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?AGô≤ØdG ∞«ZQ ¥ôMCG øen
¬∏ªcCÉH ¿ÉµŸG ≈∏Y ≈°†b ≥jô◊G

¥ÉæàNG ä’ÉëH º¡æe áà°S Ö«°UGh kÉ«FÉæãà°SG kGó¡L GƒdòH øjòdG ¿ƒ«FÉØW’G

ÉgÒZh QÉ°†ÿGh á∏ª©à°ùŸG á°ùÑd’Gh ájòMÓd ¥ƒ°S ¤G √ƒdƒMh √hòØf Gòµgh ...

á∏Môe ó©H á«dhDƒ°ùŸG É«dƒJ øjò∏dG Újó∏ÑdG
iÈµdG á«dhDƒ°ùŸG ÉeCG ,»ÑjôîàdG ¢ù«°SCÉàdG
Gƒ∏NóJ ø˘jò˘dG á˘æ˘jóŸG ƒ˘«˘°SÉ˘«˘°S É˘¡˘∏˘ª˘ë˘à˘«˘a
ø˘e ÌcGh äÉ˘£˘°ùH á˘eÉ˘bEG Gƒ˘°Vô˘a π˘H kÉ˘ ª˘ FGO
A’Dƒg Éª«a ,º¡H ¿ƒ£«ëj Ú©ØàæŸ äÉ£°ùH
äÉ˘˘ £˘ ˘°ùÑ˘˘ dG √ò˘˘ g ¿hô˘˘ LDƒ˘ ˘ j ¿ƒ˘˘ ˘©˘ ˘ Ø˘ ˘ à˘ ˘ æŸG
¬Ñ°ûoj Ée ‘ äGƒÿG ¿ƒ°VôØjh äÉMÉ°ùŸGh
.¿ÉµŸG ≈∏Y Iô£«°ùŸG á«≤«≤◊G zÉ«aÉŸG{
¢ù∏HGôW ájó˘∏˘H äÓ˘é˘°S ∫ƒ˘≤˘J ΩÉ˘bQC’É˘Hh
140 øY ójõj ’ á°üNôŸG äÉ£°ùÑdG OóY ¿G
äÉ£°ùÑdG ¿G ∫ƒ≤j ∫É◊G ™bGh Éª«a I,§°ùH
øªa ,á£°ùH 280 øY π≤J ’ âbÎMG »àdG
ôqLCG …òdG øeh ,IójóL äÉ£°ùH É°ûfCG …òdG
¢Vôa …òdG øeh ,á°üNôŸG ÒZh á°üNôŸG
ø˘eh ,Úbƒ˘ë˘°ùŸG É˘¡˘«˘∏˘ZÉ˘°T ≈˘∏˘ Y äGhÉ˘˘JC’G
äÉ˘«˘aÉŸ ¿ƒ˘©˘Ñ˘à˘j ¬˘d Ú°ùaÉ˘æ˘e ´QÉ˘˘°U …ò˘˘dG
ó«Øà°ùŸG øeh ,¿ÉµŸG πNGO PƒØædG qóŸ iôNCG
∫ƒ°UƒdG OGôj …òdG ±ó¡dG Éeh ≥jô◊G øe
á˘˘≤˘ jô˘˘£˘ dG √ò˘˘ ¡˘ ˘H ¥GQh’G §˘˘ ∏˘ ˘N ÈY ¬˘˘ «˘ ˘dG
√ò˘g ‘h á˘∏˘ª˘¡ŸG á˘©˘≤˘Ñ˘dG √ò˘g ‘ ,á˘«˘KQÉ˘˘µ˘ dG
?áæ«µ°ùŸG áæjóŸG
,á∏Ä°SC’G √òg øY áHÉLE’G ™«£à°ùf ÉeóæY
‘ ºgÉ°S øe πc áÑ°SÉfi ™«£à°ùf ÉeóæYh
∫É˘ª˘gE’É˘Hh …ò˘dG π˘µ˘°ûdÉ˘H ¿É˘˘µŸG Gò˘˘g π˘˘©˘ L
øe ,äÉHÉLE’G ≈∏Y π°üëf ÉeóæY ,¬«a º«≤ŸG
∞«ZQ ¥ôMCG øe ±ô©æ°S òFóæY ÉæfG ócDƒŸG
.º¡Jƒ«H ÜôNh ºgOô°Th ÚcÉ°ùŸG AGô≤ØdG

∑Éæg ºK ,ó©H ¬jƒ°ûàdG ¬àæj ⁄h áÁó≤dG
Gò¡d âLqhQh â≤aGh »àdG ájó∏ÑdG á«dhDƒ°ùe
É˘˘e ¿G iƒ˘˘Yó˘˘H ,2010-2004 ∫Ó˘˘ N ô˘˘ eC’G
√É˘«˘ª˘∏˘d ∑ô˘H ƒ˘g ∞˘≤˘°ùdG Gò˘g ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S
m√É˘˘ ≤˘ ˘eh Ú«˘˘ aô˘˘ ë˘ ˘∏˘ ˘d äÓfih äÉ˘˘ MGÎ°SGh
,ìÉ«°ùdGh QGhõ∏d áÑ°SÉæeh á∏gDƒeh áØ«¶f
Ú°ù∏ÛG ≈∏Y kÉ°†jCG á«dhDƒ°ùŸG Öë°ùæJ ºK

ábhôÙG äÉ£°ùÑdG

2008 ΩÉ©dG ‘ ô¡ædG ∞≤°S ´hô°ûŸ ¢ù∏HGôW ájó∏Hh QÉªY’Gh AÉ‰’G ¢ù∏› ¥ qƒ°S Gòµg

?á©jôŸG IÉ°SCÉŸG √òg øY ∫hDƒ°ùŸG øªa
Ö«˘é˘©˘dG ¥ƒ˘°ùdG Gò˘g ƒ˘˘∏˘ ZÉ˘˘°T ,™˘˘Ñ˘ £˘ dÉ˘˘H
è˘FÉ˘à˘æ˘dGh çó˘M É˘ª˘Y ÚdhDƒ˘°ùŸG º˘˘g Gƒ˘˘°ù«˘˘d
.É¡æY ôØ°SCG »àdG á«KQÉµdG
ø˘e á˘«˘dhDƒ˘°ùŸG êQó˘˘æ˘ J kÉ˘ °†jCG ™˘˘Ñ˘ £˘ dÉ˘˘Hh
øe Aõéc ô¡ædG ∞≤°ùd Gƒ££N kÓ°UCG øjòdG
áæjóŸG √qƒ°T …òdG z‘É≤ãdG çQ’G ´hô°ûe{

øe äGƒÿGh ,á¡L øe …OÉ°üàb’G Oƒª÷G
øe º¡∏gÉc π≤ãJ »àdG ¿ƒjódGh ,iôNCG á¡L
.äÉ¡÷G πc
ôª©dG ≈æL âª¡àdG É¡fC’ ájƒ°SCÉe áKOÉ◊G
≈˘∏˘Y ICÉ˘é˘a º˘¡˘à˘eQ É˘¡˘fC’h ,ø˘˘jÒã˘˘µ˘ dG ó˘˘æ˘ Y
¤EG á°SÉŸG áLÉ◊Gh Rƒ©dGh ádÉ£ÑdG ∞«°UQ
.º¡JÓFÉY ´ƒL qó°ùj Ée

?»∏Y ƒHG ô¡f ∞≤°S äÉ£°ùH ≥jôM AGQh GPÉeh øne
ádÉÑ∏d kÉ©ª› ¿ƒµj ¿G ô¡ædG ∞≤°ùd kÉ££fl ¿Éc πg : ƒg ∫GDƒ°ùdGh
?ájÉªM …CG ¿hO øe ≥jôë∏d á∏HÉ≤dG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh
¢Vô©d ,øjÎŸG IóMGƒdG ió©àJ ’ á£°ùH 215 OƒLh kÉ££fl ¿Éc ΩG
.ìÉ«°ù∏d áHPÉ÷G äÉéàæŸG øe ÉgÒZh ÉfGõ«JQ’G
Gƒ°†Z øjòdG Ú«°SÉ«°ùdGh ájó∏ÑdG ≈∏Y ™≤J ¢SÉ°S’G ‘ á«dhDƒ°ùŸG
.¬àeôH ´hô°ûŸG á¡Lh ôq«¨Jh äÉØdÉıG øY ±ô£dG
,¢ù∏HGôW ‘ Ú«°SÉ«°ùdG á°UÉNh ,áÑ«°üŸG √ò¡H ∑QÉ°T øe πc ≈∏©a
≥∏Nh ,»°ù«FôdG §£ıG ¤EG ∞≤°ùdG IOÉYEGh ,AGô≤Ø∏d äÉ°†jƒ©àdG ™aO
√òg πª©dG ¢Uôa ¿ƒµJ ¿G øµ‡h .πª©dG øY kÓWÉY 215 `d πªY ¢Uôa
.πªY á°Uôa 430 ≈∏Y π°üëæd ,ÚeGhód
™aO ‘ ∑QÉ°ûj ¿G ¬«∏Y øe ƒ¡a ≥jô◊G Gò¡d §£Nh òØf øne ÉeG
.á∏jƒW áªFÉb √ògh ójóL øe ∞≤°ùdG º«eôJ ‘h ±ô°üà°S »àdG ∫GƒeC’G
≈∏Y ∞°ûµ∏d ‘É≤ãdG çQE’G ´hô°ûŸ áëfÉŸG á¡÷G Ωhób óæY ¬fG Éª∏Y
24 øe πbCÉH »∏Y ƒHG ô¡f ‘ É¡«a Éeh äÉ£°ùÑdG ™«ªL â«eQ ,´hô°ûŸG
.√ÉÑàfÓd âØ∏e ôeCG Gògh ,áYÉ°S
.z?Gòg πc AGQh øªa

zøeÉ°†àdG{h záYƒ∏dG{h z∞°S’G{ AGóHG ‘ áæjóŸG ƒ«°SÉ«°S iQÉÑJ
Éª«a ,»∏YƒHG ô¡f ∞≤°S ≈∏Y ábhôÙG äÉ£°ùÑdG ÜÉë°UG ™e »eÓµdG
‘ á≤£æŸG √òg ¬«dG âdBG …òdG ™°VƒdG øY IÒÑc á«dhDƒ°ùe ¿ƒ∏ªëàj ºg
πHÉ≤ŸG ‘h .º¡JÉëjô°üJ ô°ûf kGó«Øe ¿ƒµj ’ ób ÖÑ°ùdG Gò¡dh .¢ù∏HGôW
‘ kÉª¡e ÉjCGQ Ú°ùª°T óªfi kÉ≤HÉ°S ¢ù∏HGôW ájó∏H ¢ù∏› ƒ°†Y ióHG
¤G ô¶ædG âØ∏j óbh ,kGó«Øe ¿ƒµj ób √ô°ûf ¿G z¿óªàdG{ äCGQ ,á«°†≤dG
.∞∏ŸG Gòg ‘ IÒãc QƒeG
≈∏Y ,2019 Rƒ“ 14 ‘ óMC’G ¢ù∏HGôW â¶≤«à°SG{{ :Ú°ùª°T ∫ƒ≤j
á≤£æe ‘ ,ºî°Vh m ÒÑc ≥jôM ´’ófG ™e ,qÓ«d çóM Ée ôKEG m ´hôe mó¡°ûe
äÉ£°ùÑdGh ∫ÉÙG øe m ÒÑc mOóY ¥GÎMG ¤EG iOCG ,»∏Y ƒHCG ô¡f ô°ùL
çÓ˘˘K ƒ˘˘ë˘ f π˘˘Ñ˘ b ≥˘˘∏˘ £˘ fG …ò˘˘dG ô˘˘¡˘ æ˘ dG ∞˘˘≤˘ °S ´hô˘˘ °ûe ø˘˘ ª˘ °V IOƒ˘˘ LƒŸG
.äGƒæ°S
º¡∏c Gƒ°ù«dh ô¡ædG ∞≤°S ≈∏Y Ú∏eÉ©dG AGô≤ØdG ™e »ØWÉ©J ™eh
,≥jôM ¿hO øe º¡«∏Y ¢†jƒ©àdG Öéj ¿Éc ¬fG ÈàYG ,äÉ£°ùÑdG ÜÉë°UG
ºgÒ≤ØJ ¤EG äOCGh ô£ØdG ó«Y á∏«d º¡H â∏M »àdG áKQÉµdG ó©H á°UÉNh
.ÌcG

øe ô°ûY ™HGôdG ‘ ,»°VÉŸG óMC’G ôéa
¿Éµ°S º¶©e ¿Éc ,¢ù∏HGôW áæjóe ‘ ,Rƒ“
ó˘jó◊G ÜÉ˘H ‹É˘gCG º˘¡˘æ˘ eh ,Úª˘˘FÉ˘˘f á˘˘æ˘ jóŸG
áZÉHódGh ô¨ŸG ô¡°Vh øjô°ù÷Gh á≤jƒ°ùdGh
áMÓŸG ácôHh êGôM ¥ƒ°Sh ôµ°ù©dG ¿ÉNh
â–h á˘˘©˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘dG QGƒ˘˘ Lh ÚWÉ˘˘ «ÿG ¿É˘˘ Nh
¥ƒ°Sh ∂«H Oƒªfi ™eÉL §«fih •ÉÑ°ùdG
‹ÉgCG óLh ICÉéa .»∏Y ƒHCG QGhOh QÉ°†ÿG
¬Lƒd kÉ¡Lh º¡°ùØfCG kÉ≤HÉ°S IQƒcòŸG AÉ«MC’G
¥ƒ˘a ∞˘°UÉ˘Yh ¿ƒ˘æ› Ö¡˘à˘∏˘e º˘«˘ë˘L ΩÉ˘eCG
øe º°ùb ≈∏Y ó«o°T …òdG »ÑjôîàdG ∞≤°ùdG
Qhô› ¤EG √ÉjEG k’ƒq fi ,»∏Y ƒHCG ô¡f iô›
.ÒÑc
á˘˘£˘ °ùH 300 ‹Gƒ˘˘M π˘˘cCÉ˘ J QÉ˘˘ æ˘ ˘dG âfÉ˘˘ ch
ÜÉ˘˘«˘ K ø˘˘e ,É˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a IOƒ˘˘ LƒŸG äÉ˘˘ jƒ˘˘ àÙGh
’ IÒãc ™∏°Sh QÉ°†Nh á∏ª©à°ùe ájòMCGh
.≈°ü– ’h qó©oJ
πc øeh ,áæµeC’G πc ‘ π©à°ûJ QÉædG âfÉc
∂°T ¤EG ™aój πµ°ûH ,âbƒdG ¢ùØf ‘ ÖfGƒ÷G
çOÉ◊G ¿Gh É˘¡˘ eô˘˘°VCG ø˘˘e ∑É˘˘æ˘ g ¿CÉ˘ H ÒÑ˘˘c
É˘˘gAGQh ¿G kÉ˘ ≤˘ M’ ´É˘˘°T ÜÉ˘˘Ñ˘ °SC’ π˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘Ø˘ ˘e
≈∏Y PƒØædG §°ùH ≈∏Y ´QÉ°üàJ zäÉ«aÉe{
á∏gDƒŸG ÒZh á°ûª¡ŸGh á∏ª¡ŸG á©≤ÑdG ∂∏J
Gò˘˘g ø˘˘e kÉ˘ bƒ˘˘°S ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ d kÓ˘ °UCG Ió˘˘ ©ŸG ÒZh
.´ƒædG
Ú©FÉÑdG äÉµ∏à‡ äôqeoO IOhó©e ≥FÉbóH
ICÉ˘ ˘Wh â– ÚMRGô˘˘ dGh ,kÓ˘ ˘ °UCG AGô˘˘ ˘≤˘ ˘ Ø˘ ˘ dG

¿ƒª°†e ÒZ á∏Ñ≤ŸG äÉHÉîàf’G á°ù∏L ìÉ‚h øÄª£e ÒZ ‹É◊G …ó∏ÑdG ó¡°ûŸG
GƒdÉb AÉ°†YC’ kÉJƒ°U 13 øY âjƒ°üàdG
¢ù«˘˘Fô˘˘∏˘ d á˘˘≤˘ ã˘ dG Gƒ˘˘£˘ YCG 5 É˘˘ ª˘ «˘ a á˘˘ ≤˘ K ’
.AÉ°†«H ¥GQhCÉH ¿hôNBG 5 ´ÎbGh
≈∏Y ¢ù«FôdG ÖFÉf π°üM πHÉ≤ŸG ‘
á≤ãH äGƒ°UCG 10h á≤K ÓH kÉJƒ°U 12
ø˘˘ e á˘˘ ≤˘ ã˘ ˘dG âÑ˘˘ ë˘ ˘°o ùa ,AÉ˘˘ °†«˘˘ H á˘˘ bQhh
.¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG
IÒÑµdG á«eÓµdG IOÉ°ûŸG äCGóH ÉgóæY
øe kGƒ°†Y 12 ÜÉë°ùfG øY ôØ°SCG É‡
π˘˘ °üM É˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y kÉ˘ ˘LÉ˘˘ ˘é˘ ˘ à˘ ˘ MG á˘˘ ˘°ù∏÷G
ø˘˘ ˘ e ó˘˘ ˘ jõŸG ΩÉ˘˘ ˘ eCG ∫ÉÛG ‘ kÉ˘ ˘ MÉ˘˘ ˘ °ùaGh
º˘˘ °SG ∫ƒ˘˘ M äÉ˘˘ ª˘ ˘gÉ˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘dGh äGQhÉ˘˘ °ûŸG
.¬ÑFÉf º°SGh πÑ≤ŸG ¢ù«FôdG
ø˘˘Ä˘ ª˘ £˘ e ÒZ ‹É◊G …ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ó˘˘¡˘ °ûŸG
ÒZ á˘∏˘ Ñ˘ ≤ŸG äÉ˘˘HÉ˘˘î˘ à˘ f’G á˘˘°ù∏˘˘L ìÉ‚h
•É°ûædG ‘ ‘É°V’G ™LGÎdGh ¿ƒª°†e
,™bGƒdG ôeC’G ¤EG ÜôbCG QÉ°U …ó∏ÑdG
É˘˘¡˘ ©˘ jQÉ˘˘ °ûeh á˘˘ æ˘ jóŸG ô˘˘ °†j ¬˘˘ ∏˘ c Gò˘˘ gh
É¡JÉeRCG ¤EG ±É°†J äÉeRCÉH É¡Ñ«°üjh
.IÒãµdG á«dÉ◊G

á≤ãdG á°ù∏L OÉ≤©fG AÉæKG

á°ù∏÷G ájÉ¡f ‘ á«eÓµdG IOÉ°ûŸG

ájó∏H ¢ù«FQ ¿CG ≈∏Y IhÓY ,¬fhòÑëj
äGó˘«˘≤˘©˘à˘ dÉ˘˘Hh ¢ù∏˘˘HGô˘˘W º˘˘é˘ ë˘ H á˘˘æ˘ jó˘˘e
kÉeÉ“ kÉZôØàe ¿ƒµj ¿G Öéj ,É¡«a »àdG
≈˘∏˘Y √QhO ô˘°üà˘≤˘j Ó˘a ,…ó˘∏˘ Ñ˘ dG ¬˘˘∏˘ ª˘ ©˘ d
.äÓeÉ©ŸG ¬«a ™bƒj ´ƒÑ°S’G ‘ Ωƒj
Rƒ“ 16 á˘˘ ˘ ˘ °ù∏˘˘ ˘ ˘ L ‘ iô˘˘ ˘ ˘ L GPÉ˘˘ ˘ ˘ e
?2019
24 π˘˘ ˘ ˘°UCG ø˘˘ ˘ ˘e kGƒ˘˘ ˘ ˘°†Y 23 ô˘˘ ˘ ˘°†M
ôØ°SCGh (π«≤à°ùe ∫Éàa ≈«ëj ƒ°†©dG)

Ωƒ˘˘ ˘j ¢ù∏˘˘ ˘HGô˘˘ ˘W á˘˘ ˘jó˘˘ ˘∏˘ ˘ H ¢ù∏Û ¢ù«˘˘ ˘ FQ
ΩÉ°ù≤f’Gh ,…QÉ÷G Rƒ“ 19 ‘ á©ª÷G
’ ¢ù∏ÛG Gò˘˘ g π˘˘ NGO …Oƒ˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG OÉ◊G
ó©H êôî«°S ¢†«HC’G ¿ÉNódG ¿CÉH ô°ûÑj
.á©ª÷G Ωƒj á«HÉîàf’G á°ù∏÷G
¢ù«FQ ÜÉîàfG ‘ ¢ù∏ÛG π°ûa GPEGh
∫Éª°ûdG ßaÉfi ¿G »æ©j Gòg ,¬d ÖFÉfh
,ájó∏ÑdG á°SÉFQ ΩÉ¡e ƒg ¤ƒàj ±ƒ°S
’ áæjóŸG ‹ÉgCG º¶©e ¿G hóÑj Ée Gògh

πLCG øe q’EG kÉeƒj päCÉj ⁄ πNóàdG Gòg
IôŸ ƒ˘˘dh ø˘˘µ˘ j ⁄h ,∫OÉ˘˘ Ñ˘ àŸG π˘˘ «˘ °ûØ˘˘ à˘ dG
π˘˘ LCG ø˘˘ e ,IÒã˘˘ µ˘ ˘dG äGôŸG ø˘˘ e Ió˘˘ MGh
ÓH πªëàjh ,¢ù∏HGôW ájó∏H πªY ìÉ‚EG
…ó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘ dG ¢ù∏ÛG AÉ˘˘ ˘°†YCG º˘˘ ˘¶˘ ˘ ©˘ ˘ e ∂°T
.∫ÉÛG Gòg ‘ IÒÑc á«dhDƒ°ùe
?ó©H GPÉeh
Oqó˘ M Gô˘˘ ¡˘ f …õ˘˘ eQ ∫É˘˘ ª˘ °ûdG ß˘˘ aÉfi
ÖFÉ˘˘fh ¢ù«˘˘FQ ÜÉ˘˘î˘ à˘ f’ kGó˘˘jó˘˘L kGó˘˘Yƒ˘˘ e

,Ó«£©J π«£©àdG ójõj ób É‡ ,¢ù∏ÛG
¬LGƒJ »g Éª«a ,kÉªbÉØJ áæjóŸG äÉeRCGh
á˘˘ jÉ˘˘ YQ π˘˘ X ‘ ,iô˘˘ NC’G ƒ˘˘ ∏˘ ˘J á˘˘ KQÉ˘˘ µ˘ ˘dG
ájDhQh π£©e …ó∏H πªYh áÑFÉZ á«ª°SQ
.IOƒ≤Øe
É˘˘gƒ˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °Sh ,kÓ˘ ©˘ a á˘˘æ˘ jõ˘˘M á˘˘æ˘ jóŸG
‘ ô˘˘ª˘ à˘ °ùŸG º˘˘¡˘ ∏˘ Nó˘˘Jh ,kGó˘˘L ¿ƒ˘˘ ∏˘ °TÉ˘˘ a
≈∏Y ÒÑµdG ¬∏≤ãH »Nôj …ó∏ÑdG πª©dG
¿G á°UÉN ,áeƒ∏¶ŸG áæjóŸG √òg Qó°U

∫ƒëàJ ¿G q’EG kÉ©bƒàe ¿Éc A»°T πc
¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ H á˘˘ ≤˘ ã˘ ˘dG Öë˘˘ °S á˘˘ °ù∏˘˘ L
ø˘˘jó˘˘dGô˘˘ª˘ b ó˘˘ ª˘ MCG ¢ù∏˘˘ HGô˘˘ £˘ H …ó˘˘ ∏˘ Ñ˘ dG
º˘FÉ˘à˘°T á˘MÉ˘°S ¤EG ‹ƒ˘dG ó˘˘dÉ˘˘N ¬˘˘Ñ˘ FÉ˘˘æ˘ Hh
É¡°†©H OÉc IódÉÑàe äGójó¡Jh ñGô°Uh
™˘˘ ˘e á˘˘ ˘ª˘ ˘ cÓŸG ‘ IGQÉ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ e ¤EG ∫ƒ˘˘ ˘ë˘ ˘ à˘ ˘ j
.∞°S’G
¬ÑFÉfh ájó∏ÑdG ¢ù«FôH á≤ãdG Öë°S
‘ QƒeC’G äÉjôÛ kÉ≤ah ,É©bƒàe ¿Éc
‘ OÉ◊G ±ÓàN’Gh ,IÒNC’G ô¡°TC’G
AÉ˘˘ °†YCG ÚH π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG Üƒ˘˘ ∏˘ ˘ °SCGh …CGô˘˘ ˘dG
.º¡°ù«FQh …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG
ø˘µ˘d ,á˘˘«˘ ©˘ «˘ Ñ˘ W Qƒ˘˘eC’G hó˘˘Ñ˘ J É˘˘æ˘ g ¤EG
ÈY äô˘˘°ûà˘˘fG »˘˘à˘ dG ,á˘˘∏˘ qé˘ °ùŸG á˘˘ cô˘˘ ©ŸG
ô°ûÑJ ’ ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
¿É≤jôØdG π°UƒJ ƒd ≈àëa ,ÒÿÉH kGóHCG
ºgÉØàdG ∫Éµ°TG øe πµ°T ¤EG ¿ÉØ∏àıG
Üƒ˘˘ ∏˘ ≤˘ dG{ ¿EÉ˘ a ,á˘˘ ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG á˘˘ ∏˘ ˘MôŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y
kGô˘˘ KCG ∑ÎJ ó˘˘ b í˘˘ jô˘˘ é˘ ˘à˘ ˘dGh zá˘˘ ˘fÉ˘˘ ˘«˘ ˘ ∏ŸG
Gòg áj’h øe ≈≤ÑJ Ée ∫ÓN kÉ«aÉ°VEG
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ل’أربعاءGا

?zôjRh äÉaGÎYG{ ó©H GPÉe
.kÉ≤HÉ°S ¿ƒ∏©Øj GƒfÉc Éªc É¡JGP ≠dÉÑŸG ¬«∏Y
√òg Ωób …òdG ôjRƒdG º°SG ∫ƒM kGÒÑc k’GDƒ°S ìô£j Ò£ÿG ΩÓµdG Gòg
ø˘˘e ¢†©˘˘Ñ˘ dG AÉ˘˘ ª˘ °SG kÉ˘ °†jCG ÉÃQ ∫ƒ˘˘ M h ,¬˘˘ Ø˘ ∏˘ °S º˘˘ °SG ∫ƒ˘˘ Mh ,äÉ˘˘ aGÎY’G
z…ô˘˘ ¨ŸG{ …QGRƒ˘˘ dG ó˘˘ ©˘ ˘≤ŸG Gò˘˘ g ‘ ∞˘˘ ∏˘ ˘°ùdG Gò˘˘ g Gƒ˘˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘°S ø˘˘ jò˘˘ dG AGQRƒ˘˘ dG
.zøgóŸG{h
¢VÎØoj »àdG á«fƒfÉ≤dG áÑ°SÉÙG øY kGÒÑc k’GDƒ°S kÉ°†jG ìô£j ΩÓµdG Gògh
‘ ôjRƒdG ¬dÉb Éªa ,≈°TQ øeh ≈°ûJQG øe ∫É£J ¿G Öéj »àdGh ,…ôŒ ¿G
ΩÉ©dG »YóŸGh …õ««ªàdG ΩÉ©dG »YóŸG ÖLGh øe ,kGQÉÑNEG Èà©oj z¬JÉaGÎYG{
,ó∏ÑdG Gòg ‘ Ée πeCG kÓ©a ∑Éæg ¿Éc GPEG ,áYô°Sh ájóéH ¬©e É«WÉ©àj ¿G ‹ÉŸG
.¿ÉæÑd ‘ á°SÉ«°ùdG πgCG º¶©e óæY Ió«≤Y ¤EG ∫ƒ– …òdG OÉ°ùØdG á¡LGƒŸ
á«fƒfÉb OGƒeh ,ô°ûof ÉÃ ≥∏©àj kÉ«fƒfÉb kÉjCGQ z¿óªàdG{ ô°ûæJ Oó©dG Gòg ‘
zQÉ¡ædG{ »JójôL ‘ Gô°ûof øjò∏dG Ú°üædG øe äÉØ£à≤eh ,´ƒ°VƒŸG Gòg øY
.ájhóŸG á∏Ñæ≤dG √òg Gôqéah zájQƒ¡ª÷G{h

kÉ«eƒj Q’hO ∞dCG 50 »q ∏Y ¢VpôYo :ôjRh
á˘µ˘Ñ˘°ûdG √ò˘g ‘ ¿ƒ˘∏˘ª˘©˘j »˘Ø˘«˘ Xƒ˘˘dG
Iô˘˘ °SÉ˘˘ ª˘ ˘°S ™˘˘ e kÉ˘ ˘Wƒ˘˘ £˘ ˘ N ¿hóÁh
∞∏e øe ÌcCG ≈∏Y ¿ƒ©∏£j øjòaÉf
∞˘˘ ˘∏˘ ˘ e ø˘˘ ˘e ÌcCG »˘˘ ˘æ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘J IQGRh ‘
≥˘Ñ˘°S ,á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æŸG ‘h .Úæ˘˘WGƒ˘˘ª˘ ∏˘ d
√ò˘˘ g ¢SCGQ ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∞˘˘ ∏˘ ˘°ùdG ô˘˘ jRƒ˘˘ ∏˘ ˘d
á˘˘«˘ dÉ˘˘e kÉ˘ eÉ˘˘bQCG ¬˘˘∏˘ «˘ ˘°ü– IQGRƒ˘˘ dG
AÉ≤˘d ¬˘à˘«˘°TÉ˘M ø˘e Ió˘YÉ˘°ùÃ IÒÑ˘c
≈∏˘Y ô˘jRƒ˘dG ™˘«˘bƒ˘J ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G
.á∏eÉ©e πc
Iõ˘¡˘LC’Gh ∂dP π˘˘c π˘˘°üë˘˘j º˘˘©˘ f
áÑFÉZ á«dÉŸGh á«FÉ˘°†≤˘dGh á˘«˘HÉ˘bô˘dG
.áæjÉ©ŸGh IógÉ°ûŸGh ™ª°ùdG øY
ô˘˘jRƒ˘˘ dG ¿G äÉ˘˘ eƒ˘˘ ∏˘ ˘©ŸG ™˘˘ ªŒh
øe ¢ù«d ƒgh ,∞µdG ∞«¶f »æ©ŸG
äÉ˘˘ °VGô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘°S’G ¿hƒ˘˘ ¡˘ ˘j ø˘˘ ˘jò˘˘ ˘dG
zäÉ˘˘ ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ °ùdG{ ’h ä’Ó˘˘ ˘ ˘ W’Gh
.¿ƒª°†ŸG øe áZQÉØdG á«eÓYE’G
√ò˘˘ ˘g ™˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘bh â∏˘˘ ˘°Uh É˘˘ ˘eó˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘Y
¿G ∫hÉM ÒÑc ™Lôe ¤EG π«°UÉØàdG
ø˘e √É˘≤˘∏˘ J É˘˘e á˘˘jGó˘˘Ñ˘ dG ‘ ¥ó˘˘°üj ’
¬˘Lh AÉ˘e ≈˘∏˘Y kÉ˘XÉ˘Ø˘ M .äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘ ©˘ e
∫CÉ°ù«˘d ,…QGRƒ˘dG É˘¡˘fÉ˘«˘Hh á˘eƒ˘µ◊G
?¢û«˘©˘f ó˘∏˘ H …CG ‘ ø˘˘ë˘ f{ :É˘˘gó˘˘©˘ H
50 ™aód √OGó©à°SG øY ø∏©j øeh
,óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ ôjRƒ∏d Q’hO ∞dCG
∞˘dCG 100 π˘q°üë˘j ¬˘˘fG »˘˘æ˘ ©˘ j Gò˘˘¡˘ a
.zΩƒ«dG ‘ Q’hO
IÒ°ü≤dG ájQGRƒdG áHôéàdG ó©H
¬˘˘fG ±ô˘˘©˘ j ø˘˘ µ˘ ˘j ⁄ ô˘˘ jRƒ˘˘ dG Gò˘˘ ¡˘ ˘d
‘ zÖgP øe ºéæe{ ≈∏Y ±ô°ûo«°S
¤EG π°Uh Ió«©°ùdG ÒZ ájQƒ¡ª÷G
‘ á˘˘ ˘ q«˘ ˘ ˘ f ’ ¿G IÒ£˘˘ ˘ ˘N á˘˘ ˘ ˘°UÓ˘˘ ˘ ˘N
¬ÑL ≈∏Y ájóL IQób ’h ìÓ°U’G
ô£NC’G ¿G{ ∂dP ≈∏Y ójõjh .OÉ°ùØdG
Gò˘˘g ΩÉ˘˘eCG ó˘˘©˘ ˘j ⁄ ¬˘˘ fG ƒ˘˘ g ∂dP ø˘˘ e
ø˘˘ e ô˘˘ Ø˘ ˘e ’ ¿G ∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘ dG q’EG ™˘˘ ˘bGƒ˘˘ ˘dG
QÉ˘˘«˘ ¡˘ ˘f’Gh ó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘d ‹ÉŸG •ƒ˘˘ ≤˘ ˘°ùdG
.z…OÉ°üàb’G
zQÉ¡ædG{

