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في  النور«  »�ساحة  في  يجري  ما  يومياً  يراقب  كّله  لبنان  اأن  جلياً  بات 
طرابل�س.

فهناك من ي�ستمّدون حما�ستهم من هذه ال�ساحة، التي لم يتراجع الح�سور 
الأول  ت�سرين   17 في  ابتداأت  التي  الكبيرة  النتفا�سة  اأي��ام  ط��وال  فيها 
ي�ستمد من  ان  بمعظمه،  اللبناني،  المجتمع  يريد  يومنا هذا.  الما�سي حتى 
هذه المدينة الثائرة الزخم والنب�س والندفاعة وال�سالبة، لال�ستمرار في 

التعبير عن الغ�سب الموّجه �سد طبقة الفا�سدين من اأهل ال�سلطة كلهم.
من  وجودها،  تثبت  ان  لالنتفا�سة  الأولى  الأيام  في  المدينة  ا�ستطاعت 
والح�سارية  الزاهية  ال�سورة  حيث  وم��ن  ال�ستثنائي،  الح�سد  حيث 
ال�ساحة  لحركة  المواكبة  الأن�سطة  حيث  ومن  الجمال،  الفائقة  وال�سلمية 
ولمحيطها، والتي تميزت بالتوعية والثقافة والفن، في اأجواء حوارية عالية 

الم�ستوى.
عندما خرجت المدينة باأ�سرها لت�سرخ �سد ال�سارقين الناهبين، المفل�سين 
�سيا�سياً واإدارياً واجتماعياً، اأرادت بح�سها الجمعي، اأن ترفع لواء الم�ساعر 
الوطنية والالطائفية والالمذهبية، وان تدخل في الوطن من بابه الوا�سع، 

نابذة كل اأ�سكال المذهبية والع�سبية والت�سنج والتقوقع. 
اأرادت اأن تظهر للبنان كله، وللعالم العربي، انها مدينة ال�سالم والتعاي�س، 

والمحاربة  والتمييز  والتهمي�س  اله��م��ال  ردم  تحت  من  تبحث،  التي 
وال�ستهداف، عن دولة اأكثر عدًل واأكثر احتراماً لالإن�سان اإلى اأية فئة  واية 

منطقٍة انتمى هذا الن�سان.
لكن، في المقابل، بدا وا�سحاً خالل الأ�سابيع القليلة الما�سية، اأن هناك 
بع�س  تظهير  محاوًل  الأول،  المربع  اإلى  المدينة  يجّر  اأن  يحاول  كان  من 
مراحل  في  عليها  ُفر�ست  باألوان  الفيحاء  �سبغ  ُيعاد  كي  النافرة،  ال�سور 
والثقافي  الجتماعي  ن�سيجها  اأ�سل  من  الأ�سا�س  في  تكن  ولم  معينة، 

وال�سيا�سي.
كانت  ان من وراءها  ثبت  وقد  اأبدًا،  الختراق هذه  تتوقف محاولت  لم 
اإلى منطق  المدينة ومحاولة جّرها  تريد، عبر �سرب �سورة  �سوداء  غرف 
طائفي اأو مذهبي، اإجها�س النتفا�سة الكبرى الحا�سلة على كامل م�ساحة 

الوطن.
اأما ال�سبب الذي يكمن وراء هذه المحاولت في هذه المدينة تحديدًا، فهو 
عندما  ولأنها  والكرامة،  الحّق  اأجل  من  ون�سالها  ب�سالبتها  معروفة  اأنها 
تحافظ على م�ساعرها الحقيقية، الوطنية غير الطائفية اأو المذهبية، ت�سجع 
ال�سارع، كون  اإلى  النزول  بها وعلى  لبنان على القتداء  مناطق كثيرة في 
طرابل�س التي حاولوا ت�سويه �سورتها لعقود وعقود، عندما تنتف�س راف�سًة 

وخالعًة هذا الرداء المزيف والب�سع، ت�سجع ال�ساحات الأخرى على التعبير 
عن نف�س الم�ساعر، فال يدخل البلد في حلقة تجاذبات طائفية ب�سعة كما يريد 
الذين يعملون على واأد جذوة الإنتفا�سة من خالل اعادةاإغراق المجتمع في 
وحول الطائفية التي يتاجرون بها، ولعّل الهتافات، التي حّيت المدينة من 
اأق�سى الجنوب اإلى اأق�سى ال�سرق اإلى اأق�سى ال�سمال، كانت خير تعبير عن 
الآمال التي و�سعها اللبنانيون في عا�سمة ال�سمال، والم�سوؤولية التاريخية 

التي اأ�سندوها اليها، كي تكون �سندًا لهم ويكونوا �سندًا لها.
كبيرة جدًا،  م�سوؤولية طرابل�س  ان  اإلى  النتباه  علينا  الزاوية،  من هذه 
وهي قد اأثبتت اأنها اأهل لها، علماً ان الح�سود في �ساحة النور، ا�سافة اإلى 
الرائعين واإلى كل المتطوعين، قد تحّلوا كلهم بدرجة عالية من  المنظمين 
اأي مظاهر غير مرغوبة، واي كلمات  الوعي، فلقد ا�ستطاعوا دائماً احتواء 
اأ�سخا�س فتنويين تم الزج بهم لتف�سيل  اأو هناك، واأي  مد�سو�سة قيلت هنا 

التحرك كله على كامل التراب الللبناني.
المدينة  �سكان  وكل  الطرابل�سيين  كل  على  انه  التاأكيد  علينا  هنا  من 
اأر�سلوها  التي  وبال�سورة  عليه،  م�سوا  الذي  بالنهج  يتم�سكوا  اأن  ومحبيها 
اإلى العالم كله، وبالروح التي بثوها في دواخل كل مواطنيهم، بل كل مواطن 

من المحيط اإلى الخليج.
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اأي �سحر فيِك يا طرابل�س... ماذا فعلِت يا طرابل�س؟«

خطابات الرئي�س... الحقائق والخلفية الفكرية الفاعلة

بقلم جوزيف طوق
��ون  يجتم��ع »الإرهابيون« كل يوم في طرابل�س، ير�سّ
ال�س��فوف ب��الآلف من��ذ 18 يوم��اً مدّججين بالأ�س��لحة 
التدميري��ة  بالأف��كار  مغ�س��ولة  واأدمغته��م  والعت��اد، 
والتكفيري��ة، يحت�س��دون ف��ي »�س��احة النور« فَي�س��ّلون 
المدينة باعت�سامهم، يحملون مكّبرات ال�سوت ويعّبرون 
اأم��ام اللبنانيي��ن والعالم اأجمع عن فكره��م الذي اعتدنا 
يجتم��ع  ومحاربت��ه...  كره��ه  وحت��ى  نب��ذه  عل��ى 
»الإرهابي��ون« في طرابل�س كل يوم ليك�س��فوا للناظرين 
عن وجه �س��يطانهم الذي َغّذاه الإعالم والأفكار النمطية 

والأحكام الم�سبقة.
من كل منطقة و�سارع

ياأتي �س��ّياد ال�س��مك م��ن الميناء، وبائع الخ�س��ار من 
»�س��وق التّبان��ة«، وياأتي معّل��م »المغربي��ة« و»الفول« 
و»حالوة ال�سمي�س��ة« من »ال�س��وق العتيق«، والحرفي 
من »�سوق النّحا�سين«، وياأتي بائع ال�سابون البلدي من 
م��ن  الحلونج��ي  اإليه��م  الب��ازركان«، وين�س��ّم  »�س��وق 
»�س��احة التّل«، وال�س��ائغ والتاجر من »�سارع عزمي«، 
وينزل اإبن »جبل مح�س��ن« اإلى �ساحة العت�سام مارًا ب� 
»�س��وق القم��ح« و»الح��ارة البّراني��ة«، ويم��ّر اآخ��رون 
بجان��ب »القلع��ة« اأو ف��وق »نه��ر اأب��و عل��ي«، ويتوافد 
جيرانهم من »�س��ارع الراهبات« و»�س��ارع الكناي�س«... 
وعندم��ا يكتم��ل الع��دد، ي�س��تعل الإرهاب اأمام عد�س��ات 

الكاميرات وتليفونات المتحّم�سين.
تلذذنا بجلدِك ورجمِك وخنقِك ل�سنوات...

يا طرابل�س... ماذا فعلِت يا طرابل�س؟
ودفن��ِك،  وقتل��ِك  بَجل��دِك ورجم��ِك  ل�س��نوات  تلّذذن��ا 
اإ�س��تثمرنا كثي��رًا من طاقتن��ا ومواردنا لخنق��ِك واإفقارِك 

وتجويعِك، وتباهت كرافاتاتنا بوح�سيتِك وتخّلفِك...
يا طرابل�س... كيف تغّلبِت على جاّلديِك؟ 

كيف انتف�سِت على واقعِك؟! 
كيف قمِت من الموت؟ 

كيف انبعثِت من الأعماق؟!... 

وباأّي قدرة اعتليِت المنابر وال�سا�سات والنظرات؟ 
واأي �س��حر فيِك جعلِك ناب�سة في قلوب اللبنانيين في 

الجنوب وال�سمال والبقاع وبيروت؟!
ما �سر الحياة فيِك

طرابل�س، 
اأخبرينا ما �سّر الحياة فيِك، برّبِك اأخبرينا كيف ُتبَعث 

مدينة وكيف ُيبَعث �سعب من الموت قبل يوم القيامة؟
تظاه��رات  الأول  ت�س��رين   17 من��ذ  لبن��ان  ي�س��هد 
واحتجاج��ات عل��ى كامل اأرا�س��يه، فلم تك��د اأي منطقة 
تناأى بنف�س��ها عن الغ�س��ب ال�س��عبي، ولكن كل المناطق 
ف��ي َميل وطرابل�س في ميل اآخر، لي�س لخ�سو�س��يتها اأو 
فرادته��ا، واإنما فقط ب�س��بب قدرة �س��عبها ال��ذي ثار مع 

اللبنانيين على واقعه، 
واأ�ساف اإلى ثورته انتقاماً... 

اإنتقام��اً م��ن كل تلك الأي��ام التي ظلمت��ه بعتمة لياليها 
وفقر نهاراتها، 

اإنتقاماً من ف�سول الطبيعة التي لم ترحمها من مطر اأو 
�سم�س، 

اإنتقاماً من الأعياد التي مّرت كالأحزان، 
وانتقاماً من كل م�س��ّبب لهذه الحال التي ُفر�س��ت على 
والتخوي��ف،  والتخوي��ن  التجوي��ع  ب�سيا�س��ة  المدين��ة 
فان�س��اعت عا�سمة ال�س��مال باإرادة كرامتها ولي�س تحت 

نير ذّلها.
الأغاني الثورية في كل المناطق ولكن في 

طرابل�ض نكهتها مختلفة
ن�س��مع الأغان��ي الثوري��ة ف��ي كل المناط��ق، وعندما 

ن�سمعها في طرابل�س نجد نكهتها مختلفة. 
نرى نف�س العلم اللبناني وال�سعارات في كل المناطق، 

وعندما نراها في طرابل�س تكت�سب عمقاً اآخر. 
يحّل نف�س الظالم على كّل المناطق، ولكن عندما يغمر 
�س��ماء طرابل�س، ُتنيره الأ�س��وات ال�سادحة والأ�سواء 

المتمايلة بتزامن مع وجع اأهل المدينة.

اأ�ساعت هويات اأهلها ومذاهبهم ووجدتهم 
�سعبًا واحدًا

و»العل��وي«  »ال�س��لفي«  طرابل���س  اأ�س��اعت 
و»الماروني« و»ال�سّني« و»ال�سيعي« و»الأرثوذك�سي« 
و»العلمان��ي«، اأ�س��اعتهم ف��ي ال�س��احات يّتكئ��ون على 
اأكتاف بع�س��هم البع�س ويم�س��كون يدًا بيد ثوب الثورة 
الت��ي تتراق���س بينهم. اأ�س��اعت طرابل�س هوي��ات اأهلها 
ومذاهبه��م، ووجدتهم �س��عباً واح��دًا �س��ارخاً في برية 

الف�ساد.
اأ�س��اعت طرابل�س اأهلها لتجدهم مجتمعين وموّحدين 
في »�س��احة النور«... وجدتهم هن��اك يثبتون للبنانيين 
اأّن تلك ال�س��احة التي تتو�ّس��طها كلمة »اهلل« هي للجميع، 
في بلد كّل فريق يريد اهلل على مقا�س طائفيته وم�ساريعه.
تركت قالع مدن لبنانية وعربية للمهرجانات 

وهي »قلعة للثورة«
تركت طرابل�س قالع »بعلب��ك« و»جبيل« و»قرطاج« 
و»تدم��ر« و»بترا« ومدناً لبناني��ة وعربية للمهرجانات، 
للحي��اة  وعا�س��مة  للث��ورة«  »قلع��ة  نف�س��ها  ��بت  ون�سّ

وال�سالم.
واأثبت��ت اأنه��ا مدين��ة الإره��اب، بعدم��ا اأرهب��ت مدن 

ال�ساحل والجبل والداخل،
وبعدم��ا اأرهب��ت �س��َور الث��ّوار فيه��ا عوا�س��م العالم 
وو�سائل اإعالمه بتنظيمهم و�سلميتهم، وبجمال اللوحات 

التي ير�سمونها برق�سات اأ�سواتهم واأيديهم.
نقلنا عقولنا وقلوبنا اإليك ونقلِت كرامتك 

وعنفوانِك للكل
»يمكن يا طرابل�س نحن ما منقدر ننقل نفو�سنا اإليِك، 

ولكن تاأّكدي اأننا نقلنا عقولنا وقلوبنا...«.
واعرف��ي اأنِك نقل��ِت اأخالقِك وكرامت��ِك وعنفوانِك اإلى 

منزل كل لبناني ولبنانية. 
»الجمهورية«
)العناوين من و�سع »التمدن«(

لقراءة ن�سو�س الخطب المتالحقة لرئي�س الجمهورية 
مي�سال عون قراءة علمية ومو�سوعية ل بد من ال�سارة 
لبع���س الحقائق الثابتة والمعلنة التي اعتمدها الرئي�س 
ف��ي مواقف��ه المتالحقة وخا�س��ة في الفت��رة الأخيرة... 

