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طرابل�س نب�ُس الثورة

هل فاجاأ الطرابل�شيون العالم؟

فجاأة، وبلمح الب�سر، ا�ستعادت مدينة طرابل�س كل األقابها، هي التي ُعرفت عبر 
تاريخها باأنها »العا�سية« في مواجهة الظلم وال�ستبداد، ومن اأجل �سعب كريم 

ودولة عادلة.
والعالم  لبنان  م�ستوى  على  الريادي  ودورها  بريقها  لطرابل�س  عاد  فجاأة، 
الثورة،  عرو�س  الثورة،  اأيقونة  الثورة،  اأّم  األقابها:  كل  اإليها  فعادت  العربي، 

عا�سمة الثورة. لكن الأهم اأنها اأي�سًا اأثبتت اأنها حقًا »نب�س الثورة«.
المدينة  هّبت  اأول 2019،  ت�سرين  ليلة 17  – المعجزة،  الليلة  تلك  في  فجاأة، 
في  اأمعن  فا�سل  عهد  وفي ظل  الف�ساد،  نخره  في وطن  التاريخي،  دورها  لتلعب 
التفريق بين النا�س وخلق الفتن وبعث الأحقاد والنعرات وتر�سيخ النق�سامات، 
عهٌد اأو�سل البلد اإلى هاوية اقت�سادية ومالية �سحيقة، واإلى �سلل �سبه تام في عمل 
في  لها  مثياًل  لبنان  ي�سهد  لم  واجتماعية  وخدماتية  بيئية  م�سائب  واإلى  الدولة، 
كبير وظهرت   ب�سكل  لبنان  التي �سربت  الهائلة،  الحرائق  تاريخه. وكان م�سهد 
خاللها الدولة عاجزة بالكامل عن المكافحة، كان هذا الم�سهد دلياًل اإ�سافيًا على 
اأن الطبقة ال�سيا�سية التي تحكمنا منذ ع�سرات ال�سنين ل يمكن التعويل عليها اأبدًا.
اأما، لماذا طرابل�س كانت، ومازالت، نب�س الثورة ال�سعبية العارمة في لبنان؟

الت�سورات،  كل  فاق  بزخم  انطلقت  لالنتفا�سة،  الأولى  اللحظة  ومنذ  لأنها، 
نزولها  ولأن  والمهنية.  والطائفية  الجتماعية  تالوينها  بكل  ال�سارع  اإلى  ونزلت 
ال�ساعق هذا تمّيز بالحت�ساد ال�سخم ال�سلمي والح�ساري والالطائفي، ولأن هذا 
النزول بقي ثابتًا في ال�ساعات والأيام الأولى، دون كلل اأو ملل. ولهذه الأ�سباب 
عن  والتعبير  النزول  على  لبنان،  من  مختلفة  اأنحاء  في  عديدة  �ساحات  ت�سجعت 

ذاتها بنف�س الأ�سلوب الذي اأر�َسته الفيحاء منذ اللحظة الأولى لنتفا�ستها. وكانت 
المدينة، في كل مرحلة تبرد فيها نيران الثورة قلياًل، ت�سارع اإلى �سخ الدم من 
جديد ورفع ال�سوت عاليًا والتكاتف بغ�سب وفرح، لرفع معنويات الثائرين في 

مختلف اأنحاء لبنان. هذا هو نب�س الثورة.
وتجدر ال�سارة هنا اإلى ان ثورة طرابل�س ثورة متعددة الأوجه، فهي اأ�سا�سًا 
بالطبع �سد العهد وحكومته والطبقة ال�سيا�سية برمتها والفا�سدين على اختالف 
اأي�سًا،  لكن  م�ساربهم ومنابتهم وتوجهاتهم واأحزابهم وتياراتهم. هذا �سحيح، 
المدينة عّبرت، في انتفا�ستها، عن رف�س كبير لل�سورة النمطية التي األ�سقت بها، 
ولي�س اأ�سدق في هذا المجال من الجملة التي رفعتها اإحدى ال�سيدات في »�ساحة 
– »�ساحة الثورة« وفيها: »ا�ستلمتم المدينة 30 �سنة ف�سار لقبها »اأفقر  النور« 
ال�سالم««.  »مدينة  ف�سارت  اأيام،   6 ال�سعب  وا�ستلمها  المتو�سط«،  على  مدينة 
تكبيلها  يحاولون  الذين  على  اأي�سًا  ثارت  قد  المدينة  ان  يبدو  ذلك  اإلى  اإ�سافة 
الثقافية  مفاهيمها  على  والهيمنة  دينيًا( وخنقها  )المختلف  وعزلها عن محيطها 
على  وا�سح  ب�سكل  المدينة  ثارت  ت�سبهها.  ل  اأنماط  وفر�س  وترهيبها  والفكرية 
ثارت غ�سبًا، رف�سًا،  وتقاليدهم.  اأهلها  لطيبة  والمعيب  الم�سبوه  ال�ستغالل  هذا 

فرحًا، اإن�سادًا، غناًء. ثارت بحرية كاملة لأول مرة منذ زمن بعيد.
اهلل«  »حزب  عام  اأمين  بدايًة  ظهر  ال�سلطة،  مقلب  في  اأي  الآخر،  المقلب  وفي 
اإلى  اهلل«  »حزب  »نزلة  ان  معتبرًا  بالمتظاهرين  لي�ستخّف  ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد 
ال�سارع هي التي ُيح�سب لها ح�ساب«، فما كان من الجماهير اإّل ان ردت بالنزول 
ال�سيعية،  المدن والبلدات والقرى  اأكبر واأثبت، وخا�سة في  ال�سارع ب�سكل  اإلى 

الحريري  �سعد  الحكومة  رئي�س  ثم ظهر  النبطية و�سور وكفررمان وبعلبك.  في 
باأكملها  بال�سلطة  الثقة  انعدام  ب�سبب  ال�سارع  رف�سها  ا�سالحية«  »ورقة  ليطرح 
وا�ستباحة  الف�ساد  من  طويلة  �سنوات  بعد  اإ�سالح،  اأي  اإجراء  في  جدية  وباأنها 
النتاج  �سيىء  فيلم  في  عون  مي�سال  الجمهورية  رئي�س  ظهر  ثم  العام.  المال 
والمونتاج، ليقول كالمًا غير مترابط وغير وا�سح وغير حا�سم وفيه الكثير من 
ال�سبابية وفيه ُبعد عن فهم لّب الم�سكلة، فجاء الرف�س من قبل النا�س المعتر�سين 
�سبه تام ب�سبب عدم الثقة ب�ساحب الكلمة، خا�سة بعد 3 �سنوات من عهد �سادت 
فيه المنافع العائلية والحزبية ب�سكل فا�سح، فكيف يراد ان ُت�ستعاد الثقة فجاأة.

ال�سيد  اهلل«  »حزب  عام  لأمين  الثانية  الكلمة  في  فكانت  الكبرى  الطامة  اأما 
الفتنة  وليثير  عموديًا،  اللبنانيين  ليق�سم  يعود  اأن  فيها  تعّمد  والتي  ن�سراهلل، 
الثورة،  اأيام  طوال  اللبناني،  الم�سهد  كان  بعدما  جديد،  من  والمذهبية  الطائفية 
اأهل  ترف�س  واحدة  اأر�سية  على  المواطنيين  اجتماع  وفي  لطائفيته  في  رائعًا 

ال�سلطة كلهم »كلن يعني كلن«. 
وتلك الكلمة كانت قد �سبقتها »الزيارة« المعيبة لأ�سحاب القم�سان ال�سود اإلى 
ال�سلميين �سربًا و�ستمًا  المدنيين  اأو�سعوا  بيروت، حيث  العت�سام في  �ساحات 

وركاًل وعنفًا، كبارًا و�سغارًا، ن�ساًء ورجاًل واأطفاًل، بال اأي ذرة من الحياء.
ذاك،  خطابه  في  ن�سراهلل  ال�سيد  مار�سه  الذي  التهويل  من  الرغم  على  لكن، 
ال�سيعية،  البيئة  في  الأحزاب  وا�ستبداد  ال�سلطة  ف�ساد  على  الثائرون،  ا�ستمّر 
يحميهم  من  وكل  المف�سدين  �سد  ال�سوت  ويرفعون  وي�سرخون  يعت�سمون 

ويدافع عنهم.

د. طالل خوجة 
طرابل�س تنتف�س، طرابل�س تثور، 
الطرابل�سيون  تحتفل،  طرابل�س 
ويدبكون  يرق�سون  و�سغارًا  كبارًا 
والن�ساطات  الف��ك��ار  ويبتدعون 
المرافقة لالنتفا�سة، الغ�سب تحول 
القوة  اكت�ساف  عند  وامل  فرح  الى 
و»ف��ائ�����س��ه��ا اي�����س��ا«. ال�����س��ب��اب 
الطرابل�سي  يتدفق من كل الحياء، 
مح�سن  وبعل  التبانة  من  خ�سو�سا 
ليمحو  والأح���رار،  الطيبين  معقل 
بالعلم  اله��ل��ي��ة  ال���ح���روب  اآث����ار 
وال�سوت  والدبكة  والطبل  اللبناني 
واحد:  اللبناني  »ال�سعب  المرتفع 

واحد واحد واحد«.
تقطع  ورغم  الثالث،  اليوم  وفي 
من  ال�سماليين  تدفق  بداأ  الطرقات، 
كل الق�سية الى �ساحة النتفا�سة، 
ت�ساأل  طرابل�س،)ل  مع�سوقتهم  الى 
كيف. يقول عمر ابن ربيعة لع�سيقته 
بل  اليها:  و�سل  كيف  المت�سائلة 
ق��ادن��ي ال�����س��وق وال��ه��وى ال��ي��ك(. 
اكت�ساف  ي��ع��ي��دون  فال�سماليون 
وتمددت  ع��ادت  وه��ي  عا�سمتهم، 
طريق  تفتح  ولربما  لحت�سانهم، 
الكبرى  »ط��راب��ل�����س  ن��ح��و  ال��ح��ل��م 
عا�سمة اقت�سادية للبنان« في عالم 
التحولت الكبيرة، لَم ل؟ فقد حولها 
الى  المتتف�س  الطرابل�سي  ال�سباب 
الى  التحولت ولي�س  موؤثر في هذه 
متلق فقط و»مين ح�سر ال�سوق باع 

وا�سترى«.

