها في �سنة 1234ه� كما هو مثبت على باب 
يجاور  م�سجد�  ذل��ك  قبل  كانت  ولكنها  �لخارجي.  �لمدر�سة 
مقبرة مملوكية هي �الأقدم في طر�بل�س فيما نعلم، على ما قاله 
�أ�ستاذنا موؤرخ طر�بل�س �لدكتور عمر تدمري، وت�سمى �لتربة 
�الأرَزن��ي  بن  �إبر�هيم  �لدين  بهاء  و�قفها  �إلى  ن�سبة  �الأرَزن��ي��ة، 
�لكاتب، و�الأرَزني ن�سبة �إلى بلدة في �الأنا�سول ��سمها )�أرزن( 
�لبلد�ن،  معجم  ف��ي  �لحموي  ذك��ره��ا  �ل���روم(  )�أرزن  وي��ق��ال 
ولي�س  )�أر�سروم(.  و  )�أرزروم(  �إلى  حرفتها  �ليوم  و�لعامة 
ن�سبة �إلى )�أرزونا( �لقرية �لتي تقع قريبا من �لحدود �ل�سورية 
�للبنانية جهة �لعري�سة د�خل �الأر��سي �ل�سورية، وهي مملوكة 
بالكامل لد�ئرة �أوقاف طر�بل�س. فهذه �لن�سبة �إليها )�أرزوني( 

كما جاء في )معجم �لبلد�ن للحموي(.
�كت�سفت   1988 �سنة  في  �الأخير  �لم�سجد  ترميم  و�أثناء 
عليها  نق�س  �ل��خ��ارج��ي  �لم�سجد  ج��د�ر  على  حجرية  لوحة 
�لعبارة �الآتية: )�لحمد هلل. لما كان �سهر رجب �لفرد �لحر�م 
�سنة 1163ه� نق�س بنيان هذ� �لم�سجد �ل�سريف وجدد �إقامته 

لوجه فخر �لتجار �أحمد برو�نه(.
وهذ� يعني �أن �لم�سجد كان موجود� يوم حوله �ل�سيخ عبد 
ها �إلى مدر�سة و�أوقف عليه �أوقافا ح�سنة، على ما ذكره  �هلل �لدبَّ
�الأ�ستاذ محمد كردعلي في خطط �ل�سام �لمجلد �ل�ساد�س عند 
�لكالم عن مد�ر�س طر�بل�س �ل�سام. و�أن �ل�سيخ عبد �هلل �لدبها 

�إنما بنى �لبو�بة �لخارجية فقط، وحول �لم�سجد �إلى مدر�سة.
مقابر ال�سادة النق�سبندية

وهذه �لتربة، �ليوم، فيها قبور �ل�سادة �لنق�سبندية، يتقدمهم 
ها رحمه �هلل تعالى، وال نعرف على �لتحديد  �ل�سيخ عبد �هلل �لدبَّ
دفن  �أنه  ذك��رو�  �لموؤرخين  لكن  قبره،  مكان  وال  وفاته،  �سنة 

ميقاتي  ر�سيد  محمد  �ل�سيخ  �أ�ساتذة  من  مر  كما  وهو  فيها. 
�لمولود �سنة 1198ه� و�لمتوفى يوم �لثالثاء، �لثالث من رجب 

�لفرد، �سنة 1282ه�. 
العالمة ال�سيخ اأحمد �سليمان الأروادي 

النق�سبندي المتوفى �سنة )1275هـ(
وفيها �أي�سا قبر �لعالمة �لفقيه �لمحدِّث �لم�ُ�سِند �ل�سيخ �أحمد 
رفيق  �سنة 1275ه���،  �لمتوفى  �لنق�سبندي  �الأرو�دي  �سليمان 
خالد  �ل�سيخ  للقاء  �ل�����س��ام  رح��ل��ة  ف��ي  ر�سيد  محمد  �ل�سيخ 
�أما  �لنق�سبندية،  بالطريقة  �أجازهما  حيث  �لكبير  �لنق�سبندي 
�ل�سيخ �الأرو�دي فثبت عليها، ومن طريقه �نت�سرت في طر�بل�س 
و��ستهرت، و�أما �ل�سيخ �لميقاتي فقد ذهب بعد ذلك �إلى م�سر 

