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هل تنه�ض بلدية طرابل�س من كبوتها؟

ال يمكن لمتابع ل�ش�ؤون مدينة طرابل�س �إ ّال ان يالحظ التراجع الحاد الذي
ي�صيبها في كل ما يتعلق بال�ش�أن البلدي للمدينة وهو تراجع بد�أ بقوة منذ �أكثر من
ع�شر �سنوات وكان �أحد �أهم �أ�سبابه الخالفات الحادة بين �أع�ضاء المجل�س البلدي
وبين ق�سم كبير من ه�ؤالء الأع�ضاء ورئي�س البلدية ،ي�ضاف �إلى ذلك التدخل الذي
كان �أحيان ًا فا�ضح ًا لل�سيا�سيين لخلق مراكز قوى داخل المجل�س البلدي� ،أو لتعطيل
عمل هذا المجل�س ،من زاوية تف�شيل هذا الفريق لذاك �أو ذاك لهذا.
دفعت المدينة ثمن ًا غالي ًا للف�شل البلدي المذهل الذي �سيطر طوال ما يقارب العقد
من الزمن ،وربما �أكثر من هذه المدة .فلقد عجزت مجال�س بلدية متعاقبة عن فهم
ماهية العمل البلدي ،فاعتقد البع�ض �أن هذا العمل يمكن ان يكون جزء ًا من وجاهة
�أو باب ًا لدور �سيا�سي �أو م�سرح ًا لتجاذب القوى بين النافذين في المدينة و�أبعد منها

ريا�ض يمق رئي�س ًا

الآن ،تم انتخاب الدكتور ريا�ض يمق
رئي�ساً للبلدية ليكمل ال�سنوات الثالث
المتبقية من عمر والي��ة المجل�س البلدي
الحالي ،فهل يوجه يمق البو�صلة باالتجاه
ال�صحيح ،وهل يركز هو و�أع�ضاء المجل�س
البلدي على ال�ش�ؤون البلدية الحقيقية التي
ذكرناها �أع�لاه ،وه��ل ي�ستطيع ان ينه�ض
ببلدية طرابل�س من كبوتها التي طال �أمدها،
وه��ل ي�ستطيع ب�سط ال��وئ��ام وال��ت��واف��ق
والتفاهم والتعاون داخل المجل�س البلدي
وبين �أع�ضائه الذين بدوا في مرحلة تجديد
ال��ث��ق��ة �أو �سحبها منق�سمين ب��ل ربما
متخا�صمين؟
حتى الآن م��ا يقوله يمق م��ا زال في
العموميات ،وهذا طبيعي ل�شخ�ص ي�ستلم
رئا�سة البلدية للمرة الأول��ى ولم يتجاوز
عمر وجوده في هذا الموقع مدة الع�شرين
ي��وم �اً .لذلك ه��و ف��ي مرحلة اال�ستك�شاف
واالط��ل�اع واالج��ت��م��اع بمن لديهم عالقة
بال�ش�أن البلدي� ،سواء كانوا من داخل الكادر
الوظيفي والهيكلية الإدارية �أو من المجتمع
المدني الطرابل�سي عموماً.
لكن مقابلة �إذاعية �أجراها ،قبل ت�سعة
�أ�شهر ،االعالمي عماد العي�سى مع يمق ،عبر
برنامج «�ساعة حوار» في �إذاعة «التوحيد
الإ�سالمي» ،تك�شف بع�ضاً من الأفكار التي
يحملها رئي�س البلدية الجديد ،وه��و كان
يومها رئي�ساً للجنة الطبية والريا�ضية في
البلدية.
فهو قد عزا وقتها الفو�ضى في الم�شاريع
وف�شل البلدية في الرقابة على الكثير من
ه��ذه الم�شاريع� ،إل��ى غياب التجديد في
الهيكلية البلدية ،معتبر ًا ان «الم�شاريع
الكبرى �أو المعقدة على م�ستوى تخطيط
المدن مثا ًال �إذا لم يكن لدينا في البلدية
�أ�صحاب خبرات من المهند�سين في متابعة
ه��ذه الأع��م��ال �سيبقى ال��ح��ال على م��ا هو
عليه» ،واعتبر يمق في المقابلة االذاعية
عينها انه «من المفتر�ض على البلدية ان
تكون حامية لخدمات وم�شاريع البلد وان
تتحمل الم�س�ؤولية» راف�ضاً «التلزيم في
الم�شاريع م��ن ال�شركات المتعهدة �إل��ى
�شركات �أخرى بالباطن».
و�شدد على ان �أع�ضاء المجل�س البلدي

نحو المركز� ،أي نحو العا�صمة .لم يفهم ه�ؤالء �أن ما يريده المواطن الذي يعي�ش
على هذه البقعة من الأر�ض هو بب�ساطة �أ�شياء محددة يمكن اخت�صارها بكلمات قليلة
هي :الطريق المزفت ،الر�صيف المبلط ،الو�سطيات وجوانب الطرق الم�شجرة،
الإنارة العامة ،تنظيم ال�سير ،تزيين ال�ساحات بالزهور ،النظافة العامة� ،إزالة
المخالفات والتعديات والت�شويه ،االهتمام بالأبنية التراثية والآثار ،فر�ض احترام
المباني الجديدة والقديمة لل�سالمة العامة وال�شكل المتنا�سق وال�صيانة الم�ستدامة،
تنظيف مجاري مياه الأمطار ومنع هذه المياه من التجمع في الطرقات ونحو
الأر�صفة والأماكن الم�أهولة ،تكرير مياه ال�صرف ال�صحي حماية لمجاري الأنهر
ومياه ال�شتاء ومن اجل نظافة ال�شواطىء البحرية ،فر�ض رقابة �صارمة على
ال�شركات التي تتعهد م�شروعات في المدينة كي تلتزم بالمواعيد والموا�صفات

«غ��ي��ر را�ضين ع��ن �أداء مجل�س الإن��م��اء
والإعمار» ،معتبر ًا ان على الم�س�ؤولين في
طرابل�س ان يتحملوا م�س�ؤولياتهم وم�شير ًا
�إلى ان «الخالفات الموجودة بين الأع�ضاء
ورئي�س البلدية (المهند�س �أحمد قمرالدين
وقتها) ت�ؤثر على م�صالح المواطنين ب�شكل
مبا�شر ،وخ��ا���ص��ة م��ن خ�لال ع��دم وج��ود
جل�سات للمجل�س البلدي» .وفي م�شروع
«الإرث الثقافي» ر�أى يمق ان «هذا الم�شروع
قد ف�شل في تقديم الأف�ضل للمدينة في �أهم
بقعة منها تت�ضمن القلعة و�أه���م الآث��ار
والأ�سواق القديمة».

�إنطالقة ايجابية

في المقابل ات�سمت اللقاءات التي بد�أها
رئي�س البلدية الجديد ،ومنذ اليوم الأول
ال�ستالمه من�صبه ،بالجدية وال�شمولية
وال��ت��ن��وع ،م��ع �أط���راف ع��دي��دة لها عالقة
مبا�شرة بال�ش�أن البلدي الطرابل�سي .وهذا
ال��ن��وع م��ن الن�شاط ب��داي��ة يمكن اعتباره
انطالقة ايجابية على ان يتم تثمير هذا
الجهد وتفعيله وايجاد الأطر الالزمة النجاز
الأفكار والم�شروعات التي ت�ضمنتها هذه
اللقاءات.
فلقد �شهدت الأي��ام الع�شرون الأخيرة
توافد ًا �إل��ى مكتب رئي�س البلدية من قبل
وفود وم�ؤ�س�سات حملت �أفكار ًا بناءة �أو هي
تنفذ م�����ش��روع��ات اجتماعية م��ن �ش�أنها
الم�ساهمة في تح�سين الو�ضع العام في
الفيحاء.
ً
ً
فلقد ا�ستقبل مثال ،وف��دا من «م�ؤ�س�سة
رينيه معو�ض» ي�شرف على م�شروع دعم
ال�شباب من خالل التعليم ودعم الفر�صات
وتوفير فر�ص العمل ،والتقى وف���د ًا من
«نادي طرابل�س الريا�ضي» الذي يع ّول عليه
في �إع��ادة االعتبار للمجد الطرابل�سي في
كرة القدم ،وا�ستقبل وفد ًا من الأمن العام
ف��ي طرابل�س ،ووف���د ًا م��ن فعاليات جبل
مح�سن بحث تنمية ونه�ضة �أحياء الجبل،
ووف���د ًا من نقابة �أ�صحاب الأف���ران ،ومن
«تيار الكرامة» ،ومن مجل�س نقابة عمال
بلدية طرابل�س ،وقد قال له يمق �أن «للعمال
حقوقاً وعليهم واجبات ،ولهذا �سنعتمد مبد�أ
الثواب والعقاب ،ظلماً في ال�سوية عدل في
الرعية» ،وا�ستقبل قائد فوج االطفاء ،ووفد ًا
من «منظمة الت�ضامن الدولية» ،كما ا�ستقبل

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

�أع�ضاء لجنة البيئة في «حركة التنمية
والتجدد» الذين عر�ضوا نية اللجنة «�إطالق
م�شروع الفرز من الم�صدر في �ساحة النجمة
و�صو ًال �إلى محيط م�سجد العزم مع �شارع
العجم» ،كما ا�ستقبل مدير «�شركة الفاجيت»
في طرابل�س ،ووف���د ًا من «جمعية �إنماء
وتطوير ال�سوق العري�ض» ،و«لجنة ب�سطات
�سوق الخ�ضار الجديد» في الزاهرية ،و�شدد
يمق على «���ض��رورة ان يحافظ التجار
و�أ�صحاب الب�سطات على نظافة �أ�سواقهم
تحت طائلة الم�س�ؤولية وتنظيم ان��ذارات
تليها محا�ضر �ضبط بحق المخالفين»،
والتقى �ضباط ورت��ب��اء وعنا�صر �شرطة
بلدية طرابل�س الذين قال لهم «طلبي من
جميع ال��دوري��ات االخ��ذ باالعتبار و�ضع
المدينة وم�صالح �أهلها والعمل على تنظيم
الب�سطات في حال كانت في �أماكن ال ت�ضر
بالمارة �أو المواطنين» ،والتقى وزير الدولة
ل�ش�ؤون الدولة والتكنولوجيا عادل �أفيوني
الذي طرح مو�ضوع «البلدية االلكترونية»،
وا�ستقبل وف��د ًا من «م�ؤ�س�سة تريبوليزم»
الذي طرح م�شروع با�صات النقل ال�سياحي
ف��ي طرابل�س و�أك���د ال��وف��د على «�أهمية
الم�شروع في طرابل�س المدينة الأول��ى في
لبنان في المواقع الأثرية وال�سياحية والتي
تحتل مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً ،من دون
اال�ستفادة من موقعها الريادي لجلب ال�سياح
العرب والأجانب» ،و�أعلن الوفد �أنه «قام
بطبع دليل �سياحي متكامل عن طرابل�س مع
خريطة للمواقع والطرق باللغة الأجنبية
وبجودة عالية وفاخرة» ،والتقى وفد ًا من

تفجير م�سجدي التقوى وال�سالم� :ست �سنوات وال عدالة
م�ضت �سنوات �ست على الجريمة
التي ار ُتكبت بحق الم�صلين الآمنين
في م�سجدي «التقوى» و«ال�سالم»
ف���ي ط��راب��ل�����س ،وح��ت��ى الآن ال
محاكمات وال �أحكام وال ا�ستدعاءات
وال طلب للمتهمين الموجودين
خ��ارج الحدود لت�سليمهم من قبل
حكومتهم من �أج��ل محاكمة عادلة
ون��زي��ه��ة ُت��ن�����ص��ف ال�����ش��ه��داء في
عليائهم ،علماً ان وزراء من «حزب
اهلل» و«�أم����ل» و«ال��ت��ي��ار الوطني
الحر» يزرعون طريق ال�شام جيئة
وذه��اب �اً دون ان ي��رف لهم جفن،
ودون �أي اعتبار لحادثة اجرامية
ا�ستهدفت طرابل�س و�أهلها ،كذلك
دون اعتبار للتخطيط المجرم في كبارة
ق�ضية �سماحة – مملوك.
و�أدل����ى ال��ن��ائ��ب محمد ك��ب��ارة
الح�سن
بت�صريح قال فيه�« :ست �سنوات
وق��د لفتت وزي��ر الداخلية ريا م��� ّرت على جريمة الع�صر التي
متوح�شون بحق الم�ؤمنين
الح�سن في ت�صريح لها عبر مواقع ارتكبها
ّ
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي �إل����ى �أن ف��ي بيوت اهلل ،وطرابل�س تنتظر
«الرحمة ل�شهداء تفجير م�سجدي
ال�سالم والتقوى في طرابل�س قبل
�ست �سنوات ،والعقاب ليد االجرام
التي امتدت على الم�صلين االبرياء
�إحقاقاً للحق و�صوناً للعدالة».
ميقاتي
و غرد رئي�س الحكومة الأ�سبق
نجيب ميقاتي عبر ح�سابه على
موقع «تويتر» وقال« :تحل الذكرى
ال�ساد�سة على تفجيري م�سجدي
ال�سالم والتقوى في طرابل�س ،من
دون ان ت�ستقيم العدالة في هذا
الملف عبر �إحقاق الحق ومحا�سبة
المجرمين .الرحمة لل�شهداء االبرار
والعزاء لذويهم».

تحقيق العدالة ليرتاح ال�شهداء في
عليائهم ،وليطمئن �أهلهم �أن القتلة
لن يكونوا بعد اليوم قادرين على
تكرار جريمتهم.
�ست �سنوات ،وطرابل�س ثكلى،
وم�ساجد المدينة تزدحم بالتقوى
لكنها تفتقد الأمان كي يعود ال�سالم.
كيف يمكن �أن تم ّر جريمة بهذا
الم�ستوى من دون ح�ساب وعقاب؟
وكيف ت�ستقيم عدالة من دون
محا�سبة المجرمين؟ هل مجزرة
بحجم تفجيري م�سجدي التقوى
وال�سالم هي مج ّرد ملف؟
�إننا في الذكرى ال�ساد�سة لتلك
ال��ل��ح��ظ��ات ال��دم��وي��ة وال��م ��ؤل��م��ة
وال��ح��زي��ن��ة ،ن�ستح�ضر ���ص��راخ
ال�ضحايا لي�سمعه الم�س�ؤولون،
ولنقول �إن العدالة �ستبقى منقو�صة
ف��ي لبنان حتى ينطق المجل�س
العدلي بالحكم في جريمة ال يكتنفها
�أي غمو�ض ف��ي �شخ�ص الفاعل
وهوية المح ّر�ض وجهة التخطيط».

المفرو�ضة و�ضبط االحتقار الذي يمار�سه مجل�س الإنماء والإعمار للمدينة وهو كان
المجرم الأكبر فيها ،ت�أمين بيئة حا�ضنة تجذب ال�سائح والمواطنين من خارج
المدينة �إليها ،االهتمام بالمدينة القديمة و�أ�سواقها التاريخية وخا�صة المتخ�ص�صة
منها وت�أمين �سهولة الدخول �إليها والخروج منها ،ت�أمين مواقف عامة في �أمكنة
مدرو�سة وبم�ساحات كافية لت�سهيل زيارة المدينة لتكون زيارتها والدخول �إليها
�سهلين على الآتين من خارجها وحتى على القاطنين فيها خارج الدائرة التاريخية
القديمة ،االهتمام بال�ش�أن االجتماعي الذي يركز على المدار�س الر�سمية و�صحة
الطالب و�سالمتهم وت�أمين حاجاتهم ،ويركز اي�ض ًا على م�ساعدة الجمعيات الجدية
التي تعمل في هذا المجال وكذلك ي�شمل هذا ال�ش�أن �إيجاد حلول لم�شكالت الت�سول
والت�شرد على الأر�صفة وفي الطرقات.

«جمعية ريبراندينغ تريبولي» وهي جمعية
«ت�سوق طرابل�س في لبنان والعالم ،ومن
�أعمالها م�شروع بعيونك �أحلى» ،كما ا�ستقبل
وفد ًا من الهيئة الإداري��ة لـ «رابطة طالب
ال�شمال» الذي عر�ض م�شروع حملة «بكتابي
تعلم» ،وا�ستقبل يمق النائب ديما جمالي
التي ح�ضرت لبحث مو�ضوع «الإدارة
الم�ستدامة للنفايات المنزلية ف��ي مدن
الفيحاء» ،كما ا�ستقبل رئي�س «نادي المتحد»
لكرة ال�سلة �أحمد ال�صفدي ال��ذي �أك��د ان
الوزير والنائب ال�سابق محمد ال�صفدي
و«م�ؤ�س�سة ال�صفدي» �إل��ى جانب البلدية
وت�ضع كل امكانياتها بت�صرف الرئي�س يمق،
و�ستكون هناك م�شاريع م�شتركة ولقاءات
لتعزيز دور البلدية» ،والتقى وف��د ًا من
«الرابطة اال�سالمية العلوية» الذي وعده
رئي�س البلدية «بمعاملة منطقة جبل مح�سن،
كما كل منطقة من مناطق طرابل�س ،بم�ساواة
وع��دل» ،وت��ر�أ���س يمق اجتماعاً لمتعهدي
الأ�شغال في المدينة ،وقد تركز البحث على
���ض��رورة ا�ستكمال الأع��م��ال ف��ي م�شروع
اال����ش���ارات ال�����ض��وئ��ي��ة ،م�����ش��دد ًا «على
اعترا�ضات النا�س و�صرخاتهم» ،كما التقى
يمق وفد ًا من �إدارة «مرف�أ طرابل�س» ،وزار
«مركز جمعية الخدمات االجتماعية» في
�أبي �سمراء ،وقال هناك «�إن وزارتي ال�صحة
وال�ش�ؤون االجتماعية مق�صرتان في �أداء
واجباتهما في طرابل�س» ،وا�ستقبل في
البلدية رئي�س «جمعية المدن المتحدة»
مدير «المكتب التقني للبلديات اللبنانية»
ب�شير الع�ضيمي ال��ذي بحث في «�إن�شاء
وك��ال��ة تخطيط ح�ضري وتنمية �إقليمية
لمحيط نهر �أبو علي» ،كما �إ�ستقبل م�س�ؤولة
�أن�شطة �صحة البيئة في مكتب «منظمة
ال�صحة العالمية» في لبنان نهال الحم�صي
حيث تم البحث في «�إمكانية �إعادة �إحياء
«م�شروع طرابل�س مدينة �صحية» الذي
كانت المنظمة الدولية قد وقعته مع البلدية
�سنة  »2010وت��م االت��ف��اق على «ال��ب��دء
بم�شروع فرز النفايات المنزلية من الم�صدر
في المنطقة الواقعة بين �شارعي المئتين
وعزمي في �أواخر ال�شهر الحالي على ان يتم
تح�ضير م�شاريع كبيرة ترتكز خ�صو�صاً
على دعم ال�صحة المدر�سية في طرابل�س
ومنع التدخين في الأماكن العامة و�إدارة
النفايات» ،ومن زوار يمق �أي�ضاً المجل�س

التنفيذي لمجل�س تجار الخ�ضار والفواكه
وتركز الحديث حول �سوق الخ�ضار القديم
واال�ستعداد الفتتاح ال�سوق الجديد ،كما
ا�ستقبل مديرة ال�شمال في المديرية العامة
للآثار �سمر كرم م�ستمعاً �إلى �شرح مف�صل
عند دور المديرية في طرابل�س.

ماذا بعد؟

خالل احتفال اال�ستقبال لمنا�سبة انتخاب
الدكتور يمق رئي�ساً للبلدية والمهند�س خالد
الولي نائباً للرئي�س ،وعد يمق بـ «العمل
الجاد مع زمالئه �أع�ضاء المجل�س البلدي
لتحقيق الأهداف المرجوة ،واطالق ور�شة
االنماء ،واعادة الدور القيادي لطرابل�س،
وحفظ كرامة �أهلها».
ه��ذا ال��ك�لام ال���ذي ق��ال��ه رئي�س البلدية
الجديد ايجابي جد ًا ،مع الأمل ب�أن يتمكن من
تحقيق هذه الأهداف ،وب�أن ت�ستعيد البلدية
دورها في المدينة ،خا�صة في ال�ش�ؤون التي
تعنيها والتي ُذكرت في مقدمة هذه المقالة.
وم��ن �أج��ل ال��زي��ادة في التف�صيل يمكن
الت�شديد على �أم��ور مبا�شرة هي جزء من
ق�ضايا �أخرى كثيرة تعني بلدية طرابل�س
ووظيفتها ،فلقد بات ملحاً ايجاد الحلول
ال�سريعة للم�شكالت الكثيرة المرتبطة
بالأمور التالية ،على مثال �سبيل المثال ال
الح�صر :م�شروع «الإرث الثقافي» ،منطقة
�سقف النهر ،م�شروع الإ�شارات ال�ضوئية،
الحفريات المنت�شرة في كل طرقات المدينة،
الحزام ال�شرقي في �أب��ي �سمراء ،ت�شغيل
محطة التكرير في منطقة ر�أ�س النهر ،ايجاد
حل لمكب النفايات ،ت�سريع انجاز �سوق
الخ�ضار الجديد ،ايجاد حل لم�شكلة المياه
المبتذلة الآتية من بلدات الكورة والتي
ت�صب ف��ي م��ج��رى نهر ه��اب لت�صل �إل��ى
البح�صا�ص وتن�شر الروائح الكريهة ،تزيين
ال�����ش��وارع ب��ال��زه��ور والأ���ش��ج��ار ،معالجة
الفو�ضى العارمة في منطقتي القبة و�أبي
�سمراء ،معالجة فو�ضى المدينة القديمة،
االهتمام بالأبنية التراثية� ،إنجاز «حديقة
ال�شيخ زاي���د» ف��ي منطقة ال�ضم وال��ف��رز،
تفعيل عمل االدارة والموظفين �ضمن هيكلية
البلدية ،ت�أمين نظافة المدينة وخا�صة
مجرى نهر �أبي علي ،الحر�ص على الت�ضامن
بين �أع�ضاء المجل�س البلدي ومنع تدخل
ال�سيا�سيين من �أية جهة كانوا.

طرابل�س تغيب عن المجل�س الد�ستوري
ك��م��ا ُغ � ّي��ب��ت ع��ن رئ��ا���س��ة هيئة
ال��ت��ف��ت��ي�����ش ال��ق�����ض��ائ��ي ال��ت��ي ك��ان
ال��ط��راب��ل�����س��ي��ون ي��ت��ع��اق��ب��ون على
رئا�ستها (الق�ضاة :ط��ارق زي��ادة،
وليد غمرة ،محمد علي عوي�ضة) ،تم
تغييب مدينة طرابل�س عن المجل�س
الد�ستوري وهي كانت حا�ضرة فيه
منذ ت�أ�سي�سه في العام .1993

ميقاتي

وقد قال الرئي�س نجيب ميقاتي في
ت�صريح« :مع �إحترامنا لل�شخ�صيات
الخم�س التي تم تعيينها في المجل�س
الد�ستوري ،اال ان الطريقة التي
ج��رى فيها ط��رح اال���س��م��اء داخ��ل
الحكومة ،توحي بنهج وا�ضح من
اال���س��ت��ئ��ث��ار ب��ك��ل مفا�صل ال��دول��ة
وت�سيي�س الإدارات والمجال�س
وال��ق�����ض��اء م��ن خ�ل�ال محا�ص�صة
مك�شوفة ،م��م��ا ي�����س��يء ال���ى دور
المجل�س ال��د���س��ت��وري و�سلطته
الم�ستقلة ،وي����ؤدي ال��ى الت�شكيك
الم�سبق بالقرارات التي قد ت�صدر

عنه ،ولو عن غير وجه حق ربما».
و�أ���ض��اف« :لقد دل��ت التجارب
ال�سابقة �أن هذا النهج ال يفيد ،بل
ينعك�س �سلبا على مجمل االداء العام
ف��ي ال��ب��ل��د وخ�صو�صا ع��ل��ى عمل
الحكومة ،في وقت نحن امام مرحلة
من �أ�صعب المراحل اقت�صاديا وماليا
ت��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��اون ب��ي��ن الجميع
لمعالجتها بال�شكل ال��ذي يبعد عن
لبنان االخطار».
وت��اب��ع�« :إن ط��راب��ل�����س ،التي
�أخ��رج��ت من المجل�س الد�ستوري

�إق�������ص���اءً ،رغ����م وج�����ود ط��اق��ات
طرابل�سية ق���ادرة ،تتابع الأداء
ال��ح��ك��وم��ي و���س��ن��ت��اب��ع م��ع اهلها
التعيينات المقبلة في كل المرافق
والإدارات والم�صالح ك��اف��ة ،من
���س��راي��ا ط��راب��ل�����س ���ص��ع��ودا لكل
المجال�س .وال يراهنن اح��د على
���ص��ب��ر اه����ل ط��راب��ل�����س ف���ي ح��ال
اال�ستمرار في �سيا�سة االجحاف
والتجاهل المتبعة ،فطرابل�س لها
حق على الدولة لن ت�سكت عنه ولن
تدع احدا يفرط به».

