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�الأربعاء  2019/8/21

رئ��ا���ض��ة هيئة  ُغ��ّي��ب��ت ع��ن  ك��م��ا 
�ل��ت��ف��ت��ي�����ص �ل��ق�����ض��ائ��ي �ل��ت��ي ك��ان 
على  ي��ت��ع��اق��ب��ون  �ل��ط��ر�ب��ل�����ض��ي��ون 
زي��ادة،  ط��ارق  )�لق�ضاة:  رئا�ضتها 
وليد غمرة، محمد علي عوي�ضة(، تم 
تغييب مدينة طر�بل�ص عن �لمجل�ص 
فيه  حا�ضرة  كانت  وهي  �لد�ضتوري 

منذ تاأ�ضي�ضه في �لعام 1993.
ميقاتي

وقد قال �لرئي�ص نجيب ميقاتي في 
ت�ضريح: »مع �إحتر�منا لل�ضخ�ضيات 
�لخم�ص �لتي تم تعيينها في �لمجل�ص 
�لتي  �لطريقة  �ن  �ال  �لد�ضتوري، 
د�خ��ل  �ال���ض��م��اء  ط��رح  فيها  ج��رى 
من  و��ضح  بنهج  توحي  �لحكومة، 
�ل��دول��ة  مفا�ضل  ب��ك��ل  �ال���ض��ت��ئ��ث��ار 
و�لمجال�ص  �الإد�ر�ت  وت�ضيي�ص 
محا�ض�ضة  خ���الل  م��ن  و�ل��ق�����ض��اء 
دور  �ل���ى  ي�����ض��يء  م��م��ا  مك�ضوفة، 
و�ضلطته  �ل��د���ض��ت��وري  �لمجل�ص 
�لت�ضكيك  �ل��ى  وي���وؤدي  �لم�ضتقلة، 
ت�ضدر  قد  �لتي  بالقر�ر�ت  �لم�ضبق 

عنه، ولو عن غير وجه حق ربما«.
�لتجارب  دل��ت  »لقد  و�أ���ض��اف: 
بل  يفيد،  ال  �لنهج  هذ�  �أن  �ل�ضابقة 
ينعك�ص �ضلبا على مجمل �الد�ء �لعام 
عمل  ع��ل��ى  وخ�ضو�ضا  �ل��ب��ل��د  ف��ي 
�لحكومة، في وقت نحن �مام مرحلة 
من �أ�ضعب �لمر�حل �قت�ضاديا وماليا 
�لجميع  ب��ي��ن  �ل��ت��ع��اون  ت��ت��ط��ل��ب 
عن  يبعد  �ل��ذي  بال�ضكل  لمعالجتها 

لبنان �الخطار«.
�لتي  ط��ر�ب��ل�����ص،  »�إن  وت��اب��ع: 
�لد�ضتوري  �لمجل�ص  من  �أخ��رج��ت 

�إق�������ض���اًء، رغ����م وج�����ود ط��اق��ات 
�الأد�ء  تتابع  ق���ادرة،  طر�بل�ضية 
�هلها  م��ع  و���ض��ن��ت��اب��ع  �ل��ح��ك��وم��ي 
�لمر�فق  كل  في  �لمقبلة  �لتعيينات 
من  ك��اف��ة،  و�لم�ضالح  و�الإد�ر�ت 
لكل  ���ض��ر�ي��ا ط��ر�ب��ل�����ص ���ض��ع��ود� 
على  �ح��د  ير�هنن  وال  �لمجال�ص. 
���ض��ب��ر �ه����ل ط��ر�ب��ل�����ص ف���ي ح��ال 
�الجحاف  �ضيا�ضة  في  �ال�ضتمر�ر 
لها  فطر�بل�ص  �لمتبعة،  و�لتجاهل 
حق على �لدولة لن ت�ضكت عنه ولن 

تدع �حد� يفرط به«.

ريا�ض يمق رئي�سًا
يمق  ريا�ص  �لدكتور  �نتخاب  تم  �الآن، 
�لثالث  �ل�ضنو�ت  ليكمل  للبلدية  رئي�ضاً 
�لبلدي  �لمجل�ص  والي��ة  عمر  من  �لمتبقية 
باالتجاه  �لبو�ضلة  يمق  يوجه  فهل  �لحالي، 
�لمجل�ص  و�أع�ضاء  هو  يركز  وهل  �ل�ضحيح، 
�لبلدي على �ل�ضوؤون �لبلدية �لحقيقية �لتي 
ينه�ص  �ن  ي�ضتطيع  وه��ل  �أع��اله،  ذكرناها 
ببلدية طر�بل�ص من كبوتها �لتي طال �أمدها، 
و�ل��ت��و�ف��ق  �ل��وئ��ام  ب�ضط  ي�ضتطيع  وه��ل 
�لبلدي  �لمجل�ص  د�خل  و�لتعاون  و�لتفاهم 
وبين �أع�ضائه �لذين بدو� في مرحلة تجديد 
ربما  ب��ل  منق�ضمين  �ضحبها  �أو  �ل��ث��ق��ة 

متخا�ضمين؟
في  ز�ل  م��ا  يمق  يقوله  م��ا  �الآن  حتى 
ي�ضتلم  ل�ضخ�ص  طبيعي  وهذ�  �لعموميات، 
يتجاوز  ولم  �الأول��ى  للمرة  �لبلدية  رئا�ضة 
�لع�ضرين  مدة  �لموقع  هذ�  في  وجوده  عمر 
�ال�ضتك�ضاف  مرحلة  ف��ي  ه��و  لذلك  ي��وم��اً. 
عالقة  لديهم  بمن  و�الج��ت��م��اع  و�الط����الع 
بال�ضاأن �لبلدي، �ضو�ء كانو� من د�خل �لكادر 
�لوظيفي و�لهيكلية �الإد�رية �أو من �لمجتمع 

�لمدني �لطر�بل�ضي عموماً.
ت�ضعة  قبل  �أجر�ها،  �إذ�عية  مقابلة  لكن 
�أ�ضهر، �العالمي عماد �لعي�ضى مع يمق، عبر 
»�لتوحيد  �إذ�عة  في  حو�ر«  »�ضاعة  برنامج 
�لتي  �الأفكار  من  بع�ضاً  تك�ضف  �الإ�ضالمي«، 
كان  وه��و  �لجديد،  �لبلدية  رئي�ص  يحملها 
في  و�لريا�ضية  �لطبية  للجنة  رئي�ضاً  يومها 

�لبلدية.
�لم�ضاريع  �لفو�ضى في  فهو قد عز� وقتها 
من  �لكثير  على  �لرقابة  في  �لبلدية  وف�ضل 
في  �لتجديد  غياب  �إل��ى  �لم�ضاريع،  ه��ذه 
»�لم�ضاريع  �ن  معتبرً�  �لبلدية،  �لهيكلية 
تخطيط  م�ضتوى  على  �لمعقدة  �أو  �لكبرى 
�لبلدية  في  لدينا  يكن  لم  �إذ�  مثااًل  �لمدن 
متابعة  �لمهند�ضين في  �أ�ضحاب خبر�ت من 
هو  م��ا  على  �ل��ح��ال  �ضيبقى  �الأع��م��ال  ه��ذه 
�الذ�عية  �لمقابلة  في  يمق  و�عتبر  عليه«، 
�ن  �لبلدية  على  �لمفتر�ص  »من  �نه  عينها 
و�ن  �لبلد  وم�ضاريع  لخدمات  حامية  تكون 
في  »�لتلزيم  ر�ف�ضاً  �لم�ضوؤولية«  تتحمل 
�إل��ى  �لمتعهدة  �ل�ضركات  م��ن  �لم�ضاريع 

�ضركات �أخرى بالباطن«.
�لبلدي  �لمجل�ص  �أع�ضاء  �ن  على  و�ضدد 

�الإن��م��اء  مجل�ص  �أد�ء  ع��ن  ر��ضين  »غ��ي��ر 
في  �لم�ضوؤولين  على  �ن  معتبرً�  و�الإعمار«، 
وم�ضيرً�  م�ضوؤولياتهم  يتحملو�  �ن  طر�بل�ص 
�الأع�ضاء  بين  �لموجودة  �ن »�لخالفات  �إلى 
قمر�لدين  �أحمد  )�لمهند�ص  �لبلدية  ورئي�ص 
�لمو�طنين ب�ضكل  توؤثر على م�ضالح  وقتها( 
وج��ود  ع��دم  خ��الل  م��ن  وخ��ا���ض��ة  مبا�ضر، 
م�ضروع  وفي  �لبلدي«.  للمجل�ص  جل�ضات 
»�الإرث �لثقافي« ر�أى يمق �ن »هذ� �لم�ضروع 
�أهم  في  للمدينة  �الأف�ضل  تقديم  في  ف�ضل  قد 
�الآث��ار  و�أه���م  �لقلعة  تت�ضمن  منها  بقعة 

و�الأ�ضو�ق �لقديمة«. 
اإنطالقة ايجابية

بد�أها  �لتي  �للقاء�ت  �ت�ضمت  �لمقابل  في 
�الأول  �ليوم  ومنذ  �لجديد،  �لبلدية  رئي�ص 
و�ل�ضمولية  بالجدية  من�ضبه،  ال�ضتالمه 
عالقة  لها  ع��دي��دة  �أط���ر�ف  م��ع  و�ل��ت��ن��وع، 
وهذ�  �لطر�بل�ضي.  �لبلدي  بال�ضاأن  مبا�ضرة 
�عتباره  يمكن  ب��د�ي��ة  �لن�ضاط  م��ن  �ل��ن��وع 
هذ�  تثمير  يتم  �ن  على  �يجابية  �نطالقة 
�لجهد وتفعيله و�يجاد �الأطر �لالزمة النجاز 
هذه  ت�ضمنتها  �لتي  و�لم�ضروعات  �الأفكار 

�للقاء�ت.
�الأخيرة  �لع�ضرون  �الأي��ام  �ضهدت  فلقد 
قبل  من  �لبلدية  رئي�ص  مكتب  �إل��ى  تو�فدً� 
وفود وموؤ�ض�ضات  حملت �أفكارً� بناءة �أو هي 
�ضاأنها  م��ن  �جتماعية  م�����ض��روع��ات  تنفذ 
في  �لعام  �لو�ضع  تح�ضين  في  �لم�ضاهمة 

�لفيحاء. 
»موؤ�ض�ضة  من  وف��دً�  مثاًل،  ��ضتقبل  فلقد 
دعم  م�ضروع  على  ي�ضرف  معو�ص«  رينيه 
�لفر�ضات  ودعم  �لتعليم  خالل  من  �ل�ضباب 
من  وف���دً�  و�لتقى  �لعمل،  فر�ص  وتوفير 
»نادي طر�بل�ص �لريا�ضي« �لذي يعّول عليه 
في  �لطر�بل�ضي  للمجد  �العتبار  �إع��ادة  في 
�لعام  �الأمن  من  وفدً�  و��ضتقبل  �لقدم،  كرة 
جبل  فعاليات  م��ن  ووف���دً�  طر�بل�ص،  ف��ي 
�لجبل،   �أحياء  ونه�ضة  تنمية  بحث  مح�ضن 
ومن  �الأف���ر�ن،  �أ�ضحاب  نقابة  من  ووف���دً� 
عمال  نقابة  مجل�ص  ومن  �لكر�مة«،  »تيار 
بلدية طر�بل�ص، وقد قال له يمق �أن »للعمال 
حقوقاً وعليهم و�جبات، ولهذ� �ضنعتمد مبد�أ 
�ل�ضوية عدل في  في  �لثو�ب و�لعقاب، ظلماً 
�لرعية«، و��ضتقبل قائد فوج �الطفاء، ووفدً� 
من »منظمة �لت�ضامن �لدولية«، كما ��ضتقبل 

�لتنمية  »حركة  في  �لبيئة  لجنة  �أع�ضاء 
و�لتجدد« �لذين عر�ضو� نية �للجنة »�إطالق 
م�ضروع �لفرز من �لم�ضدر في �ضاحة �لنجمة 
�ضارع  مع  �لعزم  م�ضجد  محيط  �إلى  و�ضواًل 
�لعجم«، كما ��ضتقبل مدير »�ضركة الفاجيت« 
�إنماء  »جمعية  من  ووف���دً�  طر�بل�ص،  في 
وتطوير �ل�ضوق �لعري�ص«، و»لجنة ب�ضطات 
�ضوق �لخ�ضار �لجديد« في �لز�هرية، و�ضدد 
�لتجار  يحافظ  �ن  »���ض��رورة  على  يمق 
�أ�ضو�قهم  نظافة  على  �لب�ضطات  و�أ�ضحاب 
�ن��ذ�ر�ت  وتنظيم  �لم�ضوؤولية  طائلة  تحت 
�لمخالفين«،  بحق  �ضبط  محا�ضر  تليها 
�ضرطة  وعنا�ضر  ورت��ب��اء  �ضباط  و�لتقى 
من  »طلبي  لهم  قال  �لذين  طر�بل�ص  بلدية 
و�ضع  باالعتبار  �الخ��ذ  �ل��دوري��ات  جميع 
تنظيم  على  و�لعمل  �أهلها  وم�ضالح  �لمدينة 
ت�ضر  ال  �أماكن  في  كانت  حال  في  �لب�ضطات 
بالمارة �أو �لمو�طنين«، و�لتقى وزير �لدولة 
�أفيوني  عادل  و�لتكنولوجيا  �لدولة  ل�ضوؤون 
�لذي طرح مو�ضوع »�لبلدية �اللكترونية«، 
تريبوليزم«  »موؤ�ض�ضة  من  وف��دً�  و��ضتقبل 
�ل�ضياحي  �لنقل  با�ضات  �لذي طرح م�ضروع 
»�أهمية  على  �ل��وف��د  و�أك���د  طر�بل�ص  ف��ي 
في  �الأول��ى  �لمدينة  طر�بل�ص  في  �لم�ضروع 
لبنان في �لمو�قع �الأثرية و�ل�ضياحية و�لتي 
تحتل مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً، من دون 
�ال�ضتفادة من موقعها �لريادي لجلب �ل�ضياح 
»قام  �أنه  �لوفد  و�أعلن  و�الأجانب«،  �لعرب 
بطبع دليل �ضياحي متكامل عن طر�بل�ص مع 
�الأجنبية  باللغة  و�لطرق  للمو�قع  خريطة 
من  وفدً�  و�لتقى  وفاخرة«،  عالية  وبجودة 

»جمعية ريبر�ندينغ تريبولي« وهي جمعية 
ومن  و�لعالم،  لبنان  في  طر�بل�ص  »ت�ضوق 
�أعمالها م�ضروع بعيونك �أحلى«، كما ��ضتقبل 
طالب  »ر�بطة  ل�  �الإد�ري��ة  �لهيئة  من  وفدً� 
�ل�ضمال« �لذي عر�ص م�ضروع حملة »بكتابي 
جمالي  ديما  �لنائب  يمق  و��ضتقبل  تعلم«، 
»�الإد�رة  مو�ضوع  لبحث  ح�ضرت  �لتي 
مدن  ف��ي  �لمنزلية  للنفايات  �لم�ضتد�مة 
�لفيحاء«، كما ��ضتقبل رئي�ص »نادي �لمتحد« 
�ن  �أك��د  �ل��ذي  �ل�ضفدي  �أحمد  �ل�ضلة  لكرة 
�ل�ضفدي  محمد  �ل�ضابق  و�لنائب  �لوزير 
�لبلدية  جانب  �إل��ى  �ل�ضفدي«  و»موؤ�ض�ضة 
وت�ضع كل �مكانياتها بت�ضرف �لرئي�ص يمق، 
ولقاء�ت  م�ضتركة  م�ضاريع  هناك  و�ضتكون 
من  وف��دً�  و�لتقى  �لبلدية«،  دور  لتعزيز 
وعده  �لذي  �لعلوية«  �ال�ضالمية  »�لر�بطة 
رئي�ص �لبلدية »بمعاملة منطقة جبل مح�ضن، 
كما كل منطقة من مناطق طر�بل�ص، بم�ضاو�ة 
لمتعهدي  �جتماعاً  يمق  وت��ر�أ���ص  وع��دل«، 
�الأ�ضغال في �لمدينة، وقد تركز �لبحث على 
م�ضروع  ف��ي  �الأع��م��ال  ��ضتكمال  ���ض��رورة 
»على  م�����ض��ددً�  �ل�����ض��وئ��ي��ة،  �ال����ض���ار�ت 
�لتقى  كما  و�ضرخاتهم«،  �لنا�ص  �عتر��ضات 
يمق وفدً� من �إد�رة »مرفاأ طر�بل�ص«، وز�ر 
في  �الجتماعية«  �لخدمات  جمعية  »مركز 
�أبي �ضمر�ء، وقال هناك »�إن وز�رتي �ل�ضحة 
�أد�ء  في  مق�ضرتان  �الجتماعية  و�ل�ضوؤون 
في  و��ضتقبل  طر�بل�ص«،  في  و�جباتهما 
�لمتحدة«  �لمدن  »جمعية  رئي�ص  �لبلدية 
�للبنانية«  للبلديات  �لتقني  »�لمكتب  مدير 
»�إن�ضاء  في  بحث  �ل��ذي  �لع�ضيمي  ب�ضير 
�إقليمية  وتنمية  ح�ضري  تخطيط  وك��ال��ة 
لمحيط نهر �أبو علي«، كما �إ�ضتقبل م�ضوؤولة 
»منظمة  مكتب  في  �لبيئة  �ضحة  �أن�ضطة 
�لحم�ضي  نهال  لبنان  في  �لعالمية«  �ل�ضحة 
�إحياء  �إعادة  »�إمكانية  في  �لبحث  تم  حيث 
�لذي  �ضحية«  مدينة  طر�بل�ص  »م�ضروع 
كانت �لمنظمة �لدولية قد وقعته مع �لبلدية 
»�ل��ب��دء  على  �الت��ف��اق  وت��م   »2010 �ضنة 
بم�ضروع فرز �لنفايات �لمنزلية من �لم�ضدر 
�لمئتين  �ضارعي  بين  �لو�قعة  �لمنطقة  في 
وعزمي في �أو�خر �ل�ضهر �لحالي على �ن يتم 
خ�ضو�ضاً  ترتكز  كبيرة  م�ضاريع  تح�ضير 
طر�بل�ص  في  �لمدر�ضية  �ل�ضحة  دعم  على 
و�إد�رة  �لعامة  �الأماكن  في  �لتدخين  ومنع 
�لمجل�ص  �أي�ضاً  يمق  زو�ر  ومن  �لنفايات«، 

و�لفو�كه  �لخ�ضار  تجار  لمجل�ص  �لتنفيذي 
�لقديم  �لخ�ضار  �ضوق  حول  �لحديث  وتركز 
كما  �لجديد،  �ل�ضوق  الفتتاح  و�ال�ضتعد�د 
�لعامة  �لمديرية  في  �ل�ضمال  مديرة  ��ضتقبل 
مف�ضل  �ضرح  �إلى  م�ضتمعاً  كرم  �ضمر  لالآثار 

عند دور �لمديرية في طر�بل�ص.
ماذا بعد؟

خالل �حتفال �ال�ضتقبال لمنا�ضبة �نتخاب 
�لدكتور يمق رئي�ضاً للبلدية و�لمهند�ص خالد 
»�لعمل  ب�  يمق  وعد  للرئي�ص،  نائباً  �لولي 
�لبلدي  �لمجل�ص  �أع�ضاء  زمالئه  مع  �لجاد 
ور�ضة  و�طالق  �لمرجوة،  �الأهد�ف  لتحقيق 
لطر�بل�ص،  �لقيادي  �لدور  و�عادة  �النماء، 

وحفظ كر�مة �أهلها«. 
�لبلدية  رئي�ص  ق��ال��ه  �ل���ذي  �ل��ك��الم  ه��ذ� 
�لجديد �يجابي جدً�، مع �الأمل باأن يتمكن من 
تحقيق هذه �الأهد�ف، وباأن ت�ضتعيد �لبلدية 
دورها في �لمدينة، خا�ضة في �ل�ضوؤون �لتي 

تعنيها و�لتي ُذكرت في مقدمة هذه �لمقالة.
يمكن  �لتف�ضيل  في  �ل��زي��ادة  �أج��ل  وم��ن 
من  جزء  هي  مبا�ضرة  �أم��ور  على  �لت�ضديد 
طر�بل�ص  بلدية  تعني  كثيرة  �أخرى  ق�ضايا 
�لحلول  �يجاد  ملحاً  بات  فلقد  ووظيفتها، 
�لمرتبطة  �لكثيرة  للم�ضكالت  �ل�ضريعة 
ال  �لمثال  �ضبيل  مثال  على  �لتالية،  باالأمور 
منطقة  �لثقافي«،  »�الإرث  م�ضروع  �لح�ضر: 
�ل�ضوئية،  �الإ�ضار�ت  م�ضروع  �لنهر،  �ضقف 
�لحفريات �لمنت�ضرة في كل طرقات �لمدينة، 
ت�ضغيل  �ضمر�ء،  �أب��ي  في  �ل�ضرقي  �لحز�م 
محطة �لتكرير في منطقة ر�أ�ص �لنهر، �يجاد 
�ضوق  �نجاز  ت�ضريع  �لنفايات،  لمكب  حل 
�لمياه  لم�ضكلة  حل  �يجاد  �لجديد،  �لخ�ضار 
و�لتي  �لكورة  بلد�ت  من  �الآتية  �لمبتذلة 
�إل��ى  لت�ضل  ه��اب  نهر  م��ج��رى  ف��ي  ت�ضب 
�لبح�ضا�ص وتن�ضر �لرو�ئح �لكريهة، تزيين 
معالجة  و�الأ���ض��ج��ار،  ب��ال��زه��ور  �ل�����ض��و�رع 
و�أبي  �لقبة  منطقتي  في  �لعارمة  �لفو�ضى 
�لقديمة،  �لمدينة  فو�ضى  معالجة  �ضمر�ء، 
»حديقة  �إنجاز  �لتر�ثية،  باالأبنية  �الهتمام 
و�ل��ف��رز،  �ل�ضم  منطقة  ف��ي  ز�ي���د«  �ل�ضيخ 
تفعيل عمل �الد�رة و�لموظفين �ضمن هيكلية 
وخا�ضة  �لمدينة  نظافة  تاأمين  �لبلدية، 
مجرى نهر �أبي علي، �لحر�ص على �لت�ضامن 
تدخل  ومنع  �لبلدي  �لمجل�ص  �أع�ضاء  بين 

�ل�ضيا�ضيين من �أية جهة كانو�.

الذي  الحاد  التراجع  ياحظ  ان  اإاّل  طرابل�س  مدينة  ل�شوؤون  لمتابع  يمكن  ال 
ي�شيبها في كل ما يتعلق بال�شاأن البلدي للمدينة وهو تراجع بداأ بقوة منذ اأكثر من 
ع�شر �شنوات وكان اأحد اأهم اأ�شبابه الخافات الحادة بين اأع�شاء المجل�س البلدي 
وبين ق�شم كبير من هوؤالء االأع�شاء ورئي�س البلدية، ي�شاف اإلى ذلك التدخل الذي 
كان اأحيانًا فا�شحًا لل�شيا�شيين لخلق مراكز قوى داخل المجل�س البلدي، اأو لتعطيل 

عمل هذا المجل�س، من زاوية تف�شيل هذا الفريق لذاك اأو ذاك لهذا.
دفعت المدينة ثمنًا غاليًا للف�شل البلدي المذهل الذي �شيطر طوال ما يقارب العقد 
من الزمن، وربما اأكثر من هذه المدة. فلقد عجزت مجال�س بلدية متعاقبة عن فهم 
ماهية العمل البلدي، فاعتقد البع�س اأن هذا العمل يمكن ان يكون جزءًا من وجاهة 
اأو بابًا لدور �شيا�شي اأو م�شرحًا لتجاذب القوى بين النافذين في المدينة واأبعد منها 

نحو المركز، اأي نحو العا�شمة. لم يفهم هوؤالء اأن ما يريده المواطن الذي يعي�س 
على هذه البقعة من االأر�س هو بب�شاطة اأ�شياء محددة يمكن اخت�شارها بكلمات قليلة 
الم�شجرة،  الطرق  الو�شطيات وجوانب  المبلط،  الر�شيف  المزفت،  الطريق  هي: 
اإزالة  العامة،  النظافة  بالزهور،   ال�شاحات  تزيين  ال�شير،  تنظيم  العامة،  االإنارة 
المخالفات والتعديات والت�شويه، االهتمام باالأبنية التراثية واالآثار، فر�س احترام 
المباني الجديدة والقديمة لل�شامة العامة وال�شكل المتنا�شق وال�شيانة الم�شتدامة، 
ونحو  الطرقات  في  التجمع  من  المياه  هذه  ومنع  االأمطار  مياه  مجاري  تنظيف 
االأر�شفة واالأماكن الماأهولة، تكرير مياه ال�شرف ال�شحي حماية لمجاري االأنهر 
على  �شارمة  رقابة  فر�س  البحرية،  ال�شواطىء  نظافة  اجل  ومن  ال�شتاء  ومياه 
والموا�شفات  بالمواعيد  تلتزم  كي  المدينة  في  م�شروعات  تتعهد  التي  ال�شركات 

المفرو�شة و�شبط االحتقار الذي يمار�شه مجل�س االإنماء واالإعمار للمدينة وهو كان 
خارج  من  والمواطنين  ال�شائح  تجذب  حا�شنة  بيئة  تاأمين  فيها،  االأكبر  المجرم 
المدينة اإليها، االهتمام بالمدينة القديمة واأ�شواقها التاريخية وخا�شة المتخ�ش�شة 
منها وتاأمين �شهولة الدخول اإليها والخروج منها، تاأمين مواقف عامة في اأمكنة 
مدرو�شة وبم�شاحات كافية لت�شهيل زيارة المدينة لتكون زيارتها والدخول اإليها 
�شهلين على االآتين من خارجها وحتى على القاطنين فيها خارج الدائرة التاريخية 
القديمة، االهتمام بال�شاأن االجتماعي الذي يركز على المدار�س الر�شمية و�شحة 
الطاب و�شامتهم وتاأمين حاجاتهم، ويركز اي�شًا على م�شاعدة الجمعيات الجدية 
التي تعمل في هذا المجال وكذلك ي�شمل هذا ال�شاأن اإيجاد حلول لم�شكات الت�شول 

والت�شرد على االأر�شفة وفي الطرقات.

رئي�ض بلدية طرابل�ض الجديد د. ريا�ض يمق

هل تنه�س بلدية طرابل�س من كبوتها؟

طرابل�س تغيب عن المجل�س الد�ستوري تفجير م�سجدي التقوى وال�سالم: �ست �سنوات ول عدالة
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بقاع �ضفرين عرو�ص �لم�ضايف في �ل�ضنية
و�الإ�ضتثمار �الأف�ضل حالياً في �لعقار�ت 

وبناء �لم�ضاكن للبيع
�أر�ص مفرزة م�ضاحتها 2000 مترمربع تت�ضل بو�ضط  قطعة 

بوليفار بقاع �ضفرين بطريق �ضيار�ت خا�ص بطول 90 متر.
على  �لمالك  مع  �لمبا�ضر  وباالإت�ضال  و�ضطاء،  بدون  �لبيع، 

�لرقم 70/146809 و06/625651 و06/626622.
ويومي �ل�ضبت و�الأحد في بقاع �ضفرين هاتف: 06/490647

م�ضت �ضنو�ت �ضت على �لجريمة 
�لتي �رُتكبت بحق �لم�ضلين �الآمنين 
و»�ل�ضالم«  »�لتقوى«  م�ضجدي  في 
ال  �الآن  وح��ت��ى  ط��ر�ب��ل�����ص،  ف���ي 
محاكمات وال �أحكام وال ��ضتدعاء�ت 
�لموجودين  للمتهمين  طلب  وال 
قبل  من  لت�ضليمهم  �لحدود  خ��ارج 
عادلة  محاكمة  �أج��ل  من  حكومتهم 
ون��زي��ه��ة ُت��ن�����ض��ف �ل�����ض��ه��د�ء في 
�ن وزر�ء من »حزب  عليائهم، علماً 
�لوطني  و»�ل��ت��ي��ار  و»�أم����ل«  �لل« 
جيئة  �ل�ضام  طريق  يزرعون  �لحر« 
جفن،  لهم  ي��رف  �ن  دون  وذه��اب��اً 
�جر�مية  لحادثة  �عتبار  �أي  ودون 
كذلك  و�أهلها،  طر�بل�ص  ��ضتهدفت 
في  �لمجرم  للتخطيط  �عتبار  دون 

ق�ضية �ضماحة – مملوك.
الح�سن

ريا  �لد�خلية  وزي��ر  لفتت  وق��د 
مو�قع  عبر  لها  ت�ضريح  في  �لح�ضن 
�أن  �إل����ى  �ل��ت��و����ض��ل �الج��ت��م��اع��ي 

م�ضجدي  تفجير  ل�ضهد�ء  »�لرحمة 
قبل  طر�بل�ص  في  و�لتقوى  �ل�ضالم 
�ضت �ضنو�ت، و�لعقاب ليد �الجر�م 
�البرياء  �لم�ضلين  على  �متدت  �لتي 

�إحقاقاً للحق و�ضوناً للعد�لة«.
ميقاتي

�الأ�ضبق  �لحكومة  رئي�ص  غرد  و 
على  ح�ضابه  عبر  ميقاتي  نجيب 
موقع »تويتر« وقال: »تحل �لذكرى 
م�ضجدي  تفجيري  على  �ل�ضاد�ضة 
من  طر�بل�ص،  في  و�لتقوى  �ل�ضالم 
هذ�  في  �لعد�لة  ت�ضتقيم  �ن  دون 
ومحا�ضبة  �لحق  �إحقاق  عبر  �لملف 
�لمجرمين. �لرحمة لل�ضهد�ء �البر�ر 

و�لعز�ء لذويهم«.
كبارة

ك��ب��ارة  محمد  �ل��ن��ائ��ب  و�أدل����ى 
�ضنو�ت  »�ضت  فيه:  قال  بت�ضريح 
�لتي  �لع�ضر  جريمة  على  م���ّرت 
�لموؤمنين  بحق  متوّح�ضون  �رتكبها 
تنتظر  وطر�بل�ص  �لل،  بيوت  ف��ي 

�ل�ضهد�ء في  ليرتاح  �لعد�لة  تحقيق 
�لقتلة  �أن  �أهلهم  وليطمئن  عليائهم، 
على  قادرين  �ليوم  بعد  يكونو�  لن 

تكر�ر جريمتهم.
ثكلى،  وطر�بل�ص  �ضنو�ت،  �ضت 
بالتقوى  تزدحم  �لمدينة  وم�ضاجد 
لكنها تفتقد �الأمان كي يعود �ل�ضالم.