و�أخذ �لطريقة �لخلوتية عن �ل�سيخ ح�سن �لق�سبي �الإدري�سي.
قوية، وعالقة  �أكيدة و�سد�قة  �أخوة  �ل�سيخين  بين  وكانت 
روحية بحيث كان �ل�سيخ �لميقاتي ي�سعر بوقت رجوع �ل�سيخ 
�الأرو�دي �إلى طر�بل�س، كونه كان من �أهل جزيرة �أرو�د فكان 

يتردد بينها وبين طر�بل�س.
)�الأثر  في  �هلل،  رحمه  �لحفيد،  ر�سدي  محمد  �ل�سيخ  يقول 
�لحميد(: »ومما حدثني به �سيدي �لو�لد �أن �لمرحوم �الأ�ستاذ 

وبين  بينه  كانت  �لنق�سبندي  �سليمان  �أحمد  �ل�سيخ  �ل�سهير 
�سيدي �لجد �سد�قة تامة و�إخاء في �لطريقة �لنق�سبندية، وحيث 
�إن �لموماأ �إليه كان من �أهل جزيرة �أرو�د، وكان في كل برهة 
يح�سر منها �إلى طر�بل�س، كان يجد �سيدي �لجد ينتظره في 
جهة باب �لتبانة �لمعلومة خارج �لبلدة، وما كان يخطئ في ذلك 
وال مرة، وكان يقول �سيدي �لجد: �إني �أ�سم ر�ئحة �ل�سيخ �أحمد 

�سليمان كلما �أر�د �أن يقدم من �لجزيرة �إلى طر�بل�س«.
يقول:  �لنق�سبندي  �سليمان  �أحمد  �ل�سيخ  كان  وبالمقابل 
�أو قادما �أرى فوقه عمود  �أر�ه ذ�هبا  »�إن �ل�سيخ ر�سيد كلما 

نور ممتد� من �الأر�س �إلى �ل�سماء«. )�الأثر �لحميد 66(.
م�سايخ اآل العلبي النق�سبندية

�لمقبرة:  هذه  في  �لمدفونين  �لنق�سبندية  �لم�سايخ  ومن 
�ل�سيخ ح�سين �لعلبي �لنق�سبندي �لمتوفى في 7 ذي �لحجة 
من �سنة 1291ه�. وكان �إماما للمدر�سة بعد �سيخه �الأرو�دي. 
و�بنه �ل�سيخ عبد �هلل، �لمتوفى في 14 �سفر �سنة 1337 ه�. 
كما  �لمدر�سة،  و�إمامة  �لطريقة  في  و�ل��ده  خلف  �أن��ه  ويبدو 
ذكرً�  لهما  �أجد  ولم  قبره.  على  �لمحفورة  �الأبيات  يظهر من 

في كتاب )�الأثر �لحميد(.

�سو�ل   15 في  �لمتوفى  �لنق�سبندي،  �أحمد  �ل�سيخ  ومنهم 
1351 ه�. وقد جهدت كثير� للتعرف على باقي ��سمه فاأعياني 
�الأمر، حتى وجدت جو�ب ذلك في هذ� �لكتاب �لمبارك )�الأثر 
�لحميد( فاإذ� هو �ل�سيخ �أحمد �أفندي �لعلبي رحمه �هلل تعالى. 

)�س 81 و85 من �لكتاب(.
ث ال�سيخ خليل ال�سمين  الإمام الكامل المـُحدِّ

)الثمين(
ومنهم �أي�سا �ل�سيخ �لم�َُحدِّث، و�الإمام �لكامل �ل�سيخ خليل 
وقد  1293ه���،  �سنة  �لمتوفى  �لنق�سبندي،  )�لثمين(  �ل�سمين 
ترجمه �الأ�ستاذ عبد �هلل نوفل في كتابه )تر�جم علماء طر�بل�س: 
لحادثة  �لذكر  د�ئ��م  كان  وهو  حافلة.  ترجمة   )259 –  258
من  �أ�سخا�س  ع�سرة  وهم  بربر(  )م�سانيق  بحادثة  م�سهورة 
و�ليا  �لذي كان  �آغا  بربر  �لو�لي  عليهم  )�لمنية( حكم  منطقة 
يحترم  وتع�سفه  جبروته  مع  وك��ان  ظلما،  بال�سنق  لطر�بل�س 
�ل�سيخ ر�سيد �لميقاتي كثير� وال يرد له طلبا، ف�سفع لهم عنده، 