وت�سكل خلفية فكرية فاعلة وحا�سمة.
الحقيقة الأولى

اأول��ى ه��ذه الحقائ��ق ان الرئي�س لم ي�س��تطع ان يكون 
ف��وق الجمي��ع يمار�س مهماته الد�س��تورية وفق��اً لأحكام 
الد�ستور. فهو قد اختار عند تاأليف حكومة العهد الأولى 
ان يك��ون ل��ه، كرئي�س، اأربعة وزراء )!!!( ورغم ان ذلك 
يخالف اأحكام الد�س��تور، اإذ ان الد�ستور قد ن�س على ان 
رئي���س الجمهوري��ة يراأ�س جل�س��ة مجل�س ال��وزراء عند 
ح�س��وره ولكنه  ل ي�س��وت.. فاإذا به ُيعين اأربع وزراء 
)من ح�س��ة الرئي�س( وب�سورة دائمة ي�سوتون. وهكذا 

يكون، عملياً هو، ي�سوت بح�سوره وبغيابه! 
�سم »ح�سته« اإلى وزراء التيار فاأ�سعف اأهمية 

دوره!!!
وق��د اخت��ار ان يدعم فريقاً في الحكوم��ة وهو »التيار 
الوطن��ي الح��ر« ويرفع ن�س��ابه بجع��ل ال��وزراء الذين 
ُيعينوا ليكونوا من ح�س��ة رئي���س الجمهورية، فيحولهم 
اإل��ى جزء وفري��ق في حزب �سيا�س��ي، وبالتالي ي�س��بح 
ب�س��ورة كاملة �س��ريك ف��ي م�س��وؤولية ال�سيا�س��ات التي 
يتبعها هذا الفريق، وهذا مما يجعل من حق ال�سيا�سيين 
مناق�سة الرئي�س لي�س باعتباره فوق الجميع بل باعتباره 
يمار���س ال�سيا�س��ة المبا�س��رة... وه��ذا اإ�س��عاف كبي��ر 

لأهمية ودور رئي�س الجمهورية،  
الحقيقة الثانية

ثان��ي هذه الحقائق  ان الرئي�س حين افتتاحه الموؤتمر 
الأول للق��اء الم�س��رقي، اأ�س��فى عل��ى هذا اللق��اء الدعم 
والتاأيي��د وهذا الموقف يتعار�س مع اأحكام الد�س��تور... 
لأن اللق��اء الم�س��رقي ح��زب �سيا�س��ي طائف��ي يدعو اإلى 
حل��ف الأقلي��ات واإل��ى اإلت��زام �سيا�س��ي خ��ارج الوط��ن 
اللبنان��ي. فاأن يدع��م رئي�س الجمهورية ق��وى تدعو اإلى 
الطائفي��ة وت�س��عى لتعديل اتفاق الطائ��ف بخلق اأعراف 
جديدة تع��دل الطائف وما تاأخير ال�ست�س��ارات الملزمة 
اإّل خل��ق ُعرف تحويل رئي���س الوزراء اإلى الوزير الأول 
وفقاً للد�س��تور قبل التعديل وكل ذلك خروج على اأحكام 

الد�ستور.
الحقيقة الثالثة

الحقيق��ة الثالث��ة ان »التي��ار الوطن��ي الح��ر« ملت��زم 

بتحالف »اتفاق مار مخايل« مع »حزب اهلل«.
وُيقر كما �س��رح موؤخ��رًا ودائماً رئي���س التيار الوزير 
جب��ران با�س��يل ب��اأن حلفه مع »ح��زب اهلل« ي�س��كل بعدًا 

اأ�سا�سياً في ال�سراع القائم في لبنان حالياً.
الحقيقة الرابعة

والحقيقة الرابعة... ان الرئي�س قد ر�س��ي ان ينق�س��م 
البلد اإلى �سارعين مت�سارعين مع اإقراره باأن:

اإ�س��تغالل ال�س��ارع في مقابل �س��ارع اآخر هو اأخطر ما 
يمكن ان يهدد وحدة الوطن و�سلمه الأهلي.

وان الحراك ال�سعبي محق في مطالبه. 
ومع ذلك اإ�ستقبل تظاهرة فئوية في الق�سر الجمهوري 

وخطب بالمتظاهرين ... خالفاً لما ُيفتر�س به كرئي�س.
وه��ذه التظاه��رة الفئوي��ة كان��ت التج�س��يد العمل��ي 

والكامل لل�سعي ل�سارعين مت�سارعين:
وعل��ى �س��وء ه��ذه الحقائ��ق يمك��ن قراءة ن�س��و�س 
الخط��ب الت��ي األقاه��ا الرئي�س خ��الل الأح��داث الأخيرة 
وخا�س��ة خطاب��ه بمنا�س��بة م��رور ث��الث �س��نوات على 

انتخابه.
اإقرار بالف�ساد

بع��د ان عدد الرئي�س ما و�س��فه باإنجازات ال�س��نوات 
الثالث الأولى من عهده اأقر باأن:

»الأزمة القت�س��ادية ال�س��اغطة والناتجة عن تراكم 
�سيا�سات اقت�سادية ومالية غير مالئمة وات�ساع مزاريب 

الهدر والف�ساد«... 
اإّل ان��ه يعبر ان مكافحة الف�س��اد »طريق طويل وعمل 

دوؤوب م�ستمر خ�سو�ساً في بلد تجذر فيه طوال �سنوات 
و�س��نوات ف��ي الإدارة ف�س��اد في ال�سيا�س��ة ف�س��اد وفي 
بع�س المجتمع ف�س��اد اأي�ساً« )ح�سب ما جاء في خطاب 

الرئي�س(.
ول اإجراءات

اإن ت�س��خي�س رئي�س الجمهورية لحالة الف�ساد �سائب 
ودقي��ق ولك��ن ل��م يتكلم ع��ن الج��راءات وخ��الل ثالث 
�س��نوات لمكافح��ة الف�س��اد... ق��د اتخذت ونف��ذت... بل 
وجدنا ان الف�س��اد قد ا�ست�س��رى وات�سع اإلى حد ان الثقة 

بين ال�سعب والدولة اأ�سبحت مفقودة.
موا�سفات الرئي�ض للحكومة العتيدة هي 

الموا�سفات ال�سعبية
ولقد اأ�س��اب الرئي�س في تحديد موا�س��فات الحكومة 
الجدي��دة الت��ي اأ�س��بحت على الأب��واب، بعد ا�س��تقالة 
الحكوم��ة تحت �س��ربات المعار�س��ة ال�س��عبية العارمة 
الت��ي اجتاح��ت البالد ب��كل المناطق والم��دن والقرى... 

فذكر اأن:
»العتب��ار الوحي��د المطل��وب )في ت�س��كيل الحكومة 
الجديدة(: هذه الم��رة هو ان تلبي طموحات اللبنانيين 
وتنال ثقتهم اأوًل ثم ثقة ممثليهم في البرلمان وان تتمكن 
م��ن تحقيق ما عج��زت عنه الحكومة ال�س��ابقة بان تعيد 
لل�سعب اللبناني ثقته بدولته ولذلك يجب ان يتم اختيار 
ال��وزراء والوزيرات وفق الكف��اءة والنخبة ولي�س وفق 
الولءات ال�سيا�سية اأو ا�ستر�ساء الزعامات، فلبنان عند 
مفت��رق خطير خ�سو�س��اً من الناحية القت�س��ادية وهو 

باأم�س الحاجة اإلى حكومة من�س��جمة قادرة على النتاج 
وتجنب ال�سراعات ال�سيا�سية والمناكفات ومدعومة من 

�سعبها« )ح�سب ما جاء في خطاب الرئي�س(.
اأما الواقع؟!

اإن قراءة هذه الفقرة، تجعلك ت�س��عر ان الرئي�س اأحد 
المتظاهرين في »�س��احة ال�سهداء« و»�ساحة النور« في 
»عرو�س��ة الثورة طرابل�س« اأو ف��ي »النبطية الأبية«... 
ون  ويده���س ان المتظاهرين يريدون هذه الحكومة وُيِلحُّ
ف��ي طلبه��ا ولكن الواق��ع غير ال��كالم وهذا ماأ�س��اة بحد 

ذاته.
الدعوة للدولة المدنية

اأما دعوة الرئي�س للدولة المدنية »التي ت�س��كل خ�سبة 
الخال���س للبن��ان م��ن موروث��ات الطائفي��ة وم�س��اكلها« 

)ح�سب ما جاء في الخطاب(.
والدعم لـ »حزب اللقاء الت�ساوي« الطائفي 

باإمتياز؟!
فه��ي مطالب��ة رائعة ولكن كيف يمك��ن ان تتوافق هذه 
المطالب��ة مع دعم��ه »للقاء الم�س��رقي« داعي��ة الطائفية 
الأول في لبنان في هذه المرحلة... فهو الدعوة الطائفية 
بامتي��از... والممار�س��ة الت��ي يقودها رئي�س ه��ذا اللقاء 
الوزي��ر جب��ران با�س��يل كافي��ة لالإ�س��ارة لمخاط��ر ه��ذا 

»اللقاء« على لبنان وم�ستقبله.
وك�سر ال�سعب قمقم الطائفية وخرج ماردًا 

�سعبًا واحدًا
نحن مع الدولة المدنية، 

وال�سعب اللبناني الذي خا�س الن�سال في ال�سارع،
اإكت�س��ف بالدليل القاطع ان اآلم اللبنانيين واحدة من 

الجنوب والى ال�سمال ومن بيروت اإلى البقاع... 
اإكت�س��ف ال�س��عب اأنه واحد ووجعه وم�س��يره واحد 

واآلمه واحدة.... 
والمخاطر التي تحيط به واحدة... 

َلُه الحكام ديوناً، كل  اأغلبه فقير وماله منهوب وقد َحمَّ
فرد مدين بما يزيد عن ع�س��رين األف دولر يتوجب عليه 

وعلى اأولده... ان ي�سدده... 
�سعب بدون �سمان �سحي

وبدون مدر�سة 
وبدون عمل..

له��ذا فه��و قد ك�س��ر قمق��م الطائفي��ة وقد خرج م��اردًا 
ك�سعب لبناني واحد.

»ميدان الثورة« في طرابل�ص

الرئي�ص مي�شال عون
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د  الحكم الذي �س��در �سمن 70 �سفحة، َعدَّ
اأ�س��ماء المدعين وهم 49 اإ�س��افة اإلى ادعاء 
الح��ق الع��ام واأ�س��ماء المتهمي��ن وه��م 12، 
واأ�س��ماء الظن��اء وه��م اأربع��ة. وتبين بعد 
التدقيق ف��ي الملف ان المدعي��ن. واإن كانوا 
49 من اأ�س��ل 50 ا�ست�س��هدوا، لم يوفروا اأو 
تحتاجه��ا  الت��ي  المعلوم��ات  كل  يوؤمن��وا 
تخ��دم  الت��ي  الم�س��تندات  ول  ادعاءاته��م، 
ق�س��يتهم ف��ي الح�س��ول عل��ى حقوقهم بعد 
ا�ست�س��هاد من �س��ببه اّدعوا، اإ�س��افة اإلى ان 
ال�س��ابطة العدلية في محا�سرها، لم توثقها 
الحقائ��ق  ك�س��ف  ت�س��من  الت��ي  بال�س��ورة 
وتثبيتها حتى بات الملف �سيا�سياً وبامتياز.

الوقائع
وج��اء في الوقائع انه يوم 2013-8-23 
حوالي ال�ساعة 13.30 الموافق موعد �سالة 
م�س��جد  ام��ام  كبي��ر  انفج��ار  َدَوى  الظه��ر، 
التق��وى ف��ي طرابل���س وبعد دقائق ح�س��ل 
انفجار اآخر امام م�سجد ال�سالم في طرابل�س 
 50 ا�ست�س��هاد  اإل��ى  النفج��اران  واأف�س��ى 
�سخ�س��اً م��ن بين الم�س��لين وج��رح حوالى 
800 �س��خ�س وت�س��بب با�س��رار ج�س��يمة، 
وزنة العبوتين حوالى 175 كيلو من المواد 
م��ن  وُع��رف   .TNT النفج��ار  ال�س��ديدة 
ال�س��حايا 33 �سخ�س��اً. وتول��ت التحقيقات 
المعلوم��ات  و�س��عبة  الجي���س  مخاب��رات 
وتاأيدت الوقائع بالتحقيقات الأّولية ل �سيما 
محا�سر ف�سيلة طرابل�س ومكتب الحوادث، 
الك�س��وفات  عليه��م،  المدع��ى  اأف��ادات 
الت�س��الت،  دات��ا  العلني��ة،  والمحا�س��ر 
التقاري��ر الطبي��ة والمخبري��ة، الم�س��تندات 
المرفق��ة بالملف، قرينة ت��واري الفارين من 
العدال��ة المتهمين، اأفادات ال�س��هود ومجمل 

التحقيق.
حوري-غريب-منقارة-محمد علي

وج��زاأت هيئة المجل�س العدلي في حكمها 
في القانون الملف اإلى جزاأين:

- الول يتعل��ق بما ن�س��ب اإل��ى المتهمين 
حوري، غري��ب، منقارة والنقيب ال�س��وري 

محّمد علي.
التفجي��ر  بجريم��ة  يتعل��ق  الثان��ي   -
المزدوجة المتفرعة عنها والمتمثلة بتهريب 

بع�س من ا�ستركوا في الجريمة.
وناق�س��ت اأ�س��باب التهام��ات بعدما رّدت 
المتعل��ق  غري��ب  اأحم��د  المته��م  طل��ب 
بالتحقيقات الأّولية. واأكدت ان ملف الدعوى 
القرا���س  تفري��غ  محا�س��ر  م��ن  يخل��و 
المن��وه عنه��ا. وان المحققي��ن  والذاك��رات 
اطلعوا على م�سمون ما �سجلته الكاميرات، 
واثبتوا في المحا�س��ر المعطي��ات الواقعية 
الت��ي ظه��رت فيها، ف��ي حي��ن ان التحقيقات 
ف��ي   2001 ا.م.ج.  قان��ون  نظمه��ا  الأّولي��ة 
الم��واد 40 وم��ا يليه��ا وت�س��تكمل دلي��اًل من 
الأدلة الم�س��تند اإليها ف��ي التحقيق الجزائي 
وقناع��ة  الإثب��ات  حري��ة  لمب��داأ  وتخ�س��ع 
القا�سي الجزائي الذاتية، الأمر الذي اأف�سى 
اإل��ى وج��وب رّد كل م��ا اأُدلي به بخ�س��و�س 
ان  وبم��ا  المراقب��ة.  كامي��رات  ت�س��جيالت 
م�س��طفى ح��وري واأحم��د غري��ب والنقي��ب 
ال�سوري محّمد علي �سكلوا خلية تنفذ  اعماًل 
اإرهابي��ة ف��ي لبنان وخا�س��ة ال�س��مال، عبر 

مراقبة �سخ�سيات �سيا�سية ودينية وتجهيز 
عب��وات وتفخي��خ �س��ّيارات وو�س��عها ف��ي 
اأماكن محددة وبخا�س��ة ام��ام مراكز دينية 
بغي��ة قت��ل بع���س ال�سخ�س��يات ال�سيا�س��ية 
ورجال الدين المناوئين لتوجهاتهم الجناية 
المن�س��و�س عنها في الم��ادة 335 عقوبات. 
ف��ي حي��ن طع��ن المته��م اأحم��د غري��ب بهذا 
الو�س��ف واعتبر ان الو�س��ف ال�س��حيح هو 
وبع��د   .1958/1/11 قان��ون  م��ن  الم��ادة 
عقوب��ات   335 الم��واد  ومقارن��ة  تف�س��يل 
و4و3و2 م��ن قانون الإرهاب تبين للمجل�س 
العدل��ي ان المعطيات الواقعية تدل على ان 
مخطط النقيب ال�س��وري محّمد علي هو حّث 
المته��م اأحم��د غري��ب عل��ى تبّني��ه وتنفيذه 
ال�س��وري  للنظ��ام  المناه�س��ين  وي�س��تهدف 
وخط��ف  الغتي��الت  تنفي��ذ  وي�س��مل 