ÚæK’G øe ,kÉ«eƒj Q’hO ∞dCG 50 ∂d
AÓªY á∏bôY ΩóY •ô°T ,á©ª÷G ¤EG
∂JQGRh ‘ É˘æ˘d ¿ƒ˘˘©˘ Ñ˘ à˘ j ÚØ˘˘Xƒ˘˘eh
äGƒ˘æ˘°S ò˘æ˘e É˘æ˘©˘e ¿ƒ˘fhÉ˘©˘à˘j º˘gh
Gò˘g ™˘aO ¬˘eÉ˘eCG Ghó˘¡˘©˘Jh .zá˘∏˘jƒ˘W
»˘˘eƒ˘˘j Gó˘˘Y É˘˘ e kGó˘˘ ≤˘ ˘fh kGó˘˘ Y ≠˘˘ ∏˘ ˘ÑŸG
.´ƒÑ°S’G ájÉ¡f ‘ á∏£©dG
ΩÉ˘˘eGC á˘˘∏˘ Ñ˘ æ˘ ≤˘ dG √ò˘˘g Òé˘˘Ø˘ J ó˘˘©˘ H
¿Gó˘«ŸG π˘Nó˘j …ò˘dG »˘æ˘ ©ŸG ô˘˘jRƒ˘˘dG
¬˘fG º˘°ù≤˘jo ,¤hC’G Iô˘˘ª˘ ∏˘ d »˘˘eƒ˘˘µ◊G
É˘eó˘©˘H Qƒ˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y z¬˘aƒ˘˘«˘ °V{ Oô˘˘W
áeó°üdÉH …ô¨ŸG ¢Vô©dG Gòg ¬HÉ°UCG
øjÒãc AGQRh ÜÉ©d ¬d âdÉ°S …òdG
»˘˘à˘ dGh á˘˘Ñ˘ «˘ ˘≤◊G √ò˘˘ g ¤EG √ƒ˘˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘°S
`H Ωô˘˘ ˘ °†fl »˘˘ ˘ °SÉ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°S É˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘°Uh
.zkÉÑgP ¢†«ÑJ »àdG áLÉLódG{
ô˘jRƒ˘dG ó˘ª˘Y ,á˘©˘bGƒ˘dG √ò˘˘g ó˘˘©˘ H
…ó˘˘jCG ∞˘˘c ¤EG Qƒ˘˘Ø˘ dG ≈˘˘∏˘ ˘Y »˘˘ æ˘ ˘©ŸG
É˘eó˘©˘H IQGRƒ˘˘dG ‘ ÚØ˘˘Xƒ˘˘e á˘˘©˘ HQCG
∞˘∏˘e ø˘˘e ÌcCG ‘ º˘˘¡˘ WQƒ˘˘J ¬˘˘d âÑ˘˘K
∫ÉŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ôjhõJh ábô°S
á£°TÉf Ió«°S º¡æ«H øe ,∫Ó◊G ÒZ
≈∏Y áHƒ°ùfih áHô≤e É¡fG »YóJ π˘˘ ≤◊G Gò˘˘ g ‘ - »˘˘ °SÉ˘˘ «˘ ˘°S ≥˘˘ jô˘˘ ˘a
´É£à°SG ƒdh .±ô°üàdG ‘ º¡©°Vhh
∂dP ‘ ôq°üb ÉŸ AGƒ¡dG º¡æY ™£≤j ¿G
™˘e π˘°UGƒ˘à˘dG ø˘e º˘¡˘©˘æ˘ e π˘˘LCG ø˘˘e
Úahô©ŸG øe Iô°SÉª°Sh º¡d AÓeR
ø˘e º˘gÌcCG §˘°ûæ˘j å«˘M AÉ˘ª˘ °SC’É˘˘H
.IQGRƒdG √òg §«fi ‘ ™≤J ÖJÉµe
Ωó˘˘Y ô˘˘eC’G Gò˘˘g ø˘˘e ô˘˘jRƒ˘˘ dG OGQCG
ÚØ˘˘XƒŸG A’Dƒ˘ g zihó˘˘Y{ ∫É˘˘≤˘ ˘à˘ ˘fG
.IQGRƒ˘˘dG π˘˘°UÉ˘˘Ø˘ e ¤EG º˘˘¡˘ °VGô˘˘ eCGh
ÒZ º¡WƒÑ£NCG ¿G …Qój ¿Éc øeh
ƒd ≈àM π∏°ùàdGh OóªàdG ≈∏Y QOÉb
.º¡eƒª°S åÑd ºgQƒëL ‘ GƒfÉc
√òg óæY ájó¡°ûŸG √òg ¬àæJ ⁄h
™FÉ°†dG ôjRƒ∏d ÚÑJ å«M ,Ohó◊G
√ò˘˘ ˘ ˘ ˘g ¿G ,IQGOE’G äÉ˘˘ ˘ ˘ ˘gÉ˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ‘
ÚØ˘Xƒ˘e ø˘e á˘«˘Ñ˘jô˘î˘à˘dG á˘Yƒ˘˘ªÛG
∑ÓŸG êQÉ˘˘N ø˘˘e º˘˘¡˘ d ø˘˘jó˘˘ YÉ˘˘ °ùeh

365 IOÉŸG ¯
≈∏Y á≤HÉ°ùdG IOÉŸG äÉHƒ≤Y ¢VôØoJ
IQGOE’G »˘˘ ∏˘ ã‡h ∫ÉŸG IÉ˘˘ Ñ˘ Lh IÉ˘˘ °†≤˘˘ dG
ô˘˘ FÉ˘˘ °Sh á˘˘ Wô˘˘ °ûdG hCG á˘˘ dhó˘˘ dG •É˘˘ Ñ˘ ˘°Vh
…ô˘˘é˘ j ø˘˘jò˘˘dG á˘˘eÉ˘˘©˘ dG á˘˘£˘ ∏˘ °ùdG ‹ƒ˘˘ à˘ e
kGQÉ¡L GƒeóbCG GPEG ádhódG ¢TÉ©e º¡«∏Y
Iô°TÉÑe ájôgÉX ∑ƒµ°U ¤EG Aƒé∏dÉH hCG
QÉŒ’G ≈∏Y QÉ©à°ùe ¢üî°T ój ≈∏Y hCG
á£∏°ùdG É¡«a ¿ƒ°SQÉÁ »àdG á≤£æŸG ‘
ô˘˘ FÉ˘˘ °Sh á˘˘ «˘ ˘FGò˘˘ ¨˘ ˘dG OGƒŸGh Üƒ˘˘ ˘Ñ◊É˘˘ ˘H
Ée ÒZ á«dhC’G IQhô°†dG äGP äÉLÉ◊G
.º¡cÓeCG ¬àéàfCG
ádó©e - 376 IOÉŸG ¯
á©ØæŸG Ö∏L ó°ü≤H ΩóbCG ∞Xƒe πc
QGô˘˘ °VE’G ó˘˘ °ü≤˘˘ H hCG √Ò¨˘˘ d hCG ¬˘˘ °ùØ˘˘ æ˘ ˘d
‘ ¢üæ˘˘ H ¢üî˘˘ j ⁄ π˘˘ ©˘ ˘a ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ò¨˘˘ dÉ˘˘ H
ÖbÉ˘©˘j ¬˘à˘æ˘ ¡˘ e äÉ˘˘Ñ˘ LGh ‘É˘˘æ˘ j ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG
äGƒ˘˘ æ˘ °S çÓ˘˘ K ¤EG ô˘˘ ¡˘ °T ø˘˘ e ¢ùÑ◊É˘˘ H
»àjÉe ¤EG ∞dCG øjô°ûY øe áeGô¨dÉHh
.IÒd ∞dCG

iô˘˘NCG AÉ˘˘ «˘ °TCG hCG Oƒ˘˘ ≤˘ f ø˘˘ e á˘˘ Ø˘ «˘ Xƒ˘˘ dG
¢ùÑ◊ÉH ÖbƒY ¢SÉædG óMC’ hCG ádhó∏d
äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S çÓ˘˘ K ¤EG ô˘˘ ¡˘ ˘ °TCG á˘˘ ˘KÓ˘˘ ˘K ø˘˘ ˘e
.OhOôdG áª«b É¡∏bCG áeGô¨Hh
361 IOÉŸG ¯
ø˘˘ ˘ e kÉ˘ ˘ °üî˘˘ ˘ °T √ô˘˘ ˘ cCG ∞˘˘ ˘ Xƒ˘˘ ˘ e π˘˘ ˘ c
óYƒdG hCG AGOCG ≈∏Y ¬∏ªM hCG ¢UÉî°TC’G
hCG ¬«∏Y ÖLGh ÒZ ¬fG ±ô©j Ée AGOCÉH
hCG ÖFGô°†dG øe ¬«∏Y Öéj ÉªY ójõj
ó˘˘FGƒ˘˘ ©˘ dG ø˘˘ e ∂dP iƒ˘˘ °S É˘˘ eh Ωƒ˘˘ °Sô˘˘ dG
áeGô¨Hh πbC’G ≈∏Y áæ°S ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j
.OhOôdG áª«b ÉØ©°V ÉgÉfOCG
ádó©e - 364 IOÉŸG ¯
á˘˘ ©˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y π˘˘ °üM ∞˘˘ ˘Xƒ˘˘ ˘e π˘˘ ˘c
IQGOE’G äÓeÉ©e ióMEG øe á«°üî°T
∂dP π˘˘ ©˘ a AGƒ˘˘ °S É˘˘ ¡˘ «˘ dEG »˘˘ ª˘ à˘ æ˘ ˘j »˘˘ à˘ ˘dG
hCG QÉ©à°ùe ¢üî°T ój ≈∏Y hCG Iô°TÉÑe
Öbƒ˘˘Y á˘˘jô˘˘gÉ˘˘X ∑ƒ˘˘ µ˘ °U ¤EG Aƒ˘˘ é˘ ∏˘ dÉ˘˘ H
Úà˘˘æ˘ °S ¤EG ô˘˘ ¡˘ °TCG á˘˘ KÓ˘˘ K ø˘˘ e ¢ùÑ◊É˘˘ H
.IÒd ∞dCG »àjÉe É¡∏bCG áeGô¨Hh

π«≤Y ¿Gƒ°VQ

Ö«˘˘ °UCG ¬˘˘ fG ô˘˘ jRh ±Î©˘˘ j (...)
í«JÉØe ≈˘∏˘Y ™˘∏˘WCG É˘eó˘æ˘Y ∫ƒ˘gò˘dÉ˘H
.ÉgQhÉ¨e ‘ Qó¡dG ÖjQGõeh ¬JQGRh
¤EG äô˘˘ °†M á˘˘ ˘Yƒ˘˘ ˘ª› ¿G …hô˘˘ ˘jh
ô˘˘FGhó˘˘H á˘˘bÓ˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y »˘˘gh ¬˘˘Ñ˘ à˘ µ˘ e
í˘˘ jô˘˘ °üH É˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e ™˘˘ ª˘ ˘°Sh .¬˘˘ ˘JQGRh
:∑ÉÑJQG hCG πéN ¿hO øeh IQÉÑ©dG
™aóæd áeÉJ ájRƒ¡L ≈∏Y øëf{

!ôjRh zó«æŒ{ ádhÉfi
…qOQ ¿Éch áMGô°U πµH »©e π°üM
Gò˘gh É˘æ˘g ≈˘¡˘à˘fG ΩÓ˘µ˘dG ¿q G É˘ª˘¡˘ «˘ ∏˘ Y
á˘˘fÉ˘˘gGE π˘˘µq ˘ °ûjh ∫ƒ˘˘Ñ˘ ≤˘ e ÒZ ΩÓ˘˘µ˘ ˘dG
Ée Gòg :‹ ’É≤a .»©bƒŸh ‹ iÈc
≈˘¡˘à˘fGE :â∏˘≤˘a .∂aÓ˘°SCG ¬˘∏˘ ©˘ Ø˘ j ¿É˘˘c
.zΩÓµdG

ºã«g π«Ñf

zájQƒ¡ª÷G{

¿ƒfÉ≤dG ‘
kÉ«fƒfÉb kÉ©Lôe z¿óªàdG{ âdCÉ°S ,zôjRh äÉaGÎYEG{ ´ƒ°Vƒe ‘ AÉL Ée ∫ƒM
¿ƒfÉb{ ¤EG kGOÉæà°SEG ,ô°ûof Ée ¿CG{:í°VhCÉa ¬dƒM ÊƒfÉ≤dG »WÉ©àdG á≤jôW ∫ƒM
QÉÑNEG áHÉãÃ Èà©oj ,16h 15h 14 OGƒŸG kGójó–h zá«FGõ÷G äÉªcÉÙG ∫ƒ°UCG
ΩÉ©dG »YóŸG ≈≤∏àj{:≈∏Y ¢üæJ »àdG 15 IOÉŸG ¤EG kGóæ°S …õ««ªàdG ΩÉ©dG ÖFÉædG ¤EG
óMCG øe hCG á«eÉ¡J’G áÄ«¡dG øe kÉ°SCGQ OôJ »àdG ihÉµ°ûdGh äGQÉÑNE’G …õ««ªàdG
ô°ûof Éeh .z¬«∏Y IóFÉ©dG ΩÉ©dG »YóŸG ¤EG É¡∏°SÒa Ú∏gC’G hCG Ú«ª°SôdG ÚØXƒŸG
¿Éc 16 IOÉŸG ¤EG kGóæ°Sh ,∑ôëàj ¿CG ¬«∏Y …òdG ΩÉ©dG »YóŸG ¤EG »∏gCG QÉÑNEG ƒg
¿G …õ««ªàdG ΩÉ©dG ÖFÉædG øe Ö∏£j ¿G ¿ÉMô°S äÈdG ¢ù«FôdG ∫ó©dG ôjRh ≈∏Y
.z…OÉæJ øŸ IÉ«M ’ øµdh .áª¡àdG ¬«∏Y âÑãoJ øe ≥MÓjh ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ≥≤ëoj
ÚØXƒŸÉH ≥∏©àj AõL ,øjCGõL ¤EG º°ù≤oJ »¡a äÉ≤MÓŸG ¤EG á°ùædÉH{ :±É°VCG
∑Éæg øµdh .Üƒ°ùæe ƒg Éªc ôjRƒdÉH ≥∏©àj AõLh ,IQGRƒdG πNGO Iô°SÉª°ùdÉHh
óMCG ’ ∂dòdh .zº¡àjÉªM{ `d kÉ«∏ªY ƒgh ÜGƒædGh AGQRƒdG áªcÉëÃ ¢UÉN ¿ƒfÉb
á≤MÓe óMCG áYÉ£à°SÉH ó©j ⁄ áLQód ô°ûàæj OÉ°ùØdÉa ,ó∏ÑdG Gòg ‘ kGóMCG ≥MÓj
.z¬«a •Qƒàe πµdÉa ,¬«ÑµJôe
πc ‘ ∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG AÉYóà°SEG øe ™fÉe ’ øµdh ,í°VGh ô°ûof Ée ¿CG{ í°VhCGh
™aO øe …ôéj Éeh ,äÉeƒ∏©e øe ¿Éµ∏Á ÉªY Éª¡MÉ°†«à°S’ ÚJójô÷G øe
π˘˘c π˘˘ª˘ °ûj π˘˘H Ió˘˘ MGh IQGRh ≈˘˘ ∏˘ Y ô˘˘ °üà˘˘ ≤˘ j ’ ä’ƒ˘˘ ª˘ Yh äGô˘˘ °ùª˘˘ °Sh ihÉ˘˘ °TQ
.zäGQGRƒdG
¤EG º¡àdÉMEGh ÚÑµJôŸG ≈∏Y AÉYOE’G …õ««ªàdG ΩÉ©dG ÖFÉædG áYÉ£à°SÉH{ :∫Ébh
Gòg ‘ á©°SGh äÉ«MÓ°U ∂∏Á ƒ¡a ,á∏°üdG äGP á«aÉæÄà°S’G áeÉ©dG äÉHÉ«ædG
¿G ó≤àYCGh .á≤HÉ°S á∏ãeCG ∑Éægh ,ÖFÉf hCG ôjRh ≈∏Y AÉYO’G ¬àYÉ£à°SÉHh .QÉWE’G
¿ƒfÉb ¤EG OÉæà°S’ÉH ≥MÓj ¿Gh ,áfÉ°üM ∂∏àÁ ’ ¿G Öéjh ∞Xƒe ôjRƒdG
.záØ«XƒdG ∫Éª©à°SG A»°ùoj ÉeóæY ,äÉHƒ≤©dG
á˘˘≤˘ MÓ˘˘e Ωó˘˘©˘ d äÉ˘˘fÉ˘˘ª˘ °Vh äÉ˘˘fÉ˘˘°üM ¬˘˘∏˘ c QÉ˘˘°U ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¿G ∞˘˘°SDƒŸG{ :±É˘˘ °VCG
¿Éc PEG ,á«°†≤dÉH Ò°ùdG{ kGó©Ñà°ùe .OÉ°ùØ∏d ™jô°ûJ Gògh ,ÚÑµJôŸGh Úª¡àŸG
…õ««ªàdG ΩÉ©dG »YóŸG øe Ö∏£dG ,ÈÿG ô°ûæd ∫hC’G Ωƒ«dG òæe ∫ó©dG ôjRh ≈∏Y
:≈∏Y ¢üæJ á«FGõ÷G äÉªcÉÙG ∫ƒ°UCG øe 16 IOÉŸG{ :ºàNh .z∑ôëàdG
AÉæH hCG ,¬°ùØf AÉ≤∏J øe ÉeEG ,ΩÉ©dG »YóŸG ¤EG …õ««ªæàdG ΩÉ©dG »YóŸG õYƒj{
ÉgÈN π°üàj »àdG ºFGô÷G ¿CÉ°ûH äÉÑ≤©àdG AGôLEÉH ,∫ó©dG ôjRh øe ôeCG ≈∏Y
.z?É¡≤«Ñ£J ¤EG QÉ°üj ’ GPEÉª∏a .z¬ª∏©H

á«fƒfÉb OGƒe
øe √DhGôLEG ≥Ñ°S ób πªY øY ÖLGh
ÖbÉ˘˘ ©˘ j ¬˘˘ à˘ ˘ª˘ ˘¡˘ ˘e hCG ¬˘˘ à˘ ˘Ø˘ ˘«˘ ˘Xh ∫É˘˘ ª˘ ˘YCG
á˘˘eGô˘˘¨˘ Hh á˘˘æ˘ °S ¤EG ô˘˘ ¡˘ °T ø˘˘ e ¢ùÑ◊É˘˘ H
.¬H nπpÑnb Ée áª«b ÉØ©°V É¡∏bCG
357 IOÉŸG ¯
ÖLGh ÒZ kGôLCG ¢ùªàdG hCG òNCG øe
hCG ¬°ùØæd ¿Éc AGƒ°S ¬H óYƒdG nπpÑnb hCG
»˘˘©˘ °ùdG hCG ø˘˘jô˘˘NBG á˘˘dÉ˘˘fEG ó˘˘°ü≤˘˘H √Ò¨˘˘ d
hCG ä’hÉ≤e hCG kÓªY hCG áØ«Xh º¡àdÉf’
øe Éëæe hCG ÉgÒZ kÉMÉHQCG hCG ™jQÉ°ûe
hCG á˘˘ eÉ˘˘ ©˘ dG äGQGOE’G ió˘˘ MEG hCG á˘˘ dhó˘˘ dG
ájCÉH äÉ£∏°ùdG ∂∏°ùe ‘ ÒKCÉàdG ó°ü≤H
ø˘˘ ˘ e ¢ùÑ◊É˘˘ ˘ H Öbƒ˘˘ ˘ Y âfÉ˘˘ ˘ c á˘˘ ˘ ≤˘ ˘ jô˘˘ ˘ W
É˘˘¡˘ ∏˘ bCG á˘˘ eGô˘˘ ¨˘ Hh Úà˘˘ æ˘ °S ¤EG ø˘˘ jô˘˘ ¡˘ °T
.¬H nπpÑnb hCG òNCG Ée áª«b ÉØ©°V
359 IOÉŸG ¯
ôeBG ¬«dEG nπpcho Ée ¢ù∏àNG ∞Xƒe πc
º˘˘µ˘ ë˘ H ¬˘˘à˘ fÉ˘˘«˘ °U hCG ¬˘˘à˘ jÉ˘˘Ñ˘ L hCG ¬˘˘ JQGOEG

øe πµ°T …CÉH ¬HCÉj ’ á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG º¶©e ¿G kÉë°VGh äÉH
.¬«a ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤Mh áeÉ©dG ¬à«dÉeh √OÉ°üàbGh ó∏ÑdG Gòg Ò°üŸ ∫Éµ°TC’G
kÓ¨à°ùe ΩÉ©dG ∫Éª∏d á∏eÉµdG áMÉÑà°S’G ¢SQÉÁ á≤Ñ£dG √òg º¶©e ∫GR Éªa
≈∏Y äÉ≤Ø°üdG áëFGQ âdGRÉeh .¢SÉædG RGõàHG ≈∏Y ¬JQóbh »°SÉ«°ùdG ¬©bƒe
áë∏°üe ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG ≈æÑoJ äÉeƒ°üÿGh äÉØdÉëàdG âdGR Éeh ,ìƒØJ É¡YGƒfCG
.∑GP hCG ÖFÉædG Gògh ,∑GP hCG ôjRƒdG Gògh ,∑GP hCG »°SÉ«°ùdG Gòg
∫ƒM ,zájQƒ¡ª÷G{h zQÉ¡ædG{ »àØ«ë°U ‘ »°VÉŸG ´ƒÑ°S’G ‘ ô°ûof Ée
IÒÑc É«aÉe ¿G ôjRƒdG Gòg É¡dÓN øe ø∏YCG »àdG »gh ,zôjRh äÉaGÎYG{
ágƒÑ°ûŸG É¡JÓeÉ©e ôjôªàd ÒÑc πµ°ûH ≈°TôdG ¢SQÉ“h ¬JQGRh ‘ π¨∏¨àJ
.áHPÉc äÉeƒ∏©e áæª°†àŸGh áØjõŸGh
Ú°ùªN ≈°VÉ≤àj ¿Éc ,IQGRƒdG ‘ ¬≤Ñ°S …òdG ôjRƒdG …G ,¬Ø∏°S ¿EG ∫Ébh
πc øY IÒÑc Iƒ°TQ ¬«°VÉ≤J ¤EG áaÉ°VEG ,É«aÉŸG √òg øe kÉ«eƒj Q’hO ∞dCG
Gƒ°VôY ÉeóæY ¬Ñàµe øe É«aÉŸG √òg AÉ°†YG OôW ¬fG ∫Ébh .É¡©bƒj á∏eÉ©e

ø˘˘ e ¢ùÑ◊É˘˘ H ÖbÉ˘˘ ©˘ j ,π˘˘ ª˘ ©˘ dG í˘˘ dÉ˘˘ °üH
áÄe øe áeGô¨dÉHh Úàæ°S ¤EG øjô¡°T
.IÒd ∞dCG »àjÉe ¤EG ∞dCG
.»°TGôdÉH É¡°ùØf áHƒ≤©dG ∫õæJh 355 IOÉŸG ¯
ø˘˘ ˘ ˘ e ¢üî˘˘ ˘ ˘ °T ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y ¢Vô˘˘ ˘ ˘ Y ø˘˘ ˘ ˘ e
`dG IOÉŸG ‘ ºgôcP OQGƒdG ¢UÉî°TC’G
√óYh hCG iôNCG á©Øæe …CG hCG ájóg 351
hCG πª©«d ÖLGh ÒZ ôLCG π«Ñ°S ≈∏Y É¡H
hCG ¬˘˘à˘ Ø˘ «˘ Xh ∫É˘˘ª˘ YCG ø˘˘e kÓ˘ ª˘ Y π˘˘ ª˘ ©˘ j ’
¥Ó˘˘ j ⁄ GPEG Öbƒ˘˘ Y √ò˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘ æ˘ ˘ J ô˘˘ ˘NDƒ˘ ˘ «˘ ˘ d
áKÓK ¢ùÑ◊ÉH ,k’ƒÑb óYƒdG hCG ¢Vô©dG
øY ¢ü≤æJ ’ áeGô¨Hh πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG
hCG ¢Vhô˘˘ ©ŸG A»˘˘ °ûdG á˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘b »˘˘ Ø˘ ˘ ©˘ ˘ °V
.OƒYƒŸG
356 IOÉŸG ¯
QÉ˘˘ °ûŸG ¢UÉ˘˘ î˘ °TC’G ø˘˘ e ¢üî˘˘ °T π˘˘ c
ÒZ ô˘˘ LCÉ˘ H π˘˘ Ñ˘ ≤˘ j 351 IOÉŸG ‘ º˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘dEG

,ádhódG äGQGOG ‘ …ôéj ÉqªY Ú∏aÉZ
á«MÉæd ¬æe √ƒ©ª°S É‡ Gƒ∏goP º¡æµd
á£ÑJôŸG á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H
å«˘˘M ,¬˘˘ JQGRƒ˘˘ H Ék ˘ ˘≤˘ ˘«˘ ˘Kh Ék ˘ ˘WÉ˘˘ Ñ˘ ˘JQG
QGóoJ »˘à˘dGh zäÉ˘©˘WÉ˘≤ŸG{`H É˘¡˘Ø˘°Uh
á˘«˘LGõ˘e ≥˘˘ah ,¢UÉ˘˘N ∂∏˘˘e É˘˘¡˘ fq ÉC ˘ ch
á˘ë˘°VÉ˘a äÉ˘Ø˘dÉ˘îÃh ,É˘¡˘«˘∏˘Y º˘«u ˘ ≤˘ dG
∫ÉŸG ™∏ÑJ É¡fG É¡«a Ée πq bCG äÉHÉµJQGh
.ΩÉ©dG
Gk Qqƒ˘ ˘°üJ óq ˘ ˘ YGC ¬˘˘ ˘fq G ,ô˘˘ ˘jRƒ˘˘ ˘dG ∫É˘˘ ˘b
,äÉ˘˘°ù°SDƒŸG ∂∏˘˘J ‘ Ò«˘˘¨˘ J çGó˘˘ M’E
≈∏Y ΩGób’G πqLƒD j ,¿B’G ≈àM ¬æµd
¬˘˘eGó˘˘£˘ °UG á˘˘ «˘ ˘°ûN ,Iƒ˘˘ £ÿG √ò˘˘ g
»˘£˘¨˘J »˘à˘dG á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG äÉ˘˘«˘ ªÙÉ˘˘H
.äÉ˘˘ ˘°ù°SDƒŸG ∂∏˘˘ ˘J ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Úª˘˘ ˘«q ˘ ˘ ≤˘ ˘ dG
Úªq«≤dG A’Dƒ¡H ¬àbÓY ¿q G ±Î©jh
‘ É¡«a Ò«¨J øe óq H ’ ¬qfGC h ,IôJƒàe
¿G ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øªa ,±É£ŸG ájÉ¡f
.»©«Ñ£dG ÒZ ™°VƒdG Gòg ôªà°ùj
¿ƒ˘˘ ˘ jOÉ˘˘ ˘ °üà˘˘ ˘ b’G A’Dƒ˘ ˘ ˘ g π˘˘ ˘ ˘gPo h
∫É˘ª˘Y’C Gh ∫ÉŸG ∫É˘LQh ¿ƒ˘«˘HÉ˘≤˘ æ˘ dGh
ádhÉfi{ øY º¡d ∞°ûc ÉeóæY ,ÌcG
π≤f Ée Ö°ùëH ôjRƒdG ∫Éb .z√ó«æéàd
GhQqƒ˘°üJ{ :ø˘jô˘°VÉ◊G ¢†©˘H ¬˘æ˘ Y
QÉ˘˘ Ñ˘ ˘µ˘ ˘dG Iô˘˘ °SÉ˘˘ ª˘ ˘°ùdG ø˘˘ e Úæ˘˘ KG ¿q G
äGQGRƒ˘˘ Hh ,IQGRƒ˘˘ dÉ˘˘ H ¿É˘˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘Jô˘˘ ˘e
OÉ°ùØdG ⁄ÉY ¤G ‹ÉNOG ’hÉM ,iôNGoC
,AÉ˘˘≤˘ ∏˘ dG á˘˘jGó˘˘H ‘ .∫Gƒ˘˘e’G ¢†Ñ˘˘ bh
äÓ˘eÉ› »q ˘∏˘Y É˘bó˘ZGC ,ô˘jRƒ˘dG ∫ƒ˘≤˘j
Góq¡e ,∫ƒ°ù©e ΩÓc øe ∂dP ¤G Éeh
º˘¡˘©˘e ó˘ª˘à˘YG ¿G »q ˘∏˘Y É˘Mô˘˘£˘ «˘ d É˘˘¡˘ H
AÉ≤d ,‘Ó°SG √óªà©j ¿Éc …òdG è¡ædG
50 ≠∏Ñe πªY Ωƒj πc øY ≈°VÉ≤JCG ¿CG
óMC’Gh âÑ°ùdG ¿hO øe) Q’hO ∞dCG
‘ ΩÉjCG 5 »æ©j ,(á«ª°SôdG π£©dGh
‘ Q’hO ∞˘˘ ˘ dGC 250 …CG ,´ƒ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ °SC’G
.ô¡°T πc Q’hO ¿ƒ«∏e …CG ,´ƒÑ°S’G
º¡qfÉC ch ôjRƒ∏d Ú©ªà°ùŸG ¿q G GóH
¿q G ¢VÎaEG º˘˘¡˘ °†©˘˘Hh ,Gƒ˘˘bóq ˘ ˘°üj ⁄
É˘e Ö°ùë˘H º˘¡˘d ∫É˘≤˘a ,≠˘dÉ˘Ñ˘j ô˘jRƒ˘˘dG
Ée ºµd ∫ƒbG ÉfG ,Gƒbqó°U{ :º¡æY π≤of

øe ¬JÉª¡e ôjRƒdG Gòg ºq∏°ùJ (...)
‘ ¬˘˘Ñ˘ à˘ ˘µ˘ ˘e ‘ ΩhGó˘˘ j GC ó˘˘ Hh ,¬˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘°S
âfÉc ,»°†Á Ωƒj πc ™eh ,IQGRƒdG
øY ,á˘Yhq ô˘e ≥˘FÉ˘≤˘M ¬˘eÉ˘eGC ∞˘°ûµ˘à˘J
¿q GC ¬d GóHh ,É¡∏q«îàj øµj ⁄ äÉHÉµJQG
∞Xƒe ≈fOG øe óàÁ ÚÑµJôŸG πÑM
Ωô¡dG ¢SCGQ ¤G IQGRƒdG √òg ‘ áÑJQ
¢†Ñ˘˘b ‘ Ék ˘ fÉ˘˘æ˘ a ¿É˘˘c ¬˘˘Ø˘ ∏˘ °ùa .É˘˘¡˘ «˘ a
IQGRƒ˘˘dG ¤G ¬˘˘ ©˘ ˘e ô˘˘ °†MCG ,∫Gƒ˘˘ e’C G
¿Éc ,óYÉ≤àe ¢üî°T ƒgh ,¬d Ék Ñjôb
,∑Ó°S’G óMCG ‘ á«dÉY áÑJQ ÖMÉ°U
á˘¶◊ ò˘æ˘e ¬˘fq G á˘∏˘«˘∏÷G √ô˘KÉB ˘e ø˘eh
,á≤HÉ°ùdG äÉaô©àdG πc ≈¨dG ¬dƒ°Uh
äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG ≈˘˘∏˘ ˘Y IÒ©˘˘ °ùà˘˘ dG ™˘˘ aQh
ôNB’G É¡°†©H ÉeCGh ,É¡°†©H ∞YÉ°†a
3 ¤G Q’hO 500h 300 øe É¡©aôa
∂∏J ÜÉë°UCG ¿q GC á©jQòH Q’hO ±’BG
´ƒ˘æ˘dG ø˘e º˘˘g ,á˘˘ª˘ °Só˘˘dG äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG
´ƒædG øe hCG ,∫CÉ°ùj ’h ™aój …òdG
.™aój ¿CG ô£°†e ƒg …òdG
¢SÉædG πc ¿q G ,∂dP πc øe ≈µfC’Gh
,∂dòH º∏Y ≈∏Y GƒfÉc IQGRƒdG ∂∏J ‘
‘ π˘é˘ N hG AÉ˘˘«˘ M ∑É˘˘æ˘ g ó˘˘©˘ j ⁄ PG
»àdG ,á«æ∏©dG zIqƒÿG{ √òg ¢Vôa
äÓeÉ©ŸG ÜÉë°UG ≈∏Y ¢VôØoJ âfÉc
zIÒ©°ùàdG ™aGQ{ ÚH Ée ≥«°ùæàdÉH
ÚØ˘XƒŸGh Iô˘°SÉ˘ª˘°ùdG ø˘e á˘Ñ˘ «˘ à˘ ch
.ÖFÉ˘°ùdG ∫ÉŸG Gò˘g ø˘e ø˘jó˘«˘ Ø˘ à˘ °ùŸG
Gò˘˘ g ‘ á˘˘ ©˘ ˘bÉ˘˘ Ø˘ ˘dG IQƒ˘˘ °üdG πq ˘ ˘ ©˘ ˘ dh
IÒ©°ùàdG ™aGQ ¿q GC ‘ ióÑàJ ,∫ÉÛG
…C’ ÉC Ñ©j øµj ⁄ ,Q’hO ±’BG 3 ¤G
¬©LGôj øe πHÉ≤j ¿Éc ¬qfG PEG ,´OGQ
∫ƒ˘≤˘dÉ˘H ,¬˘°†«˘Ø˘î˘J ’k hÉfi ≠˘∏˘ÑŸG ‘
º«¶©dG ¬∏dGh ,Ohófi ô©°ùdG{ :kÉæ∏Y
.z»qaƒn àr Hp Ée Q’hO ±’BG 3 øe πbG
ÉgÒZh ,á©°ûÑdG Qƒ°üdG √òg πc
AÉ˘˘≤˘ d ‘ É˘˘¡˘ °VGô˘˘©˘ à˘ °SG iô˘˘L ,Òã˘˘c
,QƒcòŸG ôjRƒdG ÚH ΩÉjG πÑb π°üM
∫É˘˘LQh Ú«˘˘HÉ˘˘≤˘ æ˘ dG ø˘˘ e á˘˘ Yƒ˘˘ ª›h
ÜÉ˘˘ ë˘ ˘°UGh ÚjOÉ˘˘ °üà˘˘ bGh ∫É˘˘ ª˘ ˘Y’G
A’Dƒg øµj ⁄ Ék ©ÑW .∫GƒeG ¢ShDhQ

»˘eÉÙG ≈˘∏˘Y É˘¡˘°ùØ˘f á˘Hƒ˘≤˘©˘dÉ˘˘H ≈˘˘°†≤˘˘j
.∫É©aC’G √òg ÖµJQG GPEG
ádó©e - 353 IOÉŸG ¯
‘ É˘˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ¢Uƒ˘˘ °üæŸG äÉ˘˘ Hƒ˘˘ ≤˘ ©˘ dG ¿EG
kÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °†jCG ∫õ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J 352h 351 OGƒŸG
.»°TGôdÉH
√òg øe πNóàŸG hCG »°TGôdG ≈Ø©ojh{
äGP äÉ£∏°ù∏d ôeC’ÉH ìÉH GPEG äÉHƒ≤©dG
á˘˘ dÉ˘˘ MEG π˘˘ Ñ˘ b ¬˘˘ H ±ÎYG hCG á˘˘ «˘ MÓ˘˘ °üdG
.záªµÙG ≈∏Y á«°†≤dG
ádó©e - 354 IOÉŸG ¯
,¢UÉÿG ´É˘˘ ˘£˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ‘ π˘˘ ˘eÉ˘˘ ˘ Y π˘˘ ˘ c kGQÉ°ûà°ùe ΩG kGÒÑN ΩG ¿Éc kÉeóîà°ùe
ó≤©H πªY ÖMÉ°U ™e §ÑJQG øe πch
nπ˘ pÑ˘ nb hCG ¢ùª˘˘à˘ dG ,ô˘˘LCG AÉ˘˘ ≤˘ d ΩGó˘˘ î˘ à˘ °SG
…CG hCG kGóYh hCG ájóg ,√Ò¨d hCG ¬°ùØæd
hCG QGô˘˘ ˘°SCG ∞˘˘ ˘°ûµ˘˘ ˘d ,iô˘˘ ˘NCG á˘˘ ˘©˘ ˘ Ø˘ ˘ æ˘ ˘ e
ΩÉ˘«˘≤˘∏˘d hCG π˘ª˘ ©˘ dG ¤EG A»˘˘°ù˘˘oJ äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘ ©˘ e
¥É◊G ó˘˘°ü≤˘˘H ¬˘˘æ˘ Y ´É˘˘æ˘ à˘ e’G hCG π˘˘ ª˘ ©˘ H
hCG ÖMÉ°üH …ƒæ©ŸG hCG …OÉŸG Qô°†dG

ádó©e - 351 IOÉŸG ¯
¤EG nÜoó˘ nf ¢üî˘˘ °T π˘˘ ch ∞˘˘ Xƒ˘˘ e π˘˘ c
hCG ÜÉ˘˘ î˘ ˘ à˘ ˘ f’É˘˘ ˘H AGƒ˘˘ ˘°S á˘˘ ˘eÉ˘˘ ˘Y á˘˘ ˘eó˘˘ ˘N
á˘˘ ª˘ ¡˘ e n∞˘ p∏˘ oc Aiô˘˘ eG π˘˘ ch ,Ú«˘˘ ©˘ à˘ dÉ˘˘ H
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طرابل�س تحيي الذكرى الثانية لرحيل المنا�ضل
عبدالمجيد الطيب الرافعي وتحتفل ب�إ�صدار كتاب عنه

الح�ضور

مقدم الح�ضور

�أقامت لجنة �إحياء الذكرى ال�سنوية الثانية لرحيل النائب الراحل الدكتور
عبد المجيد الطيب الرافعي مهرجانا في طرابل�س ،تزامن ًا مع �صدور كتاب
في هذه المنا�سبة للم�ؤلف الدكتور م�صطفى الحلوة بعنوان «عبد المجيد
الطيب الرافعي :ق�ضيته الإن�سان  -ر�سالته العروبة  -وجهته فل�سطين».
ح�ضر المهرجان الرئي�س �سعد الحريري ممثال بالنائب �سمير الج�سر،
الرئي�س نجيب ميقاتي� ،أحمد ال�صفدي ممثال وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التمكين
االقت�صادي للن�ساء وال�شباب فيوليت خير اهلل ال�صفدي ،الوزير والنائب ال�سابق
محمد ال�صفدي ،النائب جان عبيد ممثال بايلي عبيد ،النائب محمد كبارة ممثال
بنجله كريم كبارة ،الوزير والنائب ال�سابق الدكتور �أحمد فتفت ،الوزير ال�سابق

الدكتور �سامي منقارة ،الوزير ال�سابق ر�شيد دربا�س ،الوزير ال�سابق �أ�شرف
ريفي ،النائب ال�سابق محمود طبو والنائب ال�سابق كاظم الخير.
كما ح�ضر المهرجان المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي ال�صمد،
مفتي طرابل�س وال�شمال الدكتور مالك ال�شعار ،متروبوليت طرابل�س للروم
الملكيين الكاثوليك المطران �إدوار �ضاهر ،نقيب المهند�سين في طرابل�س
المهند�س ب�سام زي��ادة ،نقيب االط�ب��اء الدكتور �سليم اب��ي �صالح ،عقيلة
المحتفى به ليلى بق�سماطي الرافعي ،رئي�سة المنطقة التربوية نهلة حاماتي،
القا�ضي ط��ارق زي��ادة ،رئي�س دائ��رة اوق��اف طرابل�س ال�شيخ عبد ال��رزاق
�إ�سالمبولي ،وح�شد من ممثلي الهيئات الحزبية والف�صائل الفل�سطينية

�أبي �صالح� :أفنى العمر في الن�ضال
نقي��ب �أطب��اء لبن��ان  -طرابل���س
الدكتور �س��ليم �أبي �صالح �ألقى كلمة
في المنا�سبة جاء فيها:
«نلتق��ي زمالء و�أ�ص��دقاء و�أحبة،
في ذكرى رحيله م�س��تلهمين �سيرته
طبيباً للفقراء ومنا�ض�ل ًا عن ق�ض��ايا
�ش��عبه و�سيا�س��ياً ما بدل تبدي ًال عما
يعتقده حقاً وعد ًال وجما ًال.
عب��د المجيد يرح��ل عن��ا ،لكنه ال
يغي��ب ع��ن وج��دان �أهل��ه ورفاق��ه
و�أحبائه.
�إبن الدوحة الرافعية� ،أعرف عنه
�أكثر مما �أعرفه .كنت مراهقاً يتلم�س
بداية ال�ش���أن العام ،عندما كان �إ�سم
عب��د المجي��د الرافع��ي �أح��د الرموز
الأ�سا�سية التي �إنطبعت في وجداني
العام ،من بداية الوعي.
ومن موقعي اليوم كنقيب للأطباء
ف��ي طرابل���س �أ�س��تلهم م��ن �س��يرته
المعنى الحقيقي لر�سالة الطبيب في
مجتمعه.
نلتق��ي الي��وم ف��ي ذك��رى رحيل��ه
الثانية لن�س��تلهم من �سيرته المعنى
الحقيق��ي لوظيف��ة الطبي��ب ف��ي
المجتمع.
فالدكت��ور عب��د المجيد ل��م يوقف
عمل��ه كطبي��ب عن��د ح��دود عيادت��ه
و�أبواب الم�ست�شفيات لي�شرع �أبوابه
�أم��ام من هو قادر عل��ى تحمل كلفتها
فق��ط� ،إنم��ا ذهب الى حي��ث المر�ض
يترافق مع العوز والفقر والجهل في
رق�ص��ة ط��ال �أمده��ا ،وم�س��رحها
وراق�ص��وها يتمددون مع ال�س��نوات
ليق�ض��موا المزي��د م��ن المن��ازل
والحارات والعائ�لات ف�أعطى لمهنة
الط��ب بعده��ا الإن�س��اني �إنطالقاً من
مبد�أ حق كل �إن�س��ان بالح�صول على
الرعاية ال�صحية المالئمة.

نقيب �أطباء لبنان  -طرابل�س
الدكتور �سليم �أبي �صالح

البع��د الثاني كان البع��د الوطني
فقد جمع الى ممار�سة الطب والتفاني
ف��ي خدم��ة المر�ض��ى وكان �ش��عاره
«�ص��حة الفقراء تعوي�ض عن ك�سوة
الإحتياج» ي�ض��اف �إلي��ه التفاني في
الن�ض��ال م��ن �أج��ل �إحق��اق دول��ة
المواطن��ة والعدالة الإجتماعية عبر
التغيير ال�سلمي للنظام ال�سيا�سي في
لبنان تحقيقاً لل�ش��عار ال��ذي �آمن به
حتى الرمق الأخير في �س��بيل وحدة
الوطن وحرية �شعبه و�سيادة قراره.
منذ بداية �ش��بابه وعى فل�س��طين
و�س��اهم في الدف��اع عنه��ا و�إعتبرها
البو�ص��لة التي تح��دد وطنية هذا �أو
ذاك.
ه��ذا كان البع��د الثال��ث نق��ف في
ح�ض��رته اليوم وفل�س��طين تتعر�ض
لموج��ة جدي��دة م��ن الت�آم��ر عبر ما
ي�س��مى ب�ص��فقة القرن والتطبيع مع
الكيان ال�ص��هيوني واله��دف هو منع
ال�ش��عب الفل�سطيني من حق العودة

و�إقامة دولته الم�س��تقبلية على كامل
المج��ال الممتد من البح��ر الى النهر
وعا�ص��متها القد�س وتثبي��ت القد�س
ال�ش��ريف عا�ص��مة �أبدي��ة للكي��ان
ال�صهيوني.
نق��ف الي��وم ف��ي ح�ض��رة الغائب
الحا�ض��ر ون�س���أل ع��ن ه��ذه الأبعاد
الثالثة التي �أفنى العمر في الن�ض��ال
من �أجلها ،فما ع�سانا نجيب؟
�أنق��ول �إن الطباب��ة في لبنان عام ًة
والأطباء خا�ص�� ًة يتعر�ضون لأق�سى
و�أ�ش��نع حمل��ة ت�ش��ويه وتجويع في
تاريخ لبنان الحديث ،بحيث �أ�ص��بح
هم الطبيب كمعظم الفئات ال�ش��عبية
البح��ث ع��ن لقم��ة العي���ش خ��ارج
الوطن.
�أنق��ول �إن الحري��ة والعدال��ة
الإجتماعي��ة �أ�ص��بحتا حلم��اً م��ن
الما�ضي الجميل و�ش��عاراته البراقة
التي ال تالئم الزمن الحديث.
�أنقول فل�سطين تحولت الى ق�ضية
مركزية لل�شعوب العربية ،الى ق�ضية
عذراء جميلة تتنات�ش ج�سدها الذئاب
ال�ض��ارية و�إنها معرو�ض��ة للبيع في
�س��وق النخا�س��ة بائعه��ا �أ�ش��قا�ؤها
و�شاريها مغت�صبوها� ،أما �أبنا�ؤها فال
�سبيل لهم �إال مقاومة الأنياب ال�شر�سة
النهم��ة العط�ش��ى ال��ى الدم��اء
ب�أج�سادهم العارية المدماة.
ع��ذر ًا زميلن��ا الكبي��ر عل��ى ه��ذه
ال�صراحة فالخنوع والخ�ضوع �أهون
م��ن الدف��اع ع��ن الكرامة الإن�س��انية
وتقا�س��م المغان��م �أ�س��هل م��ن بن��اء
مجتمع عادل ،وبيع العذارى وو�أدهم
�أ�سهل من الدفاع عن كرامتهم.
ولكن هن��اك البع���ض الآخر الذي
ي�ش��بهك عل��ى قلت��ه م��ا زال يق��اوم
ويرف�ض الهزيمة».

و�أبناء طرابل�س وال�شمال.
في الإفتتاح الن�شيد الوطني وكلمة تقديم من الدكتور ب�شير موا�س تناول
فيها م�سيرة النائب والمنا�ضل الراحل الدكتور الرافعي «الذي كر�س نف�سه
للنا�س وللفقراء و�إخ�ت��اره �أه��ل طرابل�س ليمثلهم في البرلمان فحمل هم
المدينة والوطن و�آالم اللبنانيين في قلبه وعقله في مختلف المراحل الدامية
التي مر بها لبنان».
ثم كانت كلمات لنقيب الأطباء �سليم �أبي �صالح ،والنائب �سمير الج�سر،
والرئي�س نجيب ميقاتي ،وال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي ،وم�ؤلف الكتاب
الدكتور م�صطفى الحلوة.

الج�سر :نحتاج �سيرته لمواجهة زمن الردة
النائب �س��مير الج�س��ر �ألقى كلمة
جاء فيها:
دولة الرئي�س� ،أ�ص��حاب المعالي
وال�سعادة� ،سماحة المفتي الدكتور
ال�ش��يخ مال��ك ال�ش��عار� ،أ�ص��حاب
الف�ض��يلة� ،أ�ص��حاب ال�س��يادة،
ح�ضرة النقيب� ،أهل الفقيد ،ال�سيدة
ليلى� ،أيها الحفل الكريم،
ً
ي�سعدني �أن �ألتقي بكم جميعا في
ه��ذه الأم�س��ية ،في الذك��رى الثانية
لغي��اب الحبيب والن�س��يب الدكتور
المنا�ض��ل عب��د المجي��د الرافع��ي،
وبمنا�س��بة �ص��دور كت��اب «عب��د
المجي��د الطي��ب الرافع��ي» لم�ؤلف��ه
الدكت��ور م�ص��طفى الحل��وة ...هذا
الأديب المنا�ضل الذي عا�ش لحظات
الن�ض��ال �أو معظمه��ا وراف��ق زم��ن
الدكت��ور عب��د المجي��د ف��ي �أحالمه
و�آالم��ه والذي هو ف��ي نظري ،ومن
خ�لال �أدب��ه الراق��ي ولغت��ه المتينة
و�إح�سا�س��ه الوطن��ي والقوم��ي،
ومواكبت��ه لزم��ن الم��د القوم��ي �أو
لق��رب عه��د به ق��د يك��ون م��ن �أقدر
النا�س على ر�س��م �أ�ص��دق لوحة عن
زم��ن عب��د المجي��د ،نعم زم��ن عبد
المجيد وعن عب��د المجيد الذي كان
بحق رمز ًا من �أهم رموز تلك الفترة
الن�ضالية.
�أنا لم �أقر�أ الكتاب ،لأني لم �أح�صل
عل��ى ن�س��خته وهو �س��يوقع ويوزع
الي��وم ،وقد �إكتفيت بم��ا يفتر�ض �أن
يحمله غ�لاف الكتاب كما ُي�س َت َ�ش ُّ
��ف
م��ن بطاق��ة الدع��وة م��ن عب��ارات
م�ش��وقة« :ق�ض��يته الإن�س��ان -
ر�سالته العروبة  -وجهته فل�سطين»
وتوقف��ت قلي�ل ًا عن��د ه��ذه الأبع��اد
الثالث��ة الت��ي عل��ى ما يبدو ر�س��مها
الم�ؤل��ف �إط��ار ًا �أ�سا�س��اً لن�ض��ال

النائب �سمير الج�سر

الدكت��ور عب��د المجيد لأ�س��تنتج �أن
ه��ذه الأبع��اد الثالث��ة الت��ي طبعت
ن�ض��ال الدكتور عب��د المجيد وزمنه
ه��ي حاجتنا الي��وم وغ��د ًا وبعد غد
وربما لفترة طويل��ة ،لنواجه الردّة
وال�سقوط في وحول ال�صفقات ،لأن
�ص��فقة الع�ص��ر التي ُي َر ِّوجون لها ال
تخ��رج ع��ن كونه��ا بيع��اً للأر���ض
والعر���ض ،وتن��از ًال ع��ن التاري��خ
والهوي��ة ،وتفريط��اً بالمقد�س��ات،
ر َّو َج و ُي َر ِّو ُج لها �سما�سرة العقارات
م��ن ال�سيا�س��يين الج��دد ف��ي زم��ن
الأزم��ات الطائفي��ة والمذهبي��ة
والح�صارات الإقت�ص��ادية والمالية
ع�س��ى �أن يتلقفها الغارقون في �ش��ر
�أعماله��م ف��ي غفل��ة م��ن ال�ش��عوب،
ولك��ن و�إنطالق��اً م��ن �إيمانن��ا ب��اهلل
وبوعده ومن خالل الأخذ بالأ�سباب
التي بينها لنا اهلل ،ف�إن هذه ال�ص��فقة
ل��ن تمر ب���إذن اهلل ...ول��و وقعها كل
الحكام.
ويبقى الإن�س��ان هو البداية وهو

النهاية ،الإن�س��ان الذي ي�ستطيع �أن
يت�ص��دى ل��كل الم�ؤامرات .فق�ض��ية
الإن�س��ان الت��ي نا�ض��ل م��ن �أجله��ا
الدكت��ور عب��د المجيد هي الق�ض��ية
��ق
الأم ف��ي كل الع�ص��ور ومن��ذ َخ ْل ِ
�آدم ...ه��ذا الإن�س��ان الذي ك ّرمه اهلل
�س��بحانه وتعالى و�إ�ستخلفه اهلل في
َّ
و�س��خر ل��ه كل
الأر���ض لعمارته��ا،
�ش��يء وحمل��ه ف��ي الب��ر والبح��ر
وف�ض��له عل��ى كثي��ر م��ن خلق��ه...
الإن�سان الذي حثه اهلل على �أن يكون
قوي��اً م��ن خ�لال الحديث ال�ش��ريف
ال��ذي يق��ول «الم�ؤم��ن الق��وي خير
و�أح��ب ال��ى اهلل م��ن الم�ؤم��ن
ال�ضعيف».
والقوة �أيها الأخوة ،لها �أوجه ال
ح�ص��ر له��ا ...فمنه��ا ق��وة الإيم��ان
والمعتقد والر�ؤية والب�صيرة ومنها
ق��وة البدن وقوة العمل وقوة العلم
وق��وة الم��ال وق��وة ال�ص��حة وقوة
ال�س�لاح..الى م��ا هنال��ك ...ولنا في
الدكت��ور عب��د المجي��د ف��ي نظرت��ه
للإن�سان وخدمته له �أ�سوة ح�سنة...
لقد َّ
�س��خر الدكتور عبد المجيد علمه
ف��ي الط��ب لخدم��ة الإن�س��ان ،فكان
يحمل �شنطته ويتنقل بين المر�ضى،
لي��ل نه��ار ،مبعد ًا عنهم ذل ال�س���ؤال
م�س��اعد ًا له��م ف��ي الحف��اظ عل��ى
�ص��حتهم ...حت��ى �إذا �إت�س��ع �أم��ر
الحاج��ة وكب��رت الثقة به��ذا العمل
الإن�س��اني ،عم��ل ه��و ورفاق��ه على
�إن�ش��اء الم�ستو�ص��فات ف��كان
م�ستو�ص��ف طرابل�س وم�ستو�ص��ف
المين��اء وال �أدري �إن كان هن��اك
غيرهما ...لكن الدكتور وبم�ساعدته
الطالب �أي�ض��اً على طل��ب العلم في
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طرابل�س تحيي ذكرى المنا�ضل عبدالمجيد الطيب الرافعي
ميقاتي :عالمة فارقة في تاريخ طرابل�س
وح�ضورها ال�سيا�سي المحلي والوطني والعربي
الرئي�س نجي��ب ميقاتي �ألقى كلمة
في الذكرى جاء فيها:
�أيها الحفل الكريم
لل�س��نة الثاني��ة �أعتل��ي المنبر في
ح�ض��رتكم لنحي��ي ذك��رى غي��اب
الدكت��ور عب��د المجي��د الرافع��ي،
العالم��ة الفارقة ف��ي تاريخ طرابل�س
وح�ض��ورها ال�سيا�س��ي المحل��ي
والوطن��ي والعرب��ي ،الرجل الدمث،
ال�سيا�سي ال�صلب المبادئ ،والطبيب
المداوي والحكيم بكل معنى الكلمة.
فمن �أوتي الحكمة �أوتي كل �شيء.
ه��ي الأي��ام ،يداوله��ا الخالق بين
النا���س ول ُيظ ِه�� َر �أَ ُيهُ��م �أح�س��ن عملاً .
وم�� ُد يد الخير للنا�س عبادة يا من لم
تعرف يداه �سوى الخير وقلبه �سوى
الحب وعقله �س��وى المبادئ والقيم.
ولق��د �ص��ح ل��ي ان �ألق��ي نظ��رة على
الكتاب الذي �أعده الدكتور م�ص��طفى
حل��وة وفي��ه �ش��هادات النا���س ب��ك
وخطب��ك ومواقف��ك ،فت�أك��دت �أن��ك
مرج��ع ل��ي ولكث��ر مثل��ي نلج���أ ال��ى
تاريخ��ك لن�س��تلهم من��ه ف��ي وطن لم
يتعظ بع�ض �سيا�س��ييه م��ن التاريخ
ليحم��وه من الويالت وم��ن النكبات،
ب��ل عل��ى العك���س ه��م يمعن��ون ف��ي
ا�ستح�ض��ار الإنق�س��امات والح��روب
والطائفية والع�صبيات المذهبية في
محاول��ة لتوظي��ف النا���س لخدم��ة
م�شاريعهم ال�سلطوية.
وال��ى ال�س��يدة التي تم�س��كت بكل
تف�ص��يل �أراد الدكت��ور الرافع��ي
التم�س��ك به ،من البيت المفتوح� ،إلى
الخدمات ال�شعبية� ،إلى لقاء الثالثاء
بن�ش��اطه ومتابعته الحثيثة ل�ش���ؤون
المدينة و�شجونها� ،إلى ال�سيدة ليلى
كل المحب��ة والتقدي��ر واالحت��رام
والعرفان .منك نتعلم الوفاء والثبات
والن�ضال ولك طول العمر.
�أيها الحفل الكريم
ف��ي ذك��رى م��ن كان ق��دوة ف��ي
االنتم��اء الوطن��ي والقوم��ي ،نتطلع
ال��ى واقعن��ا المرير فن��راه يتدحرج

الرئي�س نجيب ميقاتي

�أكث��ر ف�أكثر نحو االنغالق والتقوقع،
فالحكم في لبنان بات كحكم الزوايا،
يتمتر���س كل فريق في زاويته
بحيث
ُ
الطائفي��ة والمذهبي��ة ويمتن��ع ع��ن
التفاع��ل م��ع باق��ي مكون��ات الوطن.
االح��داث االمني��ة الم�ؤلم��ة الت��ي
�ش��هدناها خطيرة جدا جدا و�س��ببها
الرئي���س كان و�س��يبقى النف��خ ف��ي
الع�ص��بيات وتحري��ك الفت��ن النائمة
كما وت�سخير الدولة ومرافقها لخدمة
طرف على ح�س��اب �أط��راف ،وهذا ال
ي�س��تقيم ف��ي لبن��ان بل��د التوازن��ات
الدقيق��ة والح�سا�س��يات المفرط��ة
وخ�صو�صيات المجموعات اللبنانية،
وال �أعن��ي بكلم��ة الخ�صو�ص��يات
الدينية فح�س��ب بل حتى الإجتماعية
بين قرية واخرى ومدينة واخرى.
وفي خ�ض��م ه��ذه الأحداث ،الحت
في الأفق محاولة ال�ستدراج طرابل�س
الى فتنة ،فوقفنا مع قيادات المدينة
ال�سيا�س��ية والروحية �سد ًا منيعًا في
وجهه��ا .قلن��ا ونكرر الق��ول كل يوم:
طرابل���س مدين��ة ترحب ب��كل النا�س
وتتعامل ب�إحت�ضان مع من يحت�ضنها
ويحترم خ�صو�ص��ياتها وتدير الظهر
لم��ن يح��اول ا�س��تدراجها او فر���ض
وجوده عليها.