بقاع �صفرين عرو�س الم�صايف في ال�ضنية
والإ�ستثمار الأف�ضل حالياً في العقارات
وبناء الم�ساكن للبيع

قطعة �أر�ض مفرزة م�ساحتها  2000مترمربع تت�صل بو�سط
بوليفار بقاع �صفرين بطريق �سيارات خا�ص بطول  90متر.
البيع ،بدون و�سطاء ،وبالإت�صال المبا�شر مع المالك على
الرقم  70/146809و 06/625651و.06/626622
ويومي ال�سبت والأحد في بقاع �صفرين هاتف06/490647 :
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قبل ر�سالة ال�سفارة الأميركية
بري« :نم ّر بفترة خطيرة جد ًا»
عون« :ل�ست �شيخ ع�شيرة وال �شيخ �صلح و«لبنان م�ش َّوه حرب» و«على ر�صيف
لأجمع و�أ�صالح النا�س» وقبر�شمون كانت الم�ؤ�س�سات ي�ستجدي»
مكمن ًا لجبران!
حمادة :يعملون لتحويل لبنان �إلى
«ديكتاتورية ...فا�شية ...عائلية»

الرئي�س الحريري :المر�أة قدوة
ومثال يُحتذى
الوزيرة خيراهلل ال�صفدي« :حان
الوقت وخلينا نحكي قانون»

بري

عون

حمادة

رئي�س الجمهورية مي�شال عون
في حديث �إلى «جريدة النهار»:

وت��ع��ق��ي��ب �اً ع��ل��ى ك��ل�ام رئ��ي�����س
الجمهورية ق��ال ال��وزي��ر ال�سابق
النائب مروان حمادة:
 «ه����ذا ال���ك�ل�ام م�����ردود �إل���ىم�����ص��ادره �أو ًال وخ�صو�صاً �إل��ى
ال�صهر المدلل الذي ُي َغ ِّلب م�صلحته
الخا�صة وطمعه بالرئا�سة المبكرة
ع��ل��ى ���س�لام��ة ل��ب��ن��ان ال��داخ��ل��ي��ة
والخارجية».
 «لن ن�سكت بعد اليوم على �أي�إتهام باطل محذرين من ان اللعب
بالق�ضاء على ح�ساب الحقيقة
�سيرتد ع��ل��ى �أ���ص��ح��اب المكامن
الحقيقية.»...
 «وزراء البالط يُحِ يكون منذ�أ���ش��ه��ر طويلة م���ؤام��رة لإط��اح��ة
الم�صالحة التاريخية (الم�صالحة
ال���درزي���ة – ال��م��ارون��ي��ة برعاية
جنبالط – �صفير) ويعملون على
تحويل النظام اللبناني الديمقراطي
البرلماني �إلى ديكتاتورية فا�شية
عائلية».

عون

«ل�ست �شيخ ع�شيرة وال �شيخ
�����ص����ل����ح لأج������م������ع ال����ن����ا�����س
و�أ�صالحهم»(!!!)
«حادثة قبر�شمون كانت مكمناً
لجبران (�صهره جبران با�سيل)
ولي�س ل�صالح الغريب».
«ل���م ت��ك��ن م��ج��رد ق��ط��ع طريق
�إع��ت��را���ض��ي ع��ف��وي ب���الإط���ارات
والحجارة ...بل هي مكمن �سيا�سي
– �أمني».

قناعة المواطن

وبهذا الكالم لرئي�س البالد (الذي
دوره الحكم و�إط��ف��اء الحرائق)
ي�صبح ل��دى المواطن المعلومات
الحقيقية لعدم قيام م�صالحة بين
جنبالط و�أر���س�لان ولماذا ال تزال
الأو�ضاع في ت�أزم م�ستمر.»...

حمادة :كالم مردود لم�صدره
ولل�صهر المدلل...

 ...وبعد ر�سالة ال�سفارة
قيل – خالل الـ  40يوماً التعطيلية –الكثير من الكالم العالي النبرة
المليء بالفوقية الوهمية وبالغرور الذي عادة ما ينتهي ب�صاحبه �إلى
نتائج خطيرة على كل الم�ستويات ...فكانت حرب �ضرو�س من قبل العديد
من الم�س�ؤولين على وليد جنبالط لمحا�صرته ومحاولة �إنهائه ...وا�ستمرت
البالد تعي�ش في هذه الأجواء الخالية من الحكمة والتعقل وح�سن �إدارة
الأمور المفرو�ض �أن يتحلى بها كل من يدعي �أنه الأول والأخير في �أي
قرار ...وقاطع وزراء «التيار العوني» (جبران وفريقه) ووزراء «حزب
اهلل» ووزير «�سنة «حزب اهلل» ح�سن مراد» �إجتماعات مجل�س الوزراء «�إن
لم يكن بند �إحالة «ق�ضية قبر�شمون – الب�ساتين» �إلى المجل�س العدلي بند ًا
�أو ًال»!!.
و�أوق��ف رئي�س مجل�س ال��وزراء – �صاحب الحق الد�ستوري الوحيد
بدعوة مجل�س ال��وزراء لالجتماع وو�ضع جدول �أعماله وهو وحده من
يحدد البنود والتي �ستناق�ش و ُي� ْ�ط� ِل��ع ...فقط « ُي� ْ�ط� ِ ّل��ع» عليها رئي�س
الجمهورية ح�سب ن�ص الفقرة  6من المادة  64التي جاء فيها حول
�صالحيات وواجب رئي�س مجل�س الوزراء حرفياً:

ن�ص المادة 64

«يدعو مجل�س الوزراء �إلى االنعقاد وي�ضع جدول �أعماله ،ويطلع رئي�س
الجمهورية م�سبقاً على الموا�ضيع التي يت�ضمنها وعلى الموا�ضيع الطارئة
التي �س ُتبحث» .وجاءت الر�سالة الأميركية ذات الأربعة �أ�سطر.
بالرغم من كل ال�صخب والغبار ال ُم َل َّوث بالطائفية وال ُمل ِّوث للوحدة
الوطنية قامت ال�سفيرة الأميركية في بيروت بت�سليم وزير الخارجية
جبران با�سيل كتاباً من � 4أ�سطر �أهم ما فيه �أنها تدعم �صمود وليد جنبالط
�أمام �ضغوط ونوايا «حزب اهلل» وبا�سيل والتيار وباقي المجموعة.

بعد  40يوم تعطيل وبعد �أقل من � 24ساعة من الر�سالة دعت
بعبدا «للقاء – الم�صالحة»

وهكذا وبعد تبلغ �أ�صحاب العالقة الر�سالة وفهمهم لأهدافها ،غير
المكتوبة ،ن�سي الجميع كل ما قالوه خالل الأربعين يوماً الما�ضي وفي �أقل
من � 24ساعة من �إ�ستالم الر�سالة وجه رئي�س الجمهورية مي�شال عون
الدعوة «للقاء – م�صالحة» جمع الر�ؤ�ساء الثالثة والنائب ال�سابق وليد
جنبالط والنائب الحالي طالل �إر�سالن (مع تغييب جبران با�سيل) وتم
التوفيق بينهما ون�سيان كل العنتريات ال�سابقة (والإحالة �إلى «المجل�س
العدلي»..
 ...وعادت الحكومة �إلى االجتماع ،و« �صافي يا لبن» ...قد يكون �إلى
حين .لننتظر.

رئي�س مجل�س النواب نبيه بري
�أوقف م�ساعيه ومحاوالته لإيجاد
ح��ل لم�شكلة «قبر�شمون» «التي
�أف�شلت كل المبادرات».
ح�سب متابعون من الطرفين.
الرئي�س ب��ري كانت ل��ه مواقف
تعبر عما في نف�سه تجاه ما يح�صل
تحت عناوين ...ت�آمر� ...إغتيال...
منع زيارة ال�صهر جبران با�سيل.

مواقف

ومن المواقف التي �أعلنها الرئي�س

بري:
 «نمر بفترة خطيرة جد ًا ن�أملان نتجاوزها».
 «ال ا���س��ت��ث��م��ار وال نهو�ضبال�صناعة �أو الزراعة �أو ال�سياحة
�أو االقت�صاد من دون اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني».
 «�إن اال�ستمرار بالو�ضع القائمحالياً يبقي لبنان «م�ش َّوه حرب»
ينتظر على ر�صيف الم�ؤ�س�سات
الدولية وعلى �أبواب الدول المانحة
م�ستجدياً القرو�ض والهبات».

محمد �سليمان :كفى �إنق�ضا�ض
على الد�ستور وعلى الطائف
وكفى عرقلة وتهويل

ع�ضو «كتلة الم�ستقبل النيابية»
النائب محمد �سليمان (�أبو عبداهلل)
قال في رد على با�سيل و�أمثاله دون
�أن ي�سميهم:
 «كفى عراقيل وعر�ض ع�ضالت�شعبوية وطائفية ومناطقية،
 كفى انق�ضا�ض على الطائف،والقفز فوق الد�ستور،
 كفى فو�ضى وتهويل وهروب�إلى الأمام،
 الجميع ممثل في الحكومة ،لكنوللأ�سف ي�سعى البع�ض �إلى و�ضع �سليمان
عراقيل و�شروط من دون الأخذ في وت�صاريحكم مرفو�ضة».
ع��ي��ن االع��ت��ب��ار م�����ص��ال��ح وه��م��وم النائب �سليمان طالب الجميع بـ
و�أوج�����اع ال��ن��ا���س ،ال��ذي��ن ك��ف��روا «وق�����ف ن���زي���ف» ال��ت�����ص��ري��ح��ات
بال�سيا�سة و�أهل ال�سيا�سة».
وال��خ��ط��اب��ات الفتنوية و�إف�����س��اح
�إلى من يهول على رئا�سة
المجال �أمام الرئي�س الحريري من
الحكومة :توقفوا عن
�أجل عودة انعقاد مجل�س الوزراء
الت�صاريح الفتنوية
واالنكباب على فك العقد في هذا
�أ���ض��اف« :نقول للذين يهولون
على رئا�سة الحكومة وي�ضعون البلد الجريح وااللتفات �إلى و�ضع
العراقيل في طريقها متمتر�سين خارطة طريق لتفعيل الإنماء على
خ��ل��ف م�����ص��ال��ح��ه��م ال�شخ�صية م�����س��اح��ة ل��ب��ن��ان ع��م��وم �اً وع��ك��ار
والمذهبية وال�شعبوية مواقفكم خ�صو�صاً».

د .علو�ش� :إ�ستقالة الحريري تمنيات
عقول مري�ضة
ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق د .م�صطفى
علو�ش (الم�ستقبل) قال:
«�إن الحديث عن ا�ستقالة الرئي�س
�سعد الحريري هي مجرد تمنيات
لدى العقول المري�ضة التي تعتبر
�سقوط الحكومة مك�سباً �سيا�سياً لها،
�أ����ض���اف« :ب��م��ق��دور ال��رئ��ي�����س
الحريري �أن يقلب الطاولة على من
فيها ،لكن ما يمنعه عن اال�ستقالة
في هذه اللحظة الحرجة ،هو ال�ضرر
الهائل الذي �سيلحق بالبالد على كل
الم�ستويات ،بحيث لن يعود بمقدور
�أي ك��ان لملمة تداعياته و�إطفاء
�شرارته».
و«�أق�����ص��ى م��ا يمكن �أن يتخذه
الرئي�س الحريري من �إجراءات ،هو

علو�ش

االع��ت��ك��اف وع���دم دع���وة مجل�س
الوزراء لالنعقاد� ،أما ا�ستقالته فغير
واردة على الإطالق ،وال يحلمن بها
�أحد.

الرئي�س الحريري والوزيرة ال�صفدي

جانب من الح�ضور

النواب نبيه بري»،
«م��ع الأم���ل ب���أن يتم �إق���رار كل
الم�شاريع واالقتراحات تلك النائمة
في �أدراج المجل�س �أو التي �سيتم
تقديمها من الآن ولغاية � 17آذار
 ،2020و�أن ت��ن��ال دع���م رئي�س
الجمهورية».

برعاية وح�ضور الرئي�س �سعد
الحريري �أطلقت وزي��رة «الدولة
ل�ش�ؤون التمكين االقت�صادي للن�ساء
وال�شباب» فيوالت خيراهلل ال�صفدي
م�سار ًا قانونياً ت�شريعياً يتم للمرة
الأولى في لبنان والوطن العربي،
حمل عنوان:
،
قانون»
نحكي
«خلينا
الرئي�س الحريري
ذلك خالل م�ؤتمر عُ قد في ال�سراي
الرئي�س �سعد الحريري قال في
الكبير.
مداخلة �شاملة:
من الح�ضور
 �أن «المر�أة ال تنجح فقط فيبح�ضور وزراء ون��واب حاليين موقعها بل �أي�ضاً نتعلم منها»،
و�سابقين و�إعالميين وممثلين عن  -وحيا فريق عمله «من الن�ساء
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة ف���ي معظم الناجحات»،
الأح��زاب وم��دراء عامين �سابقين  -كما وج��ه التحية للنائبات
ون��ق��ب��اء و�شخ�صيات اجتماعية والوزيرات،
وفكرية.
 و�أثنى م�ؤكد ًا «�أن المر�أة قدوةفيوليت ال�صفدي
ومثال ُيحتذى».
الوزيرة فيوليت خيراهلل ال�صفدي  -و�أن «الوزيرات في الحكومة
انطلقت من معادلة «حان الوقت» ال��ي��وم ك�سرن ال�����ص��ورة النمطية
كي تف�صل التحديات التي تواجه للمر�أة في ال�سيا�سة وغ ّيرن �صورة
المر�أة ب��دء ًا بالعنف الأ�سري �إلى وزاراتهن»،
التحر�ش الجن�سي ف��ي الأم��اك��ن  -و«م��ا قالته ال��وزي��رة فيوالت
العامة وم��ك��ان العمل� ،إل���ى عدم وا���ض��ح و���ض��وح ال�شم�س ،ونحن
الم�ساواة في:
نختبىء وراء �أ�صابعنا ،و�آن الأوان
االجتماعية
التقديمات
ل��ن��رى الأم�����ور ك��م��ا ه���ي ون��ع��دل
إجتماعي،
ال
وال�ضمان
القوانين كي ُتعطى المر�أة حقها».
 �إل��ى ع��دم وج��ود بيئةالعمل،مالئمة الجن�سية لأوالد المر�أة
للأم العاملة في �أماكن
الم�ساواة في الأجور اللبنانية
 �إلى عدم وف��ي م��و���ض��وع منح ال��م��ر�أةعن الأعمال المت�ساوية القيمة...
و�أ�ضافت «من هنا يبد�أ التمكين ،اللبنانية المتزوجة م��ن �أجنبي
�أي من دعم المر�أة بمنظومة قوانين الجن�سية لأوالدها:
تحميها وتعطيها حقوقها الم�شروعة ال�صفدي
�إنطالقاً من الد�ستور ال��ذي ين�ص تمنت خيراهلل ال�صفدي «انعقاد
على مباديء الم�ساواة والعدالة ح��وار ه��ادىء بعيد ًا عن الإع�لام،
االجتماعية».
ركيزته الد�ستور»،
ولتحقيق ه��ذا الأم����ر� ،أعلنت
الحريري
خيراهلل :
جل�سة ت�شريعية خ��ا���ص��ة في  -الرئي�س الحريري دعا �إلى:
�أ�سبوع المر�أة في � 17آذار « - ، 2020ترك هذا المو�ضوع جانباً لأن
�ستناق�ش فيها ك��ل الم�شاريع الأمر ال يحتمل»،
واقتراحات القوانين التي ُتعنى  -و�إلى «م�ساواة المر�أة بالرجل
بالمر�أة» ،وهذه الجل�سة كما ذكرت في هذا المو�ضوع»
«ج��رت الموافقة عليها وتحديد  -ق��ائ� ً
لا�« :إم���ا �أن ن��واف��ق على
موعدها بالتوافق مع رئي�س مجل�س الإثنين �أو نمنع الإثنين».

الأربعاء
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يا �أيام «العار الوطني»
ريفي� :إيران �إخترعت «فيلق القد�س» ...ولم يُطلقوا
اللبنانيون ح�سب طوائفهم ومذاهبهم ر�صا�صة واحدة في القد�س بل قاتلوا الدول العربية
ون�س�أل جبران با�سيل لماذا �أيقظت
التنين ...وماذا بعد؟

ريفي

وزير العدل ال�سابق اللواء �أ�شرف
ريفي وفي حوار �صحفي – تلفزيوني
كان له مواقف متعددة من «حزب
اهلل»� ،سالحه و�إي����ران ،وبالطبع
الو�ضع اللبناني ب�شكل مف�صل.
ومما قاله:

�آخر تعداد للبنانيين كان في عام 1932

لإيران ممثلين وعمالء
لم�شروعها

تجري الدول �إح�صاءات دورية
لعدد ال�سكان (كل � 3سنوات �أو 5
�سنوات �أو �أك��ث��ر) ،لكن لبنان هو
ا�ستثناء عن هذه القاعدة الأ�سا�سية
والمهمة في �أية دول��ة� ،إذ �أن �أول
و�آخر �إح�صاءات ال�سكان،
كان في العام ،1932
ح���ي���ث و����ص���ل ع����دده����م �إل����ى
 1.046.164ن�سمة.

«�إيران موجودة (في لبنان) عبر
ممثلين محللين ع��ن��ه��ا ...ه���ؤالء
�أدوات وعمالء للم�شروع الإيراني...
يدّعون انهم لبنانيون وعرب وهم
لحماية �إيران وهذه خدعة لن تنطلي
علينا».

�إخترعت «فيلق القد�س»
للقتال �ضد العرب

في  :1965العدد مليونان
و� 367ألف

ول��ت��دارك ه��ذا النق�ص ولعدم
الك�شف عن توزع اللبنانيين تبعاً
للطائفة تم ن�شر ع��دد الم�سجلين  %30.6وارتفعت ن�سبة الم�سلمين
ح��ت��ى  1965/1/1وب��ل��غ ال��ع��دد �إلى ن�سبة .%69.4
 2.367.141ن�سمة من دون ذكر العلويون والأرثوذوك�س
االنتماء الطائفي.
 -3ن�سبة االرتفاع الأعلى ُ�سجلت
وفي  :2006العدد  4ماليين لدى العلويين وبلغت  %1052ثم
و� 571ألف
ل��دى ال�شيعة � %946أم��ا الن�سبة
ُ
وفي العام  2006ن�شرت درا�سة الأدن��������ى ف���ك���ان���ت ل�����دى ال�����روم
خا�صة حددت عدد اللبنانيين تبعاً الأرثوذك�س وبلغت .%147
لالنتماءات الطائفية ب  4.571.000ال�شيعة  %31.6وال�سنة
ن�سمة.
%31.3
ماليين
5
العدد
:2018
في
 -4حلت الطائفة ال�شيعية في
و� 500ألف
المرتبة الأول���ى م��ن حيث العدد
وقامت «الدولية للمعلومات» و�شكلت ن�سبة  %31.6من اللبنانيين
ال�س ّنة في مرتبة متقاربة
ب��ب��ح��ث ح����ول ه����ذا ال��م��و���ض��وع وج��اء ُ
وتو�صلت �إلى تحديد عدد اللبنانيين و�شكلوا ن�سبة .%31.3
بـ  5.5ماليين ن�سمة في نهاية العام المقيمون  4ماليين و200
،2018
�ألف وغير المقيمين مليون
لماذا �أيقظت التنين؟

«الدولية للمعلومات» :هذا
�أنتم مذهبي ًا

وقالت «الدولية للمعلومات» ان
اللبنانيين طائفياً موزعين وفقاً
للجدول التالي:

بين  1932و :2018الزيادة
 %785للم�سلمين و%74
للم�سيحيين

 -1ارتفعت �أعداد اللبنانيين بين
الأعوام  2018-1932بمقدار 4.4
ماليين �أي بن�سبة  .%426وهذه
ال��ن�����س��ب��ة ل���م ت��ك��ن واح�����دة ل��دى
ال����ط����وائ����ف ،ف���ق���د ب��ل��غ��ت ل���دى
الم�سيحيين ن�سبة  %174.5مقابل
 %785.1لدى الم�سلمين.

الن�سبة في %69 :2018
م�سلمين و %30م�سيحيين

� -2شكل الم�سيحيون في العام
 1932ن�سبة  %58.7من اللبنانيين
مقابل  %40م�سلمون� ،أما في العام
 2018فقد تبدلت ه��ذه الن�سب
وانخف�ضت ن�سبة الم�سيحيين �إلى

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب علي محمد ماما بوكالته
عن ب�سام محمد ط��ارق المرعبي
�سند بدل �ضائع بح�صته البالغة
بالعقار  129الحي�صا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

«فيلق القد�س»

�ضمن ما ُي�سمى ب�صفقة القرن �إ ّال ان
هذا الدور �ستدفع ثمنه �إيران غالياً
ج��د ًا فلو كانت دول��ة م�سلمة فع ًال
لقد�ست وقدرت الروابط الإ�سالمية
ولعملوا على فتح عالقات �إيجابية
بوجه �إ�سرائيل».

ال حوار مع الحزب بوجود
ال�سالح

ال�سرطان الأ�سا�سي في لبنان
«الحزب» و�إيران

وجواباً على �س�ؤال حول �إمكانية وقال رد ًا على �س�ؤال:
�إيجاد �صيغة للتوافق مع «حزب «�إن «ح���زب اهلل» و�إي����ران هما
ال�سرطان الأ�سا�سي في لبنان ،يجب
اهلل» قال:
معالجته و�إال بقي لبنان علي ًال ...وال
»ال يمكن الحوار في ظل:
 وجود ال�سالح غي ال�شرعي ،يمكن ان تعي�ش دولة حياة طبيعية والتزامهم الإرادة االيرانية ،في ظل وجود �سالح غير �شرعي. فلبنان لم يكن توجهه �إيرانياً ...تحية لأمير الكويت و�شعبهالبنان عربي».
وجرائم الحزب في الكويت ال

 �إي���ران اخترعت� ،إل��ى جانب الأحالم الإمبراطورية...وهم
ٌ
جي�شها ،ما ُي�سمى بـ «فيلق القد�س»

و�أخذت ت�سميته رداء �أمام الم�سلمين
والعرب ،قاتلوا الدول العربية ولم
ُيطلقوا ر�صا�صة واحدة في القد�س،
 وه��م �أرادوا �إع����ادة ال��ن��زاعال�س ّني ال�شيعي،
ُ
 وت��ح��ري��ك القومية العربيةالفار�سية،
 و�أنا �سبق وقلت� ،إيران ُك ِّلفتبالدور القذر في المنطقة لتحول
نف�سها �إل���ى الخطر الأك��ب��ر بنظر
الم�سلمين وت��دخ��ل م��ع �إ�سرائيل

�إيران ُتعيد ح�ساباتها..
و�أعيد و�أكرر ...ال�شعب الإيراني
عريق و�أظن انه �أُخِ َذ رهينة في هذا
النظام ل ُينفذ م�شروع غربي م�شبوه
�ضد الق�ضية المركزية العربية
(ق�ضية فل�سطين).