ال�سخ�س��يات وتفجير �س��ّيارة مفخخة قرب 
م�س��جد التق��وى، عل��ى ما جرى عر�س��ه في 
الوقائ��ع، نظ��رًا لك��ون امامه ال�س��يخ �س��الم 
الرافعي، مناوئاً للنظام ال�س��وري ويحر�س 
�س��ده ويجن��د ال�س��باب للقتال في �س��وريا، 
ه��دف  ان  الق�س��ية  معطي��ات  ف��ي  ويثب��ت 
التواف��ق الجرمي بين المدع��ى عليهم محّمد 
عل��ي واأحمد غريب وم�س��طفى ح��وري كان 
اإث��ارة الح��رب الأهلية اأو القتت��ال الطائفي 
الم�س��لح بي��ن اللبنانيي��ن.. والمتهم حوري 
لل�س��لطات  الجرم��ي  المخط��ط  باأم��ر  ب��اح 
الهاتفي��ة  الو�س��ائل  وتقاطع��ت  الأمني��ة، 
المتبادل��ة بي��ن هات��ف اأحمد غري��ب وهاتف 
النقي��ب ال�س��وري محّم��د عل��ي م��ع اعتراف 
ح��وري ان غري��ب واف��ق عل��ى الم�س��اركة 
بمخطط النقيب محّمد علي بتنفيذ الغتيالت 

وتفجي��ر م�س��جد التق��وى للنيل من ال�س��يخ 
�س��الم الرافعي، وبا�س��ر غريب بالأعمال تلك 
بعد در���س التفا�س��يل مع النقيب ال�س��وري 
وح��ددا الأه��داف وط��رح المو�س��وع عل��ى 
رئي���س الحرك��ة الت��ي ينتم��ي اليها ال�س��يخ 
ها�س��م منقارة لتبني الم�س��روع وال�ستراك 
بتنفي��ذه. وفع��ل المته��م محّم��د علي ُي�س��كل 
تحري�س��اً. وبقي فعل اأحم��د غريب في طور 
المحاول��ة ولم ينج��ح بعدما اف�س��ى حوري 
لالأمنيي��ن الأم��ر ول مج��ال لتطبي��ق الظرف 
الم�سدد بهما. والظنين منقارة لم يبلغ عنهما 
ال�س��لطات رغ��م مفاتح��ة اأحم��د غري��ب ل��ه 
بالمخط��ط  والطلب اإليه كحرك��ة التنفيذ ال 
ان منق��ارة امتن��ع عن التنفيذ لكن��ه لم يبلغ 
ال�سلطات بالأمر وقد منحته المحكمة ا�سباباً 

تخفيفية.

عيروني-جوبان-دياب-مرعي-
اأ�سعد-رم�سان-خ�سر �سدود

ام��ا لجه��ة التفجير الم��زدوج فقد ثبت ان 
خ�س��ر عيروني ونا�س��ر جوبان ح�سال على 
�سيارتين فخخاها في �سوريا بزنة 175 كيلو 
TNT واح�س��راها بم�س��اعدة يو�سف دياب، 
اأحمد مرعي، خ�س��ر �س��دود و�س��لمان اأ�سعد 
اإل��ى جب��ل مح�س��ن، وَحَب��َك الخط��ة حي��ان 
رم�س��ان وقاد ال�سّيارة يو�س��ف دياب يتبعه 
بدراج��ة ناري��ة خ�س��ر �س��دود ورك��ن دياب 
ال�سّيارة المفخخة امام م�سجد ال�سالم. وقاد 
اأحمد مرعي ال�سّيارة الثانية وتبعه ب�سيارته 
�س��لمان اأ�س��عد، وركن احمد مرعي ال�سّيارة 
امام م�س��جد التقوى وغ��ادر الجميع. وفجر 
كل من دياب ومرعي ال�س��يارتين، والجريمة 
ارتكب��ت مع �س��ابق اإ�س��رار وت�س��ميم عمدًا 
وادت اإلى ا�ست�سهاد وجرح كثيرين وحرائق 
وتخري��ب، ام��ا ان�س حمزة فقد توا�س��ل مع 
م�س��مون  ُيح��ّدد  ل��م  لك��ن  جوب��ان  نا�س��ر 
التوا�س��ل ولم ينه�س وجود رابط بين اأن�س 
حم��زة والجرائم المتهم بها، ولم ترق الداتا 
اإل��ى مرتبة الدليل القاطع ما يقت�س��ي اإعالن 
براءت��ه ام��ا ح�س��ن جعف��ر فق��د تدخ��ل ف��ي 
الجرائ��م لكن التهمة ُبني��ت على تناق�س ولم 
يتبي��ن وجود رابط للته��م الموجهة اإليه ول 

مبرر لتجريمه ما يقت�سي اإعالن براءته.
حّمود-مرعي-�سحادة �سدود

اما بالن�س��بة لالظناء �سمير حمود واأحمد 
مرعي و�س��حادة �سدود فقد هّرب الأّول وفق 
الأ�س��قاء خ�س��ر �س��دود اإل��ى �س��وريا ونق��ل 
الثاني اأحمد مرعي من جبل مح�س��ن اإلى دار 
النائب ال�س��ابق المرح��وم علي عيد في حكر 
ال�س��اهري بناًء عل��ى اأوام��ر رب عمله علي 
عيد من حيث هرب اإلى �سوريا وقد ا�ستمعت 
المحكمة اإلى �س��هادة �س��ائق �سّيارة الجرة 
مح�س��ن ك��رم وكل ال�س��هادات والتحقيق��ات 
المتقاطع��ة اأثبت��ت م��ا ُيب��ّرر ع��دم الإدان��ة 
وتبرئ��ة اأحمد علي لع��دم كفاية الدليل، وبما 
ان التهمة الم�س��اقة �س��د �س��حادة �س��دود لم 
ت�سم الدليل �سده يقت�سي كف التعقبات عن 
�سحادة �سدود لنتفاء عنا�سر جنحة المادة 

222 عقوبات.
دعوى الحق ال�سخ�سي

وختم المجل�س العدلي قبل الو�س��ول اإلى 
فقرة الحكم، بدعوى الحق ال�سخ�سي فتبين 
لهيئة المجل�س ان من ت�س��رروا من الجريمة 
المزدوجة لم يثبتوا �سفتهم ويحددوا ماهية 
ال�س��رار التي ا�س��ابتهم ول قيمة الخ�سائر 
الدع��اء  وكالء  ان  م��ع  به��م  لحق��ت  الت��ي 
تف�س��يلية  مذك��رة  تقدي��م  بح��ق  احتفظ��وا 
بالمطال��ب بي��د انهم لم يفعل��وا وطلب وكيل 

الدعاء الحكم لكل مدٍع ب�900 مليون ل.ل.
وراأى المجل���س ف��ي �س��وء النواق�س ان 
دعوى الحق ال�سخ�سي غير جاهزة ولح�سن 
�س��ير العدال��ة يقت�س��ي فت��ح المحاكمة لهذه 
الناحية وتاأمين كل الثباتات خالل �سهر من 
تبل��غ المدعين هذا الحكم، مع الإ�س��ارة اإلى 
ان م��ن بي��ن المدعي��ن اللواء ا�س��رف ريفي، 
ال�سيخ �سالم الرافعي وال�سيخ بالل بارودي.
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م�سدر  م�سوؤول: »ال مكب في طرابل�س 
لنفايات االأق�سية المجاورة«

االإعدام لدياب وللفارين واالأ�سغال ال�ساقة 10 �سنوات لغريب واإعفاء حوري وتبرئة اأربعة اأ�سخا�س

الحكم في جريمة تفجير م�سجدي »التق�ى« و»ال�سالم«

على  و�صور  �صوتية  ر�صالة  من  تد�وله  يتم  ما  على  ردً� 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي: 

»�إ�صتحد�ث مكب جديد بجو�ر �لمكب �لحالي في طر�بل�س 
�صيكون  �لمكب  هذ�  و�أن  �ل�صحي،  �لمحجر  منطقة  في 
لق�صاء  مجاورة  �أق�صية  نفايات  ل�صتيعاب  مخ�ص�صًا 

طر�بل�س«، 
نفى م�صدر م�صوؤول �صحة ذلك موؤكدً� : 

�لمكب  بجو�ر  �لم�صتحدث  �لمطمر  في  تغيير  ل  »�أن 
�لفيحاء  بلديات  �إتحاد  مدن  لنفايات  و�لمخ�ص�س  �لحالي 
ح�صرً�، وهو مطمر موؤقت ريثما تتم معالجة ملف �لنفايات 

�إ�صتحد�ث  �لم�صتحيل  »من  �لم�صدر:  و�أو�صح  جذريًا«. 
مطمر جديد في �لمنطقة �لمح�صورة ما بين م�صب نهر �أبو 
و�لمكب  جنوبًا  �لخا�صة  �لقت�صادية  و�لمنطقة  �صماًل  علي 
�صرقًا و�لبحر غربًا، مما يوؤكد �أن �لو�صع في تلك �لمنطقة 

�صيبقى على ما هو عليه«. 
�نها  قيل  لأ�صغال  �لمتد�ولة  �ل�صور  »�أن  �إلى  و�أ�صار  
بالمطمر  خا�صة  لأ�صغال  �صور  هي  �لم�صتحدث  للمكب 
رمي  متطلبات  ح�صب  د�ئم  ب�صكل  تجري  وهذه  �لحالي، 
�لنفايات في هذ� �لمطمر مع �لتاأكيد مرة ثانية �أنه لنفايات 

مدن �إتحاد بلديات �لفيحاء ح�صرً�«.

وركنهما  �صيارتين  تفخيخ  ق�صية  في  �لحكم  �لعدلي  �لمجل�س  �أعلن 
»�لتقوى«  م�صجد  �مام  و�لثانية  »�ل�صالم«  م�صجد  �مام  �لأولى 
وتفجيرهما يوم �لجمعة في 23 �آب 2013 �أثناء �صالة �لظهر، ما �أدى 
�لمنازل  وتدمير   500 نحو  وجرح  �صخ�صًا  خم�صين  ��صت�صهاد  �إلى 
مطلوبين  وتخبئة  و�لتخريب  �لحرق  عن  عد�  �لمحيط  في  و�لمحالت 

للعد�لة.
�لمحكمة  هيئة  �أع�صاء  بتوقيع  مذيال  �صدر  �لذي  �لحكم،  وق�صى 
مي�صال  و�لم�صت�صارين  �صماحة  جوزيف  �لدكتور  بالنابة  �لرئي�س 
طرزي، عفيف �لحكيم، جمال �لحجار وجان مارك عوير وممثل �لحق 
�لعام، بالحكم على �ل�صيخ �أحمد ح�صن غريب في �ل�صغال �ل�صاقة ُمـّدة 
10 �صنو�ت بعد �إدغام �لعقوبات وتجريد من �لحقوق �لمدنية. وب�صجن 
و�عفائه  �ل�صاقة  �ل�صغال  �صنة في  �لمتهم م�صطفى محمد حوري 15 
من تنفيذ �لعقوبة عماًل بالفقرة 2 من �لمادة 334 عقوبات وتجريده من 

�لحقوق �لمدنية. 
�لكريم  عبد  حّيان  علي،  علي  محّمد  �لمتهمين  من  كل  وباإعد�م 
عبد  يو�صف  �لعيروني،  لطفي  خ�صر  جوبان،  �أحمد  نا�صر  رم�صان، 

و�صلمان  �صدود،  �صحادة  خ�صر  مرعي،  يو�صف  �أحمد  دياب،  �لرحمن 
�لمذكورين  �لمتهمين  �لعقوبات كلها وتجريد  �إدغام  �أ�صعد بعد  عي�صى 

من �لحقوق �لمدنية. 
و�أعلن �لمجل�س �لعدلي بر�ءة �ن�س محّمد حمزة وح�صن علي جعفر 
في  �ل�صادرتين  �لقب�س  مذكرتي  ��صترد�د  وقّرر  �لدليل  كفاية  لعدم 

حقهما و�إطالق �صر�حهما فورً�، ما لم يكن ثمة د�ٍع �آخر لتوقيفهما. 
و�د�نت �لمحكمة �لظنين �ل�صيخ ها�صم محّمد �صعيد منقارة و��صتبدلت 
�لحب�س �صنة و�حدة تخفيفًا بغر�مة قدرها مليون ل.ل. كما  له عقوبة 

�د�نت �لظنين �صمير عبد �هلل حمود وق�صت بحب�صه �صنتين.
و�أعلن �لمجل�س �لعدلي �لذي عقد �لجل�صة في غرفة �لرئي�س جوزيف 
لعدم كفاية  �لظنينين �صحادة �صدود و�أحمد محّمد علي  �صماحة بر�ءة 
�لدليل. و�أكدت هيئة �لمجل�س �لعدلي على �نفاذ مذكر�ت �إلقاء �لقب�س 
نا�صر جوبان،  �لعيروني، محّمد علي،  �لفارين خ�صر  �لمتهمين  بحق 

حيان رم�صان، �أحمد مرعي و�صلمان �أ�صعد.
ورد �لمجل�س كل ما ز�د �أو خالف من �دلء�ت ومطالب تتعلق بدعوى 
�لحق �لعام، بما فيها �دلء�ت ومطالب �لمحامي �نطو�ن نعمة، وطلب 

�لأ�صتاذة  وطلب  �لم�صبوطات،  عر�س  لجهة  مو�صي  ح�صين  �لمحامي 
هيام عيد تفريغ هو�تف وDVR  CD وذ�كرة وخالفه، وطلب �لمحامي 
روفايل �لحكم لح�صن جعفر بعطل و�صرر، لنتفاء �لمبرر وفي �صوء 
كافة  عليهم  �لمحكوم  وت�صمين  �لحكم،  متن  في  �لمبينة  �لأ�صباب 

�لنفقات �لقانونية بالت�صاوي.
كما ق�صى �لمجل�س �لعدلي بفتح �لمحاكمة من جديد للنظر بدعوى 
�لحق �ل�صخ�صي وتكليف �لمدعين �ل�صخ�صيين تحديد و�ثبات �صفته، 
وبيان �ل�صرر �لالحق به وتحديد قيمة �لتعوي�س �لمطالب به ومبرر�ته 
خالل مهلة �صهر و�حد من تبلغ هذ� �لحكم، وتحديد يوم �لجمعة في 

17 ك1 2020 موعدً� ل�صتئناف �لنظر في �لدعوى و�بالغ من يلزم.
بحق  وغيابًا  �لمتهمين،  في حق  �لوجاهي  بمثابة  �لحكم  وقد �صدر 
�لعامة  �لنيابة  و�أُعلن بح�صور ممّثل  �لحكم  �لفارين، و�فهم  �لمتهمين 
�لتمييزية، �لقا�صي عماد قبالن، وكانت �ل�صيدة �صامية �لتوم �لم�صاعدة 

�لق�صائية لهيئة �لمجل�س.
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في »عرو�س الث�رة«: »�ساحة الن�ر« من�سات للح�ار والتالقي وال�حدة ال�طنية
خ�سر ال�سبعين

و�لد�ني،  �لقا�صي  طر�بل�س  فاجاأت 
�ل�صعبية  لالنتفا�صة  �لأول  �ليوم  منذ 
عن  و�إ�صتحقت،  لبنان،  عمت  �لتي 
جد�رة، لقب »عرو�س �لثورة«، فالمدينة 
تزويرً�  باطلة  �تهامات  بعدة  �إُتهمت 

لو�قعها ومكانتها �لوطنية،
�صهدت  مخابر�تي  وبتخطيط  نعم 
بين  د�خلي  �إقتتال  جولة   21 �لمدينة 
عامي 2008 و2014، وبالرغم من ذلك 
بالوحدة  تم�صكها  على  �لمدينة  �أكدت 
�أو  طائفة  لأي  �أبنائها  لكل  �لوطنية 

مذهب �إنتمو�.
�لدر��صات  بينت  �لتي  وطر�بل�س 
و�لأعلى  فقرً�،  �لأكثر  �نها  �لمختلفة 
في  �إ�صتطاعت  و....  مدر�صيًا،  ت�صربًا 
لحظة �لحقيقة و�لم�صير �ن تخلع عنها 
عنوة  لها  �أُلب�صت  �لتي  �لأثو�ب  تلك 

وتعود �إلى �أ�صالتها:
- »مدينة �لعلم و�لعلماء«، 

- »موئل �لديمقر�طية«، 
- »مهد �لح�صار�ت«، 

- »مدينة �لثور�ت«، 
- »�لعربية �لأ�صيلة«،

�لتحرر  حركات  كل  �صاندت  �لتي 
�لعربية على مدى عقود خلت.