الطرابل�س��ية
الخ�صو�ص��يات
معروفة ال تحتاج لتف�س��ير :طرابل�س
مدين��ة عروبية� ،إلت��زام �أهلها الديني
تاريخ��ي ،ففيه��ا م��ن الم�س��اجد
والكنائ���س م��ا يكف��ي لفه��م تل��ك
الخ�صو�ص��ية وهي مدين��ة الأبواب:
من ب��اب التبانة الى ب��اب الرمل الى
ب��اب الحديد الى البوابة في الميناء.
�أبوابه��ا معروف��ة وكذل��ك كيفي��ة
الدخ��ول اليه��ا .ونح��ن ،كم��ا يعرف
الجميع ،من �أ�صحاب نظرية الأبواب
المفتوحة في ال�سيا�س��ة ،فاذا �أغلقت
الأبواب نبقي القنوات مفتوحة ،و�إذا
�أغلقت القنوات نفت�ش عن النوافذ.
فنه��ج التحري���ض والقطيع��ة
وا�ستح�ض��ار المحطات ال�سيئة لي�س
نهجنا ولن يكون ،فنحن كنا و�سنبقى
من �س��عاة الخير والجمع ال التفرقة.
والي��وم ،وف��ي ح�ض��رة الغائ��ب
الحا�ض��ر� ،أ�ؤكد للجميع �أن طرابل�س
عن��وان الإنفت��اح بي��ن كل المكون��ات
اللبناني��ة وهي ترحب بكل �ض��يوفها
وت�ستقبل الجميع بالترحاب .تح�صل
�أعم��ال ارهابية في �أكث��ر مدن العالم
�أمن��ا ،وه��ذا ال يعن��ي ان تل��ك المدن
مو�صومة بالإرهاب.
ويج��در بن��ا للمنا�س��بة �أن نتق��دم
بال�ش��كر والتقدير م��ن الجي�ش وقوى
الأمن الداخلي وكل االجهزة الأمنية
الذين يعملون على �ض��مان الأمن في
طرابل���س وفي كل لبنان ،وع�س��ى �أن
يعمل بع���ض الأطراف عل��ى تخفيف
ال�ضغط عنهم من خالل تخفيف نبرة
التوت��ر ف��ي الخط��اب والتوق��ف عن
التط��اول الممنهج عليهم والت�ش��كيك
بدوره��م عند كل مفترق وخالف ،لأن
ذل��ك ي�ض��عف معنويات الع�س��كريين
الذي��ن ي�ض��حون بحياته��م ووقته��م
للحف��اظ عل��ى الأم��ن واال�س��تقرار
وحماية الح��دود ويترك انعكا�س��ات
�س��لبية عل��ى هيب��ة الم�ؤ�س�س��ات
الع�سكرية واالمنية.
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َ
َ
ومعك
عنك
الحديث
بق�سماطي الرافعي :في
ِ
ُ
تركتها لنا
الو
يختلط ُ
بالر ِ
جداني ّ
�سالة التي َ
ُّ

ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي �ألقت كلمة جاء فيها:
�أ�سع َد اهللُ م�سا َءكُم ب ُك ّل خير يا �أوفيا َء بلدي.
عب َد المجيدِ ،رفيقي وحبيبي وقائدي....
خب
بح
ُي�س��عدُني في هذهِ الع�ش��ي ِة الكريمةَِ ،و ُ
ِ
�ض��ور نـ ُ ِ
وال�سيا�سي في مدينت َِك وفي بالدي،
الوطني
َوقادةِ العملِ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
اقتطع الزمنُ
وبح�ض��ور رفاقِك� ،أهلِك و ُمحبيك ،و َبعـ َد � ِأن
َ
ِ
أتب��ادل َ
َ
َ
معك
وبينكُ .ي�س��عدني �أن �
�س��نتين بيننا
م�س��اف َة
ِ
أهديك ُم� َ
الي��و َم الهداي��ا ،ف� َ
ؤلف الدكتور م�ص��طفى الحلوة
وتهدين��ا �أنتَ التفات�� ًة َ
منك �إلى الوراء .التفات ُة ال�ش��راك ِة
العاطف ّي ِة والأخالق ّي ِة والن�ض��ال ّي ِة والوطن َّي ِة والإن�سان َّي ِة
الع��زم والعزيم��ةِ .نحنُ
بينن��ا وبين��ك ،وت�س��اعدُنا على
ِ
الذين وقفنا العم َر
جبل ظ َّل حتى اللحظ ِة الأخيرةِ
بجانب ٍ
ِ
َّ
النف�س��ي والمعن��ويِّ  .ظ��ل حتى
االجتي��اح
َيق��وى عل��ى
ِ
ِّ
النفو�س
ك�س�� َر
اللحظ�� ِة الأخي��رةِ ُيح�� ِّر ُم عل��ى ال
ِ
ِ
أح��داث ْ
جي��ل م��نَ
الم�ؤمن��ةِ ،ويعتب�� ُر الق�ض��ايا الكب��رى بحج�� ِم ٍ
الم�ؤمنينَ بالحياةِ الح َّرةِ الكريمةِ.
َ
َ
ُ
جدان��ي من��هُ،
يختل��ط ال ُو
ومع��ك
عن��ك
ف��ي الحدي��ثِ
ُّ
لتين ت َركتهُما لنا َوعياً والتزاماً نقر�أ
بال ّرواي ِة وال ّر�سال ِة ا ّل ِ
الطريق ون�ست�ش�� ِر ُف بهما الموقف في
من خال ِل ِهما خريط َة
ِ
ُ
لحظ�� ِة الحراج ِة الق�ص��وى لبلدنا لبن��انَ ولأمتِنا العرب ّي ِة
قلب �شمالِها العزيز.
ولمدينتِنا
َ
طرابل�س في ِ
َ
ورفاق عبدالمجيد،
�أ ُّيها الأح ّب ُة� ،أ�صدقا َء
الرافعي
لم ي�ص��م ْد قائدُنا الدكتور عب�� ُد المجي ِد الط ِّي ُب
ُّ
ثروة �ص��مودِهِ َ
َ
ا�س��تقوى
قوة
ويت ُر ْك لنا
ٍ
ديمومة �إ ّال لأ ّن ُه ْ
ِّ
ودورهِ وف��ي
ه
ت
ي
�شخ�ص��
د
أبع��ا
�
ل
ك
ف��ي
ة
�س��ال
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
بثقاف�� ِة ال ّ
القومي.
د
البعـ
طليعتِها
ُ
ّ
ُ
في �أ�س��ابيعِ ِه ب ْل و�أيّامِ ِه الأواخِ ِر كان اليزا ُل يعي�ش في
نف�س�� ِه
العرب��ي و ُيخفي قل َق ُه ال
الح��دث
قل��ب
ِ
إن�س��اني عنْ ِ
ِ
ِّ
َّ
َ
يفارقـْ�� ُه يوماً ولم
ل��م
الذي
،
م
اله��
هذا
خل��ف
ِ،
ه
��
و�
أوجاعِ
ِّ
ٍ
ً
ً
ً
ً
عن الت�أث ِر
ُيتْع ْب ُه لحظة واح��دة ،ولم
يطرح ُه مرة بعيداِ ،
ْ
ع�صف الأل ِم
ِ
والت�أثي ِر .لقد بلغتِ القدر ُة لدي ِه على احتمالِ
االنتكا�سات القوميةِ،
مجموع
ِ
والآخرةِ معاً ،وعلى تحمُّلِ
ِ
أ�صحاب الق�ضيةِ.
ي�ستطيع ُه �إ َّال �
َمبلغاً ال
ُ
ُ
�إنّ
زاوج��تْ بينَ االعتق��ا ِد وال َّتحمُّلِ
درو�س�� ُه لن��ا التي َ
َ
إنجاز
ما
ر
ب
��
وال�ص
زالتْ
هي التي ُ
َّ
ْ
ِ
تدفعنا �إل��ى الر�ؤي ِة وال ِ
َ
َ
ّرو�س نعتقدُ� :أنَّ
حقائق
على طري ِقهِ ،وفي �ض��وءِ هذه الد ِ
هي واح��د ٌة لم تتغي ْر� ،إ ّال في
��ع الأوَّلِ م��ن هذا ِ
القرن َ
ال ُّر ْب ِ
نتائجها.
وجزئ ّي ِ
روع ال ِ
أحداث ُ
ات ِ
ُف ِ
�أ ُّيها الأ�صدقا ُء...
بع َد نكب ِة فل�س��طينَ
واغت�ص��اب ه��ذهِ القطع ِة العزيزةِ
ِ
الع��رب كانتِ النتيج ُة الطبيع َّي ُة ،وعلى امتدا ِد
أر�ض
منْ � ِ
ِ
ّ
تما�س��كْنا في الثقاف ِة
ِها،
ل
أج
�
ن
ال
عُ ق��و ِد
منْ
�ض��الِ
ه��ي �أ َّننا َ
َ
إيمان في مواجه�� ِة ال ُمعتدي
ل
وا
ي��ارات
ج��دان
وال ُو
ِ
ِ والخِ
ِ

ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي

وحلفائِ��هَِ ،
العرب��ي بك ِّل تياراتِها
ونه�ض��تْ حرك ُة ال َّتح ُّر ِر
ِّ
ّ
ما�س��كِ  ،و�إنْ كانَ االحتال ُل
ت
ال
ه��ذا
و ُقواه��ا عل��ى قاع��دةِ
ُ
اال�ستيطاني ق ْد َ
َ
والحروب،
الميدان
حقق بع�ض الغل َب ِة في
ِ
ِ
ُّ
غي�� َر �أ ّن ُه لم ي�س��تطِ ْع ذل��ك على ُم�س��توى الوعي ،وال على
َ
فاحتف��ظ �أبنا ُء
حدتين الوطن ّي�� ِة والقوم ّيةِ،
ُم�س��توى ال َو
ِ
ِّ
بحاج��ات
�أ َّمتِن��ا ُنخب��اً وجماهي�� َر ب��كل ُم
ِ
ِ
قوم��ات الإيف��اءِ
وتر�س َ
الوع ُي
��خ ْ
ّ
��راع في فل�س��طينَ ومنْ �أجلِ �أبنائِهاَّ ،
ال�ص ِ
ً
ً
ُ
بينَ
ال�شقيق
ة
العالق
قانون
في
ال
مو
و�ش
ا
مق
العربي
�ضوءِ
ِ
عُ
ِ
ِ
ُّ
ك�ش��وف والم�س َت ِت ِر
ناحية ،وبينَ الع ُد ِّو ال َم
وال�ص��ديق من
ِ
ٍ
ِ
وال�شعبي.
�سمي
منْ
ٍ
ِّ
ناحية �أخرى على ال ُم�ستو َي ْي ِن ال ّر ِّ
غي�� َر � َّأن النكب�� َة الثاني�� َة ،والت��ي ب��د�أتْ مرحل ُته��ا من ُذ
العراق وم��نْ ُث َّم احتاللِ�� ِه و�إ�س��قاطِ هَِ .
تلك
الح��رب عل��ى
ِ
ِ
ٌ
جهنمي بينَ
توافق
الح��رب التي قادَها
ِ
الواليات المتحدةِ
ُ
ٌّ
الأميركي ِة و�إ�س��رائي َل و�إيرانَ
العرب� .إنَّ
الحكام
وبع�ض
ِ
ِ
ِ
ُ
تقت�ص ْر مفاعيلها على تدمي ِر الدول ِة
هذهِ النكب ِة الثاني ِة لم ِ
الم�ش��رق ،وتحويلِها
اال�س��تراتيجي ِة العربي�� ِة الأولى في
ِ
كام تت��و َّزعُ � ُ
أر�ض��ها بي��نَ القواعِ �� ِد الأميرك َّي��ةِ،
�إل��ى ُر ٍ
وبينَ
المذاهِ ِب
الفر�س،
وميلي�ش��يات
ِ
والع�ش��ا ِئ ِر والقبائِلِ
ِ
إثنيات .ول��م َيكُنْ هذا ك ُّل ُه َّ
ال�ض�� َر َر الأكب َر
ِ��ف وال ِ
والطوائ ِ
والوحي��دَ ،ف���إنَّ ال�ش��راك َة الإيران ّي�� َة ف��ي ه��ذِهِ الجري َم�� ِة
�س��حبَتْ نتائ َِجها حتى بلغ��تْ حدو َد اال�س��تباح ِة للإرادةِ
َ
َ
العربي��ةُِ ،مت�س�� ِّلق ًة ه�� َّم فل�س��طينَ
العزي��زة عل��ى �أهلِه��ا
م��رور �إلى ُّ
َ
��رور ب��ك ِّل �أ�ش��كالِها ،في
إج��ازة
وعر ِبه��ا� ،
ال�ش ِ
ٍ
وحو���ض البح�� ِر ال َ
أبي���ض
العرب��ي
الم�ش��رق
منطق�� ِة
ِ
ِ
ِّ
ً
واليمن.
العربي
الخليج
ال ُمتو�سطِ ُ ،و�صوال �إلى
ِ
ِّ
ِ
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مدينت ِه طرابل�س
لجلة
د .الحلوة� :شاء له القدر �أن
لجلةُ ،ج ُ
الج ُ
ي�سير طريق ُ
ِ
َ
م�ؤل��ف الكت��اب الدكتور م�ص��طفى الحلوة
�ألقى كلمة جاء فيها:
لماذا عب��د المجيد الطي��ب الرافعي ولي�س
رجاالت المدينة؟ لكم �أن تت�ساءلوا!
�سوا ُه من
ِ
ُ
ي�ستعر�ض
ال�س ْفر ،الذي
لماذا هذا
الكتابِ /
ُ
م�س��يرته� /س��يرته ،م��ن المه�� ِد �إل��ى اللح��دِ،
�إن�ساناً ومنا�ض ًال و ُمت�ش ّبثاً بعقيدته العروبية
حت��ى الرمق الأخير ،كم��ا القاب�ض على جم ِر
دينه؟ ولكم �أن تت�ساءلوا!
ولم��اذا اختارن��ي الق��د ُر لأحظ��ى ب�ش��رف
الكتابة عن رجل ،من ُذ �أن وطئت قدما ُه � َ
أر�ض
فيحائ��ه طبيب��اً ،راح يم�ل�أُ دُنياه��ا وي�ش��غل
نا�س��ها ،و ُيح��دث تح�� ّو ًال دراماتيكي��اً ف��ي
َ
م�س��ارها ال�سيا�س��يُ ،مقدِّم��اً �أنموذج��اً ع��ن
طرابل�سي عروبي ُيعلنُ على الملأ� :أنا �إن�سان،
فل�س��طيني ق�ض��ي ًة� ،أن��ا
طرابل�س��ي� ،أن��ا
�أن��ا
ٌ
ّ
عربي ...و�أفتخر!
ٌ
ولكم �أن تت�ساءلوا �أي�ضاً!
في ،و�أنا
عبد المجيد الرافعي ،طفق ُّ
ي�ضج َّ
ُ
حدث ،راح ي�س��كنني ،يتل ّب�س��ني ،منذ نعومة
�أظف��اري ،ول��ي مع��ه  -رحم��ه اهلل  -ق�ص�� ٌة،
حبكه��ا الق��در ،ترق��ى �إل��ى �س��تينيات الق��رن
الما�ضي!
�س��يقع ب�ص��ركم
ه��ي ق�ص�� ٌة ذات ف�ص��ول،
ُ
عليه��ا ،في ُم�س��تهَل ه��ذا الكتاب .ولع��ل �أبر َز
عناوينه��ا ،ع�ش��قي له��ذه المدين��ة ،لتاريخها
الأثي��ل ،لب�ش�� ِرها الذي��ن �ص��نعوا له��ا مج��د ًا
لخط��اب حجره��ا الطاعن ف��ي الزمن
م�ؤ َّب��د ًا،
ِ

وال�ش��اهد على عظمة ال��دور الذي �أدّته ،على
مدى الع�صور!
َو َل َك�� ْم كان يغ�ش��اني ،ف��ي �ص��حوي وف��ي
غف��وي ،ويتردّد في م�س��امعي ق��ول المتنبي،
�ش��اع ِر العرب الأكبر ،ف��ي �أبناء مدينتي وفي
مدينتي:
�أكار ٌم ح�س َد ال َ
أر�ض ال�سما ُء بهم
وق�صرتْ ُّ
كل ُم�ص ٍر عن طرا ُب ُل ِ�س
َ
ك�أنن��ا ب�أب��ي الطيب ،وهو ي�ست�ش��رف ،عبر
مركبة الزمن الآتي� ،أكارم فيحائي وط ّيبيها،
كان يعني عبد المجيد الطيب الرافعي في من
عنى!
�أيها الأحباء،
ع�ش��ية الذك��رى الأول��ى لرحي��ل «حكي��م
المدين��ة» ،ل��م �أُجانب
ال�ص��واب ،حين ُر ْحتُ
َ
ف�صل ،بل �إلى �شهادة ،ال زيادة فيها
قول ٍ
�إلى ٍ
وال نق�صان ،ومما جاء في هذه ال�شهادة�« :أن
نجب مدين ٌة رج ًال �إن�ساناً ،ينقطع �إلى �شعبه
ُت َ
م��ن دون ح�س��اب ،يعي���ش همومه وق�ض��اياه
بل�س�� ُم جراحا ِت ِه و�أوجاعه ،فذلك
اليومية ،و ُي ِ
�أم ٌر م� ٌ
ألوف ح�صو ُلهُ ،و�إن ق َّل ح�صوله!
تنج��ب مدين ٌة منا�ض�ل ًا ،ين��ذ ُر حياته
و�أن
َ
لخدمة ق�ض��ايا �ش��عبه ،في ميادين الن�ض��ال،
وتكون له �ص��والتٌ وجوالت ،فالتاريخ حاف ٌل
رجاالتّ ،
خطوا ل�ش��عوبهم مجد ًا على
ب�س�� َي ِر
ِ
ٍ
جبين ال�شم�س!
نجب مدين ٌة بط ًال ،يتجاو ُز �إلى ف�ضاء
و�أن ُت َ
الأم��ة ،يحم ُل ق�ض��اياها على منكبي��ه ،و ُيبدِّد

م�ؤلِّف الكتاب د .م�صطفى الحلوة

عمره ل ُن�ص��رة هذه الق�ض��ايا ،حتى م�ش��ارفة
اال�ست�ش��هاد ،فالتاريخ ي�ض��عنا ب�إزاءِ �أبطال،
�ش��كّلوا ج�س��ور ًا لتعبر عليه��ا �أمتهم �إلى فجر
جديد!
ً
ٌ
نجب مدينة واحدا من ابنائها،
 ...لكن �أن ُت َ
لمرة
تت�آز ُر في �شخ�ص��ه تلك المزايا جميعهاٍ ،
واح��دة وفي مرحلة زمني��ة واحدة ،يتماهى
ٍ
في��ه الرج��ل الإن�س��ان والمنا�ض��ل ،لبناني��اً
وعربي��اً ،فق��د فعلتها طرابل�س ،ف��ي تاريخها
الحدي��ث ،ف��كان الحكي��م المنا�ض��ل الط ّي��ب،
الرافع��ي عب��د المجي��د! بل كان��ت ملحم ٌة في
رجل ،هي ملحم ٌة طرابل�سية المنبت والمن�ش�أ،

فتتحها
عربي��ة االمتداد ،فل�س��طينية الأفقُ ،م ُ
العام  ،1957يوم انت�سب الرافعي �إلى حزب
عروب��ي طليع��ي ،ح��زب البع��ث العرب��ي
اال�ش��تراكي ،ولتط��وى �آخ�� ُر ف�ص��ول ه��ذه
الملحمة في العام  ،2017حين �أغم�ض حكيم
طرابل���س عيني��ه ،وارتح��ل ع��ن ه��ذه الدُنيا
ج�س��د ًا ،وليبق��ى ذك��ر ُه مخ ّل��د ًا� ،إل��ى ي��وم
ُيبعثون!».
عب��د المجي��د الرافعي� ،ش��اء له الق��در �أن
لجل��ة مدينتِ�� ِه
لجل��ةُ ،ج ُ
الج ُ
ي�س��ي َر طري��ق ُ
طرابل�س ،التي رفعته �إلى ُ�س��دّة النيابة رقماً
�أ ّول (� )17517ص��وتاً ،ف��ي الع��ام ،1972
وجلجل��ة لبن��ان ،وقد خا�ض ن�ض��ا ًال ُم�� ّر ًا في
�س��احات الن�ض��ال الجماهي��ري وم��ن قب��ة
البرلم��ان ،وجلجل��ة الأمة الت��ي عانت ،ولما
ْ
تزل ُتعاني ِجراحاً �سخين ًة ،وت�أ ُّلب قوى ال�شر
والعدوان عليها.
نادت�� ُه �أوجاع �أبناء مدين ِت ِه وا�ست�ص��رخت ُه
الج��راح ،فل ّب��ى الن��داءَ ،ب ْل َ�س�� َم و�س��عى �إلى
�شفاء!
ناداه الوطن لبنان ،فما بخل عليه ،و�أ�صاخ
�إلي��ه ال�س��مع ،ولم ُيو ِّفر جه��د ًا لإنقاذه من فم
التنين!
نادته فل�س��طين ،نادته العروبة ،فجال في
بقاع الأر�ض ،منت�صر ًا لق�ضية العرب الأولى،
ولق�ضايا الأمة وما �أكثرها!
هي م�سيرة ،جازها «الحكيم» ،لم يت َّم فيها
التق��اط الأنفا�س ،ولم يكن لهذه الم�س��يرة �أن

تتوق��ف ،ذل��ك �أن ت��و�أم المنا�ض��ل الرافع��ي،
زوجته المنا�ض��لة ال�س��يدة ليلى بق�س��ماطي
الرافع��ي� ،أعلنتها بالفم الم�ل�آن� ،أعلنت على
الم�ل�أ �أن م�س��يرة عب��د المجيد ما زال��ت ُتغ ّذ
ال�س��ير! فه��و ارتح��ل بالج�س��د ،ولكن��ه دائم
ب��اق خطاً ن�ض��الياً ،ال محي َد عنه!
الح�ض��ورٍ ،
فه��ا هي دار ُة عب��د المجيد الرافع��ي ،لم ْ
تزل
عام��رة بروح��ه الن�ض��الية ،وك�أن �ش��يئاً ل��م
يتغ َّي��ر ،عل��ى ُرغ��م عظ��م الم�ص��اب« .فلق��اء
الثالثاء» الأ�سبوعي ،الذي �أطلقه «الحكيم»،
غ��داة عودته من منفا ُه العراقي الق�س��ري في
الع��ام  2003ال زال «�ش�� ّغا ًال» .فه��و ينعق��د
�أ�س��بوعياً ب�إدارة وتوجيه من ال�س��يدة ليلى،
برلم��ان �ش��عبي ت�ش��اوري،
وليغ��دو بمنزل��ة
ٍ
حول مختلف ق�ض��ايا المدينة و�ش�ؤونها ،كما
ق�ضايا الأمة.
�أيها الأحباء،
نتر�سم خطى
في هذه الم�سيرة/ال�سيرة لم َّ
وا�ضعي ال�س��ير التقليديينُ ،ج ُّلهم �إعالميون
ُمتخ�ص�ص��ون بالخبر ولي�س بالبحث العلمي
الر�صين!
هك��ذا دخلن��ا عل��ى الرافع��ي ،م��ن خ�لال
مدين ِتهِ ،ومن خالل المحيط العربي الأو�سع،
وم��ن بوابة الأحداث التاريخية وال�سيا�س��ية
التي ع�ص��فت بالمنطق��ة ،منذ بداي��ات القرن
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ال�سنيورة من «غرفة طرابل�س» :لي�س من المقبول ان
ت�صبح الدولة وليمة تتقا�سمها الأحزاب الطائفية
تلبية لدعوة من رئي�س «غرفة
ال��ت��ج��ارة ف��ي ط��راب��ل�����س» توفيق
دب��و���س��ي ،وب�شراكة م��ع «جمعية
ال��ن��ه��و���ض ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��درا���س��ات
والتمكين» جرى ح��وار مفتوح مع
الرئي�س ف���ؤاد ال�سنيورة في مقر
الغرفة ،تناول فيه :مختلف الق�ضايا
الوطنية ،والإقت�صادية اللبنانية
ال�سيما المرتكزات والخ�صائ�ص
التي تمتاز بها طرابل�س والمناطق
ال�شمالية،

من الح�ضور

ال بد من �إ�ستعادة الدولة
ك�سلطة واحدة وال �سالح غير
�سالح الدولة

ال�سنيورة ودبو�سي

وذلك بح�ضور فاعليات �إقت�صادية ط��راب��ل�����س» ال��م��زي��د م���ن ال��ه��م��ة
و�إجتماعية وبلدية في طرابل�س والم�شاريع الهامة لطرابل�س وللبنان
وعكار ومختلف المناطق ال�شمالية .م���ؤك��دة على �صوابية م�ساعيها
الوطنية والعربية �أي�ضاً».

دبو�سي :نحن جزء من الوطن
وثروات منطقتنا لكل الوطن

مدينة الإعتدال والحكمة

وتابع« :طرابل�س ت�ؤكد دائماً �أنها
م��دي��ن��ة الإع����ت����دال وال��و���س��ط��ي��ة
والحكمة ،وه��ي ت��م��ار���س واقعياً
القوة الهادئة والأ�صيلة الأمر الذي
�أكدته حينما َتعَ ا َم َلت برقي و�سكينة
مع الحادثة الم�ؤ�سفة ومع الفتنة
المتجولة ولم تت�أثر �أب��د ًا بالتطرف
والمتطرفين ال��ذي��ن ُي�سيئون لها
وللبنان بل لأنف�سهم �أو ًال و�أخير ًا،
وه��ي �ضحت دائماً من �أج��ل لبنان
وقدمت ال�شهداء في مقدمهم الرئي�س
ال�شهيد ر���ش��ي��د ك��رام��ي وه���ي في
الملمات مع الجي�ش اللبناني ومع
ال�شرعية اللبنانية ف��ي مواجهة
القوى المتطرفة كفتح الإ�سالم وهي
�أي�ضاً �ضد الأنظمة التي تمار�س
القمع والقتل.

الن�شيد الوطني ب��داي��ة ،فكلمة
ترحيبية من الرئي�س دبو�سي �شدد
فيها على« :محورية دور طرابل�س
ال��ك��ب��رى» ومتوجهاً �إل��ى الرئي�س
ال�سنيورة قائ ًال�« :إننا نريد �أن نعلن
من طرابل�س وعبر �شخ�صكم �أننا
م���ؤم��ن��ون ب�أننا ج��زء �أ�سا�سي من
ال��وط��ن ،وان كافة ال��ث��روات التي
تحت�ضنها منطقتنا هي ثروات لجميع
اللبنانيين ون��ح��ن على جهوزية
كاملة لأن ن�ستمع �إل��ى م��ا يريده
الآخ��رون من جانبنا وما لديهم من
م�شاريع لنتعاون معاً على تنفيذها
�ضناً بم�صلحة ال�شعب والوطن ولأن
�أغنى منطقة في لبنان هي طرابل�س
التي نراها طرابل�س الكبرى التي
تمتد م��ن ال��ب��ت��رون ال���ى �أق��ا���ص��ي
الحدود ال�شمالية في عكار».
فعلي ًا نحن نواجه �أزمة كبرى
الرئي�س ال�سنيورة
ث��م ت��ط��رق الرئي�س ال�سنيورة
الرئي�س ف����ؤاد ال�سنيورة ن�� ّوه بعدها �إلى الأو�ضاع العامة في هذه
ب�أهمية العمل الذي تقوم به «غرفة المرحلة ،م�شير ًا �إلى «�أننا في لبنان
طرابل�س» مبدياً ���س��روره بدعوة نت�أثر بالتطورات في الداخل وفي
الرئي�س توفيق دبو�سي «الذي �أتاح المنطقة وبما ت�شهده الدول العربية
لي التحدث في هذا ال�صرح الكبير من تداعيات».
حيث �أج��د لديه كلما زرت «غرفة «وه��ذا يتطلب درج��ة عالية من

وفد «�أمناء المتحد» يزور الغرفة

الحكمة والتب�صر بما نواجهه،
وفعلياً نحن نواجه �أزم��ة كبرى
نتجت �إلى حد بعيد عن اال�ستع�صاء
الم�ست�شري وعدم المبادرة للقيام
ب�إ�صالحات كان ينبغي ان نقوم بها
في لبنان منذ �سنوات طوال.

الإ�صالح لي�س كلمة بل فعل
�إيمان

فالإ�صالح لي�س كلمة نرددها على
المنابر لإكت�ساب �شعبية ،فالإ�صالح
هو فعل �إيمان ولي�س ق�ضية نحكي
ع��ن��ه��ا ول��ي�����س �أي�����ض��اً ح��ب��ة دواء
ن��ت��ن��اول��ه��ا ،ف���اال����ص�ل�اح عملية
م�ستمرة».
ومما قاله« :ينبغي لنا ان نعمل
ب��ه��دوء وحكمة لكي نجد الطريق
الف�سيح لنعود �إلى رحابة الطريق
ال�صحيح م��ن خ�لال ال��ع��ودة �إل��ى
المبادىء والأ�سا�سيات ،و�أعني هنا
بالتحديد العودة �إلى الإلتزام فعال
ًولي�س بالقول بما يتعلق ب�إتفاق
ال��ط��ائ��ف وب��ال��د���س��ت��ور اللبناني
وبمرجعية ال��ق��وان��ي��ن ولي�س من
المقبول �إطالقاً �أن ن�سمع البع�ض من
الم�س�ؤولين الذين يقولون اننا نعدل
الد�ستور بالممار�سة ون�سمع �آخرين
يقولون انهم ال يرغبون بتطبيق هذا
القانون �أو ذاك ،وكان �صاحب هذا
ال��ك�لام ي�ضع نف�سه مكان ال�شعب
اللبناني في اتخاذ القرار».