«نقول لإيران  ...يجب �أن تتقدم
«الوحدة الإ�سالمية» على الأحالم
الإمبراطورية ...لدينا �شواهد ب�أن
هذا النظام ُركِ ب ليلعب هذا الدور
القذر ولعبه للأ�سف ود َّم�� َر بغداد
ودم�شق و�صنعاء ،وو�ضع يده على
بيروت ...هذا هو حلم الإمبراطورية
الفار�سية الكبيرة» ...ولكن هذا وه ٌم
كب ٌر.»...
ون��ق��ول ل��ل��دول العربية وح��دوا
�صفوفكم ...الوحدة العربية تجعل

تمثل اللبنانيين

ال��وزي��ر ال�سابق ال��ل��واء �أ�شرف
ريفي ختم بتوجيه التحية �إلى �أمير
ال��ك��وي��ت وال��ح��ك��وم��ة وال�����ش��ع��ب
الكويتي وقال:
«�أن لبنان يكن محبة خا�صة
للكويت وال ينظر �إليها �إ ّال بالخير
والأخ���وة وال�����ص��داق��ة ،فالجريمة
الكبرى التي ارتكبها «حزب اهلل» في
الكويت ال تمثل اللبنانيين ،فهذا
عمل �إرهابي لبنان ب��ريء منه ،بل
يتحمل م�س�ؤوليته «ح���زب اهلل»
و�إيران».

الق�ضاء :ال تيار �إ ّال
«التيار»!

التلفزيوني العوني «»O.T.V
�أعلن حرفياً �أن:
«قا�ضي الأمور الم�ستعجلة منع
�أي جهة من:
 �إ�ستخدام كلمة «التيار». ب�إ�ستثناء «التيار الوطنيالحر»».
 وال���������ص����ورة ت���و����ض���ح...وتو�ضح ...وتو�ضح»!؟

«تيار الكرامة»
بدل «حزب التحرر
العربي»
ن��ائ��ب ط��راب��ل�����س في�صل عمر
ك��رام��ي ق��رر ح � ّل «ح��زب التحرر
ال��ع��رب��ي» ال���ذي ي��ر�أ���س��ه حالياً
والإعالن عن ت�أ�سي�س حزب جديد
ب�إ�سم «تيار الكرامة» يحمل ذات
الأفكار التي يحملها النائب في�صل
عمر كرامي وينتهج ذات النهج
الحالي واالرتباطات نف�سها.

«�شرايين طرابل�س»
جمعية جديدة
مركزها طرابل�س
بالقرار رقم � 330أخذت وزارة
الداخلية العلم والخبر بت�أ�سي�س:
«جمعية �شرايين طرابل�س».
 مركزها :طرابل�س – �شارعم�ست�شفى المظلوم.
 م����ن �أه����داف����ه����ا� :إن�������ش���اءم�ستو�صفات خ��ي��ري��ة وم��راك��ز
وم�ؤ�س�سات للرعاية ال�صحية.
 ال��م��ؤ���س�����س��ون :ب�ل�ال محمدفيا�ض� ،شريهان �أح��م��د �سعدية
ومنى م�صطفى عزالدين الم�صري.

عيد� ...أي عيد؟ ...ر�أي النا�س

و� 300ألف

 -5من غير المعروف على وجه
الدقة عدد اللبنانيين المقيمين في
لبنان ولكن ُيقدر عددهم بنحو 4.2
ماليين ن�سمة وعدد غير المقيمين
بنحو  1.3مليون ن�سمة� .أما الذين
هم من �أ�صل لبناني ولكن ال يحملون
الجن�سية اللبنانية ف�أعدادهم غير
معروفة وتقدر بعدة ماليين.
ح�سب م��ا ق��ام��ت ب��ه «ال��دول��ي��ة
للمعلومات» م�شكورة على جهدها
ونقول:
«�أيام العد الطائفي �أيام عار،
وغياب الإنتماء الوطني لي�س
�أي���ام ع��ار ب��ل �أي���ام �ضياع وفتنة
و�إنحطاط و�إنتحار..

يا نا�س

الإيمان في القلب والتعامل بن
النا�س والإنتماء الوطني هو الأ�صل
والتعامل مع الوطن و�أهله،
و�أي ط���رح �آخ���ر ه��و لمطامع
�شخ�صية تافهة كما ال�ساعين �إليها...

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب خ��ال��د ع��ب��دال��رزاق ق��دور
بوكالته عن خ�ضر عبدو قدور �سند
بدل �ضائع بح�صته البالغة بالعقار
 98المقيطع.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

طه

محمد

�شمرا

قبل «عيد الأ�ضحى المبارك» وكما �أرى �أن �أجواء العيد اختلفت
بخم�سة �أيام توجهت «التمدن» �إلى ع��ن �أج���واء الما�ضي ،وبالن�سبة
النا�س لت�س�أل م��ن تلتقيهم خالل للتح�ضيرات واال�ستعدادات لم نفعل
�شيئاً لأن الظروف المادية �صعبة».
جولتنا في �شوارع طرابل�س:
 ماذا عنك وعن العائلة؟ال داعي للتح�ضيرات....
��اذا
�
وم
 ك��ي��ف ت�����س��ت��ع��دون ل��هالحالة تعي�سة
�أعددتم لإ�ستقباله؟
�أحمد �شمرا (�صاحب مهنة تدفئة
�دوب
�
�ن
�
م
حملها
�ة
ه���ذه الأ���س��ئ��ل�
وتبريد و�صحية – التبانة) قال:
«ال���ت���م���دن» ���س��ل��ي��م ال��ن��م��ل وع���اد «ال �أ�ستطيع القول �سوى الحمد
باالجابات التالية:
هلل� ،أ�صبح العيد ي�شبه �أيام الأعطال
تعودنا على الق ّلة...
بال بهجة ،وه��ذه الحالة التعي�سة
 �أحمد طه (حالق – الزاهرية) ال�صعبة نعي�شها منذ �سنوات لذلك الداعي للتح�ضيرات».
قال:
«ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث الما�ضية ال بهجة م�سبقة للعيد...
عودتنا على الق ّلة،
وه��ذه الحركة عا�صم داالتي (موظف  -الحرية)
ً
�أمامكم :ال حما�س �أبدا وال �إمكانية قال:
لإ�ستعدادات ب�سبب تدهور ال ًأو�ضاع «الحالة ال توحي بالعيد �أبد ًا ،ال
االقت�صادية التي يعي�شها حاليا» .نجد بهجة بقدوم االعيد على عك�س
لم نفعل �شيئ ًا للإ�ستعدادات ...م��ا ك��ن��ا ف��ي ال��م��ا���ض��ي ،وال داع��ي
«ال مادة»
ل�لا���س��ت��ع��دادات �أو ال��ت��ح��ي��ر لأن
 عبدالفتاح محمد (عكار – ال الميزانية ال ت�سمح،بالكاد ن�ستطيع الح�صول على
يعمل ب�سبب مر�ضه) قال:
«�أن��ا عندي م�شاكل �صحية وقد الحاجات ال�ضرورية ...ال�ضرورية
�أجريت عملية القلب المفتوح لذلك ال وب�����ص��ع��وب��ة ب�����س��ب��ب الأو����ض���اع
االقت�صادية ال�صعبة التي نعي�شها».
�أعمل،

داالتي

مينا

د .برجاوي

العيد هو متعة للأوالد ولكن الئ��ح��ة االه��م��ال والتهمي�ش غير
تغ ِّيبها ع��ن �أي���ة ب��رام��ج �إنمائية
�أين ...وكيف؟
و�سام خرما (موظف متقاعد – وم�����ش��اري��ع تنموية واقت�صادية
و�سياحية من قبل ال�سلطة و�آخرها
القبة) قال:
«العيد هو فرحة للأوالد والو�ضع ما ورد عن «م�ؤتمر �سيدر» و«خطة
الذي نعي�شه من تعا�سة حرم الأوالد ماكينزي»».
من متعة العيد �أو اال�ستعدادات فلم ر�أي طبيب
تعد كما كانت في ال�سابق ...محالت د .علي برجاوي (طبيب – كرم
تجارية ت�شكو ...العمال ي�شكون ...القلة) قال:
الموظفون ي�شكون ...ف�أين العيد
«ال �أجواء مفرحة و�سعيدة للعيد
وكيف البهجة؟
بالن�سبة للمواطنين ،وللأ�سف النا�س
ر�أي رئي�س جمعية
ي��ع��ان��ون م���ن ���ض��ي��ق اق��ت�����ص��ادي
ربيع مينا (رئي�س جمعية بناء ومعي�شي ومادي ،ما ي�ؤثر �سلباً على
الإن�سان) قدم تحلي ًال كام ًال لواقع اال�ستعدادت للعيد،
المدينة وم��ا �شهدته بالأم�س وما ونرى انه �إذا تح�سنت الأو�ضاع
ت�شهده اليوم حدد الم�س�ؤوليات وما ال�سيا�سية فينعك�س ذلك ايجاباً على
يجب ال��ق��ي��ام ب��ه لإن��ق��اذ المدينة الأو�ضاع االقت�صادية،
و�أهلها.
و�أن���ا كطبيب �أع��ل��م الكثير عن
ولكن نكتفي بالمقدمة:
ح�����االت ال��ن��ا���س��ي م��واط��ن��ي��ن ال
«لم يعد خافياً على �أحد ما �آلت
�إليه الأو���ض��اع في طرابل�س ،فقد ي�ستطيعون دفع بدل ك�شف رمزي
و�صلنا �إل���ى ح���دود «ل���م تعرفها وعن طريق الم�ستو�صف ،ويذهبون
المدينة من قبل على كافة ال�صعد لل�صيدلي وا���س��ت�����ش��ارت��ه و���ش��راء
االجتماعية والمعي�شية واالن�سانية ،ال��دواء الذي ي�صف لهم ...الو�ضع
رك��ود اقت�صادي وبطالة وت�سرب �صعب».
مدر�سي ،في ظل �إ�ستمرارها على
�سليم النمل
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«طرابل�س بوابة الإ�ستثمار»

عنوان لقاء �إقت�صادي هام في «غرفة طرابل�س»
في «غرفة طرابل�س» تم الإعالن
عن �إنعقاد:
«م����ؤت���م���ر وم��ع��ر���ض ال��ف��ر���ص
اال�ستثمارية في طرابل�س»،
في اال�سبوع الأخير من ت�شرين
الثاني من العالم الحالي .2019

«طرابل�س بوابة الإ�ستثمار»

�سيتمكن منه وينهار �أمامه ،ولكن
ال��م��ع��ن��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة وال��ت��ف��ا�ؤل
بالم�ستقبل ال��واع��د تهزم المر�ض
وتق�ضي عليه،
وهكذا يمكننا �أن نتغلب على نقاط
ال�ضعف من خالل �إ�ستثمار مواطن
القوة،
وطرابل�س فيها نقاط �ضعف �ش�أنها
�ش�أن كافة المناطق اللبنانية ولكن ما
نريد الإ���ص��رار والت�أكيد عليه �أن
طرابل�س وف��ي نف�س ال�سياق هي
�أغنى من �أية منطقة لبنانية �أخرى
بفعل موقعها الإ�ستراتيجي الذي هو
محوري على الم�ستويات اللبنانية
والعربية والدولية».

الإع�لان عن الم�ؤتمر ج��اء خالل
اللقاء االقت�صادي ال��ذي عُ قد في
الغرفة تحت عنوان:
«طرابل�س بوابة اال�ستثمار»،
والذي �أقيم بال�شراكة بين:
 «غرفة طرابل�س وال�شمال»، «معر�ض ر�شيد كرامي الدولي»، «ال��م��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ةال�شكر �إلى البير عون وفريق
الخا�صة»،
 «ال�شركة الدولية للمعار�ض» .عمل �شركتهوقال« :ال بد لنا في هذه المنا�سبة
من الح�ضور
بح�ضور النائب نقوال نحا�س ،من �أن نتوجه ب�شكرنا الكبير لل�صديق
م�ست�شار دول����ة ال��رئ��ي�����س �سعد �ألبير عون ولكافة فريق عمل �شركته
الحريري ل�ش�ؤون ال�شمال عبدالغني المنظمة للمعار�ض الدولية ،الذين
ك��ب��ارة ،نقيب المهند�سين ب�سام بانحيازهم �إل��ى ال��وط��ن وال�سعي
زي���ادة ،المفو�ض بت�سيير �أعمال للنهو�ض به وبالتالي و�ضعه على
خارطة الإ�ستثمار العالمي ،هو خيار
«المنطقة الإقت�صادية الخا�صة»
لم�شروع ينطوي على تحقيق �أهداف
المهند�س الدكتور ح�سان �ضناوي،
كبرى ت�ستند على �إيمان بما تحتاجه
رئي�س «ال�شركة الدولية للمعار�ض» المنطقة وال��ع��ال��م م��ن طرابل�س
البير عون وفريق عمله في ال�شركة ،الكبرى التي �أراها تمتد من البترون
وممثلين لفاعليات نيابية ووزارية �إل��ى �أقا�صي الحدود ال�شمالية في
ون��ق��اب��ي��ة وب��ل��دي��ة و�إق��ت�����ص��ادي��ة عكار،
و�أ�صحاب ومدراء وممثلين ل�شركات
�إ�ستثمارية م��ت��ع��ددة الجن�سيات في طرابل�س كل ما يتطلع �إليه
الم�ستثمرون
ورجال �أعمال.
و�أن ما يتطلع �إليه الم�ستثمرون
الوقائع
ويحتاجون �إليه موجود في طرابل�س
تخلل الحفل كلمات لرئي�س «غرفة ال��ك��ب��رى وم���ا علينا �إال ال��خ��روج
طرابل�س وال�شمال» توفيق دبو�سي بم�شروع �إ�ستثماري كبير ينقلنا من
ورئي�س مجل�س �إدارة «ال�شركة المحلية وال��ت��ق��وق��ع �إل���ى رح��اب
ال��دول��ي��ة للمعار�ض» �أل��ب��ي��ر عون العالمية،
والنائب نقوال نحا�س.
ال �سيما �أن لدينا:
الرئي�س دبو�سي
 �أك��ب��ر منظومة �إ�ستثماريةرئي�س «غرفة طرابل�س وال�شمال» �إقت�صادية،
ت��وف��ي��ق دب��و���س��ي ق���ال ف���ي كلمة  -تمتد على طول واجهة بحرية،
الإفتتاح:
 تنطلق من «ميناء طرابل�س»«م��ن المعلوم لدينا جميعاً �أن وت�صل �إلى القليعات في عكار،
ظروفنا العامة التي نمر بها تت�سم  -وت��ب��ع��د  6كيلو م��ت��رات عن
بال�صعوبة وبالرغم من ذلك علينا الحدود مع �سوريا،
التفكير بالبحث عن الفر�ص التي من ون��ح��ن نعتبر �أنف�سنا كجهات
�ش�أنها ان تبدل من الظروف الحالية متعاونة مجموعة �شركاء في �أهم
للوطن اللبناني ،والإن�سان المري�ض �إ�ستثمارات على م�ستوى المنطقة
�إذا �إ�ست�سلم للمر�ض ف��إن المر�ض و�أ�صدقائنا الأوروبيين وجيراننا

النائب نقوال نحا�س:
ال�ستخدام المنهج العقالني

دبو�سي

عون

نحا�س

نائب طرابل�س نقوال نحا�س تحدث
في كلمته عن:
«�أهمية الإ�ستنارة و�إ�ستخدام
المنهج العقالني والفكري في مقاربة
ك���اف���ة ���ش���ؤون��ن��ا الإ���س��ت��ث��م��اري��ة
والإقت�صادية والإنمائية ولدينا
قطاعات �إقت�صادية واع��دة وعلينا
الإل��ت��ف��ات �إل��ى �صقل م��ه��ارات اليد
العاملة ال �سيما خريجو معاهد
التعليم المهني ذات الأيدي الماهرة
المتخ�ص�صة من �أجل توفير فر�ص
العمل المالئمة لإخت�صا�صاتهم
وقدراتهم ورفدهم في �سوق العمل».

كفاءة البير عون

«من جهة �أخرى ال بد لي من �أن
�أق��در الكفاءة العالية التي يمتلكها
�ألبير ع��ون في تنظيم الم�ؤتمرات
والفعاليات الإقت�صادية و�أنا �أعرف
قدراته ومميزاته في هذا الم�ضمار.

الرئي�س دبو�سي �سباق دائم ًا
بطرح �إطالق المبادرات

جانب من الح�ضور

المتو�سطيين والعالم الأرحب».

�إقليمي دولي في لبنان من طرابل�س
الكبرى».

دولية لتنظيم المعار�ض فهذه داللة
على ما يتمتع به القطاع الخا�ص من
حيوية يمتاز بها �أم��ام قطاع عام
يواجه �أزمة حادة ،والقطاع العام
يعني الدولة ،ولكننا نت�ساءل من هي
الدولة؟
هي نحن بكل ت�أكيد،
والدولة ت�ستند على طموحاتنا
وع��ل��ى ط��اق��ات��ن��ا فنحن مجموعة
���ش��رك��اء لي�س م��ع ���ش��رك��ة خا�صة
وح�سب و�إنما مع:
 «معر�ض ر�شيد كرامي الدولي»، و«ال��م��ن��ط��ق��ة الإق��ت�����ص��ادي��ةالخا�صة»،
 ومع نقابات المهن الحرة :منمحامين ومهند�سين ومع كل مكونات
مجتمعنا اللبناني والدولي،
وم�شروعنا وطني �أممي عربي

وختم قائ ًال« :كل ال�شكر لل�صديق
�ألبير عون ولفريق عمله ولإدارة
«غرفة طرابل�س وال�شمال» وفريق
ال��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن جميعاً
بالنهو�ض بلبنان الوطن من طرابل�س
ال��ك��ب��رى ،ونحن نريد وط��ن�اً �آمنا
وم�ستقر ًا ومزدهر ًا».

من هي الدولة ...انها نحن
ال�شكر لكل م�ؤمن بالنهو�ض
بالت�أكيد
وتابع« :حينما تكون هناك �شركة بالوطن وطرابل�س وال�شمال

«غرفة التجارة» و�سعي دائم لتنفيذ م�شاريع جاذبة للإ�ستثمار
وفر�ص العمل

دبو�سي ي�ستقبل نائب رئي�س «الغرفة العربية الأميركية»
رئي�س «غرفة طرابل�س وال�شمال» توفيق دبو�سي
�إ�ستقبل نائب رئي�س «ال��غ��رف��ة التجارية العربية
الأميركية الوطنية» ربيع مغربل ،وكان بحث ب�إمكانات
ال�شراكة الأميركية اللبنانية في الم�شاريع الإ�ستثمارية
الدولية الكبرى التي تطلقها «غرفة طرابل�س وال�شمال»
وت�شكل جواذب تلبي �إحتياجات الم�ستثمرين �سواء
�أكانوا لبنانيين �أم عرب �أم دوليين ال �سيما:

من البترون �إلى عكار

 «م�شروع التطوير الإقت�صادي الوطني» في لبنانمن طرابل�س الكبرى التي تمتد من البترون حتى �أقا�صي
الحدود ال�شمالية في عكار،
وال�شركات التجارية،
 وتنظيم زي���ارات متبادلة ل��وف��ود تجارية منفر�صة للم�ستثمرين وللعمل
 وتوفر في فترة الحقة فر�صاً للعمل ولرجال الجانبين،الأعمال والم�ستثمرين و�أع�ضاء غرف تجارية عربية لو�ضع «روزنامة معار�ض وم�ؤتمرات دولية»
و�أميركية التالقي وبناء ج�سور متينة لل�شراكة بين  -كما ت��ن��اول البحث �سبل تطويرالعالقات على
الجانبين الأميركي واللبناني في كافة المجاالت،
م�ستوى �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ،وبالتالي
و�ضع مو�ضع التنفيذ «روزنامة المعار�ض والم�ؤتمرات
ت�شجيع التبادل
الدولية الإ�ستثمارية التي تعكف على تنظيمها «غرفة
 والعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري،طرابل�س وال�شمال» بالتعاون مع:
والتعاون
 «المنطقة الإقت�صادية الخا�صة في طرابل�س»، وت�شجيع ال��ت��ع��اون الثنائي بين الم�ؤ�س�سات  -و«�شركة المعار�ض الدولية».ال مغربل
دبو�سي م�ستقب ً

و�أن ن�سجل ق�صة نجاح تتجدد عاماً
بعد عام».

�ألبير عون  :طرابل�س عزيزة
ونحن نريد العمل

كبريات المرافق العامة من:
 مرف�أ، �إلى مطار، �إل����ى «م��ن��ط��ق��ة �إق��ت�����ص��ادي��ةخا�صة»،
 وطاقات وقدرات لموارد ب�شريةمتعددة المهن والإخت�صا�صات،
وتحتاج �إل���ى ال��ت��دري��ب و�صقل
المهارات لرفدها في �إطار مجموعة
م����ن ال���م�������ش���اري���ع ال��خ��دم��ات��ي��ة
والإ���س��ت��ث��م��اري��ة واللوجي�ستية
والتكنولوجية التي طالما تحدث
عنها الوزير عادل �أفيوني».

رئ��ي�����س «ال�������ش���رك���ة ال��دول��ي��ة نريد �أن يتحول الم�ؤتمر
للمعار�ض» البير ع��ون وج��ه في والمعر�ض لملتقى �سنوي

كلمته بداية ال�شكر «للرئي�س دبو�سي
عن ما ت�ضمنته كلمته من حديث عني
�شخ�صياً وعن ال�شركة وفي الحقيقة
علي ،ونحن نريد
طرابل�س عزيزة ّ
العمل على �إ�ستقطاب رجال �أعمال
من خارج طرابل�س لأننا مقتنعون
بمقوماتها الإ�ستراتيجية وتحت�ضن

«نحن نريد من م�ؤتمر ومعر�ض
الإ�ستثمار في طرابل�س �أن يتحول
�إل��ى ملتقى �سنوي ي�ضم من خالل
م��ب��اح��ث��ات ث��ن��ائ��ي��ة رج���ال �أع��م��ال
وم�ستثمرين من لبنان ومن العالم
العربي ومن مختلف جن�سيات العالم
و�إط�لاق �أو�سع اللقاءات الثنائية

وعلينا �أن نمتلك ن��ح��ن �أب��ن��اء
طرابل�س روح المغامرة للعمل على
جذب الم�ستثمرين،
ون��ح��ن ل��دي��ن��ا ق����درات وم��ي��زات
تفا�ضلية ال يملكها �أحد غيرنا،
و�أن الرئي�س دبو�سي �سباقاً ب�شكل
دائ��م في طرح و�إط�لاق المبادرات
وال���م�������ش���اري���ع وال���م���ن���ظ���وم���ات
الإقت�صادية التي ت�ضيء على مكامن
القوة في طرابل�س بكافة ثرواتها
المميزة ،ومن المفيد ان ت�سود في
هذه المدينة روح الإنفتاح لل�شراكة
مع الم�ستثمر الأجنبي و�أ�شدد على
ذلك ومن خالل منظومة �إقت�صادية
�إ�ستثمارية متكاملة.
و�أن �إن��ط�لاق��ة معر�ض وم�ؤتمر
ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��ار �سيترافق مع
زيارات ميدانية للم�ستثمرين لمعالم
ط��راب��ل�����س و�أ���س��واق��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا
لي�ستمتع ه��ذا الم�ستثمر �أو ذاك
بالوجه الح�ضاري الجميل الذي
طالما �أطلت به طرابل�س على العالم
التي علينا العمل معاً على �إعتمادها
«عا�صمة لبنان الإقت�صادية»».