بهذ�  جريمة  تمّر  �أن  يمكن  كيف 
�لم�ضتوى من دون ح�ضاب وعقاب؟

دون  من  عد�لة  ت�ضتقيم  وكيف 
مجزرة  هل  �لمجرمين؟  محا�ضبة 
�لتقوى  م�ضجدي  تفجيري  بحجم 

و�ل�ضالم هي مجّرد ملف؟ 
لتلك  �ل�ضاد�ضة  �لذكرى  في  �إننا 
�ل��ل��ح��ظ��ات �ل��دم��وي��ة و�ل��م��وؤل��م��ة 
���ض��ر�خ  ن�ضتح�ضر  و�ل��ح��زي��ن��ة، 
�لم�ضوؤولون،  لي�ضمعه  �ل�ضحايا 
ولنقول �إن �لعد�لة �ضتبقى منقو�ضة 
�لمجل�ص  ينطق  حتى  لبنان  ف��ي 
�لعدلي بالحكم في جريمة ال يكتنفها 
�لفاعل  �ضخ�ص  ف��ي  غمو�ص  �أي 
وهوية �لمحّر�ص وجهة �لتخطيط«.
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فراس الشوفي

 لوليد جنبالط، 
ً
ُدر أن نجد صورة

ْ
َين

ة عسكرية. صورته األشهر، 
ّ
يلبس بز

مـــدنـــيـــا، بــجــاكــيــت جـــلـــديـــة وجــيــنــز، 
وهـــو يــحــمــل رشــــاش كــالشــنــيــكــوف. 
الثانية، في حربه  الشهيرة  صورته 
ُيــســدل  آذار،   14 فــوق منبر  الــثــانــيــة، 
عـــلـــى كــتــفــيــه شـــــااًل أحـــمـــر وأبـــيـــض، 
صــنــعــتــه زوجـــتـــه نــــورا جــنــبــالط مع 
شــركــة »ســاتــشــي آنـــد ســاتــشــي« في 
2005. اليوم، لم يرسم رئيس الحزب 
 جـــديـــدة 

ً
االشــــتــــراكــــي بــــعــــد، صــــــــورة

لــتــنــال الــشــهــرة فــي حــربــه الــجــديــدة. 
 حزبه أمس، أعلنها في مؤتمره 

ّ
لكن

الصحافي، بعد أن كان قد مّهد لها 
ألسابيع.

جـــنـــبـــالط، مــنــذ أشـــهـــر، يــعــتــمــد رفــع 
الخصم  الخطاب لكشف  السقف في 
الفعلي. أّول األمر بدأ بالهجوم على 
ــّم بــدأ  ســـوريـــا، ولـــم يــســمــع صــــدًى. ثـ
ضد  التدريجي  خطابه  سقف  برفع 
حـــزب الــلــه، حــتــى تــجــّرأ عــلــى مـــزارع 
ــم يــســمــع جــــوابــــا. وحـــن  ــ شـــبـــعـــا. ولـ
ــتــــدت اتـــهـــامـــاتـــه، اضـــطـــر األمــــن  اشــ
الله السيد حسن نصر  العام لحزب 
الله إلى الرّد عليه، فوجد في كالمه 
 لجّر الحزب إلــى ســجــال... ولم 

ً
مــادة

بالضبط،  أسبوعن  قبل  ثــّم  ينجح. 
 الــــدولــــة 

ّ
ــرار شــــــل ــ ــقـ ــ ــزب بـ ــ ــحـ ــ اتــــهــــم الـ

شبعا.  عن  الحديث  وكــّرر  اللبنانية 
ــال فـــي مــوقــف  األســــبــــوع املــــاضــــي، قــ
ــدًا مــــن نــصــر  ــوفــ ــر إنـــــه يــنــتــظــر مــ ــ آخـ
الــلــه. وهــــو، عــلــى الــرغــم مــن قناعته 
بــأن حــزب الــلــه لــيــس خــصــمــا، ســّوق 
العرب  السفراء  أمــام  نفسه  ويــســّوق 
ــه مــــن يـــقـــف بــوجــه  ــأنـ ــيـــن، بـ ــربـ ــغـ والـ
ــنـــان، ال الــرئــيــس  ــبـ ــلـــه فــــي لـ ــــزب الـ حـ
ســـعـــد الــــحــــريــــري وال رئـــيـــس حـــزب 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع.  الــ
ــا قــبــل جــريــمــة  ــه يـــحـــاول مــنــذ مـ

ّ
لــكــن

ــى »تــنــظــيــم  ــ قـــبـــرشـــمـــون، الــــعــــودة إلـ
الخالف« مع حزب الله، بعد أن نكث 
بــه مـــّرات عــديــدة. وألجـــل ذلـــك، حّيد 
ــزب الـــلـــه فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي  حــ

أمس.
 املــراحــل، كــان جنبالط يهرب 

ّ
فــي كــل

 - أنه درزّي  الّصراع على  من تظهير 
النائب  يريد تكريس  هــو  فــال  درزي. 
لــــه، وال يحتمل  نـــــّدًا  أرســــــالن  طــــالل 
طائفة  تحت  الجبل  أرض  يــزلــزل  أن 
املــوحــديــن الــــدروز فــي اقــتــتــال دمــوي 
ــوة  ــ يــمــتــد داخــــــل كــــل قـــريـــة بــــن اإلخـ

وأبناء العمومة.
ـــ  ــّيــــد الــــــصــــــراع الـــــــــــدرزي ـ ــــه تــــصــ

ّ
ــن لــــكــ

املـــســـيـــحـــي، بــنــســخــة عـــهـــد الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون. انــتــظــر جــنــبــالط عــون 
«، لــيــســتــثــمــر بــتــجــاذب 

ّ
ــرب »الـــــفـــــخ ــ قـ

درزي ــ ماروني في شّد عصب الجزء 
األكــــبــــر مــــن طـــائـــفـــتـــه، فــــأتــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إلـــيـــه طـــوعـــا، مــســتــعــدًا 
حا باتهاٍم بمحاولة 

ّ
للمواجهة ومسل

اغتيال الوزير جبران باسيل.
بالنسبة إلى جنبالط، لم يعد مجديا 
إخـــفـــاء حــقــيــقــة الـــتـــجـــاذب مـــع عـــون: 
إنــهــا حـــرب اتــفــاق الــطــائــف. صحيح 
أن رئيس الجمهورية يلتزم الطائف 
ــه فـــي الــعــمــق، وضــع 

ّ
فـــي الــعــلــن، لــكــن

وبدأ  الطاولة،  على  الناقص  االتفاق 
بــتــفــكــيــكــه. إنـــــه الـــســـلـــوك الــطــبــيــعــي 
لــخــطــاب »اســتــعــادة الــحــقــوق« الــذي 
ويــدور  الحر  الوطني  التيار  يحمله 
به باسيل من منطقة إلى أخرى، وما 
املادة 95 وربطها بوظائف الدرجات 
املــنــخــفــضــة وإهـــمـــال ربــطــهــا بــإلــغــاء 
على  دلــيــل  إال  السياسية،  الطائفية 

ذلك.
املعنى  يجد  عمليا،  بذلك  وجنبالط 
حا 

ّ
مسل الــجــديــدة،  لحربه  السياسي 

في  العونيون  ه 
ّ
يبث طائفي  بخطاٍب 

ــبــــالد. يــــوم أمـــــس، اســـتـــهـــدف رأس  الــ
السلطة السياسية، مهّددًا عهد عون 
بالفشل، وصّوب على الفريق األمني 
والقضائي للعهد، ثّم هدد بالشارع... 

وبالحلفاء.
بــــدا رئـــيـــس االشـــتـــراكـــي فـــي الــشــهــر 
األخــــيــــر، مـــثـــل جـــنـــبـــالط فــــي خــريــف 
يــقــود املــواجــهــة  وشـــتـــاء عــــام 2004، 
ــّر  ــيــــل لـــــّحـــــود، ويـــجـ مــــع الـــرئـــيـــس إمــ
ــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري  ــ ــراحـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
يتقّدم  السقف،  وبرفعه  املعركة.  إلــى 
فريق املتضررين من تحّوالت النظام 
الــجــديــد/ الــقــديــم الـــذي يــحــاول عون 
األخـــرى  الــقــوى  كــانــت  وإذا  تشكيله. 

خـــجـــولـــة، ولـــديـــهـــا حــســابــاتــهــا، فــإن 
ــا أخـــــــيـــــــرًا أمـــــــام  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــالط وضـ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ
األسئلة: هل نترك ميشال عون يحكم 

ــلـــد؟ كـــيـــف ســنــتــعــامــل مــــع عــــودة  ــبـ الـ
ــى الــحــكــم؟  ــ الــعــصــبــيــة املــســيــحــيــة إلـ
ثــم ألــقــى أجــوبــتــه وقــطــع الــطــريــق في 
قبرشمون، ورّد على »نبش القبور«، 
 
ً
»حفر القبور«: لن يكون أمرًا سهال بـ
أن يـــعـــود املـــســـيـــحـــيـــون إلـــــى الــحــكــم 
بالشكل الذي كان قائما قبل الطائف.
ــة 

ّ
ــن املــظــل ال يــخــلــو مـــؤتـــمـــر أمـــــس مــ

الــتــي ال ينفّك  الــعــربــيــة واألمــيــركــيــة 
جــنــبــالط يــعــمــل عــلــيــهــا. املــصــريــون 
اليوم أكثر تشّددًا من السعودين في 
الحريري  دعــمــه، وأكــثــر ضغطا على 
»مكتسبات«  وحماية  دعمه  لضمان 
ــــي الــــطــــائــــف. وال تــخــفــي  طـــائـــفـــتـــه فـ
مواقف أمس زخما يستمده جنبالط 
من التفاف الجنبالطين حوله وجزء 

من الرمادين الدروز في لعبة »غيرة 
حة من 

ّ
الدين«، ومن مجموعات مسل

االشــتــراكــيــن ومــن مشايخ، يـــرّددون 
أنهم أعّدوا العدة كي ال تتكّرر هزيمة 

أيار 2008.
بــرأي كثيرين، يخطئ جنبالط  لكن، 
فــي حــســابــاتــه. فــانــتــصــاراتــه لــم تــأِت 
ومــع سوريا  تحالفاته،  من   

ّ
إال يوما 

 عون 
ّ
تحديدًا، التي يصدف اليوم أن

يــقــف عــلــى ضفتها. ويــخــطــئ أيــضــا، 
ــو يـــرتـــكـــب انــعــطــافــتــه الـــجـــديـــدة  ــ وهـ
الهروب  في  التحّوالت،  على  متمّردًا 
إلــى األمـــام بالهجوم على حــزب الله 
الســتــعــادة االتــصــال مــعــه، فــي لحظة 
خــوضــه معركة الــوجــود ضــد صفقة 

القرن.

5إعالن4
األربعاء  7  آب  2019  العدد  3827األربعاء  7  آب  2019  العدد  3827

لبنان

قضية اليوم

جنبالط: انعطافة 6 آب 2019

روايات متعددة لمعركة دامت دقيقتين
رضوان مرتضى

ــتــــراكــــي  ــــزب الـــتـــقـــدمـــي االشــ ــحـ ــ  الـ
ّ

شــــــن
هــجــومــا مــضــادًا عــلــى الــتــيــار الوطني 
قبرشمون.   - البساتن  ملف  في  الحّر 
ــل بــــو فــــاعــــور فــي  ــ ــر وائــ ــوزيــ مـــقـــدمـــة الــ
املــؤتــمــر الصحافي الـــذي عــقــده أمــس، 
ــتــــصــــرت مـــضـــمـــون مــــوقــــف حـــزبـــه  اخــ
»الــوزيــر باسيل املسؤولية  حن حّمل 
املـــعـــنـــويـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
عــن حــادثــة قــبــرشــمــون مــن ألــفــهــا إلــى 
ــم اســتــكــمــل هـــجـــومـــه عــلــى  يـــائـــهـــا«. ثــ
ــر  ــ الـــعـــهـــد بـــالـــحـــديـــث عــــن تـــدخـــل »وزيـ
الـــقـــصـــر« ســلــيــم جــريــصــاتــي ورئــيــس 
األعــلــى جــان فهد في  القضاء  مجلس 
ــرد وزيــــر  ــ ــلـــف الـــقـــضـــائـــي. سـ ــار املـ مـــسـ
الــصــنــاعــة مــضــمــون اتــــصــــاالت جــرت 
ــاون لـــدى  ــعــ مــــع مـــفـــوض الـــحـــكـــومـــة املــ
املــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــقـــاضـــي كــلــود 
بموجب  لالدعاء  عليه  للضغط  غانم، 
املـــــــادة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة مــــن قـــانـــون 
اإلرهـــاب، لكّنه رفــض. اتهم بــو فاعور 
ــاًل مــــن جـــريـــصـــاتـــي ووزيـــــــر الـــدفـــاع  ــ كـ
ــالــــضــــغــــط عــلــى  الــــــيــــــاس بــــوصــــعــــب بــ
املوقوفن  القاضي غانم لالدعاء على 
من الحزب التقدمي االشتراكي باملادة 
ــاب، »لــلــحــصــول عــلــى اتــهــام  ــ 2 و3 إرهـ
اتصاالت  عــن  تحدث  كذلك  سياسي«. 

العسكري  التحقيق  قــاضــي  مــع  جــرت 
عــلــيــه  لــلــضــغــط  فـــــــادي صـــــــوان  األول 
ــلــــف لــلــقــاضــي  لـــلـــتـــنـــّحـــي وتـــســـلـــيـــم املــ
مـــارســـيـــل بـــاســـيـــل. وحــــــّدد بـــو فــاعــور 
ــيـــرًا  أوقــــــــــــات هــــــــذه االتـــــــــصـــــــــاالت، مـــشـ
ــر الـــعـــدل  ــ »وزيـ ـــ ــ ــان لـ ــ ــــى أن أحــــدهــــا كـ إلـ
املغّيب« )يقصد ألبرت سرحان( الذي 
ــُتـــخـــدم لــلــمــشــاركــة فـــي الــضــغــوط  »اسـ
ــراكـــي، في  ــتـ ــر االشـ ــ ــــرأي وزيـ أيـــضـــا«. بـ
معلن  »أحــدهــمــا  للعدل  وزيــــران  البلد 
)ســـرحـــان( والــثــانــي فــي الــظــل )سليم 

جريصاتي(«.
وجــــود  »ادعــــــــاء   

ّ
أن فــــاعــــور  بــــو  ورأى 

كمن )فــي الــبــســاتــن( ادعـــاء سخيف، 
ــة اغـــتـــيـــال،  ــاولــ ــحــ ولــــــم يـــكـــن هــــنــــاك مــ

فليعتمدوا، هل الكمن للوزير باسيل 
أم للوزير صالح الغريب؟«، مشيرًا إلى 
 »الــقــاضــي كــلــود غــانــم نــفــى نظرية 

ّ
أن

االغتيال، وذلــك رغم  الكمن ومحاولة 
كل الضغوط التي تعرض لها«.

التي  مــا يتعلق بالتسجيالت  فــي  أمــا 
اســتــنــد إلــيــهــا الــقــاضــي غــانــم لــالدعــاء 
ــلـــى الـــقـــتـــل، فــــقــــال بــو  بـــالـــتـــحـــريـــض عـ
حماسية  كانت  »التسجيالت  فــاعــور: 
لــيــس لــهــا أي خــلــفــيــة أمــنــيــة، وقــــد تم 
الــتــحــقــيــق مـــع أصـــحـــاب الــتــســجــيــالت 
وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية؟«.
لــــم يـــكـــد يــنــتــهــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
ــتــــى ســـــــــارع كـــــل مــن  ــــي، حــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــالشـ لـ
ــلـــس الــــقــــضــــاء األعـــــلـــــى والــــحــــزب  مـــجـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي إلــــى إصــــدار 
بــيــانــي نــفــي واســـتـــنـــكـــار. فــقــد اعــتــبــر 
ــلـــى أن كــــالم بو  مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعـ
فاعور يفتقر إلى الصحة وُيعّد تدّخاًل 
غـــيـــر مــــشــــروع فــــي الـــعـــمـــل الــقــضــائــي، 
نافيا صحة ما ورد على لسان الوزير. 
وعد  الــذي  اللبناني،  الديمقراطي  أمــا 
مفّصل،  صحفي  بمؤتمر  ســيــرّد  بأنه 
فرأى أن الحزب االشتراكي »يستخدم 
ــاء  ــقـــضـ الـ ــلــــى  عــ الــــضــــغــــط  أدوات  كـــــل 
واألمنين، ويصّوب  واألمــن  والقضاة 
على اآلخر بذلك، محاواًل إظهار نفسه 
بـــصـــورة الـــضـــحـــيـــة«. واعـــتـــبـــر الــبــيــان 

الصادر عن مديرية اإلعالم في الحزب 
أن مــضــمــون املــؤتــمــر الــصــحــافــي هو 
التحقيق  وإفـــراغ  الحقائق  »لتحريف 
ــائـــســـة  ــة بـ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ ــه ومــ ــونــ ــمــ مــــــن مــــضــ
الرأي  القضاة وتشتيت  للضغط على 
العام«. وختم البيان: »لدينا ما يكفي 
مـــن تــســجــيــالت صــوتــيــة لــلــذهــاب إلــى 

املجلس العدلي«.
 

ّ
أمـــــام كـــل مـــا تـــقـــدم، يــبــقــى الـــثـــابـــت أن
محققي فرع املعلومات لم يستمعوا إال 
إلفادات من طرٍف واحد. ُبني التحقيق 
ــيـــرات مــراقــبــة  ــامـ ــة تــقــنــيــة وكـ ــ عــلــى أدلـ
ــادات شــهــود ومــوقــوفــن  ــ ــ وهـــاتـــف وإفـ
ينتمون إلى الحزب االشتراكي ملعركة 
لم تدم أكثر من دقيقتن وبضع ثواٍن. 
بنتيجة  الـــجـــزم  ُيــمــكــن  ال  وبـــالـــتـــالـــي، 
التحقيق قبل انتهائه. ال ُيمكن الوزير 
بو فاعور االنطالق من ثابتة وردت في 
ُحــكــٍم علني  التحقيق األولـــي إلصـــدار 
قبل أن ينتهي التحقيق ويقول القضاء 
الجنائي  السجل  أن  كلمته، وال سيما 
في لبنان يزخر بعشرات الحاالت التي 
ومّثلها  بجريمة  متهم  فيها  اعــتــرف 
تــــه. ورغـــــم أن بو  قــبــل أن تــتــبــن بــــراء
فاعور كان يقرأ استنتاجات املحققن 
في فرع املعلومات، لكن ال يجوز أصاًل 
ركون القاضي إلى هذه االستنتاجات 

قبل انتهاء تحقيقه هو.

يخطئ جنبالط في 

حساباته، فانتصاراته لم 

 من تحالفاته، 
ّ

تأِت يومًا إل

ومع سوريا تحديدًا

بوفاعور: القاضي

غانم نفى نظرية 

الكمين ومحاولة 

الغتيال

د اإلشتراكي 
ّ

حي

 الله 
َ

حزب

في المؤتمر 

الصحافي أمس 

)مروان طحطح(

انطلق الحزب التقدمي 

االشتراكي من مضمون 

تحقيق فرع المعلومات 

في جريمة »البساتين« 

لنفي وجود كمين أو 

محاولة اغتيال، لكنه 

استند إلى معلومات 

مجهولة المصدر 

التهام الوزيرين الياس بو 

صعب وسليم جريصاتي، 

بالضغط على وزير 

العدل والقضاة لتحويل 

»الحادثة« إلى جريمة 

سياسية!



�الأربعاء  2019/8/21

عون  مي�ضال  �لجمهورية  رئي�ص 
في حديث �إلى »جريدة �لنهار«:

عون
�ضيخ  وال  ع�ضيرة  �ضيخ  »ل�ضت 
�����ض����ل����ح الأج������م������ع �ل����ن����ا�����ص 

و�أ�ضالحهم«)!!!(
مكمناً  كانت  قبر�ضمون  »حادثة 
با�ضيل(  جبر�ن  )�ضهره  لجبر�ن 

ولي�ص ل�ضالح �لغريب«.
طريق  ق��ط��ع  م��ج��رد  ت��ك��ن  »ل���م 
�إع��ت��ر����ض��ي ع��ف��وي ب���االإط���ار�ت 
�ضيا�ضي  بل هي مكمن  و�لحجارة... 

– �أمني«.
قناعة المواطن

وبهذ� �لكالم لرئي�ص �لبالد )�لذي 
�لحر�ئق(  و�إط��ف��اء  �لحكم  دوره 
�لمعلومات  �لمو�طن  ل��دى  ي�ضبح 
بين  م�ضالحة  قيام  لعدم  �لحقيقية 
تز�ل  ال  ولماذ�  و�أر���ض��الن  جنبالط 

�الأو�ضاع في تاأزم م�ضتمر...«.
حمادة: كالم مردود لم�سدره 

ولل�سهر المدلل...

وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ك����الم رئ��ي�����ص 
�ل�ضابق  �ل��وزي��ر  ق��ال  �لجمهورية 

�لنائب مرو�ن حمادة:
�إل���ى  م�����ردود  �ل���ك���الم  - »ه����ذ� 
�إل��ى  وخ�ضو�ضاً  �أواًل  م�����ض��ادره 
�ل�ضهر �لمدلل �لذي ُيَغلِّب م�ضلحته 
�لمبكرة  بالرئا�ضة  وطمعه  �لخا�ضة 
ع��ل��ى ���ض��الم��ة ل��ب��ن��ان �ل��د�خ��ل��ي��ة 

و�لخارجية«.
- »لن ن�ضكت بعد �ليوم على �أي 
�للعب  �ن  من  محذرين  باطل  �إتهام 
�لحقيقة  ح�ضاب  على  بالق�ضاء 
�لمكامن  �أ���ض��ح��اب  ع��ل��ى  �ضيرتد 

�لحقيقية...«.
منذ  ُيِحيكون  �لبالط  »وزر�ء   -
الإط��اح��ة  م��وؤ�م��رة  طويلة  �أ���ض��ه��ر 
)�لم�ضالحة  �لتاريخية  �لم�ضالحة 
برعاية  �ل��م��ارون��ي��ة   – �ل���درزي���ة 
على  ويعملون  �ضفير(   – جنبالط 
تحويل �لنظام �للبناني �لديمقر�طي 
فا�ضية  ديكتاتورية  �إلى  �لبرلماني 

عائلية«.

بري  نبيه  �لنو�ب  مجل�ص  رئي�ص 
الإيجاد  ومحاوالته  م�ضاعيه  �أوقف 
»�لتي  »قبر�ضمون«  لم�ضكلة  ح��ل 

�أف�ضلت كل �لمبادر�ت«.
ح�ضب متابعون من �لطرفين.

مو�قف  ل��ه  كانت  ب��ري  �لرئي�ص 
تعبر عما في نف�ضه تجاه ما يح�ضل 
�إغتيال...  تاآمر...  عناوين...  تحت 

منع زيارة �ل�ضهر جبر�ن با�ضيل.
مواقف

ومن �لمو�قف �لتي �أعلنها �لرئي�ص 

بري: 
ناأمل  جدً�  خطيرة  بفترة  »نمر   -

�ن نتجاوزها«.
نهو�ص  وال  ����ض��ت��ث��م��ار  »ال   -
�ل�ضياحة  �أو  �لزر�عة  �أو  بال�ضناعة 
�ال�ضتقر�ر  دون  من  �القت�ضاد  �أو 

�ل�ضيا�ضي و�الأمني«.
- »�إن �ال�ضتمر�ر بالو�ضع �لقائم 
حرب«  ه  »م�ضوَّ لبنان  يبقي  حالياً 
�لموؤ�ض�ضات  ر�ضيف  على  ينتظر 
�لدولية وعلى �أبو�ب �لدول �لمانحة 

م�ضتجدياً �لقرو�ص و�لهبات«.

�لنبرة  �لعالي  �لكالم  من  –�لكثير  �لتعطيلية  يوماً   40 �ل�  – خالل  قيل 
�إلى  ب�ضاحبه  ينتهي  ما  عادة  �لذي  وبالغرور  �لوهمية  بالفوقية  �لمليء 
نتائج خطيرة على كل �لم�ضتويات... فكانت حرب �ضرو�ص من قبل �لعديد 
من �لم�ضوؤولين على وليد جنبالط لمحا�ضرته ومحاولة �إنهائه... و��ضتمرت 
�لبالد تعي�ص في هذه �الأجو�ء �لخالية من �لحكمة و�لتعقل وح�ضن �إد�رة 
�أي  في  و�الأخير  �الأول  �أنه  يدعي  من  كل  بها  يتحلى  �أن  �لمفرو�ص  �الأمور 
قر�ر... وقاطع وزر�ء »�لتيار �لعوني« )جبر�ن وفريقه( ووزر�ء »حزب 
�لل« ووزير »�ضنة »حزب �لل« ح�ضن مر�د« �إجتماعات مجل�ص �لوزر�ء »�إن 
لم يكن بند �إحالة »ق�ضية قبر�ضمون – �لب�ضاتين« �إلى �لمجل�ص �لعدلي بندً� 

�أواًل«!!.
�لوحيد  �لد�ضتوري  �لحق  �ضاحب   – �ل��وزر�ء  مجل�ص  رئي�ص  و�أوق��ف 
من  وحده  وهو  �أعماله  جدول  وو�ضع  لالجتماع  �ل��وزر�ء  مجل�ص  بدعوة 
رئي�ص  عليها  »ُي��ْط��ِلّ��ع«  فقط  وُي��ْط��ِل��ع...  �ضتناق�ص  و�لتي  �لبنود  يحدد 
حول  فيها  جاء  �لتي   64 �لمادة  من   6 �لفقرة  ن�ص  ح�ضب  �لجمهورية 

�ضالحيات وو�جب رئي�ص مجل�ص �لوزر�ء حرفياً:
ن�ض المادة 64

»يدعو مجل�ص �لوزر�ء �إلى �النعقاد وي�ضع جدول �أعماله، ويطلع رئي�ص 
�لجمهورية م�ضبقاً على �لمو��ضيع �لتي يت�ضمنها وعلى �لمو��ضيع �لطارئة 

�لتي �ضُتبحث«. وجاءت �لر�ضالة �الأميركية ذ�ت �الأربعة �أ�ضطر.
للوحدة  ث  و�لُملوِّ بالطائفية  ث  �لُمَلوَّ و�لغبار  �ل�ضخب  كل  من  بالرغم 
�لخارجية  وزير  بت�ضليم  بيروت  في  �الأميركية  �ل�ضفيرة  قامت  �لوطنية 
جبر�ن با�ضيل كتاباً من 4 �أ�ضطر �أهم ما فيه �أنها تدعم �ضمود وليد جنبالط 

�أمام �ضغوط ونو�يا »حزب �لل« وبا�ضيل و�لتيار وباقي �لمجموعة.
بعد 40 يوم تعطيل وبعد اأقل من 24 �ساعة من الر�سالة دعت 

بعبدا »للقاء – الم�سالحة«
غير  الأهد�فها،  وفهمهم  �لر�ضالة  �لعالقة  �أ�ضحاب  تبلغ  وبعد  وهكذ� 
�لمكتوبة، ن�ضي �لجميع كل ما قالوه خالل �الأربعين يوماً �لما�ضي وفي �أقل 
عون  مي�ضال  �لجمهورية  رئي�ص  وجه  �لر�ضالة  �إ�ضتالم  من  �ضاعة   24 من 
�ل�ضابق وليد  �لثالثة و�لنائب  �لروؤ�ضاء  – م�ضالحة« جمع  �لدعوة »للقاء 
وتم  با�ضيل(  جبر�ن  تغييب  )مع  �إر�ضالن  طالل  �لحالي  و�لنائب  جنبالط 
�إلى »�لمجل�ص  �ل�ضابقة )و�الإحالة  �لعنتريات  بينهما ون�ضيان كل  �لتوفيق 

�لعدلي«..
... وعادت �لحكومة �إلى �الجتماع، و» �ضافي يا لبن«...  قد يكون �إلى 

حين. لننتظر.

م�ضطفى  د.  �ل�����ض��اب��ق  �ل��ن��ائ��ب 
علو�ص )�لم�ضتقبل( قال:

»�إن �لحديث عن ��ضتقالة �لرئي�ص 
تمنيات  مجرد  هي  �لحريري  �ضعد 
تعتبر  �لتي  �لمري�ضة  �لعقول  لدى 
�ضقوط �لحكومة مك�ضباً �ضيا�ضياً لها، 
�أ����ض���اف: »ب��م��ق��دور �ل��رئ��ي�����ص 
�لحريري �أن يقلب �لطاولة على من 
�ال�ضتقالة  عن  يمنعه  ما  لكن  فيها، 
في هذه �للحظة �لحرجة، هو �ل�ضرر 
�لهائل �لذي �ضيلحق بالبالد على كل 
�لم�ضتويات، بحيث لن يعود بمقدور 
و�إطفاء  تد�عياته  لملمة  ك��ان  �أي 

�ضر�رته«.
يتخذه  �أن  يمكن  م��ا  و»�أق�����ض��ى 
�لرئي�ص �لحريري من �إجر�ء�ت، هو 

مجل�ص  دع���وة  وع���دم  �الع��ت��ك��اف 
�لوزر�ء لالنعقاد، �أما ��ضتقالته فغير 
و�ردة على �الإطالق، وال يحلمن بها 

�أحد.

�لنيابية«  �لم�ضتقبل  »كتلة  ع�ضو 
�لنائب محمد �ضليمان )�أبو عبد�لل( 
قال في رد على با�ضيل و�أمثاله دون 

�أن ي�ضميهم:
- »كفى عر�قيل وعر�ص ع�ضالت 

�ضعبوية وطائفية ومناطقية، 
�لطائف،  على  �نق�ضا�ص  كفى   -

و�لقفز فوق �لد�ضتور، 
وهروب  وتهويل  فو�ضى  كفى   -

�إلى �الأمام، 
- �لجميع ممثل في �لحكومة، لكن 
و�ضع  �إلى  �لبع�ص  ي�ضعى  ولالأ�ضف 
عر�قيل و�ضروط من دون �الأخذ في 
ع��ي��ن �الع��ت��ب��ار م�����ض��ال��ح وه��م��وم 
و�أوج�����اع �ل��ن��ا���ص، �ل��ذي��ن ك��ف��رو� 

بال�ضيا�ضة و�أهل �ل�ضيا�ضة«.
اإلى من يهول على رئا�سة 

الحكومة: توقفوا عن 
الت�ساريح الفتنوية

يهولون  للذين  »نقول  �أ���ض��اف: 
وي�ضعون  �لحكومة  رئا�ضة  على 
متمتر�ضين  طريقها  في  �لعر�قيل 
�ل�ضخ�ضية  م�����ض��ال��ح��ه��م  خ��ل��ف 
مو�قفكم  و�ل�ضعبوية  و�لمذهبية 

وت�ضاريحكم مرفو�ضة«.
ب�  �لجميع  طالب  �ضليمان  �لنائب 
»وق�����ف ن���زي���ف« �ل��ت�����ض��ري��ح��ات 
و�إف�����ض��اح  �لفتنوية  و�ل��خ��ط��اب��ات 
من  �لحريري  �لرئي�ص  �أمام  �لمجال 
�لوزر�ء  مجل�ص  �نعقاد  عودة  �أجل 
هذ�  في  �لعقد  فك  على  و�النكباب 
و�ضع  �إلى  و�اللتفات  �لجريح  �لبلد 
على  �الإنماء  لتفعيل  طريق  خارطة 
م�����ض��اح��ة ل��ب��ن��ان ع��م��وم��اً وع��ك��ار 

خ�ضو�ضاً«.