الرئي�س ال�سنيورة تابع« :ال بد
ان نعود �إلى �إعالء �ش�أن الدولة التي
ُيفتر�ض بها �أن تكون على م�سار
ال��ق��ان��ون و�أن ت��ك��ون ح��ي��ادي��ة في
عالقتها م��ع الجميع ،وال ب��د من
العودة �إلى المباديء فلأننا ابتعدنا
عنها و�صلنا �إلى ما نحن عليه الآن،
ف�لا ب��د م��ن ان نعيد االع��ت��ب��ار
للدولة ،وان ن�ستعيد الدولة �صاحبة
ال�سلطة الوحيدة على الأرا���ض��ي
اللبنانية ،وان ال يكون هناك �أي
�سالح �آخر غير �سالح الدولة».
«كما ال بد لنا من ان نعيد الإعتبار
�إل��ى ال�شرعية العربية و�أن لبنان
جزء من هذا العالم العربي ويحترم
ق����رارات الإج���م���اع ال��ع��رب��ي ،وان
يحترم لبنان ال�شرعية الدولية وما
يخ�صنا من مراعاة التفاق الهدنة
والقرار  ،1701وان نعيد االعتبار
ل��ل��ق��ان��ون وال��ق�����ض��اء وال��ك��ف��اءة
والجدارة،

ال للدولة الوليمة «تتقا�سمها
الأحزاب الطائفية»

ولي�س م��ن المقبول ان ت�صبح
الدولة وليمة تتقا�سمها الأح��زاب
الطائفية وكل ينه�ش جزء ًا من هذه
الدولة ،وكل ذلك ي�ؤدي �إلى المزيد
م��ن �إط��ب��اق ال���دوي�ل�ات الطائفية
والمذهبية على الدولة».

حوار

ث��م ج��رى ح���وار مفتوح متعدد
الوجوه وعلى كافة الق�ضايا العامة
ال�سيما الإقت�صادية والإنمائية منها
وال�سيا�سة وال�ضرائبية والحوافز
الم�شجعة ل�ل�إ���س��ت��ث��م��ارات ودور
القطاع الخا�ص في تلك الم�شاريع
اال�ستثمارية وكذلك دور المرافق
الإقت�صادية العامة في طرابل�س
وال�شمال.

في «الغرفة» للإطالع على م�شاريعها

د� .إيلي �أديب �سالم:
«م�شروعكم وطني تطويري»

دبو�سي وال�صفدي يتو�سطان اع�ضاء الوفد

رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال توفيق دبو�سي �إ�ستعر�ض بح�ضور �أمين
مال الغرفة ب�سام الرحولي مجموعة الم�شاريع الوطنية اال�ستثمارية
الكبرى مع وفد من «مجل�س �أمناء نادي المتحد» الريا�ضي برئا�سة �أحمد
ال�صفدي وع�ضوية :نزيه �شعراني ،و�سيم مرحبا ،طالل فا�ضل ،وليد نا�صر
و�أن�س ال�شعار.

دبو�سي :م�شاريعنا وطنية عربية �إقليمية من طرابل�س

الرئي�س توفيق دبو�سي قال�« :أن «نادي المتحد الريا�ضي» في طرابل�س
ي�شكل جزء ًا �أ�سا�سياً من ن�سيجنا الوطني والإن�ساني والإجتماعي ،ونرى
فيه عنواناً للت�ألق في مجاله الريا�ضي وفي مجاالت �أخرى ال �سيما �أنه ي�ضم
نخبة من القياديين ورجال الأعمال في مختلف مواقعهم».

ال�صفدي :م�شروع «المدينة االقت�صادية لطرابل�س الكبرى»
فر�صة ذهبية لال�ستثمار

رئي�س «مجل�س �أمناء المتحد» �أحمد فتحي ال�صفدي قال�«:إن �إجتماعنا
في «غرفة طرابل�س وال�شمال» ،وبرئي�سها ال�صديق توفيق دبو�سي ،تمحور
حول الإ�ستعرا�ض ال�شامل للم�شاريع الإ�ستثمارية الجاذبة وب�شكل خا�ص
م�شروع «المدينة الإقت�صادية لطرابل�س الكبرى» ،وهو م�شروع ي�ساهم
م�ساهمة فعلية في �إنقاذ لبنان والمنطقة الإقليمية العربية و�صو ًال حتى
المنطقة الآ�سيوية» .م�أكد ًا �أن «الم�شروع الكبير ي�شكل فر�صة ذهبية
للإ�ستثمار الم�شترك بين القطاعين العام والخا�ص وللم�ستثمرين ورجال
الأعمال ،ونحن نتطلع في �أ�سرع وقت ممكن لو�ضع حجر الأ�سا�س العائد
لهذا الم�شروع الحلم لتتم ترجمته وي�صبح حقيقة على �أر�ض الواقع».

�سالم ي�ستمع ل�شرح دبو�سي حول اق�سام الغرفة

هناك م�شاريع متعددة ال �سيما تلك
التي �أكثرها �ضخامة المتمثل بـ
«المدينة الإقت�صادية الكبرى»،
وهي م�شروع وطني تطويري متوفر
له قائد يتم�سك به ب�إ�صرار �أكثر
و�أكثر.

رئي�س «غرفة طرابل�س وال�شمال»
توفيق دبو�سي �إ�ستقبل الوزير
ال�سابق د� .إيلي �أديب �سالم بح�ضور
د .مي�شال ن��ج��ار .ال��زي��ارة كانت
ل�ل�إط�لاع على مختلف الم�شاريع
الوطنية الكبرى التي تطلقها «غرفة
ط��راب��ل�����س وال�����ش��م��ال» ،ال �سيما رجل مميز
«المدينة الإقت�صادية الكبرى» وب�إمكاني القول �أن �أي م�شروع
والتي ك�شف عن مرتكزاتها و�أهدافها مهما بلغ حجمه من الكبر وال�ضخامة
الرئي�س دبو�سي.
ي�ستدعي الإعتماد على الفكر والعقل
د� .سالم« :م�شروع المدينة
والقلب وال��روح ،ونحن ن�شكر اهلل
االقت�صادية» م�شروع وطني تعالى �أن��ن��ا �أم���ام رئي�س لغرفة
تطويري متوفر له قائد مميز طرابل�س وال�شمال ،و�أم���ام رجل
الوزير ورئي�س «جامعة البلمند» مميز وعلى م�ستوى كل لبنان ،ونكن
ال�سابق د� .إيلي �أدي��ب �سالم قال :لمقامه ك��ل ال��م��ودة والإع��ج��اب
«ت�����زداد ث��ق��ت��ي ع��م��ق��اً بطرابل�س والإح��ت��رام ،ووددن��ا �أن نتعلم من
وبالكورة وبكل لبنان ،ولأن ما يتم قيادته في «غرفة طرابل�س» الكثير
تحقيقه هو على درج��ة كبرى من وب�إمكاننا ودون مبالغة �أن نتعلم
العلو والرفعة ويبلغ حد الم�ستوى �أكثر بكثير مما تعلمناه وع ّلمناه في
الدولي المتقدم ،كما لم�ست �أي�ضاً �أن مجتمعنا الأكاديمي».

«نور الفيحاء»:
كيدية با�سيل مو�صوفة في
التعامل مع م�شاريع طرابل�س
ردت ���ش��رك��ة «ن����ور ال��ف��ي��ح��اء
����ش.م.ل ».على ما �أدل��ى به وزير
ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين جبران
ب��ا���س��ي��ل ف���ي ح��دي��ث ت��ل��ف��زي��ون��ي،
و�أ�صدرت بياناً جاء فيه التالي:
«تناول وزير الخارجية جبران
با�سيل في حديث يوم 2019/7/8
مو�ضوع �شركتنا.
ويهمنا في هذا االطار �أن نو�ضح
ل��ل��ر�أي ال��ع��ام ف��ي ل��ب��ن��ان عموماً
ولأه����ال����ي ط��راب��ل�����س وال�����ش��م��ال
خ�صو�صاً الآتي:

لماذا �أُن�شئت ومن يملكها؟

 لما ك��ان ال�شمال وعا�صمته الطاقة الكهربائية المنتجة من خاللطرابل�س الأك��ث��ر عر�ضة النقطاع البواخر العائمة.
التيار الكهربائي ،ولأطول �ساعات وزير الطاقة �سيزار �أبي خليل
تقنين،
قال :الملف �س ُيحفظ
 ولما عجزت وزارات الطاقةالمتعاقبة عن تقديم �أي حلول لهذه ول���دى م��راج��ع��ة وزي���ر الطاقة
الم�شكلة ال��ت��ي �أث���رت على حياة (الأ����س���ب���ق) ���س��ي��زار �أب����ي خليل
(عوني)� ،أفاد ،بكل �أ�سف ،ب�أن الملف
النا�س واقت�صاد المدينة،
 ت��داع��ت مجموعة م��ن رج��ال بكامله �سيبقى قيد الحفظ لحينالأع��م��ال والم�ستثمرين الن�شاء �إع���داد درا���س��ة ت�شمل واق��ع قطاع
«�شركة نور الفيحاء» ،وهي �شركة الكهرباء في لبنان.
م�ساهمة ال يجوز ان تزيد م�ساهمة وبالرغم من �إقرار خطة الكهرباء
�أي ف��رد فيها ع��ن  ،%10وت�صبح التي �أ�شار �إليها ،ال يزال الملف قيد
مفتوحة للإكتتاب العام لكل من الحفظ لدى وزارة الطاقة ،الأمر
ال���ذي م��ن ���ش���أن��ه الإ���س��ت��م��رار في
يرغب.
وتتطلع ال�شركة �إلى الدخول في �سيا�سة �إبقاء طرابل�س وال�شمال قيد
مناق�صة �شفافة مفتوحة �أمام كل من الحرمان والعتمة الم�ستمرة.
يرغب ح�سب الأ�صول المتبعة في لو ق��در لـ «�شركة كهرباء نور
الفيحاء» �أن تبد�أ عملها نهاية عام
مثل تلك المناق�صات.
�صحيح ان الرئي�س نجيب ميقاتي � 2016أو مطلع عام  2017لكانت
كان وال يزال راعي الم�شروع� ،إال وفرت على الخزينة العامة مبالغ
�أن��ه تعهد التخلي عن �أ�سهمه فور طائلة ف��ي وق��ت يعمل المجل�س
ت��واف��ر م�ساهمين ي�شترون هذه النيابي على التفتي�ش ع��ن بنود
لتوفير الهدر الحا�صل في الدولة،
الأ�سهم.
خا�صة في قطاع الكهرباء.
الهدف �إنتاج كهرباء لنطاق

«�شركة قادي�شا» (طرابل�س
وجوارها)

لو ُقدر لـ «نور الفيحاء» �أن
تعمل؟

من الطبيعي والبديهي �أن ت�سعى
«ن��ور الفيحاء» كما كل �شركة في
القطاع الخا�ص �أو العام لتحقيق
�أرب�����اح محقة وب��ذل��ك ي��ك��ون من
�أرباحها م�صدر تمويل للخزينة عبر
ال�����ض��رائ��ب وال��ر���س��وم كما وعبر
ال��ت��وظ��ي��ف��ات و���ض��خ ال���م���ال في
الإق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ب��دل ال��ه��در،
ولكانت وفرت على طرابل�س وكل
ال�شمال لي�س ال�صرف على فاتورتي
ك��ه��رب��اء فح�سب ،ب��ل ال��ت��ل��وث في
البيئة الذي يت�سبب ب�أمرا�ض مزمنة
و قاتلة للنا�س.

ولما كان مجل�س النواب قد �أقر
قانون ال�شراكة بين القطاعين العام
والخا�ص والذي ال يمنع ال�شركات
الخا�صة من الم�ساهمة في قطاع
الكهرباء ،كما هو الحال مع «�شركة
كهرباء قادي�شا» ،و«كهرباء زحلة»،
فقد ت�أ�س�ست «�شركة نور الفيحاء»
وف��ق��اً للأ�صول القانونية ،بهدف
�إنتاج الطاقة الكهربائية من خالل
تركيب وح��دات �إنتاج في «معمل
الحري�شة» لتزويد «�شركة كهرباء
قادي�شا» بالطاقة الكهربائية الالزمة
لتغذية مدينة طرابل�س وجوارها
(�أي كامل نطاق �شركة قادي�شا) من يدّ عي «عدم الفيدرالية»
بالتيار الكهربائي على مدار ال�ساعة هو ال�ساعي لها و«�سلعاتا» مثال
وت�أهيل ال�شبكة بكاملها وتركيب �أما الحديث عن «فدرلة الكهرباء»
المحوالت الالزمة لذلك.
ف���م���ردود لأن م��ن ق���ال ب��ـ «ع��دم
ملف الم�شروع در�سته «�شركة الفيديرالية» هو الذي �سعى �إليها
كهرباء لبنان» و�إ ُتفق على
من خالل بناء معامل حيث ال تدعو
التنفيذ
الحاجة لذلك ،و«معمل �سلعاتا» هو
فبعد �إتمام �إج��راءات الت�أ�سي�س خير مثال.
تم التوا�صل مع الم�س�ؤولين في حقائق كيدية مو�صوفة لأي
«�شركة كهرباء قادي�شا» و«�شركة م�شروع يخ�ص طرابل�س!
كهرباء لبنان» ووزارة الطاقة ،كما � -إننا ن�ضع هذه الحقائق �أمام
ت��م �إع����داد الطلبات وال��درا���س��ات �أهلنا،
الفنية ال�لازم��ة وتقديمها لجانب  -للداللة على الكيدية المو�صوفة
«�شركة كهرباء لبنان» التي قامت في التعامل مع:
ب��درا���س��ت��ه��ا م�����ش��ك��ورة ،وعُ ��قِ��دت  -م���و����ض���وع «����ش���رك���ة ن��ور
بنتيجتها اجتماعات بين الطرفين الفيحاء»،
تمت خاللها مناق�شة هذه الدرا�سات  -و�أي م�شروع يخ�ص طرابل�س
وبحث كافة الإج����راءات الالزمة تحديد ًا،
الآي��ل��ة �إل��ى و�ضع ه��ذا الم�شروع  -على رغ��م ال��ك�لام المع�سول
مو�ضع التنفيذ.
تجاهها،
والكلفة �أقل بـ %15
 ون�ؤكد �أننا ملتزمون الم�ضيتبين �أن كلفة الطاقة الكهربائية في العمل لكي يب�صر هذا الم�شروع
المنتجة من خالل هذا الم�شروع هي النور ونخفف المعاناة عن الفيحاء.
�أقل بـ  ،%15كحد �أدن��ى ،من كلفة وللحديث �صلة».
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بعد � 9سنوات وبرعاية الرئي�س الحريريُ ...
«ف ِر َجت»

توقيع عقد ت�شغيل وتدريب وادارة الفندق في «المعهد الفندقي» لمدة � 15سنة
خ�ضر ال�سبعين
 ب��رع��اي��ة ال��رئ��ي�����س ���س��ع��د ال��ح��ري��ريوح�ضوره
 وبعد � 15سنة م��ن ���ص��دور مر�سوم�إن�شائه
 وبعد � 9سنوات من بدء التدري�س في«ال��م��ع��ه��د ال��ف��ن��دق��ي ال��ف��ن��ي ف��ي الميناء»
(طرابل�س) « ُف ِر َجت»،
بتوقيع م��ذك��رة عقد ت���أه��ي��ل و�صيانة
وتجهيز وت�شغيل و�إدارة وتدريب للمعهد
(الفندقي) لمدة � 15سنة،
وذل��ك بين ال��دول��ة اللبنانية – وزارة
التربية ممثلة بالوزير �أكرم �شهيب،
و«�شركة �إ�ستثمار ال�شمال �ش.م.ل» ممثلة
برئي�س مجل�س �إدارتها بيار الأ�شقر.

«التمدن» ومالحقة ق�ضية الإن�شاء
والت�شغيل

مرفق الئ��ق ،و�إن �أهلها يجب �أن يكونوا
مقتنعين بهذا الأمر �أكثر منه».

�أكرم �شهيب

الوزير �أك��رم �شهيب �شدد على «�أهمية
التنمية في مدينة طرابل�س» ،وقال:
«نحن و�أنتم اليوم وفاعليات المدينة
العريقة نعمل معاً لأجل التنمية الحقيقية.
والتعليم المهني والتقني كما هو معروف
ف��ي ال��ع��ال��م ،ه��و �أب����رز رك��ائ��ز التنمية
الإق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��دق��ي بكل
تخ�ص�صاته «م��ن الإي����واء �إل��ى المطاعم
وفنون الإ�ستقبال» ،هو واجهة جاذبة �أتقنها
اللبنانيون في الداخل والخارج».
وتابع�« :إن هذا الإتفاق ي�سمح لطالبنا
ب���أن يتدربوا على �أي��دي �أف�ضل الخبراء،
ويجدوا فر�ص العمل بعد اكت�سابهم الخبرات
العملية والمهارات الفنية».

في ال�سراي الحكومي قبل توقيع المذكرة

ف��ي ال��ع��دد رق���م  1584م��ن «ال��ت��م��دن»
ال�صادر بتاريخ  2018/2/14ن�شرنا تحقيقاً
بعنوان:
«الق�صة الم�ؤ�سفة ل��ـ «ف��ن��دق المعهد
الفندقي» �سنوات من التغييب؟!».
ومما جاء فيه:
«في العام � ،2004صدر مر�سوم �إن�شاء
«المعهد الفني الفندقي» ف��ي طرابل�س،
وي�ضم :مختبرات ،مطابخ حديثة ،فندق
�شهيب والأ�شقر يوقعان المذكرة بح�ضور الحريري
�أربع نجوم ،مطاعم.
وقد �إقت�صر دور المعهد على تعليم �أعداد الحريري وبح�ضور:
من الطالب اخت�صا�ص الفندقية ،ولم يتم من الح�ضور
ت�شغيل الفندق والمطاعم.
منذ �إنتهاء البناء وبدء التدري�س في العام  -الرئي�س نجيب ميقاتي والنواب� :سمير
عدنان الج�سر ،محمد كبارة ،جان عبيد ،د.
.»2011
ديما جمالي ،نقوال النحا�س ،علي دروي�ش
الفندق
وفي�صل كرامي.
وفي العدد نف�سه �أ�شارت «التمدن» �إلى:
 وزي��ر التربية والتعليم العالي �أكرم«�أن «فندق المعهد» يت�ألف من:
�شهيب ،ال��وزي��ر ال�سابق ر�شيد ردب��ا���س،
 قاعة �إحتفاالت،المفتي د .مالك ال�شعار ،نقيب محامي ال�شمال
 مطعمين،محمد ال��م��راد ،رئي�س «مجل�س الإن��م��اء
رائعة،
 حديقةوالإع��م��ار» نبيل الج�سر ،نقيب مهند�سي
 غرف نوم وتوابعها،ال�شمال المهند�س ب�سام زيادة،
 وقد كلفت تجهيزاته ماليين الدوالرات - ،رئي�س «غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال�صناعةوكان ُيفتر�ض �أن يكون مركز �إ�ستقطاب وال��زراع��ة في طرابل�س ولبنان ال�شمالي»
وع��ام��ل ج���ذب ،ول��ك��ن ل��م يتم �إ�ستثماره ،توفيق دبو�سي،
ً
وت��ع��ر���ض��ت م��ع��دّات��ه للتلف ب�سبب ع��دم  -الأب را�شد �شويري ممثال راعي �أبر�شية
ت�شغيلها ،بالرغم من الحاجة الما�سة �إليه طرابل�س المارونية المطران ج��ورج بو
خا�صة لطالبه ومتخرجي المعهد».
ج��ودة  ،القا�ضية جويل ف��واز من وزارة
ه����ذا م���ا ق��ل��ن��اه ف���ي «ال���ت���م���دن» في العدل « -هيئة الت�شريع واال�ست�شارات»،
 ،2018/2/14وكنا قد ن�شرنا �سابقاً عدد ًا ووفد من وزارة التربية.
من التحقيقات المف�صلة عن المعهد ،ومنها كما ح�ضر:
ف��ي ال��ع��دد رق��م  1444ال�����ص��ادر بتاريخ � -أع�ضاء من مجل�سي بلديتي طرابل�س
 ،2014/8/13وف��ي ال��ع��دد رق��م  1492وال��م��ي��ن��اء وم��م��ث��ل ع���ن اال���س��ت�����ش��اري
ال�صادر بتاريخ .2015/11/18
« »Spectrumوممثل عن المتعهد

الرئي�س الحريري :م�شاريع كثيرة
نعمل لعيها من �أجل هذه المدينة
طرابل�س

المعهد الفندقي في الميناء

الإنمائية المهند�س فادي فواز �إ�ستهل الحفل عبدالقادر علم الدين

بكلمة قال فيها:
«نجتمع اليوم من �أجل �إط�لاق م�شروع
«ال��م��ع��ه��د ال��ف��ن��ي ال��ف��ن��دق��ي» ف��ي الميناء
بطرابل�س ،ال��ذي تم �إن�����ش��ا�ؤه ع��ام 2011
ب��وا���س��ط��ة «مجل�س الإن���م���اء والإع���م���ار»
وبتمويل من «ال�صندوق العربي» بقيمة
تبلغ  14مليار ل.ل .لم�صلحة وزارة التربية
والتعليم العالي».

لم ُي�ستخدم من  2011وم�ساحة
المعهد والفندق � 11ألف مترمربع

�أ�ضاف« :لم ُي�ستخدم هذا المبنى ال�ضخم
الم�ؤلف من  11,000متر مربع 4,700( ،م2
لمبنى المعهد و 5000م 2لمبنى الفندق)
منذ �إن�شائه رغم تمتعه ب�أح�سن التجهيزات
اللوج�ستية م��ن مطابخ و���ص��االت ت�سمح
ب�أف�ضل التدريبات المهنية (وموقعه) في
�أرقى منطقة تطل على البحر».

ف�إرت�أى الرئي�س الحريري الإ�ستعانة
بالقطاع الخا�ص

وت��اب��ع« :بعد نحو � 9سنوات من عدم
تمكن الدولة من ت�شغيل المبنى ،ارت���أى
رئي�س مجل�س ال����وزراء �سعد الحريري
اال�ستعانة بالقطاع الخا�ص .وجرى االتفاق
و�أخير ًا جاء الفرج
 HICON General Trading & Contractingمع بيار الأ�شقر للقيام با�ستثمار �أ�سا�سي
الم�ست�شارين.
من
وعدد
وال��ي��وم الثالثاء  9تموز  2019جرى
باالتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي
توقيع ال��م��ذك��رة بين ال��دول��ة وال�شركة فادي ف ّواز
و«ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للتعليم المهني
الم�شغلة في احتفال برعاية الرئي�س �سعد م�ست�شار رئي�س مجل�س الوزراء لل�ش�ؤون والتقني».

الرئي�س �سعد الحريري �أ�شاد بـ:
«�أهمية ه��ذه الخطوة لتنمية وتن�شيط
االقت�صاد في طرابل�س» ،وقال:
«�أ�شكر الجميع على تعاونهم� ،سواء في
وزارة التربية �أو كل من عمل على هذا
الم�شروع الحيوي لطرابل�س ،فهناك الكثير
من الم�شاريع الأخرى التي نعمل عليها من
�أجل هذه المدينة».
�أ�ضاف�« :أهمية هذا الم�شروع �أنه قائم
على ال�شراكة بين القطاعين الخا�ص والعام،
وهو ما يجب �أن يكون عليه توجه الدولة من
الآن ف�صاعد ًا،
فالدولة لي�س عملها �أن تقوم بت�شغيل
المرافق العامة ،بل واجبها �أن ُت�سهل �إن�شاء
هذه المرافق� ،سواء �أكانت مدر�سة �أم فندقاً
�أم جامعة �أم غيرها،
وعلى القطاع الخا�ص �أن يكون �شريكاً
حقيقياً لإنماء لبنان».

رئي�س بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين
قال:
«بعد �سنوات طويلة تم تلزيم الفندق في
المدر�سة الفندقية لي�ستكمل الطالب دار�ستهم
التطبيقية ولدعم ال�سياحة والتنمية التي
تهتم بلدية الميناء بتطويرها ،خ�صو�صا �أن
الفندق يتو�سط الكورني�ش البحري «لمدينة
ال��م��وج والأف����ق» ال��ذي ُينفذ عليه حالياً
م�����ش��روع م��ن «ب��رن��ام��ج الأم����م المتحدة
االن��م��ائ��ي» ب��ت��م��وي��ل م��ن دول «االت��ح��اد
الأوروبي» ،وذلك لتو�سيع قدراته ال�سياحية
والخدماتية ليكون في خدمة اللبنانيين التوقيع
وال�سياح».
بعد ذلك ،وقع �شهيب والأ�شقر على مذكرة
بيار الأ�شقر
«عقد ت�أهيل و�صيانة وتجهيز وت�شغيل
نقيب الفنادق في لبنان ورئي�س مجل�س و�إدارة وتدريب» لـ «المعهد الفني الفندقي»
�إدارة «�شركة ا�ستثمار ال�شمال ���ش.م.ل ».في الميناء – مدينة طرابل�س.
بيار الأ�شقر ق��ال« :لم تتمكن ال��وزارة من
افتتاح الفندق وتدريب طالب المعهد ،كما ع�ساها تكون فاتحة خير
هي الفكرة �أ�سا�ساً من هذا الم�شروع ،فارت�أى «التمدن» :هل تكون هذه الإتفاقية بداية
الرئي�س الحريري �أن يكون القاطرة له�ؤالء حقيقية لمدينة:
الطالب من �أج��ل تدريبهم وتوفير م�شقة � -إهمالها كان متعمد ًا؟
تنقلهم �إلى خارج المدينة من �أجل الخ�ضوع  -وعرقلة م�شاريعها كان هدفاً؟
 و�إبعادها عن �أي موقع مدير عام – �أيللتدريبات الالزمة».
النقيب الأ�شقر لفت �إلى �أنه «�س ُي�شرف موقع – كان غاية؟
على �إدارة هذا الفندق وا�ستثماره» ،لكنه حقيقة م�ؤلمة (ال نقول �أك��ث��ر) لكل من
«�سيبحث �أي�ضاً عن م�ستثمرين طرابل�سيين �ساهم و�أه��م��ل بحق المدينة وم�شاريعها
م�ؤمنين ب�أن طرابل�س ت�ستحق �أن يكون لديها و�أهلها.

لأنه في طرابل�س� 4 :سنوات ...ال �إنجاز! وبالأرقام

ق�صة م�سلخ حديث :حلقات متوا�صلة منذ كانون الأول  ...2015وت�أخير متعمد»!!
يبدو �أن �أربع �سنوات عجاف لم
تكن كافية لإخ��راج م�شروع �إن�شاء
م�����س��ل��خ ع�����ص��ري ح��دي��ث لمدينة
طرابل�س والجوار من خلف ق�ضبان
العديد من الم�ؤ�س�سات المعنية،
وال�سبب الوحيد ان ه��ذا الم�سلخ
مخ�ص�ص لأهل طرابل�س؟!