ت�صرين  من  ع�صر  �ل�صابع  �ليوم 
في  مف�صلية  محطة  كان   ،2019 �لأول 
خرجت  حين  �لفيحاء  مدينة  تاريخ 
�لثورة  لتت�صدر  وقديدها  بقدها 
»�صاحة  تحولت  حيث  �لمعا�صرة 
عبد�لحميد كر�مي« )�صاحة �لنور( �إلى 
�إجتذبت،  بل  ل  لفتت،  بارزة  من�صة 
في  بقوة  حا�صرة  فاأ�صحت  �لعالم 
و�لعربية  �لمحلية  �لإعالم  و�صائل 
�ل�صا�صات،  ت�صدرت  و�لدولية، 

�إ�صتقطبت �أهل �ل�صمال وكل لبنان...
و�لمحبة  �ل�صالم  مدينة  �أنها  و�أكدت 

و�لعي�س �لو�حد.
�لخيم  ع�صر�ت  �لنور«  »�صاحة  في 
عليها  �أطلقها  عناوين  حملت  �لتي 
م�صيرة  في  و�لم�صتركة  منظموها، 

�لثورة �ل�صعبية �لعارمة، 
وقد �إلتقت »�لتمدن« بع�س م�صوؤولي 
لت�صليط �ل�صوء على ما  عدد من �لخيم 
ثقافية  ن�صاطات  من  �ل�صاحة  ت�صهده 

و�أدبية وبيئية و�جتماعية.
»�شاحة النور« في طرابل�صوكانت هذه �للقاء�ت:

»طرابل�ص مدينة ال�شلم«

حوار في الخيمة

الفنان محمد الأبر�ص خلل تنفيذ اللوحة
 17 »ث��ورة  ل�  الأول  اليوم  منذ 
»�ساحة  تحولت  الأول«  ت�سرين 
ال���ن���ور« ف��ي »ع���رو����س ال��ث��ورة« 
ط��راب��ل�����س، اإل�����ى ق��ب��ل��ة ال���ث���وار 
ال�ساحة  وا�ستقطبت  وبو�سلتهم، 
بجمهورها الحا�سد الأنظار وو�سائل 
الإعالم العربية والدولية اإلى جانب 

اللبنانية.
»�ساحة  اإرت����دت  وبالمنا�سبة 
ي��ل��ي��ق بها  ال���ن���ور« ث��وب��اً ج��م��ي��اًل 
وبالمدينة، وفي ب�سعة اأيام تغيرت 
م��ع��ال��م »م��ب��ن��ى ال���غ���ن���دور«، في 
ال�ساحة، فاأ�سحى رمزًا للثورة بعد 
خالل  ال��م��ح��اولت،  ك��ل  ف�سلت  ان 

عقود خلت، في تغيير الوجه القبيح 
لهذا المبنى المهجور.

الفنان محمد الأبر�ض
محمد  الفنان  الغرافيتي  الر�سام 
الذي  المبنى  م�سروع  منفذ  الأبر�س 
حمل، اإلى جانب علم لبنان، عبارة: 

»طرابل�س مدينة ال�سالم«،
ت���ح���دث ع���ن ه����ذا ال��م�����س��روع 
فاأو�سح: »اأن فكرة الم�سروع ولدت 
حول  معي  الكثيرين  ح��دي��ث  م��ن 
طرابل�س،  ت��زي��ن  ال��ت��ي  ل��وح��ات��ي 
وطلبوا مني كتابة عبارات وكلمات 
المبنى،  جدران  على  »الثورة«  عن 

�سيء  ر�سم  هو  اأري��ده  ما  ان  فقلت 
الفكرة  ولدت  وهكذا  الثورة،  يخدم 

ثم تحولت اإلى حقيقة«.
ُي�سمى  ال��ف��ن  ه���ذا   « اأ����س���اف: 

»غرافيتي« و»كالي غرافيتي«:
مدة  ر�سمه  اإ�ستغرق  الأول  العلم 

يوم واحد، 
عبارة  يحمل  ال��ذي  الثاني  اأم��ا 
فقد  ال�����س��الم«  مدينة  »ط��راب��ل�����س 
اإ�ستغرق مدة يومين لأ�سباب تتعلق 

بالمن�سة«.
التمويل

الفنان  قال  للممولين  وبالن�سبة 

محمد الأبر�س:
المتبرعين  من  كبير  عدد  »هناك 
المواد  توفير  في  �ساهموا  الذين 

الالزمة والعدة والرافعات.
وقد �سارك بالتنفيذ معي عدد من 
في  معي  اأ�سطحبهم  الذين  ال�سباب 

ر�سم اللوحات«.
جزء  هي  الر�سمة  »ه��ذه  وختم: 
طرابل�س  مدينتي  تجاه  واجبي  من 
عنها،  الظلم  رف��ع  في  وم�ساهمتي 

وهي اأثبتت للعالم اأجمع انها:
»المدينة الجميلة«،

واأنها »عرو�س الثورة««.

النتفا�سة  حول  نقا�س  ي��دور  حيث  الم�ساغبين«  »مدر�سة  خيمة  في 
موؤ�س�سي  »من  اهلل  اأمانة  لينا  المربية  »التمدن«  اإلتقت  وم�سيرها  ال�سعبية 

الخيمة« فقالت جواباً على �سوؤالنا حول ت�سمية »مدر�سة الم�ساغبين«: 
لينا اأمانة اهلل

عدة  في  النا�سطين  والمدار�س  الجامعات  اأ�ساتذة  من  مجموعة  »نحن 
التي  الم�سرية  بالم�سرحية  تيمناً  الخيمة  على  ال�سم  هذا  اأطلقنا  مجالت، 
تحمل هذا العنوان، فقد كان اأبطالها »م�ساغبين« اإ�ستطاعوا تغيير اأنف�سهم 
ونمط حياتهم، ولأن ال�سلطة تتهم النا�س في ال�سارع وال�ساحات بالم�ساغبين 
لذلك كانت هذه الت�سمية كي نظهر لالآخرين �سعينا للو�سول اإلى بلد اأف�سل«.

ل اأ�ساتذة ول تالميذ بل تبادل اأفكار
اأ�سافت: »هذه المجموعة ُوِلدت من رحم الحراك ال�سعبي، نعقد جل�سات 
حوار ي�سارك فيها اأ�سخا�س من مختلف �سرائح المجتمع يطرحون اأفكارهم 
البع�س، ل وجود  بع�سنا  نتعلم من  بل  الآخرين  بتعليم  نقوم  ل  وروؤاهم، 

لأ�ساتذة وتالميذ، بل تبادل اأفكار عما يجري«.
مفاهيم

وقالت: »هذا الحوار تثقيفي حول مفاهيم وعبارات مثل: 
- »ع�سيان مدني«، 

- »ثورة«، 
- »حراك«... 

اإلى جانب ت�سويب المعلومات القانونية والد�ستورية التنظيمية.
جانب  اإلى  والمعلومات  المفاهيم  هذه  حول  عامة  توعية  خلق  هدفنا 

الحقوق والواجبات«.
»حتى الآن لم ن�سل اإلى ت�سمية لما يح�سل على الأر�س هل هو:

- »ثورة«، 
- »اإنتفا�سة«، 

- »تحرك«... ؟!
اإجماع  النا�س، وحتى الآن هناك  اآراء  للوقوف على  ا�ستبياناً  كما نجري 

كامل على رف�س وقف الحراك ال�سعبي«.
ختمت المربية لينا اأمانة اهلل.

من�سة »مدر�سة الم�ساغبين«: اأيق�نة »طرابل�س مدينة ال�سالم«
نقا�سات لل��س�ل اإلى بلد اأف�سل
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وم�ساحة«  »�ساحة...  خيمة  في 
الجامعي  الطالب  »التمدن«  اإلتقت 
مجال  في  )يعمل  التكريتي  عبيدة 
»الجامعة  ف��ي  وي��در���س  الب����داع 

الأميركية«( قال:
عبيدة التكريتي

»�ساحة... وم�ساحة« هي مبادرة 
�سبابية تفتح النقا�سات ال�سبابية عن 

المفاهيم،
خ��ادم  ع���ام،  ���س��اأن  معنى:  مثل 

لل�سعب، ال�سلطة، النظام،... 
مع ت�سويب المفاهيم القائمة لدى 
اأو  العناوين،  ه��ذه  ح��ول  البع�س 

خلق مفهوم �سبابي جديد، 
تكون  اأن  بدل  المثال  �سبيل  وعلى 
»خدمة  ت�سبح  ف�سادًا  ال�سيا�سة 

ال�سعب«.
حلقات حوار

نقا�س  حلقات  »نعقد  اأ���س��اف: 
عدة  فيها  ي�سارك  يومياً،  مختلفة 
وع��ادة  النقا�س  لت�سيير  اأ�سخا�س 
)عبر  ال��ح��ل��ق��ة  ع��ن��وان  ع��ن  نعلن 

محددة،  اأ�سئلة  ونطرح  النترنت( 
ون�ستمع لأراء النا�س حولها«.

الم�ساركون في تزايد
الح�سور  عدد  كان  البداية  »في 
اإلى  العدد  ي�سل  اليوم  اأما  �سئياًل، 
200 �سخ�س، مما �سجعنا على عقد 
في  اليومية،  الجل�سات  من  العديد 

ال�ساحة دائماً«.
الطالب عبيدة التكريتي تابع:

ت�سهد  الخيم  م��ن  ال��ع��دي��د  »اإن 
نقا�سات �سيا�سية، يجب ان ت�سل اإلى 
النا�س �سيا�سياً، وذلك تمهيدًا  تاأطير 
وكي  معار�سة،  اأح���زاب  لت�سكيل 
ي�سعر المواطن اأنه جزء من الحياة 
تكون  ل  ان  ُيفتر�س  التي  ال�سيا�سية 
التقليدية،  الأح����زاب  على  ح��ك��رًا 
على  النقا�سات  تقت�سر  ل  وه��ك��ذا 

الم�سائل المطلبية«.
فيلم عن »يوميات �ساحة«

على  حالياً  »نعمل  قائاًل:  وختم 
ي��وم��ي��ات  ع��ن  ق�سير  ف��ي��ل��م  ف��ك��رة 

ال�ساحة«.

النا�سط ال�سيا�سي عبيدة التكريتي 
خيمة  ف���ي  ف���اع���اًل  دورًا  ي�����وؤدي 
دولة«  في  ومواطنات  »مواطنون 

قال:
�سيا�سية  لحركة  العنوان  »ه��ذا 
خا�ست  وق��د  �سنوات  اأرب��ع  عمرها 
وهي  والنيابية،  البلدية  النتخابات 
اأ�سا�سية،  �ساحة  طرابل�س  تعتبر 
بدياًل  تكون  ان  اإلى  تهدف  والحركة 

�سيا�سياً لل�سلطة القائمة حالياً، 
ان  وعلينا  �سقطت  ال�سلطة  هذه 

نقوم باأ�سياء بدًل عنها«.
لنا م�ساركينا في النتخابات

اأ����س���اف: »ع��ن��دم��ا ���س��ارك��ن��ا في 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي اأ���س��م��ي��ن��اه��ا: 
عدم  ندرك  كنا  انتخابي«  »مهرجان 
انتخابات  في  للفوز  فر�سة  توفر 

انتخابي  قانون  اأ�سا�س  على  ُتجرى 
اإلى  والمناطقية،  الطائفية  ُيكر�س 

جانب اأ�سباب اأخرى«.
في هذه الخيمة

ُتجرى  الخيمة  هذه  »في  وق��ال: 
ما  ح��ول  يومية  �سيا�سية  نقا�سات 
نطرحه منذ بداية النتفا�سة الحالية 
والمبادرات التي عملنا عليها �سابقاً. 

عناوين ثالثة
عناوين  ثالثة  اأم��ام  نحن  حالياً 

اأ�سا�سية بالترتيب هي: 
- الأزمة المالية، 

دون  ال���خ���ارج  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل   -
اإرتهان،

- وبناء دولة مدنية، يجب العمل 
عليها مع كل البدائل الموجودة«.

احدى حلقات الحوار

نقا�ص �شيا�شي

العامة  الموؤ�س�سات  من  العديد  لإقفال  حملة  طرابل�س  مدينة  �سهدت 
وقد  المدني.  الع�سيان  من  نوعاً  البع�س  يعتبرها  خطوة  في  الخدماتية 

تفاوتت الآراء بين موؤيد ومعار�س لهذه الخطوة.
موؤ�س�سات اأُغلقت

الميناء،  بلدية  طرابل�س،  بلدية  اإغالقها:  جرى  التي  الموؤ�س�سات  ومن 
ال�سنترال الرئي�سي، قادي�سا )�سركة الكهرباء(، موؤ�س�سة مياه لبنان ال�سمالي، 

مطاحن القمح، المالية، الم�سارف...
يمكن  ل  للنا�س  يومية  خدمات  تقدم  الموؤ�س�سات  هذه  ان  والمعروف 
ال�ستغناء عنها اأو حتى تحمل توقفها عن العمل نظرًا للحاجة الما�سة اإلى ما 

توؤديه من خدمات عامة.
اأبقوا »على اأجهزة الطوارىء في  من قادوا هذه الخطوة يقولون  باأنهم 
بع�س هذه الموؤ�س�سات مفتوحة« ولكن ل يمكن لهذه الأجهزة اأن تعمل لأنها 

تخ�سع لإدارات الموؤ�س�سات ب�سكل مبا�سر.
اأ�سئلة

والأ�سئلة التي تدور في اأذهان الكثيرين:
- هل اإغالق الموؤ�س�سات العامة الخدماتية يخدم »الثورة« في طرابل�س اأم 

العك�س؟!
- هل لهذه الخطوة تداعياتها ال�سلبية على النا�س؟!

- الع�سيان المدني هو قمة »الثورة« ال�سعبية على ال�سلطة، فهل و�سلنا 
اإلى هذه المرحلة؟!

الهيئات الثقافية في ال�سمال: 
»حمى اهلل لبنان واللبنانيين«

كي يك�ن »الفرز« ثقافة عامة

هل اإغالق الم�ؤ�س�سات العامة 
الخدماتية في طرابل�س يخدم 

»الث�رة« اأم العك�س؟!