�ضعد  �لرئي�ص  وح�ضور  برعاية 
»�لدولة  وزي��رة  �أطلقت  �لحريري 
ل�ضوؤون �لتمكين �القت�ضادي للن�ضاء 
و�ل�ضباب« فيوالت خير�لل �ل�ضفدي 
للمرة  يتم  ت�ضريعياً  قانونياً  م�ضارً� 
�لعربي،  و�لوطن  لبنان  في  �الأولى 

حمل عنو�ن:
»خلينا نحكي قانون« ،

ذلك خالل موؤتمر ُعقد في �ل�ضر�ي 
�لكبير.

من الح�سور
حاليين  ون��و�ب  وزر�ء  بح�ضور 
عن  وممثلين  و�إعالميين  و�ضابقين 
معظم  ف���ي  �ل��ن�����ض��ائ��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 
�ضابقين  عامين  وم��در�ء  �الأح��ز�ب 
�جتماعية  و�ضخ�ضيات  ون��ق��ب��اء 

وفكرية.
فيوليت ال�سفدي

�لوزيرة فيوليت خير�لل �ل�ضفدي 
�لوقت«  »حان  معادلة  من  �نطلقت 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  تف�ضل  كي 
�إلى  �الأ�ضري  بالعنف  ب��دءً�  �لمر�أة 
�الأم��اك��ن  ف��ي  �لجن�ضي  �لتحر�ص 
عدم  �إل���ى  �لعمل،  وم��ك��ان  �لعامة 

�لم�ضاو�ة في:
- �لتقديمات �الجتماعية 
- و�ل�ضمان �الإجتماعي، 

مالئمة  بيئة  وج��ود  ع��دم  �إل��ى   -
لالأم �لعاملة في �أماكن �لعمل، 

- �إلى عدم �لم�ضاو�ة في �الأجور 
عن �الأعمال �لمت�ضاوية �لقيمة... 

�لتمكين،  يبد�أ  و�أ�ضافت »من هنا 
�أي من دعم �لمر�أة بمنظومة قو�نين 
تحميها وتعطيها حقوقها �لم�ضروعة 
ين�ص  �ل��ذي  �لد�ضتور  من  �إنطالقاً 
و�لعد�لة  �لم�ضاو�ة  مباديء  على 

�الجتماعية«.
�أعلنت  �الأم����ر،  ه��ذ�  ولتحقيق 

خير�لل :
في  خ��ا���ض��ة  ت�ضريعية  جل�ضة 
�أ�ضبوع �لمر�أة في 17 �آذ�ر 2020 ،

�لم�ضاريع  ك��ل  فيها  �ضتناق�ص 
ُتعنى  �لتي  �لقو�نين  و�قتر�حات 
�لجل�ضة كما ذكرت  بالمر�أة«، وهذه 
وتحديد  عليها  �لمو�فقة  »ج��رت 
موعدها بالتو�فق مع رئي�ص مجل�ص 

�لنو�ب نبيه بري«، 
�إق���ر�ر كل  يتم  ب��اأن  �الأم���ل  »م��ع 
�لم�ضاريع و�القتر�حات تلك �لنائمة 
�ضيتم  �لتي  �أو  �لمجل�ص  �أدر�ج  في 
�آذ�ر   17 ولغاية  �الآن  من  تقديمها 
رئي�ص  دع���م  ت��ن��ال  و�أن   ،2020

�لجمهورية«.
الرئي�ض الحريري

في  قال  �لحريري  �ضعد  �لرئي�ص 
مد�خلة �ضاملة:

في  فقط  تنجح  ال  »�لمر�أة  �أن   -
موقعها بل �أي�ضاً نتعلم منها«، 

�لن�ضاء  »من  عمله  فريق  وحيا   -
�لناجحات«، 

للنائبات  �لتحية  وج��ه  كما   -
و�لوزير�ت،

- و�أثنى موؤكدً� »�أن �لمر�أة قدوة 
ومثال ُيحتذى«.

�لحكومة  في  »�لوزير�ت  و�أن   -
�لنمطية  �ل�����ض��ورة  ك�ضرن  �ل��ي��وم 
�ل�ضيا�ضة وغّيرن �ضورة  في  للمر�أة 

وز�ر�تهن«، 
فيوالت  �ل��وزي��رة  قالته  و»م��ا   -
ونحن  �ل�ضم�ص،  و���ض��وح  و����ض��ح 
نختبىء ور�ء �أ�ضابعنا، و�آن �الأو�ن 
ل��ن��رى �الأم�����ور ك��م��ا ه���ي ون��ع��دل 

�لقو�نين كي ُتعطى �لمر�أة حقها«.
الجن�سية الأوالد المراأة 

اللبنانية
�ل��م��ر�أة  منح  م��و���ض��وع  وف��ي   -
�أجنبي  م��ن  �لمتزوجة  �للبنانية 

�لجن�ضية الأوالدها:
ال�سفدي 

»�نعقاد  �ل�ضفدي  خير�لل  تمنت 
�الإع��الم،  عن  بعيدً�  ه��ادىء  ح��و�ر 

ركيزته �لد�ضتور«، 
الحريري

- �لرئي�ص �لحريري دعا �إلى:
- »ترك هذ� �لمو�ضوع جانباً الأن 

�الأمر ال يحتمل«، 
- و�إلى »م�ضاو�ة �لمر�أة بالرجل 

في هذ� �لمو�ضوع«
على  ن��و�ف��ق  �أن  »�إم���ا  ق��ائ��اًل:   -

�الإثنين �أو نمنع �الإثنين«.
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عون: »ل�ست �سيخ ع�سيرة ول �سيخ �سلح 
لأجمع واأ�سالح النا�س« وقبر�سمون كانت 

مكمنًا لجبران!
حمادة: يعملون لتحويل لبنان اإلى 

»ديكتاتورية... فا�سية... عائلية«

بري: »نمّر بفترة خطيرة جدًا«
ه حرب« و»على ر�سيف  و»لبنان م�سوَّ

الموؤ�س�سات ي�ستجدي«

د. علو�س: اإ�ستقالة الحريري تمنيات 
عقول مري�سة

محمد �سليمان: كفى اإنق�سا�س 
على الد�ستور وعلى الطائف 

وكفى عرقلة وتهويل

الرئي�س الحريري: المراأة قدوة 
ومثال ُيحتذى

الوزيرة خيراهلل ال�سفدي: »حان 
الوقت وخلينا نحكي قانون«

قبل ر�شالة ال�شفارة االأميركية

... وبعد ر�شالة ال�شفارة
�شليمان

علو�ض

حمادة

بري

الرئي�ض الحريري والوزيرة ال�شفدي

جانب من الح�شور

عون
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دورية  �إح�ضاء�ت  �لدول  تجري 
 5 �أو  �ضنو�ت   3 )كل  �ل�ضكان  لعدد 
هو  لبنان  لكن  �أك��ث��ر(،  �أو  �ضنو�ت 
��ضتثناء عن هذه �لقاعدة �الأ�ضا�ضية 
�أول  �أن  �إذ  دول��ة،  �أية  في  و�لمهمة 

و�آخر �إح�ضاء�ت �ل�ضكان،
كان في �لعام 1932،

ح���ي���ث و����ض���ل ع����دده����م �إل����ى 
1.046.164 ن�ضمة.

في 1965: العدد مليونان 
و367 األف

ولعدم  �لنق�ص  ه��ذ�  ول��ت��د�رك 
تبعاً  �للبنانيين  توزع  عن  �لك�ضف 
�لم�ضجلين  ع��دد  ن�ضر  تم  للطائفة 
�ل��ع��دد  وب��ل��غ   1965/1/1 ح��ت��ى 
ذكر  دون  من  ن�ضمة   2.367.141

�النتماء �لطائفي.
وفي 2006: العدد 4 ماليين 

و571 األف
در��ضة  ُن�ضرت   2006 �لعام  وفي 
تبعاً  �للبنانيين  عدد  حددت  خا�ضة 
لالنتماء�ت �لطائفية ب 4.571.000 

ن�ضمة.
في 2018: العدد 5 ماليين 

و500 األف
للمعلومات«  »�لدولية  وقامت 
ب��ب��ح��ث ح����ول ه����ذ� �ل��م��و���ض��وع 
وتو�ضلت �إلى تحديد عدد �للبنانيين 
ب� 5.5 ماليين ن�ضمة في نهاية �لعام 

،2018
»الدولية للمعلومات«: هذا 

اأنتم مذهبيًا
�ن  للمعلومات«  »�لدولية  وقالت 
وفقاً  موزعين  طائفياً  �للبنانيين 

للجدول �لتالي:
بين 1932 و2018: الزيادة  

785% للم�سلمين و%74 
للم�سيحيين 

1- �رتفعت �أعد�د �للبنانيين بين 
 4.4 بمقد�ر   2018-1932 �الأعو�م 
وهذه   .%426 بن�ضبة  �أي  ماليين 
�ل��ن�����ض��ب��ة ل���م ت��ك��ن و�ح�����دة ل��دى 
�ل����ط����و�ئ����ف، ف���ق���د ب��ل��غ��ت ل���دى 
مقابل   %174.5 ن�ضبة  �لم�ضيحيين 

785.1% لدى �لم�ضلمين.
الن�سبة في 2018: %69 
م�سلمين و30% م�سيحيين 

�لعام  في  �لم�ضيحيون  �ضكل   -2
�للبنانيين  1932 ن�ضبة 58.7% من 
�لعام  �أما في  مقابل 40% م�ضلمون، 
�لن�ضب  ه��ذه  تبدلت  فقد   2018
�إلى  �لم�ضيحيين  ن�ضبة  و�نخف�ضت 

�لم�ضلمين  ن�ضبة  و�رتفعت   %30.6
�إلى ن�ضبة %69.4.

العلويون واالأرثوذوك�ض
3- ن�ضبة �الرتفاع �الأعلى �ُضجلت 
ثم   %1052 وبلغت  �لعلويين  لدى 
�لن�ضبة  �أم��ا   %946 �ل�ضيعة  ل��دى 
�الأدن��������ى ف���ك���ان���ت ل�����دى �ل�����روم 

�الأرثوذك�ص وبلغت %147.
ال�سيعة 31.6% وال�سنة 

%31.3
في  �ل�ضيعية  �لطائفة  حلت   -4
�لعدد  حيث  م��ن  �الأول���ى  �لمرتبة 
و�ضكلت ن�ضبة 31.6% من �للبنانيين 
متقاربة  مرتبة  في  �ل�ُضّنة  وج��اء 

و�ضكلو� ن�ضبة %31.3.
المقيمون 4 ماليين و200 

األف وغير المقيمين مليون 
و300 األف

�لمعروف على وجه  غير  من   -5
في  �لمقيمين  �للبنانيين  عدد  �لدقة 
ُيقدر عددهم بنحو 4.2  لبنان ولكن 
�لمقيمين  غير  وعدد  ن�ضمة  ماليين 
�لذين  �أما  ن�ضمة.  مليون   1.3 بنحو 
هم من �أ�ضل لبناني ولكن ال يحملون 
غير  فاأعد�دهم  �للبنانية  �لجن�ضية 

معروفة وتقدر بعدة ماليين.
»�ل��دول��ي��ة  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  ح�ضب 
جهدها  على  م�ضكورة  للمعلومات« 

ونقول:
»�أيام �لعد �لطائفي �أيام عار،

لي�ص  �لوطني  �الإنتماء  وغياب 
وفتنة  �ضياع  �أي���ام  ب��ل  ع��ار  �أي���ام 

و�إنحطاط و�إنتحار..
يا نا�ض

بن  و�لتعامل  �لقلب  في  �الإيمان 
�لنا�ص  و�الإنتماء �لوطني هو �الأ�ضل 

و�لتعامل مع �لوطن و�أهله،
لمطامع  ه��و  �آخ���ر  ط���رح  و�أي 
�ضخ�ضية تافهة كما �ل�ضاعين �إليها...

يا اأيام »العار الوطني«
اللبنانيون ح�سب طوائفهم ومذاهبهم

ون�ساأل جبران با�سيل لماذا اأيقظت 
التنين... وماذا بعد؟

وزير �لعدل �ل�ضابق �للو�ء �أ�ضرف 
ريفي وفي حو�ر �ضحفي – تلفزيوني 
»حزب  من  متعددة  مو�قف  له  كان 
وبالطبع  و�إي����ر�ن،  �ضالحه  �لل«، 

�لو�ضع �للبناني ب�ضكل مف�ضل.
ومما قاله:

الإيران ممثلين وعمالء 
لم�سروعها

»�إير�ن موجودة )في لبنان( عبر 
ه��وؤالء  ع��ن��ه��ا...  محللين  ممثلين 
�أدو�ت وعمالء للم�ضروع �الإير�ني... 
وهم  وعرب  لبنانيون  �نهم  يّدعون 
لحماية �إير�ن وهذه خدعة لن تنطلي 

علينا«.
اإخترعت »فيلق القد�ض« 

للقتال �سد العرب
جانب  �إل��ى  �خترعت،  �إي���ر�ن   -
جي�ضها، ما ُي�ضمى ب� »فيلق �لقد�ص« 
و�أخذت ت�ضميته رد�ء �أمام �لم�ضلمين 
ولم  �لعربية  �لدول  قاتلو�  و�لعرب، 
ُيطلقو� ر�ضا�ضة و�حدة في �لقد�ص،
�ل��ن��ز�ع  �إع����ادة  �أر�دو�  وه��م   -

�ل�ُضّني �ل�ضيعي،
�لعربية  �لقومية  وت��ح��ري��ك   -

�لفار�ضية،
ُكلِّفت  �إير�ن  وقلت،  �ضبق  و�أنا   -
لتحول  �لمنطقة  في  �لقذر  بالدور 
بنظر  �الأك��ب��ر  �لخطر  �إل���ى  نف�ضها 
�إ�ضر�ئيل  م��ع  وت��دخ��ل  �لم�ضلمين 

�ضمن ما ُي�ضمى ب�ضفقة �لقرن �إاّل �ن 
غالياً  �إير�ن  ثمنه  �ضتدفع  �لدور  هذ� 
فعاًل  م�ضلمة  دول��ة  كانت  فلو  ج��دً� 
�الإ�ضالمية  �لرو�بط  وقدرت  لقد�ضت 
�إيجابية  عالقات  فتح  على  ولعملو� 

بوجه �إ�ضر�ئيل«.
ال حوار مع الحزب بوجود 

ال�سالح
�إمكانية  وجو�باً على �ضوؤ�ل حول 
»حزب  مع  للتو�فق  �ضيغة  �إيجاد 

�لل« قال:
«ال يمكن �لحو�ر في ظل:

- وجود �ل�ضالح غي �ل�ضرعي،
- و�لتز�مهم �الإر�دة �الير�نية،

- فلبنان لم يكن توجهه �إير�نياً... 
لبنان عربي«.

االأحالم االإمبراطورية... 
وهٌم

تتقدم  �أن  ... يجب  الإير�ن  »نقول 
�الأحالم  على  �الإ�ضالمية«  »�لوحدة 
باأن  �ضو�هد  لدينا  �الإمبر�طورية... 
�لدور  هذ�  ليلعب  ُرِكب  �لنظام  هذ� 
بغد�د  ��َر  ودمَّ لالأ�ضف  ولعبه  �لقذر 
ودم�ضق و�ضنعاء، وو�ضع يده على 
بيروت... هذ� هو حلم �الإمبر�طورية 
�لفار�ضية �لكبيرة«... ولكن هذ� وهٌم 

كبٌر...«.
وح��دو�  �لعربية  ل��ل��دول  ون��ق��ول 
تجعل  �لعربية  �لوحدة  �ضفوفكم... 

�إير�ن ُتعيد ح�ضاباتها..
و�أعيد و�أكرر... �ل�ضعب �الإير�ني 
عريق و�أظن �نه �أُِخَذ رهينة في هذ� 
م�ضبوه  غربي  م�ضروع  لُينفذ  �لنظام 
�لعربية  �لمركزية  �لق�ضية  �ضد 

)ق�ضية فل�ضطين(.
ال�سرطان االأ�سا�سي في لبنان 

»الحزب« واإيران
وقال ردً� على �ضوؤ�ل: 

هما  و�إي����ر�ن  �لل«  »ح���زب  »�إن 
�ل�ضرطان �الأ�ضا�ضي في لبنان، يجب 
معالجته و�إال بقي لبنان علياًل... وال 
يمكن �ن تعي�ص دولة حياة طبيعية 

في ظل وجود �ضالح غير �ضرعي.
تحية الأمير الكويت و�سعبها 

وجرائم الحزب في الكويت ال 
تمثل اللبنانيين

�أ�ضرف  �ل��ل��و�ء  �ل�ضابق  �ل��وزي��ر 
�أمير  �إلى  ريفي ختم بتوجيه �لتحية 
�ل��ك��وي��ت و�ل��ح��ك��وم��ة و�ل�����ض��ع��ب 

�لكويتي وقال:
خا�ضة  محبة  يكن  لبنان  »�أن 
بالخير  �إاّل  �إليها  ينظر  وال  للكويت 
فالجريمة  و�ل�����ض��د�ق��ة،  و�الأخ���وة 
�لكبرى �لتي �رتكبها »حزب �لل« في 
فهذ�  �للبنانيين،  تمثل  ال  �لكويت 
بل  منه،  ب��ريء  لبنان  �إرهابي  عمل 
�لل«  »ح���زب  م�ضوؤوليته  يتحمل 

و�إير�ن«.

 »O.T.V« �لعوني  �لتلفزيوني 
�أعلن حرفياً �أن:

»قا�ضي �الأمور �لم�ضتعجلة منع 
�أي جهة من:

- �إ�ضتخد�م كلمة »�لتيار«.
�لوطني  »�لتيار  باإ�ضتثناء   -

�لحر««.
ت���و����ض���ح...  و�ل���������ض����ورة   -

وتو�ضح... وتو�ضح«!؟

عمر  في�ضل  ط��ر�ب��ل�����ص  ن��ائ��ب 
�لتحرر  ح��ّل »ح��زب  ق��رر  ك��ر�م��ي 
حالياً  ي��ر�أ���ض��ه  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي« 
جديد  حزب  تاأ�ضي�ص  عن  و�الإعالن 
ذ�ت  يحمل  �لكر�مة«  »تيار  باإ�ضم 
في�ضل  �لنائب  �لتي يحملها  �الأفكار 
�لنهج  ذ�ت  وينتهج  كر�مي  عمر 

�لحالي و�الرتباطات نف�ضها.

�لمبارك«  �الأ�ضحى  »عيد  قبل   
�إلى  »�لتمدن«  توجهت  �أيام  بخم�ضة 
خالل  تلتقيهم  م��ن  لت�ضاأل  �لنا�ص 

جولتنا في �ضو�رع طر�بل�ص:
- ماذ� عنك وعن �لعائلة؟

ل��ه وم���اذ�  - ك��ي��ف ت�����ض��ت��ع��دون 
�أعددتم الإ�ضتقباله؟

م��ن��دوب  حملها  �الأ���ض��ئ��ل��ة  ه���ذه 
»�ل���ت���م���دن« ���ض��ل��ي��م �ل��ن��م��ل وع���اد 

باالجابات �لتالية:
تعودنا على القّلة...

– �لز�هرية(  �أحمد طه )حالق   -
قال:

�لما�ضية  �ل��ث��الث  »�ل�����ض��ن��و�ت 
�لحركة  وه��ذه  �لقّلة،  على  عودتنا 
�إمكانية  وال  �أبدً�  حما�ص  ال  �أمامكم: 
الإ�ضتعد�د�ت ب�ضبب تدهور �الأو�ضاع 

�القت�ضادية �لتي يعي�ضها حالياً«.
لم نفعل �سيئًا لالإ�ستعدادات... 

»ال مادة«
ال   – )عكار  محمد  عبد�لفتاح   -

يعمل ب�ضبب مر�ضه( قال:
وقد  �ضحية  م�ضاكل  عندي  »�أن��ا 
�أجريت عملية �لقلب �لمفتوح لذلك ال 

�أعمل،

وكما �أرى �أن �أجو�ء �لعيد �ختلفت 
وبالن�ضبة  �لما�ضي،  �أج���و�ء  ع��ن 
للتح�ضير�ت و�ال�ضتعد�د�ت لم نفعل 
�ضيئاً الأن �لظروف �لمادية �ضعبة«.

ال داعي للتح�سيرات.... 
الحالة تعي�سة

�أحمد �ضمر� )�ضاحب مهنة تدفئة 
وتبريد و�ضحية – �لتبانة( قال:

�لحمد  �ضوى  �لقول  �أ�ضتطيع  »ال 
لل، �أ�ضبح �لعيد ي�ضبه �أيام �الأعطال 
�لتعي�ضة  �لحالة  وه��ذه  بهجة،  بال 
�ل�ضعبة نعي�ضها منذ �ضنو�ت لذلك ال 

د�عي للتح�ضير�ت«.
ال بهجة م�سبقة للعيد...

عا�ضم د�التي )موظف - �لحرية( 
قال:

ال  �أبدً�،  بالعيد  توحي  ال  »�لحالة 
��لعيد على عك�ص  بقدوم  نجد بهجة 
�ل��م��ا���ض��ي، وال د�ع��ي  م��ا ك��ن��ا ف��ي 
الأن  �ل��ت��ح��ي��ر  �أو  ل��ال���ض��ت��ع��د�د�ت 

�لميز�نية ال ت�ضمح،
على  �لح�ضول  ن�ضتطيع  بالكاد 
�ل�ضرورية  �ل�ضرورية...  �لحاجات 
وب�����ض��ع��وب��ة ب�����ض��ب��ب �الأو����ض���اع 
�القت�ضادية �ل�ضعبة �لتي نعي�ضها«.

العيد هو متعة لالأوالد ولكن 
اأين... وكيف؟

 – متقاعد  )موظف  خرما  و�ضام 
�لقبة( قال:

»�لعيد هو فرحة لالأوالد و�لو�ضع 
�لذي نعي�ضه من تعا�ضة حرم �الأوالد 
من متعة �لعيد �أو �ال�ضتعد�د�ت فلم 
تعد كما كانت في �ل�ضابق... محالت 
ي�ضكون...  �لعمال  ت�ضكو...  تجارية 
�لعيد  فاأين  ي�ضكون...  �لموظفون 

وكيف �لبهجة؟
راأي رئي�ض جمعية

بناء  جمعية  )رئي�ص  مينا  ربيع 
لو�قع  كاماًل  تحلياًل  قدم  �الإن�ضان( 
وما  باالأم�ص  �ضهدته  وم��ا  �لمدينة 
ت�ضهده �ليوم حدد �لم�ضوؤوليات وما 
�لمدينة  الإن��ق��اذ  ب��ه  �ل��ق��ي��ام  يجب 

و�أهلها.
ولكن نكتفي بالمقدمة:

�آلت  ما  �أحد  على  خافياً  يعد  »لم 
فقد  طر�بل�ص،  في  �الأو���ض��اع  �إليه 
تعرفها  »ل���م  ح���دود  �إل���ى  و�ضلنا 
�ل�ضعد  كافة  على  قبل  من  �لمدينة 
�الجتماعية و�لمعي�ضية و�الن�ضانية، 
وت�ضرب  وبطالة  �قت�ضادي  رك��ود 
على  �إ�ضتمر�رها  ظل  في  مدر�ضي، 

غير  و�لتهمي�ص  �اله��م��ال  الئ��ح��ة 
�إنمائية  ب��ر�م��ج  �أي���ة  ع��ن  تغيِّبها 
و�قت�ضادية  تنموية  وم�����ض��اري��ع 
و�آخرها  �ل�ضلطة  قبل  من  و�ضياحية 
ما ورد عن »موؤتمر �ضيدر« و»خطة 

ماكينزي««.
راأي طبيب

كرم   – )طبيب  برجاوي  علي  د. 
�لقلة( قال:

»ال �أجو�ء مفرحة و�ضعيدة للعيد 
بالن�ضبة للمو�طنين، ولالأ�ضف �لنا�ص 
ي��ع��ان��ون م���ن ���ض��ي��ق �ق��ت�����ض��ادي 
ومعي�ضي ومادي، ما يوؤثر �ضلباً على 

�ال�ضتعد�دت للعيد، 
�الأو�ضاع  تح�ضنت  �إذ�  �نه  ونرى 
�ل�ضيا�ضية فينعك�ص ذلك �يجاباً على 

�الأو�ضاع �القت�ضادية،
عن  �لكثير  �أع��ل��م  كطبيب  و�أن���ا 
ح�����االت �ل��ن��ا���ض��ي م��و�ط��ن��ي��ن ال 
رمزي  ك�ضف  بدل  دفع  ي�ضتطيعون 
وعن طريق �لم�ضتو�ضف، ويذهبون 
و���ض��ر�ء  و����ض��ت�����ض��ارت��ه  لل�ضيدلي 
�لو�ضع  لهم...  ي�ضف  �لذي  �ل��دو�ء 

�ضعب«.
�ضليم �لنمل

وز�رة  �أخذت   330 رقم  بالقر�ر 
�لد�خلية �لعلم و�لخبر بتاأ�ضي�ص:

»جمعية �ضر�يين طر�بل�ص«.
�ضارع   – طر�بل�ص  مركزها:   -

م�ضت�ضفى �لمظلوم.
�إن�������ض���اء  �أه����د�ف����ه����ا:  م����ن   -
وم��ر�ك��ز  خ��ي��ري��ة  م�ضتو�ضفات 

وموؤ�ض�ضات للرعاية �ل�ضحية.
محمد  ب���الل  �ل��م��وؤ���ض�����ض��ون:   -
�ضعدية  �أح��م��د  �ضريهان  فيا�ص، 
ومنى م�ضطفى عز�لدين �لم�ضري.

ريفي: اإيران اإخترعت »فيلق القد�س«... ولم ُيطلقوا 
ر�سا�سة واحدة في القد�س بل قاتلوا الدول العربية

الق�ساء: ل تيار اإّل 
»التيار«!

»تيار الكرامة« 
بدل »حزب التحرر 

العربي« 

عيد... اأي عيد؟ ...راأي النا�س

»�سرايين طرابل�س« 
جمعية جديدة 

مركزها طرابل�س
لماذا اأيقظت التنين؟

ريفي

اآخر تعداد للبنانيين كان في عام 1932

»فيلق القد�ض«

د. برجاوي مينا�شمرا دالتيمحمد طه

�إعالن
الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار

بوكالته  ماما  محمد  علي  طلب 
�لمرعبي  ط��ارق  محمد  ب�ضام  عن 
�لبالغة  بح�ضته  �ضائع  بدل  �ضند 

بالعقار 129 �لحي�ضا.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري

�إعالن
الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار

ق��دور  ع��ب��د�ل��رز�ق  خ��ال��د  طلب 
بوكالته عن خ�ضر عبدو قدور �ضند 
بدل �ضائع بح�ضته �لبالغة بالعقار 

98 �لمقيطع.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
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دبو�ضي  توفيق  و�ل�ضمال«  طر�بل�ص  »غرفة  رئي�ص 
�لعربية  �لتجارية  »�ل��غ��رف��ة  رئي�ص  نائب  �إ�ضتقبل 
�الأميركية �لوطنية« ربيع مغربل، وكان بحث  باإمكانات 
�ل�ضر�كة �الأميركية �للبنانية في �لم�ضاريع �الإ�ضتثمارية 
�لدولية �لكبرى �لتي تطلقها »غرفة طر�بل�ص و�ل�ضمال« 
�ضو�ء  �لم�ضتثمرين  �إحتياجات  تلبي  جو�ذب  وت�ضكل 

�أكانو� لبنانيين �أم عرب �أم دوليين ال �ضيما:
من البترون اإلى عكار

- »م�ضروع �لتطوير �الإقت�ضادي �لوطني« في لبنان 
من طر�بل�ص �لكبرى �لتي تمتد من �لبترون حتى �أقا�ضي 

�لحدود �ل�ضمالية في عكار، 
فر�سة للم�ستثمرين وللعمل

ولرجال  للعمل  فر�ضاً  الحقة  فترة  في  وتوفر   -
عربية  تجارية  غرف  و�أع�ضاء  و�لم�ضتثمرين  �الأعمال 
بين  لل�ضر�كة  متينة  ج�ضور  وبناء  �لتالقي  و�أميركية 

�لجانبين �الأميركي و�للبناني في كافة �لمجاالت،
ت�سجيع التبادل

- و�لعمل على تعزيز حركة �لتبادل �لتجاري،
والتعاون

�لموؤ�ض�ضات  بين  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  وت�ضجيع   -

و�ل�ضركات �لتجارية،
من  تجارية  ل��وف��ود  متبادلة  زي���ار�ت  وتنظيم   -

�لجانبين، 
لو�سع »روزنامة معار�ض وموؤتمرات دولية«

على  تطوير�لعالقات  �ضبل  �لبحث  ت��ن��اول  كما   -
�لخا�ص، وبالتالي  �لقطاع  م�ضتوى �ضركات وموؤ�ض�ضات 
و�ضع مو�ضع �لتنفيذ »روزنامة �لمعار�ص و�لموؤتمر�ت 
»غرفة  تنظيمها  على  تعكف  �لتي  �الإ�ضتثمارية  �لدولية 

طر�بل�ص و�ل�ضمال« بالتعاون مع:
- »�لمنطقة �الإقت�ضادية �لخا�ضة في طر�بل�ص«،

- و»�ضركة �لمعار�ص �لدولية«. 

�الإعالن  تم  طر�بل�ص«  »غرفة  في 
عن �إنعقاد:

»م���وؤت���م���ر وم��ع��ر���ص �ل��ف��ر���ص 
�ال�ضتثمارية في طر�بل�ص«،

ت�ضرين  من  �الأخير  �ال�ضبوع  في 
�لثاني من �لعالم �لحالي 2019.