�إعالن

و 676و 744و 753و 777و779
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية و 802و 854و 892و 947و 964لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
و 1043وب�صرما.
بالكورة
بالكورة
ً
للمراجعة
ا
يوم
طلب �أنطونيو�س جرجي النجار للمعتر�ض 15
طلبت و�سيمة �أن��ور م��راد �سند
�أمين ال�سجل العقاري بدل �ضائع للعقار  489را�سنحا�ش.
���س��ن��د ب���دل ���ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار 529
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�إعالن
دار�شمزين.
�أمين ال�سجل العقاري
ً
للمراجعة
ا
يوم
15
للمعتر�ض
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�إعالن
�أمين ال�سجل العقاري بالكورة
طلبت ك��ارول فاردينانو جورج لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية ب�صفته �أح��د ورث��ة �أولغا مينا�س بالكورة
�سندات ب��دل �ضائع للعقارات  6ط��ل��ب ط���ون���ي ج�����ورج �أج��ب��ع
بالكورة
ط��ل��ب ال��ي��ا���س ط��ن��و���س ن�صار و 142و 192و 431و 728و 836بالوكالة ع��ن اح��د ورث���ة ج��وزف
ال�شالوحي �سند بدل �ضائع للعقار و 889و 1011و 1041و��� 1042س��ا���س��ي��ن ���س��ن��دات ب���دل �ضائع
و 1301و 1463و 1536و 1537للعقارات  469و 460و 461و381
 836المجدل.
و 1632و 1877و 1884و 1894و 383علما.
ً
للمراجعة
ا
يوم
15
للمعتر�ض
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري و 321مزيارة.
�أمين ال�سجل العقاري
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�إعالن
�إعالن
�أمين ال�سجل العقاري
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
إعالن
�
بالكورة
بالكورة
الثانية
العقاري
ال�سجل
أمانة
ل
�سركي�س
ن��زار
المحامي
طلب
طلب المحامي �أمين �سليمان رزق
بالكورة
الخولي
جاك
ورثة
أحد
�
عن
بالوكالة
بالوكالة عن �أحد ورثة رمزا زخريا
�سندات بدل �ضائع للعقارات  383طلبت ميليا حنا فا�ضل ب�صفتها �سندات بدل �ضائع للعقارات 1832
بتوراتيج و 85كفرقاهل و� 1225أح��د ورث��ة �سليم الحب �سند بدل و 1551و 1255و 1260و1828
و 13و 217و 236و 250و� 253ضائع للعقار  153ب�صرما.
حامات.
و 353و 354و 417و 425و 431للمعتر�ض  15يوماً
ً
للمراجعة
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
�أمين ال�سجل العقاري
و 484و 489و 601و 633و647

الأربعاء

بلدية طرابل�س:
ت�سليم وت�س ّلم و�إ�ستقبال للمهنئين

اال�ستقبال

ف��ي «ال��ق��اع��ة ال��زج��اج��ي��ة» في
«غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة» �أق����ام رئي�س
وم��ج��ل�����س ب��ل��دي��ة ط��راب��ل�����س حفل
�إ�ستقبال لمنا�سبة �إنتخاب د .ريا�ض
عزت يمق رئي�ساً للبلدية والمهند�س
خالد وليد الولي نائباً للرئي�س.

لهذا ال�سبب نتمنى من ر�ؤ�ساء
ال��دوائ��ر والموظفين والعمال ان
نتعامل معهم ون�ساعدهم....
و�أي �إن�سان �آخ��ر يريد التمادي
بعمله (ال�سيء) �سيتم انذاره وتتم
المحا�سبة عليه الحقاً.

الرئي�س الجديد د .ريا�ض عزت
يمق القى كلمة قال فيها:
«�أو ًال ،المهند�س �أحمد قمرالدين
زميلنا و�صديقنا وم�شكور على
ال��ج��ه��د ال����ذي ق��دم��ه خ�ل�ال ه��ذه
ال�سنوات الثالث ،وبالطبع الم�شاكل
ك��ان��ت ك��ب��ي��رة ج���د ًا وال ننكر ان
المهند�س قمرالدين تحمل م�شاكل
كثيرة و�ضغوطات كثيرة ونحن
نعلم بهذه الأمور ونقدرها».
«بدورنا نتمنى ان نكون على قدر
الم�س�ؤولية لأن الأمانة �صعبة جد ًا
وال تتحملها الجبال لكن تحملها
الإن�سان ،ب�إذن اهلل بتعاونكم وتعاون
الأخ���وة ال��زم�لاء ال��ذي��ن �أعطوني
ثقتهم وتحملوا م�شاكل معي لظنهم
بي انني خير لهذه المدينة».
تابع�« :سنكون على م�سافة احدة
م��ن ك��ل الأط�����راف ف��ي ال��م��دي��ن��ة،
و�سنبد�أ مع الزمالء الأع�ضاء ،كل
الأع�����ض��اء� ،صفحة ج��دي��دة لهذه
المدينة».

الم�س�ؤولية ،ه��ذه المدينة اليوم
تنتظر منا عم ًال جبار ًا وقوياً وعلينا
م�ساعدة الجميع داخلياً وخارجياً
ومن كل الفئات في طرابل�س،
باال�ضافة �إلى دعم كل ال�سيا�سيين
ال��ذي��ن تلقيت ات�����ص��االت تهنئة
ودعم».
النقد البناء ن�سمعه وال نر�ضى
بالتجريح والكيدية
ومما قاله« :نحن على ا�ستعداد
لن�سمع �أي نقد ب��ن��اء� ،صدورنا
وقلوبنا مفتوحة دائماً لأي نقد في
العمل ،لكن ال نر�ضى بالتجريح
والكيدية ،واع��د ًا «�أهالي طرابل�س
ب���االج���ت���م���اع م����ع م��ه��ن��د���س��ي��ي��ن
واخ�صائيين وذوي الخبرات لأخذ
الر�أي من �أهل الخبرة.
و�إذا كان هناك خط�أ �سن�صححه
ونتراجع عن الخط�أ،
و�إذا كانت الم�شاريع ال�سابقة
جيدة لطرابل�س �سنو�ضح ذلك لأهل
المدينة».

«�سن�ستفيد من خبرة
قمرالدين»

«و�إن كل م�شروع مقدم من �أحد
�أع�ضاء المجل�س البلدي َن��عِ � ُد ان
نكون بجانبه وندعمه للتنفيذ لخدمة
المدينة ومن الم�ؤكد �سن�ستفيد من
خبرة المهند�س �أحمد قمرالدين عند
طرح الم�شاريع».

�أول االهتمامات «العمل
الداخلي»

وق����ال�« :أم����ا بالن�سبة للعمل
ال��داخ��ل��ي للبلدية �سيكون هناك
طريقة مختلفة للعمل وخطة جديدة
و�سيتم تعميمها لو�سائل الإع�لام
و�أول عمل �سيقام به هو االهتمام
بالعمل الداخلي فاذا لم يكن ناجحاً
ل��ن نتمكن م��ن ان��ج��اح الأع��م��ال
الخارجية،

من ُيخالف «�س ُينذر ويحا�سب»

د .ريا�ض يمق« :نتمنى �أن
الت�سليم والت�سلم
في مبنى البلدية ق��ام الرئي�س نكون على قدر الم�س�ؤولية»
ال�سابق المهند�س �أحمد قمرالدين و«نحن على م�سافة واحدة من نحن تحملنا م�س�ؤولية البلدية
بت�سليم م��ه��ام ال��رئ��ا���س��ة للرئي�س كل الأطراف»
وعلينا ان ن��ك��ون ع��ل��ى ق���در ه��ذه

الرئي�س ال�سابق �أحمد قمرالدين
القى كلمة قال فيها:
«�أ���س��ل��م ال��ي��وم رئا�سة البلدية
للدكتور ري��ا���ض ب�ضمير مرتاح،
فهناك ان��ج��ازات للمجل�س البلدي
خالل عمل الثالث �سنوات الفائتة،
والجهد الذي ُبذل في �سبيل خدمة
طرابل�س و�أه��ل��ه��ا ،م��ع العلم ان
البلدية مرت بم�شاكل داخل المجل�س
البلدي و�أزم��ات لأكثر من �سنتين
ولكن ما تم �إنجازه من قبل المجل�س
البلدي خالل ال�سنوات الفائتة غير
م�سبوق (خ�لاف ما ج��رى) الأرب��ع
عهود بلدية التي مرت على المدينة».
و�أ���ض��اف« :ال نن�سى ان هناك
���ص��ورة ق��ات��م��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة �إ ّال ان

المكتب التقني للبلديات اللبنانية:
تخطيط ح�ضري وتنمية اقليمية لحو�ض نهر ابوعلي
�إ�ستقبل رئي�س بلدية طرابل�س
د.ريا�ض يمق في مكتبه في الق�صر
ال��ب��ل��دي ،رئ��ي�����س جمعية ال��م��دن
ال��م��ت��ح��دة م��دي��ر المكتب التقني
للبلديات الللبنانية الدكتور ب�شير
ع�ضيمي ،بم�شاركة ع�ضو مجل�س
بلدية طرابل�س رئي�س لجنة التنمية
المحلية والجمعيات با�سل الحج،
دار االجتماع حول جملة موا�ضيع
منها:
دع��وة طرابل�س للم�شاركة فيزي��ارة تقنية تتعلق ب�إن�شاء وكالة
تخطيط ح�ضري وتنمية اقليمية
لحو�ض نهر ابوعلي ،والتي ين�ضم
اليها االتحادات المحيطة بدعم من
وزي���ر الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة يو�سف
فنيانو�س.
�إعالم ع�ضوية طرابل�س بلجنةر�ؤ�ساء البلديات اللبنانية ودورها

ع�ضيمي متو�سط َا يمق والحاج

المحوري في هذه اللجنة ،كما في
المجل�س العالمي والمكتب التنفيذي
لمنظمة المدن والحكومات المحلية
ال��م��ت��ح��دة وه����ي ب��ل��دي��ة ردي��ف��ة
للعا�صمة.
م�����ش��روع �إن�����ش��اء م�ؤ�س�سةللتدريب البلدي وا�شتراك بلدية

طرابل�س في ر�أيها ودورها فيه.
ك��م��ا ت��م ع��ر���ض �أه���م ن�شاطات
الم�ؤتمرات وال��دورات والم�شاريع
التنموية وت��ب��ادل خبرات مكاتب
التنمية بين بلديات لبنانية وبلديات
فرن�سية

«تيار الم�ستقبل» و«تيار العزم»:
ندعم من يُنتخب ووعد لأهلنا في طرابل�س

قيادات �سيا�سية �إت�صلت بالدكتور
يمق مهنئة:
الرئي�س نجيب ميقاتي ،النائب
�سمير ع��دن��ان الج�سر ،ال��وزي��ران
ال�سابقان �أح��م��د ك��رام��ي و�أ���ش��رف الت�سليم والت�سلم
ريفي ،وليد معن كرامي وقيادات االنجازات لم يتم ت�سليط ال�ضوء
�أمنية و�سيا�سية.
عليها بال�شكل الكافي ،فهناك عدة
م�شاريع ُنفذت في المدينة دون ان
المهنئون
تقبل التهاني بالإ�ضافة �إلى يمق يتم االهتمام ب�ش�أنها بال�شكل الجيد.
والولي والأع�ضاء رئي�س الغرفة بالإ�ضافة �إلى م�شاريع مر عليها
توفيق دبو�سي وق��د �أم��ت القاعة ع�شرات ال�سنين كان من المفرو�ض
ان ت�ستفيد منها المدينة،
وف��ود �شعبية ون��واب وم�س�ؤولون ومنها �إ�شارات �ضوئية لل�سير،
ور�ؤ����س���اء ب��ل��دي��ات ورج����ال دي��ن ونتمنى على د .ريا�ض يمق �إكمال
ور�ؤ���س��اء ن��وا ٍد ثقافية وجمعيات الم�سيرة وال��ع��م��ل على م�شروع
�إجتماعية ومخاتير.
�إ���ش��ارات المرور ال��ذي يتوجب ان
دبو�سي لأو�سع �شراكة بين
ينتهي بالوقت القريب،
الغرفة والبلدية
البلدية اليوم حا�ضرة وجاهزة
رئي�س «غرفة التجارة وال�صناعة لكل الم�شاريع االنمائية ودفاتر
والزراعة في طرابل�س وال�شمال» ال�شروط جاهزة وبين �أيديكم».
توفيق دبو�سي ،ومجل�س �إدارة وت��م��ن��ى ق��م��رال��دي��ن ف��ي الختام
الغرفة ،وجه التهنئة لرئي�س البلدية للرئي�س ريا�ض يمق التوفيق بالثالث
الجديد وقال« :ن�أمل بعد انتخابكما �سنوات المقبلة ،م ��ؤك��د ًا «دعمه
ان تنطلق م�سيرة بلدية طرابل�س الكامل بالم�ساعدة والم�شورة �إذا
نحو م�ستقبل نريده م�شرقاً ومت�ألقاً لزم الأمر ،همنا الأول والأخير هو
ومت�سماً بالجدية والحزم في تطبيق لطرابل�س» ،متمنياً ان تتح�سن
الأنظمة والقوانين ،ومبدين رغبتنا الأم���ور ف��ي عهد الرئي�س الجديد
ب�إطالق �أو�سع �شراكة بين غرفتنا وعلينا ان نكون يد ًا واحدة عاملة
وبلديتكم الموقرة من �أجل العمل لخدمة مدينتنا» ،متمنياً «دوام
على تحقيق النهو�ض االقت�صادي المحافظة على �أم��ن و�أم���ان هذه
المدينة و�أن تكون خير رئي�س».
والأمن الإجتماعي».

�أحمد قمرالدين :ب�ضمير
مرتاح �أ�سلم الرئا�سة

2019/8/21

قبل �إنتخاب الرئي�س

االت�صاالت

الجديد د .ريا�ض عزت يمق بح�ضور
نائب الرئي�س و�أع�ضاء في المجل�س
ور�ؤ�ساء الم�صالح والدوائر البلدية.
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المدينة تنتظر منا عم ًال
جبار ًا وقوي ًا

في بيان جامع �صادر عن «تيار الم�ستقبل» و«تيار من �أجل طرابل�س و�أهلها.
كل �أبناء المدينة �إخوة و�أهل لنا،
العزم» جاء:
ونحن ندعم من يقوم بواجبه تجاهها ونحا�سب من
«�إننا َنعِ ُد �أهلنا في طرابل�س،
يق�صر،
�أنه وبعد �إتمام الإ�ستحقاق الإنتخابي،
ّ
�سيكون من واجبنا دعم رئي�س البلدية والتعاون معه واهلل الموفق.

ر�سالة ...نداء و�ضرورة �إ�ستجابة د .ع ّزام عوي�ضة
وج��ه �أع�ضاء في مجل�س بلدية
طرابل�س ر�سالة �إلى زميلهم د .ع ّزام
عوي�ضة ال��ذي ك��ان ق��د �أق���دم على
اال�ستقالة م��ن ع�ضوية المجل�س
البلدي.

ن�ص الر�سالة – النداء

«ح�ضرة الزميل الدكتور عزام
عوي�ضة المحترم
تحية طيبة،
الفعالة
بداية نثني على م�شاركتك ّ
خالل ال�سنوات الثالث الما�ضية في
ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي وال��م��واق��ف التي
اتخذتها ل�صالح المدينة وغيرتك
على حقها باالنماء.
ب��ن��ا ًء عليه نتمنى رج��وع��ك عن

ولك منا كل االحترام والتقدير.

التواقيع

ال��رئ��ي�����س ري��ا���ض ي��م��ق ون��ائ��ب
الرئي�س خ��ال��د ال��ول��ي والأع�����ض��اء
ال�سادة:
�أحمد المرج ،ر�شا �سنكري ،د.
عبدالحميد كريمة ،د .با�سم بخا�ش،
ل���ؤي م��ق��دم ،با�سل ال��ح��اج ،محمد
تامر ،نور الأيوبي ،جميل جبالوي،
محي الدين البقار� ،أحمد حمزة،
د.عزام عوي�ضة
ّ
اال�ستقالة م��ن ع�ضوية المجل�س دكتور �صفوح يكن ،توفيق العتر،
زاهر �سلطان� ،أحمد البدوي� ،سميح
ً
البلدي لنتعاون �سويا لما فيه خير ح��ل��وان��ي��� ،ش��ادي ن�شابة ،و�أحمد
لطرابل�س التي ت�ستحق تكاتفنا.
الق�صير.

مطالب طرابل�س وال�شمال
د�أبت «التمدن» منذ �سنوات كثيرة
على المطالبة بحقوق طرابل�س
وال�شمال ،و�سوف ت�ستمر ،ولن
ن�ضجر ولن ن�سكت فهذه المدينة وهذه
المنطقة لها حقوقها التي ال بد �أن
تنالها .ومن مطالبنا منذ  ،1992نكرر
ن�شر العناوين التالية:
 حقنا في وظائف الفئة الأولى. تطوير وت�شغيل الم�صفاة. ت�شغيل المعر�ض وتنفيذ قرارمجل�س الوزراء �سنة  4991بح�صرية
المعار�ض الدولية فيه.
 تعيين مجل�س �إدارة فاعل وقادرلمرف�أ طرابل�س.
 بناء محطتي الت�سفير ال�شماليةوالجنوبية.
 -االنتهاء من بناء «المبنى

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلب المحامي ع�صام جرجي
ف�لاح ب�صفته �أح��د ورث��ة جرج�س
فالح وبوكالته عن �أحد ورثة زكية
�سرحان �سندي بدل �ضائع للعقار
 1826و  2771بطرام.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

الجامعي الموحد» الذي و�ضع حجر
�أ�سا�سه �سنة � 0002أي منذ � 81سنة.
 �إن�شاء م�سلخ حديث. ت�شغيل معمل فرز النفاياتومحطة التكرير وحل م�شكلة النفايات.
 العمل الجدي لإنجاز «م�شروعالإرث الثقافي».
 ت�أهيل �ضفتي نهر �أبو عليكمتنزهات وتنظيف مجراه ب�شكل
دوري ،وتفعيل وظيفة �سقف النهر.
 تنظيم الب�سطات والعربات فيموقع منا�سب لها وللزبائن.
 �إعادة ت�شغيل ال�سوق ال�شعبي. تنظيم حركة ال�سير وو�ضع�إ�شارات �ضوئية عند المفارق.
 ت�شغيل مطار رينيه معو�ض(القليعات) كمطار مدني ولل�شحن.

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلب المحامي كلود بطر�س خليل
بالوكالة ع��ن �أح��د ورث��ة بطر�س
زعيتر �سند ب��دل �ضائع للعقار
 5565تنورين الفوقا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

 �إعادة الحياة �إلى محطة و�شبكاتال�سكك الحديدية.
 الإ�سراع في ردم الحفر وتعبيدطرقات طرابل�س ومدن �إتحاد بلديات
الفيحاء ومناطق ال�شمال جميعها.
 تنظيم مواقف ال�سياراتالعمومية داخل وخارج المدينة.
 �إحياء مكتب ال�سياحة ودعمهلي�ستطيع لعب الدور الواجب عليه.
 المحافظة على الآثار بحمايتهاو�صيانتها.
 و�ضع م�شاريع جدية ال�ستثمارالجزر الوحيدة في لبنان (جزر ميناء
طرابل�س).
�سنبقى نطالب ولن ن�ضجر....
ولكن� ...إلى متى ..و�ألي�س لليل
طرابل�س وال�شمال من �آخر؟!

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلب المحامي ا�سطفان جرجي
كرم بالوكالة عن عزة الرباط �سند
بدل �ضائع للعقار  257كفر عبيدا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

الأربعاء

في عيد الجي�ش الـ 74
�إحتفل لبنان بالعيد الـ  74لت�أ�سي�س الجي�ش في  ،1945و�أقيم
و�سلمت «ال�سيوف لل�ضباط الجدد» و�صدرت
الإ�ستعرا�ض الر�سمي ُ
عدة بيانات في هذه المنا�سبة الوطنية:

ميقاتي :ومن طرابل�س �أقل ما نقدمه
قطرة من دمنا
«ع�شية عيد الجي�ش ،الذي يدافع
عن �أر�ضنا ويحفظ الأمن ،ف�إن �أقل
ما يمكن تقديمه لهذا الجي�ش هو
قطرة من دمنا .من هنا كان االحتفال
اليوم في طرابل�س للتبرع بالدم
للجي�ش ووج��دت من المنا�سب �أن
�أك��ون مع �إخ��وان��ي و�أحبائي �أهل
العطاء الذين قدموا دماءهم للجي�ش
ون�أمل �أال ي�ضطر �إلى ا�ستخدامه �إال
بال�صحة والعافية».
نجيب ميقاتي

ميقاتي

الوزير ال�سابق نائب طرابل�س
محمد كبارة هن�أ اللبنانيين بعيد
الجي�ش ،وتوجه:
«بتحية خا�صة �إل���ى �ضباط
ورت��ب��اء وج��ن��ود الجي�ش الذين
يقدمون الت�ضحيات الج�سام ليبقى
لبنان ح���ر ًا �سيد ًا م�ستق ًال �آم��ن�اً
وم�ستقر ًا».
«و�أن حماية الوطن ال تكون �إال
ببندقيته ال�شرعية».

«حزب الخ�ضر اللبناني» :ندعو للإلتفاف حوله
«نحن في «حزب الخ�ضر اللبناني» بهذه المنا�سبة الوطنية نحي �أرواح
�شهداء الجي�ش والوطن و نثمن عالياً ت�ضحياتهم ونقدر جهود الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية وندعو اللبنانين والم�س�ؤولين جميعاً �إلى الإلتفاف حول جي�شهم
ودعمه بكل االمكانيات لمواجهة تهديدات العدو الإ�سرائيلي والحفاظ على
الأمن والإ�ستقراروال�سلم الأهلى في كل لبنان».

تيار العزم (عكار):
التهنئة لل�ضامن الأول لوحدة لبنان
لمنا�سبة الأول من �آب �أ�صدر
«تيار العزم في عكار» بياناً وجه
فيه:
«التهنئة �إلى قائد الجي�ش العماد
جوزيف عون وكافة عنا�صر الجي�ش

2019/8/21

ال�صفدي :تحية لرمز وحدة الوطن في «جامعة بيروت العربية»:
«الأق�ساط بالليرة اللبنانية �أو ما يعادلها»
زمن االنق�سامات
نائب
طرابل�سقال:والوزير ال�سابق مع مراعاة َد ْخ ِل الطالب مع تقديم �أعلى
محمد ال�صفدي
«ف�����ي وق�����ت ي�����ش��ه��د ال�
وطائفية��،وط�تحية��ن م�ستوى من التعليم العالي
انق�سامات �سيا�سية
ال�صفدي

ل���رم���ز وح�����دة ل��ب��ن��ان ورك���ي���زة
ا�ستقراره و�إر�ساء الأمن»
«وكل عام وجي�شنا ب�ألف خير».

بالمخت�صر المفيد التهاني ال تكفي
و�أدعو لو�ضع «طابع دعم»

النائب محمد كبارة� :إ�ستقرار الوطن
تحميه بندقية الجي�ش ال�شرعية

كبارة

8

�ضباطاً ورتباء و�أف���راد ًا� ،آم� ً
لا ان
تعود ه��ذه المنا�سبة على الوطن
بالمزيد من الأم��ن واال�ستقرار في
حمى الجي�ش البطل ،ال�ضامن الأول
للوحدة الوطنية والعي�ش الواحد».

في عيد الجي�ش

«جمعية �إنماء طرابل�س والميناء» لإبعاد
هذه الم�ؤ�س�سة عن التجاذبات

بعد �إنعقاد جل�ستها اال�سبوعية برئا�سة �أنطوان حبيب �أ�صدرت «جمعية
�إنماء طرابل�س والميناء» بياناً وجهت فيه التهنئة «للجي�ش في عيده
وللقائد العماد جوزيف عون».
وطالبت ب�إبعاد هذه الم�ؤ�س�سة عن التجاذبات.
«ان الجي�ش قدم الكثير ومازال في �سبيل �إنقاذ الوطن والحفاظ عليه»،
ونوهت «بدور هذه الم�ؤ�س�سة الرائد في حفظ الأمن واال�ستقرار».

