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مقابلة الرئي�س.. 
اأججت  الث�رة 

و�شدمت الم�اطنين
2
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بات  فلقد  الأول،  �شهرها  اللبناني  ال�شعب  انتفا�شة  تجاوزت  وقد  اأما 
وا�شحاً اأن اأهل ال�شلطة في لبنان، الذين كانوا وما زالوا الهدف الأول لهذه 
النتفا�شة، وخا�شة الفا�شدين منهم والذين هم معظمهم، ما زالوا يعي�شون 
لإخراج  جدية  خطة  بال  حمقاء،  مكابرة  وفي  طبيعية،  غير  اإنكار  حالة  في 

لبنان من ماأزقه الحالي.
فعاًل، يبدو اأهل ال�شلطة في »كوما« حقيقية، اأو ما ي�شبه الغيبوبة، اأو في 

عالم خا�ض بعيد جدًا عما يجري على الأر�ض في لبنان.
اأهل  عند  تتوقف  ل  مبادرات  تواجهه  ال�شلطة  اأهل  عند  الغياب  هذا  كل 
مطالبين  ال�شوت،  رفع  على  يوم  كل  يقدمون  الذين  النا�ض  عند  الأر���ض، 
بحقوق لهم، راف�شين الوجوه القديمة التي اأو�شلت بلدهم اإلى هذه الحال 

المزرية.
والبداع  بالحيوية  دائماً  ات�شمت  ال�شارع،  بها  يقوم  التي  والتحركات 
والوطنية العالية الم�شتوى وروح العمل الجماعي والثقافة والفنون وح�ض 
والندماج  له  المخطط  غير  والتنظيم  وال�شجاعة  والحوارية  الفكاهة 

الجتماعي بكل م�شتوياته وتالوينه.
مقابل ذلك، لم يجد اأهل ال�شلطة غير البلطجية والزعران ير�شلونهم فقط 

للتخريب واإثارة الفتن والتهديد وال�شتقواء.
ما زال الوطن منتظرًا على ر�شيف �شلطة باتت اأ�شعف من اأن تدعو اإلى 
يتولى  حكومة  ت�شكيل  مهمته  �شخ�ض  لختيار  ملزمة  نيابية  ا�شت�شارات 

رئا�شتها.
فتارة  ومطالبهم،  النا�ض  على  لالحتيال  �شعيهم  في  ال�شلطة  اأهل  احتار 
ي�شعون اإلى التاأليف قبل التكليف، فيرمي مفتُن الجمهورية الأول، والرجل 
الأقوى في هذا العهد قنبلته الموؤذية، م�شّورًا نف�شه �شاحَب الحل والعقد، 
رئي�ض  �شالحيات  م��ت��ج��اوزًا  و�شيجري،  وي��ج��ري  ج��رى  بما  وال��ع��ارف 
الجمهورية  واآراء نواب المجل�ض، ومهمة الرئي�ض الذي ُيفتر�ض اأنه �شُيكلف، 
ومحطماً عالقًة تحالفية بين رئي�ض حكومة م�شتقيل، من جهة، وَمن ُيفتر�ض 
انه �شُيكلف ت�شكيل حكومة جديدة. وهكذا لم يتم فقط تجاوز الد�شتور عن 
طريق التاأليف قبل التكليف، بل اأي�شاً تجاوز �شالحيات الرئا�شات ومجل�ض 

النواب، ون�شف فكرة قيل اأن تفاهماً جرى حولها.
النتفا�شة،  �شاحات  في  ال�شعب  فيما  اإذ  الول،  المربع  الى  نعود  وهكذا 
الممتدة في اأرجاء الوطن المختلفة، وقد حدد مطالبه بو�شوح واخت�شار، 
اأي  من  وخاٍل  ممّل  ب�شكل  وال�شيغ  الألفاظ  على  يتالعبون  الحكام  زال  ما 
معطيات جدية ُتخرج بلدنا من نفق �شيا�شي مظلم واقت�شادي – مالي خطير 

للغاية.
فلقد طالب النا�ض بحكومة تكنوقراط م�شتقلة، وبق�شاء م�شتقل لمحاكمة 
الفا�شدين وا�شتعادة الأموال المنهوبة، وبقانون انتخاب ع�شري ل طائفي 
حديث، وبانتخابات نيابية مبكرة. وفي المقابل ما زال المكابرون ي�شرون 
على التم�شك بمكت�شبات ونفوذ وهيمنة دمرت البالد، فيختبئون اأحياناً تحت 
مطعمة  �شيا�شية  حكومة  على  يتكلمون  اأو  تكنو-�شيا�شية،  حكومة  مظلة  
من  هنالك  ما  الى  اأو  واح��د،  لون  من  مواجهة  حكومة  اأو  بالتكنوقراط، 
خزعبالت لم تعد تقنع اأحدًا، وخا�شة اأهل ثورة 17 ت�شرين، الذين ُي�شرون 

كما يبدو على البقاء في ال�شوارع حتى تلبية مطالبهم الوا�شحة.



الأربعاء   2019/11/20

تحولت المقابلة التلفزيونية التي 
�شحفيين  مع  عون  الرئي�ض  اأجراها 
و»جريدة  الميادين«  »تلفزيون  من 
حدث  اإل���ى  اللبنانية،  الأخ���ب���ار« 
انتهاء  فور  نتائجه  تجلت  �شيا�شي 

الحوار...
اإنتظروا ما قد يقوله

المتظاهرون  تخلى  ان  فبعد   
»الثوار« عن قطع الطرق والتظاهر 
قد  م��ا  بانتظار  الأ���ش��ك��ال  المتعدد 
مطلبهم  على  جواباً  الرئي�ض  يقوله 

»اإعالن بدء م�شيرة الإ�شالح...«.
ف�شدمهم

اإذا بالرئي�ض ي�شدم اللبنانيين بما 
اأدل�����ى ب�����ه... وع�����ادت الأح�����داث 
الأول��ى  �شيرتها  اإل��ى  والتظاهرات 

المنطلقة في 17 ت�شرين الأول.
المقابلة طويلة... والق�شايا التي 
اأثيرت من خاللها متعددة ومت�شعبة 
بحيث ل يمكن قراءتها قراءة علمية 

دقيقة... خالل تعليق �شريع...
ول��ه��ذا ول����الف����ادة.... اأح�����ش��ر 
 – ال��م��واق��ف  ببع�ض  المناق�شة 
المفاهيم التي اأدلى بها الرئي�ض. من 
عليها،  والتعليق  قراءتها  المفيد 
طويل  م�����ش��ار  اإل����ى  ت�شير  لأن��ه��ا 
اليجابية  بنتائجه  البالد  �شت�شهده 

وال�شلبية...
محاور البحث لما قاله 

الرئي�س اأربعة
التالية  المحاور  نحدد  ان  ويمكن 

مو�شوع البحث:
1.»الوزير الم�شتقل والبحث عنه 

في القمر«.
2.»التاأليف وتكليف«.

3.»الأوادم والتهجير«.
4.»العودة اإلى العمل«.

مفهوم الرئي�س لـ 
»التكنوقراط« غريب!

1- حين طرح ال�شحفيان مطالب 
»المتظاهرين« على الرئي�ض بوجوب 
»التكنوقراط«  من  حكومة  ت�شكيل 

الم�شتقلين:
اأجاب الرئي�ض: 

»اأين �شُيبحث عنه، هل في القمر؟ 
اأو  ينتخب  ل  لبناني  من  هناك  هل 

لي�ض لديه انتماء �شيا�شي؟«.
اأعطاه  ال��ذي  المعنى  ان  اأعتقد 
فهل  غريب...  للتكنوقراط  الرئي�ض 
ان يمار�ض المواطن حقه بالنتخاب 
وبالتالي  الم�شتقيل...  �شفة  ُيفقده 

ُيعتبر ملتزم �شيا�شياً؟!!
اإن ممار�شة حق النتخاب واإبداء  
العامة  بالق�شايا  ال�شيا�شي  ال��راأي 
والم�شاكل الجتماعية والقت�شادية 
ل ُيفقد المواطن �شفة »ال�شتقالل«،

اللتزام  ع��دم  هو  »ال�شتقالل« 
بحزب �شيا�شي ُيلزمه تنفيذ قرارات 
م�شلحة  ف���اإن  وب��ال��ت��ال��ي  ق��ي��ادت��ه 
الم�شلحة  هي  ال�شيا�شي  التنظيم 

الأولى بالن�شبة للملتزم.
الذي  فهو  الم�شتقل  المواطن  اأما 
في  وم��ن��خ��رط  �شيا�شي  راأي  ل��ه 
عنه  ي�شدر  ق��راره  ولكن  المجتمع 
ان  المعنى  وبهذا  وبم�شوؤوليته... 
عددًا هائاًل من رجال العلم والثقافة 
ال�شيا�شة  ح��ق��ول  ف��ي  وال��م��ع��رف��ة 
ال��ب��الد...  ف��ي  م��ت��واف��رًا  وال�شلطة 
ول��دي��ه��م ال��خ��ب��رة وال���ش��ت��ق��الل، 
لها  ال��ع��ام��ة  الم�شلحة  واع��ت��ب��ار 
الأولوية في القرارات التي يجب ان 

توؤخذ لنقاذ المجتمع...
في هذه  البالد  اإنقاذ  ان  والحجج 
المرحلة ل يمكن ان يكون اإّل بقيادة 
الم�شتقلين  التقنيين  م��ن  وزارة 
وال��خ��ب��رة  بالعلم  ل��ه��م  الم�شهود 

والأخالق وال�شتقامة. 