»طرابل�ض بوابة االإ�ستثمار«
خالل  ج��اء  �لموؤتمر  عن  �الإع��الن 
في  ُعقد  �ل��ذي  �القت�ضادي  �للقاء 

�لغرفة تحت عنو�ن:
»طر�بل�ص بو�بة �ال�ضتثمار«،

و�لذي �أقيم بال�ضر�كة بين:
- »غرفة طر�بل�ص و�ل�ضمال«،

- »معر�ص ر�ضيد كر�مي �لدولي«،
�الق��ت�����ض��ادي��ة  »�ل��م��ن��ط��ق��ة   -

�لخا�ضة«،
- »�ل�ضركة �لدولية للمعار�ص«.

من الح�سور
نحا�ص،  نقوال  �لنائب  بح�ضور 
�ضعد  �ل��رئ��ي�����ص  دول����ة  م�ضت�ضار 
�ل�ضمال عبد�لغني  ل�ضوؤون  �لحريري 
ب�ضام  �لمهند�ضين  نقيب  ك��ب��ارة، 
�أعمال  بت�ضيير  �لمفو�ص  زي���ادة، 
�لخا�ضة«  �الإقت�ضادية  »�لمنطقة 
�ضناوي،  ح�ضان  �لدكتور  �لمهند�ص 
رئي�ص »�ل�ضركة �لدولية للمعار�ص« 
�لبير عون وفريق عمله  في �ل�ضركة، 
وممثلين لفاعليات نيابية ووز�رية 
ون��ق��اب��ي��ة وب��ل��دي��ة و�إق��ت�����ض��ادي��ة 
و�أ�ضحاب ومدر�ء وممثلين ل�ضركات 
�لجن�ضيات  م��ت��ع��ددة  �إ�ضتثمارية 

ورجال �أعمال.
الوقائع

تخلل �لحفل كلمات لرئي�ص »غرفة 
دبو�ضي  توفيق  و�ل�ضمال«  طر�بل�ص 
»�ل�ضركة  �إد�رة  مجل�ص  ورئي�ص 
عون  �أل��ب��ي��ر  للمعار�ص«  �ل��دول��ي��ة 

و�لنائب نقوال نحا�ص.
الرئي�ض دبو�سي  

رئي�ص »غرفة طر�بل�ص و�ل�ضمال« 
كلمة  ف���ي  ق���ال  دب��و���ض��ي  ت��وف��ي��ق 

�الإفتتاح:
�أن  جميعاً  لدينا  �لمعلوم  »م��ن 
تت�ضم  بها   نمر  �لتي  �لعامة  ظروفنا 
علينا  ذلك  من  وبالرغم  بال�ضعوبة 
�لتفكير بالبحث عن �لفر�ص �لتي من 
�ضاأنها �ن تبدل من �لظروف �لحالية 
للوطن �للبناني، و�الإن�ضان �لمري�ص 
�لمر�ص  ف��اإن  للمر�ص  �إ�ضت�ضلم  �إذ� 

ولكن  �أمامه،  وينهار  منه  �ضيتمكن 
�ل��م��ع��ن��وي��ات �ل��ع��ال��ي��ة و�ل��ت��ف��اوؤل 
�لمر�ص  تهزم  �ل��و�ع��د  بالم�ضتقبل 

وتق�ضي عليه، 
وهكذ� يمكننا �أن نتغلب على نقاط 
مو�طن  �إ�ضتثمار  خالل  من  �ل�ضعف 

�لقوة، 
وطر�بل�ص فيها نقاط �ضعف �ضاأنها 
�ضاأن كافة �لمناطق �للبنانية ولكن ما 
�أن  عليه  و�لتاأكيد  �الإ���ض��ر�ر  نريد 
هي  �ل�ضياق  نف�ص  وف��ي  طر�بل�ص 
�أخرى  لبنانية  منطقة  �أية  من  �أغنى 
بفعل موقعها �الإ�ضتر�تيجي �لذي هو 
�للبنانية  �لم�ضتويات  على  محوري 

و�لعربية و�لدولية«.
ال�سكر اإلى البير عون وفريق 

عمل �سركته
وقال: »ال بد لنا في هذه �لمنا�ضبة 
من �أن نتوجه ب�ضكرنا �لكبير لل�ضديق 
�ألبير عون ولكافة فريق عمل �ضركته 
�لذين  �لدولية،  للمعار�ص  �لمنظمة 
و�ل�ضعي  �ل��وط��ن  �إل��ى  بانحيازهم 
على  و�ضعه  وبالتالي  به  للنهو�ص 
خارطة �الإ�ضتثمار �لعالمي، هو خيار 
لم�ضروع ينطوي على تحقيق �أهد�ف 
كبرى ت�ضتند على �إيمان بما تحتاجه 
طر�بل�ص  م��ن  و�ل��ع��ال��م  �لمنطقة 
�لكبرى �لتي �أر�ها تمتد من �لبترون 
في  �ل�ضمالية  �لحدود  �أقا�ضي  �إل��ى 

عكار، 
في طرابل�ض كل ما يتطلع اإليه 

الم�ستثمرون
�لم�ضتثمرون  �إليه  يتطلع  ما  و�أن 
ويحتاجون �إليه موجود في طر�بل�ص 
�ل��خ��روج  �إال  علينا  وم���ا  �ل��ك��ب��رى 
من  ينقلنا  كبير  �إ�ضتثماري  بم�ضروع 
رح��اب  �إل���ى  و�ل��ت��ق��وق��ع  �لمحلية 

�لعالمية،
ال �ضيما �أن لدينا:

�إ�ضتثمارية  منظومة  �أك��ب��ر   -
�إقت�ضادية، 

- تمتد على طول و�جهة بحرية،
طر�بل�ص«  »ميناء  من  تنطلق   -

وت�ضل �إلى �لقليعات في عكار، 
عن  م��ت��ر�ت  كيلو   6 وت��ب��ع��د   -

�لحدود مع �ضوريا،
كجهات  �أنف�ضنا  نعتبر  ون��ح��ن 
�أهم  في  �ضركاء  مجموعة  متعاونة 
�لمنطقة  م�ضتوى  على  �إ�ضتثمار�ت 
وجير�ننا  �الأوروبيين  و�أ�ضدقائنا 

�لمتو�ضطيين و�لعالم �الأرحب«. 
من هي الدولة... انها نحن 

بالتاأكيد
وتابع: »حينما تكون هناك �ضركة 
داللة  فهذه  �لمعار�ص  لتنظيم  دولية 
على ما يتمتع به �لقطاع �لخا�ص من 
عام  قطاع  �أم��ام  بها  يمتاز  حيوية 
�لعام  و�لقطاع  حادة،  �أزمة  يو�جه 
يعني �لدولة، ولكننا نت�ضاءل من هي 

�لدولة؟ 
هي نحن بكل تاأكيد، 

طموحاتنا  على  ت�ضتند  و�لدولة 
مجموعة  فنحن  ط��اق��ات��ن��ا  وع��ل��ى 
خا�ضة  ���ض��رك��ة  م��ع  لي�ص  ���ض��رك��اء 

وح�ضب و�إنما مع:
- »معر�ص ر�ضيد كر�مي �لدولي«،

�الإق��ت�����ض��ادي��ة  و»�ل��م��ن��ط��ق��ة   -
�لخا�ضة«،

من  �لحرة:  �لمهن  نقابات  ومع   -
محامين ومهند�ضين ومع كل مكونات 

مجتمعنا �للبناني و�لدولي،
عربي  �أممي  وطني  وم�ضروعنا 

لبنان من طر�بل�ص  �إقليمي دولي في 
�لكبرى«. 

ال�سكر لكل موؤمن بالنهو�ض 
بالوطن وطرابل�ض وال�سمال

وختم قائاًل: »كل �ل�ضكر لل�ضديق 
والإد�رة  عمله  ولفريق  عون  �ألبير 
وفريق  و�ل�ضمال«  طر�بل�ص  »غرفة 
جميعاً  �ل��م��وؤم��ن��ي��ن  ل��دي��ه��ا  �ل��ع��م��ل 
بالنهو�ص بلبنان �لوطن من طر�بل�ص 
�آمنا  وط��ن��اً  نريد  ونحن  �ل��ك��ب��رى، 

وم�ضتقرً� ومزدهرً�«. 
األبير عون : طرابل�ض عزيزة 

ونحن نريد العمل
رئ��ي�����ص »�ل�������ض���رك���ة �ل��دول��ي��ة 
في  وج��ه  ع��ون  �لبير  للمعار�ص«  
كلمته بد�ية �ل�ضكر »للرئي�ص دبو�ضي 
عن ما ت�ضمنته كلمته من حديث عني 
�ضخ�ضياً وعن �ل�ضركة وفي �لحقيقة 
نريد  ونحن  علّي،  عزيزة  طر�بل�ص 
�أعمال  رجال  �إ�ضتقطاب  على  �لعمل 
مقتنعون  الأننا  طر�بل�ص  خارج  من 
وتحت�ضن  �الإ�ضتر�تيجية  بمقوماتها 

كبريات �لمر�فق �لعامة من: 
- مرفاأ،

- �إلى مطار،
�إق��ت�����ض��ادي��ة  »م��ن��ط��ق��ة  �إل����ى   -

خا�ضة«،
- وطاقات وقدر�ت لمو�رد ب�ضرية 

متعددة �لمهن و�الإخت�ضا�ضات، 
و�ضقل  �ل��ت��دري��ب  �إل���ى  وتحتاج 
مجموعة  �إطار  في  لرفدها  �لمهار�ت 
م����ن �ل���م�������ض���اري���ع �ل��خ��دم��ات��ي��ة 
و�للوجي�ضتية  و�الإ���ض��ت��ث��م��اري��ة 
تحدث  طالما  �لتي  و�لتكنولوجية 

عنها �لوزير عادل �أفيوني«.
نريد اأن يتحول الموؤتمر 
والمعر�ض لملتقى �سنوي

ومعر�ص  موؤتمر  من  نريد  »نحن 
يتحول  �أن  طر�بل�ص  في  �الإ�ضتثمار 
خالل  من  ي�ضم  �ضنوي  ملتقى  �إل��ى 
م��ب��اح��ث��ات ث��ن��ائ��ي��ة رج���ال �أع��م��ال 
�لعالم  ومن  لبنان  من  وم�ضتثمرين 
�لعربي ومن مختلف جن�ضيات �لعالم 
�لثنائية  �للقاء�ت  �أو�ضع  و�إط��الق 

و�أن ن�ضجل ق�ضة نجاح تتجدد عاماً 
بعد عام«.

النائب نقوال نحا�ض: 
ال�ستخدام المنهج العقالني

نائب طر�بل�ص نقوال نحا�ص تحدث 
في كلمته عن:

و�إ�ضتخد�م  �الإ�ضتنارة  »�أهمية 
�لمنهج �لعقالني و�لفكري في مقاربة 
ك���اف���ة ���ض��وؤون��ن��ا �الإ���ض��ت��ث��م��اري��ة 
ولدينا  و�الإنمائية  و�الإقت�ضادية 
وعلينا  و�ع��دة  �إقت�ضادية  قطاعات 
�ليد  م��ه��ار�ت  �ضقل  �إل��ى  �الإل��ت��ف��ات 
معاهد  خريجو  �ضيما  ال  �لعاملة 
�لتعليم �لمهني ذ�ت �الأيدي �لماهرة 
فر�ص  توفير  �أجل  من  �لمتخ�ض�ضة 
الإخت�ضا�ضاتهم  �لمالئمة  �لعمل 
وقدر�تهم ورفدهم في �ضوق �لعمل«.

كفاءة البير عون
�أن  من  لي  بد  ال  �أخرى  جهة  »من 
يمتلكها  �لتي  �لعالية  �لكفاءة  �أق��در 
�لموؤتمر�ت  تنظيم  في  ع��ون  �ألبير 
�أعرف  و�أنا  �الإقت�ضادية  و�لفعاليات 

قدر�ته ومميز�ته في هذ� �لم�ضمار.
الرئي�ض دبو�سي �سباق دائمًا 

بطرح اإطالق المبادرات
�أب��ن��اء  ن��ح��ن  نمتلك  �أن  وعلينا 
على  للعمل  �لمغامرة  روح  طر�بل�ص 

جذب �لم�ضتثمرين، 
ون��ح��ن ل��دي��ن��ا ق����در�ت وم��ي��ز�ت 

تفا�ضلية ال يملكها �أحد غيرنا،
و�أن �لرئي�ص دبو�ضي �ضباقاً ب�ضكل 
�لمبادر�ت  و�إط��الق  طرح  في  د�ئ��م 
و�ل���م�������ض���اري���ع و�ل���م���ن���ظ���وم���ات 
�الإقت�ضادية �لتي ت�ضيء على مكامن 
ثرو�تها  بكافة  طر�بل�ص  في  �لقوة 
في  ت�ضود  �ن  �لمفيد  ومن  �لمميزة، 
لل�ضر�كة  �الإنفتاح  �لمدينة روح  هذه 
على  و�أ�ضدد  �الأجنبي  �لم�ضتثمر  مع 
�إقت�ضادية  منظومة  خالل  ومن  ذلك 

�إ�ضتثمارية متكاملة.
وموؤتمر  معر�ص  �إن��ط��الق��ة  و�أن 
مع  �ضيتر�فق  �ال���ض��ت��ث��م��ار  ف��ر���ص 
لمعالم  للم�ضتثمرين  زيار�ت ميد�نية 
ط��ر�ب��ل�����ص و�أ���ض��و�ق��ه��ا وم��ر�ف��ق��ه��ا 
ذ�ك  �أو  �لم�ضتثمر  ه��ذ�  لي�ضتمتع 
�لذي  �لجميل  �لح�ضاري  بالوجه 
طالما �أطلت به طر�بل�ص على �لعالم 
�إعتمادها  �لتي علينا �لعمل معاً على 

»عا�ضمة لبنان �الإقت�ضادية««.

»غرفة التجارة« و�شعي دائم لتنفيذ م�شاريع جاذبة للإ�شتثمار 
وفر�ش العمل

دبو�سي ي�ستقبل نائب رئي�س »الغرفة العربية الأميركية«

»طرابل�ش بوابة االإ�شتثمار« 

عنوان لقاء اإقت�سادي هام في »غرفة طرابل�س«

نحا�ض عون دبو�شي

دبو�شي م�شتقباًل مغربل

جانب من الح�شور

�إعالن
�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 

بالكورة
�لنجار  جرجي  �أنطونيو�ص  طلب 
ل��ل��ع��ق��ار 529  ���ض��ن��د ب���دل ���ض��ائ��ع 

د�ر�ضمزين.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

ن�ضار  ط��ن��و���ص  �ل��ي��ا���ص  ط��ل��ب 
للعقار  �ضائع  بدل  �ضند  �ل�ضالوحي 

836 �لمجدل.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

�ضركي�ص  ن��ز�ر  �لمحامي  طلب 
بالوكالة عن �أحد ورثة جاك �لخولي 
 383 للعقار�ت  �ضائع  بدل  �ضند�ت 
و1225  كفرقاهل  و85  بتور�تيج 
و253  و250  و236  و217  و13 
و431  و425  و417  و354  و353 
و647  و633  و601  و489  و484 

و779  و777  و753  و744  و676 
و964  و947  و892  و854  و802 

و1043 وب�ضرما.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

جورج  فاردينانو  ك��ارول  طلبت 
مينا�ص  �أولغا  ورث��ة  �أح��د  ب�ضفته 
 6 للعقار�ت  �ضائع  ب��دل  �ضند�ت 
و836  و728  و431  و192  و142 
و1042  و1041  و1011  و889 
و1537  و1536  و1463  و1301 
و1894  و1884  و1877  و1632 

و321 مزيارة.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

ب�ضفتها  فا�ضل  حنا  ميليا  طلبت 
بدل  �ضند  �لحب  �ضليم  ورث��ة  �أح��د 

�ضائع للعقار 153 ب�ضرما.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري

�إعالن
�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 

بالكورة
�ضند  م��ر�د  �أن��ور  و�ضيمة  طلبت 
بدل �ضائع للعقار 489 ر��ضنحا�ص.

للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة
�أمين �ل�ضجل �لعقاري

�إعالن
�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 

بالكورة
ط��ل��ب ط���ون���ي ج�����ورج �أج��ب��ع 
ج��وزف  ورث���ة  �ح��د  ع��ن  بالوكالة 
�ضائع  ب���دل  ���ض��ن��د�ت  ���ض��ا���ض��ي��ن 
للعقار�ت 469 و460 و461 و381 

و383 علما.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

طلب �لمحامي �أمين �ضليمان رزق 
بالوكالة عن �أحد ورثة رمز� زخريا 
�ضند�ت بدل �ضائع للعقار�ت 1832 
و1828  و1260  و1255  و1551 

حامات.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري



7�الأربعاء  2019/8/21

ف��ي »�ل��ق��اع��ة �ل��زج��اج��ي��ة« في 
رئي�ص  �أق����ام  �ل��ت��ج��ارة«  »غ��رف��ة 
ب��ل��دي��ة ط��ر�ب��ل�����ص حفل  وم��ج��ل�����ص 
�إ�ضتقبال لمنا�ضبة �إنتخاب د. ريا�ص 
عزت يمق رئي�ضاً للبلدية و�لمهند�ص 

خالد وليد �لولي نائباً للرئي�ص.
االت�ساالت

قياد�ت �ضيا�ضية �إت�ضلت بالدكتور 
يمق مهنئة:

�لنائب  ميقاتي،  نجيب  �لرئي�ص 
�ل��وزي��ر�ن  �لج�ضر،  ع��دن��ان  �ضمير 
و�أ���ض��رف  ك��ر�م��ي  �أح��م��د  �ل�ضابقان 
وقياد�ت  كر�مي  معن  وليد  ريفي، 

�أمنية و�ضيا�ضية.
المهنئون

يمق  �إلى  باالإ�ضافة  �لتهاني  تقبل 
�لغرفة  رئي�ص  و�الأع�ضاء  و�لولي 
�لقاعة  �أم��ت  وق��د  دبو�ضي  توفيق 
وم�ضوؤولون  ون��و�ب  �ضعبية  وف��ود 
وروؤ����ض���اء ب��ل��دي��ات ورج����ال دي��ن 
وجمعيات  ثقافية  ن��و�ٍد  وروؤ���ض��اء 

�إجتماعية ومخاتير.
دبو�سي الأو�سع �سراكة بين 

الغرفة والبلدية
رئي�ص »غرفة �لتجارة و�ل�ضناعة 
و�ل�ضمال«  طر�بل�ص  في  و�لزر�عة 
�إد�رة  ومجل�ص  دبو�ضي،  توفيق 
�لغرفة، وجه �لتهنئة لرئي�ص �لبلدية 
�نتخابكما  �لجديد وقال: »ناأمل بعد 
طر�بل�ص  بلدية  م�ضيرة  تنطلق  �ن 
ومتاألقاً  م�ضرقاً  نريده  م�ضتقبل  نحو 
ومت�ضماً بالجدية و�لحزم في تطبيق 
�الأنظمة و�لقو�نين، ومبدين رغبتنا 
غرفتنا  بين  �ضر�كة  �أو�ضع  باإطالق 
�لعمل  �أجل  من  �لموقرة  وبلديتكم 
�القت�ضادي  �لنهو�ص  تحقيق  على 

و�الأمن �الإجتماعي«.
الت�سليم والت�سلم

�لرئي�ص  ق��ام  �لبلدية  مبنى  في 
قمر�لدين  �أحمد  �لمهند�ص  �ل�ضابق 
للرئي�ص  �ل��رئ��ا���ض��ة  م��ه��ام  بت�ضليم 
�لجديد د. ريا�ص عزت يمق بح�ضور 
نائب �لرئي�ص و�أع�ضاء في �لمجل�ص 
وروؤ�ضاء �لم�ضالح و�لدو�ئر �لبلدية.

اأحمد قمرالدين: ب�سمير 
مرتاح اأ�سلم الرئا�سة

قمر�لدين  �أحمد  �ل�ضابق  �لرئي�ص 
�لقى كلمة قال فيها:

�لبلدية  رئا�ضة  �ل��ي��وم  »�أ���ض��ل��م 
مرتاح،  ب�ضمير  ري��ا���ص  للدكتور 
�لبلدي  للمجل�ص  �ن��ج��از�ت  فهناك 
�لفائتة،  �ضنو�ت  �لثالث  عمل  خالل 
خدمة  �ضبيل  في  ُبذل  �لذي  و�لجهد 
�ن  �لعلم  م��ع  و�أه��ل��ه��ا،  طر�بل�ص 
�لبلدية مرت بم�ضاكل د�خل �لمجل�ص 
�ضنتين  من  الأكثر  و�أزم��ات  �لبلدي 
ولكن ما تم �إنجازه من قبل �لمجل�ص 
غير  �لفائتة  �ل�ضنو�ت  خالل  �لبلدي 
�الأرب��ع  ج��رى(  ما  )خ��الف  م�ضبوق 
عهود بلدية �لتي مرت على �لمدينة«.

هناك  �ن  نن�ضى  »ال  و�أ���ض��اف: 
�ن  �إاّل  ل��ل��ب��ل��دي��ة  ق��ات��م��ة  ���ض��ورة 

�ل�ضوء  ت�ضليط  يتم  لم  �النجاز�ت 
عدة  فهناك  �لكافي،  بال�ضكل  عليها 
�ن  دون  �لمدينة  في  ُنفذت  م�ضاريع 
يتم �الهتمام ب�ضاأنها بال�ضكل �لجيد. 

عليها  مر  م�ضاريع  �إلى  باالإ�ضافة 
�لمفرو�ص  من  كان  �ل�ضنين  ع�ضر�ت 

�ن ت�ضتفيد منها �لمدينة،
ومنها �إ�ضار�ت �ضوئية لل�ضير،

ونتمنى على د. ريا�ص يمق �إكمال 
م�ضروع  على  و�ل��ع��م��ل  �لم�ضيرة 
�ن  يتوجب  �ل��ذي  �لمرور  �إ���ض��ار�ت 

ينتهي بالوقت �لقريب، 
وجاهزة  حا�ضرة  �ليوم  �لبلدية 
ودفاتر  �النمائية  �لم�ضاريع  لكل 

�ل�ضروط جاهزة وبين �أيديكم«. 
�لختام  ف��ي  ق��م��ر�ل��دي��ن  وت��م��ن��ى 
للرئي�ص ريا�ص يمق �لتوفيق بالثالث 
»دعمه  م��وؤك��دً�  �لمقبلة،  �ضنو�ت 
�إذ�  و�لم�ضورة  بالم�ضاعدة  �لكامل 
هو  و�الأخير  �الأول  همنا  �الأمر،  لزم 
تتح�ضن  �ن  متمنياً  لطر�بل�ص«، 
�لجديد  �لرئي�ص  عهد  ف��ي  �الأم���ور 
عاملة  و�حدة  يدً�  نكون  �ن  وعلينا 
»دو�م  متمنياً  مدينتنا«،  لخدمة 
هذه  و�أم���ان  �أم��ن  على  �لمحافظة 

�لمدينة و�أن تكون خير رئي�ص«.
د. ريا�ض يمق: »نتمنى اأن 

نكون على قدر الم�سوؤولية« 
و»نحن على م�سافة واحدة من 

كل االأطراف«
عزت  ريا�ص  د.  �لجديد  �لرئي�ص 

يمق �لقى كلمة قال فيها:
قمر�لدين  �أحمد  �لمهند�ص  »�أواًل، 
على  وم�ضكور  و�ضديقنا  زميلنا 
�ل��ج��ه��د �ل����ذي ق��دم��ه خ���الل ه��ذه 
�ل�ضنو�ت �لثالث، وبالطبع �لم�ضاكل 
�ن  ننكر  وال  ج���دً�  ك��ب��ي��رة  ك��ان��ت 
م�ضاكل  تحمل  قمر�لدين  �لمهند�ص 
ونحن  كثيرة  و�ضغوطات  كثيرة 

نعلم بهذه �الأمور ونقدرها«.
»بدورنا نتمنى �ن نكون على قدر 
جدً�  �ضعبة  �الأمانة  الأن  �لم�ضوؤولية 
تحملها  لكن  �لجبال  تتحملها  وال 
�الإن�ضان، باإذن �لل بتعاونكم وتعاون 
�أعطوني  �ل��ذي��ن  �ل��زم��الء  �الأخ���وة 
لظنهم  معي  م�ضاكل  وتحملو�  ثقتهم 

بي �نني خير لهذه �لمدينة«. 
تابع: »�ضنكون على م�ضافة �حدة 
م��ن ك��ل �الأط�����ر�ف ف��ي �ل��م��دي��ن��ة، 
كل  �الأع�ضاء،  �لزمالء  مع  و�ضنبد�أ 
لهذه  ج��دي��دة  �ضفحة  �الأع�����ض��اء، 

�لمدينة«.

»�سن�ستفيد من خبرة 
قمرالدين«

�أحد  من  مقدم  م�ضروع  كل  »و�إن 
�ن  َن��ِع��ُد  �لبلدي  �لمجل�ص  �أع�ضاء 
نكون بجانبه وندعمه للتنفيذ لخدمة 
من  �ضن�ضتفيد  �لموؤكد  ومن  �لمدينة 
خبرة �لمهند�ص �أحمد قمر�لدين عند 

طرح �لم�ضاريع«.
اأول االهتمامات »العمل 

الداخلي«
للعمل  بالن�ضبة  »�أم����ا  وق����ال: 
هناك  �ضيكون  للبلدية  �ل��د�خ��ل��ي 
طريقة مختلفة للعمل وخطة جديدة 
�الإع��الم  لو�ضائل  تعميمها  و�ضيتم 
�الهتمام  هو  به  �ضيقام  عمل  و�أول 
ناجحاً  لم يكن  فاذ�  �لد�خلي  بالعمل 
�الأع��م��ال  �ن��ج��اح  م��ن  نتمكن  ل��ن 

�لخارجية، 
من ُيخالف »�سُينذر ويحا�سب«

روؤ�ضاء  من  نتمنى  �ل�ضبب  لهذ� 
�ن  و�لعمال  و�لموظفين  �ل��دو�ئ��ر 

نتعامل معهم ون�ضاعدهم....
�لتمادي  يريد  �آخ��ر  �إن�ضان  و�أي 
وتتم  �نذ�ره  �ضيتم  )�ل�ضيء(  بعمله 

�لمحا�ضبة عليه الحقاً. 
المدينة تنتظر منا عماًل 

جبارًا وقويًا
�لبلدية  م�ضوؤولية  تحملنا  نحن 
ه��ذه  ق���در  ع��ل��ى  ن��ك��ون  �ن  وعلينا 
�ليوم  �لمدينة  ه��ذه  �لم�ضوؤولية، 
تنتظر منا عماًل جبارً� وقوياً وعلينا 
وخارجياً  د�خلياً  �لجميع  م�ضاعدة 

ومن كل �لفئات في طر�بل�ص، 
باال�ضافة �إلى دعم كل �ل�ضيا�ضيين 
تهنئة  �ت�����ض��االت  تلقيت  �ل��ذي��ن 

ودعم«. 
نر�ضى  وال  ن�ضمعه  �لبناء  �لنقد 

بالتجريح و�لكيدية
��ضتعد�د  على  »نحن  قاله:  ومما 
�ضدورنا  ب��ن��اء،  نقد  �أي  لن�ضمع 
في  نقد  الأي  د�ئماً  مفتوحة  وقلوبنا 
بالتجريح  نر�ضى  ال  لكن  �لعمل، 
طر�بل�ص  »�أهالي  و�ع��دً�  و�لكيدية، 
ب���االج���ت���م���اع م����ع م��ه��ن��د���ض��ي��ي��ن 
الأخذ  �لخبر�ت  وذوي  و�خ�ضائيين 

�لر�أي من �أهل �لخبرة. 
�ضن�ضححه  خطاأ  هناك  كان  و�إذ� 

ونتر�جع عن �لخطاأ، 
�ل�ضابقة  �لم�ضاريع  كانت  و�إذ� 
جيدة لطر�بل�ص �ضنو�ضح ذلك الأهل 

�لمدينة«.

و»تيار  �لم�ضتقبل«  »تيار  عن  �ضادر  جامع  بيان  في 
�لعزم« جاء: 

»�إننا َنِعُد �أهلنا في طر�بل�ص،
�أنه وبعد �إتمام �الإ�ضتحقاق �الإنتخابي،

�ضيكون من و�جبنا دعم رئي�ص �لبلدية و�لتعاون معه 

من �أجل طر�بل�ص و�أهلها. 
كل �أبناء �لمدينة �إخوة و�أهل لنا،

بو�جبه تجاهها ونحا�ضب من  يقوم  ندعم من  ونحن 
ر،  يق�ضّ

و�لل �لموفق.

طر�بل�ص  بلدية  رئي�ص  �إ�ضتقبل  
�لق�ضر  في  مكتبه  في  يمق  د.ريا�ص 
�ل��م��دن  جمعية  رئ��ي�����ص  �ل��ب��ل��دي، 
�لتقني  �لمكتب  م��دي��ر  �ل��م��ت��ح��دة 
ب�ضير  �لدكتور  �لللبنانية  للبلديات 
مجل�ص  ع�ضو  بم�ضاركة  ع�ضيمي، 
�لتنمية  بلدية طر�بل�ص رئي�ص لجنة 
�لحج،   با�ضل  و�لجمعيات  �لمحلية 
مو��ضيع  جملة  حول  �الجتماع  د�ر 

منها:
في  للم�ضاركة  طر�بل�ص  -دع��وة 
وكالة  باإن�ضاء  تتعلق  تقنية  زي��ارة 
�قليمية  وتنمية  ح�ضري  تخطيط 
ين�ضم  و�لتي  �بوعلي،  نهر  لحو�ص 
من  بدعم  �لمحيطة  �التحاد�ت  �ليها 
يو�ضف  �ل��ع��ام��ة  �الأ���ض��غ��ال  وزي���ر 

فنيانو�ص.
بلجنة  طر�بل�ص  ع�ضوية  -�إعالم 
ودورها  �للبنانية  �لبلديات  روؤ�ضاء 

في  كما  �للجنة،  هذه  في  �لمحوري 
�لمجل�ص �لعالمي و�لمكتب �لتنفيذي 
�لمحلية  و�لحكومات  �لمدن  لمنظمة 
�ل��م��ت��ح��دة وه����ي ب��ل��دي��ة ردي��ف��ة 

للعا�ضمة.
موؤ�ض�ضة  �إن�����ض��اء  -م�����ض��روع 
بلدية  و��ضتر�ك  �لبلدي  للتدريب 

طر�بل�ص في ر�أيها ودورها فيه. 
ن�ضاطات  �أه���م  ع��ر���ص  ت��م  ك��م��ا 
و�لم�ضاريع  و�ل��دور�ت  �لموؤتمر�ت 
مكاتب  خبر�ت  وت��ب��ادل  �لتنموية 
�لتنمية بين بلديات لبنانية وبلديات 

فرن�ضية

بلدية  مجل�ص  في  �أع�ضاء  وج��ه 
طر�بل�ص ر�ضالة �إلى زميلهم د. عّز�م 
على  �أق���دم  ق��د  ك��ان  �ل��ذي  عوي�ضة 
�لمجل�ص  ع�ضوية  م��ن  �ال�ضتقالة 

�لبلدي.
ن�ض الر�سالة – النداء

عز�م  �لدكتور  �لزميل  »ح�ضرة 
عوي�ضة �لمحترم

تحية طيبة،
بد�ية نثني على م�ضاركتك �لفّعالة 
�لما�ضية في  �لثالث  �ل�ضنو�ت  خالل 
�لتي  و�ل��م��و�ق��ف  �ل��ب��ل��دي  �ل��ع��م��ل 
وغيرتك  �لمدينة  ل�ضالح  �تخذتها 

على حقها باالنماء.
عن  رج��وع��ك  نتمنى  عليه  ب��ن��اًء 

�لمجل�ص  ع�ضوية  م��ن  �ال�ضتقالة 
خير  فيه  لما  �ضوياً  لنتعاون  �لبلدي 

لطر�بل�ص �لتي ت�ضتحق تكاتفنا.