و�أنقذهم من حبل �لم�سنقة.
يقول �ل�سيخ محمد ر�سدي �لحفيد في )�الأثر �لحميد، �س: 
59(: »وقد كان �لمرحوم �لمبرور خليل �أفندي �لثمين �ل�سهير 

يترنم بهذه �لحادثة، ويقول: �إذ� لم يكن لل�سيخ ر�سيد عمل من 
�الأعمال �لمقبولة عند �هلل تعالى �إال �إنقاذ ع�سرة �أ�سخا�س من 

�لم�سلمين من �لقتل و�لجور لكفى«.
ال�سيخ الذي واأد الفتنة في مهدها

محمد  �ل�سيخ  عا�سرها  مهمة  �أحد�ثا  �لكتاب  تناول  وقد 
 ،1860  -  1858 عام  مجازر  منها  تعالى،  �هلل  رحمه  ر�سيد 
�لم�سلمين  بين  ومذ�بح  �سنيعة  �عتد�ء�ت  عنها  تولدت  و�لتي 

و�لم�سيحيين و�لدروز في �ل�سام.
تحليال  نجد  �لفتنة  هذه  �أ�سباب  على  �لتعرف  محاولة  وفي 
)Zachary Karabell(  )لموؤرخ �أمريكي هو )ز�كري كار�بل

�لتاريخ  �لكتاب:  �لذي و�سع كتابا �سنة 1960 بعنو�ن: )�أهل 
�لمن�سي لعالقة �الإ�سالم بالغرب( ترجمه �لدكتور �أحمد �إيب�س، 
�لم�سلمين  بين  ح��دث  ما  �أن   )268 –  267 )���س:  فيه  يذكر 
�لتاريخ  ق��اع��دة  ع��ن  ���س��ذوذ�  ك��ان  م��ذ�ب��ح  م��ن  و�لم�سيحيين 
تجاوز  �ل��ذي  �لغرب  هو  �ل�سذوذ  ه��ذ�  �سبب  و�أن  �الإ�سالمي، 
حدوده، �أكثر من كون �ل�سبب هو �لعالقات �الإ�سالمية �لد�خلية.

هذه �لحادثة لم ي�ستطع �أهل �لفتنة نقلها �إلى طر�بل�س الأن 
للبلد،  �أم��ان  تعالى كان �سمام  �هلل  �ل�سيخ محمد ر�سيد رحمه 

حيث منع �لعو�م من �لتطاول على �أهل طر�بل�س من �لم�سيحيين.
يقول �ل�سيخ محمد ر�سدي �لحفيد في )�الأثر �لحميد/ �س 
55(: »ومما يدل على وفور عقله �أي�سا ما �أجر�ه وقت حدوث 
فتنة �ل�سام �ل�سهيرة �سنة 1275ه� / 1858م �لتي كان على 
�إثرها ح�سلت �لحو�دث �لهائلة بين �لم�سلمين و�لن�سارى في 
�أغلب جهات �سوريا، فاهتم �سيدي �لجد على ��ستئ�سال بذور 
هذه �لفتن و�ل�سقاق، ومنع �سريان هذ� �لد�ء �لع�سال من نفو�س 
لدور  �أوالده  ير�سل  ف�سار  �سبان طر�بل�س،  من  �لجهالة  ذوي 
روؤ�ساء �لم�سيحيين ليال، وياأمرهم باأن ي�سهر كل و�حد منهم 
ذلك  وجعل  �أكابرهم،  من  و�ح��د  كل  عند  �لمناوبة  طريق  على 
عالنية على �أعين �لنا�س ليقتدو� بم�سر�ه، ويقلدوه في مبد�ه، 
فما كان �إال �أن خمدت في طر�بل�س �سر�رة �أهل �ل�سر باأجمعها، 