التاأليف ثم التكليف؟
ت�شوره  الرئي�ض  اأو�شح  لقد   -2
لمطالب  تلبية  الوعود  تنفيذ  لجهة 

المتظاهرين، فيقول:
تبقى  ان  يمكن  ل  ال��وع��ود  »ان 
طوياًل من دون تنفيذ. ونحن بحاجة 
البدء  يمكن  ول  للتنفيذ  اأدوات  اإلى 

بذلك قبل وجود حكومة«.
لفتاً اإلى:

ي��ج��ب  خ����الف����ات  ه���ن���اك  »ان 
معالجتها... فهل نكلف اأحدًا ت�شكيل 
الحكومة ومن ثم تبداأ الخالفات بعد 

التكليف«.
مخالفة د�شتورية

لمو�شوع  الرئي�ض  ت�شور  اإن 
التاأليف  اأو  وال��ت��األ��ي��ف  التكليف 
للد�شتور  مخالف  ه��و  والتكليف 

وُيعر�ض البالد اإلى الفو�شى.

الج���راءات  ح��دد  قد  فالد�شتور 
ا�شتقالة  بعد  ُتتخذ  ان  يجب  التي 
باإ�شت�شارة  البدء  وه��ي  الحكومة 
يكلف  ال�شت�شارات  ونتيجة  النواب 
النواب  اأ���ش��وات  اأغلبية  ينال  من 
المكلف  الرئي�ض  ي��ب��داأ  وب��ال��ت��ال��ي 
ب��ت��األ��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة م���ع رئ��ي�����ض 

الجمهورية.
ان  يجب  انه  يعتبر  ل  والد�شتور 
وحين  ال���وزارة  على  الت��ف��اق  يتم 
ال�شت�شارات  ُتحدد  جاهزة  ت�شبح 
عمليات  وكاأنها  التكليف...  ثم  ومن 
�شكلية ل قيمة لها... ول معنى لها... 
قبل  لما  عاد  الرئي�ض  يكون  وبذلك 
الطائف واإلى ما كان يجري في ظل 
الد�شتور 1943، عندما كان الرئي�ض 
يوؤلف الحكومة وُي�شمى اأحد الوزراء 
»وزيرًا اأوًل« يكون رئي�ض الوزراء.

رغم ان هذه الجراءات قد ُعدلت 
كان  حيث  وبالممار�شة،  واقعياً، 
الرئي�ض  يكلفه  الذي  الوزراء  رئي�ض 
ويعر�شها  الحكومة  يوؤلف  الذي  هو 

على الرئي�ض...
الرئي�ض  يعتمده  الذي  النهج  اإن 
يخالف  ال��ح��ك��وم��ة  ب��ت��األ��ي��ف  ع���ون 
ال��د���ش��ت��ور ب���الج���راءات وب��ال��دور 
الحقيقي لمجل�ض الوزراء الذي يمثل 

ال�شلطة التنفيذية مجتمعاً.
وجود »الأوادم« والدعوة اإلى 

الهجرة
ال��ه��ج��رة...  م��و���ش��وع  اأم���ا   -3
ل  الرئي�ض  ان  �شك  فال  والأوادم... 
يق�شد الدعوة اإلى هجرة المواطنين 
من  ال�شلطة  ف��ي  ي��ج��دون  ل  ال��ذي��ن 
�شمع  ق��د  ف��ه��و  »اأوادم«  ي��رون��ه��م 
التظاهرات  في  المواطنين  و�شاهد 
يقولون اأنهم يريدون ان يقيمون في 
ول  وطنهم  ف��ي  ويعملون  لبنان 
الدعوة  يريدون ان يهاجروا، وهذه 
الفعل  ردة  اأ���ش��ب��اب  اأح���د  ك��ان��ت 
ال�شلبية التي اجتاحت البالد بكاملها 

على المقابلة التلفزيونية.

ودعوة الرئي�س للمتظاهرين 
بالعودة اإلى بيوتهم!

4- واأخيرًا ل بد من الوقوف عند 
الرئي�ض  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال���دع���وة 

للمواطنين حين ذكر: 
العودة  المواطنين  على  »يجب 
الحياة  عجلة  تعود  كي  بيوتهم  اإلى 
لبنان.  ف��ي  طبيعياً  ال���دوران  اإل��ى 
م�شوؤوليتها  ال��ح��ك��وم��ة  وتتحمل 
الظلمة...  في  ولي�ض  بهدوء  وتعمل 
اإلى  الجميع  يعود  عينه  الوقت  في 
اننا  ل��ي  تقول  ان  ولكن  اأعمالهم، 
الطرقات  ال�شارع وتقفل  في  �شنبقى 
اأحد  اإلى  بالثقة  نوحي  ان  يمكن  فال 
ومع  البع�ض،  ببع�شنا  الثقة  ونفقد 

العالم اأي�شاً«.
اأين ال�شمانات حتى يعودوا 

اإلى بيوتهم؟
الثقة  ان  ذكر  ان  للرئي�ض  �شبق 
والمواطنين  ال��دول��ة  بين  مفقودة 
وهو  م���رات  ع��دة  ذل��ك  على  واأك���د 

ي�شف الواقع... 
هي  فما  مفقودة  الثقة  كانت  فاإذا 
ال�����ش��م��ان��ات ال���ت���ي ُق���دم���ت اإل���ى 
بيوتهم  اإل��ى  ليعودوا  المواطنين 

واأعمالهم؟
هل الوعد كاٍف ليعود المواطنون 
طوياًل  نا�شلوا  ان  بعد  اأعمالهم  اإلى 
ولياليه  بنهاره  بكامله  �شهر  وف��ي 

و�شقط منهم �شهداء...
للمواطنين  ن��ق��دم  ان  م��ن  ب��د  ل 
ح���ق���ائ���ق و����ش���م���ان���ات م��ع��ق��ول��ة 
وم��ق��ب��ول��ة... ل��ك��ي ي���ع���ودوا اإل��ى 

اأعمالهم، ويواجهوا:
- البطالة 
- والفقر 

- والأزمة المالية 
- والكهرباء 

من   ذلك  وغير  النفايات  واإزل��ة   -
الم�شاكل التي يعانونها والتي كانت 
اإلى  النزول  اإلى  الدافع  وحدها  هي 

ال�شاحات...
 ول تزال...
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بقلم د. نواف كبارة
او  عكار  با�ض  مع  حدث  ما  لعل 
محاولة  م��ن  الثورة"  "بو�شطة 
اأول  هو  الجنوب  دخول  من  منعها 
الوطني  الخطاب  �شدام مبا�شر بين 
والتفكير  اللبنانية  لالنتفا�شة 
ذهنية وعقل  في  المهيمن  الكانتوني 
ال�شيا�شية  ال���ق���وى  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 
�شبق  لقد  اللبنانية.   والإجتماعية 
�شمعنا  ان  �شابقة  فترات  وف��ي  لنا 
بمنع  الحدث  بلدية  قرار  وقراأنا عن 
في  الإق��ام��ة  م��ن  الم�شيحيين  غير 
البلدة.  كما �شمعنا عن منع م�شتثمر 
�شيعي من �شراء اأرا�ٍض في ال�شوف.  
ق���رارات  وق���راأن���ا  �شمعنا  وك��ذل��ك 
اخذتها بع�ض البلديات في الجنوب 
او  الكحولية  الم�شروبات  بيع  بمنع 
العامة.   المنا�شبات  في  الختالط 
"بو�شطة  م��ع  ���ش��اه��دن��اه  م��ا  ل��ك��ن 
مبا�شرة،  مجابهة  اأول  هو  الثورة" 
اإلى  ال�شاعي  الوطني  الخطاب  بين 
تخطي الحواجز المذهبية والطائفية 
والفكر  المواطنة،  دول��ة  باتجاه 
الكانتوني الذي يرف�ض عمليا اعطاء 
اي  فوق  الولوية  اللبنانية  الهوية 
تكري�ض  على  ويعمل  اآخ��ر  انتماء 
بين  والجغرافي  النف�شي  النق�شام 

و�شاهدنا  �شبق  لقد  اللبنانيين.  
الفكر  لهذا  العملية  المظاهر  بع�ض 
بع�ض  ق��ام��ت  ع��ن��دم��ا  ال��ك��ان��ت��ون��ي 
نفق  في  حائط  باإن�شاء  المجموعات 
ان  ال  الناعمة.   وف��ي  الكلب  نهر 
ي�شطدم  اأن  هو  والم�شحك  المبكي 
�شيدا  في  جمهور  مع  عكار  با�ض 

تاريخه  معظم  ي��ق��وم  وال��ج��ن��وب 
التق�شيم  محاربة  على  الن�شالي 
الأدوات  اإن  لبنان.   في  والطائفية 
الفكر  ه���ذا  ق��ب��ل  م��ن  الم�شتعملة 
دخول  من  البا�ض  لمنع  الكانتوني 
الجنوب ركزت على عملية التخوين 
�شيا�شيا  ال��ب��ا���ض  رب��ط  حيث  م��ن 

بحزب  اي  اللبنانية  القوات  بحزب 
يكون  ان  بنظرهم  المفرو�ض  م��ن 
انعزاليا وتق�شبميا.  اإن تبني القوات 
اأن يكون مرحبا  لهكذا مبادرة يجب 
حزب  تيار  تبني  يعني  ان��ه  اإذ  به 
الوطني  للخطاب  اللبنانية  القوات 
كافة  ت�شعى  ال���ذي  الم�شار  وه��و 

القوى التغييرية الو�شول اليه.  
تاريخ  ه��و  الثاني  ت�شرين   16
جديد مميز من تاريخ حركة التغيير 
الول  ت�شرين   17 في  لبنان.   في 
ال�شعب  معظم  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ك��ان��ت 
والطبقة  الف�شاد  �شد  اللبناني 
فقد  اليوم  اأما  اللبنانية.  ال�شيا�شية 