ولك منا كل �الحتر�م و�لتقدير.
التواقيع

�ل��رئ��ي�����ص ري��ا���ص ي��م��ق ون��ائ��ب 
و�الأع�����ض��اء  �ل��ول��ي  خ��ال��د  �لرئي�ص 

�ل�ضادة:
د.  �ضنكري،  ر�ضا  �لمرج،  �أحمد 
عبد�لحميد كريمة، د. با�ضم بخا�ص، 
محمد  �ل��ح��اج،  با�ضل  م��ق��دم،  ل��وؤي 
تامر، نور �الأيوبي، جميل جبالوي، 
حمزة،  �أحمد  �لبقار،  �لدين  محي 
�لعتر،  توفيق  يكن،  �ضفوح  دكتور 
ز�هر �ضلطان، �أحمد �لبدوي، �ضميح 
و�أحمد  ن�ضابة،  ���ض��ادي  ح��ل��و�ن��ي، 

�لق�ضير.

بلدية طرابل�س: 
ت�سليم وت�سّلم واإ�ستقبال للمهنئين

قبل اإنتخاب الرئي�ش 
»تيار الم�ستقبل« و»تيار العزم«: 

ندعم من ُينتخب ووعد لأهلنا في طرابل�س

المكتب التقني للبلديات اللبنانية: 
تخطيط ح�سري وتنمية اقليمية لحو�س نهر ابوعلي

ر�سالة... نداء و�سرورة اإ�ستجابة د. عّزام عوي�سة

ال�شتقبال

الت�شليم والت�شلم

ع�شيمي متو�شطَا يمق والحاج

د.عّزام عوي�شة

كثيرة  �شنوات  منذ  »التمدن«  داأبت 
طرابل�س  بحقوق  المطالبة  على 
ولن  ت�شتمر،  و�شوف  وال�شمال، 
ن�شجر ولن ن�شكت فهذه المدينة وهذه 
اأن  بد   ال  التي  حقوقها  لها  المنطقة 
تنالها. ومن مطالبنا منذ 1992، نكرر 

ن�شر العناوين التالية:
- حقنا في وظائف الفئة االأولى.

- تطوير وت�شغيل الم�شفاة.
قرار  وتنفيذ  المعر�س  ت�شغيل   -
الوزراء �شنة 4991 بح�شرية  مجل�س 

المعار�س الدولية فيه.
اإدارة فاعل وقادر  - تعيين مجل�س 

لمرفاأ طرابل�س.
ال�شمالية  الت�شفير  محطتي  بناء   -

والجنوبية.
»المبنى  بناء  من  االنتهاء   -

حجر  و�شع  الذي  الموحد«  الجامعي 
اأ�شا�شه �شنة 0002 اأي منذ 81 �شنة.

- اإن�شاء م�شلخ حديث.
النفايات  فرز  معمل  ت�شغيل   -
ومحطة التكرير وحل م�شكلة النفايات.
»م�شروع  الإنجاز  الجدي  العمل   -

االإرث الثقافي«.
علي  اأبو  نهر  �شفتي  تاأهيل   -
ب�شكل  مجراه  وتنظيف  كمتنزهات 

دوري، وتفعيل وظيفة �شقف النهر.
في  والعربات  الب�شطات  تنظيم   -

موقع منا�شب لها وللزبائن.
- اإعادة ت�شغيل ال�شوق ال�شعبي.

وو�شع  ال�شير  حركة  تنظيم   -
اإ�شارات �شوئية عند المفارق.

معو�س  رينيه  مطار  ت�شغيل   -
)القليعات( كمطار مدني ولل�شحن.

- اإعادة الحياة اإلى محطة و�شبكات 
ال�شكك الحديدية.

وتعبيد  الحفر  ردم  في  االإ�شراع   -
بلديات  اإتحاد  ومدن  طرقات طرابل�س 

الفيحاء ومناطق ال�شمال جميعها.
ال�شيارات  مواقف  تنظيم   -

العمومية داخل وخارج المدينة.
ودعمه  ال�شياحة  مكتب  اإحياء   -

لي�شتطيع لعب الدور الواجب عليه.
بحمايتها  االآثار  على  المحافظة   -

و�شيانتها.
ال�شتثمار  جدية  م�شاريع  و�شع   -
الجزر الوحيدة في لبنان )جزر ميناء 

طرابل�س(.
�شنبقى نطالب ولن ن�شجر....

لليل  واألي�س  متى..  اإلى  ولكن... 
طرابل�س وال�شمال من اآخر؟!

مطالب  طرابل�ش وال�شمال

�إعالن
�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 

بالكورة
جرجي  ع�ضام  �لمحامي  طلب 
جرج�ص  ورث��ة  �أح��د  ب�ضفته  ف��الح 
فالح وبوكالته عن �أحد ورثة زكية 
للعقار  �ضائع  بدل  �ضندي  �ضرحان 

1826 و 2771 بطر�م.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري

�إعالن
�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 

بالكورة
طلب �لمحامي كلود بطر�ص خليل 
بطر�ص  ورث��ة  �أح��د  ع��ن  بالوكالة 
للعقار  �ضائع  ب��دل  �ضند  زعيتر 

5565 تنورين �لفوقا.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري

�إعالن
�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 

بالكورة
جرجي  ��ضطفان  �لمحامي  طلب 
�ضند  �لرباط  بالوكالة عن عزة  كرم 

بدل �ضائع للعقار 257 كفر عبيد�.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
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و�أقيم   ،1945 في  �لجي�ص  لتاأ�ضي�ص   74 �ل�  بالعيد  لبنان  �إحتفل 
و�ضدرت  �لجدد«  لل�ضباط  »�ل�ضيوف  و�ُضلمت  �لر�ضمي  �الإ�ضتعر��ص 

عدة بيانات في هذه �لمنا�ضبة �لوطنية:

طر�بل�ص  نائب  �ل�ضابق  �لوزير 
بعيد  �للبنانيين  هناأ  كبارة  محمد 

�لجي�ص، وتوجه:
�ضباط  �إل���ى  خا�ضة  »بتحية 
�لذين  �لجي�ص  وج��ن��ود  ورت��ب��اء 
يقدمون �لت�ضحيات �لج�ضام ليبقى 
�آم��ن��اً  م�ضتقاًل  �ضيدً�  ح���رً�  لبنان 

وم�ضتقرً�«.
�إال  »و�أن حماية �لوطن ال تكون 

ببندقيته �ل�ضرعية«.

»ع�ضية عيد �لجي�ص، �لذي يد�فع 
�أقل  فاإن  �الأمن،  �أر�ضنا ويحفظ  عن 
هو  �لجي�ص  لهذ�  تقديمه  يمكن  ما 
قطرة من دمنا. من هنا كان �الحتفال 
بالدم  للتبرع  طر�بل�ص  في   �ليوم 
�أن  �لمنا�ضب  من  ووج��دت  للجي�ص 
�أهل  و�أحبائي  �إخ��و�ن��ي  مع  �أك��ون 
�لعطاء �لذين قدمو� دماءهم للجي�ص 
وناأمل �أال ي�ضطر �إلى ��ضتخد�مه �إال 

بال�ضحة و�لعافية«.
نجيب ميقاتي

»نحن في »حزب �لخ�ضر �للبناني« بهذه �لمنا�ضبة �لوطنية نحي �أرو�ح 
�لموؤ�ض�ضة  ت�ضحياتهم ونقدر جهود  نثمن عالياً  �لجي�ص و�لوطن و  �ضهد�ء 
�لع�ضكرية وندعو �للبنانين و�لم�ضوؤولين جميعاً �إلى �الإلتفاف حول جي�ضهم 
ودعمه بكل �المكانيات لمو�جهة تهديد�ت �لعدو �الإ�ضر�ئيلي و�لحفاظ على 

�الأمن و�الإ�ضتقر�رو�ل�ضلم �الأهلى في كل لبنان«.

�أ�ضدر  �آب  من  �الأول  لمنا�ضبة 
وجه  بياناً  عكار«  في  �لعزم  »تيار 

فيه:
»�لتهنئة �إلى قائد �لجي�ص �لعماد 
جوزيف عون وكافة عنا�ضر �لجي�ص 

�ن  �آم��اًل  و�أف���ر�دً�،  ورتباء  �ضباطاً 
�لوطن  على  �لمنا�ضبة  ه��ذه  تعود 
في  و�ال�ضتقر�ر  �الأم��ن  من  بالمزيد 
حمى �لجي�ص �لبطل، �ل�ضامن �الأول 
للوحدة �لوطنية و�لعي�ص �لو�حد«.

بمنا�ضبة 
»عيد �لجي�ص« �أتقدم باأحر �لتهاني 

لجميع �لقياد�ت ولجميع �الأفر�د 
و�إلى �ل�ضعب �للبناني، طالباً من 

�لل عز وجل �أن ُيعيده علينا جميعاً 
باالأمن، و�ال�ضتقر�ر، ور�حة �لبال. 

هذ� �لعيد بنظري هو �أهم �الأعياد 
�لوطنية، خا�ضة بهذه �لظروف 

�ل�ضعبة �لتي تحيط بوطننا. 

كن...؟
و�جبي،  من  �ألي�ص  لنف�ضي  قلت 
�ضمعة  �إن���ارة  لبناني  كل  وو�ج��ب 
بمنا�ضبة هذ� �لعيد �لوطني �لكبير؟ 
قلت نعم �إنه و�جب �أن نفعل ذلك، 
�لتردد  من  قليلة  دقائق  وبعد  ولكن 

خطر في بالي ما يلي:
بدلها لن�ستري »طابع دعم«

بداًل من �ضر�ء �ل�ضمعة �لتي �ضوف 
و�ح���د،  دوالر  ع��ن  ثمنها  ي��ق��ل  ال 
و�أدعها تحترق، وتذوب �أمام نظري 
دعم  طابع  بثمنها  �أ�ضتري  ال  لماذ� 

مالي يعود ريعه للجي�ص؟ 
وع���ادت ب��ي �ل��ذ�ك��رة �إل��ى �أي��ام 
زمان، عندما ح�ضل زلز�ل في لبنان 
�أ�ضدرت  حينها   1956/3/15 في 
ب�  ُعرف  مالي  دعم  طابع  �لحكومة 
على  للتعوي�ص  �لتعمير«  »�ضريبة 
والإعادة  �لزلز�ل،  من  �لمت�ضررين 
يدفع  �ل�ضعب  و�إ�ضتمر  �لبنيان، 
وقوع  بعد  �ل�ضنين  لع�ضر�ت  �لدعم 

�لزلز�ل.
يا �سادة يا كرام،

يحيط  »�لزلز�ل«  �الأيام  هذه  في 
بوطننا من مختلف �لجهات،

يكون  �أن  ويريد  يرغب  و�ل�ضعب 
وع��دي��دً�،  ع���دة  ق���وي،  جي�ص  ل��ن��ا 
كر�مة  وي�����ض��ون  �ل��ب��الد،  ليحمي 

�لعباد،
يريد  و�ٍع  �ضعب  كل  �إر�دة  »هذه 
�ل���ع���زة و�ل���رف���ع���ة، و�ل���ك���ر�م���ة، 

و�ل�ضالم، و�الأمان«. 
الطابع بدوالٍر واحٍد

بقيمة  طابع  بو�ضع  �إق��ت��ر�ح��ي 
دوالر و�حد »لدعم �لجي�ص« ُيل�ضق 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ع��ام��الت �ل���دو�ئ���ر 
ومعامالت  و�لبلديات،  �لر�ضمية، 
�لعدلي  و�ل�ضجل  �ل��ع��دل،  ُك��ّت��اب 
وجو�ز�ت �ل�ضفر – وكذلك معامالت 

�لم�ضارف في لبنان.
وي��م��ك��ن �ل��ت��و���ض��ع ب��و���ض��ع ه��ذ� 
�إلى  �لدخول  بطاقات  على  �لطابع 
»كازينو  �إل��ى  و�ل��دخ��ول  �لمالهي 
�لفنادق  ف��و�ت��ي��ر  وع��ل��ى  ل��ب��ن��ان«، 

و�لمطاعم، وح�ضور �لمهرجانات، 
وع���ل���ى ف���و�ت���ي���ر �ل��ب��ي��ع ل��دى 
للموؤ�ض�ضات �لتجارية �لكبرى في كل 

مكان من لبنان.
يا �سادة، يا كرام، 

ما  م���ردوده  يكون  �إج���ر�ء  هكذ� 
يقارب �لن�ضف مليار دوالر �ضنوياً، 
�لتي  و�الأخ��وة  �لمودة  �إلى  �إ�ضافة 
�ل�ضعب  بين  �لتعا�ضد  هذ�  يولدها 

و�لجي�ص، وقيادته. 
ال�سعب لن يبخل

لن  لبنان  �ضعب  ب��اأن  �أكيد  و�أن��ا 
يبخل عن تقديم �لمال �إلى من يقدم 

دمه، وروحه فد�ًء له. 
�ألف تحية محبة وتقدير و�إحتر�م 

للقادة و�الأفر�د من جي�ص لبنان، 
عا�ص �ضعب لبنان،

عا�ص جي�ص لبنان، 
عا�ص لبنان،

و�أعاد �لل عليكم وعلينا هذ� �لعيد 
و�لبالد تعي�ص ب�ضالم و�أمان.  

�الآد�ب  »ك��ل��ي��ة  عميد  ب��رع��اي��ة 
رباح  �أحمد  د.  �الإن�ضانية«  و�لعلوم 
�أيوب  د.  �لجامعة  رئي�ص  عن  نيابة 
من   39 �ل���  �لدفعة  بتخرج  �إحُتفل 
»كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�ضانية – 
د.  )دورة  بطر�بل�ص«  �لثالث  �لفرع 

عبا�ص علم �لدين(.
البداية

موكب  ب��دخ��ول  �الإح��ت��ف��ال  ب���د�أ 
�لطالب �لخريجين �لذين بلغ عددهم 

150 طالباً وطالبة،
فالن�ضيد �لوطني، 

ون�ضيد »�لجامعة �للبنانية«.
د. جان توما

بالح�ضور  رح��ب  توما  ج��ان  د. 
�ل�ضمال  مناطق  من  »�أت���و�  وق��ال: 
ينفجر  لكنه  �أ���ض��ود  رد�ء  ي��رت��دون 
�ضياء. ها هم هنا وقد تركو� �لعالم 
بعينين  ول��ك��ن  �إل���ي���ه  ل��ي��خ��رج��و� 
ليعبو�  �لب�ضر  تركو�  جديدتين، 
�لتي  �لب�ضيرة  �إل��ى  بعلمهم  �لليلة 
عبا�ص  ر�آها  وقد  كثيرون،  يفتقدها 
علم �لدين �لمدير �الأول للفرع �لعام 
1978 حين �أ�ض�ص كليتنا هنا، ولعله 

ي�ضر بما �ضنعته يد�ه«.
الطالب المتفوقون

�لطالبات �لمتفوقات:
- تيريز� عبيد 

- وفريال حنوف 
- وجنى �لمكاري،

�لثالث:  باللغات  كلمات  �ألقين 

و�الإنكليزية  و�لفرن�ضية  �لعربية 
و�ضعادتهن  فرحتهن  عن  معبر�ت 
منوهات بجهود �الإد�رة و�أ�ضاتذتهن.

د. جاكلين  اأيوب
�أيوب  جاكلين  د.  �لكلية  مديرة 
ولي�ص  لقاء  »هذ�  كلمتها:  في  قالت 
لن  رب��اك��م  �ل���ذي  فالبيت  ود�ع����اً، 
هذ�  ك��ان��ت  وجامعتكم  ين�ضاكم، 
بع�ضنا  فيه  تحملنا  �ل��ذي  �لبيت 
لغة  نتقن  �أن  على  و�ضهرنا  �لبع�ص 
�إد�رة  و�الإف��ه��ام،  و�لفهم  �ل��ح��و�ر 

وموظفين و�أ�ضاتذة«.
د. اأحمد  رباح

ف��وؤ�د  د.  �لجامعة  رئي�ص  كلمة 
�الآد�ب  »كلية  عميد  �لقاها  �أي��وب 
رباح  �أحمد  د.  �الإن�ضانية«  و�لعلوم 
ُتثبت  �أخ����رى،  »م���رة  ق���ال:  �ل���ذي 
�الإن�ضانية«  و�لعلوم  �الآد�ب  »كلية 
من  فيها،  �لعاملين  جميع  بجهود 
�أنها  و�إد�ري��ي��ن  وموظفين  �أ�ضاتذة 
بحرفية  �ل��وط��ن��ي  دوره����ا  ت����وؤدي 
عالية، يتجلى ذلك في مجموعة من 
�لكلية،  في  تحققت  �لتي  �الإنجاز�ت 
�لجامعات  �أكبر  مع  �ل�ضر�كة  ومنها 

�لعالمية و�أهمها«.
توزيع ال�سهادات

ف���ي خ��ت��ام �ل��ح��ف��ل ت���م ت��وزي��ع 
بعد  �لخريجين  على  �ل�����ض��ه��اد�ت 
من  ل��ع��دد  تقديرية  دروع  تقديم 

�لم�ضوؤولين �لحا�ضرين.

بعد �إنعقاد جل�ضتها �ال�ضبوعية برئا�ضة �أنطو�ن حبيب �أ�ضدرت »جمعية 
عيده  في  »للجي�ص  �لتهنئة  فيه  وجهت  بياناً  و�لميناء«  طر�بل�ص  �إنماء 

وللقائد �لعماد جوزيف عون«.
وطالبت باإبعاد هذه �لموؤ�ض�ضة عن �لتجاذبات.

»�ن �لجي�ص قدم �لكثير وماز�ل في �ضبيل �إنقاذ �لوطن و�لحفاظ عليه«، 
ونوهت »بدور هذه �لموؤ�ض�ضة �لر�ئد في حفظ �الأمن و�ال�ضتقر�ر«.

�لتطوعي  �لعمل  »برنامج  �ضمن 
وخ���دم���ة وت��ن��م��ي��ة �ل��م��ج��ت��م��ع« 
وب���ال�������ض���ر�ك���ة و�ل����ت����ع����اون م��ع 
 IOCC و»منظمة   »Medtronic«
�لنور  »رو�ضة  و�إد�رة  �لدولية« 
ك�ضاف  »جمعية  نظمت  �لر�ضمية«، 
في  �لتطوعي  للعمل  يوماً  �لبيئة« 
في  �ل�ضعبية  �لم�ضاكن  منطقة 

�لميناء.
مراد عبو�سي

عبو�ضي  مر�د  �لجمعية  �ضر  �أمين 
من  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  »�إن  ق���ال: 

على  ت�ضاعد  �لتي  �لمهمة  �لعو�مل 
تنمي  �إذ  �لطالب،  �ضخ�ضية  تكوين 
ع�ضوً�  تجعله  وقيماً  مبادئ  فيه 

نافعاً لنف�ضه ولمجتمعه«.
اإ�ستهداف الإ�سعاد 40 طالبًا

�أ�ضاف: »و�لعمل في هذ� �لن�ضاط 
من  طالباً   40 ��ضتهدف  �لتطوعي 
وت�ضمن  �لر�ضمية«  �لنور  »رو�ضة 
ور�ضومات  ترفيهية  ك�ضفية  �ألعاباً 
ملعب  و�أر�ضية  لجدر�ن  تجميلية 

�لرو�ضة«.

�ضدر عن »جامعة بيروت �لعربية« �لبيان �لتالي:
في  ��ضمها  لزج  ��ضتغر�بها  عن  ُتعرب  �لعربية«  بيروت  »جامعة  »�إن 
بيانات متعلقة بدولرة �الأق�ضاط �لجامعية، وهي �ضعت منذ ن�ضاأتها لتقديم 
�أعلى م�ضتوى من �لتعليم �لعالي �لمعتمد من �أهم �لموؤ�ض�ضات �لعالمية مع 

مر�عاة دخل كافة �ضر�ئح �لمجتمعين �للبناني و�لعربي.
 �إن »جامعة بيروت �لعربية« توؤكد �أنها لم تتخذ �أي قر�ر �أو �إجر�ء جديد 
متعلق بهذ� �لمو�ضوع، علماً �أن �لطالب ومنذ �ضنو�ت طويلة يدفع بالليرة 
عبر  عنها  و�لمعلن  �لمعتمدة  �ل�ضاعة  كلفة  وفق  يعادلها،  ما  �أو  �للبنانية 

موقع �لجامعة �لر�ضمي«.

�ل�ضابق  و�لوزير  طر�بل�ص  نائب 
محمد �ل�ضفدي قال:

»ف�����ي وق�����ت ي�����ض��ه��د �ل���وط���ن 
�نق�ضامات �ضيا�ضية وطائفية، تحية 
ل���رم���ز وح�����دة ل��ب��ن��ان ورك���ي���زة 

��ضتقر�ره و�إر�ضاء �الأمن«
»وكل عام وجي�ضنا باألف خير«.

في عيد الجي�ش الـ 74

ميقاتي: ومن طرابل�س اأقل ما نقدمه 
قطرة من دمنا

النائب محمد كبارة: اإ�ستقرار الوطن 
تحميه بندقية الجي�س ال�سرعية

»حزب الخ�سر اللبناني«: ندعو لالإلتفاف حوله

تيار العزم )عكار(: 
التهنئة لل�سامن الأول لوحدة لبنان

بالمخت�سر المفيد التهاني ل تكفي 
واأدعو لو�سع »طابع دعم«

تخرج الدفعة 39 من طالب »كلية 
الآداب والعلوم الإن�سانية �سماًل )دورة 

د. عبا�س علم الدين(

في عيد الجي�ش
»جمعية اإنماء طرابل�س والميناء« لإبعاد 

هذه الموؤ�س�سة عن التجاذبات

ن�ساط تربوي تطوعي في الميناء 
لـ »ك�سافة البيئة«

»جامعة بيروت العربية«: 
»الأق�ساط بالليرة اللبنانية اأو ما يعادلها«
مع مراعاة َدْخِل الطالب مع تقديم اأعلى 

م�ستوى من التعليم العالي

ال�سفدي: تحية لرمز وحدة الوطن في 
زمن النق�سامات

د. رباح ود.اأيوب والمتخرجون

كبارة

ميقاتي

العماد جوزيف عون

ال�شفدي

د. عبد 
الحميد 
دبو�سي

�إعالن
المانة �ل�ضجل �لعقاري في �لكورة

ويو�ضف  وماريات  جرمان  من  كل  عن  بوكالته  �لم�ضري  �ضايد  طلب 
و�ضركي�ص �بو ديب �ضند بدل �ضائع للعقار�ت رقم 797 و 3267 و 4099 

و 4101 و 4102 �هدن 783 كفردالقو�ص 2491 زغرتا
للمعتر�ص 15 يوم للمر�جعة

�مين �ل�ضجل �لعقاري
مارون مقبل

�إعالن 
بتاريخ 2018/6/28 قرر �لقا�ضي �لعقاري في �ل�ضمال �إعادة تكوين 

مح�ضر تحديد �لعقار رقم 3053-3054 من منطقة ب�ضري �لعقارية.
للر�غب بتقديم �إعتر��ص على عملية �إعادة �لتكوين وفقاً لما تقدم، �أد�ء 
مالحظاته خطياً لدى قلم �لقا�ضي �لعقاري في �ل�ضمال وذلك حتى تاريخ 
تلي  �لتي  يوماً  �لثالثين  فترة  في  تكوينه  �إعادة   �لمقرر  �لعن�ضر  �إنجاز 

ل�ضق �الإختتام �الأولي على �إيو�ن �لمحكمة.
طر�بل�ص في 2018/6/28

�لقا�ضي �لعقاري في �ل�ضمال
م تر�ز غ�ضان مقوِّ



�الأربعاء  2019/8/21

والنقا�شات  االآراء  باإهتمام  تابعت 
التي ت�شدت لم�شاألة حفلة »مهرجانات 
بيبلو�س« لهذا العام التي كانت �شتقام 
تحت  المو�شيقية  للفرقة  اآب   9 في 

عنوان »م�شروع ليلى«. 
وقد ات�شح اأن جزًء من الراأي العام 

منق�شم بين:
راأي موؤيد

بمبداأ  عمًا  الحفلة،  لعر�س  موؤيد 
المن�شو�س  والراأي  التعبير  حرية 
»المادة  اللبناني  الد�شتور  في  عنهما 

.»13
راأي معار�ض

الأنه  ذلك،  يعار�س  االآخر  والراأي 
اإيحاءات  تت�شمن  الحفلة  اأن  يرى 
اأو غير  و�شور تم�س ب�شورة مبا�شرة 
تخ�س  اإيمانية  بق�شية  مبا�شرة، 

الم�شيحيين.
وفي »القراآن الكريم«

مح�شورة  غير  اأي�شًا  وهي 
بالم�شيحيين بل تطال الم�شلمين اأي�شًا 
خ�شها  التي  العذراء«  »مريم  الأن 
باإ�شمها وفي  »القراآن الكريم« ب�شورة 
�شورة اآل عمران االآية 42 {َواإِْذ َقاَلِت 
ا�ْشَطَفاِك   َ الَلّ اإَِنّ  َمْرَيُم  َيا  اْلَمَاِئَكُة 
ِن�َشاِء  َعَلى  َوا�ْشَطَفاِك  َرِك  َوَطَهّ

اْلَعاَلِميَن}.
القمة الروحية

ولذا والأنها مقد�شة بالن�شبة للجميع 
لم تتوقف القمة الروحية التي اعقدت 
الق�شية،  اأمام هذه  في »فردان« كثيرًا 
روؤ�شاء  من  مرفو�شة  م�شاألة  الأنها 
قامت  ما  وح�شنًا  لبنان،  في  الطوائف 

به القمة بالتركيز على:
الذي  ال�شيا�شي  الت�شنج  م�شاألة   -

نتج عن حادثة »قبر �شمون«، 
الوزراء  - وتعطيل جل�شات مجل�س 
المواقف  في  التناق�س  ب�شبب 
ال�شيا�شية لجهة معالجة ذيول الحادثة. 

لن ندخل في جدل حول 
»الحق مع من؟«

والوقائع  المعطيات  نملك  ال  والأننا 
لن  �شدقيتها  اإلى  الركون  يمكن  التي 
بين  الدائر  النقا�س  جدلية  في  ندخل 
الجهتين المعنيتين بالحادثة، حيث كل 
وبكيفية  بمواقفه  متم�شك  منهما 

المعالجة. 
ورغبة بو�شع النقاط على الحروف 
المقالة،  هذه  كتبت  االإمكان  قدر 
مواطنون  هناك  الأن  خ�شو�شًا 
ليلى«؟  »م�شروع  هو  ما  يت�شاءلون 

الذي األغته »لجنة مهرجانات جبيل«.
الخطوة  هذه  من  وبالرغم  ولكن 
باأنه  االإلغاء  تبرير  اآلمني  فقد  الجيدة، 

»منعًا الإراقة الدماء«، 
االآراء  تت�شارع  تزال  ال  هذا  ومع 
وكاأن  ومعار�س،  موؤيد  بين  المت�شادة 

من  الطرفين  ن  ُيمكِّ و�شع  في  لبنان 
من  �شيما  ال  العبثي«،  النقا�س  »ترف 
وو�شائل  التلفزة  �شا�شات  خال 

التوا�شل االجتماعي!! 
نقا�ض غير مجدي

من الم�شتغرب هنا اأن الطرفين، قد 
تعي�شه  الذي  الماأزوم  الواقع  تنا�شا 
الباد وحكومتها المعطلة، لتغو�س في 

نقا�س، غير ُمجدي. 
والوطن في عنق الزجاجة

فمن المفتر�س اأن تتبدى االأولويات 
االجتماعي  الم�شتوى  على  خا�شة 
اإخراج  بهدف  وال�شيا�شي،  والثقافي 

الوطن من عنق زجاجة االأزمة.
وعلينا اأن نتوحد فعًا حول م�شمون 
كفلت  التي  الد�شتور  من   13 المادة 
 .... وكتابة  قواًل  الراأي  اإبداء  »حرية 

كلها مكفولة �شمن دائرة القانون«،
�سوابط قانونية لم�ساألة 

التمتع بالحرية وحدودها
 – جهته  من   – و�شع  والقانون 
�شوابط  لم�شاألة التمتع بتلك الحريات 
م�شروطة  هي  والتي  وحدودها، 
المتعلق  �شيما  ال  الغير  باإحترام حرية 
منها بما هو من�شو�س عليه في المادة 
الدولة  التزام  لجهة  الد�شتور  من   9
والمذاهب،  االأديان  جميع  احترام 
والتي تكفل حرية اإقامة �شعائرها، على 
النظام  اإخال في  ذلك  يكون في  اأن ال 

العام. 
للتروي باإطالق تهم »القمع«

على  نتمنى  االأ�شا�س  هذا  وعلى 
الغيارى على حرية الراأي اأن يزاوجوا 
بين م�شموني المادتين، والتروي في 
وبكبت  بالقمع  تتعلق  تهم  اإطاق 
تم�س  اأن  �شاأنها  من  والتي  الحريات، 

ب�شمعة لبنان خارجيًا، 
لبنان،  في  نعي�شه  الذي  الواقع  الأن 
والمذهبية،  الطائفية  البلد  وتركيبة 
تفر�س  للبنان،  غنًى  نعتبرها  والتي 
االأف�شلية  التنوع  هذا  نعطي  اأن  علينا 
واأن نحميه من اأي ت�شدع، قد ينعك�س 
على �شامة العي�س الم�شترك في لبنان.
لطي ال�سفحة ونقا�سها العبثي

هذه  طي  نتمنى  االأ�شا�س  هذا  وعلى 
للبنان  م�شلحة  ال  الأنه  ال�شفحة، 
العبثي،  النقا�س  هذا  با�شتمرار 
لبنان  باأن  الخارج  اإيهام  ومحاولة 
يكفيه  ما  لديه  اإذ  حريات،  اأزمة  يعي�س 
اأجندات  في  و�شغوطات  م�شاكل  من 

�شفارات دول القرار!!