ن�شاط تربوي تطوعي في الميناء
لـ «ك�شافة البيئة»

�ضمن «برنامج العمل التطوعي العوامل المهمة التي ت�ساعد على
وخ���دم���ة وت��ن��م��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع» تكوين �شخ�صية الطالب� ،إذ تنمي
وب���ال�������ش���راك���ة وال����ت����ع����اون م��ع فيه مبادئ وقيماً تجعله ع�ضو ًا
« »Medtronicو«منظمة  IOCCنافعاً لنف�سه ولمجتمعه».
الدولية» و�إدارة «رو�ضة النور
الر�سمية» ،نظمت «جمعية ك�شاف �إ�ستهداف لإ�سعاد  40طالب ًا
البيئة» يوماً للعمل التطوعي في �أ�ضاف« :والعمل في هذا الن�شاط
منطقة الم�ساكن ال�شعبية في التطوعي ا�ستهدف  40طالباً من
الميناء.
«رو�ضة النور الر�سمية» وت�ضمن
مراد عبو�شي
�ألعاباً ك�شفية ترفيهية ور�سومات
�أمين �سر الجمعية مراد عبو�شي تجميلية لجدران و�أر�ضية ملعب
ق���ال�« :إن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من الرو�ضة».

د .عبد
الحميد
دبو�سي
بمنا�سبة
«عيد الجي�ش» �أتقدم ب�أحر التهاني
لجميع القيادات ولجميع الأفراد
و�إلى ال�شعب اللبناني ،طالباً من
ً
اهلل عز وجل �أن ُيعيده علينا جميعا العماد جوزيف عون
بالأمن ،واال�ستقرار ،وراحة البال.
هذا العيد بنظري هو �أهم الأعياد وال�سالم ،والأمان».
واحد
الطابع بدوال ٍر
ٍ
الوطنية ،خا�صة بهذه الظروف
ال�صعبة التي تحيط بوطننا.
�إق��ت��راح��ي بو�ضع طابع بقيمة
دوالر واحد «لدعم الجي�ش» ُيل�صق
كن...؟
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ع��ام�لات ال���دوائ���ر
قلت لنف�سي �ألي�س من واجبي ،الر�سمية ،والبلديات ،ومعامالت
وواج��ب كل لبناني �إن���ارة �شمعة ُك � ّت��اب ال��ع��دل ،وال�سجل العدلي
بمنا�سبة هذا العيد الوطني الكبير؟ وجوازات ال�سفر – وكذلك معامالت
قلت نعم �إنه واجب �أن نفعل ذلك ،الم�صارف في لبنان.
ولكن وبعد دقائق قليلة من التردد وي��م��ك��ن ال��ت��و���س��ع ب��و���ض��ع ه��ذا
خطر في بالي ما يلي:
الطابع على بطاقات الدخول �إلى
بدلها لن�شتري «طابع دعم»
المالهي وال��دخ��ول �إل��ى «كازينو
بد ًال من �شراء ال�شمعة التي �سوف ل��ب��ن��ان» ،وع��ل��ى ف��وات��ي��ر الفنادق
ال ي��ق��ل ثمنها ع��ن دوالر واح���د ،والمطاعم ،وح�ضور المهرجانات،
و�أدعها تحترق ،وتذوب �أمام نظري وع���ل���ى ف���وات���ي���ر ال��ب��ي��ع ل��دى
لماذا ال �أ�شتري بثمنها طابع دعم للم�ؤ�س�سات التجارية الكبرى في كل
مالي يعود ريعه للجي�ش؟
مكان من لبنان.
�ام
�
أي
�
إل��ى
�
وع���ادت ب��ي ال��ذاك��رة
يا �سادة ،يا كرام،
زمان ،عندما ح�صل زلزال في لبنان
في  1956/3/15حينها �أ�صدرت هكذا �إج���راء يكون م���ردوده ما
الحكومة طابع دعم مالي عُ رف بـ يقارب الن�صف مليار دوالر �سنوياً،
«�ضريبة التعمير» للتعوي�ض على �إ�ضافة �إلى المودة والأخ��وة التي
المت�ضررين من الزلزال ،ولإعادة يولدها هذا التعا�ضد بين ال�شعب
البنيان ،و�إ�ستمر ال�شعب يدفع والجي�ش ،وقيادته.
الدعم لع�شرات ال�سنين بعد وقوع ال�شعب لن يبخل
الزلزال.
و�أن��ا �أكيد ب ��أن �شعب لبنان لن
يا �سادة يا كرام،
يبخل عن تقديم المال �إلى من يقدم
في هذه الأيام «الزلزال» يحيط دمه ،وروحه فدا ًء له.
�ألف تحية محبة وتقدير و�إحترام
بوطننا من مختلف الجهات،
وال�شعب يرغب ويريد �أن يكون للقادة والأفراد من جي�ش لبنان،
ل��ن��ا جي�ش ق���وي ،ع���دة وع��دي��د ًا ،عا�ش �شعب لبنان،
ليحمي ال��ب�لاد ،وي�����ص��ون كرامة عا�ش جي�ش لبنان،
عا�ش لبنان،
العباد،
واع يريد و�أعاد اهلل عليكم وعلينا هذا العيد
«هذه �إرادة كل �شعب ٍ
ال���ع���زة وال���رف���ع���ة ،وال���ك���رام���ة ،والبالد تعي�ش ب�سالم و�أمان.

�إعالن

المانة ال�سجل العقاري في الكورة
طلب �سايد الم�صري بوكالته عن كل من جرمان وماريات ويو�سف
و�سركي�س ابو ديب �سند بدل �ضائع للعقارات رقم  797و  3267و 4099
و  4101و  4102اهدن  783كفردالقو�س  2491زغرتا
للمعتر�ض  15يوم للمراجعة
امين ال�سجل العقاري
مارون مقبل

�إعالن
بتاريخ  2018/6/28قرر القا�ضي العقاري في ال�شمال �إعادة تكوين
مح�ضر تحديد العقار رقم  3054-3053من منطقة ب�شري العقارية.
للراغب بتقديم �إعترا�ض على عملية �إعادة التكوين وفقاً لما تقدم� ،أداء
مالحظاته خطياً لدى قلم القا�ضي العقاري في ال�شمال وذلك حتى تاريخ
�إنجاز العن�صر المقرر �إعادة تكوينه في فترة الثالثين يوماً التي تلي
ل�صق الإختتام الأولي على �إيوان المحكمة.
طرابل�س في 2018/6/28
القا�ضي العقاري في ال�شمال
تراز غ�سان مق ِّوم

�صدر عن «جامعة بيروت العربية» البيان التالي:
«�إن «جامعة بيروت العربية» ُتعرب عن ا�ستغرابها لزج ا�سمها في
بيانات متعلقة بدولرة الأق�ساط الجامعية ،وهي �سعت منذ ن�ش�أتها لتقديم
�أعلى م�ستوى من التعليم العالي المعتمد من �أهم الم�ؤ�س�سات العالمية مع
مراعاة دخل كافة �شرائح المجتمعين اللبناني والعربي.
�إن «جامعة بيروت العربية» ت�ؤكد �أنها لم تتخذ �أي قرار �أو �إجراء جديد
متعلق بهذا المو�ضوع ،علماً �أن الطالب ومنذ �سنوات طويلة يدفع بالليرة
اللبنانية �أو ما يعادلها ،وفق كلفة ال�ساعة المعتمدة والمعلن عنها عبر
موقع الجامعة الر�سمي».

تخرج الدفعة  39من طالب «كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية �شما ًال (دورة
د .عبا�س علم الدين)

د .رباح ود�.أيوب والمتخرجون

ب��رع��اي��ة عميد «ك��ل��ي��ة الآداب العربية والفرن�سية والإنكليزية
والعلوم الإن�سانية» د� .أحمد رباح معبرات عن فرحتهن و�سعادتهن
نيابة عن رئي�س الجامعة د� .أيوب منوهات بجهود الإدارة و�أ�ساتذتهن.
�إح ُتفل بتخرج الدفعة ال��ـ  39من د .جاكلين�أيوب
«كلية الآداب والعلوم الإن�سانية –
الفرع الثالث بطرابل�س» (دورة د .مديرة الكلية د .جاكلين �أيوب
قالت في كلمتها« :هذا لقاء ولي�س
عبا�س علم الدين).
وداع����اً ،فالبيت ال���ذي رب��اك��م لن
البداية
ين�ساكم ،وجامعتكم ك��ان��ت هذا
ب���د�أ الإح��ت��ف��ال ب��دخ��ول موكب البيت ال��ذي تحملنا فيه بع�ضنا
الطالب الخريجين الذين بلغ عددهم البع�ض و�سهرنا على �أن نتقن لغة
 150طالباً وطالبة،
ال��ح��وار والفهم والإف��ه��ام� ،إدارة
فالن�شيد الوطني،
وموظفين و�أ�ساتذة».
ون�شيد «الجامعة اللبنانية».

د .جان توما

د .ج��ان توما رح��ب بالح�ضور
وق��ال�« :أت���وا من مناطق ال�شمال
ي��رت��دون رداء �أ���س��ود لكنه ينفجر
�ضياء .ها هم هنا وقد تركوا العالم
ل��ي��خ��رج��وا �إل���ي���ه ول��ك��ن بعينين
جديدتين ،تركوا الب�صر ليعبوا
الليلة بعلمهم �إل��ى الب�صيرة التي
يفتقدها كثيرون ،وقد ر�آها عبا�س
علم الدين المدير الأول للفرع العام
 1978حين �أ�س�س كليتنا هنا ،ولعله
ي�سر بما �صنعته يداه».

الطالب المتفوقون

د� .أحمدرباح

كلمة رئي�س الجامعة د .ف ��ؤاد
�أي��وب القاها عميد «كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية» د� .أحمد رباح
ال���ذي ق���ال« :م���رة �أخ����رىُ ،تثبت
«كلية الآداب والعلوم الإن�سانية»
بجهود جميع العاملين فيها ،من
�أ�ساتذة وموظفين و�إداري��ي��ن �أنها
ت�����ؤدي دوره����ا ال��وط��ن��ي بحرفية
عالية ،يتجلى ذلك في مجموعة من
الإنجازات التي تحققت في الكلية،
ومنها ال�شراكة مع �أكبر الجامعات
العالمية و�أهمها».

توزيع ال�شهادات

الطالبات المتفوقات:
ف���ي خ��ت��ام ال��ح��ف��ل ت���م ت��وزي��ع
 تيريزا عبيدال�����ش��ه��ادات على الخريجين بعد
 وفريال حنوفتقديم دروع تقديرية ل��ع��دد من
 وجنى المكاري،�ألقين كلمات باللغات الثالث :الم�س�ؤولين الحا�ضرين.

الأربعاء

َك ُّم الأفواه عن االنتقاد الب ّناء طعن
لمبادىء الديمقراطية وحرية الكلمة
ال�شيخ
غالب
�سنجقدار

كنت
كعادتي بين فترة و�أخرىُ ،
�أقلب �صفحات مجلد «التمدن» للعام
الما�ضي ،فلفت نظري ما ن�شرته
«التمدن» الغراء في عددها 1602
الم�ؤرخ في  2018/8/1مفاده:
«�إن م�صادرة الحريات م�ؤ�شر �سيء
على ديمومة لبنان ،لأنه مخالف
للد�ستور اللبناني والقوانين
الو�ضعية».
وا�ستطردت بالخط العري�ض:
«مذكرات جلب واعتقال ،غرامات،
قفل ح�سابات ،ا�ستجوابات اعتباطية،
�أحكام غير عادلة حتى �أ�صبحنا جميع ًا
في دائرة الخطر ،نقف في مواجهة
المق�صلة ،ومق�ص الرقابة يقترب من
رقابنا واحد ًا تلو الآخر».

الإن�سان حر حتى في �إختيار
عقيدته ودينه

وذكرت «التمدن» عن �أحد الن�شطاء:
«�إن التنف�س �أ�صبح ممنوع ًا في لبنان!!
رئي�س الجمهورية ب�ش ٌر مثلنا يحق لنا
انتقاده �إذا �أخط�أ».
�أجل ،كل ابن �آدم ّ
خطاء ،وحرية
الفكر والكلمة منحتها �شرائع ال�سماء
البن �آدم حتى في اختيار عقيدته
ودينه ،واهلل جل ج ّالله هو الذي يف�صل
بين النا�س:
 }لاَ ِ�إ ْك َرا َه فِي ال ِّد ِين{،ّا�س َح َتّى َي ُكونُوا
 }�أَ َف َ�أ َنت ُت ْك ِر ُه ال َن َ
ِين{ (�صدق اهلل العظيم).
ُم�ؤْ ِمن َ
ال �شك �أن الحرية لي�ست ُمطْ َلقَة،
وحتى ال تتحول �إلى فو�ضى ،ف�إنها
مقيدة بالأخالق الفا�ضلة وال�سجايا
الحميدة ،فال ذم وال قدح ،وال بذاءة وال
�سفاهة وال احتقار لأحد ،بل حكمة في
الأداء وحنكة في التعبير:
ّا�س ُح ْ�سنًا{،
 } َوقُو ُلوا لِل َن ِ } َوقُو ُلوا َق ْولاً َ�سدِي ًدا{،تلك هي الحرية الم�شروعة.

منع الحرية �سلب لإن�سانية
الإن�سان

هي كالماء كالهواء ال غِ نى لأحد عنها
�ضمن هذه الأطر ،ف�إذا ُ�سلبت من �أي
فرد في المجتمع فقد ُ�سلبت �إن�سانيته
ومداركه ومواهبه وكرامته و�إرادته
وفكره وم�شاعره وعندما ت�ؤدي الحرية
ب�أُطرها الم�شروعة يكون االنتقاد بنّا ًء
واختالف الر�أي ال ُيف�سد الوِد.

كم الأفواه �إ ّال
ال يعتمدُ ُّ
الطغاة

تلك الأ�س�س ال بديل عنها ،و�إذا
اعتُمدت ال يمكن ان يجنح �أحد �إلى ك َّم
الأفواه ومنا�صبة �أ�صحاب الكلمة
الحرة العداء ،وال ُيقدم على هذا �أ� ً
صال
�إ ّال الطغاة الذين �سرت الديكتاتورية
في عروقهم م�سرى الدماء وال يرقبون
لحقوق البالد والعباد �إ ّال وال ذمة.
فيا �أيها الحاكم الم�س�ؤول – �أي
حاكم في �أي دولة �أو وطن –� ،إن
المواطنين الذين رفعوك �إلى �سدة
الحكم من حقهم ان ّ
يطلِعوا على
ت�صرفاتك وتحركاتك ف ُيحا�سبوك �إذا
�أخط�أت ويباركوا م�سعاك وي�ؤيدوك �إذا
�أ�صبت،

قاعدة

وهنا قاعدة دينية ن�صها:
«الإثم ما حاك في نف�سك وكرهت ان
ّ
يطلع عليه �أحد»،
ً
ف�إذا كان الم�س�ؤول يمار�س عمال فيه
�إثم وانتقا�ص من �سيادة الوطن وحق
المواطنين فال �شك انه يكره ان ّ
يطلع
عليه �أحد وتلك الطامة الكبرى والبلية
العظمى وعندها ي�ستعمل ال�شعب حقه
في الم�ساءلة والمحا�سبة و�أحيان ًا
ب�شكل عنيف.
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�شارع كو�ستي بندلي في الميناء

ال لـ «الثعلبية» وحكم الفرد

�إن التعمية الإعالمية و�سيا�سة
«وراء الكوالي�س» ،وتقم�ص الثعلبية
وان تكن غرابيب �سود ،كل هذا يعني
حكم الفرد وفيه انتقا�ص لحق ال�شعب
و�سيادته في وطنه ،وال يظنن �أي
م�س�ؤول انه ُيعفى من الم�ساءلة.

الألوهية هلل وحده

�إن �ألوهية الكون هلل وحده ،جل
جالله ،وال ي�شترك معه �أحد ،وهو
وحده� ،سبحانه ،ال ُي�س�أل عما يفعل،
فليعترف الإن�سان بب�شريته وليلزم
حده وليعلم ب�أنه ُيخطىء و ُي�صيب مهما
عال �ش�أنه وع َّز �سلطانه ،وان االعتراف
بالخطيئة ف�ضيلة وليتقبل النُ�صح،
وقد مدح اهلل الذين ي�ستمعون القول
فيتبعون �أح�سنه ،وذ َّم الذين ي�سيئون
لوطنهم و�أمتهم ويتاجرون بدينهم
وعقيدتهم:
َ
 } َو ُه ْم َي ْح َ�س ُبونَ �أ َّن ُه ْم ُي ْح�سِ نُونَُ�ص ْن ًعا� .....أُو َل ِئكَ فِي الْ أَ َذ ِّل َين{،
 }غ َِ�ض َب هَّاللُ َع َل ْي ِه ْم َو َل َع َن ُه ْم{ لعن ًا
كبير ًا.

كتبنا من � 28سنة في
«التمدن» بتاريخ
1991/11/6

وكم كتبنا في «التمدن» الغراء بهذا
الخ�صو�ص وال �سيما في:
 العدد رقم  386تاريخ،1991/11/6
 والعدد رقم  405الم�ؤرخ في1992/3/25م.

بندلي

بقلم القا�ضي طارق
زيادة
نائب رئي�س المجل�س الد�ستوري
ح�����س��ن�اً فعلت ب��ل��دي��ة الميناء
العامرة ،رئي�ساً ومجل�ساً و�إدارة،
ب��إط�لاق �إ�سم ال��راح��ل د .كو�ستي
بندلي على �أح���د ���ش��وارع الثغر
البا�سم،
ك��ت��ب��تُ �إ���س��م المعلم وال��م��رب��ي
وال��ق��دوة د .كو�ستي بندلي في
«�سجل المودات» معتز ًا ومفتخر ًا
�أنني �أحد تالمذته الذين ا�ستفادوا
من �إخال�صه و�صدقه ودقته ورفعة
�سلوكه ومنهجه في الحياة الخا�صة
وال��ع��ام��ة ،مما ت��رك ف��ي �شخ�صي
و�شخ�ص �سائر تالمذته �آث���ار ًا ال
ُتمحى على مر الزمن.
يبقى ذكرك مخلد ًا� ،أيها المعلم،
في �صفوف قادريك ال ُك ُثر ،وكيف ال
ي��ك��ون الأم���ر ك��ذل��ك و�أن���ت الأم��ي��ن
وال�صادق الذي ترجم تقواه رج ًال
يم�شي على الأر�ض وال تح�س بوقع
خطواته وه��و العابر الم�ؤمن من
دنيا الفناء �إلى رحاب الخلود.
كنت� ،صبيحة الميالد والف�صح،
�أق�صد بيت المعلم مهنئاً ،ف�أقع على

زيادة

عائلة طاهرة ،تتو�سد الأم �صدر
البيت ب�سكينة وهدوء و�إلى جانبها:
ولدُها الآخر الذي �سي�صبح ،وهو
العلماني ،المطران الم�ستحق ،على
لغة �أهل المذهب القويم،
والطبيبة المتفانية التي تذوب
�إح�سا�ساً،
وفي الو�سط �صاحب االبت�سامة
الدائمة �أ�ستاذنا ومعلمنا وقدوتنا.
ال يعدو الأم��ر ن�صابه �إذ ُتطلق
«ب��ل��دي��ة ال��ث��غ��ر ال�����ض��اح��ك» �إ���س��م
كو�ستي بندلي على �أحد �شوارعها
النيرة ،فيزيدها ذلك ت�ألقاً ون�ضر ًة،
تاركة للأجيال الطالعة ان تت�ساءل
عن هوية وا�سم �صاحب ال�شارع،
وال تلبث حين تعرف من هو �أن
تدرك �أبعاد الت�سمية ،وك�أن كو�ستي
بندلي ي��ؤك��د على �أن يبقى وفياً
لر�سالته ،حتى في مماته ،م�صر ًا
على �إ�شعاعه الذي ال ُيحد.
ليبقى ذكرك مخلد ًا،
�أيها المعلم،
نم قرير العين في عليائك،
�أن���ت حا�ضر دوم���اً ف��ي �ضمير
تالمذتك و�أ�صدقائك وقادريك،
�سالم اهلل عليك ،حياً وميتاً.

«قطاع المر�أة» في «تيار العزم» يُنظم
«كارتا بي�ستا دايز» :تدوير مواد
و�إ�ستعمالها للزينة»

ليحر�ص كل م�س�ؤول ومواطن
على خدمة الوطن ووحدته

«ليبارك اهلل الكلمة الحرة التي تُكتب
بمدار الفكر الحري�ص على بناء وطنٍ
حر م�ستقِل موحد ي�سوده التفاهم
والوئام بين كل طوائفه وكوادره ،انه
دليل ح�ضارة ورقي وتقدم في ان
يكون كل م�س�ؤول ومواطن حري�ص
على خدمة �أمته ووطنه وان يتناف�سوا
جميع ًا في هذا الم�ضمار.
تلك الم�سلمات �إذا طبقها �أ�صحاب
القرار كان لبنان الح�ضاري التقدمي
الذي ُيلتزم بد�ستوره وقوانينه حرفي ًا
وبكل �شفافية وم�س�ؤولية.
انه لبنان الذي يتمناه كل لبناني
فخور بانتمائه لوطنه ،لي�س هوية
فقط ،ف�إن عماد الحق ما �أنت فاعل،
ف�إلى من تبقى من غيارى على
ديمومة هذا الوطن� :أعطوه ال�صدق
واالخال�ص والعزيمة في تعاونكم
البنّاء للق�ضاء على �أعدائه الوالغين في
ا�ستقالله وبقائه على خارطة العالم.
فليتناف�س
ذلك
}وفي
المتناف�سون{.

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب �أحمد �شمي�سم لموكليه
ملكة ر�شيد فنج وج�لال ونزيه
وجومانة وراوية وربى ورانية
عدنان مب�سوط �سند تمليك بدل
�ضائع  852/12زيتون طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
بالتكليف

وللر�أي العام حقه...

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

الخليفة الرا�شد الفاروق عمر

هذا نهج �شريعتنا الغ ّراء� ،شريعة
�صاحب حراء �صلى اهلل عليه و�سلم،
اتخذها �أمير الم�ؤمنين عمر بن
الخطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،نهج ًا في
م�سيرته ال�سيا�سية ،فقد كان يخاطب
في
ال�شعب بقوله« :من ر�أى منكم َّ
�إعوجاج ًا فل ُي َق ِّومه» يدعوهم لمحا�سبة
الحكام مهما عال �ش�أنهم ،و�أكثر من
ذلك فكان يدعو النا�س �إلى الجهر
بكلمة الحق قائ ًال« :ال خير فيكم �إن لم
تقولوها وال خير فينا �إن لم ن�سمعها».
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�أثناء الور�شة

في مقره في طرابل�س نظم «قطاع �أبناء المدينة».
ال��م��ر�أة» في «تيار العزم» ور�شة م .ريم �أديب
عمل تحت عنوان:
«كرتا ب�ستا دايز» ،حول كيفية المهند�سة ري���م �أدي����ب ع� َّرف��ت
�إع�������ادة ت���دوي���ر م�����واد معينة بمحا�ضرتها باعادة التدوير والهدف
وا�ستخدامها في الزينة المنزلية ،منه:
وحا�ضرت فيها مهند�سة الديكور «ت��ح��وي��ل ب��ع�����ص ال��م��خ��ل��ف��ات
ريم �أديب،
المنزلية كالجرائد وعلب ال�شامبو
بم�شاركة �سيدات طرابل�سيات
و�صناديق الأح��ذي��ة الكرتونية،
وممثلين عن جمعيات �أهلية.
وع��ل��ب الأط��ع��م��ة البال�ستيكية،
جنان مبي�ض
والأوع��ي��ة الزجاجية �إل��ى �أدوات
م�س�ؤولة «ق��ط��اع ال��م��ر�أة» في
يمكن اال�ستفادة منها في �أن�شطة
«تيار العزم» جنان مبي�ض �أو�ضحت
معينة� ،أو �إلى �ألعاب للأطفال».
في مداخلتها:
المحا�ضرة المهند�سة ريم �أديب
ِ
«ان هذه الور�شة تت�ضمن �أ�شغا ًال
يدوية ُت�سهم في �إعادة تدوير بع�ض �أك��دت على «�أهمية تعزيز ثقافة
المواد التي ُتعد بقايا في المنازل ،التدوير المنزلي لدى مختلف �أفراد
وب��ال��ت��ال��ي تحويلها �إل���ى �أل��ع��اب الأ�سرة ،نظر ًا النعكا�ساته البيئية
و�أدوات ق��د ي�ستخدمها الكبار الإيجابية �أو ًال ،ولدوره في تنمية
وال�صغار».
و«�إع��������ادة ال���ت���دوي���ر خ��ط��وة الح�س الجمالي ثانياً ،و�إمكانية
توجيهية ت�أتي ت�شجيعاً لم�شروع اال�ستفادة منه اقت�صادياً في حال
«فرز النفايات من الم�صدر» و ُت�سهم ات�����س��ع حجمه وت��ن��وع��ت ال��م��واد
ب�شكل كبير في رفع هذا ال�ضرر عن الم�ستخدمة فيه».