عكار  با�ض  مع  النتفا�شة  دخلت 
مرحلة جديدة وهي مرحلة ال�شدام 
المواطنة  خ��ط��اب  بين  المبا�شر 
والإجتماعي  ال�شيا�شي  والخطاب 
وهو  ال�شيا�شية  لل�شلطة  المكون 
ابتدات  اليوم  الكانتوني.   الخطاب 
اإنها  ثورة.   اإلى  تتحول  النتفا�شة 
و�شر�شة.   طويلة  �شتكون  معركة 
ف��ال��ك��ان��ت��ون��ي��ون م�����ش��ل��ح��ون ول��ن 
ال�شالح  ا�شتعمال  ع��ن  يتهاونوا 
واراقة الدم اذا ما تزعزعت كياناتهم 
ومواقعهم.  لقد فعلوها �شنة 1975 
الخ��ت��الف  ال��ي��وم.   و�شيفعلونها 
ولن  فقط.   الفاعلين  بهوية  �شيكون 
قوى  تكت�شف  اأن  قبل  الوقت  يطول 
اأن  عليهم  ان  والتغيير  ال��ث��ورة 
بع�ض  وج��ود  من  اأنف�شهم  يحرروا 
فيما  والنعزالية  الكانتونية  القوى 
الثورات  تجارب  علمتنا  لقد  بينهم. 
التغيير  ان حركة  ال�شابقة  والتغيير 
الزمن  م��ن  طويل  م��دى  على  تمتد 
وفيها بكل ا�شف الكثير من الدم ومن 
ال�شعود والهبوط.  كما ان النت�شار 
ت�شتاأهل  معركة  لكنها  بحتمي  لي�ض 
بل يتوجب خو�شها وال ل م�شتقبل 

لأي ان�شان في هذا ال�شرق المظلم. 

مقابلة الرئي�س.. اأّججت الثورة و�سدمت المواطنين

»بو�سطة عكار« والعقل الكانتوني اللبناني

�شقط �شه�اً
ن�صرته  الذي  المقال  عن  �صناوي  ح�صين  المحامي  اإ�صم  �صهوًا  �صقط 
الحقائق  الرئي�ض...  »خطابات  بعنوان:  الما�صي  عددها  في  »التمدن« 

والخلفية الفكرية الفاعلة«، فاإقت�صى التو�صيح. 

طرابل�س نب�س الث�رة

المحامي 
ح�شين 
�شناوي
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خ�شر ال�شبعين
بالرغم من كل الظروف والأو�شاع 
اإ�شتهدافها  وم��ح��اولت  ال�شاغطة 
واإغ����الق اأب��واب��ه��ا ع��دة م���رات في 
بلدية  فاإن  ال�شعبي،  الحراك  اأجواء 
طرابل�ض اإ�شتمرت في تقديم خدماتها 
العامة، ل بل اأكثر من ذلك اأدت دورًا 
اأو  الحراك  هذا  فعاليات  في  لفتاً 

»الثورة«.
د. ريا�س يمق

ريا�ض  د.  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 
اإلى »التمدن« عن  عزت يمق تحدث 

هذا الدور: 
ان  البلدية  على  ان  مقتنع  »اأن��ا 
تلعب دورًا كبيرًا في كل اأمر يخ�ض 

المدينة، واأن ُتبدي راأيها اأي�شاً.
�شد  قامت  اأنها  اأعلنت  »الثورة« 

الف�شاد وال�شتغالل والطائفية 
الأم��ور،  بهذه  مقتنعون  ونحن 
به  قمنا  بل  فاعاًل،  دورنا  كان  ولذلك 

ميدانياً«.
في اليومين الأولين حرق 

دواليب و...
الأولين  اليومين  »ف��ي  اأ���ش��اف: 
اأقرب  الأر���ض  على  يح�شل  ما  كان 
اإلى حراك منظم،  الفو�شى منه  اإلى 
فقد كانت تحرق الإطارات في و�شط 
�شحي  غير  اأم��ر  وه��ك��ذا  المدينة، 

وغير لئق. 
النظافة  ور�ض  اأنزلنا  عليه  وبناء 
ترددها  من  بالرغم  الأر����ض،  على 
ب�شبب ما كان يتعر�ض له العمال من 

تهديدات...
معتمدين  الأر�����ض  ع��ل��ى  ن��زل��ن��ا 
المتظاهرين  م��ع  ال��ح��وار  اأ�شلوب 
وتو�شلنا اإلى توافق على الكف عن 
اأ�شرار  من  له  لما  الإط��ارات  حرق 
مطالب  م��ع  ت��ت��ن��اق�����ض  وع���واق���ب 

المنتف�شين«.
وبعدها كان الو�شع مختلف

التن�شيق  جرى  »بعدها  وتابع: 
في  المعت�شمين  م��رج��ع��ي��ات  م��ع 
ب��اأع��م��ال  للقيام  ال��ن��ور«  »���ش��اح��ة 

النظافة، 
ودخلت »لفاجيت« ال�شاحة

لفاجيت«  »�شركة  دخلت  كما 

ال�شاحة، وهكذا حافظنا على نظافة 
على  العمال  ح�شور  وعلى  المنطقة 

الأر�ض والقيام باأعمالهم«.
البلدية لها دورها وواجباتها

واأو�شح د. يمق »اأن مجموعة من 
اإل���ى مقر  ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ح�����ش��رت 
من  باعتبارها  لإغ��الق��ه��ا  البلدية 
باأن  اقنعناهم  وقد  العامة،  المرافق 
طرابل�ض  تجاه  عملها  توؤدي  البلدية 
خا�شة،  ال�شعبية  والمناطق  عامة 

وهي موؤ�ش�شة خدماتية وهكذا:
تجاه  عملها  توؤدي  البلدية  بقيت 
ال�شعبية  والمناطق  عامة  طرابل�ض 

خا�شة، وهي موؤ�ش�شة خدماتية.
مفتوحة  اأبوابها  البلدية  وبقيت 
تحية  تلقت  وق��د  عملها  وت����وؤدي 

المعت�شمين على ما تقوم به«.
الم�شاركة في الجل�شات 

الحوارية في ال�شاحة
في  ن�شارك  �شرنا  »كما  اأ�شاف: 
التي  والثقافية  الحوارية  الجل�شات 
جل�شات  وه��ي  ال�شاحة،  في  ُتعقد 
المثقفين  م��ن  ك��ب��ي��رًا  ع���ددًا  ت�شم 
الجامعية  ال�����ش��ه��ادات  وَح��َم��ل��ة 
والطالب الجامعيين والمتخ�ش�شين 

في مجالت مختلفة...
اإحتفالت »ذكرى المولد 

النوبي ال�شريف«
النبوي  »ال��م��ول��د  وبمنا�شبة 
ان  ال��ع��ادة  ج��رت  فقد  ال�شريف«، 
المدينة  في  م�شيرات  البلدية  تنظم 
المرة  وه��ذه  بالمنا�شبة،  اإحتفاء 
النور«  »�شاحة  في  اإحتفاًل  اأقمنا 
وبالح�شور  ببرنامجه  مميزًا  كان 
وال�شرائح(،  الطوائف  مختلف  )من 
وبالتعاون مع »الأوقاف الإ�شالمية« 
وب��م�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن ال��م��ط��ارن��ة 

والفعاليات الدينية«.
و�شا�شة عمالقة لنقل مباراة 

لبنان – كوريا 
د. يمق قال: »وبمنا�شبة المباراة 
ومنتخب  الوطني  المنتخب  بين 
طلب  على  وبناء  ال�شمالية،  كوريا 
قمنا  اللبناني  المنتخب  م�شجعي 
وبتنظيم  عمالقة  �شا�شة  بتركيب 
اأث��ره  الأم���ر  لهذا  وك��ان  ال�شاحة، 

اليجابي الكبير لدى الح�شور«.

توافق على عدم قطع 
الطرقات الداخلية

القيام  البلدية  »موا�شلة  واأك��د 
اأك��م��ل وج����ه. كما  ب���دوره���ا ع��ل��ى 
تو�شلنا اإلى توافق حول: عدم قطع 
اإحراق  وعدم  الداخلية،  الطرقات 

الإطارات في المدينة. 
ل ر�شوم لتوقيف ال�شيارات

»ال��ب��ارك  ماكينات  �شحبنا  كما 
ول��ع��دم  عليها  للمحافظة  م��ي��ت��ر« 

تحميل النا�ض اأعباء مالية. 
الجباية،  عمليات  اأوق��ف��ن��ا  كما 
المادية  الأزم���ات  ب�شبب  م��وؤق��ت��اً، 
يلحق  ذلك  ان  من  بالرغم  القائمة، 

�شررًا بالبلدية.
م�شاعدات

كما  المخالفات،  مالحقة  خففنا 
لجمعيات  عينية  م�شاعدات  قدمنا 

تقوم باأعمال اجتماعية«.
تجميل واجهة »مبنى 

الغندور«
ريا�ض  د.  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 

عزت يمق اأ�شاف:
�شنوياً  ُتنفق  كانت  البلدية  »ان 
لتنظيف  ليرة  ماليين  ثالثة  حوالي 
»مبنى الغندور« القائم عند »�شاحة 
بالأعمال  واجهته  وتغطية  النور« 
و�شمن  ال�����ش��يء،  منظره  لإخ��ف��اء 
فعاليات »الثورة« قام الفنان محمد 
المبنى  واجهات  بتجميل  الأبر�ض 
قدمت  وق���د  ال���ث���ورة(،  )اأي��ق��ون��ة 

البلدية مكافاأة مالية لالأبر�ض«.