اللبنانية  ال�سحف  تقول  هكذا 
�سمعت  وق��د  وال��دول��ي��ة  والعربية 
�سوف  »ب�س  تقول  م�سرية  محطة 
ب�س  ايه،  بيعمل  اللبناني  ال�سعب 

�سوف طرابل�س تعمل ايه«.
ال�سباب  م��ن  كثيرًا  ن�سمع  األ��م 
على  المنتف�سة  الجزائر  من  العرب 
الى  ال�����س��ارق��ي��ن،  ديكتاتورييها  
ال���خ���ل���ي���ج ال���م���غ�������س���وب ع��ل��ي��ه 
مطار  اي��ن  ي�ساألون  والم�ستهدف، 
ونلتحق  ف��ي��ه  ل��ن��ح��ط  ط��راب��ل�����س 
بال�ساحة؟ ونجيبهم مطار العا�سمة 
القليعات  في  للبنان  القت�سادية 
عملية  في  الجميع  ليحت�سن  ق��ادم، 
وال�سمال  المهم�سة  ع��ك��ار  ان��م��اء 
الوطن  وع��م��وم  المقهور  الجميل 
ولي�ساهم  بيئيا،  المنكوب  الغالي 
وبقية  طرابل�س  م��رف��اأ  جانب  ال��ى 
مرافق لبنان في اعادة اعمار �سوريا 
�سوريا  ولي�س  الغالية  العربية 
ال��م��خ��ت��ط��ف��ة م����ن ال��ط��ام��ع��ي��ن 

وال�ستبداديين المجرمين.
هل فاجاأت طرابل�س نف�صها؟

او  نف�سها  طرابل�س  فاجاأت  هل 
طرابل�س  ف��اج��اأت  ه��ل  ب��الح��رى 

نخبها؟
ال�سباب  ان  و�ساأعترف  اأكابر،  لن 
على  بقدرته  فاجاأنا  الطرابل�سي 
التي  وال��و���س��ائ��ل  الف��ك��ار  اب��ت��داع 
اأمل  الى  والغ�سب  الحباط  تحّول 
وف�������رح، م����ا ���س��ك��ل »ال����ج����اذب 
الفنانين  جذب  الذي  الطرابل�سي« 
بدءًا  النتفا�سة،  �ساحة  الى  اي�سا 

يا  اخترتك  و»اإن��ي  خليفة  بمر�سيل 
»ك���ورال  م��ن  وبمواكبة  وطني« 
الى  رمز  لطالما  )وال��ذي  الفيحاء« 
والثقافة(،  للفن  وع�سقها  اأ�سالتها 
»وال�سم�س  عطية  بحوزيف  م��رورًا 
زلزلي  لعالء  و���س��وًل  تطلع«  ل��ح 
ان  المنتف�سون  عليه  تمنى  ال��ذي 
في  الم�سرح،  ينهار  اأن  دون  يزلزلها 
اإ�سارة طريفة اإلى حادثة موؤ�سفة في 

�سيدا.
ال�سباب  يفاجئنا  ل��م  ذل��ك  وم��ع 
جانب  ال��ى  باندفاعه  الطرابل�سي 
بقية المنتف�سين في لبنان، فقد �سكل 
الرز  انتفا�سة  في  اأ�سا�سية  رافعة 
ابتدع  التي ل يمكن ن�سيانها، والتي 
بالر�سم  المقاومة  و�سائل  خاللها 
الر�سامين  اهم  فجذبت  والري�سة، 
اإلى المدينة التي اطلق  الت�سكيليين 
عليها مدينة الجداريات رغم وجعها 

وبوؤ�سها وقلة حيلتها.
لبا�س  اإلبا�سها  قاومت  اأنها  كما 
العنف  ج����ولت  خ���الل  ال��ت��ط��رف 
المجرمة  والتفجيرات  المرعية 
ل��ل��ن��ظ��ام الره����اب����ي ال�����س��وري، 
ب��ال��ت�����س��ام��ن والع���ت�������س���ام���ات 
بثقافة  وبالتم�سك  وال��م�����س��ي��رات  
والمنتديات  الجمعيات  عبر  الحياة 
ن�ساطاتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الثقافية 
الأكثر  القتالية  ال��ج��ولت  ت�سابق 
والدولي،  اللبناني  لالعالم  اث��ارة 
اآث��ار  لمحو  بالم�سارعة  ولح��ق��ا 
الحروب المفتعلة بالر�سم والترميم 
ال�سفاف  كل  من  ال�سباب  وبجمع 

الم�سوؤولون  كان  بينما  والحارات، 
وف�سادهم  انق�ساماتهم  يتابعون 
بحجم  عابئين  غير  و�سراعاتهم 
المدينة  له  و�سلت  ال��ذي  البوؤ�س 

المقهورة.
بوجه  انتف�ست  لطالما  طرابل�س 
ولطالما  وال�ستبداد،  والقهر  الظلم 
و�سائل  الطرابل�سي  ال�سباب  ابتدع 
�سبيل  على  اذك��ر  جديدة.  ن�سالية 
احتل  حين  انه  الح�سر،  ل  المثال 
والثانويات  المدار�س  لبنان  طالب  
�سهر  لمدة   1969 �سنة  والجامعات 
في  ال��ر���س��م��ي  للعجز  ا���س��ت��ن��ك��ارًا 
على  ال�سرائيلي  العدوان  مواجهة 
مطار بيروت وتدمير طائرات الميدل 
�سابقة  طرابل�س  �سجلت  اي�ست، 
�سبايا  اح��ت��ل��ت  ح��ي��ن  ت��اري��خ��ي��ة، 
في  ال��ب��ن��ات  ث��ان��وي��ة  طرابل�سيات 
�سهر  لمدة  واعت�سمن  لطيفة  �سارع 
انقطاع، رغم محاولت حثيثة  دون 
من  �سمعتهن  وت�سويه  لك�سرهن 

جماعات ال�سلطة.
الى اين؟

العميق  النقا�س  مبكرا  يكون  قد 
الحدث  ه��ذا  وت��داع��ي��ات  م���اآل  ف��ي 
مفتوح  ال�سا�سات  ان  حيث  الكبير، 
والغ�سب  والأل��م  للوجع  ه��واوؤه��ا 
والمثقفين  للمحللين   ولي�س  العارم 
هذه  اأّن  اإّل  المت�سلقين،  ورب��م��ا 
ا�ستمرار  اكدت  الكبيرة  الإنتفا�سة 
ومندرجاته  العربي  الربيع  م�سيرة 
بتعقيداته المختلفة، كما يحدث في 
وبقية  وال�سودان  والجزائر  العراق 

البلدان العربية ب�سكل اأو باآخر.
واذ اوؤكد ان التداعيات ال�سيا�سية 
والكيانية   والفكرية  والبنيوية 
الحدث،  لهول  نظرًا  هائلة  �ستكون 
الموقع  لعنة  ان  اي�سا  ارى  فاإنني 
المحتّلة  فل�سطين  بين  اللبناني 
و���س��وري��ا، وخ�����س��و���س��ا ف��ي ه��ذه 
بها  تمّر  التي  الخطيرة  المرحلة 
المحيط،  الى  الخليح  من  المنطقة 
الق��ت�����س��ادي  ال���واق���ع  ع��ن  ف�سال 
يحتم  البلد،  في  النهياري  والمالي 
والمو�سوعية  التب�سر  ���س��رورة 
وبالدرجة  الطويل  بالنف�س  والتمتع 
قبل  من  بالتوا�سع  التحلي  الأول��ى 
خ�سو�ساً  الملتحقة،  النخب  بع�س 
مع انعدام الثقة بالطبقة ال�سيا�سية 
وبوجود دويلة مدججة تتبع لدولة 
يهدد  ق��ائ��ده��ا  ف��ت��ئ  م��ا  اق��ل��ي��م��ي��ة، 
ومواربة  تارة  مداورة  المنتف�سين 
ام��ام  ي�سيف  وه��ذا  اأخ���رى.  ت��ارة 
م�سكلة  اللبنانيين  المنتف�سين 
ت���ق���ارب ال��ت��ح��رر م���ن الح���ت���الل 
من  التحرر  جانب  ال��ى  الجنبي، 
والعبور  الطائفي  ال�سيا�سي  النظام 
التعدي على  اأّن  المواطنة. كما  اإلى 
المناطق،  بع�س  في  المتظاهرين 
والبقاع  الجنوب  ف��ي  خ�سو�سا 
اأمل  ميلي�سيات  قبل  من  وب��ي��روت 
الحتواء  ومحاولت  اهلل،  وح��زب 
الق�ساء  وتوجيه  البو�سلة  وتغيير 
وبذر ال�سقاق، يزرع األغاما ا�سافية 
ال�سلميين   ال��م��ن��ت��ف�����س��ي��ن  ام����ام 
المذهبية  ل��ح��واج��ز  وال��ك��ا���س��ري��ن 

والطائفية والمناطقية والفئوية. 
ممن  البع�س،  ي��ح��اول  وع��ب��ث��اً 
ون��ف��وذه  مكت�سباته  على  ي��خ��اف 
بع�س  اإب���راز  النمطية،  و�سورته 
كالغناء  ال�ساحات  ف��ي  المظاهر 
والأركيلة،  الورق  وحتى  والرق�س 
اأنها  على  طرابل�س  في  وخ�سو�سا 
اأي�سا  )وه��ي  الماألوف  عن  خ��روج 
واحترامها  اأ�سالتها  على  تحافظ 
وقرع  الأذان  عبر  وللتراث  لالأديان 
عن  تعبر  بالعك�س  فهي  الأجرا�س(، 
نكهتهم  اإبراز  على  اللبنانيين  قدرة 
ال�سدائد  في  �ساعدتهم  لطالما  التي 
وتحمل  ال�سدمات  امت�سا�س  على 
ترمز  بما  ت�سكل،  وهي  ال�سعوبات، 
الخلطة  م��ن  م��ك��ون��اً  ج���زءًا  اإل��ي��ه، 
وحدة  على  تحافظ  التي  اللبنانية 
بلبنانهم  وتعلقهم  اللبنانيين 
الواحد، رغم غنى وتنوع روافدهم 