م�سل�سل الت�أخير المتعمد
بالأرقام

وبح�سب الت�سلل الزمني ف���إن
الم�شروع مر بالتواريخ التالية:
 ف��ي ك��ان��ون الأول � 2015أق��رالمجل�س النيابي (ال�سابق) القر�ض
المقدم م��ن «ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية» قيمته
 5ماليين و� 500ألف دينار كويتي،
وذلك الن�شاء وتجهيز م�سلخ حديث

في طرابل�س.
 في كانون الأول  2015وافقتالحكومة (ما قبل قبل ال�سابقة) على
�إبرام اتفاقية القر�ض المذكور.
 في كانون الثاني � 2016أنهى«م���ك���ت���ب ال�����درو������س ال��م��دن��ي��ة
والمعمارية» للمهند�س �أمين مرحبا
درا�سة الم�شروع «ح�سب القواعد
ال�صحية العالمية النتاج اللحوم.»...
 في �شباط  2016ق��دم مرحبام��ل��ف ال���م�������ش���روع �إل�����ى «ن��ق��اب��ة
المهند�سين» للح�صول على موافقتها
على البناء ،وفق الأ�صول،
النقابة �إحتجزت الملف بانتظار
ق��ي��ام ال��دول��ة («م��ج��ل�����س الإن��م��اء
والإعمار») بدفع الر�سوم الم�ستحقة
للنقابة قيمتها حوالي  110ماليين

فتم بعدها ت�سديد الر�سوم للنقابة ينتظر!
و�أُفرج عن الملف بعد ت�سعة �أ�شهر ،التلزيم تم لـ «�شركة البنيان»
�أي في كانون الأول .2016
دون �إعطاء الأمر بالمبا�شرة!
 في كانون الأول  2016ت�سلمت وقد علمت «التمدن» «�أن «مجل�سبلدية طرابل�س الملف للم�صادقة الإنماء والإعمار» ل ّزم الم�شروع �إلى
عليه� ،إ ّال ان��ه «ت���اه» بين مكاتب «�شركة البنيان» التي قدمت ال�سعر
«دوائر» و«م�صالح» و�إح ُتجز لدى الأدنى من بين � 14شركة،
«المراقب المالي العام» لغاية �أيلول ولكن لم يعط �أمر المبا�شرة لبدء
� 2017أي � 9أ�شهر؟!
التنفيذ،
و�صل
2017
أول
 في ت�شرين �بذريعة �إنتظار موافقة الجهة
ال��م��ل��ف �إل����ى «م��ج��ل�����س الإن���م���اء ال ُمق ِّر�ضة (ال�صندوق الكويتي)...
والإعمار» بغية تلزيمه ،لكنه «علق» وال ن���دري �إذا م��ا �ستكون هذه
مجدد ًا.
المحطة الأخيرة في م�سيرة الألف
 انتهت �سنة  ،2017وبعدها ميل ،وبعدها �سيبد�أ التنفيذ.مج�سم الم�سلخ الجديد
�سنة  ،2018والن�صف الأول من �أم �سيتم و�ضع عُ قد وعراقيل
ليرة لبنانية.
 2016/7/27ق��ام��ت «ال��ت��م��دن» �سنة � 2019أي لأكثر من �سنتين م��ت��ع��م��دة ج����دي����دة ل��ي�����س��ت ف��ي
ف��ي ال��ع��دد رق���م  1522ت��اري��خ بحملة �ضد هذا الت�صرف غير المبرر ون�صف ال�سنة وم��ا ي���زال الملف الح�سبان؟!
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لجنة تحكيم م�شتركة بين
«جمعية العزم» و «جامعة ال�سوربون»

الطالبة تونيا روبير يونان فازت
بـ «منحة القا�ضي �سعيد عدرة»
التي تقدمها «العزم»

د .عمرو العدوي يوقع مع د .فرا�س في «جامعة المدينة» :دورات هادفة
الأبي�ض �إتفاق تعاون بين «العربية» لتعزيز القدرات الب�شرية»
و«م�ست�شفى الحريري الجامعي»

خالل احدى الدورات

العدوي والأبي�ض يوقعان االتفاق تتو�سطهما النائب الحريري

الطالبة يونان

القا�ضي عدرة

�أعلن «جمعية العزم وال�سعادة على مرتبة علمية مقبولة من قبل
االجتماعية» فوز الطالبة «تونيا الجامعة ( ABفما ف��وق) ،ليتمكن
روبير يونان» من «الفرع الفرن�سي» الطالب من درا�سة «الدكتوراه»».
في «كلية الحقوق» في «الجامعة وقائع الإختيار والفوز
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة»« ،ب��م��ن��ح��ة القا�ضي وف����ي ال���وق���ائ���ع وب��ع��د �أن تم
المرحوم �سعيد عدرة»،
التوا�صل مع «الجامعة اللبنانية»،
ما هي هذه المنحة ولأي
وت��زك��ي��ة ع����دد م���ن ال��م��ر���ش��ح��ي��ن
درجة ت�ؤهل؟
للح�صول على المنحة،
وه��ذه المنحة تقدمها «جمعية قامت لجنة التحكيم الم�شتركة
ال��ع��زم وال�����س��ع��ادة االجتماعية» بين «جمعية ال��ع��زم» و«جامعة
ال�����س��ورب��ون» ،ب����إج���راء مقابلة
�سنوياً:
«لطالب متفوق في ال�سنة الأولى المر�شحين ،وذلك يوم الخمي�س في
م��ن مرحلة «الماج�ستير» بكلية  2019-06-20في طرابل�س،
الحقوق في «الجامعة اللبنانية» حيث �أعلن عن فوز الطالبة تونيا
( ،)M1ل���م���ت���اب���ع���ة درا�����س����ة يونان ،التي نالت الإج���ازة خالل
«الماج�ستير» ( )M2والح�صول العام الجامعي الما�ضي (-2017
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة «ال���دك���ت���وراه» من  )2018بمعدل  %63.27وهي تتابع
«جامعة ال�سوربون» في باري�س ،ال�����س��ن��ة الأول��������ى م����ن م��رح��ل��ة
وذلك بموجب اتفاق مع الجامعة« ،الماج�ستير» في اخت�صا�ص قانون
حيث ت�شترط الجامعة الح�صول العمل.

ف��ي ال��م��ج��ال الطبي وبح�ضور
النائب بهية الحريري و ّقعت:
 «ج��ام��ع��ة ب��ي��روت العربية»ممثلة برئي�سها الأ�ستاذ د .عمرو
جالل العدوي،
 و«م�ست�شفى رفيق الحريريالجامعي» ممث ًال بالمدير العام د.
فرا�س الأبي�ض.
�إتفاقية تعاون لمدة ثالث �سنوات
لـ:
 «تبادل الخبرات واال�ست�شاراتف���ي م��ي��ادي��ن ال���ط���ب وال��ت��ع��ل��ي��م
الجامعي،
 وتطوير الدرا�سات والأبحاثالعلمية،
 واالرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل الطبيوالعناية والخدمات ال�صحية».

�أهداف الإتفاقية

تن�ص الإت��ف��اق��ي��ة على تدريب
ط�ل�اب ال��ك��ل��ي��ات الطبية وب�صفة
خا�صة طالب «كلية الطب» بمرحلة
«ال��ب��ك��ال��وري��و���س» و«الأط���ب���اء
المتمرنين» و«المقيمين» و«�أطباء
التخ�ص�ص الدقيق» المنت�سبين �إلى

«كلية الطب» في الجامعة.
وتحتفظ الم�ست�شفى لأط��ب��اء
«جامعة بيروت العربية» المقيمين
الملتحقين بالم�ست�شفى بمراكز
�شاغرة في ف��روع االخت�صا�صات
ال��ع��ام��ة وف���ي ف���روع التخ�ص�ص
ال��دق��ي��ق وذل���ك ف��ي ���ض��وء حاجة
الم�ست�شفى،
كما تمنح الجامعة ب��ن��اء على
اقتراح مجل�س «كلية الطب» �ألقاباً
ع��ي��ادي��ة (�إك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة) ل�ل�أط��ب��اء
الأ�سا�سيين العاملين في الم�ست�شفى
والم�شاركين في العملية التعليمية
الذين ي�ستوفون ال�شروط المقررة
في نظام الجامعة.
ويمكن للفريقين ال��ت��ع��اون في
تنظيم دورات للتعليم الم�ستدام �أو
دورات تدريبية ون���دوات علمية
وور�����ش ع��م��ل وال��ق��ي��ام ب���أب��ح��اث
ودرا���س��ات م�شتركة ف��ي مختلف
ميادين العلوم الطبية وال�صحية
والأحيائية ،وت�صدر و ُتن�شر ب�أ�سماء
الباحثين على ان تخ�ضع هذه
الأبحاث لموافقة اللجان المخت�صة
من الفريقين.

وزيرة الثقافة الم�صرية د� .إينا�س عبدالدايم في زيارة
«جامعة بيروت العربية» بح�ضور ال�سفير نزيه النجاري
د .العدوي :الجامعة تح�ضر للم�ؤتمر الدولي لـ «قمة الكتاب»
وزيرة الثقافة الم�صرية د� .إينا�س
عبدالدايم زارت «جامعة بيروت
العربية» ،في حرمها بالدبية ،حيث
التقت رئي�سها البروفي�سور عمرو
ج�لال ال��ع��دوي بح�ضور ال�سفير
الم�صري نزيه النجاري ورئي�س
مجل�س �أمناء الجامعة البروفي�سور
�سعيد الجزائري.

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلبت هند بغدادي �سند تمليك
ب����دل ���ض��ائ��ع  3935/2زي��ت��ون
طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

ماذا ُتقدم الدورات؟

ُت��ز ّود هذه ال��دورات الم�شاركين
بـ:
 طرق تحليل حاجات المجتمع، و�صياغة الم�شاريع، وتعزز قدرة الأ�شخا�ص علىالتخل�ص من التوتر وا�ستعمال لغة
الج�سد،
 وتطوير ق��درات الإن�سان فيا�ستذكار المعلومات،
 وب��ن��اء ع�لاق��ات ايجابية معالآخرين».

«المدينة» و«ال�صليب الأحمر»:
محا�ضرة حول الإ�ستعداد للزالزل
والمخاطر قبل و�أثناء وبعد الحدث

من المحا�ضرة

«كلية ال�صحة العامة» في «جامعة والأكاديمية في الكلية وح�شد من
المدينة» وبالتعاون مع:
الطالب ومهتمين.
الكوارث»
مخاطر
«وحدة الحد من
مو�ضوع المحا�ضرة الجدية
اللبناني»،
أحمر
ل
ا
التابعة لـ «ال�صليب
وتقدير للخطورة
نظمت يوم الأربعاء  ،2019/6/26الجميع ا�ستمعوا بجدية وتقدير
في قاعة المحا�ضرات في الكلية ،للمخاطر وللمعلومات التي جاءت في
محا�ضرة بعنوان:
المحا�ضرة ووجهوا الأ�سئلة للمحا�ضر
«الإ�ستعداد للزالزل وما يجب القيام لزيادة المعلومات في ق�ضية بالغة
به قبل و�أثناء وبعد الزلزال».
الخطورة وت�ستدعي من الجميع
من الح�ضور
االهتمام واال�ستعداد لأي طارىء ال
بح�ضور �أع�ضاء الهيئتين الإدارية �سمح اهلل.

 ...و«مخيم تدريبي على مواجهة
ال�صعاب و�إبتكار الحلول»

د .عمرو جالل العدوي

رئي�س «جامعة بيروت العربية»
البروفي�سور عمرو جالل العدوي
رحب في كلمته بداية بالوزيرة د.
اينا�س عبدالدايم وقدم لها �شرحاً
حول دور الجامعة بت�شجيع الطالب
على ممار�سة جميع الأن�شطة خارج
الإط������ار ال���درا����س���ي م���ن م�����س��رح
ومو�سيقى وريا�ضة مما ينعك�س
ايجاباً على المقررات الدرا�سية،
وق����ال «�إن ال��ج��ام��ع��ة ب�صدد
التح�ضير للم�ؤتمر ال��دول��ي لقمة
الكتاب الذي ت�ست�ضيفه الجامعة بين
.»2019/10/30-28

«جامعة المدينة» و�ضمن �إطار
برنامجها:
«اال�ستفادة من العلوم الحديثة
ال��ه��ادف��ة �إل����ى ت��ع��زي��ز ال���ق���درات
الب�شرية».
وب��ال��ت��ع��اون م��ع «م��رك��ز �إدارة
الحياة» و«الأكاديمية الدولية لبناء
ال��ق��درات» �أق��ام��ت دورات مكثفة
للح�صول على:
 دبلوم في �إدارة الجمعياتوالمنظمات غير الحكومية،
 �شهادة في م��ه��ارات العر�ضوااللقاء،

� -شهادة في الذكاء العاطفي.

خالل الزيارة

الإع���ج���اب بتوفير ال��ج��ام��ع��ة لكل
د� .إينا�س عبدالدايم
الوزيرة �إينا�س عبدالدايم �أعربت ال���م���راف���ق ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وف����ي كل
في كلمتها عن «ال�سعادة لوجودها المجاالت».
في الجامعة مع اال�ستعداد للتعاون جولة حول الأق�سام والمرافق
معها بهدف:
«�إر���س��اء ثقافة اال�ستثمار في وق��د قامت ال��وزي��رة د� .إينا�س
ال��ط�لاب وق��درات��ه��م وطاقاتهم مع عبدالدايم بزيارة لأق�سام ومرافق

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب خالد ديري لموكله طارق
نديم محمد حيدر �سند تمليك بدل
�ضائع  66/33النوري.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب جوزيف �سالم �إ�سبر بوكالته
ع��ن ج��رج�����س �إب��راه��ي��م جرج�س
�إبراهيم ومريانا نقوال جرج�س بدل
�ضائع بالعقار  281جبرائيل.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

الجامعة كافة و�أب��دت تقديرها لما
�شاهدته.
رئي�س الجامعة البروفي�سور
عمرو جالل العدوي �أمل ب�أن تكون
هذه الزيارة «محطة لتعزيز التعاون
في كافة المجاالت العلمية بين لبنان
وجمهورية م�صر العربية».

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت ���س��وزان مو�سى الأ�شقر
وعبداهلل عفيف يو�سف �سندان بدل
�ضائع بالعقار  73المق�سم 10B
منيارة.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

في المخيم

«مكتب �ش�ؤون الطالب» في «جامعة المدينة» و�ضمن «برنامج بناء
الإن�سان وتعزيز قدراته» �أق��ام مخيماً تدريبياً «لتدريب ال�شباب على
مواجهة ال�صعاب والت�أقلم مع الحياة ال�صعبة».
طالب من مختلف الكليات �شاركوا في المخيم وفق برنامج التدريب
التالي:
 �إبتكار الحلول للأمور الطارئة التي قد يواجهونها في حياتهم اليومية. التدريب على ن�صب الخيم. و�إنتهى «المخيم» ب�إقامة «�سهرة النار التقليدية» ،وقد تخللتها �ألعابترفيهية لتعزيز الألفة بين الطالب الم�شاركين.
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عجائب الدنيا �سبع � ...أما في لبنان
ف�أكثر من  17ح�سب ما وعته ذاكرتنا
ال�شيخ
غالب
�سنجقدار

في ل�سان العرب العجب ان ترى ما
تُنكر �أو ان ترى �شيئ ًا غير م�ألوف وال
معتاد،
الح ْم ِق.
وال ُع ْج ُب :ف َْ�ض َل ٌة من ُ
تلك المعاني اللغوية تكمن في
العجائب وتتجلى في كل عجيبة.
على ال�ساحة اللبنانية يوجد لبنانيون
طلقوا الأخالق والإن�سانية ثالث ًا ال
يعترفون ب�شرعة حقوق الإن�سان،
} َو�إِ َذا قِي َل َل ُه ْم ال ُتفْ�سِ ُدوا فِي الأَ ْر ِ�ض
قَا ُلوا ِ�إ َّن َما ن َْح ُن ُم ْ�صل ُِحونَ { ه�ؤالء
دهاقنة الأعاجيب نلخ�صها بما يلي:

الج�سر�« :صبرنا � 70سنة و�سن�صبر
وليل الظلم لن يطول»

ور�شة «المنامة» التي �أعطوها
عنوان«:من ال�سالم الى الإزدهار»!!
عن �أي �سالم �أو �إزدهار يتحدثون؟
اللواء
�أمين
�صليبا

النائب جان عبيد

هذه الق�ضية «والكريم من كتم �إهانته»،
ولكن توجهيات القر�آن الكريم �شجعتني
على ذلك ،يقول تعالى:
ال�سو ِء ِم ْن
ب
ر
ه
ج
ِ
ْ
}ال ُيحِ ُّب اللهَّ ُ ا ْل َ َ ُّ
ا ْل َق ْولِ ِ�إ َّال َم ْن ُظ ِل َم{.
فهذه ظالمة �أذكرها لعل النائب
الكريم يرجع عن خطئه ويعيد �إلي
حقي».
العجيبة :1
الل�صو�صية مع�شع�شة في مرافق بالمنا�سبة:
عدة وحيتان المال ي�سرقون الكحل من الوزير ماروني.
العين – كما يقال  -الخزينة ال ت�سلم ال�شاب الطرابل�سي �سني.
النائب الطرابل�سي �سني!...
من �أيديهم.
والم�ؤ�س�سات الم�س�ؤولة ال تحا�سب العجيبة :9
�أحد ًا �إما عجز ًا و�إما م�سايرة!
الإجرام في لبنان منت�شر �إنت�شار
وك�أن �أ�سطورة علي بابا والأربعين الجراد ،وقد جاءنا �شاب ي�شكو م�صائب
حرامي تجددت مع �أنا�س ال يخافون عائلته هلل.
عاجل عار وال �آجل نار.
و�أن مجرم ًا ،وبكل دم بارد �أقدم على
العجيبة :2
قتل �شاب في عمر الورود عامد ًا
ً
وك�أن لبنان غدا محكوم ًا بنظام متعمدا ،والدته لم تجف دموعها بعد
و�أرملته فقدت معيلها و�أوالده ُحرموا
«الأمر للأقوى» ال للحق والعدالة!
كلمة «بابا» .المجرم توارى عن
العجيبة 3
محمي ،والأمن اللبناني
الأنظار ،وانه
ٌ
النيابة مورد رزق للنائب وعائلته من عاجز عن اعتقاله وتقديمه للعدالة!!
بعده ،وهناك بينهم من يدفع ال
أموال وكم من مجرم �أمثاله بحماية
الطائلة ليفوز بالمقعد وهو مطمئن �إلى
انه �سيح�صل �أ�ضعافها في حال �شخ�صيات �سيا�سية و�أحزاب تحول
ُ ِّ
دون القب�ض عليهم ،وبال خجل وبكل
و�صوله!.
�أ�سف نقول« :القانون فوق الجميع».
العجيبة :4
هل فع ًال هو كذلك؟
كثير من الم�ؤ�س�سات والإدارات العجيبة :10
تحولت �إلى �إقطاعيات يزرع فيها
ال�سيا�سيون محا�سيبهم لخدمة العي�ش الم�شترك بين الطوائف
اللبنانية ميزة ح�ضارية ملفتة ،يعكرها
م�صالحهم والتنكيل بخ�صومهم!
�سلب طائفة لحقوق طائفة �أخرى في
العجيبة :5
التعيينات ،مما ي�ؤثر على �سلمه الأهلي،
ر�سوم الجمارك في المرف أ� والمطار ومع هذا هناك من يدعي العدالة بين
�سائبة وال رقابة ف�إن كانت ال�سلطات الطوائف ،والواقع يك�شف عك�سها...
تعلم هذا وت�سكت فتلك م�صيبة ،و�
�ستكونإن العجيبة :11
كانت ال تعلم فالم�صيبة غد ًا
في �آب  1994قرر مجل�س الوزراء
مدمرة...
برئا�سة الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري
العجيبة :6
ح�صرية «معر�ض طرابل�س الدولي»،
كل ال�سا�سة في لبنان ُي ِق ُّرون بالف�ساد وكان حبر ًا على ورق ،ولم ُي�سمع �صوت
وانه منت�شر في جميع المرافق ،ولكن �أو كلمة ا�ستنكار لقيادة طرابل�سية
ال يتفوه �أحد بذكر ا�سم مف�سد (وهو تطالب بتنفيذ القرار.
يعلمه) مخافة �أمر ما ...فما هو؟

العجيبة 7

«و هَّ ُ
ب َع َلى �أَ ْم ِر ِه»
الل َغ ِال ٌ
َ
رف�ض ًا «لل�صفقة الأميركية للقرن»

وللر�أي العام حقه...

العجيبة 12

في الوزارة الحالية وزير لمكافحة
الف�ساد م�ضى على ت�أليف الوزارة �سنة
ون ّيف ،ولم يحل ل�ص للمحا�سبة لماذا؟؟
هل لعدم وجود ف�ساد �أو فا�سدين �أم
لقرار بال�سكوت؟!
وال�ساكت عن الحق �شيطان �أخر�س.

القاعدة الأ�صولية والقانونية تن�ص
على« :الغُن ُم بال ُغ ْرم» �أي ان المواطن
ُي َغ ّرم بال�ضرائب ليغنم:
التعليم المجاني وال�ضمان
االجتماعي والت�أمينات ال�صحية وغير
ذلك من الت�أمينات الحياتية التي تقدمها
العجيبة :13
الدولة.
وزير خارجية لبنان – با�سيل –
فلم يح�صل على �شيء من ذلك.
وهكذا يكون قد بقي الغُر ُم وطار يحدد ال�سيا�سة الخارجية للبالد مخالف ًا
الغُن ُم.
المادة  65من الد�ستور اللبناني التي
تعطي هذا الحق لمجل�س الوزراء ،فهل
العجيب :8
حدثني �شاب طرابل�سي �صاحب يجوز لكل وزير ان يت�صرف مزاجي ًا.
ق�ضية ب�أن الوزير جان عبيد �أ�سند �إليه �أم...؟
وظيفة في وزارة الخارجية (عندما كان العجيبة :14
وزيرها) م�ستبق ًا الدولة بتطبيق ميثاق �سيا�سي معروف له وزنه ،لفق تهمة
الطائف ب�إلغاء طائفية الوظيفة ،وبهذا لبريء منها ،لأنه لم ُيطعه في مخالفة
العمل �أعطى مث ًال ب�أن النائب �أو الوزير قانونية تدر عليه ما ًال وفير ًا ،فهل
هو لكل لبناني بغ�ض النظر عن طائفته الح�صانة تبرر هكذا �أعمال؟؟
ومنطقته وانتمائه وال يبخل عن خدم ٍة العجيبة :15
لأي مواطن.
 وكان القدر – يتابع ال�شاب – :يحال �إلى الم�ساءلة موظف تناولب�أن نائب ًا طرابل�سي ًا �أقنعه باال�ستقالة «منقو�شة» �أثناء العمل كما جاء في
على ان ي�سند �إليه وظيفة �أخرى ،انتظر تقرير رئي�س «الهيئة العليا للت�أديب
ال�شاب المغلوب على �أمره خم�س الق�ضائي»� ،أما حيتان المال وقرا�صنة
�سنوات و�إلى اليوم لم يتحقق الوعد!! الخزينة لماذا ال ي�س�ألون وال يحاكمون؟؟
(التتمة �صفحة )11
تابع ال�شاب :ما كنت �أريد �أن اذكر

النائب �سمير الج�سر

تعليقاً على ما ك�شفه م�ست�شار
الرئي�س الأميركي و�صهره اليهودي
ال�صهيوني «جيرارد كو�شنير» عن
الم�ضمون االقت�صادي لما ُيعرف بـ
«�صفقة القرن»،
قال نائب طرابل�س الوزير ال�سابق
�سمير عدنان الج�سر:
 «� ...سيادتنا لي�ست للبيع، والحق الفل�سطيني في العودةلي�س مو�ضوع م�ساومة.
 ال للتوطين، ن��ع��م ال���س��ت��ع��ادة ال��ح��ق��وقالفل�سطينية.
 �صبرنا نحن والفل�سطيني�سبعين عاماً،

 ون�ستطيع ان ن�صبر �سبعين�آخرى،
 ولن نفرط بـ «القد�س»، وال ب���أي �شبر م��ن الأرا���ض��يالعربية».
وقال:
 «�إ�سرائيل ت�ستفيد من تلهي: ب��ع�����ض ال���ع���ال���م ال��ع��رب��يوالإ�سالمي ببع�ضه،
 والبع�ض الآخر بنف�سه.»... وختم:«ليل الظلم لن يطول.
}و َهّ
اللُ َغال ٌِب عَ َلى �أَ ْم ِرهِ َو َلك َِّن �أَ ْك َث َر
َ
ا�س اَل َي ْع َل ُمونَ {»».
ال َّن ِ

من الم�س�ؤول؟

«التكية المولوية» :ممنوع الدخول
ب�أمر من ال�سفارة التركية؟!

«ال��ت��ك��ي��ة ال��م��ول��وي��ة» ه��ي �أح��د
المعالم التاريخية العثمانية في
طرابل�س ،وهي تقبع على كتف «نهر
�أبي علي» �إلى ال�شمال ال�شرقي من
«ق��ل��ع��ة ط��راب��ل�����س» .وق���د ج��رى �آثار المدينة ومعالمها
ترميمها بتمويل من ال�سفارة التركية مفتوحة �إ ّال «التكية
في لبنان ،والالفت ان هذه التكية العثمانية»!
مازالت مغلقة منذ ما بعد احتفال
طرابل�س غنية ب�آثارها ومرافقها،
�إفتتاحها.
وهناك ع��دة جهات دولية تبرعت
تركيان طلبا زيارتها
بترميم وت���أه��ي��ل بع�ض معالمها
في مطلع �شهر حزيران طلب مني التاريخية،
�سائحان تركيان مرافقتهما لزيارة وه��ي مفتوحة �أم���ام م��ن يرغب
«التكية» ،وكان برفقتي �سياح من بزيارتها� ،إ ّال التكية المولوية،
جن�سيات مختلفة.
ال��ت��ي ي��ب��دو �أن��ه��ا خ���ارج نطاق
الم�س�ؤولية البلدية �أو ال�سياحية،
ومنعنا!!
عند و�صولنا �إلى مدخل التكية فهل هذا معقول �أو مقبول؟!
قال لنا �أحد الواقفين عند الباب ان الدليل ال�سياحي المتطوع
علي عزت الخواجة
الدخول ممنوع ب�أمر من ال�سفارة
التركية ،مما �آثار ا�ستغراب ال�سياح
وخا�صة الأتراك الذين قالوا:
«�سن�شتكي لأع��ل��ى م��رج��ع في
تركيا».

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي وائ���ل �شكور
بوكالته عن جوليات �أديب فار�س
�أحد ورثة بديع �سعيد �إ�سبر �شهادة
قيد بدل �ضائع بالعقار  165بينو.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت خدوج �أحمد زهرمان �سند
ب��دل �ضائع للعقار  155ال�شيخ
محمد.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب عبدالحميد توفيق العلي
�شهادة قيد بدل �ضائع بالعقار 131
بزبينا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب خالد �أحمد خليل بوكالته
عن نافذ ومحمد و�آم���ال وكوكب
وماجد �أوالد ب�شير الأ�سعد �شهادات
قيد بدل �ضائع بح�ص�صهم البالغة
بالعقار  3214عكار العتيقة.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب م�صطفى محمد الجا�سم
بوكالته عن م�صطفى محمد الجا�سم لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
الم�ستمدة من الوكالة عن منذر في ال�شمال
فايق العثمان �سندان بدل �ضائع طلب �أحمد الحداد لموكلته هدى
للعقارين  108و� 109شدرا م�شتى ح���داد �سند تمليك ب���دل �ضائع
 4016/3زيتون طرابل�س.
ح�سن – م�شتى حمود.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

�إعالن

عنوان ب ّراق ت َّم �إختياره لور�شة
المنامة التي ُعقدت في البحرين �أواخر
حزيران المن�صرم ،مع مقاطعة �شبه
كاملة لكبار الم�س�ؤولين من الدول
العربية ،وحتى من الإ�سرائيليين،
وكما و�صفها البع�ض ب�أنها ور�شة
ولِدت ميتة.

لبناني ًا

بالن�سبة لنا في لبنان الحمد هلل
جاءت هذه الور�شة ِلتُظ ِّهر ولأول مرة
الت�ضامن بين �أهل ال�سيا�سة في لبنان،
حيث �أجمعوا على مقاطعتها.
المهم ان هذه الور�شة لم يكن
المق�صود منها:
ك�شف الم�ستور في العالقات
العربية الإ�سرائيلية بقدر ما كانت
لقلب الأ�س�س التي من �ش�أنها تعبيد
الطريق الآمن للكيان الإ�سرائيلي لكي
يدخل �إلى العالم العربي من خالل
رجال �أعماله،
كما كان الهدف تمكين الإعالم
اال�سرائيلي من دخول ف�ضاء العالم
العربي بكل �سهولة!

المبعوث «جاي�سون»
و«�إفتخاره»

�ألم ُي�صرح م�ساعد الرئي�س الأميركي

لأن ما ر�شح عن مبالغ مخ�ص�صة لخلق
مليون وظيفة لل�شباب الفل�سطيني،
بر�أ�سمال �سقفه  50مليار دوالر ،من
خالل م�شاريع �إنمائية ُيثير ال�شك في
�صدقية من هند�سوا ال�صفقة ،لأن
ال ُمحلل العقالني ي�س�أل كيف يمكن
لل�شعب الفل�سطيني �أن يقبل بال�سالم
من دون �ضمانات بوالدة الدولة
الفل�سطينية ،التي اتفق على �أ�س�سها
منذ �إتفاق «�أو�سلو» وال�سير بالأزدهار
الموعود من وراء تلك المليارات
المحدودة (�أو حتى لو �أنها غير
محدودة وب�آالف المليارات) ،والتي
لي�ست مح�صورة بالأرا�ضي
الفل�سطينية بل كما ُ�س ِّرب �ستتوزع
لت�شمل م�صر والأردن و�سوريا
ولبنان!!
�أ�ضف �إلى ذلك ما ر�شح من �آراء
نُ�سبت �إلى م�ستثمرين دوليين �شاركوا
في الم�ؤتمر ،من �أنه ي�ستحيل نجاح
االقت�صاد من دون معالجة العنا�صر
ال�سيا�سية لأزمة ال�شرق الأو�سط –
حل الق�ضية الفل�سطينية – خالف ًا لِما
تراه الواليات المتحدة الأميركية لجهة
وجوب الف�صل بين الم�سارين.
وهذا ما ت�ضمنته الكلمات
والمداخالت طيلة يومي الم�ؤتمر،
والتي بالرغم من ترحيبها ب�إطالق
ال�شق االقت�صادي بهدف التنمية
والتطوير ،لكنها توقفت – �أي
المداخالت – �أمام �إحتمال الف�شل
الذريع من دون الحل ال�سيا�سي ،حيث
تفتقر هذه الخطة �إلى ر�ؤية م�ستقبلية
من �ش�أنها ال�سير بالحلين �سوية!!

والمبعوث الخا�ص للمفاو�ضات االجتماع الأمني الأميركي،
الدولية المدعو «جاي�سون غرينبالت» الرو�سي ،اال�سرائيلي لماذا
�أنه:
ُعقد وماذا تقرر فيه؟

«يفتخر ب�أن  25و�سيلة �إعالمية
�ستغطي الم�ؤتمر من بينها �سبع
و�سائل �إ�سرائيلية بهدف تغطية ال�شق
االقت�صادي من �صفقة القرن!!».

الحق الفل�سطيني بالعودة
وبالدولة

باخت�صار لقد بدى وا�ضح ًا من
تدني م�ستوى الم�شاركة العربية
وحتى الدولية �أن هذا الم�ؤتمر غير
قادر على قلب المفاهيم التي تتحكم
بالق�ضية الفل�سطينية وب�أ�س�س الحل لها
والتي يمكن �إخت�صارها بعبارة واحدة،
هي :حق ال�شعب العربي الفل�سطيني
بالعودة وب�إقامة دولته على �أر�ض
وطنه فل�سطين.