اأو�شاع �شعبة ولكن ل م�شكالت 
تذكر

للقيام  جاهزة  البلدية  »اأن  واأكد 
انه  اإلى  م�شيرًا  يجب«،  كما  بعملها 
فاإن  الطبيعية  غير  الأو�شاع  »رغم 
طرابل�ض لم ت�شهد اأية م�شكالت ُتذكر 
عندما هطلت الأمطار بغزارة، وذلك 
لما ح�شل في مناطق لبنانية  خالفاً 

اأخرى«.
طرابل�س قبل وبعد 17 

ت�شرين
وردًا على �شوؤال »التمدن«:

 2019 الأول  ت�شرين   17 »قبل 
ب�شفات  تو�شف  طرابل�ض  كانت 
���ش��ل��ب��ي��ة ك��ث��ي��رة )ب��ال��ت��ط��رف... 
كثيرون  وكان  قندهار(  الإره��اب... 

يتجنبون دخولها، 
اأ�شبحت  ال��ت��اري��خ  ه��ذ  وب��ع��د 
طرابل�ض »عرو�ض الثورة«، »مدينة 
وهي  والأم���ان«،  والمحبة  ال�شالم 
الإعالم  و�شائل  في  الأبرز  الحا�شر 
وال��دول��ي��ة،  وال��ع��رب��ي��ة  المحلية 
مختلف  من  اللبنانيون  ويق�شدها 

المناطق.
ي�شع  المفاجىء  التحول  ه��ذا 
ح��م��اًل ث��ق��ي��اًل ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ة كي 
يجري  ما  مواكبة  لي�ض  ت�شتطيع، 

فح�شب، بل البناء عليه للم�شتقبل،
فماذا تقولون في هذا المجال؟

و�شع جيد وعلى البلدية 
تحمل اأعباء هذا النجاح

د. ريا�ض يمق اأجاب قائاًل: 

مغزى  ول��ه  قّيم  ال�����ش��وؤال  »ه��ذا 
لن�شر  و�شندفع  دفعنا  مهما  كبير. 
اأجل  من  و�شواها  �شياحية  دعايات 
كانت  ف��ق��د  ل��ط��راب��ل�����ض  ال��ت��روي��ج 
خارج  ما  مكان  في  تقف  ال�شياحة 
مخططاً  ك��ان  م��ا  ب�شبب  المدينة 
�شدها، كما اأن بع�ض و�شائل الإعالم 
)البع�ض  مخطئاً  اأو  مغر�شاً  ك��ان 
اإعتذر علناً في »�شاحة النور«( اإلى 
�شد  وه���ي  »ال���ث���ورة«  ج���اءت  اأن 
والطائفية  والره�����اب  ال��ت��ط��رف 
بحق  �شيء  هو  ما  وك��ل  والتقوقع 
المدينة  اأ�شبحت  وق��د  طرابل�ض، 
مختلف  م��ن  للبنانيين  م��ق�����ش��دًا 
الذي  ال��ج��وار  وخا�شة  المناطق، 
فاإن ذلك  اأخرى،  اإلى طوائف  ينتمي 
لطرابل�ض، وهو  كبيرًا  يعتبر مك�شباً 
لحقاً،  كبيرة  اأعباء  البلدية  يحّمل 
علينا  اإذ  بحث،  مو�شع  الأمر  وهذا 
وان  النجاح،  هذا  على  المحافظة 
مرافقها  بمختلف  طرابل�ض،  نجهز 
ل�شتقبال  موؤهلة  تكون  كي  العامة 

الزوار، بعد »الثورة«.
حماية المعالم الأثرية

الأثرية«  »المعالم  اإيالء  وعلينا 
والمحافظة  كبرى  اأهمية  الآث���ار 
الآث��ار  مديرية  حث  وكذلك  عليها، 
المدينة  باآثار  الهتمام  على  العامة 
واإخ��راج��ه��ا م��ن ح��ال��ة اله��م��ال، 
المديرية  هذه  على  اأي�شاً  وال�شغط 
لآث���ار  ال����الزم  ال��م��ال  لتخ�شي�ض 
المدينة، وهذه الم�شاألة توفر فر�ض 

عمل للطرابل�شيين.
المرافق العامة

ت�شغيل  اإل����ى  ال���دول���ة  ون��دع��و 
المرافق العامة في المدينة لإخراج 
اأن  ال�شيء بعد  طرابل�ض من واقعها 
الوطنية،  للثورة  رمز  اإلى  تحولت 
ويكفي ان العلم الوحيد المرتفع في 
»�شاحة النور« هو العلم اللبناني«.

و�شوؤال
الما�شي  »في  »التمدن«  و�شاألته 
اآفات  كان هناك حديث عن »اإنت�شار 

�شيئة في المدينة«، 
ولكن »الثورة« ك�شفت وجهاً اآخر 
المتعلمة  المجموعات  عنه  عّبرت 
الخيم   – المن�شات  في  والواعية 

القائمة في ال�شاحة:

الأمر  هذا  على  البناء  يمكن  كيف 
خا�شة من قبل البلدية؟

�شنتابع ونتوا�شل مع الحراك 
م�شتقباًل

الرئي�ض د. ريا�ض يمق اأجاب: 
الثقافي  الحراك  هذا  من  »الكثير 
و�شوف  البلدية،  يزور  العلمي،   –
ن�شاطاتهم،  ونتابع  معهم  نتوا�شل 
�شالة  »الحكمة  ف�  »الثورة«،  بعد 

الموؤمن اأينما وجدها اإلتقطها«.
ومرافق البلدية بت�شرفهم

على  ق��ادرة  البلدية  ان  اأدع��ي  ل 
برئي�شها  هي،  بل  �شيء،  بكل  القيام 
للقيام  م�شتعدة  مجل�شها،  واأع�شاء 
بكل ما اأمكن واإ�شتقبال هذه ال�شرائح 
الن�شاطات،  بمختلف  تقوم  التي 
تحت  البلدية  م��راف��ق  ك��ل  ون�شع 
لوج�شتياً  الجمعيات  هذه  ت�شرف 
البلدي«  الثقافي  »المركز  �شواء في 

والحدائق والمالعب...«.
وخ��ت��م��ت »ال��ت��م��دن« ب��ال�����ش��وؤال 
التالي: »�شاحة عبدالحميد كرامي« 
مق�شد  اإلى  تحولت  النور(  )�شاحة 
للنا�ض ورمز للثورة، هل لديكم الآن 
ترونه  قد  اأو   – لم�شروع«  »فكرة 
دور  يكون  اأن  على  للعمل   ،– لحقاً 
عليه  كان  عما  مختلفاً  ال�شاحة  هذه 
كيف   2019 اأول  ت�شرين   17 قبل 
تبقى مق�شدًا لزوار المدينة وحافظة 

للذكريات؟
والجواب لي�س لدى البلدية 

وحدها
جيد  �شوؤال  »هذا  اأجاب:  يمق  د. 
لدى  لي�ض  عليه  ال��ج��واب  ان  اإّل 
»لفظة  وج��ود  اإن  وحدها.  البلدية 
الجاللة« و�شط ال�شاحة اأ�شبح رمزًا 
واأنها كانت تعطي رمزية خا�شة في 
لدينا  �شتكون  بالتاأكيد  طرابل�ض. 
الفعاليات  مع  نطرحها  عمل  خطة 
بفكرة  الخروج  بغية  والمهند�شين 
ل  يجمِّ اإق���ت���راح  اأي  م���ا،  م�����ش��روع 
للزائرين  »قبلة«  تكون  كي  ال�شاحة 
المدينة  في  التعاي�ض  روح  وتمثل 

�شنكون من الداعمين له«.

خالل جولة قامت بها »التمدن« على الخيم الموجودة في »�شاحة النور« 
اإلتقت خيمة ُكتب عليها »م�شروع بلد«، فكان ال�شوؤال لأ�شحابها: ماذا يعني 

ا�شم الخيمة »م�شروع بلد« وما هي اأهدافكم؟ ولماذا اأنتم هنا؟
الجميع  والأهم  وثانويين،  جامعيين  و�شابات  �شبان  مجموعة  »نحن   -
عاطلون عن العمل، بداأنا بتاأ�شي�ض الم�شروع وكان عددنا 15 �شخ�شاً اإلى اأن 
اأ�شبحنا اليوم مجموعة كبيرة، منذ بدء الثورة ين�شم يومياً 200 �شخ�ض 
تقريباً، نحن بحالة مراقبة دائمة لالأو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية، فكانت 
الجمهورية  رئي�ض  اإ�شقاط  حتى  م�شتمرون  ونحن  بلد«،  »م�شروع  فكرة 

ومجل�ض النواب ون�شتمد القوة من »�شاحة الثورة« والثوار.
من اهدافنا اإيجاد فر�ض عمل لجميع العاطلين عن العمل.

مختلفة،  عناوين  تحت  تثقيفية  حوارية  حلقات  يومياً  نعقد  اأننا  كما 
اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية اإلخ...

مدقق  وهو  كندا،  من  ق��ادم  لبناني  دكتور  مع  ن��دوه  الحلقات  اأه��م  من 
اقت�شادي، وكان محور الحلقة »كيفية حل كل اأزمة« وقد لقت �شدى كبيرًا.

ل رئي�ض ول مروؤو�ض في »م�شروع بلد«، الجميع مت�شاٍو كاأ�شنان الم�شط، 
وكلنا عمل لنف�ض الأهداف وم�شتمرون اإلى حين تحقيق المطالب«.

�شراء ط.