من�سة »�ساحة... وم�ساحة«:
ح�ار �سيا�سي وت�س�يب مفاهيم

»م�اطن�ن وم�اطنات في دولة«: 
»َخْلُق بديل عن ال�سلطة القائمة« 

اأ�سدرت الهيئات الثقافية في ال�سمال البيان التالي:
اأق�ساه  لبنان من  التي تعم  الإنتفا�سات  المعاناة ومن �ساحات  »من قلب 
في طرابل�س  النور(  )�ساحة  كرامي«  »�ساحة عبدالحميد  اأق�ساه، ومن  اإلى 
تحديدًا تتوجه الهيئات والمجال�س والأندية الثقافية في طرابل�س وال�سمال 
اأهلنا ال�سامدين في الميادين، لنوؤكد على حق التظاهر والإعت�سام في  اإلى 
التي يتواجد فيها �سعبنا بكل قواه وفئاته وطوائفه ومن كل  ال�ساحات  كل 
والحرية  العامة  الحريات  على  الحفاظ  في  حقوقه  عن  دفاعاً  الأع��م��ار، 
التحركات  بكل  والتنديد  خا�سة  ب�سورة  ال��راأي  عن  والتعبير  الإعالمية 
اأماكن تواجدهم، وفي الوقت  الم�سبوهة التي ت�ستهدف المعت�سمين في كل 
العامة  الطرقات  على  المواطنين  اأمور  بت�سهيل  المعت�سمين  نطالب  عينه 

تجنباً لزيادة معاناة المواطن اللبناني ال�سابر وال�سامد«.
لإقرار المطالب

اأ�ساف البيان: »ونوؤّكد على وجوب الإ�سراع اليوم قبل الغد بالعمل الجاد 
والمعت�سمين  المتظاهرين  مطالب  تلبي  التي  والملفات  النقاط  اأبرز  على 
المطالب  ل�سيما  ال�سعد  مختلف  على  المطلوبة  بال�سرعة  واإق��راره��ا 
ووقف  الحقيقي  الإنماء  يحقق  بما  منها  والمالية  والحقوقية  الإقت�سادية 
انتخابي  قانون  اإق��رار  على  والعمل  العام،  المال  ونهب  وال�سفقات  الهدر 
ي�سمن التمثيل ال�سحيح لجراء انتخابات نيابية مبكرة باأ�سرع وقت ممكن«.
العقالنية  »ان  على  وال�سمال  طرابل�س  في  الثقافية  الهيئات  واأك��دت 
الأهداف  اإلى  للو�سول  وال�سوي  ال�سحيح  الطريق  هي  والحوار  والتروي 
والتطلعات الم�ستركة والتي عّبرت وتعّبر عنها �ساحات ال�سمود على كافة 
بغر�س  الراهنة  الأو�ساع  لإ�ستغالل  محاولة  اأّية  واأّن  اللبنانية،  الأرا�سي 
اأغرا�سها و�ست�سطدم  تحقيق المكا�سب الفئوية م�سيرها الف�سل ولن تحقق 

بوحدة ال�سف التي عّبر عنها اللبنانيون.
حمى اهلل لبنان واللبنانيين«
الهيئات الثقافية الموقعة

»ر�بطة  �ل�صمالي«،  للبنان  �لثقافي  »�لمجل�س  �لثقافية«،  »�لر�بطة 
�لنهو�س  »جمعية  �لثقافية«،  �آر�ء  »جمعية  �ل�صمال«،  في  �لجامعيين 
�صابا  �لفيحاء  �صاعر  »موؤ�ص�صة  �لثقافي«،  ناريمان  »�صالون  �لثقافية«، 
»منتدى  �لأدبي«،  فتال  و��صف  ف�صيلة  »�صالون  �لثقافية«،  زريق 
»مركز  �لأدبي«،  �لملتقى  »�أ�صرة  �لثقافي«،  �لر�فعي  م�صطفى  �لعالمة 
جامعة  متخرجي  »جمعية  للكتاب«،  قاف  »نادي  �لثقافي«،  �ل�صفدي 
»مركز  �ل�صنية«،  �لثقافي في  »�لمنتدى  �ل�صمال«،  في  �لعربية  بيروت 
�لعزم �لثقافي )بيت �لفن( �لميناء«، »مركز �لمولوي �لثقافي«، »�لنادي 
�لثقافي في �لقلمون«، »مركز �صالح �لدين للثقافة و�لإنماء – �لكورة«، 
بيت  »جمعية  �لبترون«،  في  �لثقافي  »�لنادي  �لزغرتاوي«،  »�لبيت 
�لثقافي«،  �لأحد  »لقاء  زغرتا«،  عطر  ري�صة  »منتدى  و�لعلوم«،  �لآد�ب 
»منتدى طر�بل�س �ل�صعري«، »جمعية �ل�صفدي �لثقافية«، »مركز �لمنية 
للثقافة  �يليت  »مركز  �لثقافي«،  �لإنعام  »مركز  و�لإعالم«،  للثقافة 
و�لتعليم«، »جمعية �لوفاق �لثقافية«، »جمعية فنون وتر�ث«، »�لمجمع 

�لثقافي �لفني – �لميناء«، »محترف عمر�ن يا�صين للفنون«.

الن�ساطات في »�ساحة  ل تقت�سر 
ال�سيا�سية  الخطابات  على  النور« 
الغنائية  وال��ح��ف��الت  والمطلبية 
»ق�سية  اإل��ى  تتعداها  بل  الوطنية 
العبوات  وتحديدًا  النفايات«  فرز 
يوؤ�س�س  ما  والمعدنية  البال�ستيكية 
لثقافة عامة تنقذ المدينة التي عانت 
على مدى عقود، وماتزال من اأزمات 

النفايات.
وائل زمرلي

اإلى  تحدث  الق�سية  ه��ذه  ح��ول 
�سهيل  وائ��ل  المهند�س  »ال��ت��م��دن« 

زمرلي: 
»عمليات الفرز في طرابل�س بداأت 
قبل ما يزيد عن �سنة وذلك اإثر وقوع 

اأزمة النفايات في المدينة، 
»الفيحاء تفرز«

»الفيحاء  مبادرة  هناك  وكانت 
ُت���ف���رز« ال��ت��ي ت�����س��م ال��ع��دي��د من 
جانب  اإل���ى  الأه��ل��ي��ة  الجمعيات 

البلدية. 
»اإيكو كلوب« »رو�سة الفيحاء« 

في »�ساحة النور«
المدار�س  م��ن  ع��دد  ي�سارك  كما 
من  الفيحاء«  »رو���س��ة  وت��ح��دي��دًا 
خ��الل ن��ادي »اإي��ك��و ك��ل��وب« ال��ذي 
يقومون  والذين  اأبنائي  اإليه  ينتمي 
في  ال��ف��رز  بعمليات  زم��الئ��ه��م  م��ع 
على  �سجعني  مما  النور«  »�ساحة 
اليومي  الن�ساط  بهذا  الم�ساركة 
الخام�سة  ال�ساعة  عند  يبداأ  والذي 

والن�سف فجرًا«.
ر�سالة

كميات  يومياً  »تتجمع  اأ�ساف: 

اأن  وقبل  المياه،  عبوات  من  كبيرة 
بكن�س  »لف��اج��ي��ت«  �سركة  ت��ب��داأ 
ال�ساحة نقوم يومياً بجمع العبوات 

وه��ذه  والمعدنية،  البال�ستيكية 
جميع  اإلى  ر�سالة  بمثابة  الخطوة 

المواطنين للقيام بعمليات الفرز«.

اإبداأ بنف�سك
الم�ساركون  »الأط��ف��ال  وق���ال: 
يعرفون  ول  بال�سعادة  ي�سعرون 
به  الم�ساركة  دون  الفرز«  »معنى 
ي�سعرون  ذاته  الوقت  وفي  عملياً، 
ب��ال��ث��ورة، كما  ي�����س��ارك��ون  ب��اأن��ه��م 
النظافة،  ع��ام��ل  بقيمة  ي�سعرون 

والر�سالة – الهدف من كل ذلك:
اإب���داأ  التغيير  ت��ري��د  كنت  »اإذا 

بنف�سك««.
اإلى  اأ�سار  زمرلي  وائل  المهند�س 
»اأن غالبية من ي�سارك في هذا العمل 
ومن  الأط��ف��ال  م��ن  ه��م  الح�ساري 
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق وال�����س��رائ��ح 

المجتمعية«. 
الم�ساركين  ت��ع��ري��ف  »دورن�����ا 
جمع  تم  الآن  حتى  الفرز.  بكيفية 
البال�ستيك  م��ن  غ���رام  كيلو   600
ت�سليمها  يتم   )2019/10/29(
يقوم  ال��ذي  النفايات  ف��رز  لمعمل 
ثمنها  وب��دل  بيعها،  ثم  بتو�سيبها 
في  عمال  لتوظيف  مخ�س�ساً  يكون 

فرز النفايات«.
»ثقافة الفرز من الم�سدر«

توؤ�س�س  الفرز  عمليات  »ان  واأكد 
»لثقافة الفرز من الم�سدر« لت�سبح 
لمدينة  ح��ي��اة  واإ���س��ل��وب  ن��ه��ج��اً 

الح�سارة طرابل�س.
وما يبعث على التفاوؤل ان م�ساألة 
جمع النفايات في ال�ساحة ومحيطها 
ت�ستمر طيلة  اإليها  الموؤدية  والطرق 
وخا�سة  الكثيرين  قبل  ومن  النهار 
الأطفال، وهذا ما يدل على م�ستوى 

الوعي عند النا�س«.
ختم المهند�س وائل �سهيل زمرلي.

جمع العبوات الفارغة في ال�شاحة

المهند�ص وائل زمرلي
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راأي النا�س: ح�ل »الث�رة« في طرابل�س )الحلقة الثانية(

»حرا�س الث�رة«: �سباب متط�ع�ن لحل الم�سكالت وم�ساعدة المحتاجين

من�سة »لبنان ينتف�س«: اإ�ستبيان اآراء المعت�سمين

المهند�ص عبدالله جوادبدور الخوليفاطمة زين الدينندى نجارالنقيب نعمة محفو�ص

- ما راأيك بالتحرك ال�سعبي؟
- ما هي اأ�سبابه، وما هي اأهدافه؟

- كيف تتوقع النتيجة؟
اأ�س��ئلة توجهت بها »التمدن« اإلى 
م��ن التقاه��م مندوبه��ا ف��ي جولت��ه، 

وكانت الإجابات التالية:
رهان اأهل الحكم على تعب 

النا�ض خطاأ كبير 
النقي��ب نعم��ة محفو���س )نقي��ب 
ال�س��ابق والمر�س��ح ع��ن  المعلمي��ن 
طرابل���س في النتخاب��ات الأخيرة( 

قال:
»ه��وؤلء النا���س َنًف�َس��ُهم طوي��ل، 
واإذا راه��ن اأه��ل الحك��م عل��ى اأنه��م 
عل��ى  راهن��وا  اأو  يتعب��ون،  �س��وف 
الأمط��ار والطق���س ف��اإن ذل��ك خط��اأ 
كبير، اإذ ان كل �سخ�س في ال�ساحات 
اأ�س��بح قائدًا وحدد ما يريد ويعرف 

كل الألعيب«.
�سعار الثوار واحد هو الوطن

ندى نجار قالت:
»بم��ا اإن »الثورة« بداأت فال يجب 

ان تتوقف«.
»والأ�سباب هي الو�سع المعي�سي 
ال�س��عب والف�س��اد الذي يعم لبنان، 

وكم��ا نرى فاإن و�س��ع البل��د لم يعد 
محموًل ب�سبب الإفال�س«.

»اأن يث��ور ال�س��عب اأف�س��ل من ان 
يتح��ول اإلى مخ��رب للوط��ن والبلد 

ويعتدي على ملكية الغير، 
اأو اأن ت�س��تغل قوى خارجية فقره 
وعوزه لتوظيفه لم�سالحها الخا�سة 

على ح�ساب الوطن«.
اأ�س��افت: »ه��ذه فر�س��ة وح��ّدت 
جميع اللبنانيين، حيث خلع الجميع 
جلودهم الحزبية، واأ�سبح �سعارهم 

واحدًا هو الوطن«.
»ف�س��ل ه��ذه »الث��ورة« عواقب��ه 
تعيدن��ا اإل��ى و�س��ع اأ�س��واأ مم��ا كنا 
عل��ى  العم��ل  يج��ب  لذل��ك  علي��ه، 
اإنجاحه��ا، وعلى اإحاطته��ا بالرعاية 

حتى ل ينحرف م�سارها«.
مطالب ال�سعب واإل �سيقع 

الهيكل على روؤو�ض الجميع
المهند�س عبداهلل جواد قال:

»ال�س��تهتار الكبير بحق ال�س��عب 
الدول��ة  اأم��وال  وه��در  والف�س��اد 
المدرو�س��ة  غي��ر  وال�س��رائب 
والرتجالي��ة اأو�س��لت ال�س��عب اإلى 
النفج��ار، فال التقاري��ر الدولية ول 
ول  الدول��ي«  »البن��ك  تحذي��رات 

ن�س��ائح الدول المانحة وال�س��ديقة 
لقت اآذاناً �س��اغية، اإذ بلغت ن�س��بة 

البطالة في لبنان 
اأكثر من %35.

وتراجعت كافة الأعمال خ�سو�ساً 
قطاع البناء والعقارات حيث تخطى 

التراجع %30، 
واأذكر هنا عكار عا�سمة الحرمان 
حي��ث تع��دت ن�س��بة البطال��ة فيه��ا 
البن��اء  قط��اع  تراج��ع  فيم��ا   ،%50
والعقارات اإلى 90%، بالإ�سافة اإلى 

النتاج الزراعي وغيره.
وعلى الدولة ان ُت�سغي جيدًا اإلى  
مطالب ال�س��عب وتلبي الحد الأدنى 
م��ن حقوقه، واإل �س��يقع الهيكل على 
الجميع وتكون الدولة وال�سعب هما 

ال�سحية...«.
اهلل �سين�سر ال�سعب فالحالة 

لم تعد ُتحتمل
بدور الخولي قالت:

»الحال��ة لم تع��د ُتحتم��ل من فقر 
وج��وع وبطال��ة والو�س��ع المزري، 
لذل��ك فاإن »الثورة« مهم��ة جدًا رغم 

انها اأتت متاأخرة،
اهلل معن��ا و�سين�س��رنا باإذنه لأننا 
نج��اح  اأتمن��ى  لذل��ك  ح��ق،  عل��ى 

»الثورة««.
في ال�ساحة حتى  تحقيق 

المطالب
فاطمة زين الدين قالت:

»ال�س��عب كان يج��ب ان يثور من 
زم��ن بعيد، ولك��ن اأن تاأت��ي متاأخرًا 

اأف�سل من ان ل تاأتي اأبدًا،
كم��ا ن��رى النا���س يموت��ون عل��ى 
اأبواب الم�ست�سفيات ول من ي�ساأل!!