م�شروع «ترامب» الوهمي
«وعد ب�إقامة �أوتو�ستراد ي�صل
ال�ضفة بغزة»

ولذا ف�إن بريق الم�شاريع الوهمية
التي �أطلقت �أو واكبت تلك الور�شة
والتي ي�أتي في طليعتها م�شروع
«ترامب» ب�شق طريق ت�صل ما بين
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وك�أن من
�ش�أن هذه الطريق وكلفتها البالغة 5
مليارات دوالر �أن توهم ال�شعب
الفل�سطيني ب�أن دولته على طريق
الوالدة.
نعم علينا االعتراف ب�أن هذه الور�شة
ال تغدو عن كونها «�ضحك على الذقون»

ربما كان قرار دولة البحرين بفتح
�سفارة لها في «رام اهلل» ،هو الإيجابية
الوحيدة التي تمخ�ض عنها الم�ؤتمر،
والذي بالرغم من رمزيته ،ي�ش ّك َل بداية
�صحوة �ضمير من قبل ح ّكام دول
عربية ولكي ال تُباع فل�سطين في �سوق
الم�صالح الدولية ،التي �شِ ئنا �أم �أبينا
م�صالح ال تتعار�ض مع الم�صلحة
اال�سرائيلية ،وهل منكم من ُيف�سر
االجتماع الأمني الثالثي العالي
الم�ستوى (�أميركا – رو�سيا –
�إ�سرائيل) الذي �إنعقد في �إ�سرائيل
بمباركة «ناتنياهو» بالتزامن مع
م�ؤتمر المنامة ،والذي �سبق اللقاء
الثنائي المرتقب بين «ترامب»
و«بوتين» على هام�ش قمة الع�شرين
وما هي حقيقة م�ضامينها ال�سرية!!
علينا �أن ن�صحو و�أن ن�سعى �إلى �أن
ال تكون ال�صفقات الدولية دائم ًا على
ح�ساب العرب وتحديد ًا على ح�ساب
الق�ضية الفل�سطينية.
وال نن�سى هنا التذكير بف�شل كل
ال�صفقات ال�سابقة والمغريات الدائمة
وتواط�ؤ و�سطحية البع�ض من الحكام
– حتى ال نقول غير ذلك – نعم كلها
ف�شلت و�إ�سرائيل ال تزال تلهث وراء
�سراب �إ�سمه خديعة الأمة وال�شعب
الفل�سطيني لتطمئن على غدها وهذا ما
لم تح�صل عليه والجلي انها لن تح�صل
عليه.

�إعالن

بتاريخ  2019/7/9قرر القا�ضي العقاري في ال�شمال �إعادة تكوين
مح�ضر تحديد العقار رقم  4336-1351-1006من منطقة ب�شري
العقارية.
للراغب بتقديم �إعترا�ض على عملية �إعادة التكوين وفقاً لما تقدم� ،أداء
مالحظاته خطياً لدى قلم القا�ضي العقاري في ال�شمال ذلك حتى تاريخ
�إنجاز العن�صر المقرر �إعادة تكوينه في فترة الثالثين يوماً التي تلي
ل�صق قرار الإختتام الأولي على �إيوان المحكمة.
طرابل�س في 2019/7/9
القا�ضي العقاري في ال�شمال
تراز غ�سان مق ِّوم
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طرابل�س تحيي ذكرى المنا�ضل عبدالمجيد الطيب الرافعي
ميقاتي :عالمة فارقة (تتمة)
�أيها الحفل الكريم
�أيها الغائب الحا�ض��ر �أبد ًا ،يا ابن
العروبة والن�ض��ال� ،صفقة القرن قد
الحت ب�ش��ائرها على ح�ساب العرب
كالعادة وعلى ح�ساب الفل�سطينيين،
ويري��دون من��ا نح��ن اللبنانيي��ن �أن
ن�سير في ركابها ،غير �أننا وهلل الحمد
�إتفقنا ،منذ زم��ن الطائف وبعده في
قم��ة بي��روت للع��ام  ،٢٠٠٢على �أن
لبنان لن يقبل بتوطين الفل�سطينيين،
ول��ن يوق��ع �إتفا ًقا �إال بعد ا�س��تعادة
�أرا�ض��يه المحتل��ة والإعت��راف
بفل�س��طين دول��ة عا�ص��متها القد�س،
وب�إجم��اع عرب��ي كام��ل .وعل��ى هذا
الأ�س��ا�س �سنعمل و�س��نرف�ض الم�س
بالأق�صى وكني�سة القيامة وبالقد�س
العتيق��ة فه��ي للع��رب وعا�ص��مة

الج�سر :نحتاج �سيرته (تتمة)

فل�سطين حتى ينقطع النف�س.
ولكي يكون ختامها م�س��ك ن�ستعيد
مع��اً ب�ض��ع كلم��ات قالها م��ن نحيي
الي��وم ذك��راه لعله��ا ت�ش��كل عب��رة
للجميع .فقبل �أق��ل من عام على بدء
الح��رب اللبناني��ة ع��ام  ١٩٧٥ق��ال
«نحن �أمام خي��ار بين اثنين ال ثالث
لهما ،ف�إما التغيير و�إما الإنفجار� .إما
التغيي��ر ف��ي قواع��د الحك��م وف��ي
ممار�س��ة الحكم وفي �أهداف الحكم،
و�إم��ا �إنفج��ار الأو�ض��اع وول��وج
المجه��ول من الم�ص��ير» .فهل نتعظ
جميع��اً وننق��ذ وطنن��ا قب��ل ف��وات
الأوان.
رحم��ك اهلل ي��ا ابن العم و�أ�س��كنك
ف�سيح جنانه وال�سالم عليكم.

الع��راق حي��ث �إت�س��ع ل��ه المجال
�إنم��ا كان ي�ؤ�س���س لجي��ل يعتمد على
نف�سه بما �آتاه اهلل من علم ...وما كان
عمل��ه م��ن خ�لال تنظيم��ه للج��ان
ال�ش��عبية في الأحي��اء من بعد فوزه
في الإنتخابات �إال خدمة للإن�سان من
خ�لال تنظيم��ه وتعليمه عل��ى تولي
�أم��ره بنف�س��ه وتدريبه عل��ى تحديد
مطالب��ه وتن�ش��ئته عل��ى متابع��ة
مطالب��ه ...وم��ا �ض��اع ح��ق وراءه
مطالب.
واليوم و�أكثر من �أي وقت م�ض��ى
يجب �أن تكون ق�ضيتنا هي الإن�سان،
و�أن نعم��ل عل��ى بن��اء ال�شخ�ص��ية
العربية وفقاً لمقت�ض��يات الع�صر...
الإن�سان الواعي والر�ؤيوي المتعلم،
المثق��ف ،المبادر الذي يعي ق�ض��يته
ويعمل على الأخذ بكل �أ�سباب القوة
لي�ص��ون وطن��ه ونف�س��ه وكرامت��ه
وعنفوانه وعزته وحقوقه.
�أيها ال�سادة،
�إن ال��ذي يتفح���ص الأ�س��ى ال��ذي
نحن فيه يجد �أن الأمر لم يكن �صدفة
و�إنما خطط له بليل ...لقد هال �أعدا َء

الحلوة� :شاء له القدر (تتمة)

الع�ش��رين� ،أخط��ر الق��رون ف��ي
م�سيرتها اقتناعاً منا ب�أن عبد المجيد
الطي��ب الرافعي لي�س نت��اج الدوحة
الرافعي��ة الخلوتي��ة الطاعن��ة ف��ي
َز َم َن��ي الدي��ن والدُني��ا ،عل��ى �أهمية
ذل��ك .كما �أنه لي�س نتاجاً طرابل�س��ياً
ِ�ص��رفاً  ،ولي���س ابن حزب��ه« ،حزب
البعث العربي اال�شتراكي» وح�سب،
بل هو نتاج كل هذه الأطر� ،صغيرها
و�أو�س��عها و�أكثره��ا ات�س��اعاً ،مم��ا
يجعل��ه ابن مرحلة تاريخية� ،أثمرت
طرابل�س��ية ذات
رافعي��ة
أر���ض
ٍ
ٍ
في � ٍ
زرع ،ف��كان عب��د المجي��د الرافع��ي!
ال�س�� ْفر،
م��ن هُ نا ،ف�إنن��ا ،عبر هذا ِ
نقر�أ م�سيرته� /سيرته ،نتع ّرف موقع
مدينتِ�� ِه والوظيف��ة الت��ي �أدّته��ا ،في
حراكها الم�س��تغرق ف��ي الزمن ،كما
نق��ر�أ �س��يرة �أمت��ه وق�ض��اياها� ،إلى
الحزب الذي ا�ستهدا ُه� ،إ ّبان
م�س��يرةِ
ِ
�ستين �سن ًة ،ومن دون انقطاع!
�أيها الأحباء،
لق��د قارب��تُ م�سيرة�/س��يرة
الرافع��ي ،بفك��ر نق��دي تحليل��ي،
معتم��د ًا المنه��ج العلم��يُ ،مت�س�� ّلحاً
بع��دة معرفي��ة ،قوا ُمهَ��ا :الت�أري��خ،
بمفهوم��ه الخلدون��ي ال�ص��يروري،
ال�س��ردي الحكائ��ي الرتيب،
ولي���س
ّ
وال�سو�س��يولوجيا ،وعل��م االجتماع
ال�سيا�س��ي ،وعل��م النف���س ،كم��ا
الفل�س��فة ،بم��ا ه��ي نظ��رة �ش��مولية
�أ�س��همت ف��ي تما�س��ك الن���ص ال��ذي
و�ضع ُتهُ ،وفي « َم ْن َط َق ِتهِ».
ولق��د �أفدتُ من �أر�ش��يف ،ز ّودتني
تو�س��لي
ب��ه ال�س��يدة ليل��ى� ،إل��ى ُّ
ع�ش��رات المراج��ع ،بالعربي��ة
والأجنبي��ة ،و�ش��هادات لأحي��اء
عا�ص��روا «الحكيم» ،بع�ض��هم لعب
دور ًا �سيا�س��ياً �إل��ى جانب��ه ،رفاق��اً
و�أ�ص��دقاء ،وبع�ض��هم الآخ��ر م��ن
معا�ص��ري تل��ك الحقب��ة ،خ ّلف��وا
مذك��رات ،رف��دت المعطي��ات الت��ي
ٍ
امتلكن��ا .ناهي��ك ع��ن وثائ��ق هامة،
وع��ن ُ�ص�� َو ٍر ت�س��تعر�ض م�س��يرة
العمرية ،منذ �س��ن ِّي ِه الأولى
الحكي��م ُ
وحت��ى الرحي��ل� ،إل��ى توثيقه��ا
بال�ص��ورة مختل��ف المحط��ات
والفعالي��ات ال�سيا�س��ية التي طبعت
الم�سيرة /ال�سيرة!
ٌ
ملحق ث ٌّر،ا�س��تدركنا فيه
وقد كان
بع�ض ما فاتن��ا من ُمعطيات ووقائع
في الن�ص الأ�سا�سي للكتاب.
لق��د حر�ص��نا ،م��ن موقعن��ا،
كمت�ض�� ّلعين من اللغ��ة العربية ،وال
فخر ،عل��ى تج ّنب اللغة الخ�ش��بية،
لغ��ة القب��ور ،فكان��ت لغ��ة حي��ة،
ح�س��نات ه��ذا
حت�س��ب ف��ي خان�� ِة
ُت
ِ
ُ
الم�ؤ َّلف!

�أيها الأحباء،
�أزعُ �� ُم �أنن��ي ،عب��ر ه��ذا الكت��اب/
ال�س��فر ،بقدر م��ا انت�ص��رتُ للحقيقة
ِ
العاري��ة ،فق��د �أن�ص��فتُ «الحكي��م»!
ُ
�
أعت��رف ب�أنن��ي تعاطفتُ مع��ه ،وقد
الزمني ،ليل نهار ،طيلة �أربعة ع�شر
لدي همي الوحيد و�شغلي
�شهر ًا ،غدا ّ
ال�شاغل!
�أج��ل! تعاطف��تُ معه  -فه��و �أهلٌ
لأن نفع��ل  -ولكنن��ي ل��م � ْ
أنط��ق عن
يج��ب �أن ُيق��ال ،ال
ه��وى! قل��تُ م��ا
ُ
�أخ�ش��ى ف��ي الح��ق لومة الئ��م! هي
ال�ص��دقية والبح��ث
م�س��اف ُة
ُ
المو�ضوعي الر�صين ،ما ف�صلت بين
«الحكيم» وبينيُ ،م�ستعيد ًا ،في هذا
المج��ال ،ق��ول �أر�س��طو ،ف��ي مع ّلمه
ٌ
�ص��ديق لأفالط��ون،
�أفالطون�«:أن��ا
ٌ
�صديق للحقيقة �أكثر!».
ولكنني
ف��ي م�أثورن��ا الدين��ي الإ�س�لامي:
«�إن للمجته��د �أجري��ن �إن �أ�ص��اب،
�أج��ر ًا عل��ى اجته��اده و�أج��ر ًا عل��ى
�إ�ص��ابة الح��ق ،و�إن للمجته��د �أجر ًا
واحد ًا �إن �أخط�أ!».
ح�سبي �أنني اجتهدت وجهدتُ في
ال�ش��هادة للحق والحقيقة ،وع�س��اي
�أحظى بالأجرين معاً!
ختام��اً ،وم��ن منطل��ق �أن م��ن ال
ي�ش��كر النا���س ال ي�ش��كر اهلل� ،أتق��دم
بجزيل ال�ش��كر واالمتنان من كل من
كانت له ي ٌد �أو م�سعى ،في �إنجاز هذا
الكتاب.
وعليه ،ف�إن �شكري بداء ًة لل�سيدة
ليلى بق�س��ماطي الرافعي التي وقفت
�إل��ى جانبي ف��ي كل المحط��ات التي
جازه��ا الكت��اب ،وال�ش��كر مو�ص��و ٌل
ل�ساعديها ،الأيمن والأي�سر ،د .زينة
ود .لين��ا الرافع��ي ،وللأ�ص��دقاء
الرئي���س طارق زي��ادة وال�س��فير د.
خالد زيادة ،ولأ�س��تاذنا الكبير فايز
�س��نكري وللأ�س��تاذ ف��واز �س��نكري،
ولل�سفير جهاد كرم والمهند�س نقوال
الفرزل��ي والأ�س��تاذ ه�ش��ام �أزمرل��ي
والأ�س��تاذ رفي��ق �أب��ي يون���س
وللمرح��وم عميد الرافعيي��ن الحاج
فوزي الطي��ب الرافعي ،ولكل من لم
�أذكر �أو �أتذكّر .وال�شكر �أو ًال و�أخير ًا
لعائلت��ي ،زوجت��ي �س��حر و�أبنائ��ي
وائل وماي��ا وميرا الذي��ن و ّفروا لي
مناخ��اً ط ّيب��اً ومالئم��اً لإخ��راج هذا
الم�ؤ َّلف �إلى عالم ال�ضوء.
كتب��ت �ص��حيفة التم��دن الغ��راء:
«عبد المجي��د الرافعي يع��ود اليوم
ف��ي كت��اب» ،ح�س��بي ،بكل توا�ض��ع
و�إعتزاز ،انني وا�ضع هذا الكتاب!
رح��م اهلل د .عب��د المجي��د الطيب
الرافع��ي ،و�إ ّن��ا لذاك��روه م��ا طلعت
ال�شم�س وما ابتدر القمر «وفي الليل ِة
الظلماء ُيفتقد البد ُر!».

َ
عنك (تتمة)
الحديث
بق�سماطي الرافعي :في
ِ

العالق��ات
قلب��ات ف��ي
ن�س��تطيع �أن نفه�� َم ال َّت
�إنن��ا ال
ِ
ِ
ُ
ناحية،
اال�س��تعمار ّي ِة الأمريكي��ة الراعية لإ�س��رائيل منْ
ٍ
إ�س��قاط
ناحية �أخرى ،منْ عالق ُة َتفاهُ ٍم ل
والإيراني�� ِة م��نْ
ِ
ٍ
َ
ح��ول �س��وريا
م�ص��طنعة
ع��داوة
الع��راق� ،إل��ى عالق�� ِة
ٍ
ٍ
ِ
ولبن��انَ  ،ومنْ ثم العود ُة �إلى ال ّتفا ُو ِ�ض َ
الملفات
حول ك ِّل
ِ
بي��نَ
عالقات
مط��روح الآن� ،إ ّال كو َنه��ا
الطرفي��ن كم��ا ه َو
ٍ
ٌ
ِ
ً
َ
واالخت�لاف حول �س��ا ِئ ِر الق�ض��ايا ،وغي َر
قابل��ة للتما ُي�� ِز
ِ
قابل��ة
لالفت��راق �إذا م��ا تع َّل َق المو�ض��وعُ بتدمي�� ِر الدّولِ
ٍ
ِ
للعرب.
ة
ي
إقليم
ل
ا
و
بالق
ة
إطاح
ل
وبا
ة
ي
العرب
ة
ي
الوطن
ّةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
ّ
ِ
أطماع
�إ ّنن��ا ونح��نُ ُنعاي��نُ مخاطِ َر �ص��فق ِة
ِ
الق��رن وال ِ
واحدة
اندفاعة
الإيراني ِة في
للطرفين ،ف�إ ّن ُه منْ ح ِّقنا �أنْ
ٍ
ٍ
ِ
َّ
فل�سطينَ
المر�شح َة ،كما كانَ
أنَّ
هي ال�ضح َّي َة
�
ن�ستخل�ص ب
َ
َ
َ
ُ
َّ
أطم��اع ،و�س��وريا
الع��راق ال�ض��حية ال ُم�ؤك��دَة له��ذهِ ال
ِ
باالنتظار كما اليمنُ .
ِ
�أيها الأ�صدقاء
�أ ّم��ا لبنانُ فه�� َو ٌ
االحتم��االت التي
ِ
معلق �ض��منَ دائرةِ
يومُ ،
بع�ض
حيث تبدو م�ساهم ُة ِ
تزدا ُد خطور ًة يوماً بع َد ٍ
دفع
ال
ِ
أط��راف المق ِّر ِرةِ على ُم�س��توى ّ
ال�س��لط ِة جل ّي ًة في ِ
ُ
فتتك�ش��ف �س��ير ُة وم�سير ُة هذه
بلدِنا �إلى حا َّف ِة الهاويةِ،
غطر�سة لم ْ
يعرف لبنانُ مثي ًال
يوم عنْ
ال ِ
ٍ
أطراف يوماً بع َد ٍ
ْ
منَ
القريب والبعيدِ.
الما�ضيين
تتعظ
لم
ة
ي
فئو
لها،
وعنْ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
بالغات َ
ُ
حول
م
و
و
ل
غ
ر
ـ
ب
ـ
ع
ـ
ت
التي
ها
نف�س
أهداف
ل
ا
إنها
�
عنْ
ٍ
ٍ ُ
ُ
ُ َ ِّ ُ
ْ
�سالح
دور هذهِ ال ِ
أطراف ومو ِقفِها ،فـَتـُ�ش�� ِهـ ُر في الداخِ لِ
َ
ِ
الخار ِج
ال�س��عي �إل��ى الخللِ في الت��وا ُز ِن
الوطني ،وف��ي ِ
ِّ
تق ِّد ُم عُ رو�ض��اً على طاول ِة التفا ُو ِ�ض بينَ جبهَتي �ص��فق ِة
دورهِ َي ُ
عر�ض ُمقاي�ض َة
ِ
إيراني الذي ِب ِ
القرن وبينَ ال َّد ْو ِر ال ّ
�شواطئ
العرب حتى
أر�ض
حرو ِب ِه التدمير َّي ِة منْ
م�شرق � ِ
ِ
ِ
ِ
ِ�ض الت�أثي ِر ،ودائماً على
ال ُم ِّ
إقليمي فائ ِ
تو�س��طِ ُمقا ِب َل د ٍ
َور � ٍ
العرب وم�صالِحِ هم.
ح�ساب
ِ
ِ
وف��ي لبن��انَ �أي�ض��اً� ،إ َّننا �إذ نعتق�� ُد �أنَّ �سيا�س�� َة حماي ِة
و�ص��غار
المالي�� ِة العا ّم�� ِة باالعتم��ا ِد على
جيوب الفقراءِ
ِ
ِ
دونَ
باالمتيازات
�س��ا�س
م
ال
ال ُموظفي��نَ عل��ى اختالفِه��م،
ِ
َ ِ
ّ
والهدر� ،إنما هي
قنوات الف�س��ا ِد
التي تـُ�ش�� ِّك ُل واحد ًة منْ
ِ
ِ
َ
ومحدودة النتائ ِِج
�سيا�س ٌة ال تتجاو ُز كو َنها وقاي ًة م�ؤقت ًة
أرق��ام� .إ ّنه��ا �سيا�س�� ُة المرتك ِِب الذي
ف��ي ال ّز ِ
م��ان وفي ال ِ
ّ
ُيخ ّب ُئ ر� َأ�س�� ُه ف��ي التعمي ِة و�س��لو ُك ُه ي�ؤك ُد عل��ى �إرتكا ِب ِه
إ�صرار عليها.
الجريم َة وال ِ
ّ
�إنّ
زات
ن
ال
هذا
الخ��روج
م��نْ
ف��ق هو في ا�س��تعادةِ م ّي ِ
َ
ِ
ُ
لبن��انَ
التفا�ض��ل ّي ِة عل��ى ُم�س��توى دَورهِ ومَوقعِ �� ِه ف��ي
المنطقةِ ،م��ن خاللِ خيارا ِت ِه ال�سيا�س�� ّي ِة والوطن ّي ِة التي
تحمي اقت�ص��ا َد ُه ومال ّي َتهُ ،وهي خياراتُ الدول ِة ال ّلبناني ِة
االنحياز
وال�سل ِم ،بعيد ًا عن
قررات
على ُم�ستوى
ِ
الحرب ّ
ِ
ِ
القاتِ��لِ وال��ذي �أدّى ْ
عالق��ات ال ّتب��ادُلِ بي��نَ لبنانَ
��ع
ِ
لقط ِ
العربي و�أ�صدقا ِئ ِه ال ّدوليينَ .
ومُحيطِ ِه
ّ
�أ ُّيها الأحبا ُء...
َ
�إ ّننا ونحنُ ُن ُ
ال�ص��رخ َة تِل َو الأخرى وعلى امتدا ِد
طلق
و�ش��مالِنا
الزمن ل
عُ ق��و ٍد من
ِ
إن�ص��اف مدينتِن��ا العزيزةِ ِ ،
ٍ
ُّ
ُّ
َ
خارج
قو���ص
ن
وال
هو���ض
ن
ال
�س��نوات
ط��وال
قي
ِ
َ
ِ
ِ
ال��ذي َب َ
ُ
ّ
معادل�� ِة الإنم��اءِ والتنمي��ةِ� .إنن��ا ونح��نُ نلح��ظ القه�� َر
طرابل���س
تت�س��ع رقع ُتهُم��ا ف��ي
والنف�س��ي
االجتماع��ي
ُ
َ
َّ
َّ
فتجت��اح �أبن��ا َء
ِ
الطبق��ات ال�ش��عبي ِة ُو�ص��و ًال �إل��ى �أبناءِ
ُ

الطبق ِة ال ُو�س��طى التي يقو ُم عليها رهانُ الم�س��تقبلِ وهي
التوازن االجتماع��ي� .إ ّننا �أم��ا َم هذا ك ّل ِه
بالتال��ي �ص�� ّما ُم
ِ
الوزن وانتفاءِ الم�س�ؤولية
انعدام
ن�صبح جميعاً في حال ِة
ُ
ِ
ِ
وااللت��زام الأخالق��ي� ،إذا لم
إن�س��اني
الح���س ال
وفق��دان
ِّ
ِ
ّ
ِ
اجتماعيةَ ،
َ
هي
ط��وارئ
إعالن حال ِة
ٍ
ُنب��ا ِد ْر �إلى � ِ
تلك التي َ
ُ
ُ
ُ
االنفجار
ة
لمواجه��
ة
لح
م
وال
ة
آتي��
�
المو
ة
وحدُه��ا الخطو
ِ
ُ ّ
ِ
منطقة
ر�ص ُد في �أكث َر منْ
االجتماعي الذي بد�أتْ ع ِّينا ُت ُه ُت َ
ٍ
ِّ
و�شارع.
ٍ
َ
دونَ
بع���ض
د
جه��و
ننتق���ص
أن
�
بذل��ك
نطال��ب
م��نْ
ِ
َ
ِ
ُ
والهيئ��ات المدنيةِ ،التي ُت َو ُ
ظ��ف �إمكاناتِها،
ؤ�س�س��ات
الم�
ِ
ِ
تدحرج
ب�سبب ال ّتداعي ال ُم
دون �أن تبل ُغ نتيج ًة ملحوظ ًة،
ِ
ِ
االجتماع��ي
الو�ض��عين
ف��ي
واالقت�ص��ادي .لق�� ْد با َت��تِ
ّ
ِ
ِّ
َ
ُ
الم�س���ؤولية م�س���ؤولية الدول ِة والقوى ال�سيا�س�� ّي ِة �سي ّما
َ
ُ
�ش��ارك في �سلط ِة الدول ِة وتتم ّت ُع بالت�أثي ِر على
تلك التي ُت
طالب َ
�إداراتِها ،كي ال َ
بذلك
نقول الو�صاي َة عليها� .إ ّننا �إ ْذ ُن ُ
ؤث��رة منْ م�س���ؤولي ِة
قادرة وم� ٍ
ق��وة ٍ
ف�إ ّنن��ا ال نعف��ي �أ ّي�� َة ٍ
جب المبادر ُة �إليه.
ال�شراك ِة الكامل ِة في ما َت ُ
و َيبقى ُّ
لح الذي ُي�شك ُل نقط َة البداي ِة لمقاوم ِة
الملف ال ُم ُّ
ُ
ُ
إدارات
ل
ا
ل
وتفعي
ة
معالج
و
وه
ِ،
ة
المدين
في
حال ِة ال ّتردّي
ِ
َ
المجل���س البل��ديُّ ال��ذي ُيعاني
المحل ّي�� ِة وعل��ى ر� ِأ�س��ها
ُ
�ص��ور الأجه��زةِ التابع ِة ل��هُ ،ولدينا
الق��رار ،و ُق
ِ�ص��اب
ِ
ِ
ن ِ
ِّ
ٌ
ٌ
وه��ي وليد ُة
المل��ف
ه��ذا
ة
لمعالج��
ة
ي
أ�سي�س��
�
ت
ة
مالحظ��
ِ
ّ
َ
مجال�س �أخرى
وم��ع
مع ه��ذا
ال ّت
المجل�س َ
ج��ارب ال ُم�� ّرةِ َ
َ
ِ
ِ
وهي �أنّ
البلدي الذي ي�أتي بال�س ّيا�س ِة
المجل�س
َّ
َ
ٍ
�سابقة لهَُ ،
مجل�س ال
وي�ص��م ُد بال�سيا�س�� ِة وي�س�� ُق ُط بال�سيا�س�� ِة ه��و
ٌ
بحاجة
لي�س
ٍ
إنجاز ،لأ ّن ُه َ
جاح وال ِ
ي�س��عى �إلى ال ّتقد ِّم وال ّن ِ
والحقوق .ومن هُ نا،
الحاجات
أ�صحاب
النا�س �
ِ
�إلى ر�أي ِ
ِ
ِ
ف�إ ّننا ندعو ال َ
أطراف ال�سيا�س�� ّي َة �أنْ تتحم َل م�س�ؤولياتِها،
طرابل�س من �أزمتِها الم�ستم ّرةِ .
إخراج بلد ّي ِة
َ
و ُتباد َر �إلى � ِ
َ
لبع�ض الذينَ
�س��ج ُل اعتذا َرنا
�إ َّنن��ا �إذ نقو ُل ذلك ف�إ َّننا ُن ّ
ِ
ْ
ت�ض��بط ُه ُم ال�سيا�س�� ُة ِو ْف َق �أهوائِها
هج ول ْم
خالفوا هذا ال ّن ِ
وفئو َّيتِها.
ال�س��نو ّي َة الثانيةَ
ُ
ْ
�إ ّنن��ا منْ مدر�س��ة َم��نْ ن ْحيي ذِ ك��را ُه ّ
الرافعي ُم�ؤكدينَ انتما َءنا
الدكتور عب ِد المجي�� ِد
الحبيب
ِ
ِ
ِّ
طرابل�س و�أهلِهاُ ،ملتزمينَ
م
ه
م
ح
في
ة
المدر�س
�إلى
هذهِ
ِ
لِ
َ ْ ِّ
َ
َ
ّ
هذهِ المدر�سة بالن�ضالِ منْ �أجلِ ال َمظلومينَ وال َمقهورينَ
مع ُنخ ِبها
م��نْ �أبن��اءِ �أ ّمتِنا وبلدِن��ا ومدينتِنا وبالتحا ُل ِ
��ف َ
الوطني ِة والقوميةِ.
الطاهرةِ يا عب َد المجيدِ ،عهد ًا ووعداً
روح َك ّ
تحي ًة �إلى ِ
َ
و�ص��اياك ،تحي�� َة �إلى
وتطبي��ق كاف��ة
لإتم��ام م�س��يرت َِك
ِ
أرواح رفاق َ
ّ
وفل�س��طينَ
لبن��انَ
والعراق
في
ال�ش
ِ��ك
��هداءِ
ِ
� ِ
الرئي�س ال�شهي ُد �صدا ُم ح�سين.
م
ه
أ�س
�
ر
وعلى
ُ
ِْ
جي�ش��نا وال ُق��وى الع�س��كر ّي ِة والأمن ّي�� ِة
تحي�� ًة �إل��ى ِ
أبرار.
اللبنان ّي ِة و�شهدا ِئ ِه ُم ال ِ
الفار�س��ي
��هيوني
ال�ص
تحي�� ًة �إل��ى ُمقاومي
االحت�لالِ
ّ
ّ
ّ
أمين العا ِّم ع ّز ِت
أميرك��ي في
ال
العراق بقيادةِ
الرفي��ق ال ِ
ِ
ِ
ّ
�إبراهي��م .تحي ًة �إلى �أبط��الِ المقاوم ِة ال�ص��امدة لتحري ِر
عربية محتلة.
أر�ض
ٍ
فل�سطينَ وك ّل � ٍ
ُ
وامتنان راحلنا الكبير من
بعرفان
تحي ًة لكُم مو�صولة
ِ
ِ
عليائِه.
َ
وعا�ش لبنانُ وعا�شتِ الأ َّم ُة العرب َّي ُة.
ع�شت ْم