د. ريا�ض يمق متحدثًا في احتفال المولد النبوي في »�ساحة النور«

رئي�س بلدية طرابل�س د. يمق: البلدية توؤدي دورها كاماًل في »الثورة ال�سعبية«
ما ح�سل اأكد وجه المدينة الحقيقي التي �سارت مق�سدًا للزائرين

نحن مع اأي م�سروع يحافظ على رمزية »�ساحة النور« م�ستقباًل

اإعالنخيمة »م�شروع بلد«
الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
بالوكالة  من�شور  �شيلفي  طلبت 
عن اأحد ورثة بقية ورثة ديب مفرج 
وبقية ورثة عليا جبور �شندات بدل 
�شائع للعقارات 736 و681 و300 

و880 بق�شميا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

عن  �شلق  ح�شين  مكية  طلبت 
ح�شتها وب�شفتها اأحد ورثة فاطمة 
مرعي  اأبي  فاطمة  نف�شها  هي  �شلق 
 390 للعقارات  �شائع  بدل  �شندات 

و839 و250 اأجدعبرين.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
طلب �شيمون فار�ض فار�ض وهبه 
�شندات  �شليمان  رمزا  عن  بالوكالة 
و521  و517   308 ���ش��ائ��ع  ب���دل 
و1057  و965  و963  و899 

و1070 و1085 زان.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

فرنجيه  ري��م��ون  �شابين  طلبت 
فرنجيه  ريمون  ورثة  اأحد  ب�شفتها 
 280 للعقارات  �شائع  بدل  �شندات 

و279 را�شم�شقا و1698 بزعون.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
بالوكالة  متى  ج��واد  جود  طلب 
م�شفر  وجنفياف  متى  باخو�ض  عن 
 335 للعقارات  �شائع  بدل  �شندات 

و875 عرج�ض و141 كفرفو.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

�شند  رف��ول  يو�شف  �شهيد  طلب 
بدل �شائع للعقار 4601 مزيارة.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

العنداري  جبرايل  جورج  طلب 

ل��ل��ع��ق��ار 146  ب���دل ���ش��ائ��ع  ���ش��ن��د 
كفر�شخنا.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
�شند  مخلوف  عزيز  �شاكر  طلب 

بدل �شائع للعقار 1941 بقاعكفرا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

نورالدين  ط��الل  المحامي  طلب 
�شعد  ورث��ة  احد  عن  بالوكالة  نده 
للعقار  �شائع  ب��دل  �شند  هرمو�ض 

891 مجدليا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
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طرابل�س نب�س الث�رة

د. طالل خوجة
ادت غزوة �شبيحة حزب اهلل وامل في 29 ت1 
وعموم  المنتف�شين  ارباك  الى  ال�شهداء  ل�شاحة 
اللبنانيين المذهولين من تلكوؤ القوى الأمنية في 
وارهاب  بط�ض  من  ال�شلميين  المعت�شمين  حماية 
وريا�ض  ال�شهداء  ل�شاحتي  ان  ذلك  المهاجمين. 
لحراكات  جذورها  تمتد  كبيرة  رمزية  ال�شلح 
لنتفا�شة  و�شول  الما�شي،  القرن  طوال  كثيرة 
ال�شاحتين  ال��ى  الماليين  جذبت  التي  الرز  
بالطبع  نن�شى  ان  دون  لهما،  الموؤدية  وال�شوارع 
اهلل  حزب  قبل  من  ال�شلح  ريا�ض  �شاحة  احتالل 

وحلفائه في اواخر 2006. 
الثورية  ال�شاحات  ال��ى  الرت��ب��اك  تمدد  وق��د 
الدفع  قوة  �شكل  طرابل�ض  وهج  ان  ال  الأخ��رى، 
�شرايين  في  غزيرا  التدفق  الى  الدم  دفعت  التي 
ال�شاحات. فكم كان عظيما ومعبرا في اآن، في ان 
ي�شتمد اهالي جل الديب والذوق و�شيدا والنبطية 
النب�ض  من  القوة  النتفا�شة،  �شاحات  و�شائر 
محجة  باتت  التي  النور  �شاحة  ومن  الطرابل�شي 

ال�شماليين من جميع الفئات والمناطق.
الجاذب الطرابل�شي

لمركزية  على  دليال  ت�شكل  طرابل�ض  تعد  لم 
ر�شم  في  ت�شاهم  ا�شبحت   بل  فقط،  النتفا�شة 
منتف�شيها  بقب�شات  الجديدة  اللبنانية  الخريطة 
م�شكلة  اهلها،  وا�شالة  وبطيبة  فنانيها  وبري�شة 
قب�شة  تحت  الرازح  للبلد  ا�شا�شية  مقاومة  قوة 
الحزب اللهي، والمدار من �شلطة فا�شدة وعاجزة 
الهرم  قمة  في  ا�شتمرارها  بات  فاجرة،  وحتى 
ي�شكل و�شفة اكيدة لالنهيار القت�شادي والمالي 
وتغييرًا في ر�شالة وطبيعة البلد التاريخية الذي 
ربما  و���ش��ول  ال��ح�����ش��ارات،  بين  ج�شرا  �شكل 
للفو�شى ولنهيارات كيانية ل تحمد عقباها، في 
العالمية  التحولت  حماوة  على  �شاهدة  منطقة 

الكبرى.
وان  العدم،  من  الطرابل�شي  الجاذب  يتكون  لم 
في  المدينة  طبعت  التي  النمطية  ال�شورة  كانت 
جولت  مرحلة  في  )خ�شو�شا  الكثيرين  اذه��ان 
التقاتل بين الهل في التبانة وبعل مح�شن، على 
وقع تحول الثورة ال�شورية المجيدة الى �شراع 
اهلي دموي نتيجة القمع العاري للنظام ال�شوري( 

قد �شاهمت وللمفارقة في اعالء هذا الجاذب.
ال�شورية  للفوالق  الق���رب  ه��ي  فطرابل�ض 
ن�شوء  منذ  الثمان  دفعت  وق��د  الجيو�شيا�شة، 
الكيان اللبناني وتراجع دورها التاريخي، ل�شالح 
الجديد ومحيطه في جبل  الكيان  بيروت عا�شمة 
وقعها  من  زاد  لمظلومية  اأ�ش�ض  ما  وهو  لبنان، 
كبير  لق�شم  وا�شتتباعه  ال�شيا�شي  اقطاعها  تخلف 
تتوقف  لم  المدينة  فان  الحقيقة  وفي  نخبها.  من 
عن المقاومة طوال المئة �شنة الما�شية، بما فيها 

في مرحلة النتداب وال�شتقالل. 
التجمع  المدينة  ابتدعت  الهلية  الحرب  في 
بعد  للطوائف،  العابر  الجتماعي  للعمل  الوطني 

�شمال  ال�شعيفة  الدولة  موؤ�ش�شات  تفككت  ان 
الحاقد على  ال�شوري  النظام  قاومت  ا�شال، وهي 
فترة  مع  تتكيف  لم  انها  كما  واهلها،  المدينة 
النظام  ت�شلط  اعقبها  والتي  المظلمة،  التوحيد 
تبعثرت  وقد  المدينة،  على  وجماعاته  ال�شوري 
نخبها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية تحت 
وبال�شدر  قاومت  انها  رغ��م  الت�شلط،  ه��ذا  ثقل 

العاري كثيرا من مظاهره القمعية.
المدينة طليعية في  ان تكون  لذا كان طبيعيا   
انتفا�شة الرز عقب زلزال اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه، رغم محاولت اقطاعها ال�شيا�شي المرتبك 

الحاقها ق�شرا بمحور الممانعة.
لقد كان للمدينة ولل�شمال عموما باع طويل في 
كل الحراكات الحديثة ن�شبيا، �شواء �شد جولت 
خ�شو�شا  الخرى  الحراكات  في  �شواء  العنف، 
ال�شدقاء  اح��د  لي  "قال  النفايات،  ق�شية  في 
المواجهة  قيادة  في  �شاركوا  الذين  المخ�شرمين 
ان  ك��اد  الياأ�ض  ان  تربل،  في  مطمر  اقامة  لمنع 
قوى  من  المحمية  ال�شاحنات  راأوا  حين  يتملكهم 
مئات  ان  ال  الموقع،  في  النفايات  ترمي  المن 
ال�شبايا وال�شباب تدفقوا في �شباح اليوم التالي 
ادت  معادلة  فار�شين  الموقع  الى  مكان  كل  من 
وروائحه  المطمر  ولوقف  المواجهين  لت�شليب 

ال�شيا�شية والمالية".
وليد  لي�ض  الطرابل�شي  الجاذب  ان  نرى  هكذا 
ال�شدفة، بل وليد النب�ض الطرابل�شي المتغذي من 
والذي  المتمادي  القهر  مواجهة  في  �شلبة  ارادة 
كل  على  تتقلب  الجميلة  التاريخية  المدينة  جعل 
انواع ال�شفائح ال�شاخنة، علما اأنه ل يوجد عمليا 
بخالف  الإنتفا�شة  �شد  طرابل�ض  في  وازنة  قوى 

المناطق الأخرى.
تحول الجاذب الى �شيندروم

الطرابل�شية،  الحقيقة  في  نوعي وجديد  ما هو 
�شاحة  تحولت  حيث  ال����دور،  ف��ي  ت��ط��ور   ه��و 
من  تخلو  ل  التي  المدينة  و�شوارع  النتفا�شة 
التظاهر اليومي، الى قوة دفع لت�شليب ال�شاحات 
الأخرى، خ�شو�شا وان معظمها تعر�ض وما زال 
والح��ت��واء  ال�شغوط  ان���واع  ل�شتى  يتعر�ض 
عن  ف�شال  والعتقالت،  المبا�شر  للقمع  و�شول 
محاولت التخويف با�شتح�شار الفتنة عن طريق 
في  وقبله  الديب  جل  في  ح�شل  كما   ، ال�شبيحة 
وبنت  و�شور  والنبطية  ال�شهداء  و�شاحة  الرينغ 
ا�شتح�شار  نن�شى  ول  اأخ��رى.  ومناطق  جبيل 
القليات،  عامل  �شخ  واع��ادة  المذهبي  العامل 
ق�شر  ج��وار  في  ح�شل  كما  فئوية  بتح�شيدات 
الحرية  بو�شطة  مع  التعامل  طريقة  اما  بعبدا. 
الرتباك  على  ي��دل  فهو  الطرابل�شية  العكارية 
وعلى تنامي من�شوب القلق من اي حركة انفتاحية 