وبلدنا اأ�س��بح بلد المح�سوبيات، 
ونحن ما زلنا و�سنبقى في ال�ساحات 

حتى تتحقق مطالبنا«.
نر�سم م�ستقبل لبنان

رينه ريما قالت:
»اإنه��ا »ث��ورة« ح�س��ارية مبنية 
على وجع �س��عب يعاني م��ن اأزمات 
عديدة، ومن �س��يء اإلى اأ�س��واأ حتى 
و�س��لنا اإلى الياأ�س، ومن بعد الياأ�س 

عادة تكون »الثورة«.
نح��ن الآن نر�س��م م�س��تقبل لبنان 
اأبنائ��ه،  م��ن  اأح��د  يهج��ره  ل  لك��ي 
كل  اأم��ام  �س��امخة  اأرزت��ه  ولتبق��ى 
العالم. ونح��ن نتاأمل اأن ننال نتيجة 

ايجابية«.
�سليم النمل

في خيمة »حرا�س الثورة« اإلتقت 
عبيان  نهى  النا�سطة  «ال��ت��م��دن« 
الت�سمية  ه��ذه  معنى  عن  و�ساألتها 

لخيمتهم فقالت:
النا�سطة نهى عبيان

مجموعة  هي  الثورة«  »»حرا�س 
ال��ذي��ن  المتطوعين  ال�����س��ب��اب  م��ن 
قد  م�سكلة  اأي��ة  ح��ل  على  يعملون 
تح�سل في ال�ساحة بغية اإنجاح هذه 
تخو�سها  التي  ال�سعبية  ال��ث��ورة 
طرابل�س اإلى جانب مختلف المناطق 

اللبنانية«.
دورنا الم�ساعدة

على  يقت�سر  ل  »دورن��ا  اأ�سافت: 

م�ساعدة  نحاول  فنحن  الأم��ر،  هذا 
النا�س، المري�س، الفقير.... 

نقوم بجمع تبرعات لطهو الطعام 
وتوزيعه على المعت�سمين. 

النا�س،  وج��ع  اإل��ى  ن�ستمع  كما 
اإذا  نحاورهم، نمد يد الم�ساعدة لهم 
اإحتاجوا، وفي ذلك تعبير عن اأننا يد 

واحدة«.
من مختلف المناطق

حالياً  الثورة«  »»حرا�س  وقالت: 
المناطق  مختلف  من  �سخ�ساً   80
ال�سمالية، وهم متطوعون ل يتلقون 
اأي اأجر، وجودنا في ال�ساحة بداأ مع 
اإنطالقة الثورة،  و�سنبقى هنا حتى 

تحقيق الأهداف المن�سودة«.

في خيمة »لبنان ينتف�س« تحدث 
الجامعي  الطالب  »ال��ت��م��دن«  اإل��ى 
على  ج��واب��اً  ف��ق��ال  زك��ري��ا  يو�سف 

�سوؤالنا:
يو�سف زكريا 

»ن��ح��ن م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ط��الب 
»اإ�ستبيان«  ن�ستغل على  الجامعيين 
ال�ساحة،  في  النا�س  مطالب  ح��ول 
ن��ع��ر���س ع��ل��ي��ه��م ال��م��ط��ال��ب ال��ت��ي 
الحكومة  من  والمطلوب  بحوزتنا 

النتقالية العمل عليها، وهي:
ق��ان��ون  واإق������رار  ���س��ي��اغ��ة    -1
واآخر  ال�سيوخ،  لمجل�س  اإنتخابي 
اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  ال���ن���واب  لمجل�س 
ومن  للن�سبية  ووف��ق��اً  المحافظة 
يوؤمن  بما  الطائفي،  القيد  خ��ارج 
انتخابات  واإج���راء  التمثيل  عدالة 

نيابية مبكرة خالل 6 اأ�سهر.

ال�سريبة الت�ساعدية
2- �سوغ واإقرار نظام »ال�سريبة 
الأم��ن  ي��وؤم��ن  مما  الت�ساعدية«، 
بتحميل  الجتماعيين،  وال��ع��دال��ة 
�سريبية  اأعباء  الم�سرفي  النظام 

اأكبر.
الفا�سدون والأموال المنهوبة

المنهوبة  الأم��وال  اإ�ستعادة   -3
بالفا�سدين  العقوبات  اأ�سد  واإن��زال 

ومن معهم ومحاكمتهم.

ال��الم��رك��زي��ة  ن��ظ��ام  تطبيق   -4
الإدارية.

العفو العام
5- اإقرار قانون العفو العام.

لجنة للمراقبة والمالحقة
6- اإن�ساء لجنة ا�ست�سارية موؤلفة 
مواكبة  ب��ه��دف  ال��ح��راك  ق��وى  م��ن 
برنامج  تنفيذ  ور���س��د  ومتابعة 
المطالب  وهذه  النتقالية.  الحكومة 
لي�ست نهائية بل قابلة للتعديل بناء 

على اآراء ورغبات المعت�سمين«.
نتائج الإ�ستبيان

من  جيد  اإق��ب��ال  »هناك  اأ���س��اف: 
وفي  اآرائ��ه��م.  اإع��ط��اء  على  النا�س 
ودر���س  ب��ف��رز  �سنقوم  المح�سلة 
�سمن  م���ن  ب��ه��ا  والأخ�����ذ  الآراء 

المطالب«.

بعد حلقة »ي�صقط  حكم �لفا�صد« على 
�ل�صعب  ذّكرت  �لتي  �لجديد«،  »قناة 
�ل�صحافة  وك�صفته  �صبق  بما  �للبناني 
�لمرئية منذ �صنو�ت، و�لتي و�كبتها في 
�لمكتوبة،  �ل�صحافة  في  تقارير  حينه 

لكن ل حياة لمن تنادي!!
�لق�صائية  �ل�صلطة  يومها  تتابع  ولم 
هناك  لأن  �لف�صائح،  تلك  من  �أي 
نهب  �أ�صا�صيون في  �صركاء  �صيا�صيين  

�لمال �لعام. 
الحراك ال�سعبي في كل 

�ساحات الوطن
�لعفوي  �ل�صعبي  �لحر�ك  هذ�  �ليوم 
�لجوع  ب�صبب  �ل�صارع  �إلى  نزل  �لذي 
�لم�صتقبل، في  و�لبطالة و�لخوف على 
مختلف  وطرق  و�صاحات  �صو�رع  كل 
تلك  جاءته  �للبنانية،  و�لبلد�ت  �لمدن 
�لنار  على  �لزيت  لت�صب  �لحلقة 

�لمتاأججة في �صدور كل �للبنانيين.
في اإيطاليا قا�ٍض �سجاع 

فعملية »الأيادي البي�ساء«
�إلى  بحاجة  �أ�صبحنا  هذ�  كل  �أمام 
قادها  �لتي  �لبي�صاء«  »�لأيادي  عملية 
قا�ٍس �إيطالي �صجاع لم يهب �لموت ول 
»فر�ن�صي�صكو  �لقا�صي  هو  لئم،  لومة 
�صافيريو بورللي«، �لذي با�صرها مطلع 
عندما  �لمن�صرم  �لقرن  ت�صعينيات 
�لف�صاد  رو�ئح  �يطاليا  في  طفحت 
�لمال  رجال  مع  �لمتحالف  �ل�صيا�صي 

و�لأعمال.
لأجل �ل�صدف لقد توفي هذ� �لقا�صي 
بتاريخ 2019/7/20 عن 89 عامًا في 
رثاه  حيث  »ميالنو«،  م�صت�صفيات  �أحد 
ماتاريال«  »�صيرجيو  �لإيطالي  �لرئي�س 

بقوله: 
�لتزم  رفيع  قا�صيًا من طر�ز  كان   «
وخدم  �لقانون  و�إحتر�م  رفعة  بتاأكيد 

�لجمهورية باإخال�س«.
وا في ال�سجون �سيا�سيون ِزجُّ

�لقا�صي بكل  �لعملية قادها هذ�  تلك 
جر�أة وعزة نف�س، وقد �أّدت �إلى �إعتقال 
�لمئات من رجال �لأعمال و�ل�صخ�صيات 
نهب  في  معهم  �لمتو�طئة  �ل�صيا�صية 
�ل�صجون،  في  وزجهم  �لعام،  �لمال 
�لم�صتقبل  �إنهاء  ذلك  عن  ترتب  حيث 
توقيفهم،  تم  من  لغالبية  �ل�صيا�صي 
عملية  بعد  �إيطاليا  �أن  قيل  يومها 
كانت  كما  تعد  لم  �لبي�صاء«،  »�لأيادي 
�لم�صددة  �لرقابة  �نتظمت  قبلها، حيث 
على �أهل �ل�صيا�صة ومن يدور في فلكهم 
حكم  و�أ�صبح  و�أعمال،  مال  رجال  من 

�لقانون و�لمحا�صبة هما �ل�صائدين في 
�لحياة �ل�صيا�صية �ليطالية. 

و�سيا�سيون هربوا خوفًا
يومها  »بورللي«  �لقا�صي  تولى  لقد 
�لق�صاة  من  فريق  مع  �لإدعاء  رئا�صة 
�ختارهم بنف�صه، ولم ُيترك �أي �صيا�صي 
َق  �إلَّ وُحقِّ من �ل�صالعين باأمور �لف�صاد 
�ل�صيا�صيين  كبار  بع�س  �أن  حتى  معه، 
بعد   1994 عام  �إيطاليا  من  هرب  قد 
�لتحقيق معه، خوفًا من توقيفه، وذلك 
بم�صاعدة »�لمافيا �لإيطالية« ذ�ت �لباع 

�لطويل في ق�صايا �لتهريب!!
ولبنان ماذا يحتاج بعد 

الحراك ال�سعبي؟
ما  ظل  في  �للبناني  �لو�قع  نعم 
يح�صل من حر�ك �صعبي باأم�س �لحاجة 
�إلى قر�ر �صيا�صي بتغطية �لق�صاء لكي 
وت�صميم  وبجر�أة  منهم  و�حد  يتولى 
يعد  لم  �لتي  �لملفات  تلك  متابعة 
ومن  �لتد�ول  من  �صحبها  بالإمكان 
�صمير �لنا�س، لأن نهب مال �لدولة هو 
ل  �لمنقول،  �لعام  �لمال  نهب  بمثابة 
من  �صاأن  �صاأنه  �لزمن،  لمرور  يخ�صع 
يغت�صب �لمال �لعام غير �لمنقول �لذي 
ل يتقادم و�صع �ليد عليه بمرور �لزمن.

لتقويم الإعوجاج
�لعملية  هذه  مثل  �إلى  بحاجة  لبنان 
دونها،  م�صتقباًل  لبنان  يتغير  لن  �لتي 
�لج�صم  في  �لأعوجاج  ّم  قوِّ وكما 
�ل�صيا�صي �لإيطالي، ل ُبدَّ من �لو�صول 
ُفتحت  حال  في  �لنتيجة  ذ�ت  �إلى 
دون  ومن  �صفافة  ب�صورة  �لتحقيقات 
يتولها  من  على  �صيا�صية  �صغوط  �أية 

من �ل�صلطة �لق�صائية، 
فجور و�سرقة بغطاء

بحاجة  نحن  �لغاية  هذه  ولتحقيق 
�لى قا�ٍس من قامة »بورللي« لكي ُيقطع 
لبنان،  �لمالي �لج�صع في  �لف�صاد  د�بر 
و�لذي لم يكن لي�صل �إلى ما و�صل �إليه 
على  مالي  وهدر  و�صرقة  فجور  من 
�لمك�صوف لو لم يكن �أهله متناغمين مع 
مال  �صرقة  من  �لمنتفعين  �ل�صيا�صيين 

�ل�صعب. 
كـ  لبناني  قا�ٍس  بدون  �إ�صالح  ل   -

»بورللي«
- وهو موجود... ولكن...؟

نجد  �أن  علينا  �لغد  قبل  �ليوم  لذ� 
»بورللي« لبناني يقوم بما قام به �لأول 
في �إيطاليا، �إذ من دون ذلك عبثًا ننادي 
في  �لف�صاد  على  و�لق�صاء  بال�صالح 

لبنان. 
�إلى  يفتقد  ل  �لق�صائي  و�لج�صم 
�لمطلوب  لكن  »بورللي«  �أمثال  ق�صاة 
�لمهمة،  هذه  �صيتولى  من  يحمي  قر�ر 

لكي ُيقِدم دون تردد �أو خوف!! 
رئي�س هيئة الأركان الأ�سبق 
في قوى الأمن الداخلي

-الحراك ال�سعبي في كل ال�ساحات 
-والإنقاذ الوطن من الف�ساد والفجور 

وال�سرقة نحتاج لقا�س 
لبناني كاالإيطالي »بورللي«

البروف�سور
اأمين عاطف
�سليبا

�سقة مفرو�سة ديلوك�س:
3 غرف نوم
3 حمامات

�سالون
�سفرة

جلو�س
مطبخ

�سارع الكوندور – خلف بنك عودة
طريق الميناء طابق 3

للمراجعة:
03/550175       03/208607

»حرا�ص الثورة« في خيمتهم

»اإ�شتبيان«
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من�سة »جن�سيتي كرامتي«: باق�ن في ال�سارع حتى تحقيق مطالبنا

في دارة القائد د. عبدالمجيد الرافعي »لقاء الثالثاء«: 
»ال�سعب ت�حد بال ح�اجز طائفية فال�جع واحد من ال�سمال اإلى الجن�ب«

»الأعالم اللبنانية«: »الخيمة الطالبية«: تعزيز ال�سم�د في ال�ساحة
مرغ�بة والطلب عليها كبير

حملة »جن�سيي كرامتي« تخو�س 
�س��نوات  من��ذ  المطلبي��ة  معركته��ا 
اإّل  ميدان��اً  تت��رك  ل  وه��ي  بعي��دة 
وتكون حا�س��رة في��ه، ول عجب ان 
تكون م�ساركة في »ثورة 17 ت�سرين 

الأول«.
�سباح دلول

ف��ي خيم��ة الحمل��ة ف��ي »�س��احة 
ال�س��يدة  اإلتق��ت »التم��دن«  الن��ور« 

�سباح دلول فقالت:
»من��ذ اأكث��ر م��ن 12 �س��نة ننظ��م 
�س��لمية  وتح��ركات  اعت�س��امات 
وننا�س��د الم�س��وؤولين ون�س��مع منهم 
الكثي��ر م��ن الوع��ود، وف��ي مقدمهم 
الرئي�س �س��عد الحري��ري الذي تعهد 
باعط��اء الجن�س��ية اللبناني��ة لأبناء 
الأم اللبنانية قبل �سواها، ولكن هذا 

لم نره واقعاً«.
لبنان الر�سمي والجن�سية 

لالأثرياء
»لبن��ان الر�س��مي ل يعت��رف بن��ا 
الأعم��ال  رج��ال  وُيف�س��ل  كاأمه��ات 
ببيعه��م  ان  يعتق��دون  والأثري��اء، 
الجن�س��ية اللبناني��ة لبع���س هوؤلء 
الم�س��تقبلية  م�س��الحهم  يحقق��ون 

وهذا خطاأ كبير«.
حقنا الم�ساوة بين الرجل 

والمراأة
اأ�س��افت: »ن�س��ارك في »الثورة« 
ال�سعبية التي نعتقد ان با�ستطاعتها 

تح�سيل حقوقنا المغت�سبة. 
د�س��تورياً من حقنا الم�س��اواة مع 
الرجال في منح الجن�س��ية لأولدنا، 
ولكن اأي عدل هذا الذي ل ُين�سفنا«.