الثقافية.
ويكفي مراقبة ال�سا�سات العربية 
التوا�سل  وو�سائل  الغربية  وحتى 
هذه  اأن  كيف  لنرى  الإج��ت��م��اع��ي، 
التعاطي  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��م��ظ��اه��ر، 
الإجمالي الح�ساري من قبل القوى 
الع�سكرية والأمنية مع المنتف�سين، 
�ساهمت في تكوين الجاذب اللبناني 
في الربيع العربي الم�ستمر ف�سوًل. 
الإم��ارات��ي��ي��ن  اأح���د  يطالب  األ���م 
الحلوى  بتوزيع  اللبنانية  ال�سلطة 
اإ�سم  رفعوا  لأنهم  المتظاهرين  على 

لبنان عاليا بانتفا�ستهم الفريدة.
)جزء من ن�س اأطول(
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�صراء طراد
مع  »التمدن«  اأجرته  حديث  في 
محمد بدوي اأحد م�سوؤولي »حرا�س 
المجموعة  هذه  دور  حول  المدينة« 
في الأحداث التي ت�سهدها طرابل�س، 

كما باقي المناطق اللبنانية، قال: 
»ل يمكن ل� »حرا�س المدينة« ان 
يقفوا مكتوفي الأيدي اإزاء اأي �سيء 

يحدث في طرابل�س،
نترك  جعلنا  الإط����ارات  فحرق 
اجتماعاً كنا نعقده لأجل تنظيم هذا 
اأي  لوقف  �سريعاً  تدخلنا  الحراك، 
عمل يوؤذي �سحة المواطن بالدرجة 

الأولى والبيئة بالدرجة الثانية«.
ال�سباب  عدد  ان  »رغ��م  اأ�ساف: 
كان قلياًل في اليوم الأول للتظاهرة، 
اأبو  وهمة  بهمتهم  ا�ستطعنا  اننا  اإّل 
الأع��م��ال  ك��ل  وق���ف  ���س��وك  محمد 

الموؤذية، وتاأمين الن�سباط.
في  حق  اإن�سان  لكل  اأن  �سحيح 
عدم  �سرط  ولكن  راأيه،  عن  التعبير 
ما  واأه��م  بالآخرين.  الأذى  اإلحاق 
التجاوزات  �سبطنا  اننا  فعلناه 
ت�سيي�س  م��ن  ط���رف  اأي  ومنعنا 
ال���ت���ح���رك ف���ه���و ل��ل��ج��م��ي��ع ع���دا 

ال�سيا�سيين«.
متطوعين  »طلبنا  ق��ائ��اًل:  تابع 
متطوع   400 ال����  ال��ع��دد  ف��ن��اه��ز 
�سباب  يبقى  ان  على  ومتطوعة، 
بالتناوب  ونهارًا  لياًل  »الحرا�س« 
�سورتنا  اهلل  والحمد  بينهم،  فيما 
تحمل الحب والحترام في قلوب كل 
اأكبر  دفعاً  يعطينا  ما  وهذا  النا�س، 
لتقديم كل ما لدينا خال�ساُ لوجه اهلل 

تعالى«.
كما اأكد بدوي »ان كل ذلك يجري 
بالتن�سيق فقط مع »جهاز الطوارىء 
والإغاثة«. ول اأحد يعمل تحت ا�سم 

»حرا�س المدينة« �سوى المتطوعين 
للمدينة  الأه���ل���ي  ال��م��ج��ت��م��ع  ف���ي 

و�سواحيها«. 
لإنجاح  المتبعة  الآلية  عن  اأم��ا 

التنظيم فقال:
�سبط  ال�سباب  ي�ستطيع  »ك��ي 
المفارق  كل  باإغالق  قاموا  ال�ساحة 
الرمل  باأكيا�س  اإليها  ت��وؤدي  التي 
وانت�سروا  الأ�سمنتية،  والحواجز 
على مداخلها وفيها حتى ل ي�ستطيع 
وجهه  ُيخفي  بقناع  الدخول   اأح��د 
وذلك خ�سية ت�سرب بع�س المند�سين 
بين المتظاهرين، والحمد هلل تجاوب 

الجميع معنا«.
بت�سلُّم كل  البدوي: »نقوم  وختم 
ال���م�������س���اع���دات وال���ت���ق���دي���م���ات 
)ال�سيافات( التي تاأتي اإلى ال�ساحة 
اأ�سخا�ساً  كانوا  �سواء  متبرعين  من 
ت��ودع  جميعها  الموؤ�س�سات،  اأو 
ب��ع��ه��دت��ن��ا وي��ت��ول��ى »ال��ح��را���س« 

توزيعها على النا�س.
به  تبرع  الذي  المال  وبخ�سو�س 

م�سوؤول  بتكليف  قمنا  فقد  الأهالي 
وقيمة  المتبرعين  اأ�سماء  لت�سجيل 

المبالغ التي يتبرعون بها.
اأخيرًا اأود القول لكل الم�سطادين 
فمن  معك  اهلل  كان  اإن  العكر،  بالماء 

عليك؟ 
عملنا  اهلل  و�سيرى  نعمل  نحن 

والموؤمنون«.
حتى  المدينة«  »ح��را���س  �ساهم 

كتابة هذا التحقيق ب�:
وت�سليم  ف��ردي  اإ�سكال  ف�س   -

مرتكبيه اإلى الجي�س.
- اأحد المتظاهرين حمل علماً غير 
العلم اللبناني فاأزالوه واأعطوه علم 

البالد.
اأحدهم  - حاول �سبيحة الثنين 
اأع��ي��ن  ف��ك��ان��ت  بم�سد�س  ال��دخ��ول 
ال�سباب بالمر�ساد فاأوقفوه و�سلموه 

للجي�س.
وقام  الأط��ف��ال  من  ع��دد  �ساع   -
عليهم  بالعثور  المدينة«  »حرا�س 

جميعاً وت�سليمهم لذويهم.

على هام�س »الثورة« اإلتقت »التمدن« ر�سيد مق�سود 
ال��ط��وارىء  »ج��ه��از  ف��ي  طرابل�س  منطقة  م�����س��وؤول 
والإغاثة« التابع ل� »الجمعية الطبية الإ�سالمية«، وذلك 
من اأجل اإلقاء  ال�سوء على اأحد اأهم الأجهزة الموجودة 
في ال�ساحة للحفاظ على �سحة وحياة المتظاهرين من 

اأي طارىء يمكن اأن يحدث مع المتظاهرين.
الأم��ران  ه��ذان  الأف�سل،  ونتمنى  الأ���س��واأ،  »نتوقع 
قاله  ما  هذا  دائماً«  كم�سعفين  اأعيننا  ن�سب  ن�سعهما 

الم�سعف ر�سيد مق�سود في بداية حديثه.
و�سعوها  التي  ال�ستراتيجية  الخطة  اأعطانا  وقد 

ليكونوا على اأهبة ال�ستعداد لأي طارىء، جاء فيها:
»من �سمن الخطط العامة التي نح�سرها هو »الم�سفى 
»محطة  في  الم�سفى  بان�ساء  بادرنا  فقد  الميداني«، 
الكونيك�س« هنا في »�ساحة النور« نظرًا لعدم تمكننا من 

العودة اإلى المركز الرئي�سي، ففيه نق�ّسم الحالت.
- يكون الم�سفى في منطقة قريبة من موقع الحدث، 
فرز  مركز  اإل��ى  ُيق�سم  ان  على  اآم��ن��ة  جهة  ف��ي  ولكن 

.Tirage

- مركز طبابة وا�ست�سفاء ي�سم الطاقم فيه: 3 اأطباء 
و4 ممر�سين خ�سعوا لدورات تدريب اإ�سعافية طويلة، 
ل��دورات  خ�سعوا  الأر���س  على  وم�سعفة  م�سعفاً   80
م�سعف ميداني اأو م�سعف حرب، 6 اآليات وغرفة عمليات 
خا�سة على الأر�س غير الموجودة في المركز بالإ�سافة 

اإلى الم�سفى الميداني«.
وجاء  الأحمر  ال�سليب  بادر  »لقد  مق�سود:  اأ�ساف 
لي�ساندنا على الأر�س لنكون يدًا واحدة في هذا الحدث 

الكبير«.
و»ح��را���س  الأه��ل��ي  للمجتمع  »ب��الإم��ت��ن��ان  وت��وج��ه 
وال�سيافات  والطعام  بالماء  يزودونا  الذين  المدينة« 

دائماً«.
اأما الحالت التي اأ�سعفوها فهي:

)ُتعد حالت  اإغماء وهبوط �سكر  بين  ما  - 6 حالت 
جد عادية في هكذا حدث(.

- 4 حالت �سقوط عن الدرج والمبنى المهجور.
اإ�سابات اإطالق نار ح�سلت في اليوم الأول من   8 -

قبل مرافق النائب ال�سابق م�سباح الأحدب.