عابرة للمذاهب والمناطق.
فجاأة تحولت �شاحة النور) كرامي( الى �شاحة 
للت�شامن مع النبطية و�شور وبيروت وجل الديب 
والذوق ويوؤمها وفود "الثوار " من هذه المناطق 

وكاأنها مركز عامية انطليا�ض او كومونة باري�ض، 
كما يوؤمها الفنانون من كل حدب و�شوب �شادحين 
ارق�شت  ال��ت��ي  والوطنية  ال��ث��وري��ة  باغانيهم 
العلم  راي���ة  تحت  والمنتف�شات  المنتف�شين 
حناجر  ارى  ان  اذهلني  وقد  الجامع.  اللبناني 
اللوف تردد مع احمد قعبور، والى جانبه ا�شير 
على  ا�شد  "اناديكم  زي��اد  توفيق  رائعة  محرر، 
اياديكم وابو�ض الر�ض تحت نعالكم". فطرابل�ض 
وتنب�ض  العروبة  تع�شق  اللبنانية"  "الإك�شترا 

لفل�شطين اأي�شا.
وعلى اطراف �شاحة الغ�شب الطرابل�شي التي 
امتالأت بالحيوية والحياة، اقيمت حلقات الحوار 
والمحاورين  المحا�شرين  جذبت  التي  والتثقيف 
كل  ومن  مكان  كل  من  والمهتمين  والمنا�شلين 
بيروت،  الدنيا  ام  من  خ�شو�شا  المجموعات، 
الذين  الي�شارية  ال�شوابق  ا�شحاب  عن  ف�شال 
وهي  وال�شبايا  ال�شباب  ا�شوات  اآمالهم  انع�شت 
تغني رائعة ال�شيخ امام "�شيد ق�شورك عالمزارع 
من كدنا وعرق جبينا". وللتذكير، فان المدينة لم 
بيروت  الإنتفا�شة  لقلب  وفودها  بار�شال  تكتف 
من�شديها  اليها  ار�شلت  ب��ل  ال�شاحات،  وبقية 
وهتيفيها وفرقها المو�شيقية و)DJ( حتى ا�شبحت 

وكاأنها �شاحة واحدة بنب�ض واحد.
الثوار  حمله  ال��ذي  �شيندروم  تربيولي  ان��ه 
بالحياة  الناب�شون  وال�شبايا  ال�شباب  الجدد، 
الم�شاهمة  على  والم�شممون  والمعرفة،  والمل 
في انقاذ البلد من الدرك الذي و�شل اليه، والذي 
يهدد لي�ض م�شتقبلهم فقط، بل بات البلد كله مهددا 

باقت�شاده واجتماعه وبر�شالته وحتى بكيانه. 
اللبناني  الموقع  لعنة  يهمهم  ال�شباب ل  هوؤلء 
الكال�شيكية  الح�شابات  يهمهم  ول  نعمته،  او 
ال�شيا�شية  ومكاتبهم  القدامى  الحزبيين  "للثوار 
التي  الطائفية  الح��زاب  �شلطة  تكتيكات  ول   "
او�شلت البلد الى هذا الدرك بنظريات الكثريات 
والقليات وارتباطاتها الخارجية، خ�شو�شا من 
يكترثون  ل  وه��م  ي��دوم.  القوة  فائ�ض  اأن  ظن 
لحباط معظم النخب التي تبلطت او تدجنت او 
ودول��ة  مزرعة  ل  وطنا  يريدون  هم  تعرب�شت. 
ال�شباب  جميع  مثل  مثلهم  طبيعية،  مدنية 
المنتف�شين في الدول العربية �شد القهر والف�شاد 
ان  يريدون  الجديد.  العالم  في  ال�شباب  ومثل كل 
التحولت  مرحلة  ف��ي  بلدهم  بتقدم  ي�شاهموا 
التحولت وتحولهم  ان ت�شحقهم هذه  الكبرى، ل 
وقودا لها. ولهذا ل قيادة مبا�شرة لهم ول برامج 
بع�ض  محاولت  رغم  دائ��م،  توثب  بل  تف�شيلية 
تركيب  والموهومين  والمغرورين  المت�شلقين 
ال�شباب  جر  يحاول  وبع�شهم  ثورجية،  مجال�ض  
م�شرة  ف��ردي��ة  وت��ج��اوزات  لأع��م��ال  المنتف�ض 
ب�شورة الحراك والبلد، ويخدم وان بطريقة غير 
تحاول  التي  والفئات  الجهزة  بع�ض  مبا�شرة 
وبع�شها  المنتف�شين،  داخل  اختراقات  اح��داث 
يح�شل في طرابل�ض التي ل يجب ان تدفع اثمانا 
فطرابل�ض  معاناة،  الكثر  انها  ويكفيها  ا�شافية 

بحاجة لغنم الجاذب الثوري ولي�ض لغرمه.
و�شائل  يوميا  يبتدعون  المنتف�شون  ه��وؤلء 
�شقوفهم  ورغ��م  متحركة،  عمل  واآليات  ن�شالية 
حرق  هواة  لي�شوا  انهم  ال  ال�شكل،  في  العالية 
مراحل ولي�شوا عدميين. هم يتابعون ال�شغط من 
الإنهيار  وقف  على  تعمل  م�شتقلة  حكومة  اجل 
القت�شادي والمالي، كما على وقف فوري للف�شاد 
ان  دون  والف�شل،  ال�شقوط  من  الدولة  وحفظ 
تكمن  التي  الحرة  النتخابات  مو�شوع  ين�شوا 
النتفا�شة  هذه  دينامية  ت�شتطيع   حين  اهميتها، 
ت�شبه  ج��دي��دة  �شيا�شية  ق��وى  توليد  لح��ق��ا  
المنتف�شين وقادرة على ال�شتقطاب الديمقراطي 
في هذا الطريق ال�شعب والمتدرج والذي يحافظ 
الرائع.  البلد  هذا  في  وجميل  غني  هو  ما  على 
ولربما يوؤ�شر انتخاب النا�شط المميز ملحم خلف 
نقيبا للمحامين في بيروت الى ظهور ال�شوء في 
اركان  معظم  مكابرة  اأم��ا  الطويل.  النفق  نهاية 
ال�شلطة، رغم ا�شتقالة الحكومة والعجز عن عقد 
فلن  المتظاهرين،  �شغط  تحت  النيابي  المجل�ض 
الأخطار،  من  لمزيد  البلد  لتعري�ض  �شوى  توؤدي 
و�شيحا�شب المنتف�شون و"الثوار الجدد" وغالبية 
والمتالعبين  المكابرين  جميع  اللبناني  ال�شعب 

بم�شير الوطن.
)جزء من ن�ض اأطول(

- ما راأيك بالتحرك ال�شعبي؟
- وما هي اأ�شبابه؟

- كيف تتوقع النتيجة؟
اإلى  »التمدن«  بها  توجهت  اأ�شئلة 
المواطنين  من  مندوبها  اإلتقاهم  من 
ف���ي »����ش���اح���ة ال����ث����ورة« وع��دن��ا 

بالإجابات التالية:
نُّ اإلى اأيام الطفولة التي  َنحِّ

ع�شناها في لبنان
ليلى حايك )مغتربة في ا�شتراليا( 

قالت:
»اأنا مغتربة في ا�شتراليا، 

ل��ب��ن��ان،  ب��ل��دي  اأزور  وال���ي���وم 
بعد  اهلل  ب��اإذن  بالن�شر  و�شنحتفل 
»الثورة«، لأن هدفنا اأن يكون وطننا 
مع  اإليه  نعود  واأن  مزدهر  الحبيب 
اأذان  ���ش��وت  لي�شمعوا  اأولدن�����ا 

الم�شاجد واأجرا�ض الكنائ�ض«.
اإلى  يحنون  دائماً  »المغتربون 
اإلى  بلدهم،  في  عا�شوها  التي  الأيام 

اللغة العربية التي هي لغتنا، 
نجاح  نتمنى  واأي�شاً  واأي�شاً... 
اأق��ول » كلن  اأن  »ال��ث��ورة«، واأري��د 

يعني كلن« لأنهم فا�شدون«.
ل ي�شيع حق وراءه مطالب

- مروة الهمان )مغربية – طالبة 
ف���ي »ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« في 

طرابل�ض( قالت:
»من حق ال�شعب ان يثور ويطالب 
وراءه  ح��ق  ي�شيع  ول  بحقوقه، 
في  ال�شتمرار  يجب  لذلك  مطالب، 
من  ال�شعب  لأن  بحقوقهم،  المطالبة 

حقه ان يختار م�شوؤوليه«.
»وال���م���ث���اب���رة ع��ل��ى ال��ت��م�����ش��ك 
لنجاح  الوحيد  الحل  هي  بالمطالب 

الثورة«.
لأنني  كثيرًا  تاأثرت  لي  »بالن�شبة 
لم اأح�شر المحا�شرات في الجامعة، 
عودة  وم��ع  »ال��ث��ورة«،  مع  ولكني 
والجامعات  الم�شارف  اإلى  الحياة 