فرقة «م�شروع ليلى»

اللواء
�أمين
�صليبا

لبنان في و�ضع ُيم ِّكن الطرفين من
«ترف النقا�ش العبثي» ،ال �سيما من
خالل �شا�شات التلفزة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي!!

نقا�ش غير مجدي

من الم�ستغرب هنا �أن الطرفين ،قد
تابعت ب�إهتمام الآراء والنقا�شات تنا�سا الواقع الم�أزوم الذي تعي�شه
التي ت�صدت لم�س�ألة حفلة «مهرجانات البالد وحكومتها المعطلة ،لتغو�ص في
بيبلو�س» لهذا العام التي كانت �ستقام نقا�ش ،غير ُمجدي.
في � 9آب للفرقة المو�سيقية تحت والوطن في عنق الزجاجة
عنوان «م�شروع ليلى».
فمن المفتر�ض �أن تتبدى الأولويات
وقد ات�ضح �أن جز ًء من الر�أي العام خا�صة على الم�ستوى االجتماعي
منق�سم بين:
والثقافي وال�سيا�سي ،بهدف �إخراج
الوطن من عنق زجاجة الأزمة.
ر�أي م�ؤيد
م�ؤيد لعر�ض الحفلة ،عم ًال بمبد�أ وعلينا �أن نتوحد فع ًال حول م�ضمون
حرية التعبير والر�أي المن�صو�ص المادة  13من الد�ستور التي كفلت
عنهما في الد�ستور اللبناني «المادة «حرية �إبداء الر�أي قو ًال وكتابة ....
كلها مكفولة �ضمن دائرة القانون»،
.»13

�ضوابط قانونية لم�س�ألة
ر�أي معار�ض
والر�أي الآخر يعار�ض ذلك ،لأنه التمتع بالحرية وحدودها

يرى �أن الحفلة تت�ضمن �إيحاءات
و�صور تم�س ب�صورة مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة ،بق�ضية �إيمانية تخ�ص
الم�سيحيين.

وفي «القر�آن الكريم»

والقانون و�ضع – من جهته –
�ضوابط لم�س�ألة التمتع بتلك الحريات
وحدودها ،والتي هي م�شروطة
ب�إحترام حرية الغير ال �سيما المتعلق
منها بما هو من�صو�ص عليه في المادة
 9من الد�ستور لجهة التزام الدولة
احترام جميع الأديان والمذاهب،
والتي تكفل حرية �إقامة �شعائرها ،على
�أن ال يكون في ذلك �إخالل في النظام
العام.

وهي �أي�ض ًا غير مح�صورة
بالم�سيحيين بل تطال الم�سلمين �أي�ض ًا
لأن «مريم العذراء» التي خ�صها
«القر�آن الكريم» ب�سورة ب�إ�سمها وفي
�سورة �آل عمران الآية َ } 42و�إِ ْذ قَا َلتِ
ا ْل َملاَ ِئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم �إِ َّن هَّ
ا�ص َطفَاكِ للتروي ب�إطالق تهم «القمع»
اللَ ْ
َ
ء
ا
ِ�س
ن
ى
ل
ع
ِ
ا�ص َطفَاكِ َ
َ
َو َط َّه َركِ َو ْ
وعلى هذا الأ�سا�س نتمنى على
ِين{.
ا ْل َعا َلم َ
الغيارى على حرية الر�أي �أن يزاوجوا
القمة الروحية
بين م�ضموني المادتين ،والتروي في
ولذا ولأنها مقد�سة بالن�سبة للجميع �إطالق تهم تتعلق بالقمع وبكبت
لم تتوقف القمة الروحية التي اعقدت الحريات ،والتي من �ش�أنها �أن تم�س
في «فردان» كثير ًا �أمام هذه الق�ضية ،ب�سمعة لبنان خارجي ًا،
لأنها م�س�ألة مرفو�ضة من ر�ؤ�ساء لأن الواقع الذي نعي�شه في لبنان،
الطوائف في لبنان ،وح�سن ًا ما قامت وتركيبة البلد الطائفية والمذهبية،
غنى للبنان ،تفر�ض
به القمة بالتركيز على:
والتي نعتبرها ً
 م�س�ألة الت�شنج ال�سيا�سي الذي علينا �أن نعطي هذا التنوع الأف�ضليةنتج عن حادثة «قبر �شمون»،
و�أن نحميه من �أي ت�صدع ،قد ينعك�س
 وتعطيل جل�سات مجل�س الوزراء على �سالمة العي�ش الم�شترك في لبنان.ب�سبب التناق�ض في المواقف لطي ال�صفحة ونقا�شها العبثي
ال�سيا�سية لجهة معالجة ذيول الحادثة.
وعلى هذا الأ�سا�س نتمنى طي هذه
لن ندخل في جدل حول
ال�صفحة ،لأنه ال م�صلحة للبنان
«الحق مع من؟»
با�ستمرار هذا النقا�ش العبثي،
ولأننا ال نملك المعطيات والوقائع ومحاولة �إيهام الخارج ب�أن لبنان
التي يمكن الركون �إلى �صدقيتها لن يعي�ش �أزمة حريات� ،إذ لديه ما يكفيه
ندخل في جدلية النقا�ش الدائر بين من م�شاكل و�ضغوطات في �أجندات
الجهتين المعنيتين بالحادثة ،حيث كل �سفارات دول القرار!!
منهما متم�سك بمواقفه وبكيفية
المعالجة.
�إعالن
الحروف
على
النقاط
بو�ضع
ورغبة
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
المقالة،
هذه
كتبت
إمكان
قدر ال
في ال�شمال
خ�صو�ص ً
مواطنون
هناك
أن
ل
ا
طلب عبدالحميد م�صطفى
يت�ساءلون ما هو «م�شروع ليلى»؟
بوالد لموكله عبد اللطيف �شرفو
الذي �ألغته «لجنة مهرجانات جبيل».
ولكن وبالرغم من هذه الخطوة �سند تمليك بدل �ضائع 348/11
الجيدة ،فقد �آلمني تبرير الإلغاء ب�أنه التل.
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
«منع ًا لإراقة الدماء»،
�أمين ال�سجل العقاري
ومع هذا ال تزال تت�صارع الآراء
بالتكليف
المت�ضادة بين م�ؤيد ومعار�ض ،وك�أن

الأربعاء

ا�ضطراب فرط الحركة وق ّلة االنتباه

10

2019/8/21

المبكرة.
بعك�س المعتقدات ،ال�سكريات ال
ت�سبب ا�ضطرابات ف��رط الحركة
وقلة االنتباه ولكن تزيد من درجاتها
في حال وجودها.

«بطولة غرب �آ�سيا للكرة الطائرة ال�شاطئية»
في «ناجي بيت�ش»:

«االتحاد اللبناني للكرة الطائرة»:
فوز عُ مان بالذهبية ولبنان بالف�ضية

العالج

ووقته.
بقلم دانا بي�سار
■ تفادي الأن�شطة التي تتطلب
فرط الحركة وق ّلة االنتباه �أو ما مجهود ًا ذهنياً كبير ًا ولوقت طويل
يعرف
كالدرا�سة.
Attention
Deficit
��ـ
�
��ال
ب�
ً

غالبا ما ي�ض ّيع �أغرا�ضه
Hyperactivity Disorder
( ، )ADHDه��ي ا���ض��ط��راب��ات وين�سى �أين و�ضعها.

مزمنة في النمو الع�صبي ت�صحب
الطفل منذ والدته وت�شمل �أعرا�ضاً
تخ�ص ال�����س��ل��وك ال��م��ت��ه��ور وف��رط
الحركة من جهة ،وقلة االنتباه من
جهة �أخ��رى .وي��ؤدي ذلك �إلى خلل
في القدرة على �ضبط النف�س مما
ي��ج��ع��ل الإن�������س���ان م��ت�����س��رع �اً في
ت�صرفاته.

العوار�ض

ت��وج��د ث�لاث��ة �أن���واع فرعية من
ا���ض��ط��راب��ات ف��رط ال��ح��رك��ة وقلة
االنتباه:
 -1قلة االنتباه الغالبة :تندرج
معظم العوار�ض تحت خانة عدم
االنتباه.
 -2ال�سلوك المتهور والن�شاط
المفرط الغالبان :ت��ن��درج معظم
ال��ع��وار���ض ت��ح��ت ف���رط الن�شاط
والتهور.
 -3م�شترك :مزيج بين �أعرا�ض
ع��دم االن��ت��ب��اه و�أع���را����ض التهور
والن�شاط المفرط.

عوار�ض نق�ص االنتباه عند
الأطفال

■ ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى ال��دق��ة
واالنتباه على التفا�صيل الذي ي�ؤدي
�إل����ى �أخ���ط���اء ح��رك��ي��ة الواع��ي��ة
(طي�شنة).
■ عدم القدرة على التركيز لوقت
طويل على مهمات ت�ستغرق مجهود ًا
كبير ًا.
■ عدم القدرة على التركيز على
حديث �شخ�ص �آخ��ر لفترة طويلة
حتى في محيط هادىء.
■ ال ي�ستطيع �إت��ب��اع تعليمات
وانهاء مهمات ُطلبت منه �أو واجبات
عليه فعلها.
■ م�شكلة ف��ي تنظيم نف�سه

�إعالن

■ م�شاكل في الذاكرة.
■ ع����وار�����ض ف����رط ال��ح��رك��ة
وال�سلوك المتهور عند الطفل
■ يجد �صعوبة ف��ي الجلو�س
لوقت طويل.
■ يدور في مقعده ويقرع بيديه
�أو قدميه.
■ ي�ستمر ف��ي التحرك وتكون
حركته ع�صبية وغير مرتاحة.
■ يرك�ض ويت�سلق في �أوق��ات
غير منا�سبة وبطريقة مبالغة.
■ ي�صعب عليه اللعب بهدوء.
■ يتحدث كثير ًا.
■ يت�سرع ب��الإج��اب��ة ويقاطع
المتكلم.
■ ي�صعب عليه انتظار دوره.
■ يقطع �أن�شطة الآخرين ويتطفل
عليهم.
تتغير العوار�ض مع العمر ،فقد
تخف م��ن ف��رط الحركة والتهور
وتظل ع��وار���ض قلة االن��ت��ب��اه هي
المهيمنة .ولكن هذا ال يعني عدم
تطفلها بحياة ال�شخ�ص اليومية.
فعند الكبر ،ت�ؤثر هذه العوار�ض
المتبقية على ق��درت��ه على ت�أدية
م�س�ؤولياته الزوجية والعملية،
وعلى تحديد �أولوياته ،وحتى على
قدرته على القيادة.

الت�شخي�ص

ت�شخي�ص هذه اال�ضطرابات ،من
عوار�ض نق�ص االنتباه ،الى فرط
الن�شاط� ،أو الته ّور ،يبد�أ قبل �سن
 ،12ومن الممكن مالحظتها قبل �سن
ال��ث��ال��ث��ة ل���دى ب��ع�����ض الأط���ف���ال.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب على هذه
ال��ع��وار���ض �أن تكون ق��د ا�ستمرت
لمدة � 6أ�شهر قبل موعد الت�شخي�ص،
ان يكون ت�أثيرها �سلبياً على حياة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب �أحمد خ�ضر العتري بوكالته لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
عن فريدة محمد �سعيد االبراهيم طلب اليا�س نجيب فرح �سند بدل
�سند بدل �ضائع بح�صتها البالغة �ضائع بح�صته البالغة بالعقار 139
بالعقار  48الحميرة.
ببنين.
ً
للمراجعة
ا
للمعتر�ض  15يوم
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب عمر جوداهلل عثمان الأ�سمر
بوكالته �أح��م��د خ��ال��د ب��ك الأح��م��د
ب�صفته �أحد ورثة نفيذة م�صطفى
ال��ك��ن��ج ���ش��ه��ادة ق��ي��د ب���دل �ضائع
بح�صتها البالغة بالعقار 228
الحميرة.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
ط��ل��ب��ت خ�����ض��رة ع��ل��ي ك��ب��ي��دات
بوكالتها عن محمود محي الدين
�شهادتان بدل �ضائع للعقارين 264
و 330الدو�سة وبغدادي.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت المحامية رانيا مراد مراد
بوكالتها ع��ن ح��ي��اة ج��رج��ي حنا
وامال ونجوى وريما �أوالد بجيب
يعقوب بح�ص�صهم البالغة بالعقار
 1450حلبا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت المحامية �شهيدة مخايل
بوكالتها عن جاني نجيب غ�صن
�شهادة قيد بدل �ضائع للعقار 2705
القبيات.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

وتطور الطفل �أكاديمياً واجتماعياً
وان تكون ظاهرة على الأق��ل في
�إطارين مختلفين كالمدر�سة والبيت.
م��ن ال��م��ه��م التو�ضيح ان ه��ذه
اال�ضطرابات ت�شخ�ص �أكثر عند
الذكور حيث تظهر بطريقة �أو�ضح
ب�سبب هيمنة ع��وار���ض التهور
والحركة الزائدة والع�صبية� .أما
ع��ن��د الإن�����اث ،فتميل ال��ع��وار���ض
ل�����ض��ع��ف االن���ت���ب���اه ،ف���ه���دوء ه��ذه
ال��ع��وار���ض يعر�ضهن �أك��ث��ر �إل��ى
تفويت الت�شخي�ص ،وبالتالي �إلى
معالجة الم�شكلة باكر ًا.
قد ت�سبب بع�ض الأ�سباب الطبية
�أو غيرها �أعرا�ضاً م�شابهة لعالمات
هذا اال�ضطراب ،ومنها :م�شاكل في
الر�ؤية �أو ال�سمع ،م�شاكل في الغدة
الدرقية� ،إ�صابة الدماغ ،ا�ضطراب
النوبات ،ا�ضطرابات النوم ،م�شاكل
في التعلم �أو اللغة ،وا�ضطرابات
نف�سية كالقلق �أو االك��ت��ئ��اب �أو
غيرها .من المهم ا�ست�شارة طبيب
الأطفال �أو ًال لإج��راء الفحو�صات
الطبية الالزمة ،ومن ثم يتم احالة
الحالة �إل��ى �أخ�صائي نف�سي �إذا
ا�ستدعى الأمر.

الأ�سباب

ف��ي ح��ال��ة اال���ض��ط��راب��ات ،فرط
الحركة وقلة االنتباه ،توجد م�شكلة
في �ضبط النف�س ناتجة عن تغيير
في بنية المنطقة الأمامية في الدماغ
الم�س�ؤولة ع��ن االن��ت��ب��اه و�ضبط
النف�س وكيفية التوا�صل فيها.
ال��وراث��ة تلعب دور ًا ف��ي هذه
اال�ضطرابات .فقد بينت الدرا�سات
خل ًال وراثياً في مادتين في الدماغ الـ
 Dopamineوالـ Noradrenaline
اللتين تلعبان دور ًا ف��ي االنتباه
والحركة.
من العوامل التي ت�ساعد في خطر
ه��ذه اال�ضطرابات �إ�صابة �أقرباء
الدم بها ،مثل الوالدين �أو الأ�شقاء،
ال��ت��ع��ر���ض ل��ل�����س��م��وم ال��ب��ي��ئ��ي��ة
كالر�صا�ص ،التدخين �أو �شرب
الكحول خ�لال الحمل� ،أو ال��والدة

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب عبدالعليم ال��ح��اج خ�ضر
الحاج بوكالته عن ريا�ض محمد
�سعيد ب�صفته �أح���د ورث���ة محمد
�سعيد الرفاعي �سند ب��دل �ضائع
للعقار  470ببنين.
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

يت�ضمن العالج ،ال�ضطراب فرط
ال��ح��رك��ة وق��ل��ة االن��ت��ب��اه ،التعليم
والتدريب ال�سلوكي والأدوي��ة .من
المهم ذكره �أن العالج ال ي�شفي ولكن
ُي��خ��ف��ف م��ن ال��ع��وار���ض في�ساعد
ال�����ش��خ�����ص ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����ش مع
اال�ضطرابات.
غالباً ما ي�ستفيد ال�شخ�ص من
العالج ال�سلوكي الذي يقدمه معظم
الأوق���ات الأخ�صائي النف�سي ،فال
ي��ح��ت��اج ح��ت��ى ل��ل��دواء ف��ي بع�ض
الأحيان.
يت�ضمن ه��ذا ال��ن��وع م��ن العالج
تعليم الطفل على ط��رق ل�ضبط
النف�س وموا�صلة التركيز ،بالإ�ضافة
�إل��ى العمل م��ع وال��دي��ه ف��ي كيفية
التعامل مع المواقف ال�صعبة.
�أما العالج الدوائي ،ف ُيكمل العالج
ال�سلوكي ويكون �ضرورياً �إذا كانت
الحالة ق�صوى� .أك��ث��ر م��ا يو�صف
ح��ال��ي �اً ه���ي الأدوي������ة المن�شطة
( )Stimulantsم���ث���ل ال���ـ
وال������ـ
Amphetamine
 Methylphenidateوهذه المنبهات
ترفع الم�ستويات المتدنية للمادتين
ال���������ـ  Dopamineوال�������ـ
 Noradrenalineفي ال��دم��اغ مما
ي�ؤدي �إلى تح�سين االنتباه واعادة
الحركة الطبيعية.
ُتعطى �أي�ضاً الأدوي��ة الم�ضادة
لالكتئاب مثل الـ  Bubropiomالتي
ترفع هي �أي�ضاً م�ستوى المادتين
المذكورتين لكي تعيد الطفل �إلى
تركيزه وحركته الطبيعيتين.
من المهم ان ُي�ست�شار الطبيب عن
�إحتمال �أي �آثار جانبية لأي نوع من
الدواء المو�صوف.
يُ��عَ �� ّد ال��ط��ف��ل ال���ذي ي��ع��ان��ي من
ا�ضطرابات ف��رط الحركة ونق�ص
االنتباه ولد ًا �صعباً وحالة معقدة،
خ�صو�صاً ف��ي البيت ،لذلك يجب
ت�أمين بيئة �صحية له كي ينجح
فيها ،ويح�صل ذلك من خالل �إظهار
الكثير من المودة وال�صبر معه� ،أخذ
ال��وق��ت ال��ك��اف��ي لال�ستمتاع معه،
تجنب المواقف ال�صعبة بالن�سبة
ل��ه ،و�أه��م��ه��ا ،و���ض��ع ن��ظ��ام محدد
لن�شاطاته لكي ي�شعر باال�ستقرار
قدر االمكان.
طلب المحامي غ�سان انطوان بو
حبيب بالوكالة عن �أحد ورثة جان
ع��اد �سند ب��دل �ضائع للعقار 542
جران.
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

الفائزون من ُعمان ولبنان

«االتحاد اللبناني للكرة الطائرة»
نظم «بطولة غرب �آ�سيا في الكرة
الطائرة ال�شاطئية»
( )Beach Volleyballللرجال
على م�لاع��ب «ن��اج��ي بيت�ش» في
طرابل�س.
ونجحت �سلطنة عُ مان في الفوز
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان بنتيجة  ،0 -2في
ال�سل�سلة النهائية الحا�شدة.

من الح�ضور

وفي ال�سل�سلة النهائية الثانية:
ف���از ال��ف��ري��ق ال � ُع��م��ان��ي «ب»
والم�ؤلف من :هيثم ال�شريقي و�أحمد
الح�صني،
ع��ل��ى ال��ف��ري��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي «ب»
الم�ؤلف م��ن ن��ادر ف��ار���س و�شفيق
�صليبا (.)0 -2
وكانت المباراة بقيادة الحكمين
العماني ب��در الرامي
الدوليينُ :
واللبناني �شبل �ضرغام.

 -رئي�س االتحاد مي�شال �أبي رميا فوز ال�سعودية على الكويت

والأم��ي��ن ال��ع��ام ول��ي��د القا�صوف ال�سعودية احتلت المركز الثالث
(رئي�س اللجنة المنظمة) ،رئي�سا في البطولة بعد فوزها على الكويت
ب��ل��دي��ت��ي ط��راب��ل�����س ري��ا���ض يمق (.)0-2
والميناء عبدالقادر علم الدين،
رئ��ي�����س «ن����ادي ال��م��ت��ح��د» �أح��م��د ُعمان ت�أهلت لنهائيات �أيار
ال�صفدي ،مدير الدورة اميل جبور 2020 .في «طوكيو»
 و�أع�ضاء االتحاد :رفيق عي�سى وبهذه النتيجة ت�أهلت �سلطنة(مدير المنتخبات الوطنية) وغ�سان عُ مان ب�صفتها حاملة لقب «بطولة
قزيحة (رئي�س البعثة اللبنانية) غرب �آ�سيا»� ،إلى نهائيات �آ�سيا التي
وج��ورج حبيب وجوزيف �سعادة �س ُتقام في �أيار المقبل في العا�صمة
ورئي�س لجنة الحكام اليا�س الطايع ،اليابانية طوكيو ،ال� ُم��ؤَهِّ ��ل��ة �إل��ى
 ر�ؤ�ساء الوفود الم�شاركة في «�أولمبياد طوكيو � »2020صيفالبطولة،
العام المقبل.
بيت�ش»
ناجي
«منتجع
رئي�س
عامر حفار وم�س�ؤول الريا�ضة في ولبنان �إلى «بانكوك»
وت�أهل لبنان ب�صفته «ثاني غرب
المنتجع عزالدين حداد،
 ر�ؤ����س���اء و�أع�����ض��اء اللجنة �آ�سيا» �إل��ى المرحلة الثانية منالمنظمة وعدد كبير من هواة اللعبة الت�صفيات الآ�سيوية ال ُم�ؤَهِّ لة �إلى
«الأول��م��ب��ي��اد» ال��ت��ي �ستقام في
و�إعالميون.
«بانكوك» (ت��اي�لان��دا) في الربيع
نتائج ال�سل�سلة الأولى
المقبل.
في ال�سل�سلة النهائية الأولى:
العماني «�أ» والم�ؤلف توزيع الك�ؤو�س والميداليات
فاز الفريق ُ
من نوح الجلبوبي ومازن الها�شمي ،وعلى �شاطىء «ناجي بيت�ش»
ع��ل��ى ال��ف��ري��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي «�أ» �أقيم حفل التتويج ،و�س َّلم رئي�س
والم�ؤلف من اليا�س �أبي �شديد وجو االت��ح��اد ورئي�س «ن��ادي المتحد»
القزي (،)1 -2
�أحمد ال�صفدي:
�ن
�
�ي
�
�ي
�
�دول
�
ال
�ن
�
�ي
�
�م
�
�ك
�
�ح
ب��ق��ي��ادة ال�
الك�ؤو�س لفرق� :سلطنة عُ مان
اللبناني جوني اللقي�س وال ُعماني ولبنان وال�سعودية،
بدر الرامي.
وم��ي��دال��ي��ات وه��داي��ا ت��ذك��اري��ة
نتائج ال�سل�سلة الثانية ( )0-2للالعبين والحكام.