»الجمعية الطبية الإ�شالمية«: »حرا�س المدينة«: عين طرابل�س ال�شاهرة
م�شت�شفى ميداني

طرابل�س نب�س الثورة

قائد »حرا�س المدينة« اأبو محمود �سوك
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طرابل�س نب�س الثورة

اللواء د. اأمين عاطف 
�صليبا 

المخت�سرة،  المقالة  هذه  اأكتب 
)الأحد  الخام�س  اليوم  م�ساء 
2019/10/20( من التحرك ال�سعبي 
غير الم�سبوق بتاريخ لبنان، وا�ستذكر 
اأكثر  منذ  رحباني«  »الأخوين  تحذير 
من اأربعة عقود، عندما نبها في اإحدى 

م�سرحياتهم:
غيرو  ملك  منجيب  الملك  راح  »اإذا 
منجيب  وين  من  الوطن  راح  اإذا  لكن 

وطن غيرو«؟!
الموالون والمعار�صون 

ومواقفهم
كل  الأيام  تلك  خالل  تابعت  وقد 
العظم  حتى  الموالين  من  المواقف 
المعار�سين  ومن  والحكومة،  للعهد 
حتى  وللحكومة،  للعهد  الدرجة  بذات 
و�سلت المطالب لإ�سقاط العهد وتغيير 

النظام!! 
حراك عابر للطوائف 

والمذاهب
كان  الأوليين  اليومين  بالفعل 
المذاهب  تخطى  جامعًا،  الحراك 
اأ�سابع  دون  ومن   – والطوائف 
 – هناك  اأو  هنا  من  تحركه  �سيا�سية 
يعي�سه  الذي  الوجع  عن �سرخة  ليعبر 
كل اللبنانيين – طبعًا، با�ستثناء من هم 
– ولكن ومع  ال�سلطة والمال  في جنة 
بداية اليوم الرابع بداأت اأ�سعر باأن تلك 
غايتها  عن  تنحرف  بداأت  التحركات 
ر الُمغالون  الأ�سا�سية، وهنا اأود اأن اأَُذكِّ
في مطالبهم، والذين – الذين هم معهم 
العذاب  اإلى   – به  يطالبون  فيما 
وكاأنهم  الطرقات،  على  والبهدلة 
في  �سيتنقل  عاقل  من  ما  اأنه  يجهلون 

ظل هذه الظروف اإلَّ:
الم�سطر للتنقل اإن لل�سفر اأو العودة 

من الخارج، 
اأو للمر�سى،

قوتهم  لتاأمين  يعملون  لمن  اأو 
اليومي،

الذين ل مورد رزق اآخر لهم. 
مواقف فاقعة ومتطرفة 

لمرجعيات مخ�صرمة
والمواقف  الحوارات  تابعت 
وجاءت  الإتجاهات،  كل  من  ال�سيا�سية 
لآخر  ومتطرفة  فاقعة  المواقف  بع�س 
من  بالرغم   – التطرف  درجات 
�سدورها عن مرجعيات مخ�سرمة في 
ال�سيا�سة وفي القانون – واأقول مهاًل:

ت�صاألون واأنتم العارفون!
فاأنتم تعرفون اأنها مطالب غير قابلة 
ول  قانونيًا  ول  د�ستوريًا  ل  للتحقق 

�سعبيًا على �سبيل المثال ل الح�سر:
�صوؤالكم الأول

ُتقِدم  ل  لماذا  الرئي�س  ت�ساألون 
القائم  ال�سيا�سي  الواقع  هذا  وُتنهي 

وتعمل على تحقيق مطالب ال�سعب!! 
هكذا �سوؤال، اأقبله، من غير الملمين 
الجمهورية  رئي�س  و�سالحيات  بدور 
ول اأقبله اأبدًا اأن ي�سدر عن ل�سان ممن 
لعقود  والقانون  ال�سيا�سة  اأهل  من  هم 

خلت! 
الثاني

وال�سوؤال الثاني:
اأين الجي�س ولماذا ل ينزل  ت�ساألون 
الطرقات  فتح  على  للعمل  ال�سارع  اإلى 
واإنهاء هذا التحرك، لأن م�سلحة لبنان 

تق�سي بذلك!! 
ت�صاألون واأنتم تعلمون

وهم يعلمون اأن قرار اإنزال الجي�س 
الوزراء  لي�س بيد قائده بل بيد مجل�س 

مجتمعًا وفق ن�س الد�ستور!!
الثالث

رئي�س  ت�ساألون  الثالث:  وال�سوؤال 
لماذا  الحريري،  �سعد  الوزراء  مجل�س 
الواقع  لهذا  حدًا  وت�سع  ت�ستقيل  ل 
ُمبكرة،  نيابية  انتخابات  واإجراء 
الإرادة  حقيقة  يمثلون  بنواب  لالأتيان 

ال�سعبية!!
ل�صت مع اأي طرف ولكن 

لإ�صتقالة الحكومة محاذير
لأن  ال�سوؤال  هذا  جواب  اأناق�س  لن 
اإ�ستقالة  محاذير  ُيدرك  اأطلقه  من 

الحكومة في هذا الظرف! 
المواطن  من  ُتقبل  بديهية  اأ�سئلة 
الم�سحوق اإجتماعيًا وماديًا ومعي�سيًا! 
لكن ل يمكن قبول �سدورها عن  القوى 
على  والمعار�سة  الموالية  ال�سيا�سية 

ال�سواء؟
لن اأدخل في اأي ت�سميات لأنني فعاًل 
اأنني  �سوى  منهم  طرف  اأي  مع  ل�ست 
اأم�سيت زهرة عمري و�سبابي  لبناني، 
لأطالبهم   – الوطن  هذا  خدمة  في 
الرحابنة  بمقولة  رهم  وُمذكِّ جميعًا، 
وعلى  الوطن  على  الحفاظ  بوجوب 
تحمل  على  قادرًا  يعد  لم  الذي  �سعبه 
ال�سيا�سية  ال�سغوطات  من  المزيد 

والمادية، 
قلب الطاولة ذهاب اإلى 

المجهول
الحكومة،  واإ�ستقالة  الطاولة،  فقلب 
واإلى  المجهول  اإلى  الذهاب  يعنيان 
الفراغ القاتل، ولمزيد من ال�سغوطات 

على كل فئات ال�سعب اللبناني. 
ما اأقره مجل�س الوزراء 

تاريخي
�سقوف  رفع  وكفى  ُمكابرة  كفى 
مجل�س  في  اأقرَّ  ما  لأن  المطالب، 
وهو  تاريخي   قرار  البارحة،  الوزراء 
وُيعتبر  الأدنى،  بحده  واإن  تحقق  حلم 

مدخاًل لنهاية الف�ساد والهدر، 
وُي�سكل بارقة اأمل لدخول لبنان في 

فلك دولة القانون والمحا�سبة،
لإقتناع ال�صعب والبقاء يقظًا

والحقيقة انه على ال�سعب القابع في 
بهذا  القتناع  وال�ساحات  الطرقات 
واأن  الإ�سالحية،  الخطوات  من  القدر 
ال�سرورة  عند  للمتابعة  يقظًا  يبقى 
للمزيد من الح�سول على مكا�سب تعود 

بالنفع على كل النا�س. 
لهذا نتمنى القبول بهذه الخطوة لأن 
واإ�سقاط  النظام  بتغيير  المطالبة 
المرحلة  هذه  في  يدخلنا  الحكومة، 
الدقيقة من عمر المنطقة في نفق مظلم، 
و�ساعة  القدرة  اهلل،  �سوى  يعلم،  ل 

الخروج منه!! 
رجاٌء واأمٌل

رجاء رحمة بالنا�س وبالوطن نطلب 
النا�س  لهوؤلء  الم�ستتر  ال�سحن  كف 
وجعهم  ب�سبب  ي�سرخون  الذين 

واآلمهم، 
الوطن  – اأي  ال�سقف  النهاية  وفي 
الجميع،  روؤو�س  على  �سينهار   –

موؤيدين ومعار�سين، 
بالقول  يقتنع  اأن  الجميع  وعلى 

الدارج:
»لكي ُتطاع اأطلُب الم�ستطاع«.

اآماًل الوعي قبل خراب الهيكل!

رئي�س هيئة الأركان الأ�سبق 
في قوى الأمن الداخلي     

حذار �سياع الوطن!! الإعالم اللبناني يواكب انتفا�شة المدينة
مجريات  بتغطية  ي��ق��وم  اللبناني  الإع����الم 
اإلتقت  وبالمنا�سبة  طرابل�س،  ف��ي  »ال��ث��ورة« 
الجديد«  »قناة  مرا�سلة  كرم  را�سيل  »التمدن« 
والتبانة  الجبل  بين  الأحداث  تغطي  كانت  التي 
فعاليات  اإل��ى  و���س��وًل  الما�سية  ال�سنوات  في 

»الثورة« اليوم.
واأ�سدقائها،  اأهلها  را�سيل ورغم كل تحذيرات 
للمدينة  فحبها  لطرابل�س،  قدومها  على  اأ�سرت 
اأدري  ل  قلبي  في  فطري  »حب  انه  تقول  واأهلها 
انتقادات  من  له  تعر�ست  ما  كل  رغم  ُخلق  كيف 

قوية في »قناة الجديد« ب�سبب نقلي لالأحداث«.
موؤلمة  واأحداث  معارك  هناك  »كانت  اأ�سافت 
ال�سم�س  ان  اأق��ول  ان  اأ�ستطيع  ل  المدينة  في 
اأنقل  ان  علي  يجب  بل  جيد  والو�سع  �ساطعة 
�سيئاً  الحدث  ك��ان  وقتها،  في  ه��و،  كما  الحدث 

و�سعباً.
عن  ايجابية  تقارير  نعر�س  كنا  اننا  رغ��م 
وقوعها  ووق��ت  المعارك  وق��وع  قبل  طرابل�س 
اأو يحفظ  يرى  المواطن ل  ان  اإّل  بعدها،  وحتى 
اإّل الأ�سياء ال�سلبية نظرًا لل�سغط الذي يتعر�س 

له.
واأنا  ا�ستعاد وعيه،  اليوم  الطرابل�سي  ال�سارع 
اإ�ستعادة مرحلية كما حدث في  لي�ست  انها  اأوؤكد 
ل  انهم  الناخبون  ق��ال  حين  النتخابات  زم��ن 

تعدد  ان  الفرق  انتخبوهم،  ثم  ومن  يريدونهم 
ال�ساحات جعل المواطن ي�سعر بوجوده وقيمة ما 
�ساحة  في  مح�سورة  لي�ست  فالتظاهرات  يفعله، 

ال�سهداء بل العك�س تماماً«.
وو�سلت  كثيرًا  طرابل�س  »عاي�ست  اأ�سافت: 
ا�سُتهدفت  فقد  حياتي  اأفقد  ك��دت  مرحلة  اإل��ى 

بالر�سا�س ولكن القدرة الإلهية حمتني.
طرابل�س رائعة، واأهلها و�سبابها �سحية نظام 

ترتدي  اليوم  طرابل�س  طيب،  فال�سعب  فا�سد، 
ثوبها الأ�سيل«.