والمدار�ض«.
اإ�شتعادة الأموال المنهوبة

عبدالرحمن خالد )طالب جامعي( 
قال:

غير  وال��و���ش��ع  م�شروق  »البلد 
في  �شنبقى  لذلك  فيه،  للعي�ض  مالئم 
لأن  مطالبنا  تحقيق  حتى  »الثورة« 

م�شتقبلنا في لبنان �شائع«.
»وبالن�شبة لنجاح »الثورة« نحن 
ن�شتطيع  ان  ونتمنى  بواجبنا  نقوم 
و�شع  نح�ّشن  اأن  باآخر  اأو  ب�شكل 
الأم�����وال  ن�����ش��ت��ع��ي��د  وان  ل��ب��ن��ان 

المنهوبة«.
�شنك�شر حاجز الطائفية

ق�شي ح�شون )طالب( قال:
»لأول مرة في لبنان يقوم ال�شعب 
الجميع  من  واأتمنى  »ثورة«،  بهكذا 

التعاون للو�شول اإلى حقوقنا، وفي 
�شنك�شر  اهلل،  ب���اإذن  نجحنا،  ح��ال 
�شعب  و�شيكون  الطائفية  ح��اج��ز 

لبنان موحدًا، وهذه اأمنيتنا«.
م�شتمرون حتى تحقيق 

اأهدافنا
جنى منقارة )طالبة( قالت:

اليوم  ف��ي  ال�شاحة  اإل��ى  »ن��زل��ت 
نطالب  لكي  »ال��ث��ورة«،  من  الرابع 
وبا�شتعادة  ال��م��ه��دورة  بحقوقنا 
ال�شيا�شيين  لأن  المنهوبة،  الأم��وال 
يعي�شون برفاهية و»العترة علينا«.

و�شع  يحتمل  يعد  لم  وال�شعب 
لذلك  وال�����ش��رائ��ب،  وال��ع��وز  الفقر 
اأط���ل���ب م���ن ج��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
نح�شل  ان  اإلى  بالثورة  ال�شتمرار 

على حقوقنا«.
كنت اأدر�س اللغة الألمانية 

لأجل الهجرة ولكن؟
فوؤاد خالد )طالب( قال:

نح�شل  ان  اإلى  ثورتنا  »�شنكمل 
على مطالبنا، ومفهموم الثورة يعني 
الهدف  ولي�ض  ال��ج��ذري  التغيير 

ال�شتعرا�ض«.
»واأنا اأقول »كلن يعني كلن« دون 

ا�شتثناء اأحد«.
لأنني  الألمانية  اللغة  اأدر�ض  »اأنا 
اأنوي الهجرة اإلى األمانيا ولكن وبعد 
اإنطالق الثورة، التي اأتمنى نجاحها 
قررت  لبنان،  بلدنا  في  نبقى  حتى 

التريث«.
اأر�شم �شور ال�شهداء على 

جدران ال�شاحة
هدى ديب )طالبة هند�شة( ر�شامة 

قالت:
الأول،  اليوم  من  الثورة  في  »اأنا 
ال�شهداء  بر�شم  واأق��وم  ر�شامة  واأنا 
لأنهم  النور«،  »�شاحة  جدران  على 
�شهداء الوطن وهذا اأقل ما نفعله من 

اأجلهم«.
اأتمنى  لبناني  مواطن  كل  »وكما 
نجاح الثورة ليعم الخير كل وطننا 

لبنان ب�شعبه ومناطقه الخيرة«.
الأعالم ب�شعر التكلفة ولكل 

الثوار
غ�شان �شناوي )بائع اأعالم( قال:
الثورة،  رمز  هو  اللبناني  »العلم 
علم وطننا،  غير  علم  رفع  ول يجب 
الثورة  بداية  منذ  الأع��الم  اأبيع  اأنا 
التكلفة  ب�شعر  اأو  رم���زي  ب�شعر 
ل��ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه م���ن ي�����ش��اء من 

المتظاهرين«. 
الثورة  نجاح  هو  اأتمناه  ما  »كل 
واإزدهار  باأمن  و�شعبه  لبنان  ليكون 
ال�شيا�شيين  م���ن  ت��خ��ل�����ض  وق����د 

الفا�شدين«.
�شليم النمل

راأي النا�س... حول »الثورة« »تريبولي �سيندروم« والثوار الجدد
)الحلقة 3(

مروة الهمان

ق�سي ح�سون

عبدالرحمن خالد

فوؤاد خالد

هدى ديب

غ�سان �سناوي
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والأو����ش���اع  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ك��ل  ت�شتطع  ل��م 
التجارة  »غ��رف��ة  ق��ي��ام  دون  ال��ح��وؤول  ال�شتثنائية 
وال�شناعة والزراعة في طرابل�ض وال�شمال« بالعديد من 
الفاعليات  مع  والتوا�شل  الم�شاريع  وتقديم  المبادرات 
م�شاريع  تحقيق  بهدف  والدولية  والعربية  اللبنانية 

عديدة ُطرحت على مدى ال�شنوات الما�شية.
الجهود ل تتوقف

دبو�شي  توفيق  الغرفة  رئي�ض  فاإن  الإط��ار  هذا  وفي 
يبذل جهودًا م�شنية ويتنقل من بلد اإلى اآخر ومن موؤتمر 
تخ�ض  وم�شاريع  واأف��ك��ارًا  ق�شايا  حاماًل  لقاء...  اإل��ى 

طرابل�ض وتطال لبنان ب�شكل عام.
الموؤتمر في الإمارات

موؤتمر  ف��ي  دب��و���ش��ي  ���ش��ارك  البعيد  غير  ب��الأم�����ض 
المارت  دولة  في  الثاني  الإماراتي  اللبناني  الإ�شتثمار 

العربية المتحدة.
والبحرين

وبالأم�ض القريب عاد من مملكة البحرين، 
وهو ل ينفك يتابع كافة الق�شايا من مكتبه في »غرفة 
من  كل  اأمام  الأب��واب  الم�شّرع  المكتب  هذا  التجارة«، 

يق�شده حتى في اأ�شعب الظروف.
ماذا عن م�شروعه من ميناء طرابل�س اإلى 

عكار؟
دبو�شي  توفيق  الرئي�ض  مع  حوارًا  اأجرت  »التمدن« 
القت�شادية  المنظومة  م�شروع  عن  بال�شوؤال  اإ�شتهلته 
الذي  عكار  اأقا�شي  اإل��ى  طرابل�ض  ميناء  من  الممتدة 
ح�شل  وما  اللبناني«  الإماراتي  »الموؤتمر  في  طرحه 

ب�شاأنه؟
الرئي�س توفيق دبو�شي

فقال الرئي�ض توفيق دبو�شي: 
»غرفة  لبنان  في  الإم��ارات  �شفير  زار  الموؤتمر  »قبل 
طرابل�ض«، وقد تمنى ان يكون الم�شروع الذي عر�شناه 
اللبناني  الإ�شتثمار  موؤتمر  اأعمال  ج��دول  �شمن  عليه 
اللبناني  الجانبين  من  ُدعينا  الذي   ، الثاني  الإماراتي 

والإماراتي لح�شوره والم�شاركة فيه«.
تحويل مرفاأ طرابل�س اإلى »اإقليمي – دولي«

الم�شوؤولين  كبار  امام  عر�شنا  الموؤتمر  »في  اأ�شاف: 
مرفاأً   80 ُتدير  التي  العالمية«  دبي  موانىء  »�شركة  في 
الإقت�شادية  المنظومة  واأبعاد  مرتكزات  العالم،  في 
»مرفاأ  تحويل  تت�شمن  والتي  تفا�شيلها  بكل  المتكاملة 
الميناء  من  يمتد  دولي   – اإقليمي  مرفاأ  اإلى  طرابل�ض« 
حتى »مطار القليعات«، بواجهة بحرية طولها 20 كلم.

و»مطار القليعات« من 3 مليون متر اإلى 10 
مليون

القليعات«  المتعلقة بتو�شعة »مطار  الدرا�شة  وكذلك 
من ثالثة ماليين اإلى 10 ماليين متر مربع كي يكون وفق 
معايير وموا�شفات دولية ذكية – بيئية، ي�شم مدرجات 
بحرية وفنادق و�شوقاً حرة، ويوفر خدمات من جونية 

اإلى العراق«.
المنطقة العربية تحتاج لمرفاأ اإقليمي دولي

حاوية  مليون   60 الدولية  المالحة  »حجم  اأ�شاف: 
قدرة  اما  الجغرافية  منطقتنا  م�شتوى  على  �شنوياً، 
مليون(  ون�شف  )مليون   1.5 وبيروت  طرابل�ض  مرفاأي 
حاوية �شنوياً، ومن هنا تنبثق اأهمية وجود مرفاأ اإقليمي 

– دولي. 
اأهم 3 مرافىء

ومن النواحي ال�شتراتيجية والتقنية هناك اأهم ثالثة 
مرافىء في المنطقة: 

- حيفا في فل�شطين المحتلة، 
- بيروت وهو غير قابل للتو�شع، و�شعر متر الأر�ض 
في خلفيته اأكثر من 10 اآلف دولر ولي�ض متوفرًا، ونقل 

ب�شائع الترانزيت منه مكلفة جدًا،
ويبقى »م�شروع طرابل�س الكبرى« هو الممكن

الكبرى«  طرابل�ض  »م�شروع  �شوى  يوجد  ل  لذلك   -
م�شروع  وه��و  ع��ك��ار(،  اأق��ا���ش��ي  حتى  ال��ب��ت��رون  )م��ن 
الإقليمية  والخدمات  الحاجات  ُيلبي  �شخم  ا�شتثماري 