حتى �إن �لحكومة كانت ت�سم ر�أيها �إلى ر�أيه«.
ال�سيخ الذي تنزل الحكومة عند راأيه

ولي�س هذ� فقط بل �إن وزر�ء �لدولة وقادتها كانو� حري�سين 
كل �لحر�س على �لوقوف على ر�أيه في �لم�سائل �لكبرى. فهذ� 
�لوزير �ل�سهير و�لقائد �لعام �لخطير فوؤ�د با�سا، ومعه كثير من 
و�إخماد  �لفتنة  و�أد  بعد  �إلى طر�بل�س  ج��اوؤو�  عندما  �ل��وزر�ء، 
نارها في دم�سق وبيروت ولبنان، �أول ما بد�أو� به زيارة �ل�سيخ 
و�لوقوف على خاطره ور�أيه. )�الأثر �لحميد: 56(. »و�أظهرو� 
له تمام �المتنان و�لم�سرة منه، ثم قال له �لبا�سا: هل �نتقدت 
علي في عمل قد �سدر مني على طريق �لخطاأ من �أعمالي في هذه 
�ل�سفرة لم يرق لديك يا �سيخ ر�سيد؟ قال له: لو كنت محلك ما 
كنت فعلت �إال ما فعلَته، وربما كنت �أزيد على ذلك، فعندها �سرَّ 
�لبا�سا �سرور� ز�ئد�، و��ستاأن�س من نف�سه عدم �لخطاأ في �أعماله 
�أنه يوجد  �إال  �أتاأمر ب�سيء؟ قال: ال،  �أجر�ها، ثم قال له:  �لتي 
رجل منفي من مدينة عكا هو �ليوم في جو�رنا، �أرجوك �لنظر 
عليه. ففي ثاني يوم �أر�سل �الأمر باإطالقه«. وقد لقيت مو�قف 
�ل�سيخ في �لفتنة ��ستح�سانا كبير� من قنا�سل �لدول �الأجنبية، 
حتى �إن �لقن�سل �الأمريكي يومها �سبه �ل�سيخ بر�سم ر�سمه باأنه 
زهرة طر�بل�س �لفيحاء وخال�سة �أهلها �الأكارم )�الأثر �لحميد/ 

.)56
»من عادى لي وليا فقد بارزني المحاربة« 

حديث قد�سي
بالد  على  با�سا  �إبر�هيم  بقيادة  م�سر  جي�س  غلب  وي��وم 
رجال  وملحقاتها  طر�بل�س  على  له  عاما  وكيال  عين  �ل�سام، 
�جتمع  �أنه  وح�سل  م�سهور�،  كان  �لعادلي،  بالحاكم  يعرف 
مرة بال�سيخ ر�سيد، »و�سار ي�ساأله عن �أ�سياء تتعلق بتح�سين 
�ل�سيا�سة �لم�سرية«، يقول �ل�سيخ �لحفيد في �الأثر �لحميد/ 
منه،  ينتظره  ك��ان  بما  عنها  يجبه  ل��م  �لجد  »و���س��ي��دي   :83
فغ�سب عند ذلك �لحاكم �لعادلي وقال له: �إن �إيثار �لم�سالح 
�لخا�سة على �لم�سالح �لعامة لم يكن م�سدرها �إال من روؤ�ساء 
�لدين و�لعلماء«. على �إثرها قام �ل�سيخ من �لمجل�س غا�سبا، 
فغ�سب �هلل لغ�سبه، فما هي �إال �أيام قليلة حتى �أ�ساب �لعادلي 
مر�س، خرجت على �إثره من ج�سده تقرحات عديدة، ودمامل 
كثيرة، وجهد في طلب �ل�سيخ لي�ستر�سيه، كل هذ� و�ل�سيخ ال 
يجيبه، فما لبث �أن فارق �لحياة ملبيا »دعوة �لحاكم �لعادل 