تكون  التي  تقاريري  »ف��ي  بالقول:  وختمت 
على  اأ���س��ّر  »ال��ث��ورة«  طرابل�س  ف��ي  مبا�سرة 
النا�سع.  المدينة  وجه  لإظهار  واأ�سعى  الإطالة، 
واأركز فيها على المراأة التي اأبهرتني بما تقوم به، 
اأو  موؤ�س�سة  وكانت �ساحبة  اإّل  اإمراأة  قابلت  فما 

رئي�سة جمعية«.

الإعالمية را�سيل كرم مع الزميلة �سراء طراد

طرابل�س  اأهل  عن  المعروف  من 
انهم م�سيافون واأهل كرم، وهذا ما 
اأيقونة  ال��ت��ظ��اه��رة،  ه��ذه  ف��ي  ب��رز 
ت  غ�سّ ال��ن��ور«  »���س��اح��ة  ال��ث��ورة 
الموؤ�س�سات  اأ�سحاب  بالمتظاهرين 
مما دعا اإلى الم�ساهمة في تقديم كل 
ال�ساحة،  في  لبقائهم  يحتاجونه  ما 
اأ���س��ح��اب م��ط��اع��م وم��وؤ���س�����س��ات 
اإلكترونية و�سركات المياه، الألبان، 
اأما  ن�سيب،  لها  كان  القهوة  حتى 

الحلويات فق�سة ثانية.
مجل�س  اأع�����س��اء  اأح���د  ق��دم  فقد 
 Laplakaالحج علي و اإدارة مطعم 
الطعام والمياه اإلى المتظاهرين من 
اأول اأيام التظاهرة وحتى يوم اإعداد 
لجريدة  حديث  وفي  التقرير،  هذا 

»التمدن« قال:
واجبنا  وه��ذا  بالغذاء  »نمدهم 
خا�سة اننا نحمل نف�س الوجع، نحن 
المدينة«  »حرا�س  مع  تن�سيق  على 
في حال احتاجوا اأي �سيء اإ�سافي«.
لالأهالي ن�سيب من هذه  وقد كان 
بادر  فقد  للمتظاهرين،  التقديمات 
العديد من الأ�سخا�س ب�سكل فردي، 
اأو  غ��ذائ��ي��ة  ح�س�س  تقديم  اإل���ى 

�سناديق مياه، حتى الجمعيات.
اأف��ران  ك��ل  ان  بالذكر  والجدير 
طرابل�س تقريباً على موعد �سباحي 
وجبة  لتقديم  ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ع 

الإفطار لهم.
الثالثاء  نهار  حتى  والم�ساهمون 

لحظة كتابة هذا التحقيق هم: 
الحلو،  ق�سر  الحالب،  رفعت   -
الحج   ،Laplaka الطبال،  الدنون، 

القمر،  دار  �سبحي،  اأب���و  ع��ل��ي، 
ال�سيخ، عالطريق، بن نجار، ال�ساطر 
ح�سن، حلويات مكية، مطعم بيتنا، 
البيك  اآغ���ا،  خ�سر  معين  اأف����ران 
 Fajitas، Bonjus ice اللبناني، 
 ،cream، Mini me، Khoury home
 ،La Madeleine عربية  حلويات 
من  مياه  ول��ب��ن(،  )ع��ي��ران  تعنايل 
Bioteck، Pistachio، ومكتب »باب 
الذهب« في �سارع �سوريا قدم ب�سطة 
ط��ازة  تغلى  ن��ج��ار(  )ب���ن  ق��ه��وة 

للجميع.
»ح��را���س  بعمل  منها  اإي��م��ان��اً   -
الذاتي  التقدير  من  ونوعاً  المدينة« 
فا�سلة  �سيدة  قدمت  لعنا�سرها 
لل�سباب  الحلوى  قالب  وزوج��ه��ا 
وبعملهم  بهم  اختفالي  جو  و�سط 
وحفظ  ال�ساحة  ل�سبط  ال��ج��ب��ار 

اأمنها.
- وقد قدمت Dogadan »�ستاند« 
م�سكل من الزهورات ومنتجاتها من 

الم�سروبات للمتظاهرين.
اأي�ساً  ح�سة  الريداني  لمطعم   -
باإر�سال  ق��ام  فقد  ال�سيافات  ف��ي 
ال����ف����ط����ائ����ر ل���ل���م���ت���ظ���اه���ري���ن 

)ال�سندوي�سات(.
اأخ���ت���م ب��ال��ح��دي��ث ع���ن ع��ج��وز 
ا�ستوقفني كرمه، فهو يركن �سيارته 
وكل  المتظاهرين،  من  مقربة  على 
من اأتى اإليه ل�سراء كوب من القهوة 

اأو الزهورات يقول له:
ل  الثورة  فقهوة  �سيافة،  »هذه 

ثمن لها«.

الكرم الطرابل�شي 
يتدفق في ال�شاحة

للمغتربين في »�ساحة النور« حديث اآخر، فخالل جولتنا التقينا عائالت 
كانت في بالد الإغتراب وجاءت لق�ساء العطلة على اأر�س الوط.

»التمدن« �ساألت بع�سهم: لماذا اأنتم هنا؟ 
وكانت الأجوبة متقاربة جدًا: 

»نحن ن�سارك في التظاهر لأننا نريد العودة اإلى وطننا، ل نريد لأولدنا 
ان يكبروا في الغربة، لذلك نحن هنا«.

فالمغترب  للمتظاهرين،  اأي�ساً  المتبرعين  من  هم  المغتربين  ان  الملفت 
اأي  اإذا  ما احتاجوا  الذي اأعطى رقمه لم�سوؤول »حرا�س المدينة« ليكلموه 

�سيء تبرع اأي�ساً ب� 100 �سندوق مياه وقال: 
»الغربة اأخذت �سبابنا وعمرنا لزم نرجع عالبلد بقى«، وهو مغترب من 

غانا.
اأما المغترب من ا�ستراليا )ربيع حبيب( فقال:

تحقيق  لأجل  الن�سال  �ساحات  في  والتواجد  لبنان  في  البقاء  »اآث��رت 
حلمي، فمنذ لحظة غادرت بلدي اأحلم بالعودة اإليه مع اأبنائي والبقاء لالأبد 

في لبنان بين اأهلي واأ�سحابي«. 

الحنين لأر�س الوطن
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طرابل�س نب�س الثورة

وداد مّوا�س 
ت�سرين  »اأن  طرابل�س:  قالتها 
الخير  ب���داي���ة  ف��ع��اًل  ه���و  ال�����س��ن��ة 

و�سيتبعه ربيع ل خريفاً«.
ممتلئ  بفٍم  الطرابل�سيون  قالها 
بقلوبهم  ه��ي��ك«،  »ن��ح��ن��ا  ب��ال��ح��ب 
بفرحهم  ب��ب�����س��اط��ت��ه��م،  ال��ط��ي��ب��ة، 
الالمحدود، باإيجابّيتهم مهما �ساءت 

الظروف.
ه��م ي���ٌد واح����دة ال��ي��وم ي��ع��دون 
كانت  مهما  كذلك  يبقوا  اأن  بع�سهم 
غاب  لهم  التلفزة  �سا�سات  النتائج، 
ع��ن��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ّي��ون وخ��ط��اب��ات 
الكادحين  اأوج��ه  وطغت  الكراهية 
واأ�سواتهم المتعبة للمطالبة بمطلٍب 
ومجل�س  العهد  اإ�سقاط  هو  موّحد 
تر�سيحهم  ومنع  والحكومة  النّواب 
احتكار  زم��ن  �سئموا  فقد  م��ج��ّدًدا، 

ال�سلطة.
حقوق  اأ���س��ل��ه��ا  ف��ي  م��ط��ال��ب��ه��م 
من  يطلبونها  ل  وه��م  متوا�سعة، 
ال��م�����س��وؤول��ي��ن ال��ح��ال��ي��ي��ن ب��ل من 

الم�سوؤولين الالحقين.
ينادون  واح���د،  ب�سوت  كلهم، 
تعليم  ومنهاج  ال�سيخوخة  ب�سمان 

متطور يواكب الع�سر.
للموقوفين  ال�����س��ام��ل  وال��ع��ف��و 

الإ�سالميين.
�سبب  النا�س  يعرف  م��رة  لأّول 
يجيب  الكل  ال�سارع،  اإل��ى  نزولهم 
�سياع،  دون  الإع��الم  اأ�سئلة  على 
المحاكمة  يرف�سون  و�سغير،  كبير 
في  والتعذيب  الظالمة،  الع�سكرّية 
الإ�ست�سفاء  ويطلبون  ال�سجون، 
المجاني كي ل يقرع الموت باب كّل 
فقير ويبقى الحاكم هو الوحيد الذي 
وهو  ال�سعب،  نفقة  على  يتعالج 
الم�سوؤولين  اإه��م��ال  ظ��ّل  في  الحي 

للمواطن.
مناظر  مّلت  واأرواح��ه��م  اأعينهم 

النفايات.
اأرق���ام  ���س��م��اع  �سئمت  اآذان���ه���م 
الحاليين  الم�سوؤولين  ح�سابات 

وال�سابقين وحا�سياتهم. 
موح�سة  تكون  اأن  ترف�س  اأيديهم 
كي  فت�سابكوا  الآن  بعد  وح��ي��دة 
ونفو�سهم  ال�سلطة،  قمع  يواجهوا 
الديمقراطية  ق�سرة  م��ن  �سجرت 
ال�سارع،  ف��ي  تج�سيدها  ف����اأرادت 
واعتبروا اأّن وطنّيتهم متعّلقة بقّوة 
انتف�سوا  كذا  و�سمودها،  عملتهم 
كيف  ال�سيا�سيين  ل��ي��روا  ك��ل��ه��م 
هم  فاأين  الحّي،  اللحم  من  يعي�سون 
وانخفا�س  الأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  م��ن 
الأجور وزيادة الم�سروف وتراجع 