كنُت  واأخرى،  فترة  بين  كعادتي 
للعام  »التمدن«  مجلد  �شفحات  اأقلب 
ن�شرته  ما  نظري  فلفت  الما�شي، 
 1602 عددها  في  الغراء  »التمدن« 

الموؤرخ في 2018/8/1 مفاده:
»اإن م�شادرة الحريات موؤ�شر �شيء 
مخالف  الأنه  لبنان،  ديمومة  على 
والقوانين  اللبناني  للد�شتور 

الو�شعية«. 
وا�شتطردت بالخط العري�س:

غرامات،  واعتقال،  جلب  »مذكرات 
اعتباطية،  ا�شتجوابات  ح�شابات،  قفل 
اأحكام غير عادلة حتى اأ�شبحنا جميعًا 
مواجهة  في  نقف  الخطر،  دائرة  في 
من  يقترب  الرقابة  ومق�س  المق�شلة، 

رقابنا واحدًا تلو االآخر«.
االإن�سان حر حتى في اإختيار 

عقيدته ودينه
وذكرت »التمدن« عن اأحد الن�شطاء: 
»اإن التنف�س اأ�شبح ممنوعًا في لبنان!! 
لنا  يحق  مثلنا  ب�شٌر  الجمهورية  رئي�س 

انتقاده اإذا اأخطاأ«.
وحرية  خّطاء،  اآدم  ابن  كل  اأجل، 
ال�شماء  �شرائع  منحتها  والكلمة  الفكر 
عقيدته  اختيار  في  حتى  اآدم  البن 
ودينه، والل جل جّاله هو الذي يف�شل 

بين النا�س:
يِن}، - {اَل اإِْكَراَه ِفي الِدّ

نَت ُتْكِرُه الَنّا�َس َحَتّى َيُكوُنوا  - {اأََفاأَ
ُموؤِْمِنيَن} )�شدق الل العظيم(.

ُمْطَلَقة،  لي�شت  الحرية  اأن  �شك  ال 
فاإنها  فو�شى،  اإلى  تتحول  ال  وحتى 
وال�شجايا  الفا�شلة  باالأخاق  مقيدة 
الحميدة، فا ذم وال قدح، وال بذاءة وال 
�شفاهة وال احتقار الأحد، بل حكمة في 

االأداء وحنكة في التعبير:
- {َوُقوُلوا ِللَنّا�ِس ُح�ْشًنا}،
- {َوُقوُلوا َقْواًل �َشِديًدا}،

تلك هي الحرية الم�شروعة. 
منع الحرية �سلب الإن�سانية 

االإن�سان
هي كالماء كالهواء ال ِغنى الأحد عنها 
اأي  من  �ُشلبت  فاإذا  االأطر،  هذه  �شمن 
اإن�شانيته  فرد في المجتمع فقد �ُشلبت 
واإرادته  وكرامته  ومواهبه  ومداركه 
وفكره وم�شاعره وعندما توؤدي الحرية 
بّناًء  االنتقاد  يكون  الم�شروعة  باأُطرها 

واختاف الراأي ال ُيف�شد الِود.
ال يعتمُد كمُّ االأفواه اإاّل 

الطغاة
واإذا  عنها،  بديل  ال  االأ�ش�س  تلك 
اعُتمدت ال يمكن ان يجنح اأحد اإلى كمَّ 
الكلمة  اأ�شحاب  ومنا�شبة  االأفواه 
الحرة العداء، وال ُيقدم على هذا اأ�شًا 
الديكتاتورية  �شرت  الذين  الطغاة  اإاّل 
في عروقهم م�شرى الدماء وال يرقبون 

لحقوق الباد والعباد اإاّل وال ذمة.
اأي   – الم�شوؤول  الحاكم  اأيها  فيا 
اإن   ،– وطن  اأو  دولة  اأي  في  حاكم 
�شدة  اإلى  رفعوك  الذين  المواطنين 
على  يّطِلعوا  ان  حقهم  من  الحكم 
اإذا  فُيحا�شبوك  وتحركاتك  ت�شرفاتك 
اأخطاأت ويباركوا م�شعاك ويوؤيدوك اإذا 

اأ�شبت، 
قاعدة

وهنا قاعدة دينية ن�شها:
»االإثم ما حاك في نف�شك وكرهت ان 

يّطلع عليه اأحد«، 
فاإذا كان الم�شوؤول يمار�س عمًا فيه 
الوطن وحق  �شيادة  اإثم وانتقا�س من 
يّطلع  ان  يكره  انه  المواطنين فا �شك 
عليه اأحد وتلك الطامة الكبرى والبلية 
ال�شعب حقه  ي�شتعمل  وعندها  العظمى 
واأحيانًا  والمحا�شبة  الم�شاءلة  في 

ب�شكل عنيف.

الخليفة الرا�سد الفاروق عمر
�شريعة  الغّراء،  �شريعتنا  نهج  هذا 
و�شلم،  عليه  الل  �شلى  حراء  �شاحب 
بن  عمر  الموؤمنين  اأمير  اتخذها 
في  نهجًا  عنه،  الل  ر�شي  الخطاب، 
يخاطب  كان  فقد  ال�شيا�شية،  م�شيرته 
فيَّ  منكم  راأى  »من  بقوله:  ال�شعب 
لمحا�شبة  يدعوهم  مه«  فلُيَقوِّ اإعوجاجًا 
من  واأكثر  �شاأنهم،  عا  مهما  الحكام 
الجهر  اإلى  النا�س  يدعو  فكان  ذلك 
بكلمة الحق قائًا: »ال خير فيكم اإن لم 
تقولوها وال خير فينا اإن لم ن�شمعها«.

ال لـ »الثعلبية« وحكم الفرد
و�شيا�شة  االإعامية  التعمية  اإن 
الثعلبية  وتقم�س  الكوالي�س«،  »وراء 
يعني  هذا  كل  �شود،  غرابيب  تكن  وان 
حكم الفرد وفيه انتقا�س لحق ال�شعب 
اأي  يظنن  وال  وطنه،  في  و�شيادته 

م�شوؤول انه ُيعفى من الم�شاءلة.
االألوهية هلل وحده

جل  وحده،  لل  الكون  األوهية  اإن 
وهو  اأحد،  معه  ي�شترك  وال  جاله، 
يفعل،  عما  ُي�شاأل  ال  �شبحانه،  وحده، 
وليلزم  بب�شريته  االإن�شان  فليعترف 
حده وليعلم باأنه ُيخطىء وُي�شيب مهما 
عا �شاأنه وعزَّ �شلطانه، وان االعتراف 

بالخطيئة ف�شيلة وليتقبل الُن�شح، 
وقد مدح الل الذين ي�شتمعون القول 
ي�شيئون  الذين  وذمَّ  اأح�شنه،  فيتبعون 
بدينهم  ويتاجرون  واأمتهم  لوطنهم 

وعقيدتهم:
ُيْح�ِشُنوَن  ُهْم  اأََنّ َيْح�َشُبوَن  {َوُهْم   -

�ُشْنًعا..... اأُوَلِئَك ِفي ااْلأََذِلّيَن}، 
ُ َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم} لعنًا  - {َغ�ِشَب الَلّ

كبيرًا.
كتبنا من 28 �سنة في 

»التمدن« بتاريخ 
1991/11/6

وكم كتبنا في »التمدن« الغراء بهذا 
الخ�شو�س وال �شيما في:

تاريخ   386 رقم  العدد   -
،1991/11/6

في  الموؤرخ   405 رقم  والعدد   -
1992/3/25م.

ليحر�ض كل م�سوؤول ومواطن 
على خدمة الوطن ووحدته

»ليبارك الل الكلمة الحرة التي ُتكتب 
وطٍن  بناء  على  الحري�س  الفكر  بمدار 
التفاهم  ي�شوده  موحد  م�شتِقل  حر 
والوئام بين كل طوائفه وكوادره، انه 
ان  في  وتقدم  ورقي  ح�شارة  دليل 
حري�س  ومواطن  م�شوؤول  كل  يكون 
اأمته ووطنه وان يتناف�شوا  على خدمة 

جميعًا في هذا الم�شمار.
اأ�شحاب  طبقها  اإذا  الم�شلمات  تلك 
التقدمي  الح�شاري  لبنان  كان  القرار 
ُيلتزم بد�شتوره وقوانينه حرفيًا  الذي 

وبكل �شفافية وم�شوؤولية. 
لبناني  كل  يتمناه  الذي  لبنان  انه 
هوية  لي�س  لوطنه،  بانتمائه  فخور 

فقط، فاإن عماد الحق ما اأنت فاعل، 
على  غيارى  من  تبقى  من  فاإلى 
ال�شدق  اأعطوه  الوطن:  هذا  ديمومة 
تعاونكم  في  والعزيمة  واالخا�س 
البّناء للق�شاء على اأعدائه الوالغين في 

ا�شتقاله وبقائه على خارطة العالم.
فليتناف�س  ذلك  {وفي 

المتناف�شون}.

بقلم القا�سي طارق 
زيادة

نائب رئي�ص �لمجل�ص �لد�ضتوري
�لميناء  ب��ل��دي��ة  فعلت  ح�����ض��ن��اً 
و�إد�رة،  ومجل�ضاً  رئي�ضاً  �لعامرة، 
كو�ضتي  د.  �ل��ر�ح��ل  �إ�ضم  ب��اإط��الق 
�لثغر  ���ض��و�رع  �أح���د  على  بندلي 

�لبا�ضم،
و�ل��م��رب��ي  �لمعلم  �إ���ض��م  ك��ت��ب��ُت 
في  بندلي  كو�ضتي  د.  و�ل��ق��دوة 
ومفتخرً�  معتزً�  �لمود�ت«  »�ضجل 
��ضتفادو�  �لذين  تالمذته  �أحد  �أنني 
من �إخال�ضه و�ضدقه ودقته ورفعة 
�ضلوكه ومنهجه في �لحياة �لخا�ضة 
�ضخ�ضي  ف��ي  ت��رك  مما  و�ل��ع��ام��ة، 
ال  �آث���ارً�  تالمذته  �ضائر  و�ضخ�ص 

ُتمحى على مر �لزمن.
�لمعلم،  �أيها  مخلدً�،  ذكرك  يبقى 
�لُكُثر، وكيف ال  في �ضفوف قادريك 
ي��ك��ون �الأم���ر ك��ذل��ك و�أن���ت �الأم��ي��ن 
رجاًل  تقو�ه  ترجم  �لذي  و�ل�ضادق 
يم�ضي على �الأر�ص وال تح�ص بوقع 
من  �لموؤمن  �لعابر  وه��و  خطو�ته 

دنيا �لفناء �إلى رحاب �لخلود.
و�لف�ضح،  �لميالد  �ضبيحة  كنت، 
�أق�ضد بيت �لمعلم مهنئاً، فاأقع على 

�ضدر  �الأم  تتو�ضد  طاهرة،  عائلة 
�لبيت ب�ضكينة وهدوء و�إلى جانبها:

ولُدها �الآخر �لذي �ضي�ضبح، وهو 
�لم�ضتحق، على  �لمطر�ن  �لعلماني، 

لغة �أهل �لمذهب �لقويم، 
تذوب  �لتي  �لمتفانية  و�لطبيبة 

�إح�ضا�ضاً، 
�البت�ضامة  �ضاحب  �لو�ضط  وفي 

�لد�ئمة �أ�ضتاذنا ومعلمنا وقدوتنا.
ُتطلق  �إذ  ن�ضابه  �الأم��ر  يعدو  ال 
»ب��ل��دي��ة �ل��ث��غ��ر �ل�����ض��اح��ك« �إ���ض��م 
�ضو�رعها  �أحد  على  بندلي  كو�ضتي 
�لنيرة، فيزيدها ذلك تاألقاً ون�ضرًة، 
تت�ضاءل  �ن  �لطالعة  لالأجيال  تاركة 
�ل�ضارع،  �ضاحب  و��ضم  هوية  عن 
�أن  هو  من  تعرف  حين  تلبث  وال 
تدرك �أبعاد �لت�ضمية، وكاأن كو�ضتي 
وفياً  يبقى  �أن  على  ي��وؤك��د  بندلي 
م�ضرً�  مماته،  في  حتى  لر�ضالته، 

على �إ�ضعاعه �لذي ال ُيحد.
ليبقى ذكرك مخلدً�، 

�أيها �لمعلم، 
نم قرير �لعين في عليائك، 

�ضمير  ف��ي  دوم���اً  حا�ضر  �أن���ت 
تالمذتك و�أ�ضدقائك وقادريك، 
�ضالم �لل عليك، حياً وميتاً.

في مقره في طر�بل�ص نظم »قطاع 
ور�ضة  �لعزم«  »تيار  في  �ل��م��ر�أة« 

عمل تحت عنو�ن:
كيفية  حول   د�يز«،  ب�ضتا  »كرتا 
معينة  م�����و�د  ت���دوي���ر  �إع�������ادة 
�لمنزلية،  �لزينة  في  و��ضتخد�مها 
�لديكور  مهند�ضة  فيها   وحا�ضرت 

ريم �أديب، 
طر�بل�ضيات  �ضيد�ت  بم�ضاركة 

وممثلين عن جمعيات �أهلية.
جنان مبي�ض

في  �ل��م��ر�أة«  »ق��ط��اع  م�ضوؤولة 
»تيار �لعزم« جنان مبي�ص �أو�ضحت 

في مد�خلتها: 
»�ن هذه �لور�ضة  تت�ضمن �أ�ضغااًل 
يدوية ُت�ضهم في �إعادة تدوير بع�ص 
�لمنازل،  في  بقايا  ُتعد  �لتي  �لمو�د 
�أل��ع��اب  �إل���ى  تحويلها  وب��ال��ت��ال��ي 
�لكبار  ي�ضتخدمها  ق��د  و�أدو�ت 

و�ل�ضغار«.
و»�إع��������ادة �ل���ت���دوي���ر خ��ط��وة 
لم�ضروع  ت�ضجيعاً  تاأتي  توجيهية  
»فرز �لنفايات من �لم�ضدر« وُت�ضهم 
ب�ضكل كبير في رفع هذ� �ل�ضرر عن 

�أبناء �لمدينة«.
م. ريم اأديب

ف��ت  ع��رَّ �أدي����ب  ري���م  �لمهند�ضة 
بمحا�ضرتها باعادة �لتدوير و�لهدف 

منه:
»ت��ح��وي��ل ب��ع�����ص �ل��م��خ��ل��ف��ات 
�ل�ضامبو  وعلب  كالجر�ئد  �لمنزلية 
�لكرتونية،  �الأح��ذي��ة  و�ضناديق 
�لبال�ضتيكية،  �الأط��ع��م��ة  وع��ل��ب 
�أدو�ت  �إل��ى  �لزجاجية  و�الأوع��ي��ة 
�أن�ضطة  في  منها  �ال�ضتفادة  يمكن 

معينة، �أو �إلى �ألعاب لالأطفال«.
�أديب  ريم  �لمهند�ضة  رة  �لمحا�ضِ
ثقافة  تعزيز  »�أهمية  على  �أك��دت 
�أفر�د  لدى مختلف  �لمنزلي  �لتدوير 
�لبيئية  النعكا�ضاته  نظرً�  �الأ�ضرة، 
تنمية  في  ولدوره  �أواًل،  �الإيجابية 
و�إمكانية  ثانياً،  �لجمالي  �لح�ص 
حال  في  �قت�ضادياً  منه  �ال�ضتفادة 
�ل��م��و�د  وت��ن��وع��ت  حجمه  �ت�����ض��ع 

�لم�ضتخدمة فيه«.

9
َكمُّ االأفواه عن االنتقاد البّناء طعن 

لمبادىء الديمقراطية وحرية الكلمة
�سارع كو�ستي بندلي في الميناء

»قطاع المراأة« في »تيار العزم« ُينظم 
»كارتا بي�ستا دايز«: تدوير مواد 

واإ�ستعمالها للزينة«

ال�سيخ 
غالب 
�سنجقدار

بين اآفاق القمة الروحية في 
»فردان«، ومحدودية »م�شروع ليلى«!

اللواء
اأمين
�سليبا

وللراأي العام حقه...

اأثناء الور�شة

فرقة »م�شروع ليلى«

زيادةبندلي

�إعالن
الأمانة �ل�ضجل �لعقاري �الأولى 

في �ل�ضمال
لموكليه  �ضمي�ضم  �أحمد  طلب 
ونزيه  وج��الل  فنج  ر�ضيد  ملكة 
ور�نية  وربى  ور�وية  وجومانة 
بدل  تمليك  �ضند  مب�ضوط   عدنان 
�ضائع 852/12 زيتون طر�بل�ص.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري 
بالتكليف

�إعالن
الأمانة �ل�ضجل �لعقاري �الأولى 

في �ل�ضمال
م�ضطفى  عبد�لحميد  طلب 
�ضرفو  �للطيف  عبد  لموكله  بوالد 
بدل �ضائع 348/11  تمليك  �ضند 

�لتل.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري 
بالتكليف
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�إعالن
الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار

طلب �أحمد خ�ضر �لعتري بوكالته 
�البر�هيم  �ضعيد  محمد  فريدة  عن 
�لبالغة  بح�ضتها  �ضائع  بدل  �ضند 

بالعقار 48 �لحميرة.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار
طلب عمر جود�لل عثمان �الأ�ضمر 
�الأح��م��د  ب��ك  خ��ال��د  �أح��م��د  بوكالته 
م�ضطفى  نفيذة  ورثة  �أحد  ب�ضفته 
�ضائع  ب���دل  ق��ي��د  ���ض��ه��ادة  �ل��ك��ن��ج 
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�لحميرة.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار
ط��ل��ب��ت خ�����ض��رة ع��ل��ي ك��ب��ي��د�ت 
�لدين  محي  محمود  عن  بوكالتها 
�ضهادتان بدل �ضائع للعقارين 264 

و330 �لدو�ضة وبغد�دي.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار
طلب �ليا�ص نجيب فرح �ضند بدل 
�ضائع بح�ضته �لبالغة بالعقار 139 

ببنين.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار
مر�د  مر�د  ر�نيا  �لمحامية  طلبت 
حنا  ج��رج��ي  ح��ي��اة  ع��ن  بوكالتها 
بجيب  �أوالد  وريما  ونجوى  و�مال 
بالعقار  �لبالغة  بح�ض�ضهم  يعقوب 

1450 حلبا.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار
مخايل  �ضهيدة  �لمحامية  طلبت 
غ�ضن  نجيب  جاني  عن  بوكالتها 
�ضهادة قيد بدل �ضائع للعقار 2705 

�لقبيات.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري

�إعالن
الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار

خ�ضر  �ل��ح��اج  عبد�لعليم  طلب 
محمد  ريا�ص  عن  بوكالته  �لحاج 
محمد  ورث���ة  �أح���د  ب�ضفته  �ضعيد 
�ضائع  ب��دل  �ضند  �لرفاعي  �ضعيد 

للعقار 470 ببنين.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

الأمانة �ل�ضجل �لعقاري في عكار
طلب �لمحامي محمد يحيى زكريا 
زكريا بوكالته عن ماري �نجال نجال 
�ضليم  ف��وزي  �نطون  وم��ارك  عطية 
عطية وماري �نجال لينا �ضليم عطية 
وم��اري  عطية  �ضليم  ف���وؤ�د  وج��ان 
يا�ضيمن  وم��اري  عطية  �ضليم  كاتيا 
�لك�ضندر� �ضليم  �ضليم عطية وماري 
عطية �ضهادتان بدل �ضائع للعقارين 

180 و197 بينو..
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

بو  �نطو�ن  غ�ضان  �لمحامي  طلب 
�أحد ورثة جان  بالوكالة عن  حبيب 
 542 للعقار  �ضائع  ب��دل  �ضند  ع��اد 

جر�ن.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة   
�لثانية بالكورة

كيروز  يو�ضف  �نطونيو�ص  طلب 
ن��از�ر�ت  ورث��ة  �أح��د  عن  بالوكالة 
جعجع �ضند بدل �ضائع للعقار 228 

�لخالدية.
للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة

�أمين �ل�ضجل �لعقاري
�إعالن

�لثانية  �لعقاري  �ل�ضجل  الأمانة 
بالكورة

�ضند  عاز�ر  �ضا�ضين  كاتيا  طلبت 
تمليك بدل �ضائع للعقار 699 علما.

للمعتر�ص 15 يوماً للمر�جعة
�أمين �ل�ضجل �لعقاري

»�التحاد �للبناني للكرة �لطائرة« 
�لكرة  في  �آ�ضيا  غرب  »بطولة  نظم 

�لطائرة �ل�ضاطئية« 
للرجال   )Beach Volleyball(
في  بيت�ص«  »ن��اج��ي  م��الع��ب  على 

طر�بل�ص.
�لفوز  في  ُعمان  �ضلطنة  ونجحت 
في   ،0  -2 بنتيجة  ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى 

�ل�ضل�ضلة �لنهائية �لحا�ضدة.
من الح�سور

- رئي�ص �التحاد مي�ضال �أبي رميا 
�لقا�ضوف  ول��ي��د  �ل��ع��ام  و�الأم��ي��ن 
رئي�ضا  �لمنظمة(،  �للجنة  )رئي�ص 
يمق  ري��ا���ص  ب��ل��دي��ت��ي ط��ر�ب��ل�����ص 
�لدين،  علم  عبد�لقادر  و�لميناء 
رئ��ي�����ص »ن����ادي �ل��م��ت��ح��د« �أح��م��د 
�ل�ضفدي، مدير �لدورة �ميل جبور. 
- و�أع�ضاء �التحاد: رفيق عي�ضى 
)مدير �لمنتخبات �لوطنية( وغ�ضان 
�للبنانية(  �لبعثة  )رئي�ص  قزيحة 
�ضعادة  وجوزيف  حبيب  وج��ورج 
ورئي�ص لجنة �لحكام �ليا�ص �لطايع، 
في  �لم�ضاركة  �لوفود  روؤ�ضاء   -

�لبطولة،
بيت�ص«  ناجي  »منتجع  رئي�ص   -
في  �لريا�ضة  وم�ضوؤول  حفار  عامر 

�لمنتجع عز�لدين حد�د، 
�للجنة  و�أع�����ض��اء  روؤ����ض���اء   -
�لمنظمة وعدد كبير من هو�ة �للعبة 

و�إعالميون.
نتائج ال�سل�سلة االأولى

في �ل�ضل�ضلة �لنهائية �الأولى:
فاز �لفريق �لُعماني »�أ« و�لموؤلف 
من نوح �لجلبوبي ومازن �لها�ضمي،
»�أ«  �ل��ل��ب��ن��ان��ي  �ل��ف��ري��ق  ع��ل��ى 
و�لموؤلف من �ليا�ص �أبي �ضديد وجو 

�لقزي )2- 1(، 
ب��ق��ي��ادة �ل��ح��ك��م��ي��ن �ل��دول��ي��ي��ن 
و�لُعماني  �للقي�ص  جوني  �للبناني 

بدر �لر�مي.
نتائج ال�سل�سلة الثانية )0-2(

وفي �ل�ضل�ضلة �لنهائية �لثانية:
»ب«  �ل��ُع��م��ان��ي  �ل��ف��ري��ق  ف���از 
و�لموؤلف من: هيثم �ل�ضريقي و�أحمد 

�لح�ضني،
�ل��ل��ب��ن��ان��ي »ب«  �ل��ف��ري��ق  ع��ل��ى 
و�ضفيق  ف��ار���ص  ن��ادر  م��ن  �لموؤلف 

�ضليبا )2- 0(.
�لحكمين  بقيادة  �لمبار�ة  وكانت 
�لر�مي  ب��در  �لُعماني  �لدوليين: 

و�للبناني �ضبل �ضرغام.
فوز ال�سعودية على الكويت

�لثالث  �لمركز  �حتلت  �ل�ضعودية 
في �لبطولة بعد فوزها على �لكويت 

.)0-2(
ُعمان تاأهلت لنهائيات اأيار 

2020 في »طوكيو«
�ضلطنة  تاأهلت  �لنتيجة  وبهذه 
»بطولة  لقب  حاملة  ب�ضفتها  ُعمان 
غرب �آ�ضيا«، �إلى نهائيات �آ�ضيا �لتي 
�ضُتقام في �أيار �لمقبل في �لعا�ضمة 
�إل��ى  ��ل��ة  �ل��ُم��وؤَهِّ طوكيو،  �ليابانية 
�ضيف   »2020 طوكيو  »�أولمبياد 

�لعام �لمقبل. 
ولبنان اإلى »بانكوك«

لبنان ب�ضفته »ثاني غرب  وتاأهل 
من  �لثانية  �لمرحلة  �إل��ى  �آ�ضيا« 
�إلى  لة  �لُموؤَهِّ �الآ�ضيوية  �لت�ضفيات 
في  �ضتقام  �ل��ت��ي  »�الأول��م��ب��ي��اد« 
�لربيع  في  )ت��اي��الن��د�(  »بانكوك« 

�لمقبل.
توزيع الكوؤو�ض والميداليات

بيت�ص«  »ناجي  �ضاطىء  وعلى 
رئي�ص  و�ضلَّم  �لتتويج،  حفل  �أقيم 
�لمتحد«  »ن��ادي  ورئي�ص  �الت��ح��اد 

�أحمد �ل�ضفدي:
ُعمان  �ضلطنة  لفرق:  �لكوؤو�ص 

ولبنان و�ل�ضعودية، 
وم��ي��د�ل��ي��ات وه��د�ي��ا ت��ذك��اري��ة 

للالعبين و�لحكام. 

بقلم دانا بي�سار
ما  �أو  �النتباه  وقّلة  �لحركة  فرط 

يعرف 
 Attention Deficit ب���ال���� 

 Hyperactivity  Disorder
����ض��ط��ر�ب��ات  ه��ي   ،  )ADHD(
ت�ضحب  �لع�ضبي  �لنمو  في  مزمنة 
�أعر��ضاً  وت�ضمل  والدته  منذ  �لطفل 
وف��رط  �ل��م��ت��ه��ور  �ل�����ض��ل��وك  تخ�ص 
من  �النتباه  وقلة  جهة،  من  �لحركة 
�إلى خلل  ذلك  وي��وؤدي  �أخ��رى.  جهة 
مما  �لنف�ص  �ضبط  على  �لقدرة  في 
ي��ج��ع��ل �الإن�������ض���ان م��ت�����ض��رع��اً في 

ت�ضرفاته.
العوار�ض

من  فرعية  �أن���و�ع  ث��الث��ة  ت��وج��د 
وقلة  �ل��ح��رك��ة  ف��رط  ����ض��ط��ر�ب��ات 

�النتباه:
تندرج  �لغالبة:  �النتباه  قلة   -1
عدم  خانة  تحت  �لعو�ر�ص  معظم 

�النتباه.
و�لن�ضاط  �لمتهور  �ل�ضلوك   -2
معظم  ت��ن��درج  �لغالبان:  �لمفرط 
�لن�ضاط  ف���رط  ت��ح��ت  �ل��ع��و�ر���ص 

و�لتهور.
�أعر��ص  بين  مزيج  م�ضترك:   -3
�لتهور  و�أع���ر�����ص  �الن��ت��ب��اه  ع��دم 

و�لن�ضاط �لمفرط.
عوار�ض نق�ض االنتباه عند 

االأطفال
�ل��دق��ة  �ل���ق���درة ع��ل��ى  ع���دم   ■
و�النتباه على �لتفا�ضيل �لذي يوؤدي 
�إل����ى �أخ���ط���اء ح��رك��ي��ة الو�ع��ي��ة 

)طي�ضنة(.
■ عدم �لقدرة على �لتركيز لوقت 
طويل على مهمات ت�ضتغرق مجهودً� 

كبيرً�.
■ عدم �لقدرة على �لتركيز على 
طويلة  لفترة  �آخ��ر  �ضخ�ص  حديث 

حتى في محيط هادىء.
تعليمات  �إت��ب��اع  ي�ضتطيع  ال   ■
و�نهاء مهمات ُطلبت منه �أو و�جبات 

عليه فعلها.
نف�ضه  تنظيم  ف��ي  م�ضكلة   ■

ووقته.
تتطلب  �لتي  �الأن�ضطة  تفادي   ■
طويل  ولوقت  كبيرً�  ذهنياً  مجهودً� 

كالدر��ضة.
غالبًا ما ي�سّيع اأغرا�سه 

وين�سى اأين و�سعها.
■ م�ضاكل في �لذ�كرة.

�ل��ح��رك��ة  ف����رط  ع����و�ر�����ص   ■
و�ل�ضلوك �لمتهور عند �لطفل

�لجلو�ص  ف��ي  �ضعوبة  يجد   ■
لوقت طويل.

يدور في مقعده ويقرع بيديه   ■
�أو قدميه.

وتكون  �لتحرك  ف��ي  ي�ضتمر   ■
حركته ع�ضبية وغير مرتاحة.

�أوق��ات  في  ويت�ضلق  يرك�ص   ■
غير منا�ضبة وبطريقة مبالغة.

■ ي�ضعب عليه �للعب بهدوء.
■ يتحدث كثيرً�.

ويقاطع  ب��االإج��اب��ة  يت�ضرع   ■
�لمتكلم.

■ ي�ضعب عليه �نتظار دوره.
■ يقطع �أن�ضطة �الآخرين ويتطفل 

عليهم.
فقد  �لعمر،  مع  �لعو�ر�ص  تتغير 
و�لتهور  �لحركة  ف��رط  م��ن  تخف 
هي  �الن��ت��ب��اه  قلة  ع��و�ر���ص  وتظل 
عدم  يعني  ال  هذ�  ولكن  �لمهيمنة. 
�ليومية.  �ل�ضخ�ص  بحياة  تطفلها 
�لعو�ر�ص  هذه  توؤثر  �لكبر،  فعند 
تاأدية  على  ق��درت��ه  على  �لمتبقية 
و�لعملية،  �لزوجية  م�ضوؤولياته 
�أولوياته، وحتى على  وعلى تحديد 

قدرته على �لقيادة.
الت�سخي�ض

من  �ال�ضطر�بات،  هذه  ت�ضخي�ص 
فرط  �لى  �النتباه،  نق�ص  عو�ر�ص 
�ضن  قبل  يبد�أ  �لتهّور،  �أو  �لن�ضاط، 
12، ومن �لممكن مالحظتها قبل �ضن 
�ل��ث��ال��ث��ة ل���دى ب��ع�����ص �الأط���ف���ال. 
هذه  على  يجب  ذلك،  �إلى  باالإ�ضافة 
��ضتمرت  ق��د  تكون  �أن  �ل��ع��و�ر���ص 
لمدة 6 �أ�ضهر قبل موعد �لت�ضخي�ص، 
حياة  على  �ضلبياً  تاأثيرها  يكون  �ن 

و�جتماعياً  �أكاديمياً  �لطفل  وتطور 
في  �الأق��ل  على  ظاهرة  تكون  و�ن 
�إطارين مختلفين كالمدر�ضة و�لبيت.