ال�شهادات محطات للتقدم ولمتابعة الدرا�سة

	لأمانة ال�سجل العقاري
الثانية بالكورة
طلب انطونيو�س يو�سف كيروز
بالوكالة عن �أح��د ورث��ة ن��ازارات
جعجع �سند بدل �ضائع للعقار 228
الخالدية.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب المحامي محمد يحيى زكريا
زكريا بوكالته عن ماري انجال نجال
عطية وم��ارك انطون ف��وزي �سليم
عطية وماري انجال لينا �سليم عطية
وج��ان ف����ؤاد �سليم عطية وم��اري
كاتيا �سليم عطية وم��اري يا�سيمن
�سليم عطية وماري الك�سندرا �سليم
�إعالن
عطية �شهادتان بدل �ضائع للعقارين
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
 180و 197بينو..
بالكورة
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري طلبت كاتيا �سا�سين عازار �سند
تمليك بدل �ضائع للعقار  699علما.
�إعالن
ً
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة

فاز الطالب في «ثانوية د .ح�سن
الحجة» خالد البدوي النجار في
ال�شهادة المتو�سطة (البريفيه).
مبروك...
وت��اب��ع درا���س��ت��ك فالم�ستقبل
للعلم.

ف��از الطالب ب�شار �أحمد عليا
ب�شهادة البكالوريا – الق�سم الثاني
– فرع االقت�صاد.
كل التهاني من الأهل والأ�صدقاء
وال��ت��م��ن��ي ل��ب�����ش��ار دوام ال��ف��وز
والم�ستقبل الزاهر.
والدك
�أحمد عليا

الأربعاء

قراءة في الآية  60من �سورة(الأنفال) ()5
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ا�س َت َط ْع ُتم ِ ّمن
َ
}و َ�أعِ ��� ُدّوا َلهُم َّما ْ
ُ
�اط ا ْل َخيْلِ ت ْرهِ ُبونَ ِب ِه
ُق َّو ٍة َومِ ن ِ ّر َب� ِ
الل َوعَ د َُّو ُك ْم َو� َآخ ِرينَ مِ ن دُو ِن ِه ْم
عَ د َُّو َهّ ِ
لاَ َت ْع َل ُمو َن ُه ُم َهّ
اللُ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتن ِف ُقوا
الل ُي � َو َّف ِ�إ َل ْي ُك ْم
ِي�س ِبيلِ َهّ ِ
مِ ن َ�ش ْي ٍء ف َ
ونَ
َو�أَن ُت ْم لاَ ُت ْظ َل ُم { (الأنفال .)60
�آية كريمة في «�سورة الأنفال»،
�سماها بع�ض ال��ع��ل��م��اء «���س��ورة
ال��ج��ه��اد» ،ن��زل��ت ف��ي «غ���زوة بدر
ال���ك���ب���رى» ،وه���ي �أول�����ى م��ع��ارك
الم�سلمين في قتالهم مع الم�شركين.
ولعلي ال �أب��ال��غ �إذا قلت ب ��أن هذه
الآي���ة ،ه��ي المق�صد الأ���س��ا���س من
مقا�صد ال�سورة ،وما فيها من �أحكام
متعلقة بالجهاد والغنائم والعهود
وغيرها.
وف��ي الآي���ة الكريمة ال��ت��ي نحن
ب�صددها محوران �أ�سا�سيان:
 المحور الأول :محور الإعدادوهو المحور الأول والأهم:
ا�س َت َط ْع ُتم ِ ّمن
َ
}و�أَعِ ��� ُدّوا َلهُم َّما ْ
ُق َّو ٍة{.
فالقوة ج��اءت في لفظها مطلقة
�شاملة لكل �أن���واع ال��ق��وة .و�أهمها
القوة الإيمانية والقوة المادية.
 ف��ال��ق��وة الإي��م��ان��ي��ة ه��ي ق��وةالعقيدة ال�سليمة والأخالق القويمة.
 و�أم��ا القوة المادية فهي فيالعدد والعدة وال�سلوك الم�ستقيم
والعمل ال�صالح.
ويقول الكاتب �شوقي �أبو خليل في
ك��ت��اب��ه «ال���ح�������ض���ارة ال��ع��رب��ي��ة
الإ�سالمية»:
«والتنكير الذي في كلمة (قوة)
ُيفيد ا�ستغراق الجن�س ،ويجعل
�إرادة ال��ت��ط��ور ف��ي مفهوم القوة
ب��اخ��ت�لاف الع�صور واج��ب��ة .كما
تق�صي اال�ستطاعة �إلى
توجب الآية ّ
�أب���ع���د م���داه���ا لإع�����داد ال��و���س��ائ��ل
ال�صناعية والفنية لإنتاج القوة،
وذلك ما �أدركته العقلية الإ�سالمية
حين ر�أت �شيئاً جديد ًا ،وواجهت
�أم��ر ًا واقعاً ال �سبيل �إل��ى دفعه �إال
بو�سائله ،فان�صرفت �إل��ى �إع��داد
جيو�ش لها كل ما للجيو�ش الحديثة
من �صفات الطاعة والنظام و�آالت
القتال ،و�إلى �إعداد �أ�ساطيل بحرية
كالتي يملكها البيزنطيون و�أجود.
}و�أَعِ ����� ُدّوا َل� ُه��م{ تقرر
والآي���ةَ :
�أي�ضاً �أمرين اثنين:
 قانون الدفاع اال�ستراتيجي،وي��ر���س��م��ه الإع�������داد وال��ت�����س��ل��ي��ح
والتدريب ،للحفاظ على الوجود.
 الوقاية ال�سلمية ،لأن القوةت���ردع الأع����داء ،فالقوي ال يطمع
ب��ال��ق��وي� ،إن��م��ا ي��غ��ري��ه ال�ضعيف
ا�ستجابة ل�شريعة الغاب التي غلبت
على الطبائع الب�شرية� ،إن التوازن
ي�ؤلف عن�صر ًا رئي�سياً للتخفيف من
المواجهة وال�صدمات ،ب��ل ُيلغي
الحروب �أحياناً ،لأن نتائج المعركة
غير م�ضمونة �إذا قامت �ضد دولة
ق��وي��ة وم�سلحة ،ف��ي حين ي�سهل
اجتياح ال��دول��ة ال�ضعيفة التي ال
تقدر على الدفاع ،لأنها تخلت عن
الإعداد والتهي�ؤ».
(الح�ضارة العربية الإ�سالمية
�ص )361 – 360
و�إيمان الرعيل الأول الذي تخ ّرج
من «�أكاديمية القادة» التي �أ�س�سها
ر���س��ول اهلل محمد عليه ال�صالة
وال�سالم في «مكة المكرمة» ،كان
�إيمان القادة ب�أنهم �أ�صحاب ر�سالة
ربانية �سامية ،يريدون ن�شرها في
العالم .هذا الإيمان القوي جعلهم
ي���ه���زم���ون ع����رو�����ش «ك�������س���رى»
و«قي�صر» ،وجعل الإ�سالم ينت�شر
في بقاع العالم �شرقاً وغرباً.
وبف�ضل ه��ذا الإي��م��ان ال�صادق
وهذه القوة الروحية ،كان المدد من
اهلل تعالى:
} ِ�إن َيكُن ِ ّمن ُك ْم عِ ْ�ش ُرونَ َ�صا ِب ُرونَ
َي ْغ ِل ُبوا مِ ا َئ َت ْي ِن َو�إِن َيكُن ِ ّمنكُم ِ ّما َئ ٌة

َي ْغ ِل ُبوا �أَ ْل ًفا ِ ّمنَ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِب َ�أ َّن ُه ْم
َق ْو ٌم َاّل َي ْف َق ُهونَ { (الأنفال .)65
وجاء في الآية التي بعدها �إ�شار ٌة
الفتة �إلى عون اهلل ومدده للمخل�صين
ال�صادقين ال�صابرين ،بعد �أن �ساو َر
الم�ؤمنينَ ٌّ
�شك في عددهم و�إعدادهم
وقوتهم� ،أمام جحافل العدو ،ليقول
لهم ربهم:
اللُ عَ ْن ُك ْم َوعَ ِل َم �أ َّنَ
ْ
}الآنَ َخ َّف َف َهّ
ً
َ
فِي ُك ْم َ�ض ْعفا ف�� ِ�إنْ َيكُنْ مِ ْن ُك ْم مِ ا َئ ٌة
َ�صا ِب َر ٌة َي ْغ ِل ُبوا مِ ا َئ َت ْي ِن َو ِ�إنْ َيكُنْ مِ ْن ُك ْم
الل َو َهّ
اللُ َم َع
�أَ ْل ٌف َي ْغ ِل ُبوا �أَ ْل َف ْي ِن ِب ِ�إ ْذ ِن َهّ ِ
ال�صا ِب ِرينَ { (الأنفال .)66
َّ
بف�ضل هذه القوة الإيمانية التي
وقرت في القلب ،كان حر�صهم على
ال�شهادة �أق��وى من حبهم للحياة،
حتى يكون الن�صر للم�سلمين وينت�شر
هذا الدين.
وبف�ضل ه��ذه ال��ق��وة الروحية،
�سجل التاريخ الإ�سالمي بطوالت
ّ
نادرة في عهد الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم لما يزيد على ثمانين بط ًال
من «�أب��ط��ال الإ���س�لام – في موكب
النبوة ال��خ��ال��د» ،جمعها الكاتب
والمفكر الإ���س�لام��ي محمد ف��اروق
البطل في �أرب��ع��ة مجلدات ناهزت
الألفي �صفحة ،يروي فيها ق�ص�ص
�أ�شبال و�شباب ،ملأ الإيمان قلوبهم،
فقاتلوا الم�شركين �أ�شد قتال:
 فمنهم من « ُقطعت �ساقاه فيالمعركة ،فجعل يحبو على ركبتيه،
ويقاتل وت��ط��ؤه الخيل حتى غلبه
الموت».
 ومنهم من كان يطلب �إلى ر�سولاهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« ،مرة بعد
مرة ،وغزوة �إثر غزوة ،لكي يدعو له
بال�شهادة ،فال يجيبه الر�سول الكريم
�إلى طلبه ،بل كان يدعو له ولإخوانه
بال�سالمة والفوز والغنيمة».
 ومنهم الزبير بن العوام ر�ضياهلل عنه الذي هجم على ح�صن الكفار
بمفرده ليفتح باب الن�صر للم�سلمين،
 ومنهم �ضرار بن الأزور ر�ضياهلل عنه الذي هجم على جي�ش الروم
بمفرده،
 وخالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنهال���ذي ه��ج��م ع��ل��ى ���ص��ف��وف الكفار
واختطف قائدهم وعاد �إلى �صفوف
الم�سلمين ،وخا�ض مئة معركة ولم
يخ�سر واحدة منها،
 ومنهم جعفر الطيار ر�ضي اهللعنه الذي ح�ضن راية الجهاد بعدما
تقطعت يداه ،ومنهم ومنهم ومنهم...
�أول��ئ��ك الذين �أ ّي��ده��م اهللُ تعالى
بجنو ٍد لم يروها ،وجعل كلمة اهلل هي
العليا ،وكلمة ال��ذي��ن ك��ف��روا هي
ال�سفلى.
وقد ورد في الحديث ال�شريف:
«�إن اهلل زوى لي الأر����ض ،فر�أيت
م�شارقها ومغاربها ،و�إن �أمتي �سيبلغ
ملكها ،م��ا ُزويَ ل��ي منها» (رواه
م�سلم).
ولم يكن ذلك بقوة ال�سيف وحده،
ب��ل وب��ال��دع��وة �إل���ى اهلل بالحكمة
وال��م��وع��ظ��ة الح�سنة ،وب��ال��ق��دوة
ال�صالحة ،وبالعدل والعلم ،وبكل ما
قيم
ج��اء به الإ���س�لام الحنيف من ٍ
أهداف و�سلوك .فقد اقتنع زعماء
و� ٍ
ال��ق��ب��ائ��ل ف���ي ال��م��دي��ن��ة ال��م��ن��ورة
بالإ�سالم ،وبايعوا النبي الكريم في
«بيعة العقبة» الأول���ى والثانية
بدون معركة وال قتال .وكذلك حينما
دخل التتار في دين الإ�سالم ،وكانوا
قد تفوقوا على الم�سلمين ع�سكرياً
واحتلوا بالدهم ،في �سابقة لم يعرف
التاريخ مثي ًال لها� ،إذا بالمنت�صر
يدخل في دين وعقيدة المهزوم� ،أي
في دين الإ�سالم.
وهذا هو الجزء الثاني من القوة،
�أي القوة المادية �أو العمل ال�صالح
بكل متفرعاته ،فـ «الإيمان هو ما وقر
في القلب و�صدقه العمل» ،كما يقول
الم�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم.
فالإعداد المتكامل يقوم بداية على
العدد والعدة .وه��ذا ما يرمز �إليه
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ال�شق التالي من الآية:
اط ا ْل َخيْلِ {،
}ومِ ن ِ ّر َب ِ
َ
التي ترمز �إلى القوة المادية التي
كانت في حينها �أ�ش ّد تعبير ًا ،ومظهر ًا
�أ���س��ا���س��ي �اً م��ن م��ظ��اه��ر ال��ق��وة في
ال��ح��روب« .وال��م��ؤم��ن القوي خير
و�أح������ب �إل�����ى اهلل م���ن ال��م���ؤم��ن
ال�ضعيف»( .رواه م�سلم )2664
ورب��اط الخيل �آلة الحرب ،وهي
تحتاج خبرة ودراي���ة وعلماً ،من
هنا ،ف�إنها َر َم َزتْ �إلى �أنواع الإعداد
الأخرى من �إعداد علمي واقت�صادي
و�سيا�سي وبيئي وتربوي وتنموي
و�صحي وريا�ضي و ....ومن تخطيط
و�إدارة وتن�سيق ودراية و...
ف��الإع��داد العلمي يوجب علينا
الحر�ص على البحث العلمي �أي على
الزيادة في طلب العلم ،كما يقول
}و ُقل َّر ِ ّب ِز ْدنِي عِ ْل ًما{ (طه
تعالىَ :
–  ،)114ال �سيما ونحن في ع�صر
� ِ��س� َم� ُت��ه العلم وال��ت��ط��ور العلمي،
وبالأخ�ص العلم النافع وكان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يدعو ربه
دائماً:
«اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا
بما علمتنا ،وزدنا علما»�( .أخرجه
الحاكم ،)1/510
وه��ذا ال��دع��اء �أ�شبه ما يكون بـ
«كرة الثلج» التي كلما دارت دور ًة
زاد حجمها و�أثرها الإيجابي الكبير
ف��ي المجتمع� .أ���ض��ف �إل��ى ذل��ك �أن
ال�����ص��راع ب��ي��ن الأم����م �أ���ص��ب��ح في
التكنولوجيا الحديثة ي�أخذ بعد ًا
كبير ًا ج��د ًا في �أيامنا الحا�ضرة،
حتى و�صلنا �إلى ما ي�سمى بحروب
التكنولوجيا .فالطائرات الم�س ّيرة
بدون طيار �أ�صبحت جز ًء رئي�ساً في
حروب اليومُّ ،
و�شل �أجهزة التوا�صل
الحديثة عند العدو �أ�صبحت هدفاً
في كل معركة ،هذا بالإ�ضافة �إلى
تطور �أ�سلحة القتال التي تحمل كل
يوم «�إنجاز ًا» علمياً متزايد ًا في قوة
القتل والتدمير.
�أم���ا الأه����داف االقت�صادية في
�صراعات الأمم ف�أ�صبحت تهدف �إلى
ال��ت��ف��وق االق��ت�����ص��ادي وا�ستنزاف
ثروات ال�شعوب الفقيرة تحت �ستار
العولمة االقت�صادية ،التي تحمل في
بذورها الغلبة للأقوى ،وتزيد في
غنى الغني ،و�إف��ق��ار الفقير ،وهي
ت����زداد ����ض���راو ًة ي��وم �اً ب��ع��د ي��وم،
وهجرة الأدمغة من الدول الفقيرة
�إل��ى ال��دول الغنية �أ�صبحت �أكثر
ي�سر ًا و�سهولة من ذي قبل .و�أ�صبح
اقت�صاد المعرفة ينمو ويتزايد في
�أيامنا الحا�ضرة لي�شكل في الم�ستقبل
القريب حجر ال��زاوي��ة ف��ي دورة
االقت�صاد العالمي ،وهو ال يحمل في
�أهدافه �أي ُبع ٍد �إن�ساني �شامل.
وال��ق��وة ف��ي ال�سيا�سة تق�ضي
باالنفتاح على جميع مكونات الأمة،
�إيماناً ب�أن «يد اهلل مع الجماعة» ،وال
بد للجماعة من �أن تختلف في فكرها
وطروحاتها و�إن تقاربت �أو ت�شابهت
في �أهدافها .يقول تعالى:
الل َجمِيعًا َولاَ
اع َت ِ�ص ُموا ِب َحبْلِ َهّ ِ
}و ْ
َ
َت َف َّر ُقوا{ (�آل عمران ،)103
ويقول �أي�ضاً:
}و َتعَ َاو ُنوا عَ َلى ا ْل ِب ِ ّر َوال َّت ْق َوى َولاَ
َ
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ال ْث��� ِم َوا ْل� ُ�ع � ْد َو ِان{
َتعَ َاو ُنوا عَ َلى ْ إِ
(المائدة .)2
ويقول �أهل الحكمة:
«في النقا�ش تولد الحقيقة»،
ورحم اهلل القائل:
« َك��� َد ُر االختالف خير من َ�ص ْف ِو
ال ُفرقة».
فاالتحاد ق��وة ،واالت��ح��اد يق ّوي
ال ِق ّلة ،وال ُفرقة ُت�ضعف الكثرة .لذلك
ال تكتمل القوة المادية �إال باالتحاد
والتكامل بين عنا�صرها ومكوناتها
والعمل معاً على �أهدافها الكبرى.
وي���ق���ول ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ه ال�����ص�لاة
وال�سالم:
 «يو�شك �أن تتداعى عليكم الأممكما تتداعى الأكلة على ق�صعتها،
 قالوا�« :أمِ ن ق ّلة نحن يومئذ يار�سول اهلل؟
 قال بل �أنتم يومئ ٍذ كثير ،ولكنكمغثاء كغثاء ال�سيل» (رواه �أبو داود
والإمام �أحمد).
والإعداد التنموي ُيبنى على مبد�أ
التنمية الم�ستدامة ،التي تعالج الفقر
والعوز ،وت�ؤ ّمن فر�ص العمل لجميع
�أبناء المجتمع .وترتكز على تنمية
روح الريادة في الأجيال ال�صاعدة،
وعلى االلتزام بفرو�ض الكفاية التي
�شرعها الإ�سالم ،والتي ت�سد حاجات
المجتمع ال��م��ت��زاي��دة م��ع التطور
العلمي النافع والمتوا�صل .والجهاد
التنموي يق�ضي �أي�����ض�اً بالتكافل
االجتماعي بين �شرائح المجتمع
المختلفة ،لن�صل بالمجتمع� ،إلى ما
و�صل �إليه الخليفة الرا�شد عمر بن
عبدالعزيز عندما �أراد �أن يوزع مال
الزكاة فلم يجد من ي�أخذها.
والإع��داد في التربية على القيم
والأخ���ل���اق� ،أ���ص��ب��ح ف���ي �أي��ام��ن��ا
الحا�ضرة ي�شكل ���ض��رورة ما�سة،
و�أهمية بالغة في ظ��روف االنفتاح
المعرفي ال��وا���س��ع ،وف��ي مواجهة
انت�شار خطاب التطرف والغريزة
والع�صبية في معظم و�سائل الإعالم
والتوا�صل االجتماعي .وك��ل هذا
ي�ستوجب تربي ًة حديث ًة بو�سائلها
وم��ن��ط��ل��ق��ات��ه��اُ ،ت��ح�����س��ن مخاطبة
الأج���ي���ال ال�����ص��اع��دة ف��ي مختلف
مراحلهم العمرية وتزرع في نفو�سهم
القيم الإن�سانية .كما �أن��ه يتطلب
�إعداد المر�أة �إع��داد ًا تربوياً حديثاً
لتربية �أوالده����ا بما يتنا�سب مع
الأه������داف وال��ق��ي��م الإ���س�لام��ي��ة،
ويتنا�سب �أي�ضاً مع روح الع�صر.
وم��ع ت��ن��وع وج���وه الإع����داد في
�أي��ام��ن��ا ال��ح��ا���ض��رة ،وج���ب علينا
الإع��داد القوي في العدد والعدّة،
وفي كل هذه المحاور وغيرها من
ال��م��ح��اور الم�ستحدَثة ،م��ع تطور
ال��ع��ل��وم وت��ط � ّور ال��زم��ان ،وتغ ّير
ال��ظ��روف المحيطة ،لتتحقق لنا
ال���ري���ادة ف���ي �إدارة ���ش ��ؤون��ن��ا،
وال��م�����ش��ارك��ة ف��ي ن��م��اء الح�ضارة
الإن�سانية ال�سليمة ،التي كان لنا فيها
دور كبير في ما�ضينا الم�شرق.
ت��ج��در الإ����ش���ارة ف��ي �آخ���ر ه��ذا
المحور �إلى �أن اهلل قد تع ّبدنا في هذه
الآي���ة باال�ستطاعة ول��م يتع َب ْدنا
بالمماثلة (�أي بمثل تعداد العدو
وق���وت���ه) ،وذل����ك ف���ي ق��ول��ه }م��ا
ا�ستطعتم{ ،فالتفوق مطلوب ،ف�إن
لم يكن ُم�ستطاعاً ،فالمطلوب هو
الحد الأق�صى من اال�ستطاعة� ،أي
بكل ما �أوتينا من قوة روحية ومادية
و�إمكانيات معنوية ،ظاهرة وباطنة،
وكلما كانت ظاهرة ،كان ذلك �أف�ضل
حتى يتحقق لنا �إره��اب العدو قبل
مبارزته.
كما تجدر الإ�شارة �أي�ضاً �إلى �أنه
مهما تع ّززت قوة الم�سلمين وب� ُأ�سهم،
وزادت على قوة عدوهم فعليهم �أن
ال يغت ّروا بذلك ،لأن الغرور ي�ؤدي
�إلى التكا�سل و�ضعف الهمة ،ودليل
ذلك قول اهلل تعالى في معركة حنين،
}و َي ْو َم ُح َن ْي ٍن ِ�إ ْذ �أَ ْع َج َب ْت ُك ْم َك ْث َر ُت ُك ْم
َ
َف َل ْم ُت ْغ ِن عَ ْن ُك ْم َ�ش ْي ًئا َو َ�ضا َقتْ عَ َل ْيك ُمُ