المدخول!!
حجبت  ق��وق��ع��ٍة  ف��ي  اأيعي�سون 
وبكل  ياأتون  ث��ّم  وج��ع!!  ك��ّل  عنهم 
التي  اأكاذيبهم  ي�سّدقون  وقاحة 
ي�سّدقون  ول  اأنف�سهم  اخترعتها 

الحقيقة الجليّة اأنهم فا�سدون. 
الأزل  منذ  طرابل�س  ه��ي  ه��ك��ذا 
واعية،  �سلمّية  �سريحة،  موجوعة، 
لتكون  واح����دًا  ق��ط��ارًا  ت�سعل  ل 
نموذجاً عن �سورة ال�سعب اللبناني 
للنا�س  خّيرة  العالمي،  الراأي  اأمام 
الفقيرة: حتى كانت التبّرعات تاأتي 
م��ن ك��ّل ح��دٍب و���س��وب م��ن طعاٍم 
الإ�سكالت  تواجه  واآلّيات،  ومياه 
بقبلة »دقن« وكلمة »اأخي«، لت�سقط 
المعتبرين  ال�سيا�سيين  �سور  ك��ّل 
اأنف�سهم اآلهة وت�سقط اأعالم اأحزابهم 

وتّياراتهم لتعلي راية لبنان.
في  وال��غ�����س  ال��ت��زوي��ر  ت�ستنكر 
باإرجاع  العملّية النتخابية، تطالب 
جبينها  من  ُنِهَبت  ع��رق  قطرة  ك��ّل 

تنادي بالمحا�سبة،.
اأو  �سيا�سي  لتّيار  المائلين  حتى 
عنهم  وخلعوا  منه  تحّرروا  زعيم 
في  اإخوتهم  لي�ساندوا  اأكاذيبهم 

الوطن.
بينهم  فيما  ال��ث��ق��ة  زادت  ل��ق��د 
الجميع  لعتبار  التحّر�س  واختفى 
عليهم،  المحافظة  وج��ب  اأخ���وة 
و  ح�سرت  التي  هي  الحلوة  الكلمة 
تمّتعوا  لما  لبع�سهم  ممتنٌّ  الغالبية 
اأن  �سّك  ل  ح�سارية،  روٍح  من  به 

البع�س  ل��دى  ُوِج��د  قد  الثقة  ع��دم 
فتخّوفوا من اإعادة الكّرة والنقالب 
بكالم  والن���خ���داع  اأنف�سهم  على 
هذه  وف�ّس  الحاليين  الم�سوؤولين 
ذلك  لكّن  بنجاحها،  الأول��ى  الثورة 
وهتف  المنبر  على  ج��رى  النقا�س 
الوعود  تلك  ت�سديق  بعدم  الجميع 

التي ا�ستمّرت �سنوات مجّدًدا.
الملتزم  الفئات،  كّل  �سّم  ال�سارع 
على  ذلك  وانعك�س  الملتزم،  وغير 
عا�ستها  التي  المتنّوعة  الم�ساهد 
والملفت  ال�سلمية.  طرابل�س  ثورة 
نزلوا  الطالب  من  كبيرة  اأعدادًا  اأّن 
اأ�ساتذتها  من  ليطلبوا  ال�سارع  اإلى 
يتظاهرون  كانوا  الذين  الجامعيين 
م�سلحتهم  قبل  الطالب  لم�سلحة 
الثورة  ي�ساركوهم  باأن  ال�سخ�سية 
وتحّررهم من تّياراتهم وتوجهاتهم، 
في  الآن  ه��ي  لبنان  م�سلحة  لأن 
و�سيلة  اأه��م  ي�سّكل  ال��ذي  ال�سارع 
الم�سوؤولين  كبير  ع��ل��ى  �سغط 
فئة  ولأّن  اأ�سغرهم،  اإل��ى  و�سوًل 
عليها  يتوّجب  التي  هي  المثقفين 
الأم��ر  كذلك  غيرها.  قبل  ال��ن��زول 
النور«  »�ساحة  من  �سرخة  وّجهوا 
اللبنانية«  »الجامعة  رئي�س  اإل��ى 
بفتح  ب��ق��راره  الل��ت��زام  راف�سين 
للم�ساركة  ودع��وه  الكلّيات  اأب��واب 
بقرار ال�سعب في الع�سيان المدني. 
البلدان  باقي  ث��ورات  من  اأخ��ذوا 
اأ�سقطته  كما  الحكم  لإ�سقاط  حافزًا 
والغربية،  العربية  البلدان  ثورات 
لتختفي  علمانية  بدولة  يطالبون 
النفو�س  م��ن  الطائفية  ك��ي��دّي��ات 
وبممثلين من ال�سعب ل من الطبقات 
هذه  ي�سقطوا  اأن  اأرادوا  هم  العليا، 
الطبقة  على  تق�سي  اأن  قبل  الطبقة 
المتو�ّسطة،  الفقيرة كما ق�ست على 
رّبما كان فرحهم واأ�سواتهم الرّنانة 
الحال  فت  و�سّ كما  و»فرف�ستهم« 
بقية الدول ما هي اإّل تغريد كنار حر 
مري�س  و�سحوة  طويل  �سجٍن  بعد 
هي  اأو  اأهله،  به  ف��ِرح  غيبوبة  من 
الذين  لل�سيا�سيين  وّجهوها  كيدّيات 

وبحربهم  القديم  ب�سقائهم  ت�سّببوا 
من  وّلدته  مّما  بعدها  وما  الأهلية 
الطائفي  ال�سعيد  ع��ل��ى  م�ساكل 
وال�سّحي  والمالي  والقت�سادي 
اأرج��اء  تعّم  الفو�سى  باتت  حتى 
بقدميه  ي�سعد  والف�ساد  ال��وط��ن 
كا�سفاً  الطاولت  فوق  ال�سمينتين 

عن عوراته دون حياء. 
كذلك في ظّل ح�سدهم بين بع�سهم 
ت��ن��ّب��ه��وا م��ج��ت��م��ع��ي��ن لألع���ي���ب 
في  يرمونها  ال��ذي��ن  ال�سيا�سيين 
و�سرخ  الحراك،  ل�سيطنة  ال�سارع 
ثورة  ت�ستمّر  لكي  بطردها  وعيهم 

مثالية يحتذي بها الكثيرون. 
مع  وال�سغير  الكبير  ت�ساعد  لقد 
المدينة  وح��ّرا���س  الأمنية  القوى 

ل�سبط اأنف�سهم. 
جماعاٍت  طرابل�س  �سهدت  كذلك 
اأط��راف��ه��ا وم��ن بيروت  واف���دة م��ن 
وتوا�سع  المدينة  هذه  برقّي  ت�سيد 
�سعبها وب�ساطته وتعاي�سه �ساكرين 

ترحيب الأهالي بهم في و�سطهم. 
بتنا نجد الإن�سانية تتجّول في كّل 
اأحدهم  اأ�ساع  اإن  النور«،  »�ساحة 
ط���ف���ل���ه ي����ج����ده ال���م���ت���ظ���اه���رون 
و»الحّرا�س« في الفور، هذه المدينة 
لم  اأنها  اإّل  ثورتها  من  الرغم  على 
في  �سهدته  كما  قبل  من  اأمناً  ت�سهد 
هذه الفترة، هذه المدينة ال�سغيرة 
لم تعد تت�سع لكمّية المحبة ف�سّختها 
لأهالي لبنان اأجمعين في هتافاتها.. 
وب���ات ال��خ��وف م��ن ف�����سّ ه��ذه 
ليلٍة  بين  رّبما  يتال�سى،  التظاهرات 
و�سحاها ا�ستفاق وعي النا�س حتى 
حزنوا على اّتباعهم لتياٍر اأو حزب و 
لأي  النحياز  بعدم  يدعون  باتوا 
اإيماناً  عابر:   وعٍد  اأو  ماّدي  اإغ��راٍء 
بالمثل القائل: »اللي بيجّرب مجّرب 

عقلو مخّرب«.
هذا؟«  لك  اأين  »من  �سوؤال:  بات 
جّدياً واعياً ينتظر بعنفوان الإجابة 

والمحا�سبة.

»�شاحة النور«: هذا ما قالته المدينة

طرابل�س اأظهرت المواهب التي ولدت في رحم الثورة في »�ساحة النور«
المرح  من  ج��وًا  خلق  كريمة  مهدي   DJ وال���  الثورة  واأغاني  األحان   -
وال�سعادة ل يمكن لأحد اإزالته من الأذهان، اأجواء وِلدت من رحم الألم في 
نفو�س المتظاهرين من خالل الهواتف والفال�سات التي كانوا يرق�سون على 
اختالف  على  النا�س  كل  اأيادي  �سبكت  التي  الدبكة  حلقات  وحتى  اأنغامها 

انتمائهم ب�سكل مت�ساٍو كاأ�سنان الم�سط.
اأما الذين يركبون الدراجات الهوائية فقد قاموا بم�سهد ا�ستعرا�سي لقى 

الت�سفيق الحار والعجاب.
لالأطفال  خيمة  اأقمن  فقد  النا�س،  وجوه  على  الفن  بر�سم  قمن  ر�سامات 
ير�سمون فيها ويلعبون، فيما جالوا في ال�ساحة لر�سم العلم اللبناني والأرزة 

على وجوه النا�س.
والفنانون«  الفنون  كلية   - اللبنانية«  »الجامعة  دكاترة  لمبادرة  كان 
ر�سموا طرابل�س  فقد  مختلفاً،  جمالياً  الكتاب وقعاً  في معر�س  والت�سكيلون 
بوجهها البهي الأ�سيل، حيث قاموا بالر�سم المبا�سر للمتظاهرين في ال�ساحة.