الأم��ة الحال��ة القومي��ة ف��ي زم��ن
العروبة والحلم العربي ...لقد هالهم
الإلتف��اف ح��ول عب��د النا�ص��ر �إث��ر
عدوان  1956وك�سر الطوق الوطني
الى الف�ضاء العربي ،وكذلك لقد هال
ُ
التفاف ال�ش��عوب حول
�أع��دا َء الأمة
المقاوم��ة بعد هزيم��ة  1967وكذلك
الإنت�ص��ار الجزئي ف��ي حرب 1973
وم��ا تبعه من قرار قطع �ض��خ النفط
الذي الق��ى ت�أييد ًا �ش��عبياً عارماً في
كل الوطن العربي ،فقام �أعداء الأمة
بالتخطي��ط لتفكي��ك ه��ذه الأم��ة عبر
نظرية ال�ش��رق الأو�سط الجديد التي
تعمل على تق�س��يم المق�س��م وتفتيت
المفت��ت والت��ي �أ�س���س له��ا وو�ض��ع
قواعده��ا ال�ص��هيوني برن��ار لوي�س،
دار���س التاري��خ ،وال��ذي عمل لوقت
طوي��ل م��ع دوائ��ر الإ�س��تخبارات
البريطاني��ة والأميركي��ة ...تل��ك
القواعد التي تقوم على خلق كيانات
هزيل��ة م��ن مذهبي��ة �أو طائفي��ة �أو
�ش��عوبية بحج��ة �أنها �س��تكون �أكثر
تجان�س��اً وبالتالي �ستكون عام ًال على
الإ�ستقرار في المنطقة...
واله��دف الحقيق��ي وا�ض��ح �أيه��ا
الإخ��وة ،وال يخفى عل��ى �أحد ،وهو
�أن تفتيت الأمة �إنما هو لق�صم ظهرها
بما يخدم �إ�س��رائيل م��ن حال التفتت
العرب��ي وبما يب��رر لتحوي��ل الكيان
الإ�س��رائيلي ال��ى دول��ة يهودي��ة
عن�صرية.
والذي يدقق قلي ًال في الأمر ي�شهد
عل��ى ترافق هذه النظري��ة مع �إثارة
كل ال�صراعات التي �أبتليت بها الأمة
من مذهبية وطائفية و�شعوبية.
ويبق��ى الح��ل ه��و العروب��ة
الجامع��ة ...العروب��ة الح�ض��ارية،
العروبة التي ت�ستقي �أ�س�سها من قيم
العدال��ة والم�س��اواة والأخوة التي
�س��ادت عبر التاريخ وجمع��ت �أبناء
هذه الأمة.
نع��م لق��د كان��ت وجهة المنا�ض��ل
الدكت��ور عب��د المجي��د فل�س��طين...
وه��ي وجه��ة كل عرب��ي �ش��ريف
وم�ؤمن .وكل عربي عاقل يدرك �أن ال
حي��اة لأم��ة وال قي��ام لأم��ة وال
�إ�س��تمرارية لأمة من دون ق�ض��ية...
�إن ق�ض��ية فل�س��طين ،بالظل��م ال��ذي
وق��ع عل��ى �ش��عبها وعل��ى �أر�ض��ها،
وبالظلم الم�س��تمر على �شعبها وعلى
�أر�ضها وعلى مقد�ساتها ...وبالخطر
الذي يتهدد كل كيانات الأمة العربية
وتاريخه��ا وم�س��تقبلها ومعتقداته��ا
وقيمه��ا وحتى ثرواته��ا ...تبقى هي
الق�ضية الجامعة.
�إن التفريط بهذه الق�ض��ية النبيلة
والتنازل عن حق ال�شعب الفل�سطيني
ف��ي الع��ودة ،وت�ض��ييع الحق��وق
العربي��ة ،وبيع الحقوق الإ�س�لامية
والم�س��يحية ف��ي بي��ت المقد�س ،هو
ُق َّم��ة الخيان��ة للتاري��خ وللحا�ض��ر
وللم�س��تقبل و�إ�س��تقال ٌة م��ن
دورالعروبة في قيمها النبيلة.
�إن ه��ذه الق�ض��ية ،ب��كل م�آ�س��يها
وب��كل م��ا تهدف �إلي��ه من �إ�س��تعادة
الحقوق ال�سليبة لل�شعب الفل�سطيني
ف��ي الوط��ن والأر���ض ،ت�ش��كل �أكبر
حافز لنه�ض��ة عربية ح�ضارية قوية
توح��د الع��رب وت�س��تعيد الحق��وق
وتر�س��خ القيم .فلتكن فل�سطين دائماً
هي وجهتنا.
�س��يبقى الدكت��ور عب��د المجي��د،
ب�أخالقه و�سلوكه و�إندفاعه وتوجهه
العربي ون�ض��اله ومبدئيت��ه ،منار ًة
ت�ض��يء لن��ا دروب ق�ض��ية الإن�س��ان
ور�س��الة العروب��ة والح��ق
الفل�سطيني.
رحم اهلل الدكتور عبد المجيد.
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في ذكرى د .م�ؤمن �ضناوي:
حروف الوفاء في فقد الأخالء

م�شروع «ال�شوارع النموذجية في المدينة»:

«ت�أهيل قلب طرابل�س الناب�ض �شارع و�سوق التل»

ح�سين حبو�س

لي�س من �ألم على النف�س الب�شرية
�أ�شد من �أن تفقد �إن�ساناً عزيز ًا على
قلبك و�صديقاً وفياً.
في ذكرى رحيلك الحادية ع�شرة
يعت�صرني �أل��م ال��ف��راق ويبكيني
رح��ي��ل��ك ب��اك��ر ًا ي��ا �أخ���ي الحبيب
و�صديقي ال�صدوق وزميلي الوفي
والمخل�ص د .م�ؤمن �ضناوي رحمك
اهلل تعالى ،كيف ال ،وقد كنتَ �أقرب
�إلي من �أخ محب عطوف وكريم،
كان �آن��ذاك في عام  1997حين
�أ�س�سنا معاً و�سوياً باكورة عملنا
ب��ع��د ال��ت��خ��رج ف���ي اخ��ت�����ص��ا���ص
المختبرات الطبية ب�إن�شاء مختبر
طبي حمل ا�سمك (مختبر الدكتور
م�ؤمن �ضناوي).

هذا ما قلته لي

�ساحة التل

�إجتماع برئا�سة رئي�س البلدية بلديات الفيحاء» المهند�سة ديمة
�أح��م��د ق��م��رال��دي��ن عُ ��ق��د ف��ي بلدية حم�صي وال��م��ه��ن��د���س البيئي في
ط��راب��ل�����س ،ح�ضره م��دي��ر منطقة الإتحاد طارق �سمرجي.
ال�شمال في «برنامج الأمم
المتحدة قمرالدين
االنمائي» (� )UNDPآالن �شاطري،
ورئي�س «لجنة البيئة والحدائق» رئي�س البلدية �أحمد قمرالدين
في بلدية طرابل�س المهند�س محمد �شرح م�شروع البلدية الذي عنوانه:
ن���ور الأي���وب���ي ،وم��دي��رة «�إت��ح��اد «ال���������ش����وارع ال��ن��م��وج��ي��ة في

الخا�ص بتطوير الإدارة المتكاملة
طرابل�س»،
وال����ذي ت��م �إط�ل�اق���ه اال���س��ب��وع للنفايات ال�صلبة في مدن الفيحاء
وال��م��م��ول م��ن �شركاء ف��ي حكومة
الما�ضي و�إعالن:
«���ش��ارع ع�شير ال��داي��ة» ك�شارع «كاتالونيا» الإ�سبانية بمبلغ 800
�ألف دوالر والتي تم من خاللها:
نموذجي.
رئي�س البلدية ق��ال بعد عر�ضه � -إع��داد خطة متكاملة لتطوير
�إدارة النفايات ال�صلبة في مدن
لم�شروع «الفرز من الم�صدر»:
«�إ�ستكما ًال لم�شروع  ISWMFالفيحاء،
 و�إط�لاق ال�شوارع النموذجيةللفرز من الم�صدر».

«بيت الزكاة والخيرات» يُعلن عن توزيع
«هيئة الإغاثة والرعاية» ال�سعودية  50كفالة يتيم
�أعلن «بيت الزكاة» �أن:
«ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل�لاغ��اث��ة
والرعاية والتنمية» في المملكة
العربية ال�سعودية قامت عبر مكتبها
في لبنان بالتعاون مع «بيت الزكاة
والخيرات» بتوزيع كفاالت لأكثر
من  50يتيماً �سورياً وذلك في «مركز
رعاية الأيتام والأن�شطة الخيرية».

من الح�ضور

 بح�ضور ال�شيخ ب�لال ح��دارةم�س�ؤول الهيئة في لبنان والمحامي
كرامي �شلق مدير «البيت»،
 و�أع�ضاء من الهيئة العليا فيالبيت :د .وليد ممدوح رعد ،الحاج
محمود لبدة ،هيثم �سلطان مدير
«م�ست�شفى الحنان»،
 وال��ح��اج رف��ع��ت ح���وال مدير«مركز الأن�شطة» ومالك عيد مدير
«ق�سم الأيتام».

كرامي �شلق

ف��ي حفل التوزيع تحدث مدير
«ال��ب��ي��ت» المحامي ك��رام��ي �شلق
مرحباً بال�شيخ بالل حدارة �شاكر ًا
«الهيئة العالمية» (ال�سعودية) على

اثناء توزيع الكفاالت

هذه المكرمة.
وال��رع��اي��ة والتنمية» ال�سعودية
ال�شيخ ب�لال ح���دارة �شكر «بيت
رفعت حوال
مدير «مركز الأن�شطة» الحاج ال��زك��اة وال��خ��ي��رات» على جهوده
رفعت حوال �شكر الهيئة وال�شيخ الطيبة،
بالل حدارة ودعا الهيئة �إلى:
� ً
آم�ل�ا ب��م��زي�� ٍد م��ن ال��ت��ع��اون بين
كانت
التي
«�إعادة دعم الم�شاريع
الطرفين.
تقوم بها �سابقاً بالتعاون مع «بيت
ال���زك���اة» ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د الطبي � 50شيك ًا
والثقافي والعلمي والإغاثي».
ثم ُو ِزعَ ���ت ال�شيكات الخم�سين
ال�شيخ بالل حدارة
على ع��ائ�لات الأي��ت��ام المكفولين
م�س�ؤول «الهيئة العالمية لالغاثة ح�سب بيان «البيت».

نجاح

نجاح

�أهمية «التل»

وح���ول اخ��ت��ي��اره ال��ت��ل ك�شارع
نموذجي قال« :تكمن �أهمية ت�أهيل
�شارع و�سوق التل:
 كونه ي�شكل القلب الناب�ضل��ط��راب��ل�����س وي��و���ص��ل المدينتين
القديمة بالجديدة وه��و المدخل
الرئي�س للأ�سواق التاريخية.
 وي�شكل همزة و�صل بمختلفال�شرائح الطرابل�سية»،
 «وك��ون��ه ي�ضم بين جنباتهتجارة متعددة ومتنوعة ،وعملية
ال��ت���أه��ي��ل ت��ق��وي وت��ع��زز الحركة
التجارية واالقت�صادية واالجتماعية
في طرابل�س».

بكر بين والديه

فاز الطالب بكر محمد حلواني ب�شهادة الثانوية العامة – فرع االقت�صاد
واالجتماع ،وهو من طالب المدر�سة الي�سوعية.
مبروك لبكر ووالده الزميل محمد و�إلى الأمام.
مبروك

ف��از الطالب فهد هيثم رومية
ب�شهادة المتو�سطة (البريفيه)،
مبروك للفائز ولعائلته وخا�صة
�أبيه هيثم وجده فهد رومية.
و�إلى الأمام.
مبروك

وتحقق الهدف

وفع ًال تحقق ذلك الهدف الإن�ساني
النبيل الذي �أردته عنواناً للمختبر
في م�سيرته العملية و ُترجم حقيقة،
على مدى �سنوات عمر المختبر ،وما
واكب ذلك من �أبحاث علمية وطبية
�أنجزتها بنجاح ،وكان لي �شرف �أن
كنت م�ساعد ًا لك في هذه الأبحاث

ثم رحلت ب�صمت

ثم رحلت ب�صمت �إلى رحمة اهلل
تعالى قرير العين طيب النف�س ب�إذن
اهلل تعالى ورحمته .ال�سالم عليك يا
م�ؤمناً في قبرك ورحمك اهلل تعالى
في عليائه و�أ�سكنك ف�سيح جناته،
لقد غادرتنا باكر ًا وعلى الرغم من
�أن الموت حق على كل نف�س وم�صير
كل حي �إ ّال �أنه الأق�سى والأ�صعب
والأفجع على النف�س ،وال يبقى لنا
�سوى الذكريات الطيبة التي كانت
تجمعنا والدعاء لك في قبرك .غفر
اهلل لك و�ألهم �أهلك ومحبيك ال�صبر
وال�سلوان وح�سن العزاء وجمعنا
�إخ��وان��اً على �سرر متقابلين ننعم
برحمة اهلل تعالى ور�ضوانه.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

«جمعية جاهزون للغد» :مركزها القلمون
بالقرار رقم � 966أخذت وزارة الداخلية العلم والخبر بت�أ�سي�س:
«جمعية جاهزون للغد».
 مركزها :طرابل�س ،القلمون ،ال�شارع الداخلي ،ملك عكره. من �أهدافها :تمكين الن�ساء وال�شباب �إقت�صادياً وتعزيز روح التطوعورفع م�ستوى الوعي عند الأفراد.
 الم�ؤ�س�سون :نورا رياد حلي�س (ممثلة الجمعية تجاه الحكومة)،ميرنا خالد معتوق ومر�سال عامر قالوون.

«الإن�سان هدية من ال�سما»
�آية نا�صر
ما بقبل ج�سمي ينهار
�صدقني حلوة الحياة
ما بدي يجيني نهار
وموت بجرعة مخدرات
اهلل خلقني �إن�سان
عطاني عقل وتفكير
ما ب�ست�سلم الدمان

بي�سرقلي عمري بكير
الإن�سان هدية من ال�سما
عنوانا محبة ودين
ياخيي �أوعا ت�سمما
وتقتال ب�إبرة مورفين
منك مجبور تعاني
وتتحمل االهانة
انت ج�سمك �أمانة
وواجب �صون الأمانات.

عجائب الدنيا �سبع ...تتمة
(تتمة المن�شور �صفحة )9

العجيبة :16

فهد رومية

ومن جميل ما قلته لي �آنذاك عند
�إفتتاح المختبر وبدء العمل فيه:
«هذا المختبر �سيكون ،ب�إذن اهلل
تعالى ،مركز ًا لم�ساعدة المر�ضى
الملهوفين في ت�شخي�ص مر�ضهم
بالتحاليل الطبية ولي�س مركز ًا
يتوخى الربح وجمع المال».

الراحل

ان��ط�لاق��اً م��ن ل��ب��ن��ان �إل���ى �أوروب����ا
و�أمريكا لينعك�س نجاحاً لما كنتَ
ترنو �إليه من الم�ساعدة المطلقة
للمري�ض الملهوف لت�شخي�ص مر�ضه
وطرق عالجه.

جبل النفايات في ميناء طرابل�س
والذي بلغ علوه اثني ع�شرة طابق ًا ،كان
قد �أخذ قرار من بلدية طرابل�س بمنع
نقل النفايات �إليه ابتداء من �سنة 2008
و�إلى الآن هو المكب الوحيد لكل
البلدات المحيطة بطرابل�س!
ً
�أهل طرابل�س وخ�صو�صا الميناء
زكمت �أنوفهم من الروائح الكريهة
المنبعثة منه والتي �سببت �أمرا�ض ًا
كثيرة و�سرطانية.
ي�س�ألون �إلى متى تبقى هذه
الم�صيبة؟؟
ومن الم�س�ؤول؟
و�أين قادة الر�أي في طرابل�س من
�سيا�سيين وغير �سيا�سيين؟
�أما ان الأمر ال يعنيهم؟ والقرار الذي
�أخذته البلدية م�ؤخر ًا بهذا ال�صدد ،هل

ُينهي هذه الم�صيبة؟؟

العجيبة :17

من �أجل محاربة الإرهابيين
والتكفيريين �أ�صدرت بع�ض الأحزاب
الإ�سالمية فتوى ب�شرعية المتاجرة
بالح�شي�ش والأفيون و�سائر الممنوعات
والمحرمات ل�شراء ال�سالح وت�سديد
نفقات «الجهاد» .فما ر�أي ال�شرع
ال�صادق؟

ت�صدر عن دار البالد
للطباعة والإعالم في ال�شمال
ي�شرف على �سيا�ستها
فايز �سنكري
المدير الم�س�ؤول والإدارة
ر�شا فايز �سنكري
العالقات العامة
و�سام �صيادي
�شارع الجميزات ـ بناية الأوقاف
�ص.ب - 09 :طرابل�س ـ لبنان

هذا ما وعته الذاكرة

والعجائب في لبنان ال ح�صر لها،
ولكن هذا ما وعته ذاكرتنا وما خفي
فربك �أعلم.

دعاء �إلى العلي القدير

اللهم هيء لهذه الأمة من يرفع عنها
ظالمة الحكام وا�ضطهاد الطغاة،
وتحكم الرويب�ضة وافتراء الجهلة،
وعتو البغاة.
�آمين...
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�إ�ضاءة

ملوك الحقيقة

�أنا ال�شرق

نجتزىء ب�إيراد كلمة من مقدمة ديوان �سليم الرافعي« :بد�أت العروبة
تعانق الخلود بال�شعور الذي ال ي�ضا ّد ال�شعور في جميع الع�صور»
ف�إن �إختيار الفرائد من الجواهر والق�صائد هواية من ُرغاء المو�سيقى
المهذبة �أو المعذبة فكم من ح�ضارة م�ل�أت �آذان ال�شعوب منذ الياذة
«هومير» وعبقريات �شك�سبر وفكتور هيكو والمتنبي والمعري و�أحمد
�شوقي.
فاقتطعتا من تلك الدوحة الورقة واخت�صرنا وقدمنا ما اعتقدنا انه قد ل ّذ
وطاب من �شعر �سليم الرافعي.

ملوك الحقيقة لم يحفلوا
ب�ألقاب مجد ولم يحملوا
من ال�شرق مطلعهم فالتفتْ
�إلى �أمة حظها الأول
خيام ولكن على ذروة
�صحارى ولكنها معمل
بنوها �سوا�سية �أنجبوا
ُبناة الممالك وا�ستر�سلوا
ولي�ست عدالتهم �ضجة
�إذا ز ّين النا�س �أو ه ّولوا
ولكن بفطرتهم �سدّدوا
المر�س ُل
وبالدين يهديه ُم
َ
وكيف ُت�سا�س ال�شعوب على
بهارج بالطبل �إنْ ط ّبلوا؟
من ال�صمت والعدل �أُمثولة
هما تو�أمان لمن يعقل
لكل حكيم �أ�صيل النهى
حياء هو الذكر ال يخ ُمل
ح�ضارتنا الروح في جوهر
يقوم به العالم الأف�ضل
�سالم عليكم� ...سالم على
رعاة كرام لما ُخ ِّولوا
بخ ْف�ض الجناح لم�ست�ضعف
وب ْذل النوال لمن ي�س�أل
هو ال�شرف الحق ال �س�ؤدد
�سواه ...وال كرم �أنبل
فلي�س ْد
من ال�شرق مكرمة ُ
بنو ال�شرق ولي�سعد الم�أمل

مهرب
�أ�أهرب من �أم�سي وما منه ُ
ن�صب
�أ�أ�سعد من يومي وما فيه َم ُ
الج َّم يم�ضي م�ؤ ّرخاً
عددت الزمان ّ
أعتب
م�صادفة جبارة حين � ُ
وهل يحكم الده َر الأبي ُم�سال ٌم
ُيوادع �أ�شباح الجالل وير َق ٌب؟
وما في حياة المجد �إ ّال مالح ٌم
خ�ص ُب
ُم َخ َّ�صب ٌة فالمجد منها ُم ّ
ترك َّب في �أع�ضائه من �ساللة
جدالية تجتاح �أو تتو ّث ُب
مغارة هذا الكون فوق ر�ؤو�سنا
ثقب
فمن معول العزم المغارة ُت ُ
فال تع�شقوه في غاللة �صمته
يم ّزق هذا ال�صمتَ من يتط ّل ُب
ر�أيت حديد ًا طا َر في الجو �صاعد ًا
وي�صخب
ي�ضج
�إلى الملأ الأعلى ّ
ُ
فقلتُ  :جحيم ال�شوق ه َّد مغار ًة
ف� ُ
أنقا�ضها في َوهْ دة تتق َّل ُب
عجبتُ لمن يبكي عليها وال يرى
وترح ُب
ن�سر ت�ستجيب ُ
�سماوات ْ
�ألي�س من الإيمان ان ُت َ
العال
ع�شق ُ
وهل �آلة الإيمان �إ ّال التق ّر ُب؟
تد َّفق في محرابه و�صالته
يوهب
حدي ٌد دعا (لب َّيك) هلل
ُ
الغرب التط ّل َع وارتقى
فهل َق َب َ�س
ُ
�إلى اهلل ركباً بالجماعات يد� ُأب؟
وكانت مفاتيح ال�سماءِ منيعة
نهب؟
فما بالها �أ�ضحت ُتذا ُل و ُت ُ

«دار البالد»

طفل ال�سماء

ر�سالة

قبلة الحب ...هل ظل ْمت ال�شفاها؟
قدّ�سيني معب ّر ًا عن لظاها
�أنا طف ُل ال�سماء جئت �أ�ص ّلي
لحبيب في الأر�ض �صار �إلها
ٍ
�أنا من �شعلة الر�سالة �أم�ضي
في �سماء الهوى �إلى منتهاها
يا حبيبي ...ن�سيتني ..كيف تم�شي
أر�ض� ...أال ُتحِ ّ�س �أ�ساها؟
فوق � ٍ
يا حبيبي بعدت ع ّني� ...أل�سنا
قدر ًا واحد ًا �إذا تاه تاها؟
وطني �أنت ل�ست �أدري مكاناً
�أو زماناً �سواك �أو �أ�شباها
�صالة
هيكل �أنت خالد في
ٍ
ُغربتي فيك بلب ٌل غ ّناها
يا حبيبي من لحظ عينيك �سالت
عبقريات قبلة من ر�ؤاها
من ذراعيك واحة يتهادى
ذلك الظبي في ن�سيم �شذاها
لحظة الوحدة ا�ستباحت وجود ًا
�ش ّع هذا الوجود حين اكت�ساها
يا حبيبي...
ملأت �شم�س ال�صحارى
وك�سوت النجوم مجد ًا وجاها
لمن الملك؟ �أنت بالروح تبني
هذه الكائنات حين تراها
لفتة منك �أن�ش�أتني مالكاً
ع�شقته الأطيار في نجواها
ولدتني من جمرة الطيف� ...إني
ال �أرى لي في الخالقين �سواها
يا حبيبي ...عيناك م�أواي� ...أبكي
فيهما لوعة يطول �شجاها
كيف تن�أى؟ �أل�ست بالحب �شم�ساً
ع�شت في دفئها وفي�ض �سناها
تتناجى الأفالك حين تراني
ت�س�أل الطفل �ساهر ًا في دجاها
�أيها الطفل �إنه الحب يجري
في ق�ضايا ...يرتاع منها فتاها
الحب هيك ًال ...ف�سالم
قد َّ�س ُّ
لك من ربة الهوى في عُ الها

قالت الوعدُ؟ انه م�ستحيل
قلت هذا الدالل منك دلي ُل
ملء �ساقيك ُغنج وعد لطيف
َيه َُب الملك للهوى و ُينيل
تحت �أبطيك خلوة تتغنى
�أيها الجائع ا�ستوى الم�أكول
وبعينيك واديان ...لماذا
لك في الواد َي ْين �صمت طويل؟
خ�صلة فوق خ�صلة فوق ر�أ�س
هو �أ�شهى الر�ؤو�س حين يميل
وتجاهلت ان قلبي حقل
�أنبتته مع القلوب حقول
بلفتة منك طي ٌر
يتعالى ٍ
عبقري بين الطيور �أ�صيل
�شجر الحب �أخ�ضر اللون ينمو
ك ّل يوم ...ال يعتريه الذبول
لي �سطر ًا بخم�س لغات
فاكتبي َ
لي�س يدري بما كتبتِ الر�سول
من حروف لم تنقر�ض ورموز
�أنا � -أنت  -الوجود  -نحن -
ال�شمول
و�إذا �ضجت الورود وحارت
واعتراها بين الزوايا ذهول
فانظري مرة �إلى ال�شرق عفواً
وان�شقيه ...ففي ال�سماء كحول
و�إذا ما �سكرت من ذكريات
جاز فيها الت�سليم والت�أويل
ف�أعيدي الحياة �شرقاً وغرباً
لفت ٌة منك كهرباء ت�سيل
عبق الكون من لحاظ و�ش ّبت
رو�ضة بعد رو�ضة ونخيل
ي�صح ...ك ّل زمان
ك ّل �شيء ّ
ومكان ...ك ّل الفروع �أ�صول
من لقاء يبني الوجود ويهوي
�صنم ال�شك عنه �أو ي�ستقيل
�أيها البلبل احتواك ف�ضا ٌء
ممطر ...ملهم ..كريم ...بخيل
في زواياه وعدها ...و�شمو�س
ونجو ٌم ...وثغرها المع�سول
لي :اع ْد� ...س�أغني
و�إذا قلتِ َ
�أيها ال ُن ْب ُل ...هل ي�ص ّد النبيل؟

ُطبع كتاب «ق�صائد خمتارة من �شعر �سليم الرافعي»
يف «دار البالد للطباعة والإعالم يف ال�شمال»
والت�صميم قامت به �شركة Impress

ُطبع كتاب «ق�صائد مختارة من �شعر �سليم الرافعي»
في «دار البالد للطباعة والإعالم في ال�شمال»
والت�صميم قامت به �شركة Impress

كوكب الحب

�أيها الفاتن

يا حبيبي� ...سقى ال ْ
أزل
وعد خديك وال ُقبل

�أرفقي بي لقبلة الوجد ح ّرى
زعزعتها الأ�شواق ك ّر ًا وف ّرا
لم �أكن �صانع ال�سالم لخ ّد
� ّأي خديك بال�سالم �أقرا؟
حكمتني عيناك �أفدح حكم
�أبدع الغنج ملكه حين �أغرى
�أنا في منحنى ذراعيك طف ٌل
ي�شرب النهد يح�سب النهد نهرا
ما�ض ُيعيد لي من حنان
�أهو ٍ
قبلة الأم والحبيبة ح ّرى؟
عا�شق ال يعي الوجود مكاناً
ُ
�أو زماناً �إذا خال منك �سحرا

وعد نهديك� ...إنني
بين ربين في جدل
غر�س الرو�ض زهرة
تحت �إبطيك واحتفل
العرى ك�أ�سها
واحت�سى ُ
العري ..لو عقل
�سكر ُ
نحن لوال عناقنا
حطب ال ْأ�سر والملل
انت في الكون عندما
عبق الكون واكتمل
عا�شت الروح جذوة
�أحرقتنا على مهل
�إنه العطر فا�سقني
عطر عينيك والأمل
وحدة الحب حي ّرت
مل َك ْي عالم ال ُم ُثل
�سيقول الإله :ما
�أحدث الحب ...ما فعل؟
هل خلقناهما على
كوكب الحب والغزل؟

ما ذراعاه غير قيدين نادى
بهما ال�سجن :منكبين وخ�صرا
وردة الخلد فوق خديك تروي
ق�صة اثنين ال يزاالن �سرا
يتهادى الزمان في م�ستحيل
�أهو ليل في ال�شعر ُيطلع فجرا؟
�أرفقي بي �إذا ت�سيتك ج�سما
وتعلقت بال�شعاعات �سترا
من �أنا؟ من �أنا؟ �أريد اتحاد ًا
�أبدياً في عا�شقين ا�ستمرا

�شم�س الفراعنة
وقفت �أمام الأهرام لأ�سمع الأذان
الفرعوني الم�سجل �صخور ًا را�سخة
م�ؤتمنة على �إبالغ موعد ال�صالة...
وقفت �أ�صلي� ..سبحانك اللهم..
�أنت القادر على التمثل في �أعماق
ال�صخور قا�سياً م�شتهياً الن�أي عن
مباذل التراب ال��ذي خلقته ..فهل
كانت خريطة م�صر من�شورة �أمام
�أعين المهند�سين المنوط بهم �إن�شاء
عمارة ال �شرقية وال غربية تجثم
على تراب لزج تهزج دونه ترانيم
ذلك ال�شعب الم�ؤمن لحمل ال�صخور
وتن�سيقها والتعالي بها �صامتاً ال
ينطق بحرف بل يتخذ من ال�صخور
�أبجديته المقروءة بالأعين فلعلها
ال��ل��غ��ة الف�صحى لجميع الأم���م
وال�شعوب.
لقد وقفت قارئاً م�سبحاً بحمد اهلل
م�شيد ًا بمجده الذي يملأ الفلك في
الليل والنهار.
ولكن� ...ألي�س من عظمة الحيرة
�إي��ث��ار الخ�شوع ف��ي ح�ضرة ملك
مهيب قريب نلم�سه من ال�صخور
فهو هادىء م�ضطرم في هدوئه...
وه��و متكبر �أ���ش��د التكبر ه��ازيء

بجيو�ش م�شحونة كالقطعان تريد
ت�سلق معارجه.
ل���ن ي�����س��ت��ط��ي��ع �أح�����د م���ب���اراة
االنتفا�ضة التي �سجلها ال�شعب
الم�صري� ..آه� ..أي��ه��ا الحائرون
الخالدون.
ينزلق العقل الب�شري من حلوق
ت���أك��ل وت�����ش��رب وت��ج��وع وت��ع��رى
و ُيدركها القدر موتاً وفناءً.
ه��ل ال��ع��ق��ل ه��و ر�أ�����س الحكمة
الفرعونية؟
فلنقل �أي�ضاً ان��ه ر�أ���س الحكمة
الأغريقية والالتينية.
�أنهما �سفينتان �إحداهما �صخرية
ت��ج��وب ال�����ص��ح��ارى والأخ�����رى
تتداولها الأمواج.
ما زلنا حتى هذه ال�ساعة نت�س ّمر
�أم�����ام ���ص��رح ف��رع��ون��ي ه����ادىء
ك�صومعة نائية ..في �أعماقه جدل
ف��ي �شرفاته ان��ت��ظ��ار ...ي��ري��د ان
يتجاهل �شيئاً ...يريد ان يعانق
�شيئاً ..هل ر�آه الأغارقة؟ ال بد �أنهم
�سمعوه فتحدثوا بلغة يتفوه بها
الب�شر...
(جزء من ن�ص �أطول)