�لحقيقي جل وعال«.
هذه �سذرة من �سيرة هذ� �لعالم �لولي �ل�سالح �ل�سيخ محمد 
ر�سيد �بن �ل�سيخ م�سطفى، �بن �ل�سيخ �أبي بكر �بن �ل�سيخ 
�إبر�هيم، �بن �ل�سيخ م�سطفى، �بن �ل�سيخ عبد �لحي، وينتهي 
في  �لتي  �لمقبرة  دفين  �لميقاتي  محمد  �ل�سيخ  عند  �لن�سب 
م�سر  من  معه  �أح�سره  �ل��ذي  �لكبير،  �لمن�سوري  �لجامع 
�لمرحوم �ل�سلطان قالوون �إلى طر�بل�س حينما بنى جامعها 
في  �لوظائف  جميع  �إليه  �أ�سند  حيث  693ه���،  �سنة  �لكبير 
علم  وباالأخ�س  ذ�ك،  �إذ  �لف�سل  في  و�سهرته  لعلمه  �لجامع 

�لتوقيت، �لذي كان مرجعا فيه لجميع م�ساجد طر�بل�س.

الدكتور ماجد الدروي�س
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل، وبعد: )الأثر الحميد في مناقب �سيدنا 
الأ�ستاذ ال�سيخ محمد ر�سيد( تاأليف حفيده خادم الآثار النبوية، والإمام والموؤقت في الجامع 

الكبير المن�سوري محمد ر�سدي بن خير الدين الميقاتي )توفي في العام 1350 هـ(.
كتاب لطيف مفيد، يجمع فيه موؤلفه مناقب واأخبار عالم كبير من علماء طرابل�س ال�سام، هو: 
 - )1198هـ  الميقاتي  ر�سيد  محمد  ال�سيخ  ال�سالح،  والولي  الكبير،  والقطب  ال�سهير،  الأ�ستاذ 

1282 هـ(، اإمام الجامع الكبير المن�سوري، والموؤقت المعتمد فيه لأوقات ال�سالة.
ال�سيخ محمد ر�سيد  ابن  الدين  ال�سيخ خير  ابن  ال�سيخ محمد ر�سدي  الكتاب هو  و�ساحب هذا 
واقتفاء  به  التاأ�سي  على  لل�سالكين  ا  ح�سً واأخالقه  ومناقبه  جده  اأخبار  فيه  جمع  الميقاتي، 
اآثاره، ذلك اأن اأخبار ال�سالحين الأبرار فيها تهييج للقلوب الخالية، وتن�سيط للنفو�س وح�سها 

م�ؤلف الكتاب ال�شيخ محمد ر�شدي الميقاتيعلى علو الهمة والقتداء بطريق ال�سابقين والقتبا�س من م�سكاة اأنوارهم. غالف الكتاب

�ل�سالح  �لولي  لالإمام  �لعائد  �لخلوتية  �لطريقة  تاج 
�ل�سيخ محمد ر�سيد ميقاتي �لكبير �لمتوفى �سنة 1282 
�لق�سبي  ح�سن  �الإم����ام  �سيخه  �إي����اه  �أل��ب�����س��ه  �ل���ذي  ه��� 
ال  �لتاج  وهذ�  م�سر.  في  �لخلوتي  �ل�سافعي  �الإدري�سي 
�بن  المع  �لمهند�س  �سديقنا  عهدة  في  �ليوم  حتى  يز�ل 
طر�بل�س  مفتي  ر�سيد  محمد  �ل�سيخ  �بن  �أن��ور،  �الأ�ستاذ 
ر�سيد  محمد  �ل�سيخ  �ب��ن  ع��ل��ي،  �ل�سيخ  �ب��ن  �الأ���س��ب��ق، 

�لميقاتي �لكبير.
وعائلة �لميقاتي �أ�سولها م�سرية جدهم �لكبير �ل�سيخ 
قالوون  �لمن�سور  �ل�سلطان  ��ستقدمه  �لميقاتي  محمد 
�سنة  �لفرنجة  من  طر�بل�س  تحريره  بعيد  م�سر  من  معه 
688ه�، وذلك عندما بنى �لجامع �لكبير �لمن�سوري �سنة 
في  �الأ�سا�س  �لدينية  �لوظائف  �إليه  �أ�سند  حيث  ه�   693
كان  �لتي  �ل�سالة  مو�قيت  �لخ�سو�س  وعلى  �لم�سجد، 
عالما متميز� بها. و�ل�سيخ محمد قبره �ليوم في �لمدر�سة 
�لمال�سقة للجامع �لمن�سوري �لكبير. رحمهم �هلل جميعا.