ه��ذه  �ن  �لتو�ضيح  �ل��م��ه��م  م��ن 
عند  �أكثر  ت�ضخ�ص  �ال�ضطر�بات 
�أو�ضح  بطريقة  تظهر  حيث  �لذكور 
�لتهور  ع��و�ر���ص  هيمنة  ب�ضبب 
�أما  و�لع�ضبية.  �لز�ئدة  و�لحركة 
�ل��ع��و�ر���ص  فتميل  �الإن�����اث،  ع��ن��د 
ل�����ض��ع��ف �الن���ت���ب���اه، ف���ه���دوء ه��ذه 
�إل��ى  �أك��ث��ر  يعر�ضهن  �ل��ع��و�ر���ص 
�إلى  وبالتالي  �لت�ضخي�ص،  تفويت 

معالجة �لم�ضكلة باكرً�.
 قد ت�ضبب بع�ص �الأ�ضباب �لطبية 
لعالمات  م�ضابهة  �أعر��ضاً  غيرها  �أو 
هذ� �ال�ضطر�ب، ومنها: م�ضاكل في 
�لروؤية �أو �ل�ضمع، م�ضاكل في �لغدة 
��ضطر�ب  �لدماغ،  �إ�ضابة  �لدرقية، 
�لنوبات، ��ضطر�بات �لنوم، م�ضاكل 
و��ضطر�بات  �للغة،  �أو  �لتعلم  في 
�أو  �الك��ت��ئ��اب  �أو  كالقلق  نف�ضية 
طبيب  ��ضت�ضارة  �لمهم  من  غيرها. 
�لفحو�ضات  الإج��ر�ء  �أواًل  �الأطفال 
�حالة  يتم  ثم  ومن  �لالزمة،  �لطبية 
�إذ�  نف�ضي  �أخ�ضائي  �إل��ى  �لحالة 

��ضتدعى �الأمر.
االأ�سباب 

ف��ي ح��ال��ة �ال���ض��ط��ر�ب��ات، فرط 
�لحركة وقلة �النتباه، توجد م�ضكلة 
تغيير  عن  ناتجة  �لنف�ص  �ضبط  في 
في بنية �لمنطقة �الأمامية في �لدماغ 
و�ضبط  �الن��ت��ب��اه  ع��ن  �لم�ضوؤولة 

�لنف�ص وكيفية �لتو��ضل فيها.
هذه  ف��ي  دورً�  تلعب  �ل��ور�ث��ة 
�لدر��ضات  بينت  فقد  �ال�ضطر�بات. 
خلاًل ور�ثياً في مادتين في �لدماغ �ل� 
 Noradrenaline و�ل�   Dopamine
�النتباه  ف��ي  دورً�  تلعبان  �للتين 

و�لحركة.
من �لعو�مل �لتي ت�ضاعد في خطر 
�أقرباء  �إ�ضابة  �ال�ضطر�بات  ه��ذه 
�الأ�ضقاء،  �أو  �لو�لدين  بها، مثل  �لدم 
�ل��ت��ع��ر���ص ل��ل�����ض��م��وم �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�ضرب  �أو  �لتدخين  كالر�ضا�ص، 
�ل��والدة  �أو  �لحمل،  خ��الل  �لكحول 

�لمبكرة.
ال  �ل�ضكريات  �لمعتقد�ت،  بعك�ص 
�لحركة  ف��رط  ��ضطر�بات  ت�ضبب 
وقلة �النتباه ولكن تزيد من درجاتها 

في حال وجودها.
العالج

فرط  ال�ضطر�ب  �لعالج،  يت�ضمن 
�لتعليم  �الن��ت��ب��اه،  وق��ل��ة  �ل��ح��رك��ة 
من  و�الأدوي��ة.  �ل�ضلوكي  و�لتدريب 
�لمهم ذكره �أن �لعالج ال ي�ضفي ولكن 
في�ضاعد  �ل��ع��و�ر���ص  م��ن  ُي��خ��ف��ف 
�ل�����ض��خ�����ص ع��ل��ى �ل��ت��ع��اي�����ص مع 

�ال�ضطر�بات.
من  �ل�ضخ�ص  ي�ضتفيد  ما  غالباً 
�ل�ضلوكي �لذي يقدمه معظم  �لعالج 
فال  �لنف�ضي،  �الأخ�ضائي  �الأوق���ات 
ف��ي بع�ص  ل��ل��دو�ء  ي��ح��ت��اج ح��ت��ى 

�الأحيان.
�لعالج  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  يت�ضمن 
ل�ضبط  ط��رق  على  �لطفل  تعليم 
�لنف�ص ومو��ضلة �لتركيز، باالإ�ضافة 
كيفية  ف��ي  و�ل��دي��ه  م��ع  �لعمل  �إل��ى 

�لتعامل مع �لمو�قف �ل�ضعبة.
�أما �لعالج �لدو�ئي، فُيكمل �لعالج 
�إذ� كانت  �ل�ضلوكي ويكون �ضرورياً 
يو�ضف  م��ا  �أك��ث��ر  ق�ضوى.  �لحالة 
�لمن�ضطة  �الأدوي������ة  ه���ي  ح��ال��ي��اً 
�ل����  م���ث���ل   )Stimulants(
و�ل�������   Amphetamine
Methylphenidate وهذه �لمنبهات 
للمادتين  �لمتدنية  �لم�ضتويات  ترفع 
و�ل��������   Dopamine �ل���������� 
مما  �ل��دم��اغ  في   Noradrenaline
و�عادة  �النتباه  تح�ضين  �إلى  يوؤدي 

�لحركة �لطبيعية.
�لم�ضادة  �الأدوي��ة  �أي�ضاً  ُتعطى 
�لتي   Bubropiom �ل�  لالكتئاب مثل 
�لمادتين  م�ضتوى  �أي�ضاً  هي  ترفع 
�إلى  �لطفل  تعيد  لكي  �لمذكورتين 

تركيزه وحركته �لطبيعيتين. 
من �لمهم �ن ُي�ضت�ضار �لطبيب عن 
�إحتمال �أي �آثار جانبية الأي نوع من 

�لدو�ء �لمو�ضوف.
ُي��َع��ّد �ل��ط��ف��ل �ل���ذي ي��ع��ان��ي من 
ونق�ص  �لحركة  ف��رط  ��ضطر�بات 
معقدة،  وحالة  �ضعباً  ولدً�  �النتباه 
يجب  لذلك  �لبيت،  ف��ي  خ�ضو�ضاً 
ينجح  كي  له  �ضحية  بيئة  تاأمين 
�إظهار  ذلك من خالل  فيها، ويح�ضل 
�لكثير من �لمودة و�ل�ضبر معه، �أخذ 
معه،  لال�ضتمتاع  �ل��ك��اف��ي  �ل��وق��ت 
بالن�ضبة  �ل�ضعبة  �لمو�قف  تجنب 
ن��ظ��ام محدد  ل��ه، و�أه��م��ه��ا، و���ض��ع 
باال�ضتقر�ر  ي�ضعر  لكي  لن�ضاطاته 

قدر �المكان.

فاز �لطالب في »ثانوية د. ح�ضن 
في  �لنجار  �لبدوي  خالد  �لحجة« 

�ل�ضهادة �لمتو�ضطة )�لبريفيه(.
مبروك... 

فالم�ضتقبل  در����ض��ت��ك  وت��اب��ع 
للعلم.

عليا  �أحمد  ب�ضار  �لطالب  ف��از 
ب�ضهادة �لبكالوريا – �لق�ضم �لثاني 

�القت�ضاد. – فرع 
كل �لتهاني من �الأهل و�الأ�ضدقاء 
�ل��ف��وز  دو�م  ل��ب�����ض��ار  و�ل��ت��م��ن��ي 

و�لم�ضتقبل �لز�هر.
و�لدك 

�أحمد عليا

»بطولة غرب اآ�شيا للكرة الطائرة ال�شاطئية« 
في »ناجي بيت�ش«:

»التحاد اللبناني للكرة الطائرة«: 
فوز ُعمان بالذهبية ولبنان بالف�سية

ا�سطراب فرط الحركة وقّلة النتباه

ال�سهادات محطات للتقدم ولمتابعة الدرا�سة

الفائزون من ُعمان ولبنان



�الأربعاء  2019/8/21

د. عبداالإله ميقاتي
ن  ِمّ ��ْضَتَطْعُتم  ا  َمّ َلُهم  و�  {َو�أَِع���ُدّ
ِبِه  ُتْرِهُبوَن  �ْلَخْيِل  َب��اِط  ِرّ َوِمن  ٍة  ُقَوّ
ُكْم َو�آَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم  ِ َوَعُدَوّ َعُدَوّ �لَلّ
ُتنِفُقو�  َوَما  َيْعَلُمُهْم   ُ �لَلّ َتْعَلُموَنُهُم  اَل 
َلْيُكْم  �إِ ُي��َوَفّ   ِ �لَلّ ِفي�َضِبيِل  �َضْيٍء  ِمن 

َو�أَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن} )�الأنفال 60(.
�الأنفال«،  »�ضورة  في  كريمة  �آية 
»���ض��ورة  �ل��ع��ل��م��اء  بع�ص  �ضماها 
�ل��ج��ه��اد«، ن��زل��ت ف��ي »غ���زوة بدر 
�ل���ك���ب���رى«، وه���ي �أول�����ى م��ع��ارك 
�لم�ضركين.  مع  قتالهم  في  �لم�ضلمين 
هذه  ب��اأن  قلت  �إذ�  �أب��ال��غ  ال  ولعلي 
من  �الأ���ض��ا���ص  �لمق�ضد  ه��ي  �الآي���ة، 
مقا�ضد �ل�ضورة، وما فيها من �أحكام 
و�لعهود  و�لغنائم  بالجهاد  متعلقة 

وغيرها. 
نحن  �ل��ت��ي  �لكريمة  �الآي���ة  وف��ي 

ب�ضددها محور�ن �أ�ضا�ضيان:
�الإعد�د  محور  �الأول:  �لمحور   -

وهو �لمحور �الأول و�الأهم: 
ن  ِمّ ��ْضَتَطْعُتم  ا  َمّ َلُهم  و�  {َو�أَِع���ُدّ

ٍة}. ُقَوّ
مطلقة  لفظها  في  ج��اءت  فالقوة 
و�أهمها  �ل��ق��وة.  �أن���و�ع  لكل  �ضاملة 

�لقوة �الإيمانية و�لقوة �لمادية. 
- ف��ال��ق��وة �الإي��م��ان��ي��ة ه��ي ق��وة 
�لعقيدة �ل�ضليمة و�الأخالق �لقويمة. 
في  فهي  �لمادية  �لقوة  و�أم��ا   -
�لم�ضتقيم  و�ل�ضلوك  و�لعدة  �لعدد 

و�لعمل �ل�ضالح. 
ويقول �لكاتب �ضوقي �أبو خليل في 
ك��ت��اب��ه »�ل���ح�������ض���ارة �ل��ع��رب��ي��ة 

�الإ�ضالمية«:
)قوة(  كلمة  في  �لذي  »و�لتنكير 
ويجعل  �لجن�ص،  ��ضتغر�ق  ُيفيد 
�لقوة  مفهوم  ف��ي  �ل��ت��ط��ور  �إر�دة 
كما  و�ج��ب��ة.  �لع�ضور  ب��اخ��ت��الف 
�إلى  �ال�ضتطاعة  ي  تق�ضّ �الآية  توجب 
�أب���ع���د م���د�ه���ا الإع�����د�د �ل��و���ض��ائ��ل 
�لقوة،  الإنتاج  و�لفنية  �ل�ضناعية 
�الإ�ضالمية  �لعقلية  �أدركته  ما  وذلك 
وو�جهت  جديدً�،  �ضيئاً  ر�أت  حين 
�إال  دفعه  �إل��ى  �ضبيل  ال  و�قعاً  �أم��رً� 
�إع��د�د  �إل��ى  فان�ضرفت  بو�ضائله، 
�لحديثة  للجيو�ص  ما  كل  لها  جيو�ص 
و�آالت  و�لنظام  �لطاعة  �ضفات  من 
بحرية  �أ�ضاطيل  �إعد�د  و�إلى  �لقتال، 

كالتي يملكها �لبيزنطيون و�أجود. 
َل��ُه��م} تقرر  و�  و�الآي���ة: {َو�أَِع�����ُدّ

�أي�ضاً �أمرين �ثنين: 
�ال�ضتر�تيجي،  �لدفاع  قانون   -
وي��ر���ض��م��ه �الإع�������د�د و�ل��ت�����ض��ل��ي��ح 

و�لتدريب، للحفاظ على �لوجود.
�لقوة  الأن  �ل�ضلمية،  �لوقاية   -
يطمع  ال  فالقوي  �الأع����د�ء،  ت���ردع 
�ل�ضعيف  ي��غ��ري��ه  �إن��م��ا  ب��ال��ق��وي، 
��ضتجابة ل�ضريعة �لغاب �لتي غلبت 
�لتو�زن  �إن  �لب�ضرية،  �لطبائع  على 
من  للتخفيف  رئي�ضياً  عن�ضرً�  يوؤلف 
ُيلغي  ب��ل  و�ل�ضدمات،  �لمو�جهة 
�أحياناً، الأن نتائج �لمعركة  �لحروب 
دولة  �ضد  قامت  �إذ�  م�ضمونة  غير 
ي�ضهل  حين  ف��ي  وم�ضلحة،  ق��وي��ة 
ال  �لتي  �ل�ضعيفة  �ل��دول��ة  �جتياح 
عن  تخلت  الأنها  �لدفاع،  على  تقدر 

�الإعد�د و�لتهيوؤ«. 
�الإ�ضالمية  �لعربية  )�لح�ضارة 

�ص 360 – 361(
و�إيمان �لرعيل �الأول �لذي تخّرج 
�أ�ض�ضها  �لتي  �لقادة«  »�أكاديمية  من 
�ل�ضالة  عليه  محمد  �لل  ر���ض��ول 
كان  �لمكرمة«،  »مكة  في  و�ل�ضالم 
ر�ضالة  �أ�ضحاب  باأنهم  �لقادة  �إيمان 
في  ن�ضرها  يريدون  �ضامية،  ربانية 
جعلهم  �لقوي  �الإيمان  هذ�  �لعالم. 
ي���ه���زم���ون ع����رو�����ص »ك�������ض���رى« 
ينت�ضر  �الإ�ضالم  وجعل  و»قي�ضر«، 

في بقاع �لعالم �ضرقاً وغرباً.
�ل�ضادق  �الإي��م��ان  ه��ذ�  وبف�ضل 
وهذه �لقوة �لروحية، كان �لمدد من 

�لل تعالى:
اِبُروَن  �ضَ ِع�ْضُروَن  نُكْم  ِمّ َيُكن  {�إِن 
اَئٌة  ِمّ نُكم  ِمّ َيُكن  َو�إِن  ِماَئَتْيِن  َيْغِلُبو� 

ُهْم  َنّ ِباأَ َكَفُرو�  �َلِّذيَن  َن  ِمّ �أَْلًفا  َيْغِلُبو� 
َقْوٌم اَلّ َيْفَقُهوَن}  )�الأنفال 65(. 

وجاء في �الآية �لتي بعدها �إ�ضارٌة 
الفتة �إلى عون �لل ومدده للمخل�ضين 
�أن �ضاوَر  �ل�ضادقين �ل�ضابرين، بعد 
و�إعد�دهم  في عددهم  �ضكٌّ  �لموؤمنيَن 
ليقول  �لعدو،  �أمام جحافل  وقوتهم، 

لهم ربهم:
�أََنّ  َوَعِلَم  َعْنُكْم   ُ �لَلّ َخَفَّف  {�اْلآَن 
ِماَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن  ْن  َف��اإِ ْعًفا  �ضَ ِفيُكْم 
ْن َيُكْن ِمْنُكْم  اِبَرٌة َيْغِلُبو� ِماَئَتْيِن َو�إِ �ضَ
َمَع   ُ َو�لَلّ  ِ �لَلّ ِباإِْذِن  �أَْلَفْيِن  َيْغِلُبو�  �أَْلٌف 

اِبِريَن} )�الأنفال 66(.  �ل�ضَّ
�لتي  �الإيمانية  �لقوة  هذه  بف�ضل 
�لقلب، كان حر�ضهم على  وقرت في 
للحياة،  حبهم  من  �أق��وى  �ل�ضهادة 
حتى يكون �لن�ضر للم�ضلمين وينت�ضر 

هذ� �لدين. 
�لروحية،  �ل��ق��وة  ه��ذه  وبف�ضل 
بطوالت  �الإ�ضالمي  �لتاريخ  �ضّجل 
نادرة في عهد �لر�ضول عليه �ل�ضالة 
بطاًل  ثمانين  على  يزيد  لما  و�ل�ضالم 
موكب  – في  �الإ���ض��الم  »�أب��ط��ال  من 
�لكاتب  جمعها  �ل��خ��ال��د«،  �لنبوة 
ف��اروق  محمد  �الإ���ض��الم��ي  و�لمفكر 
ناهزت  مجلد�ت  �أرب��ع��ة  في  �لبطل 
ق�ض�ص  فيها  يروي  �ضفحة،  �الألفي 
�أ�ضبال و�ضباب، مالأ �الإيمان قلوبهم، 

فقاتلو� �لم�ضركين �أ�ضد قتال:
في  �ضاقاه  »ُقطعت  من  فمنهم   -
�لمعركة، فجعل يحبو على ركبتيه، 
غلبه  حتى  �لخيل  وت��ط��وؤه  ويقاتل 

�لموت«. 
- ومنهم من كان يطلب �إلى ر�ضول 
�لل �ضلى �لل عليه و�ضلم، »مرة بعد 
مرة، وغزوة �إثر غزوة، لكي يدعو له 
بال�ضهادة، فال يجيبه �لر�ضول �لكريم 
�إلى طلبه، بل كان يدعو له والإخو�نه 

بال�ضالمة و�لفوز و�لغنيمة«. 
�لعو�م ر�ضي  �لزبير بن  - ومنهم 
�لل عنه �لذي هجم على ح�ضن �لكفار 
بمفرده ليفتح باب �لن�ضر للم�ضلمين، 
�الأزور ر�ضي  بن  - ومنهم �ضر�ر 
�لل عنه �لذي هجم على جي�ص �لروم 

بمفرده، 
- وخالد بن �لوليد ر�ضي �لل عنه 
�لكفار  ���ض��ف��وف  ع��ل��ى  ه��ج��م  �ل���ذي 
�ضفوف  �إلى  وعاد  قائدهم  و�ختطف 
ولم  معركة  مئة  وخا�ص  �لم�ضلمين، 

يخ�ضر و�حدة منها، 
�لل  ر�ضي  �لطيار  جعفر  ومنهم   -
عنه �لذي ح�ضن ر�ية �لجهاد بعدما 
تقطعت يد�ه، ومنهم ومنهم ومنهم... 
تعالى  �للُ  �أّي��ده��م  �لذين  �أول��ئ��ك 
بجنوٍد لم يروها، وجعل كلمة �لل هي 
هي  ك��ف��رو�  �ل��ذي��ن  وكلمة  �لعليا، 

�ل�ضفلى. 
�ل�ضريف:  �لحديث  في  ورد  وقد 
فر�أيت  �الأر����ص،  لي  زوى  �لل  »�إن 
م�ضارقها ومغاربها، و�إن �أمتي �ضيبلغ 
)رو�ه  منها«  ل��ي  ُزوَي  م��ا  ملكها، 

م�ضلم(. 
ولم يكن ذلك بقوة �ل�ضيف وحده، 
بالحكمة  �لل  �إل���ى  وب��ال��دع��وة  ب��ل 
وب��ال��ق��دوة  �لح�ضنة،  و�ل��م��وع��ظ��ة 
�ل�ضالحة، وبالعدل و�لعلم، وبكل ما 
قيٍم  من  �لحنيف  �الإ���ض��الم  به  ج��اء 
زعماء  �قتنع  فقد  و�ضلوك.  و�أهد�ٍف 
�ل��ق��ب��ائ��ل ف���ي �ل��م��دي��ن��ة �ل��م��ن��ورة 
في  �لكريم  �لنبي  وبايعو�  باالإ�ضالم، 
و�لثانية  �الأول���ى  �لعقبة«  »بيعة 
بدون معركة وال قتال. وكذلك حينما 
دخل �لتتار في دين �الإ�ضالم، وكانو� 
ع�ضكرياً  �لم�ضلمين  على  تفوقو�  قد 
و�حتلو� بالدهم، في �ضابقة لم يعرف 
بالمنت�ضر  �إذ�  لها،  مثياًل  �لتاريخ 
يدخل في دين وعقيدة �لمهزوم، �أي 

في دين �الإ�ضالم.
وهذ� هو �لجزء �لثاني من �لقوة، 
�ل�ضالح  �لعمل  �أو  �لمادية  �لقوة  �أي 
بكل متفرعاته، ف� »�الإيمان هو ما وقر 
في �لقلب و�ضدقه �لعمل«، كما يقول 
و�ل�ضالم.  �ل�ضالة  عليه  �لم�ضطفى 
على  بد�ية  يقوم  �لمتكامل  فاالإعد�د 
�إليه  يرمز  ما  وه��ذ�  و�لعدة.  �لعدد 

�ل�ضق �لتالي من �الآية: 
َباِط �ْلَخْيِل}، {َوِمن ِرّ

�لتي ترمز �إلى �لقوة �لمادية �لتي 
كانت في حينها �أ�ضّد تعبيرً�، ومظهرً� 
�أ���ض��ا���ض��ي��اً م��ن م��ظ��اه��ر �ل��ق��وة في 
خير  �لقوي  »و�ل��م��وؤم��ن  �ل��ح��روب. 
�ل��م��وؤم��ن  م���ن  �لل  �إل�����ى  و�أح������ب 

�ل�ضعيف«. )رو�ه م�ضلم 2664(
وهي  �لحرب،  �آلة  �لخيل  ورب��اط 
من  وعلماً،  ودر�ي���ة  خبرة  تحتاج 
�الإعد�د  �أنو�ع  �إلى  َرَمَزْت  فاإنها  هنا، 
�الأخرى من �إعد�د علمي و�قت�ضادي 
وتنموي  وتربوي  وبيئي  و�ضيا�ضي 
و�ضحي وريا�ضي و.... ومن تخطيط 

و�إد�رة وتن�ضيق ودر�ية و...
علينا  يوجب  �لعلمي  ف��االإع��د�د 
�لحر�ص على �لبحث �لعلمي �أي على 
يقول  كما  �لعلم،  طلب  في  �لزيادة 
ِبّ ِزْدِني ِعْلًما} )طه  تعالى: {َوُقل َرّ
ع�ضر  في  ونحن  �ضيما  ال   ،)114 –
�لعلمي،  و�ل��ت��ط��ور  �لعلم  ��َم��ُت��ه  ���ضِ
وباالأخ�ص �لعلم �لنافع وكان ر�ضول 
ربه  يدعو  و�ضلم  عليه  �لل  �ضلى  �لل 

د�ئماً: 
و�نفعنا  ينفعنا،  ما  علمنا  »�للهم 
)�أخرجه  علما«.  وزدنا  علمتنا،  بما 

�لحاكم 1/510(، 
ب�  يكون  ما  �أ�ضبه  �ل��دع��اء  وه��ذ� 
دورًة  د�رت  كلما  �لتي  �لثلج«  »كرة 
�لكبير  �الإيجابي  و�أثرها  حجمها  ز�د 
�أن  ذل��ك  �إل��ى  �أ���ض��ف  �لمجتمع.  ف��ي 
�ل�����ض��ر�ع ب��ي��ن �الأم����م �أ���ض��ب��ح في 
بعدً�  ياأخذ  �لحديثة  �لتكنولوجيا 
�لحا�ضرة،  �أيامنا  في  ج��دً�  كبيرً� 
بحروب  ي�ضمى  ما  �إلى  و�ضلنا  حتى 
�لم�ضّيرة  فالطائر�ت  �لتكنولوجيا. 
بدون طيار �أ�ضبحت جزًء رئي�ضاً في 
حروب �ليوم، و�ضلُّ �أجهزة �لتو��ضل 
هدفاً  �أ�ضبحت  �لعدو  عند  �لحديثة 
�إلى  باالإ�ضافة  هذ�  معركة،  كل  في 
كل  تحمل  �لتي  �لقتال  �أ�ضلحة  تطور 
يوم »�إنجازً�« علمياً متز�يدً� في قوة 

�لقتل و�لتدمير.
في  �القت�ضادية  �الأه����د�ف  �أم���ا 
�ضر�عات �الأمم فاأ�ضبحت تهدف �إلى 
و��ضتنز�ف  �الق��ت�����ض��ادي  �ل��ت��ف��وق 
ثرو�ت �ل�ضعوب �لفقيرة تحت �ضتار 
�لعولمة �القت�ضادية، �لتي تحمل في 
في  وتزيد  لالأقوى،  �لغلبة  بذورها 
وهي  �لفقير،  و�إف��ق��ار  �لغني،  غنى 
ت����زد�د ����ض���ر�وًة ي��وم��اً ب��ع��د ي��وم، 
�لفقيرة  �لدول  من  �الأدمغة  وهجرة 
�أكثر  �أ�ضبحت  �لغنية  �ل��دول  �إل��ى 
ي�ضرً� و�ضهولة من ذي قبل. و�أ�ضبح 
في  ويتز�يد  ينمو  �لمعرفة  �قت�ضاد 
�أيامنا �لحا�ضرة لي�ضكل في �لم�ضتقبل 
دورة  ف��ي  �ل��ز�وي��ة  حجر  �لقريب 
�القت�ضاد �لعالمي، وهو ال يحمل في 

�أهد�فه �أي ُبعٍد �إن�ضاني �ضامل.
تق�ضي  �ل�ضيا�ضة  ف��ي  و�ل��ق��وة 
باالنفتاح على جميع مكونات �الأمة، 
�إيماناً باأن »يد �لل مع �لجماعة«، وال 
بد للجماعة من �أن تختلف في فكرها 
وطروحاتها و�إن تقاربت �أو ت�ضابهت 

في �أهد�فها. يقول تعالى: 
ِ َجِميًعا َواَل  ُمو� ِبَحْبِل �لَلّ {َو�ْعَت�ضِ

ُقو�} )�آل عمر�ن 103(،  َتَفَرّ
ويقول �أي�ضاً: 

{َوَتَعاَوُنو� َعَلى �ْلِبِرّ َو�لَتّْقَوى َواَل 

َو�ْل��ُع��ْدَو�ِن}  �اْلإِْث���ِم  َعَلى  َتَعاَوُنو� 
)�لمائدة 2(. 