اأما المغني عماد با�سا فقد اأطرب  المتظاهرين باأنغام الثورة مما خلق جوًا 
من الفرح والألفة ليلة الأحد.

في  المحم�سين  اأب��رز  كان  ال��ذي  العبداهلل  عدنان  الثورة  بلبل  نن�سى  ل 
ال�ساحة.

وقدموا  المتظاهرين  ب�سفوف  والتحقوا  المدرجات  الألتر�س  �سباب  ترك 
اإنت�سر  التي  �سموعهم  ا�سعلوا  بعدما  النور«  »�ساحة  في  �ساخرة  عرو�ساً 
ُكتب  بيافطة  وعبروا  بالميدان،  اأحاطت  ملونة  غيمة  لر�سم  الملون  دخانها 

عليها »من رحم الفقر ولدت الثورة«.
الأبر�س، فكل فنه وخطه  الفنان محمد  كل جدران طرابل�س تعرف ري�سة 
في  المهجور  المبنى  وقت  جاء  ان  اإل��ى  وجدرانها  �ساحاتها  لتجميل  كان 
اللبناني  العلم  ر�سم  الأبر�س  وا�ستهل   الرافعة،  فاأح�سرت  النور«  »�ساحة 

لي�سفي رونقاً لل�ساحة وجماًل بثوارها.
�سراء

المواهب كلها هنا

حول ال�شاحة
 اإ�ستقطبت طرابل�س متظاهرين اأتوا من الجنوب و�ساحة ريا�س ال�سلح 
بعدما اأعجبوا بما قام به اأهل الفيحاء، فقد توجه �ساب بكلمة اإلى المتظاهرين 

اأبرز ما جاء فيها:
زيارتها  كنا نخ�سى  التي  للجنوب و�سور من طرابل�س، طرابل�س  »تحية 

�سابقاً، اليوم اأ�سبحت مق�سدًا لنا. دائماً مكملين معكم بالثورة«.
وبع�سهم اأتى من �ساحة ريا�س ال�سلح لق�ساء ليلة بين متظاهري المدينة 
ويلتحقوا  ليعودوا  �سباحاً  العا�سرة  حتى  النور«  »�ساحة  في  وبقيوا 

بالمتظاهرين في بيروت.
 بينما كان المتظاهرون يرددون �سعارات »الثورة« فوجئوا بعري�س اأبى 
عري�سا  ويزفوه  الثورة،  ميدان  في  اأهله  و�سط  العر�س  حالقة  يحلق  ان  اإّل 

باأيديهم فكان له ما اأراد.
اأما المتظاهرون فقد اأطلقوا العديد من الطرائف اأبرزها: 

ب�سرط  ولكن  اإ�سافية  �ساعة   72 المهلة  الحريري  �سعد  يمدد  اأن  »نتمنى 
.»Plat de jour اإخبارنا ما هو

غزل  البوظة،  القهوة،  الكعك،  يبيعون  الذين  المتجولون  الباعة  اإنهم   
ال�سم�س،  من  الواقية  القبعات  وحتى  المنكهة  ال��ذرة  الفو�سار،  البنات، 
هو  وكم  ولهم،  منهم  هم  الذين  للمتظاهرين  م�ساندة  ال�ساحة  في  انت�سروا 
فقد  النبالء،  باأخالق  ولكنهم ت�سرفوا  فقراء  باعة  النا�س،  ملفت كرم هوؤلء 
اآثروا البقاء مع ب�سطاتهم في »�ساحة النور« على اأن يبيعوا النا�س بال�سعر 
نف�سه حتى يجمعوا راأ�س مال ب�ساعتهم ثم ي�سبح كل �سيء مجانياً لأي اأحد 

اأتى بهدف ال�سراء.
ما  والجمال،  البراءة  معالم  يحملون  الذين  فهم  اآخر  اإنجذاب  لالأطفال   
اأكثرهم في اأيقونة الثورة »�ساحة النور« وما اأحالهم، الكعكة الطراب�سلية 

في يد والعلم اللبناني في اليد الأخرى.
اأملهم م�ستقبل م�سرق وبلد على قدر اأحالمهم.

ميدان  اأ�سعلت  ح�سورها  لحظة  في  اآخر،  فحديث  »رودي��ن«  الطفلة  اما 
النا�س  الذي يحمل في طياته كل ما يعانيه  الثوري  النور« بكالمها  »�ساحة 

وما يحلم به الأطفال.
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 �سارك »المنتدى لحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة« في التظاهرات والحراك 
المدني ال�سعبي في طرابل�س، معبراً عن »رف�سه لتغييب ق�سية ذوي الإعاقة من 
اأجندة الحكومة، خا�سة اأن القانون 2000/220 الخا�س بحقوق الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة، قد �سدر منذ 19 عاماً من دون مرا�سيم تطبيقية. وهو القانون 

الذي كان من المفتر�س اأن ُيعطي الأ�سخا�س ذوي الإعاقة كامل حقوقهم في 
مبداأ  يعزز  مما  الحقوق،  من  وغيرها  والتنقل  والعمل  والّتعّلم  الإ�ست�سفاء 
الندماج التام في المجتمع بدلً من مبداأ الرعاية والإيواء«. وقد اأكد »المنتدى« 
على »اأن هذه الحركة ال�سعبية توؤ�س�س لنتقال لبنان من دولة الطائفية اإلى دولة 

المواطنة، لذا ل بد للبنان الجديد اأن يقوم على الحقوق، ويح�سن كل اأبنائه 
بمن فيهم الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وي�سمن الحماية الجتماعية والقدرة على 
العي�س بكرامة لكل مواطنيه. ال�سلطة ا�ستهترت كثيراً، وبما فيه الكفاية، بحقوق 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ول بد لهذا التهمي�س ان ينتهي«.

»المنتدى« ي�شارك: اإلى دولة المواطنة
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دعوة الجمعية العامة العادية ال�سنوية للمحامين 
الم�سجلين على الجدول العام لدى نقابة المحامين في 

طرابل�س والذين �سددوا بدل ا�ستراكهم ال�سنوي لعام 2019

على  تن�س  والتي  المحاماة،  مهنة  تنظيم  قانون  من   35 المادة  لن�س  �سندًا 
انعقاد الجمعية العامة بدورتها العادية كل �سنة »في اأول يوم اأحد من ت�سرين 

الثاني«.
و�سندًا لن�س المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تن�س على:

اإذا لم يكتمل هذا الن�ساب تكرر الدعوة لجتماع اآخر ُيعقد خالل خم�سة   ...«
ع�سر يوماً يكون هذا الجتماع قانونياً مهما كان عدد الحا�سرين...«.

بتاريخ  المنعقدة  جل�سته  في  طرابل�س  في  المحامين  نقابة  مجل�س  ق��رر 
والذين  العام  الجدول  على  الم�سجلين  المحامين  الزمالء  دعوة   2019/10/9
�سددوا بدل ا�ستراكهم ال�سنوي لعام 2019 اإلى اجتماع الجمعية العامة العادية 

ال�سنوية يوم الأحد الموافق 2019/11/3 ال�ساعة الثامنة �سباحاً،
مدعوة  الجمعية  تكون  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  عند  الن�ساب  يكتمل  لم  اإذا 
حكماً لجتماع اآخر يعقد يوم الأحد الموافق في 2019/11/17 ال�ساعة الثامنة 

�سباحاً، ويكون هذا الجتماع قانونياً مهما كان عدد الحا�سرين.
تتناول اأعمال الجمعية العامة العادية ال�سنوية:

1- التقرير ال�سنوي لنقيب المحامين.
ال�سنة  وموازنة   2019-2018 المالية  لل�سنة  النهائي  الح�ساب  تدقيق   -2

المالية 2019-2020 واإقرارهما.
العام  عن  والتقاعد  النقابة  ل�سندوقي  ال�سنوي  ال�ستراك  بدل  تحديد   -3

2020-2019
4- انتخاب ع�سوين لمجل�س النقابة بوا�سطة الت�سويت اللكتروني بالتزامن 

مع الت�سويت اليدوي.

 اإعالن عن فقدان �سند تمليك
رقم  بحري  تمليك  �سند  فقد  باأنه  �سفير  اأني�س  جورج  ال�سيد  يعلن 
 FANGEO للزورق فان جيو  العائد  3/2086 تاريخ 1996/11/15 

رقم الت�سجيل 6648/ب.
ويعلن رئي�س مرفاأ بيروت عما اإذا كان اأحد لديه مطلب اأو اإعترا�س 
بهذا ال�ساأن، عليه الت�سال برئا�سة مرفاأ بيروت خالل خم�سة ع�سر يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س مرفا بيروت
محمد المولى

اإعالن
بتاريخ 2019/9/17 قرر القا�سي العقاري في ال�سمال اإعادة تكوين 

خريطة تحديد العقار رقم 5907 من منطقة ب�سري العقارية.
تقدم،  لما  وفقاً  التكوين  اإعادة  اإعترا�س على عملية  بتقديم  للراغب 
اأداء مالحظاته خطياً لدى قلم القا�سي العقاري في ال�سمال وذلك حتى 
يوماً  الثالثين  فترة  وفي  تكوينه  اعادة  المقرر  العن�سر  اإنجاز  تاريخ 

التي تلي ل�سق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2019/9/17
القا�سي العقاري في ال�سمال
تراز غ�سان مقّوم

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
لموكلتها  الم�سري  اأمل  طلبت 
الم�سري  بدرالدين  محمد  هدى 
للعقار  �سائع  ب��دل  تمليك  �سند 

614/10 ب�ساتين طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأم���ي���ن ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
ال��م��ح��ام��ي ط���الل علي  ط��ل��ب 
ها�سم  ومحمد  عبداهلل  لموكليه 
بدل �سائع  تمليك  �سندي   موا�س 
طرابل�س  ب�ساتين   1560/17

و593/15 القبة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأم���ي���ن ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
طلب ح�سين العثماني لمورثته 
بدل  تمليك  �سندات  ذوق  زينب 
و2567  و2566   2565 �سائع 