م�ستمرون ولو ترك الآخرون
»في هذه الخيم��ة نعمل على رفع 
�س��وتنا لي�س��اله اإلى الكل و�س��وف 

ت��رك  واإذا  تحركاتن��ا،  ف��ي  ن�س��تمر 
المتظاهرون ال�س��ارع لن نتركه نحن 

اإّل عندما ن�سترد حقوقنا«.
الغالبية ال�سعبية مع حقنا
�سباح دلول اأ�سارت اإلى انه:

م��ن  ن��وع  الخيم��ة  ف��ي  »يج��ري 
ال�س��عبية ح��ول  ل��الآراء  ال�س��تفتاء 
ان  تبي��ن  الآن  وحت��ى  ق�س��يتنا، 

الغالبية المطلقة مع حقنا«.
با�سيل... با�سيل

واأكدت على �سرورة:
الكرا�س��ي  ديمغرافي��ة  »اإبط��ال 

والطائفية لأنهم��ا يحولن دون منح 
الوزي��ر  وكان  لأولدن��ا.  الجن�س��ية 
جب��ران با�س��يل ق��د اأعل��ن بو�س��وح 
رف�س��ه لحقن��ا في  اإعطاء الجن�س��ية 
اللبناني��ات  لأبن��اء  اللبناني��ة 
الج��وار،  دول  م��ن  المتزوج��ات 
متجاهاًل اأنه ي�س��تفيد من لجئي هذه 
م��ن  مت��دٍن  م�س��توى  اإن��ه  ال��دول، 
الأخ��الق الوحدوي��ة، ل بل ل وجود 
لالأخ��الق – الوحدوي��ة الوطني��ة – 

عند من يقول هكذا كالم«.
من منحوا الجن�سية بمرا�سيم 

�سعفي اأبناء اللبنانيات
وختم��ت: »الأرقام ت�س��ير اإلى اأن 
ع��دد م��ن ح�س��لوا عل��ى الجن�س��ية 
الجمهوري��ة  رئي���س  م��ن  بمرا�س��يم 
تحت حجج مختلفة ُي�س��كل �س��عفي 
عدد اأبناء اللبنانيات المتزوجات من 

غير اللبنانيين«.
يعرفن��ا  ل  ال�س��ديد  »لالأ�س��ف 
موا�س��م  ف��ي  اإّل  الم�س��وؤولون 

النتخابات. 
واإذا كانت الن�س��اء ُي�س��كلن ن�سبة 
ل  لم��اذا  اللبنانيي��ن  م��ن   %49.8

يعطونا حقوقنا«؟!

اإجتماع��ه  الثالث��اء«  »لق��اء  عق��د 
ال�سبوعي في دارة القائد الراحل د. 
عبدالمجيد الرافعي برئا�س��ة عقيلته 

المنا�سلة ليلى بق�سماطي الرافعي.
مو�س��وع  كان  النقا���س  مح��ور 
التحرك الجماهيري وثورة ال�س��عب 

�سد طغمة الف�ساد والمرتكبين.
وقد اأ�سدر اللقاء بياناً جاء فيه ان 
»التط��ورات  ناق�س��وا  المجتمعي��ن 
تح��رك  ع��ن  الناتج��ة  المت�س��ارعة 
قطاع��ات ال�س��عب ف��ي كل المناط��ق 
اللبنانية، وربم��ا المرة الأولى التي 
ُيجمع عليها اللبنانيون حول ق�س��ية 
واح��دة تخط��وا فيه��ا كل الحواجز 

اأن  وفهم��وا  والطائفي��ة  النف�س��ية 
اإل��ى  ال�س��مال  م��ن  واح��د  وجعه��م 

الجنوب«.

واأك��د اللقاء انه يق��در »باإيجابية 
اإقدام رئي�س الحكومة على اإ�س��تقالة 

الحكومة«.

ومما جاء في البيان: 
»ان تعن��ت ال�س��لطة ب��كل فئاته��ا 
ومكابرتها ومحاولتها تمييع مطالب 
د الأو�ساع اأكثر  ال�س��عب المحقة عقَّ
ف��كان كل يوم يمر دون المبادرة اإلى 
المعالج��ة يزي��د المعان��اة ويدخ��ل 
�س��المة  ته��دد  �س��لبية  عوام��ل 

المواطنين والوطن«.
الج��دي  بالعم��ل  اللق��اء  وطال��ب 
»لمالحق��ة الفا�س��دين وناهبي المال 
الع��ام – م��ال اللبنانيي��ن – الذي��ن 
ُحرم��وا منه وذهب اإل��ى جيوب اأهل 

الحكم وحا�سيتهم«.

الطالب الجامع��ي ريا�س الأيوبي 
ه��و واح��د م��ن ال�س��باب الجامعيين 
الذين يقومون بن�ساطات متعددة في 

خيمتهم قال ل� »التمدن«: 
ريا�ض الأيوبي

الط��الب  م��ن  مجموع��ة  »نح��ن 
الجامعيين والثانويين ين�س��م اإلينا، 
نق��وم  الأ�س��اتذة،  بع���س  اأحيان��اً، 
خا�س��ة  الثي��اب،  تبرع��ات  بحمل��ة 
ال�س��توية منه��ا، وذلك لتوفي��ر ما قد 
م��ن  المعت�س��مين  بع���س  يحتاج��ه 
مالب�س توفر لهم �س��بل ال�س��مود في 
ال�س��احة اأط��ول وق��ت، وف��ي الوقت 
عينه نك�سر جدار التبعية وال�ستزلم 
لل�سيا�س��يين الذين ي�س��تغلون حاجة 

المواطنين«.

جمع الثياب بداية قد تتطور
»البداي��ة كانت مع جم��ع الثياب، 
ربم��ا ننتق��ل اإل��ى الطب��خ واإلى جمع 
الم�ساعدات للمحتاجين، وهذا العمل 
ح�س��رًا بالط��الب كي ل ي�س��تغله اأي 

طرف«.
نقا�سات علمية واجتماعية

لنقا�سات  اأ�ساف: »نح�س��ر حالياً 
اجتماعي��ة  م�س��ائل  ح��ول  علمي��ة 
واقت�س��ادية. ونح��ن ن�س��كل رابطة، 
يعرف��ون  لط��الب  ر�س��مية،  غي��ر 
بع�سهم، تجمعوا �س��وياً ونزلوا اإلى 

ال�ساحة«. 
الطالب ريا�س الأيوبي ختم:

»بع��د فرز الثياب نق��وم بتوزيعها 
على المحتاجين«.

لأن الراية المرفوعة في »ثورة 17 ت�سرين الأول« هي العلم اللبناني فقط 
عار�سين  ومحيطها  النور«  »�ساحة  في  الباعة  اإنت�سر  فقد   ،– �سواه  – ول 
اأعالماً من مختلف الأحجام واإلى جانبها قبعات واأقنعة )ما�سكات( بال�ستيكية 

باألوان العلم الوطني.
ويوؤك��د ع��دد من الباع��ة »اأن بي��ع العلم يزدهر في الموا�س��م منها مو�س��م 
»الثورة« التي تعم الأرا�سي اللبنانية، ولذلك فقد كان الطلب كبيرًا على هذه 

الرايات في الأيام الأولى، اإّل انها تراجعت مع مرور الوقت«.
اأحد الباعة قال:

»ف��ي وق��ت تعطلت فيه الأ�س��غال واأغلقت الموؤ�س�س��ات العامة والخا�س��ة 
��ل ق��وت عيالنا اليومي، ل��م يكن اأمامنا  واإرتفعت اأ�س��عار ال�س��لع، وكي ُنَح�سِّ
�س��وى العمل في هذه التجارة التي ت�س��اعدنا عل��ى تاأمين ربطة خبز ووجبة 

طعام، والحمد هلل«.

م�شاركة في الحملة

خلل اللقاء

جمع الثياب للمعت�شمين

... �أما بعد؟؟ �صارع �صديقي �إّياه... 
و�لأ�صئلة  �لحميدة...  �لأخالق  ذو 
م�صهدّية  عن  بال�صتف�صار  �لَخِبيثة... 
وُم�َصبّباِتها  »�لُمَزْلِزَلة«...  طر�بل�س 
بخفايا  �لتام  يقيني  رغم  �لحقيقّية... 
بالنو�يا  �لُمزدِحَمة  �لُمَبّيَتة...  �صوؤ�له 
�ل�صيطانّية... �أجبته بجر�أة بيوت �لعلم 
�لقيود  من  �لمتحّررة  �لمتو��صعة... 
�لطائفّية و�ل�صيا�صّية �لمقيتة... قائاًل: 

يا عزيزي...
ف�صاد...  من  فّتاكة...  ُموِبقات 
وظلم...  وبطالة...  وجوع... 
وته�صيم...  وقهر...  وحرمان... 
و�صياع...  و�إذلل...  وتهمي�س... 
و�لربط...  و�لحّل  �لأمِر  ُولة  �أَْمَعَن 
منذ  َغْر�َصَها...  عمْد...  بغير  �أو  بق�صْد 
و�لقلوب  �لنفو�س  في  بعيد...  �أمٍد 
من  عرو�صهم  على  خوفًا  و�لعقول... 
لمكت�صباتهم  وحماية  �لنهيار... 
وم�صالحهم من �ل�صياع... وهي �أوَهن 

من خيِط �لعنكبوت...
يا عزيزي... 

»ُدْنكو�صوتّية«  تحليالٍت  عن  بعيدً� 
�لنو�دي  بها حتمًا  »�َصَتْعلُك«  ُمقِرفة... 
و�لقليمّية  �لمحلّية  و�ل�صحف 
ولماذ�...  وكيف  متى  عن  و�لدولّية... 

و�أخو�تها!... 
»مهاتر�ٍت«...  عن  وبمعزل 
»ِغبَّ  و»هرطقاٍت«...  و»�صعار�ٍت«... 
�لطلْب«...  �صعبوّية مقّززة...  �صَتْماَلأُ 
« �لآذ�ن و�لمجال�س  �لأفو�ه... و»َت�صمُّ
بم�صاِرِبها  و�لخا�صة...  �لعامة 
�لمختلفة...  لي في هذ� �لحدِث �لجَلِل 
معي  ��صتطعت  �إن  »و�قعّية«...  قر�ءة 
»�صارٍخ«،  بهدوٍء  و�أ�صهبُت  �صبر�... 
قائاًل:  في زمن »رديٍء«... »عجيٍب«... 
فيه  �صاَد  نعي�س...  كالذي  »غريٍب«... 
و�لم�صلحة  و�لنفاق  و�لغدر  �لجهل 
�أقد�ر  فيه  َرُخ�َصْت  �ل�صخ�صّية... 
مف�صدة  فيه  وَفاَحْت  �لنا�س... 
مو�صوعة  فيه  و�صاَعْت  �لتعالي... 
انّية... ��صطَرَبْت و�ختلَّْت  �لأخالِق �لُربَّ

فيه �لمقايي�س و�لمو�زين... 
و�أ�صحْت فيه:

�لمنفعة �لعامة »ُخر�َفة« َخيالّية...
و�لمناد�ة بالحّق و�لعدل و�لن�صاف 
خ�صبّية«  »ُلغة  �لقانون  وحكم 

»َرجِعيَّة«... 
�لديمقر�طية  �لحقوق  وممار�صة 
بحّرية  »تر�صيحًا«...  »�إقتر�عًا« 

وتجّرد... »وجهة نظر َزباِئِنيَّة«...
على  وُت�صَترى...  ُتباع  »�ِصلعة«... 
و�لخدمات  و�لميول  �لم�صالح  ر�صيِف 

�ل�صيا�صّية �لَمْو�ِصمّية...     
طر�بل�س  مدينة  على  �أَُم�ْصَتْغَرٌب 
و�لعلماء...  �لعلم  مدينة  �لعزيزة... 
و�لماآثر  �لحميدة  �لأخالق  ذ�ت 
�لمباركة �لحّية... �أن َتُثوَر على و�ِقعها 

�َلمْكلوم؟ 
�أن ينفِجَر قلبها �لعاتب �لمفجوع؟ 

و�لتهمي�س  �لخوف  قيود  َتك�صَر  �أن 
و�لخنوع؟ 

طر�بل�س...  مدينة  على  �أَُم�ْصَتْغَرٌب 
�ل�صاِبرة على نكبتها... �لمكاِبرة على 
ماآ�صيها...  على  �ل�صاِمدة  �أوجاعها... 
�أن »َت�ْصَفَع« وْجَه كّل من م�سَّ هويتها، 

باأبنائها،  و�إ�صتهز�أ  تاريخها،  وَمحى 
كبارها  و�أذّل  ُمقّدر�تها،  و�صادر 
رموزها،  على  وَتطاول  ومفكّريها، 

و�أْقعَد ِهّمة �صبابها؟
يا عزيزي... 

�إلى  »طر�بل�س«  عادْت  لقد 
�لمدوّية...  وم�صهدّيتها  »طر�بل�س«... 
و�لمحبة...  بال�صدق  �لناب�صة 
على  و�لحفدة  �لأبناء  حتمًا  �َصيرويها 
»لِزَمة«...  �إ�صافة  مع  �لأزمنة...  مّر 
�أرْدنا  �إن  »و�ِقِعّية«...  »َعْقالنّية«... 
»نبيلة«...  »�صريفة«  »حياٍة«  توريَث 
َف�صّتاَن �صّتاْن... بين »�صياِع« �لبالد... 
فمحبة  �لوطنّية...  �لآلم«  و»ُمد�و�ة 
�لأوطان... على ما َنعتِقْد وُنوؤمْن... ل 
�لأر�س  �صرِب  �أو  بال�ُصر�خ  تكون 
�لدعاء و�لأهازيج  �أو كثرة  بالأقد�م... 
بالتلّوِن  �أو  �لمو�ِصمّية...  �لرناّنة 
�لظروف و�لأحو�ل  و�لنبطاِح بح�صب 
�لِقَيِم  با�صتعاَدِة  بْل...  �لدولّية... 
�لديِن  بثالوِث  ِك  بالتَم�صُّ �لن�صانية... 
بالن�صِج  �لحميدة...  و�لأخالق  و�لعلِم 
و�لم�صائِب  �ل�صد�ئِد  عند  و�لوعي 
و�لعمِل  �لذ�ْت  بتح�صيِن  �لقاهرة... 
وفق  وهدوء...  ب�صمٍت  �لدوؤوب... 
روؤى و��صحة نقّية نزيهة... بالهتماِم 
بالق�صور... مهما  �للَُباْب... ل  باللَُباِب 

َطَغْت »�ل�صود�وّية« �لبغي�صة...       
َطاأَ«  »ُمَطاأْ �صديقي...   غادَر 
�لر�أ�ِس... »ُمَتْمِتمًا« عن »�لأولوّيات«... 
في ظّل ما »ِحيَك«  و»ُيَحاْك« في �لغرِف 
موؤ�مر�ٍت  من  �لمقفلة...  �ل�صود�ِء 
ود�صائ�س »معلوَمة - مجهوَلة«... على 

م�صرح لعبة �لأمِم �لقذرة...   
طر�بل�س  مدينة  يا  �أنِت  ُمَباَرَكٌة 
َمْن�ِصيَّة...  كانت  �لتي  �لحبيبة... 
�لمحلّية  �لأنظاِر  ِقْبَلَة  فاأْم�َصْت 
�إل  َي�ُصحَّ  ولن  و�لدولّية...  و�لقليمّية 

�ل�َصحيح... ولو بعد حين... 