ويقول �أهل �لحكمة: 
»في �لنقا�ص تولد �لحقيقة«، 

ورحم �لل �لقائل: 
ْفِو  �ضَ من  خير  �الختالف  »َك���َدُر 

�لُفرقة«.
يقّوي  و�الت��ح��اد  ق��وة،  فاالتحاد 
�لِقّلة، و�لُفرقة ُت�ضعف �لكثرة. لذلك 
باالتحاد  �إال  �لمادية  �لقوة  تكتمل  ال 
ومكوناتها  عنا�ضرها  بين  و�لتكامل 

و�لعمل معاً على �أهد�فها �لكبرى. 
وي���ق���ول �ل��ن��ب��ي ع��ل��ي��ه �ل�����ض��الة 

و�ل�ضالم: 
- »يو�ضك �أن تتد�عى عليكم �الأمم 

كما تتد�عى �الأكلة على ق�ضعتها،
- قالو�: »�أِمن قّلة نحن يومئذ يا 

ر�ضول �لل؟ 
- قال بل �أنتم يومئٍذ كثير، ولكنكم 
�أبو د�ود  غثاء كغثاء �ل�ضيل« )رو�ه 

و�الإمام �أحمد(.
و�الإعد�د �لتنموي ُيبنى على مبد�أ 
�لتنمية �لم�ضتد�مة، �لتي تعالج �لفقر 
و�لعوز، وتوؤّمن فر�ص �لعمل لجميع 
تنمية  على  وترتكز  �لمجتمع.  �أبناء 
روح �لريادة في �الأجيال �ل�ضاعدة، 
وعلى �اللتز�م بفرو�ص �لكفاية �لتي 
�ضرعها �الإ�ضالم، و�لتي ت�ضد حاجات 
�لتطور  م��ع  �ل��م��ت��ز�ي��دة  �لمجتمع 
�لعلمي �لنافع و�لمتو��ضل. و�لجهاد 
بالتكافل  �أي�����ض��اً  يق�ضي  �لتنموي 
�لمجتمع  �ضر�ئح  بين  �الجتماعي 
ما  �إلى  بالمجتمع،  لن�ضل  �لمختلفة، 
بن  عمر  �لر��ضد  �لخليفة  �إليه  و�ضل 
�أن يوزع مال  �أر�د  عبد�لعزيز عندما 

�لزكاة فلم يجد من ياأخذها. 
�لقيم  على  �لتربية  في  و�الإع��د�د 
و�الأخ�������الق، �أ���ض��ب��ح ف���ي �أي��ام��ن��ا 
ما�ضة،  ���ض��رورة  ي�ضكل  �لحا�ضرة 
�النفتاح  ظ��روف  في  بالغة  و�أهمية 
مو�جهة  وف��ي  �ل��و����ض��ع،  �لمعرفي 
و�لغريزة  �لتطرف  خطاب  �نت�ضار 
و�لع�ضبية في معظم و�ضائل �الإعالم 
هذ�  وك��ل  �الجتماعي.  و�لتو��ضل 
بو�ضائلها  حديثًة  تربيًة  ي�ضتوجب 
مخاطبة  ُت��ح�����ض��ن  وم��ن��ط��ل��ق��ات��ه��ا، 
مختلف  ف��ي  �ل�����ض��اع��دة  �الأج���ي���ال 
مر�حلهم �لعمرية وتزرع في نفو�ضهم 
يتطلب  �أن��ه  كما  �الإن�ضانية.  �لقيم 
حديثاً  تربوياً  �إع��د�دً�  �لمر�أة  �إعد�د 
مع  يتنا�ضب  بما  �أوالده����ا  لتربية 
�الأه������د�ف و�ل��ق��ي��م �الإ���ض��الم��ي��ة، 

ويتنا�ضب �أي�ضاً مع روح �لع�ضر.
وم��ع ت��ن��وع وج���وه �الإع����د�د في 
علينا  وج���ب  �ل��ح��ا���ض��رة،  �أي��ام��ن��ا 
و�لعّدة،  �لعدد  في  �لقوي  �الإع��د�د 
من  وغيرها  �لمحاور  هذه  كل  وفي 
تطور  م��ع  �لم�ضتحَدثة،  �ل��م��ح��اور 
وتغّير  �ل��زم��ان،  وت��ط��ّور  �ل��ع��ل��وم 
لنا  لتتحقق  �لمحيطة،  �ل��ظ��روف 
���ض��وؤون��ن��ا،  �إد�رة  ف���ي  �ل���ري���ادة 
�لح�ضارة  ن��م��اء  ف��ي  و�ل��م�����ض��ارك��ة 
�الإن�ضانية �ل�ضليمة، �لتي كان لنا فيها 

دور كبير في ما�ضينا �لم�ضرق.   
ت��ج��در �الإ����ض���ارة ف��ي �آخ���ر ه��ذ� 
�لمحور �إلى �أن �لل قد تعّبدنا في هذه 
يتعَبْدنا  ول��م  باال�ضتطاعة  �الآي���ة 
�لعدو  تعد�د  بمثل  )�أي  بالمماثلة 
وق���وت���ه(، وذل����ك ف���ي ق��ول��ه {م��ا 
فاإن  مطلوب،  فالتفوق  ��ضتطعتم}، 
هو  فالمطلوب  ُم�ضتطاعاً،  يكن  لم 
�أي  �ال�ضتطاعة،  من  �الأق�ضى  �لحد 
بكل ما �أوتينا من قوة روحية ومادية 
و�إمكانيات معنوية، ظاهرة وباطنة، 
�أف�ضل  وكلما كانت ظاهرة، كان ذلك 
قبل  �لعدو  �إره��اب  لنا  يتحقق  حتى 

مبارزته.
�أنه  �إلى  �أي�ضاً  �الإ�ضارة  تجدر  كما 
مهما تعّززت قوة �لم�ضلمين وباأ�ُضهم، 
�أن  فعليهم  عدوهم  قوة  على  وز�دت 
يوؤدي  �لغرور  الأن  بذلك،  يغتّرو�  ال 
ودليل  �لهمة،  و�ضعف  �لتكا�ضل  �إلى 
ذلك قول �لل تعالى في معركة حنين، 
َكْثَرُتُكْم  �أَْعَجَبْتُكْم  �إِْذ  ُحَنْيٍن  {َوَيْوَم 
َعَلْيُكُم  اَقْت  َو�ضَ �َضْيًئا  َعْنُكْم  ُتْغِن  َفَلْم 

�الأَْر�ُص ِبَما َرُحَبْت ُثَمّ َوَلّْيُتْم ُمْدِبِريَن} 
)�لتوبة – 25(، فالغرور يوؤدي �إلى 

�لهزيمة.
- �لمحور �لثاني: 

ُكْم  َوَعُدَوّ  ِ �لَلّ َع��ُدَوّ  ِبِه  {ُتْرِهُبوَن 
 ُ �لَلّ َتْعَلُموَنُهُم  اَل  ُدوِنِهْم  ِمن  َو�آَخِريَن 

َيْعَلُمُهْم}،
�أي �أن على �لم�ضلمين �أن يبذلو� ما 
عددً�  �الإع��د�د،  من  ��ضتطاعتهم  في 
وع���دة، ���ض��الح��اً وع��ل��م��اً، وت��دري��ب��اً 
و�إن��ف��اق��اً، و�إي��م��ان��اً ���ض��ادق��اً، حتى 
يت�ضنى لهم »�إرهاب« �لعدو، ويكون 
في ذلك ردع ٌ له عن �لقتال، موؤمنين 
باأن �لل عز وجل يقول، وقوله �لحق: 
 َ �لَلّ �إَِنّ  ُرُه  َمنَين�ضُ  ُ �لَلّ َرَنّ  {َوَلَين�ضُ

َلَقِوٌيّ َعِزيٌز} )�لحج – 40(.
فعل  من  م�ضتقة  »�إره��اب«  وكلمة 
»َرَهَب«، وقد وردت مع م�ضتقاتها في 
�لقر�آن �لكريم 12 مّرة، ولم تعِن في 
�أي منها، �لقتل �أو ترويع �الآمنين �أو 
كل  وف��ي  �لحرمات.  على  �الع��ت��د�ء 
�لخوف  تعني:  كانت  �الآي���ات  ه��ذه 
نحن  �لتي  �الآي���ة  ف��ي  )كما  �أح��ي��ان��اً 
ب�ضددها(، و�لخ�ضية �أحياناً، كما في 

قوله تعالى:
ِبَعْهِدُكْم  �أُوِف  ِبَعْهِدي  {َو�أَْوُف���و� 

اَي َفاْرَهُبوِن} )�لبقرة – 40(،  َو�إَِيّ
في  كما  �أخ��رى،  �أحياناً  و�لتعّبد 

قوله تعالى: 
َوُرْهَباَنُهْم  ْح��َب��اَرُه��ْم  �أَ ��َخ��ُذو�  {�َتّ
ِ} )�لتوبة – 31(،  ن ُدوِن �لَلّ �أَْرَباًبا ِمّ
و�ل���ره���ب���ان ه���م رج����ال �ل��دي��ن 
كانت  لذلك  �لدنيا.  ف��ي  �ل��ز�ه��دون 
�إل��ى   » Terrorism« كلمة  ترجمة 
خطاأً  »�الإره���اب«  ب�  �لعربية  �للغة 
كلمة  ه��ي  ل��ه��ا  ظ���اه���رً�، و�الأق�����رب 
�أ�ضّد من �لخوف  �لترويع. و�لترويع 
و�ضف  في  تقال  كلمة  وهي  و�لفزع، 

�لجر�ئم �لكبيرة، 
يقال: جريمة مرّوعة، 

ويقال �رتاع لمنظر �لجريمة.
�لباحث  يعّرفه  كما  و�ل��ت��روي��ع 
�لدكتور عبد�لل �ل�ضلطان في مقاٍل له 
في »جريدة �لحياة«، على موقعها، 

هو:
من  �الإن�����ض��ان  يعتري  »�نقبا�ص 

�ل�ضيء �لمخيف«، 
باتفاق  و�لّدية  �لق�ضا�ص  ويجب 
�لترويع  �إذ� نتج عن  �لفقهاء  جمهور 

جناية �أو �ضرر. 
ترويع  عن  �الإ���ض��الم  نهى  ولذلك 
�الآمنين، �ضو�ء كان ذلك �إيذ�ءً� ح�ضياً 
يقول  ف��ع��اًل.  �أو  ق��واًل  معنوياً،  �أو 

ر�ضول �لل �ضلى �لل عليه و�ضلم: 
فاإن  �أخيه بحديدة  �إلى  �أ�ضار  »من 
�لمالئكة تلعنه حتى يدعه، و�إن كان 
م�ضلم(،  )رو�ه  و�أم��ه«  الأبيه  �أخ��اه 

وفي حديث �آخر: 
م�ضلماً«  يرّوع  �أن  لم�ضلٍم  يحل  »ال 

)رو�ه �لترمذي(. 
وفي در��ضة حديثة ُن�ضرت �أو�خر 
�لطبية  �لمجلة  ف��ي   2015 �ل��ع��ام 
�أن  �لباحثون  وج��د  �لبريطانية، 
لزيادة  توؤدي  �لرعب  �أفالم  م�ضاهدة 
لالإ�ضابة  ي���وؤدي  مما  �ل���دم،  تخثر 

بالجلطات �لقلبية )موقع �لكحيل(. 
ك��م��ا ن��ه��ى �الإ����ض���الم ع��ن ت��روي��ع 

�لحيو�ن، فما بالك باالإن�ضان؟!، 
حينما  �لحمامة  �ضكوى  ذلك  ومن 
بن  عبد�لل  فعن  فر�خها،  في  عت  ُروِّ

م�ضعود ر�ضي �لل عنه قال: 
�لل  ر�ضول  �إلى  �لحّمرة  »فجاءت 

�ضلى �لل عليه و�ضلم وهي ت�ضيح. 
فقال �لنبي عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم: 

»من فجع هذه بفرخْيها؟«،
- قال: فقلنا: نحن، 

�أبو  )رو�ه  »فردوهما««  ق��ال:   -
د�ود( )موقع �ضيد �لفو�ئد(.

اَل  ُدوِن���ِه���ْم  ِم���ن  - {َو�آَخ����ِري����َن 
ُ َيْعَلُمُهْم}،  َتْعَلُموَنُهُم �لَلّ

عد�وته،  ُتعرف  ال  من  كل  وه��م 
�أو  �ل�ضفوف  �ضمن  ك��ان��و�  ���ض��و�ء 
يكون  ما  وغالباً  �ل�ضفوف.  خ��ارج 
من  �أو  �لمنافقين  م��ن  �إم��ا  ه���وؤالء، 
�لمرتبطين باأجهزة خارجية معادية. 

{َيُقوُلوَن  �لذين  هم  و�لمنافقون 
ا َلْي�َص ِفي ُقُلوِبِهْم}، ِباأَْفَو�ِهِهم َمّ

وق����د ي���ك���ون���ون ب��ي��ن ���ض��ف��وف 
لما  منكرة  قلوبهم  ولكن  �لم�ضلمين، 
بين  مذبذبين  تر�هم  �أمامهم،  يجري 
ذلك، ال �إلى هوؤالء وال �إلى هوؤالء، بل 
ِمْنُهْم  �أَْق����َرُب  َي��ْوَم��ِئ��ٍذ  ِلْلُكْفِر  {ُه��ْم 

ِلاْلإِيَماِن}.
خارجية  باأجهزة  و�لمرتبطون 
�لعدو،  ل�ضالح  يتج�ّض�ضون  معادية، 
وي��ن��ق��ل��ون �أخ���ب���ار �ل��م��ج��اه��دي��ن 
وم�ضاريعهم  وعتادهم  و�أع��د�ده��م 
علمية  �أبحاث  من  �الأخرى  �لجهادية 
خطٍط  �أو  عليها،  �ل��ع��م��ل  ي��ج��ري 
ذلك  غير  �أو  معلنة،  غير  �قت�ضادية 
حتى ياأخذ �لعدو �حتياطاته �لالزمة 
�الإعد�د  �إظهار  كان  لذلك  الإحباطها. 
يتوّج�ضون  �الأع���د�ء  يجعل  �لقوي 
�أو  �ل��م��ب��ا���ض��ر  �ل��ق��ت��ال  خ��ي��ف��ة م���ن 

�لمو�جهة �لمبا�ضرة.
- {َوَما ُتنِفُقو� ِمن �َضْيٍء ِفي�َضِبيِل 

ِ ُيَوَفّ �إَِلْيُكْم َو�أَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن}، �لَلّ
�أي وما تنفقو� من نفقة في �ضر�ء 
من  يلزم  ما  وك��ل  و�لعتاد،  �ل��ع��ّدة 
�الإعد�د من قوة مادية فهو في �ضبيل 
�أجورهم  تعالى  �لل  و�ضيوفيهم  �لل، 
يوم �لقيامة من ع�ضرة �أ�ضعاف �إلى 
�ضبعمائة �ضعف، و�لل ي�ضاعف لمن 

ي�ضاء. 
قد  �الآي��ة  ه��ذه  ب��اأن  بالقول  �أختم 
في  �ل��دف��اع  ��ضتر�تيجية  ب��ّي��ن��ت 
�الإ���ض��الم من خ��الل �الإع���د�د �ل��الزم 
ميادين  جميع  ف��ي  ب��ق��وة  و�لعمل 
�لحياة بما يخدم �أهد�ف رفعة وقوة 
و�إظهار  �الإ�ضالمي،  �لمجتمع  و�أمان 
�لعادل  �ل�ضالم  يتحقق  حتى  ذل��ك، 
�الآية  في  ذلك  جاء  وقد  �الأم��م،  بين 

�لتي بعدها: 
َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  ِلل�َضّ َجَنُحو�  {َو�إِْن 
ِميُع  �ل�َضّ ُه��َو  ��ُه  َنّ �إِ  ِ �لَلّ َعَلى  ��ْل  َوَت��َوَكّ

�ْلَعِليُم} )�الأنفال – 61(.

د. عبدالإله ميقاتي

قراءة في الآية 60 من �سورة)الأنفال( )5(
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الجغرافية  الك�شوف  التجاهات  كان 
الخام�س  ال��ق��رن  نهاية  ف��ي  االأوروب���ي���ة 
ع�شر واأوائل القرن ال�شاد�س ع�شر نحو 
بحرية  ط��رق  واكت�شاف  الظلمات  بحر 
جديدة ت�شل اأوروبا بالهند ثم اكت�شاف 
االقت�شادي  االأث����ر  االأم��ي��رك��ي��ة  ال��ق��ارة 

واالج��ت��م��اع��ي وال�����ش��ي��ا���ش��ي وال��ث��ق��اف��ي 
العظيم على العالم العربي باأ�شره وعلى 

م�شيرة تطوره.
فقد كان الطريق البحري الجديد اإلى 
للعرب فهذا  اأ�شر كامل  الهند هو عملية 
البري  للطريق  نقليا  اأ�شرا  كان  الطريق 

ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ح��ي��ث ����ش���رق���وا ال��م��وق��ع 
الجغرافي البوؤري للعرب ومعه �شرقوا 
�شرقوا  وذاك  هذا  ومع  ال�شرق  تجارة 

قوتهم ال�شيا�شية بالكامل.
الآالف  العربي  العالم  ك��ان  اأن  فبعد 
الدولية  للتجارة  ركيزة  عقدة  ال�شنين 
ب��ح��ي��ث ا���ش��ت��م��ر ال�����ش��راع ال��ح�����ش��اري 
محتدمًا وقويًا ودائمًا بين االأمبرطوريات 
التجارة  طرق  تاأمين  اأجل  من  القديمة، 
الدولية، وهو ما جعل �شم�س الح�شارة 
تلك  بقيت  ق��د  ال��ب��اد  ه��ذه  ع��ن  تغيب  ال 
على  م�شتمرة  ب�شورة  �شاطعة  ال�شم�س 
حتى  تغب  ول��م  ع��ام  اآالف  خ�شمة  م��دى 
الدولية  التجارة  في  النقل  مركز  تحول 
وعبر  ال�شالح  الرجاء  راأ���س  طريق  اإلى 
المحيط االأطل�شي، اأي بعد عام 1417 م.

للطريق  البرتغال  اكت�شاف  كان  فقد 
البحري الجديد، هو على ح�شاب العرب 
اأ�شا�شًا �شواء تجاريًا اأو ا�شتراتجيًا وهم 
العرب  ال��ذي��ن ورث���وا دور  ال��واق��ع  ف��ي 
ال�شلمي والع�شكري.. واإذا كانت المدن 
االإي��ط��ال��ي��ة ق���د ���ش��ارك��ت ال���ع���رب ب��ه��ذا 
المكمل  ب��اع��ت��را���ش��ه��ا  ف��ه��ذا  الم�شير 
تجارة  �شل�شلة  في  الثانوي  االأوروب���ي 
االأول  العقد  خال  ففي  القديمة  ال�شرق 
من عودة ماجان من الهند كانت �شفن 
تدخل  وبيروت  االإ�شكندرية  من  العرب 
البندقية فارغة الأول مرة، لقد غا�س الدم 
وجف من ال�شريان والوريد معًا فتوقف 

قلب االقت�شاد العربي االإ�شامي.
كان من النتائج الخطيرة لاكت�شافات 
انقابًا  اأحدثت  اأن  الجغرافية  الحديثة 
في الحركة الب�شرية والماحة الدولية، 
المحيط،  اإل��ى  القديم  العالم  خ��رج  فقد 
م��ح��دودًا  القديم  العالم  ك��ان  اأن  وب��ع��د 
ومتناه فاإذا بالعالم الجديد غير محدود 
وال متناه وبداأت المرحلة المحيطية في 
محدودة  كانت  اأن  بعد  الب�شرية،  تاريخ 

اأهمية  ف�شاعت  ال��ب��ح��ري��ة،  بالمرحلة 
اأهمية  وبرزت  المغلقة  الداخلية  البحار 
البحار المحيطية فاإذا بالبحر المتو�شط 
كل  يفقد  االأول خا�شة،  ولكن  والبلطيق 
االأول  لي�شبح  التاريخية  اأهميته  منهما 
اآ�شنة  �شيد  بركة  والثاني  مغلقًا  زقاقًا 
اإل��ى  االأط��ل�����ش��ي  المحيط  ي��ت��ح��ول  فيما 
هذا  وم��ع  ال��ج��دي��د«  المتو�شط  »البحر 
الجغرافي  ال��ت��وج��ي��ه  ان��ق��ل��ب  االن��ق��اب 
دول  قيمة  وانحدرت  واالأقاليم  للقارات 
وموانئ البحر المتو�شط لتنتقل الزعامة 

اإلى دول وموانئ غرب اأوروبا.
وه���ك���ذا، دخ��ل��ت ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
االإ�شامية في عزلة عن الحركة التجارية 
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ت��ي ات��ج��ه��ت ع��ب��ر ال��ط��رق 
ال��رج��اء  عبر  الهند  اإل���ى  اإم���ا  ال��ج��دي��دة 
التي  االأميركية  القارة  اإلى  اأو  ال�شالح 
اال�شتعمارية  ال����دول  ���ش��راع  ���ش��ه��دت 

اال�شتيطانية االأوروبية.
وبفقدان الدور اال�شتراتيجي الدولي 
والمركز االقت�شادي المميز، بداأ العالم 
العربي ينحدر وينهار... وهذا ما �شهل 
للدولة العثمانية النا�شئة في االأنا�شول، 
المناطق  عبر  غ��رب��ًا  اتجهت  اأن  وب��ع��د 
وال��ي��ون��ان  ب��ل��غ��اري��ا  لتحتل  االأوروب���ي���ة 
وت�����ش��ل اإل����ى ح����دود ف��ي��ي��ن��ا، ث��م ع��ادت 
جنوبًا  العربية  المناطق  في  وتو�شعت 
عام  م�شر  اإل��ى  ولت�شل  �شوريا  فتحتل 

.1517
على  العثماينة  ال��دول��ة  �شيطرة  م��ع 
العالم العربي انقطع االت�شال بين هذا 
كامل  �شبه  انقطاعًا  اأوروبا  العالم وبين 
هناك  وك��اأن  بالتاأثر  تبادل  اأي  و�شمر 
عالمين بعيدين ال عاقة لهما ببع�شهما 
على  االنقطاع  هذا  اأثر  وبالتالي  مطلقًا 
المناطق  في  الحديثة  المعرفة  اإمكانية 

العربية.
)جزء من ن�ص �أطول(

كان من ثمار قيامي بمهمة تدري�ص 
�لعلوم  كلية  في  �لنه�ضة  فكر  مادة 
�للبنانية  �لجامعة  في  �الجتماعية 
�لقرن  م��ن  �لثمانينيات  ب��د�ي��ة  ف��ي 
�ضاملة  در��ضة  �أعددت  �أن  �لما�ضي، 
للفكر �ل�ضيا�ضي ل�ضخ�ضية طر�بل�ضية 
في  هاماً  دورً�  لعبت  �لقلمون،  من 
�لحياة �لفكرية �لعربية و�الإ�ضالمية 
في �أو�خر �لقرن �لتا�ضع ع�ضر وبد�ية 
�لقرن �لع�ضرين، عنيت �ل�ضيخ محمد 
مجلة  ونا�ضر  �ضاحب  ر�ضا،  ر�ضيد 
على  حملت  �لتي  �لم�ضرية  �لمنار 
ق�ضايا  من  هاماً  ج��زءً�  �ضفحاتها 
�الإمام  �إ�ضهام  من  م�ضر  في  �لع�ضر 
محمد عبده بالكتابة فيها، و�لترويج 
ولفيف  �الأفغاني  �لدين  الأفكار جمال 
و�لم�ضلمين  �لعرب  �لمفكرين  من 
بذور  ل��زرع  �أنف�ضهم  َن��َدُب��و�  �لذين 
�لتخلف  م��ن  و�ل��خ��روج  �لنه�ضة 
على  طوياًل  هيمن  �ل��ذي  و�ل�ضياع 
لقرون  و�الإ�ضالمي  �لعربي  �لعالمين 

عديدة.
في هذه  �أقدمه  ما  �أن  �أعتقد   )...(
نو�ة  ي�ضكل  و�لمحا�ضر�ت  �الأبحاث 
روؤية عن هوؤالء �لمفكرين مو�ضوعية 
مفيدة  فكرية  قاعدة  تكون  �أن  يمكن 
بالدر��ضة  �لتو�ضع  في  يرغب  لمن 
�لمفكرين  ه��وؤالء  فهم  في  و�لتعمق 
�لوقت  ذ�ت  وف��ي  �لمرحلة،  وتلك 
يمكن �أن تزّود �لقارئ ب�ضورة �أّولية 
جاّدة عن �لمفكرين مو�ضوع �لبحث 
وعن �لق�ضايا �لمطروحة لمن ال يجد 
در��ضة  في  �لتو�ضع  �إمكانية  بنف�ضه 
تاريخ  م��ن  �ل��ه��ام��ة  �لمرحلة  ه��ذه 

�لعرب �لحديث.
)...( وينبغي �أن �أو�ضح �أمرً�، قد 
ي�ضهم في �إز�لة �لتبا�ص ال بد �أن يقع 
�أن �الأبحاث  في �ضر�كه �لقارئ وهو 

كتبت  �أن  �ضبق  و�لتي  �أقدمها  �لتي 
توؤكد  كانت  بعيدة،  �ضنو�ت  منذ 
�لنه�ضة  فكر  على  عامة  ب�ضورة 
�أنني  حين  في  �لحديثة.  �لعربية 
�لمجموعة  لهذه  عنو�ناً  و�ضعت 
 - �ل�ضائع  �ل��زم��ن  م��ن  »�ل��خ��روج 
وعّلة  �لعربية«  �لنه�ضة  محاوالت 
�الأبحاث  ف�ضاء  بين  �لتباين  ه��ذ� 
�لزمن  �أن  هو  �لمو�ضوع،  و�لعنو�ن 
بين كتابة �لن�ضو�ص و�إعد�د �لكتاب 
للطباعة، كان كفيالً باأن يطرح �ضوؤ�اًل 
�إنكار  يمكن  ال  �أن��ه  وه��و  جوهرياً، 
لعبو�  �لذين  �لمفكرين  هوؤالء  ودور 
و�لمكان  �لزمان  �إطار  في  مهماً  دورً� 
هم  هل  ولكن  �لعربية،  �لحياة  في 
�ضهدت  وه���ل  »ن��ه�����ض��ة«  �ضانعو 
�لعربي  و�لفكر  �لعربية  �لمجتمعات 
�لفكر  �أ�ض�ص  غّيرت  حقيقية  نه�ضة 
�ل��ع��رب��ي و�ل��ق��ي��م �ل�����ض��ائ��دة في 
لم  �أنهم  �أم  �لعربية؟  �لمجتمعات 
ونا�ضطين  ر�أي  قادة  �ضوى  يكونو� 
�لقرن  في  �لعربية  �لمجتمعات  في 
�لتا�ضع ع�ضر وبد�ية �لقرن �لع�ضرين، 
�لجمود  م��ن  خ���روج  طالئع  ك��ان��و� 
�لمجتمعات  على  خيَّم  �لذي  �لطويل 
�لعربية فغرقت في �ختالل �لمو�زين 
و�لتوقف �لح�ضاري، �لذي جعل تلك 
بالزمن  تّت�ضف  �لتاريخية  �لمرحلة 
فكرة  �ضيادة  مع  خا�ضة  �ل�ضائع، 
�ضادت  �لتي  �الجتهاد  �أب��و�ب  غلق 
�لحروب  نتائج  مع  تد�خلت  قروناً 
�لم�ضتمرة في �لمنطقة وتخلف بنية 
هذه �لمجتمعات بحيث لم تعد قادرة 
ق�ضايا جديدة وتحديات  على طرح 
كبرى تفر�ص على �لمفكرين �لجو�ب 
عنها و�لرد على ما تطرحه وتتحدى 

به �لو�قع و�لتر�ث �لفكري؟
)جزء من ن�ص �أطول(

ال�شلطة  م�شاألة  اإلى  العربي  العالم  في  ع�شر  التا�شع  القرن  مفكرو  نظر  كيف 
ال�شيا�شي  ودوره��ا  حريتها  ونطاق  وممار�شتها  ون�شووؤها  طبيعتها  ال�شيا�شية: 
المرحلة  تلك  في  العربية  الباد  في  القائم  ال�شيا�شي  المجتمع  في  واالإجتماعي 

المميزة من تاريخنا الحديث؟
)...( ومرد التاأكيد على طبيعة ال�شلطة ون�شوئها وممار�شتها وحريتها ينبع من 
في  للمواطن  وال�شخ�شية  والمدنية  ال�شيا�شية  الحقوق  كل  الحقوق،  جوهر  اأن 
الم�شاألة الأن الن�س على الحريات والحديث عن الحقوق  الدولة، يتج�شد في هذه 
في  والدين  وال�شريعة  القانون  واأهمية  العام  الراأي  دور  على  والتاأكيد  االإن�شانية 
المجتمع، كل ذلك يرتبط اإرتباطًا كليًا وع�شويًا وحا�شمًا في م�شاألة كيفية تكوين 
دورها  واإعطائها  الم�شاألة  هذه  وعي  وبمقدار  المجتمع..  في  وحدودها  ال�شلطة 
الحقيقي والبحث عن و�شائل جديدة ل�شلطة جديدة في المجتمع، بهذا المقدار يكون 
الحرية  على  ينبنى  ال��ذي  واالإجتماعي  ال�شيا�شي  التقدم  في  الحقيقي  االإ�شهام 

والكرامة والعلم في المجتمع.
يمكن اأن نقرر، منذ الوهلة االأولى، اأن المفكرين العرب في القرن التا�شع ع�شر 
قد اإعتمدوا كم�شادر اأ�شا�شية لفكرهم ال�شيا�شي، الفكر ال�شيا�شي العربي االإ�شامي 
هوؤالء  نظرات  وتختلف  ثانياً..  الغربي  ال�شيا�شي  الفكر  من  نابعة  واأفكارًا  اأواًل، 
المفكرين ال�شيا�شية بمقدار قربهم اأو اإبتعادهم عن هذا الم�شدر اأو ذاك واإدراكهم 
للق�شايا والم�شائل الجوهرية في هذا الفكر وبالتالي االإلتزام بها اأو االإعتماد على 
النتائج اأكثر من االأ�شول وعلى الظاهر اأكثر من الباطن والرئي�س من هذه الق�شايا. 
من هنا كان ال بد قبل اأن نعر�س الأفكار الكتاب العرب في القرن التا�شع ع�شر في 
الم�شاألة ال�شيا�شية، اأن نحدد االأ�شول ال�شيا�شية في الفكر العربي االإ�شامي وفي 

الفكر الغربي لم�شاألة ال�شلطة وت�شكيلها.
)جزء من ن�ص �أطول(

)...( هي اإ�شكالية من المهم اأن ن�شيء جوانبها، لي�س الأن دعوة المفكر للرد على 
العنف بالعنف منطق تحكمه الظروف للخروج من ماأزق االإنهيار الكبير، بل الأن 
مدى اإنغما�س المفكر في المجتمع وفي الع�شر واإت�شاله بحقيقة متطلبات المجتمع 
الذي يتطلع لقيادته تت�شح في الموقف من العنف. ويمكن اأن تتك�شف لنا جوانب 
هذه االإ�شكالية باالإقتراب من مفكرين لعبوا دورًا هامًا وجدياً في مرحلتهم وهم 
الرجال  ه��وؤالء  عبده.  ومحمد  اأنطون  وف��رح  والكواكبي  االأفغاني  الدين  جمال 
المفكرون كانوا اأنماطاً فكرية وعقلية متباينة ومتنوعة، �شعى كل منهم الأن يعطي 
واالإ�شتبداد  الظلم  لمقاومة  الخا�س  طريقه  يجد  واأن  يمكن،  ما  اأق�شى  مجتمعه 
القائمين. كان االأفغاني محر�شًا �شيا�شيًا عبقريًا والكواكبي وفرح اأنطون ثوريين 
ومحمد عبده اإ�شاميًا. لم يدُع جمال الدين االأفغاني اإلى العنف �شراحة ولم يعالج 
م�شاألة ال�شلطة الم�شتبدة مبا�شرة، واإن كان مجمل اأ�شلوبه واأهدافه، في ذاتهما، 
الم�شتبدة  الحاكمة  ال�شلطة  على  للرد  كو�شيلة  العنف  اإ�شتعمال  على  يح�شان 
الجائرة. كان يحر�س المفكرين والنا�س على مقاومة الظلم، وير�شى م�شبقًا اأن 

يكون من نتائج هذا التحري�س الثورة. غير اأنه لم يناق�س هذا االأمر مطلقًا.
)...( ما لم يقم به جمال الدين االإفغاني، حققه عبدالرحمن الكواكبي... فقد 
حدد محور االإ�شكالية التي يعاني منها المجتمع ال�شرقي عامة، والعثماني خا�شة، 
فاإذا هو االإ�شتبداد ال�شيا�شي. فهو اأ�شل الداء في الم�شاألة االإجتماعية ال�شرقية، 
االإ�شتبداد  ت�شريح  اإل��ى  الكواكبي  �شعى  المجتمع،  م�شاكل  كل  اأ�شل  وباإعتباره 
والعقلية  االإجتماعية  البنية  �شعد  كافة  على  المجتمع  تكوين  في  اأث��ره  واإظهار 
والروحية لاأمة. )...( اأما  فرح اأنطون فقد اأعطي العلماء دورًا عظيمًا في التغيير 
الذين  المجتمع  اأعمدة  من  ويعتبرهم  المجتمع.  في  العدالة  الإقامة  االإجتماعي 

يحملون ر�شالة اإجتماعية، هي االإ�شهام الفعلي والفّعال في اإنها�س ال�شعوب.
)جزء من ن�ص �أطول(

ُطبع كتاب »�لخروج من �لزمن �ل�ضائع« 
في »د�ر �لبالد للطباعة و�الإعالم في �ل�ضمال« 
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الخلفيات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية لع�سر النه�سة الحديثة
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