زيتون طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأم���ي���ن ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
لموكليها  عتر  ���س��ارة  طلبت 
�سند  الأ�سمر  واأ�سامة  عتر  محمد 
للعقار   ���س��ائ��ع   ب����دل  ت��م��ل��ي��ك 

5221/22 زيتون طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأم���ي���ن ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
طلب �سيمون �سامي قره بتيان 
للعقار  �سائع  بدل  تمليك  �سند  

B 606/25 ب�ساتين طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأم���ي���ن ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى في ال�سمال

بفرن�سوا نوجا  المعروف  فرن�سي�س  �سادي  لموكله  �سوكت حول  طلب 
المعروف باليا�س �سند تمليك بدل �سائع C 897/25 ب�ساتين الميناء.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى في ال�سمال

الحاوي  ح�سن  ر�ساد  محمد  لمورثه  الحاوي  اأحمد  ر�ساد  محمد  طلب 
�سند تمليك بدل �سائع 98 ال�سويقة.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

راأي النا�س: براأيك ما اأ�شباب التحرك ال�شعبي واأهدافه والنتيجة؟

�سيف الدين الح�سامي�سمر الحلبي �سلوى الم�سريليندا برغل محمد المرعبي مهى مقّدم

ويثور  ينتف�س  اللبناني  ال�سعب 
اأق�سى  التحرك من  بحقوقه،  مطالباً 

ال�سمال اإلى اأق�سى الجنوب.
ما راأيك بالتحرك ال�سعبي؟

ما هي اأ�سبابه؟ ما هي اأهدافه؟
كيف تتوقع النتيجة؟

اإلى  اأ�سئلة توجهت بها »التمدن« 
بين  التقاهم مندوبها في جولته  من 
المواطنين... وكانت هذه الإجابات:

تظاهرة �صلمية ومطلبية
�سلوى الم�سري )ممر�سة( قالت: 
التحرك  يكون  الأول���ى  »للمرة 
جدياً واإن�سانياً ووطنياً، والكل يدعو 

اإلى:
اإ�سقاط النظام 

وتخفي�س ال�سرائب
وتح�سين الو�سع المعي�سي،

وتاأمين لقمة العي�س،
وان يعي�س المواطن بكرامة،

اأن����ا اأوؤي�����د الع��ت�����س��ام وه���ذه 
التظاهرة وخا�سة انها �سلمية«.

�صرخة �صعب موجوع
�سمر الحلبي )محامية( قالت: 

�سرخة  هي  التظاهرة  »ه��ذه   -
تعبير من �سعب موجوع ويتاألم، من 
الموازنة  اأرق��ام  رفع  المعقول  غير 

من جيوب ال�سعب.
- وعلى الذين اأخذوا الأموال اأن 
مكافحة  تفعيل  وي��ج��ب  ي��ردوه��ا، 
ال��ف�����س��اد، وم��ا ي��ت��ردد ف��ي اأج���واء 
لبنان،  كل  من  �سرخة  ال�ساحات 
ي�ستجيبوا  اأن  ال�سيا�سيين  وعلى 

لمطلب ال�سعب«.

ثورة المظلومين
اجتماعية(  )نا�سطة  برغل  ليندا 

قالت:
- »انه تحرك �سلمي ثوري وطني 
قلوب  القلوب...  م�سدره  جماعي 
المحرومين والفقراء والمحتاجين،

انها  المظلومين،  ث��ورة  ه��ي   -
الثالثة:  الروؤ�ساء  ظلم  �سد  ث��ورة 
مجل�س  ورئي�س  الجمهورية  رئي�س 
ال��وزراء،  مجل�س  ورئي�س  النواب 

وكل نائب ووزير ينتمي اإليهم.
نريد ان نعي�س بكرامة، 

ع�سكري  �سعبي   – تحرك  يلزمنا 
– �سد الطائفية والف�ساد وال�سرقة،

يعد  ل���م  »ال��م��ع��ت��ر«  ال�����س��ع��ب 
يحتمل«.

ال�صمود والمواجهة
محمد المرعبي )محامي( قال:

وح��دة  التحرك  ف��ي  م��ا  »اأه���م   -
ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي رغ�����م ك��ل 
على  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�����س��غ��وط��ات 

المواطنين،
مطلب  له  اللبناني  وال�سعب   -
واحد وهو الدفاع عن لقمة العي�س،

متنوعة  ال�����س��ع��ب  اأوج������اع   -
ومتعددة،

- واأهم ما في الأمر ان اهلل وهبنا 
الحياة، ول اأحد ي�ستطيع ان ياأخذها 

منا.
ال�سمود  مطلوب  هو  ما  وك��ل   -
وال��م��واج��ه��ة. واأه����م م��ا ف��ي ه��ذه 
هو  والمحقة  الم�سروعة  التظاهرة 
المبرمج  ال��دوؤوب  والعمل  التنظيم 

لتحقيق المطالب«.
»كلن يعني كلن«

موظفي  )ن��ق��ي��ب��ة  ال��م��ق��دم  م��ه��ا 

الم�سارف �سابقاً( قالت:
ون��ه��ب��وه��ا  ال��ب��ل��د  »���س��رق��وا   -

موها اإلى ح�س�س، وق�سَّ
- وعندما فّل�س البلد توجهوا اإلى 

�سرقة ال�سعب »المعتر« الفقير،
من  ال��م��ج��م��وع��ة  ه����ذه  ك���ل   -
المنتفعين ومن ال�سيا�سيين ل بد من 
اإلى  الهرم  راأ�س  من  منهم  الخال�س 

اأ�سفله.
اإّل  دواء  ل��ه  لي�س  داء  اإن��ه��م   -

الكي...
- واأريد ان اأقول هنا مع ال�سعب 
يعني  اأح��د.»ك��ل��ن  ا�ستثناء  ودون 

كلن««.
ال�صعب اللبناني لم يعد 

يحتمل
)نا�سط  الح�سامي  الدين  �سيف 

اجتماعي( قال:

»اأن ن�سل متاأخرين اأف�سل من اأن 
ل ن�سل اأبدًا،

اإ�سقاط  ي��ري��د  ال��ي��وم  وال�سعب 
هنا  يجتمعون  وال��ن��ا���س  ال��ن��ظ��ام. 
عن  وليعبروا  �سوتهم،  لي�سال 

األمهم ووجعهم المزمن،
ال�سعبية  ال��وق��ف��ة  اعتبر  واأن���ا 
اللبنانية  المناطق  كل  في  الواحدة 
وق��ف��ة ع���ز، واأت��م��ن��ى ن��ج��اح ه��ذه 
لم  اللبناني  ال�سعب  لأن  التظاهرة 

يعد يحتمل اأبدًا«.
مال ال�صعب اللبناني

متقاعد(  )م��وظ��ف  عبده  غ�سان 
قال:

- »�سرقونا نهبونا جوعونا... 
- لم نعد نحتمل... 

مطالب  تاأمين  ن�ستطيع  نعد  لم   -
اأولدنا.. 

ايجار  دف��ع  ن�ستطيع  نعد  لم   -
بيوتنا...

اليوم  هنا  ونحن  بهدلونا...   -
ونطالب  �سوتنا  ولنعلي  لننتف�س 

بالحرية. 
- ف��ال��ع��وز وال��ح��رم��ان ووع��دم 
الممكن  من  يعد  لم  بكرامة  العي�س 

قبولها اأبدًا... اأبدًا... 
ال�سيا�سيون المنتفعون ل يريدونا 
اأي��ادي��ه��م  نقبل  لنبقى  ن��رت��اح  ان 
الملوثة بالمال الحرام وهو من مال 

ال�سعب اللبناني«.
�سليم النمل



�ساركت �سيدات طرابل�س باأعداد كبيرة في التظاهرات في »�ساحة النور«، 
مما اأعطى زخمًا قويًا للحراك واأظهر �سورة �سيدات المدينة اأنهن على قدر 
لديهن  الرغبة  قوة  وعك�س  الأر�س  على  وقوي  فاعل  وعن�سر  الم�سوؤولية 

بتغيير الواقع الماأزوم �سواء داخل مدينتهن اأو على م�ستوى الوطن ككل.
العن�سر الن�سائي موجود وب�سكل ملفت على اأر�س التظاهرة على اختالف 
النتماءات والطوائف والمذاهب، فهن الم�ساندات لـ »حرا�س المدينة« من 

خالل عملهن اللوج�ستي والإداري والتنظيمي.

- الفتيات هن من يكتبن ال�سعارات ورفعنها مع الفتيان.
- الفتيات هّن اللواتي كنَّ ير�سمَن العلم اللبناني على وجوه الأطفال.

- الفتيات ن�سبَن خيمًة ا�ستقبلت الأطفال لرعايتهم وكاأنهم في رو�سة.
اللبناني  العلم  الفتيان  مع  ورفعت  المن�سة  على  �سعدت  فتاة  هناك   -

لتعطي ر�سالة مفادها اأنها كفتاة م�ساركة في قيادة م�ستمرة للتظاهرة.
عن   للتعبير  النور«  »�ساحة  اإلى  ونزلن  اأولدهن  اإ�سطحبن  بيوت  ربات 
غ�سبهن عندما ل ي�ستطعن تاأمين احتياجات اأطفالهن رغم عمل رب الأ�سرة.

اإلى كتف  كتفًا  بالتظاهرات  �ساركن  ثقافية  - رئي�سات جمعيات ومراكز 
مع كافة فئات المجتمع.

- طالبات جامعة �ساركنا بما يحملن من ثقافة وعلم لتطبيقها على اأر�س 
الواقع.

- ن�ساء طاعنات في ال�سن قالت اإحداهن: »يا بنتي اأنا نزلت مع حفيدتي 
اليوم حتى كفِّر عن �سكوتنا بالما�سي الذي اأو�سلكم اإلى حالكم اليوم«.

�سراء طراد

الثورة اأُنثى

ال�سور لفتحي الم�سري- �ساحة النور، طرابل�س
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