مباركة يا مدينتي الحبيبة... 
وعادت »طرابل�س« اإلى »طرابل�س« 

قراءة »واقعّية« في م�سهدّية 
طرابل�س »الَجِليَلة«

الدكتور
محمود
محمود
المغربي
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طرابل�س نب�س الثورة

ف��ي خيم��ة »ور�س��ة ث��ورة« كان 
ال�سباب وال�س��ابات يقومون بتعليق 
لوح��ات تت�س��من عب��ارات مختلف��ة 
دونها اإلنا�س، تحدثت اإلى »التمدن« 
نورا مع�س��راني وقال��ت جواباً على 

�سوؤالنا:
نورا مع�سراني

ال�س��باب  م��ن  مجموع��ة  »نح��ن 
وال�س��ابات المتطوعي��ن ف��ي جمعية 

»نحن نحب طرابل�س«.
ته��دف »ور�س��ة ث��ورة« اإلى فتح 
م�س��احة حرة تتيح للم�س��اركين في 
»الث��ورة« التعبي��ر ع��ن اآرائه��م من 
خالل كتابة �س��عاراتهم بطريقة حرة 
ومبتك��رة عل��ى »كراتي��ن واأوراق« 

نوفرها لهم«.
»الجميل في الأمر اأننا نرى اأفكارًا 
جدي��دة وممي��زة، ونفتح الم�س��احة 

للجميع«.

اأ�س��افت: »با�س��تطاعة م��ن يكتب 
ف��ي  ليرفع��ه  ياأخ��ذه  اأن  �س��عارًا 
ال�س��احة، اأو يترك��ه لن��ا لنرفعه في 

الخيمة، بغية اإي�سال اأ�سواتهم«. 
»كما نقوم بكتابة نماذج لعر�س��ها 
على الأ�س��خا�س ل�ستيحاء اأفكار اأو 

اأ�س��اليب فني��ة ف��ي طريق��ة الكتاب��ة 
والتعبير«.

وقالت: »ق��د تتك��ون لدينا بع�س 
الأف��كار الجدي��دة م�س��تقباًل ونق��وم 
ن�س��اطات  خ��الل  م��ن  بترجمته��ا 

معينة«.

في خيم��ة »مكتبة الثورة« التقت 
الت��ي  العوي��ك  نيرمي��ن  »التم��دن« 

اأجابت على �سوؤالنا:
نيرمين العويك

»فك��رة هذه المكتب��ة كانت وليدة 
لحظ��ة ياأ�س واإحباط ي��وم الأربعاء 
الما�س��ي )بع��د اإ�س��تقالة الحكومة( 
اإنته��ت،  ب��دا كاأن »الث��ورة«  حي��ث 
تحقق كل �س��يء، وذهب النا�س اإلى 
ال�س��احات  اإخ��الء  بع��د  بيوته��م 

وال�سوارع«.
»كن��ا نبح��ث ع��ن و�س��يلة تخدم 
و�س��مودها  »الث��ورة«  اإ�س��تمرارية 
عل��ى الأر�س ك��ي تتحق��ق الأهداف 
الت��ي نادى به��ا النا�س، كان��ت لدينا 
مجموعة من الكتب، وكنا نتداول بما 
يمكن العمل بهذه الكتب اأو و�س��عها 
ف��ي م��كان م��ا، فول��دت لدين��ا فكرة 

»مكتبة الثورة««.
)نيرمي��ن  �س��باب  ثالث��ة  »نح��ن 

�س��ادي  الطي��ار،  و�س��ام  العوي��ك، 
اإ�سحق( �سكلنا فريقاً، جلبنا كتباً من 

مكتباتنا الخا�سة«.
اأ�سافت: »في المكتبة العديد من 
الكتب المتنوعة وال�سحف اليومية، 
ي�س��تطيع من يرغب قراءتها في هذه 
عم��ل  ن�س��تطيع  وبذل��ك  الم�س��احة، 

نقطة اإلتقاء للقارىء في المدينة:
م��ا  ثائ��ر يع��رف  يق��راأ...  »ثائ��ر 

يريد«،
ولي�س �سهاًل خداع من يقراأ. 

في هذه الم�س��احة نعقد جل�س��ات 
حوارية حول »الثورة« وما �ست�سل 

اإليه«.

لطرابل���س«  »�س��باب  خيم��ة  ف��ي 
التق��ت »التم��دن« الإعالم��ي يحي��ى 

ال�سديق الذي قال: 
يحيى ال�سديق

ال�س��باب  م��ن  مجموع��ة  »نح��ن 
وال�س��ابات الجامعيي��ن، اأقمن��ا هذه 
الخيمة بعد ان تحولت ال�ساحة، عبر 
ي�س��به  م��ا  اإل��ى  المن�س��ة، 

المهرجانات...«.
»لذلك �سار هناك �سرورة لتثقيف 
م��ع  التفاع��ل  خ��الل  م��ن  النا���س 
وخبراء  واأكاديميي��ن  متخ�س�س��ين 
في القانون والد�س��تور وال�سيا�س��ة، 
خا�س��ة اأنها الث��ورة الأولى من هذا 
النوع، لذلك نعقد حلقتين حواريتين 

يومياً«.
اأ�ساف: »اإلى جانب الحوار تقوم 

بالر�س��م  ال�س��ابات  م��ن  مجموع��ة 
والن�س��اطات الترفيهي��ة، التثقيفي��ة 
لالأطف��ال، خا�س��ة ف��ي ظ��ل اإغ��الق 

المدار�س اأبوابها«.
وق��ال: »هن��اك تفاعل وا�س��ع مع 
الن�ساطات التي تقام في الخيمة يتم 
نقلها مبا�س��رة عبر »اإذاع��ة الفجر« 
و»ال�سو�س��ال  و»الفاي�س��بوك« 

ميديا««.

الث��ورة  ف��ي  دوره��م  لالأطف��ال 
ال�س��عبية التي ي�س��هدها لبنان، ومن 
ن�س��اطات  ُتنظ��م  المنطل��ق  ه��ذا 

بعنوان:
»ثورة الأطفال«،

تحدث��ت عنه��ا رئي�س��ة »جمعي��ة 
الم��راأة والمجتم��ع« رويدا دند�س��ي 
وقالت جواباً على �سوؤال »التمدن«:

رويدا دند�سي
»»ث��ورة الأطف��ال« اإنطلق��ت م��ن 
قل��ب المعان��اة التي يعي�س��ها اأطفال 
لبن��ان عامة، من قلب الحرمان الذي 

يعي�سه الطفل اللبناني، 
هناك اأطفال ي�سكنون بيوتاً ت�سمى 
الح��د  اإل��ى  تفتق��ر  ولكنه��ا  م�س��اكن 

الأدنى من الموا�سفات الالزمة.
هن��اك ن�س��بة كبيرة م��ن الأطفال 
احتياجاته��م  م��ن  المحرومي��ن 
الأ�سا�س��ية مث��ل الم��اأكل والم�س��رب 
واللبا�س والتعليم وو�س��ائل واأماكن 

الترفيه والمالعب الريا�سية...«.
»اأ�س��ف اإل��ى ذلك غي��اب الرعاية 
ال�س��حية وعج��ز الأهل ع��ن اإدخال 

اأح��د اأطفالهم اإلى الم�ست�س��فى، عند 
ال�س��رورة، لأنه��م ل يملك��ون حتى 

الدفعة الأولى للدخول«.
»هذه واجبات بديهية على الدولة 
تج��اه المواطنين وخا�س��ة الأطفال 
منهم، اإّل ان الدولة الغارقة بالديون 
والعاجزة عن ت�س��ديد ما عليها يولد 
اأطفاله��ا وه��م يحملون، من��ذ لحظة 

ولدتهم، اأعباء هذه الديون.
وبالرغ��م م��ن ذلك تف�س��ت ظاهرة 
ال�س��عب،  اأم��وال  و�س��رقة  الف�س��اد 

الأطف��ال  حق��وق  �س��رقة  وحت��ى 
طفولته��م  �س��رقة  وحياته��م، 
و�س��حكاتهم والبراءة م��ن عيونهم، 
وفي الوقت نف�س��ه �سرطنوا الأر�س 

والماء والهواء و الغذاء.
والظ��روف  المعان��اة  ه��ذه  كل 
اإل��ى  الأطف��ال  دفع��ت  ال�س��عبة 
ع��ن  للتعبي��ر  بالث��ورة  النخ��راط 
بطرقه��م  به��ا  والمطالب��ة  حقوقه��م 
ون�س��يدًا  وغن��اًء  ر�س��ماً  الب�س��يطة 

وطنياً...«.

بعد الدعوة للم�ساركة في �سل�سلة 
ب�سرية تحت عنوان »اإيد باإيد« على 
امتداد الوطن كله، انت�سر المحتجون 
عل��ى كاف��ة الطرق��ات اللبناني��ة في 
م�سهد لفت، وذلك في اليوم الحادي 

ع�سر من اإندلع »الثورة«.
وب��داأت ال�سل�س��لة الب�س��رية »اإيد 
باإيد« بالت�س��كل من ع��كار، وتحديدًا 
من مفترق »بلدة حكر ال�س��يخ طابا« 
عند المدخل الجنوبي لبلدة »حلبا«، 
ووق��ف في اأول ال�سل�س��لة نا�س��طون 
وط��الب مدار�س من بلدة »م�س��حا« 
العكاري��ة، وتتابعت هذه ال�سل�س��لة 
على امت��داد الطريق العام و�س��وًل 
اإلى بلدة »المحمرة« مرورًا بمفارق 
بل��دات: »منيارة«، »عرق��ة«، »دير 
»وادي  »الح�س��نية«،  دل��وم«، 
الجامو�س« و»العبدة« و�سارك فيها 
اأبناء البلدات العكارية وفق برنامج 
و�سعه من�س��قو الحراك ال�سعبي في 
ع��كار الذي��ن اأك��دوا ان »اإي��د باإيد« 
تعن��ي اللبنة الأول��ى للبنان الجديد 
الطائفي��ة  م��ن  بعي��دًا  والحقيق��ي 

والمذهبية ومن الحزبية.
وبلغت ال�سل�س��لة الب�س��رية نقطة 
»اأوتو�ستراد المحمرة« على المدخل 
الجنوب��ي لعكار والمدخل ال�س��مالي 
لمدين��ة »المنية«، حاملي��ن الأعالم 

اللبنانية.
المحتج��ون عن��د »�س��احة  وب��داأ 
العلم« في �س��ور، بت�سكيل ال�سل�سلة 

الب�س��رية عن��د الكورني�س ال�س��مالي 
لمدين��ة �س��ور المحاذي ل� »�س��احة 

العلم« حيث مكان الإحتجاج.
فانت�س��ر  »غزي��ر«،  ف��ي  اأم��ا 
المحتج��ون بالإنت�س��ار عل��ى ط��ول 
الأوتو�س��تراد »ي��دًا بي��د«، حاملين 
لاللتح��اق  اللبناني��ة،  الأع��الم 
م��ن  الممت��دة  الب�س��رية  بال�سل�س��لة 
اإل��ى الجن��وب عل��ى وق��ع  ال�س��مال 

الأنا�سيد والأغاني الوطنية.
وف��ي البترون �س��بك الم�س��اركون 
التجم��ع  نقط��ة  م��ن  ب��دءًا  الأي��دي 
للم�س��اركة بال�سل�س��لة الب�س��رية في 
اتجاه »جبيل« جنوباً و�سكا �سماًل.

و�سارك اأهالي »المتن« بال�سل�سلة 
الب�س��رية، حيث توافد عدد كبير من 
التجم��ع  نق��اط  اإل��ى  الم�س��اركين 
رافعي��ن العل��م، واأن�س��دوا الن�س��يد 
الوطن��ي و�س��بكوا اأيديهم ببع�س��هم 
ال�س��رقي  الم�س��لك  عل��ى  البع���س 
لالأوتو�س��تراد الممتد من »ال�سبيه« 
مرورًا ب� »انطليا�س« و»جل الديب« 

و»الجديدة« و�سوًل اإلى الدورة.
الب�س��رية  ال�سل�س��لة  و�س��بكت 
الأي��دي م��ن »ج�س��ر خل��دة« حت��ى 
»الناعمة«. كما �ساركت »�سيدا« في 

ال�سل�سلة اأي�ساً.
كذل��ك �س��ارك اأهال��ي »كفرعبيدا« 
و�س��ارك  الب�س��رية.  ال�سل�س��لة  ف��ي 
اأهالي »الكورة« بال�سل�سلة الب�سرية 
باإتج��اه  ببع���س  اأيديه��م  و�س��بكوا 

»�سكا« جنوباً، وقد حمل الم�ساركون 
الأع��الم  الأعم��ار  مختل��ف  م��ن 

اللبنانية.
وب��داأ المحتج��ون بالتواف��د اإل��ى 
�س��احة العت�س��ام على اأوتو�ستراد 
»ذوق م�سبح« )جونيه(، لالن�سمام 
عل��ى  ليلته��م  بات��وا  اآخري��ن  اإل��ى 

الطريق.
للم�س��اركة  المواطنون  واحت�س��د 
بتاألي��ف �سل�س��لة ب�س��رية اإمتدت من 

�سمال لبنان اإلى جنوبه. 
ال�س��باب والرج��ال  اآلف  و�س��بك 
والن�س��اء والأطف��ال والط��الب م��ن 
اأبن��اء طرابل���س اأيديه��م ببع�س في 
م�س��هد منظم وراق لي�سكلوا �سل�سلة 
اإل��ى  طرابل���س  م��ن  تمت��د  ب�س��رية 
المناط��ق  ف�س��ائر  ف�س��كا  القلم��ون 

اللبنانية.
ورف��ع الم�س��اركون في ال�سل�س��لة 
الب�سرية الأعالم اللبنانية والورود، 
وهم يرتدون القم�س��ان البي�ساء في 
اإ�س��ارة اإل��ى �س��لمية ثورته��م، كم��ا 
رددوا الهتاف��ات المطالب��ة باإ�س��قاط 

النظام ومحا�سبة الفا�سدين.
الرابع��ة ع�س��رًا  ال�س��اعة  وعن��د 
اإنته��ت ال�سل�س��لة الب�س��رية ف��ي كل 
المناطق اللبنانية وعاد الم�ساركون 

اإلى �ساحات العت�سام.

»جمعية نحن نحب طرابل�س«: 
»ور�سة ث�رة« ليعبر الم�اطن عن راأيه بحرية

»اإيد باإيد« من �سمال لبنان اإلى جن�به

»مكتبة الث�رة«: »ثائر يقراأ... ثائر يعرف ما يريد«

من�سة »�سباب لطرابل�س«: ح�ارات مع متخ�س�سين 
وخبراء في القان�ن والد�ست�ر

من�سة »ث�رة الأطفال«: طرق مختلفة 
في التعبير عن حق�قهم

ر »الور�شة« نورا مع�شراني تح�شّ

مكتبة »الثورة«

ح�شة ترفيهية للأطفال باإ�شراف مجموعة من ال�شباب وال�شابات الجامعيين

»المنتدى لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة« م�شاركًا في ال�شل�شلة الب�شرية