الأَ ْر ُ
�ض ِب َما َر ُحبَتْ ُث َّم َو َّل ْي ُت ْم ُم ْد ِب ِرينَ {
(التوبة –  ،)25فالغرور ي�ؤدي �إلى
الهزيمة.
 المحور الثاني:الل َوعَ د َُّو ُك ْم
} ُت ْرهِ ُبونَ ِب ِه عَ �د َُّو َهّ ِ
اللُ
َو� َآخ ِرينَ مِ ن دُو ِن ِه ْم لاَ َت ْع َل ُمو َن ُه ُم َهّ
َي ْع َل ُم ُه ْم{،
�أي �أن على الم�سلمين �أن يبذلوا ما
في ا�ستطاعتهم من الإع��داد ،عدد ًا
وع���دة��� ،س�لاح�اً وع��ل��م�اً ،وت��دري��ب�اً
و�إن��ف��اق �اً ،و�إي��م��ان �اً ���ص��ادق �اً ،حتى
يت�سنى لهم «�إرهاب» العدو ،ويكون
في ذلك ردع ٌ له عن القتال ،م�ؤمنين
ب�أن اهلل عز وجل يقول ،وقوله الحق:
ن�ص ُر ُه �إِ َّن َهّ َ
ن�ص َر َّن َهّ
الل
َ
اللُ َمن َي ُ
}و َل َي ُ
َل َق ِو ٌّي عَ ِزي ٌز{ (الحج – .)40
وكلمة «�إره��اب» م�شتقة من فعل
« َرهَ َب» ،وقد وردت مع م�شتقاتها في
تعن في
القر�آن الكريم  12م ّرة ،ولم ِ
�أي منها ،القتل �أو ترويع الآمنين �أو
االع��ت��داء على الحرمات .وف��ي كل
ه��ذه الآي���ات كانت تعني :الخوف
�أح��ي��ان�اً (كما ف��ي الآي���ة التي نحن
ب�صددها) ،والخ�شية �أحياناً ،كما في
قوله تعالى:
وف ِبعَ ْه ِد ُك ْم
}و�أَ ْو ُف���وا ِبعَ ْهدِي �أُ ِ
َ
َ
ون{ (البقرة – ،)40
ب
ر
ا
ف
هَ
َو ِ�إ َيّايَ ْ ُ ِ
ً
والتع ّبد �أحيانا �أخ��رى ،كما في
قوله تعالى:
}ا َّت� َ�خ � ُذوا َ�أ ْح� َب��ا َرهُ � ْم َو ُرهْ َبا َن ُه ْم
ُون َهّ
اللِ{ (التوبة – ،)31
�أَ ْر َبابًا ِ ّمن د ِ
وال���ره���ب���ان ه���م رج����ال ال��دي��ن
ال��زاه��دون ف��ي الدنيا .لذلك كانت
ترجمة كلمة «� » Terrorismإل��ى
اللغة العربية بـ «الإره���اب» خط�أً
ظ���اه���ر ًا ،والأق�����رب ل��ه��ا ه��ي كلمة
الترويع .والترويع �أ�ش ّد من الخوف
والفزع ،وهي كلمة تقال في و�صف
الجرائم الكبيرة،
يقال :جريمة مر ّوعة،
ويقال ارتاع لمنظر الجريمة.
وال��ت��روي��ع كما يع ّرفه الباحث
مقال له
الدكتور عبداهلل ال�سلطان في ٍ
في «جريدة الحياة» ،على موقعها،
هو:
«انقبا�ض يعتري الإن�����س��ان من
ال�شيء المخيف»،
ويجب الق�صا�ص والدّية باتفاق
جمهور الفقهاء �إذا نتج عن الترويع
جناية �أو �ضرر.
ولذلك نهى الإ���س�لام عن ترويع
الآمنين� ،سواء كان ذلك �إيذاء ًا ح�سياً
�أو معنوياً ،ق��و ًال �أو ف��ع� ً
لا .يقول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«من �أ�شار �إلى �أخيه بحديدة ف�إن
المالئكة تلعنه حتى يدعه ،و�إن كان
�أخ��اه لأبيه و�أم��ه» (رواه م�سلم)،
وفي حديث �آخر:
لم�سلم �أن ير ّوع م�سلماً»
«ال يحل
ٍ
(رواه الترمذي).
وفي درا�سة حديثة ُن�شرت �أواخر
ال��ع��ام  2015ف��ي المجلة الطبية
البريطانية ،وج��د الباحثون �أن
م�شاهدة �أفالم الرعب ت�ؤدي لزيادة
تخثر ال���دم ،مما ي����ؤدي للإ�صابة
بالجلطات القلبية (موقع الكحيل).
ك��م��ا ن��ه��ى الإ����س�ل�ام ع��ن ت��روي��ع
الحيوان ،فما بالك بالإن�سان؟!،
ومن ذلك �شكوى الحمامة حينما
ُر ِّوعت في فراخها ،فعن عبداهلل بن
م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال:
«فجاءت الح ّمرة �إلى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وهي ت�صيح.
فقال النبي عليه ال�صالة وال�سالم:
«من فجع هذه بفرخ ْيها؟»،
 قال :فقلنا :نحن، ق��ال« :فردوهما»» (رواه �أبوداود) (موقع �صيد الفوائد).
}و� َآخ���� ِري����نَ مِ ���ن دُو ِن��� ِه��� ْم لاَ
 ََت ْع َل ُمو َن ُه ُم َهّ
اللُ َي ْع َل ُم ُه ْم{،
وه��م كل من ال ُتعرف عداوته،
���س��واء ك��ان��وا �ضمن ال�صفوف �أو
خ��ارج ال�صفوف .وغالباً ما يكون
ه����ؤالء� ،إم��ا م��ن المنافقين �أو من
المرتبطين ب�أجهزة خارجية معادية.

والمنافقون هم الذين } َي ُقو ُلونَ
ِب�أَ ْفوَاهِ ِهم َّما َل ْي َ�س فِي ُق ُلو ِب ِه ْم{،
وق����د ي���ك���ون���ون ب��ي��ن ���ص��ف��وف
الم�سلمين ،ولكن قلوبهم منكرة لما
يجري �أمامهم ،تراهم مذبذبين بين
ذلك ،ال �إلى ه�ؤالء وال �إلى ه�ؤالء ،بل
}هُ �� ْم ِل ْل ُك ْف ِر َي� ْو َم� ِئ� ٍذ �أَ ْق���� َر ُب مِ ْن ُه ْم
ل ْ إِِلي َم ِان{.
والمرتبطون ب�أجهزة خارجية
يتج�س�سون ل�صالح العدو،
معادية،
ّ
وي��ن��ق��ل��ون �أخ���ب���ار ال��م��ج��اه��دي��ن
و�أع��داده��م وعتادهم وم�شاريعهم
الجهادية الأخرى من �أبحاث علمية
خطط
ي��ج��ري ال��ع��م��ل عليها� ،أو
ٍ
اقت�صادية غير معلنة� ،أو غير ذلك
حتى ي�أخذ العدو احتياطاته الالزمة
لإحباطها .لذلك كان �إظهار الإعداد
يتوج�سون
القوي يجعل الأع���داء
ّ
خ��ي��ف��ة م���ن ال��ق��ت��ال ال��م��ب��ا���ش��ر �أو
المواجهة المبا�شرة.
َ
ِي�س ِبيلِ
 َ}و َما ُتن ِف ُقوا مِ ن �ش ْي ٍء ف َ
الل ُي َو َّف ِ�إ َل ْي ُك ْم َو�أَن ُت ْم لاَ ُت ْظ َل ُمونَ {،
َهّ ِ
�أي وما تنفقوا من نفقة في �شراء
ال��ع�دّة والعتاد ،وك��ل ما يلزم من
الإعداد من قوة مادية فهو في �سبيل
اهلل ،و�سيوفيهم اهلل تعالى �أجورهم
يوم القيامة من ع�شرة �أ�ضعاف �إلى
�سبعمائة �ضعف ،واهلل ي�ضاعف لمن
ي�شاء.
�أختم بالقول ب ��أن ه��ذه الآي��ة قد
ب� ّي��ن��ت ا�ستراتيجية ال��دف��اع في
الإ���س�لام من خ�لال الإع���داد ال�لازم
والعمل ب��ق��وة ف��ي جميع ميادين
الحياة بما يخدم �أهداف رفعة وقوة
و�أمان المجتمع الإ�سالمي ،و�إظهار
ذل��ك ،حتى يتحقق ال�سالم العادل
بين الأم��م ،وقد جاء ذلك في الآية
التي بعدها:
َ
اج َن ْح َلهَا
َ
ِل�س ْل ِم ف ْ
}و�إِنْ َج َن ُحوا ل َّ
َ
َ
َ
هّ
ّ
ْ
َ
ال�سمِي ُع
َو َت � َو ّك �ل عَ لى ِ
الل ِ�إن�� ُه هُ � َو َّ
ا ْلعَ لِي ُم{ (الأنفال – .)61
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مقدمة
كان من ثمار قيامي بمهمة تدري�س
مادة فكر النه�ضة في كلية العلوم
االجتماعية في الجامعة اللبنانية
ف��ي ب��داي��ة الثمانينيات م��ن القرن
الما�ضي� ،أن �أعددت درا�سة �شاملة
للفكر ال�سيا�سي ل�شخ�صية طرابل�سية
من القلمون ،لعبت دور ًا هاماً في
الحياة الفكرية العربية والإ�سالمية
في �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين ،عنيت ال�شيخ محمد
ر�شيد ر�ضا� ،صاحب ونا�شر مجلة
المنار الم�صرية التي حملت على
�صفحاتها ج��زء ًا هاماً من ق�ضايا
الع�صر في م�صر من �إ�سهام الإمام
محمد عبده بالكتابة فيها ،والترويج
لأفكار جمال الدين الأفغاني ولفيف
من المفكرين العرب والم�سلمين
الذين َن � َد ُب��وا �أنف�سهم ل��زرع بذور
النه�ضة وال��خ��روج م��ن التخلف
وال�ضياع ال��ذي هيمن طوي ًال على
العالمين العربي والإ�سالمي لقرون
عديدة.
(� )...أعتقد �أن ما �أقدمه في هذه
الأبحاث والمحا�ضرات ي�شكل نواة
ر�ؤية عن ه�ؤالء المفكرين مو�ضوعية
يمكن �أن تكون قاعدة فكرية مفيدة
لمن يرغب في التو�سع بالدرا�سة
والتعمق في فهم ه ��ؤالء المفكرين
وتلك المرحلة ،وف��ي ذات الوقت
يمكن �أن تز ّود القارئ ب�صورة �أ ّولية
جادّة عن المفكرين مو�ضوع البحث
وعن الق�ضايا المطروحة لمن ال يجد
بنف�سه �إمكانية التو�سع في درا�سة
ه��ذه المرحلة ال��ه��ام��ة م��ن تاريخ
العرب الحديث.
( )...وينبغي �أن �أو�ضح �أمر ًا ،قد
ي�سهم في �إزالة التبا�س ال بد �أن يقع
في �شراكه القارئ وهو �أن الأبحاث

التي �أقدمها والتي �سبق �أن كتبت
منذ �سنوات بعيدة ،كانت ت�ؤكد
ب�صورة عامة على فكر النه�ضة
العربية الحديثة .في حين �أنني
و�ضعت عنواناً لهذه المجموعة
«ال��خ��روج م��ن ال��زم��ن ال�ضائع -
محاوالت النه�ضة العربية» وع ّلة
ه��ذا التباين بين ف�ضاء الأبحاث
والعنوان المو�ضوع ،هو �أن الزمن
بين كتابة الن�صو�ص و�إعداد الكتاب
للطباعة ،كان كفي ًال ب�أن يطرح �س�ؤا ًال
جوهرياً ،وه��و �أن��ه ال يمكن �إنكار
ودور ه�ؤالء المفكرين الذين لعبوا
دور ًا مهماً في �إطار الزمان والمكان
في الحياة العربية ،ولكن هل هم
�صانعو «ن��ه�����ض��ة» وه���ل �شهدت
المجتمعات العربية والفكر العربي
نه�ضة حقيقية غ ّيرت �أ�س�س الفكر
ال��ع��رب��ي وال��ق��ي��م ال�����س��ائ��دة في
المجتمعات العربية؟ �أم �أنهم لم
يكونوا �سوى قادة ر�أي ونا�شطين
في المجتمعات العربية في القرن
التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين،
ك��ان��وا طالئع خ���روج م��ن الجمود
الطويل الذي خ َّيم على المجتمعات
العربية فغرقت في اختالل الموازين
والتوقف الح�ضاري ،الذي جعل تلك
المرحلة التاريخية ت ّت�صف بالزمن
ال�ضائع ،خا�صة مع �سيادة فكرة
غلق �أب��واب االجتهاد التي �سادت
قروناً تداخلت مع نتائج الحروب
الم�ستمرة في المنطقة وتخلف بنية
هذه المجتمعات بحيث لم تعد قادرة
على طرح ق�ضايا جديدة وتحديات
كبرى تفر�ض على المفكرين الجواب
عنها والرد على ما تطرحه وتتحدى
به الواقع والتراث الفكري؟
(جزء من ن�ص �أطول)

الخلفيات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية لع�صر النه�ضة الحديثة
كان التجاهات الك�شوف الجغرافية
الأوروب �ي��ة ف��ي نهاية ال�ق��رن الخام�س
ع�شر و�أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر نحو
بحر الظلمات واكت�شاف ط��رق بحرية
جديدة ت�صل �أوروبا بالهند ثم اكت�شاف
ال �ق��ارة الأم�ي��رك�ي��ة الأث ��ر االقت�صادي

واالج �ت �م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي وال�ث�ق��اف��ي
العظيم على العالم العربي ب�أ�سره وعلى
م�سيرة تطوره.
فقد كان الطريق البحري الجديد �إلى
الهند هو عملية �أ�سر كامل للعرب فهذا
الطريق كان �أ�سرا نقليا للطريق البري

ُطبع كتاب «الخروج من الزمن ال�ضائع»
في «دار البالد للطباعة والإعالم في ال�شمال»
والت�صميم قامت به �شركة Impress

�آراء مفكري ع�صر النه�ضة العربية في ال�سلطة

العنف ال�سيا�سي ومفكرو النه�ضة

كيف نظر مفكرو القرن التا�سع ع�شر في العالم العربي �إلى م�س�ألة ال�سلطة
ال�سيا�سية :طبيعتها ون�شو�ؤها وممار�ستها ونطاق حريتها ودوره��ا ال�سيا�سي
والإجتماعي في المجتمع ال�سيا�سي القائم في البالد العربية في تلك المرحلة
المميزة من تاريخنا الحديث؟
( )...ومرد الت�أكيد على طبيعة ال�سلطة ون�شوئها وممار�ستها وحريتها ينبع من
�أن جوهر الحقوق ،كل الحقوق ال�سيا�سية والمدنية وال�شخ�صية للمواطن في
الدولة ،يتج�سد في هذه الم�س�ألة لأن الن�ص على الحريات والحديث عن الحقوق
الإن�سانية والت�أكيد على دور الر�أي العام و�أهمية القانون وال�شريعة والدين في
المجتمع ،كل ذلك يرتبط �إرتباط ًا كلي ًا وع�ضوي ًا وحا�سم ًا في م�س�ألة كيفية تكوين
ال�سلطة وحدودها في المجتمع ..وبمقدار وعي هذه الم�س�ألة و�إعطائها دورها
الحقيقي والبحث عن و�سائل جديدة ل�سلطة جديدة في المجتمع ،بهذا المقدار يكون
الإ�سهام الحقيقي في التقدم ال�سيا�سي والإجتماعي ال��ذي ينبنى على الحرية
والكرامة والعلم في المجتمع.
يمكن �أن نقرر ،منذ الوهلة الأولى� ،أن المفكرين العرب في القرن التا�سع ع�شر
قد �إعتمدوا كم�صادر �أ�سا�سية لفكرهم ال�سيا�سي ،الفكر ال�سيا�سي العربي الإ�سالمي
�أو ًال ،و�أفكار ًا نابعة من الفكر ال�سيا�سي الغربي ثاني ًا ..وتختلف نظرات ه�ؤالء
المفكرين ال�سيا�سية بمقدار قربهم �أو �إبتعادهم عن هذا الم�صدر �أو ذاك و�إدراكهم
للق�ضايا والم�سائل الجوهرية في هذا الفكر وبالتالي الإلتزام بها �أو الإعتماد على
النتائج �أكثر من الأ�صول وعلى الظاهر �أكثر من الباطن والرئي�س من هذه الق�ضايا.
من هنا كان ال بد قبل �أن نعر�ض لأفكار الكتاب العرب في القرن التا�سع ع�شر في
الم�س�ألة ال�سيا�سية� ،أن نحدد الأ�صول ال�سيا�سية في الفكر العربي الإ�سالمي وفي
الفكر الغربي لم�س�ألة ال�سلطة وت�شكيلها.
(جزء من ن�ص �أطول)

( )...هي �إ�شكالية من المهم �أن ن�ضيء جوانبها ،لي�س لأن دعوة المفكر للرد على
العنف بالعنف منطق تحكمه الظروف للخروج من م�أزق الإنهيار الكبير ،بل لأن
مدى �إنغما�س المفكر في المجتمع وفي الع�صر و�إت�صاله بحقيقة متطلبات المجتمع
الذي يتطلع لقيادته تت�ضح في الموقف من العنف .ويمكن �أن تتك�شف لنا جوانب
هذه الإ�شكالية بالإقتراب من مفكرين لعبوا دور ًا هام ًا وجدي ًا في مرحلتهم وهم
جمال الدين الأفغاني والكواكبي وف��رح �أنطون ومحمد عبده .ه ��ؤالء الرجال
المفكرون كانوا �أنماط ًا فكرية وعقلية متباينة ومتنوعة� ،سعى كل منهم لأن يعطي
مجتمعه �أق�صى ما يمكن ،و�أن يجد طريقه الخا�ص لمقاومة الظلم والإ�ستبداد
القائمين .كان الأفغاني محر�ض ًا �سيا�سي ًا عبقري ًا والكواكبي وفرح �أنطون ثوريين
يدع جمال الدين الأفغاني �إلى العنف �صراحة ولم يعالج
ومحمد عبده �إ�سالمي ًا .لم ُ
م�س�ألة ال�سلطة الم�ستبدة مبا�شرة ،و�إن كان مجمل �أ�سلوبه و�أهدافه ،في ذاتهما،
يح�ضان على �إ�ستعمال العنف كو�سيلة للرد على ال�سلطة الحاكمة الم�ستبدة
الجائرة .كان يحر�ض المفكرين والنا�س على مقاومة الظلم ،وير�ضى م�سبق ًا �أن
يكون من نتائج هذا التحري�ض الثورة .غير �أنه لم يناق�ش هذا الأمر مطلق ًا.
( )...ما لم يقم به جمال الدين الإفغاني ،حققه عبدالرحمن الكواكبي ...فقد
حدد محور الإ�شكالية التي يعاني منها المجتمع ال�شرقي عامة ،والعثماني خا�صة،
ف�إذا هو الإ�ستبداد ال�سيا�سي .فهو �أ�صل الداء في الم�س�ألة الإجتماعية ال�شرقية،
وب�إعتباره �أ�صل كل م�شاكل المجتمع� ،سعى الكواكبي �إل��ى ت�شريح الإ�ستبداد
و�إظهار �أث��ره في تكوين المجتمع على كافة �صعد البنية الإجتماعية والعقلية
والروحية للأمة� )...( .أما فرح �أنطون فقد �أعطي العلماء دور ًا عظيم ًا في التغيير
الإجتماعي لإقامة العدالة في المجتمع .ويعتبرهم من �أعمدة المجتمع الذين
يحملون ر�سالة �إجتماعية ،هي الإ�سهام الفعلي والف ّعال في �إنها�ض ال�شعوب.
(جزء من ن�ص �أطول)

ُطبع كتاب «اخلروج من الزمن ال�ضائع»
يف «دار البالد للطباعة والإعالم يف ال�شمال»
والت�صميم قامت به �شركة Impress

ال �ت �ق �ل �ي��دي ب �ح �ي��ث � �س��رق��وا ال �م��وق��ع
الجغرافي الب�ؤري للعرب ومعه �سرقوا
تجارة ال�شرق ومع هذا وذاك �سرقوا
قوتهم ال�سيا�سية بالكامل.
فبعد �أن ك��ان العالم العربي لآالف
ال�سنين عقدة ركيزة للتجارة الدولية
ب�ح�ي��ث ا��س�ت�م��ر ال �� �ص��راع ال�ح���ض��اري
محتدم ًا وقوي ًا ودائم ًا بين الأمبرطوريات
القديمة ،من �أجل ت�أمين طرق التجارة
الدولية ،وهو ما جعل �شم�س الح�ضارة
ال تغيب ع��ن ه��ذه ال�ب�لاد ق��د بقيت تلك
ال�شم�س �ساطعة ب�صورة م�ستمرة على
م��دى خ�سمة �آالف ع��ام ول��م تغب حتى
تحول مركز النقل في التجارة الدولية
�إلى طريق ر�أ���س الرجاء ال�صالح وعبر
المحيط الأطل�سي� ،أي بعد عام  1417م.
فقد كان اكت�شاف البرتغال للطريق
البحري الجديد ،هو على ح�ساب العرب
�أ�سا�س ًا �سواء تجاري ًا �أو ا�ستراتجي ًا وهم
ف��ي ال��واق��ع ال��ذي��ن ورث ��وا دور العرب
ال�سلمي والع�سكري ..و�إذا كانت المدن
الإي �ط��ال �ي��ة ق��د � �ش��ارك��ت ال �ع��رب ب�ه��ذا
الم�صير ف �ه��ذا ب��اع�ت��را��ض�ه��ا المكمل
الأوروب ��ي الثانوي في �سل�سلة تجارة
ال�شرق القديمة ففي خالل العقد الأول
من عودة ماجالن من الهند كانت �سفن
العرب من الإ�سكندرية وبيروت تدخل
البندقية فارغة لأول مرة ،لقد غا�ض الدم
وجف من ال�شريان والوريد مع ًا فتوقف
قلب االقت�صاد العربي الإ�سالمي.
كان من النتائج الخطيرة لالكت�شافات
الحديثة الجغرافية �أن �أحدثت انقالب ًا
في الحركة الب�شرية والمالحة الدولية،
فقد خ��رج العالم القديم �إل��ى المحيط،
وب�ع��د �أن ك��ان العالم القديم م�ح��دود ًا
ومتناه ف�إذا بالعالم الجديد غير محدود
وال متناه وبد�أت المرحلة المحيطية في
تاريخ الب�شرية ،بعد �أن كانت محدودة

بالمرحلة ال�ب�ح��ري��ة ،ف�ضاعت �أهمية
البحار الداخلية المغلقة وبرزت �أهمية
البحار المحيطية ف�إذا بالبحر المتو�سط
والبلطيق ولكن الأول خا�صة ،يفقد كل
منهما �أهميته التاريخية لي�صبح الأول
زقاق ًا مغلق ًا والثاني بركة �صيد �آ�سنة
فيما ي�ت�ح��ول المحيط الأط�ل���س��ي �إل��ى
«البحر المتو�سط ال�ج��دي��د» وم��ع هذا
االن �ق�لاب ان�ق�ل��ب ال�ت��وج�ي��ه الجغرافي
للقارات والأقاليم وانحدرت قيمة دول
وموانئ البحر المتو�سط لتنتقل الزعامة
�إلى دول وموانئ غرب �أوروبا.
وه� �ك ��ذا ،دخ �ل��ت ال�م�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة
الإ�سالمية 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�ج��دي��دة �إم ��ا �إل ��ى الهند عبر ال��رج��اء
ال�صالح �أو �إلى القارة الأميركية التي
��ش�ه��دت � �ص��راع ال� ��دول اال�ستعمارية
اال�ستيطانية الأوروبية.
وبفقدان الدور اال�ستراتيجي الدولي
والمركز االقت�صادي المميز ،بد�أ العالم
العربي ينحدر وينهار ...وهذا ما �سهل
للدولة العثمانية النا�شئة في الأنا�ضول،
وب�ع��د �أن اتجهت غ��رب� ًا عبر المناطق
الأوروب� �ي ��ة لتحتل ب�ل�غ��اري��ا وال�ي��ون��ان
وت���ص��ل �إل���ى ح���دود ف�ي�ي�ن��ا ،ث��م ع��ادت
وتو�سعت في المناطق العربية جنوب ًا
فتحتل �سوريا ولت�صل �إل��ى م�صر عام
.1517
م��ع �سيطرة ال��دول��ة العثماينة على
العالم العربي انقطع االت�صال بين هذا
العالم وبين �أوروبا انقطاع ًا �شبه كامل
و�ضمر �أي تبادل بالت�أثر وك ��أن هناك
عالمين بعيدين ال عالقة لهما ببع�ضهما
مطلق ًا وبالتالي �أثر هذا االنقطاع على
�إمكانية المعرفة الحديثة في المناطق
العربية.
(جزء من ن�ص �أطول)