والدولية«. 
تعتمد  ل  الدولية  المالحة  �شركات  ان  اإلى  »واأ�شير 

المرافق التي قدراتها متوا�شعة، لذا ل بد من المرافق 
والمرافىء ذات القدرات ال�شخمة التي تلبي اإحتياجات 

حركة المالحة الدولية 
الأعمال  من  وخالفها  النفطية  الخدمات  معها  تتوفر 
لتطوير  تماماً  موؤهل  عكار  �شهل  اأن  اللوجي�شتية،كما 
ال�شكك  وت�شغيل  اإليه  ال�شناعات  جذب  واإلى  الزراعة 
عند  اأي  وج��وًا،  وبحرًا  برًا  النقل  يوفر  ما  الحديدية، 
منظومة  الموؤ�ش�شات  لدى  يكون  الم�شروع  هذا  تحقيق 
اإقت�شادية اإ�شتثمارية متكاملة  قادرة على تقديم خدمات 

للبنان والمحيط العربي والعالم«.
الإماراتيون اأبدوا الإهتمام وطلبوا معلومات 

اإ�شافية
»عندما قدمنا العر�ض َعّبَر الإماراتيون عن اإهتمامهم 
على  الجابة  وطلبوا  للتعاون،  جهوزيتهم  وعن  به، 
بع�ض الأ�شئلة التي بداأنا اإعداد اإجابات عليها، وقد ُيعقد 
لقاء بين الجانبين اللبناني – الإماراتي في وقت قريب 
على  يعمل  ال��ذي  التقني   – الفني  الفريق  بح�شور 

الم�شروع«.
وعندها تخلق فر�س عمل

اإلى  ال��دخ��ول  طرابل�ض«  »م��رف��اأ  ي�شتطيع  »وه��ك��ذا 
دبي  موانىء  »�شركة  ُتديرها  التي  المرافىء  منظومة 
ذات  عمل  فر�ض  توفر  ال�شراكة  وه��ذه  العالمية«، 

اإخت�شا�شات مختلفة«. 
وتجذب  عالمياً  لبنان  دور  ل  ُتَفعِّ المنظومة  »وهذه 

الم�شتثمرين اإليه من طرابل�ض الكبرى«.
وماذا عن »موؤتمر البحرين«؟

الدورة  �شوؤال »التمدن« عن م�شاركته في  وردًا على 
العربية  الغرف  اإتحاد  لمجل�ض  التنفيذية  للجنة   130
اأجاب  البحرين  مملكة  في  الرقمي  القت�شاد  وموؤتمر 

الرئي�ض توفيق دبو�شي: 
اأ�شعى لفر�س عمل لل�شباب

ال�شتثمارية  الم�شاريع  تكون  ان  الطبيعي  »م��ن 
اللبنانية من طرابل�ض الكبرى حا�شرة في تلك الفعاليات 
عمل  فر�ض  توفر  م�شاريع  تحقيق  هو  اإليه  اأ�شعى  وما 
للموارد الب�شرية ل �شيما ال�شابة منها، وهناك فرق كبير 
على  يعمل  اأو  ل�شعبه  م�شاعدات  المرء  يطلب  اأن  بين 
حاجة  جانب  اإل��ى  الآخ��ر  يحتاجها  اإ�شتثمارات  جذب 

وطنك ومجتمعك اليها«. 

الموؤ�شف اإيمانهم بنا اأكثر من اإيماننا باأنف�شنا
الجاذبة  الم�شاريع  على  ال�����ش��وء  ن�شلط  »ن��ح��ن 
لم�شت  ولقد  والدولية  والعربية  اللبنانية  لالإ�شتثمارات 
بنا  »اإيمانهم  والبحرين  الإمارات  – في  اأ�شف  – وبكل 

اأكثر من اإيماننا باأنف�شنا«،
مربحاً  �شريكاً  الآخر  فيك  يرى  اأن  جدًا  المهم  »ومن 

على مختلف الم�شتويات ال�شتثمارية والقت�شادية«.
لالنقاذ م�شروع بهذا الحجم و100 األف فر�شة 

عمل
»المنظومة  اأن   ع��ل��ى  لأ���ش��دد  »اأع����ود  اأ����ش���اف: 
القت�شادية« توفر 100 األف فر�شة عمل، ول �شيء ينقذ 

�شعبنا اإّل م�شروع اإ�شتثماري بهذا الحجم«.
»والظروف ال�شعبة التي يعي�شها لبنان والمنطقة ل 

�شيء ينقذهما اإّل ال�شتثمارات الكبرى«. 
�شعبنا لم يعد ي�شتطيع التحمل اأكثر

الرئي�ض توفيق دبو�شي اأ�شاف:
»حراك«،  �شّموها  كبيرة،  »اإنتفا�شة  اليوم  »نعي�ض 

»ثورة«، »تظاهرات«... 
تحمل  ي�شتطيع  يعد  لم  �شعبنا  ان  على  دليل  وه��ذا 

الجوع و�شوء الإدارة،
ل  الذي  الزدهار  اإّل  والأمان  الأمن  ُق  ُيحقِّ �شيء  ول 
يتحقق اإّل من خالل روؤية عن م�شاريع توفر فر�ض عمل 
وتجذب الم�شتثمرين، وهذا ما نراه في م�شاريعنا التي 

ن�شير بها مهما كانت الظروف«.
بعد ا�شتقالة الحكومة هل هناك مخاوف حول 

تحقيق الم�شاريع؟«
و�شاألته »التمدن«: 

لبنان  عا�شمة  »طرابل�ض  م�شروع  ك��ان  وق��ت  ف��ي 
اإ�شتقالة  جاءت  ر�شمياً  الإقرار  القت�شادية« على و�شك 
م�شروع  ُو�شع  ان  بعد  واليوم،  )ال�شابقة(،  الحكومة 
في  ال�شحيحة  ال�شكة  على  القت�شادية«  »المنظومة 
)ت�شريف  الحكومة  ا�شتقالة  ج��اءت  الم���ارات،  دول��ة 
الأعمال حالياً(، هل لديك مخاوف حول الم�شروع الثاني 

بعد ان ُجّمد الم�شروع الأول؟
علينا اإعداد الدرا�شات وال�شعي

الرئي�ض توفيق دبو�شي اأجاب: 
»هذا تو�شيف دقيق لما ح�شل، اإّل ان عمر الإن�شان ل 
الب�شرية،  التركيبة  من  جزء  ونحن  بال�شنين،  يقا�ض 
وعلينا اأن نكون في جهوزية دائمة في اإعداد الدرا�شات 

والتح�شير لم�شاريع تفيد الب�شرية جمعاء في العالم لأن 
القت�شادات اأ�شحت عالمية«.

م�شاريع داخل الغرفة
»لدى الغرفة م�شاريع تطويرية في داخلها وفي نف�ض 
كبيرة  المدى تحقق اهدافاً  بعيدة  ال�شياق هناك خططاً 
"اإقت�شاد  مركز  �شيما  ل  الأع��م��ال  مجتمع  يحتاجها 

المعرفة" الذي هو قيد الإنهاء«.
ال�شتثمار في الزراعة وال�شم�س والطاقة 

البديلة
وعلينا بالتالي :

-  تطوير الزراعة، 
- ال�شتثمار في المياه وال�شم�ض والرياح، 

- فنفط لبنان وغازه هما زراعته ورياحه )اإلى جانب 
الثروة النفطية والغازية(،

- وكذلك الطاقة البديلة البيئية،
- والموقع الجغرافي ال�شتراتيجي،

اأكرمنا اهلل بكل ذلك
الطبيعية  الم�شادر  هذه  بكل  تعالى  اهلل  اأكرمنا  ولقد 
با�شتمرار  يتطور  �شعب  لدينا  الوقت  ذات  وفي  الغنية 
ويجدد ذاته، واإذا تقدمنا في التربية والتعليم ن�شتطيع 
حياتنا  تغيير  ت�شتطيع  متطورة  جديدة  اأجيال  تقديم 
اإلى الأف�شل، وعلينا ان نخطط لإ�شتثمار هذه  الب�شرية 
بعين  تاأخذ  درا�شات  و�شع  خالل  من  الهائلة«  »الثروة 
العتبار التجارب والخبرات التي مرت بها بلدان متقدمة 

في العالم«.
الحراك ال�شعبي والحركة القت�شادية

ال�شعبي«  »الحراك  اأن  اإلى  اأ�شرت  �شوؤال:  على  وردًا 
اأو  تداعيات  هناك   اأن  اإل  تاريخية،  باهمية  يمتاز 
والتجارية،  القت�شادية  الحركة  على  اأثرت  اإج��راءات 
فكيف يمكن تجاوز اأو التعاي�ض مع هذا الواقع كي تكون 
وال�شناعة  التجارة  قطاعات  على  ال�شلبية  التداعيات 

والزراعة اأقل وطاأة مما هي عليه في الوقت الحا�شر؟
�شحوٌة وتجدٌد

الرئي�ض دبو�شي اأجاب: 
تجدد  مرحلة  نعي�ض  وحالياً  �شعب،  �شحوة  »هذه 
بالفكر والتطلعات وتحديد الم�شوؤوليات وتاأكيد الذات، 

الإن�شان من خدمات  له ثمن غاٍل يدفعه  التجديد  هذا 
وكلفة وفر�ض عمل واإدارة... 

يحقق  �شوف  التجدد  هذا  باأن  نتفاءل  ان  علينا  ولكن 
اإن�شانية، اإجتماعية، وطنية، اقت�شادية، لبنانية  اأهدافاً 

– اأممية.  – عربية 
ل اأحد ي�شتطيع معرفة الكلفة، ولكن الأمل باأن تكون 
وتحقق  الجميع  يتمناها  كما  ال�شحوة  ه��ذه  نتائج 

الأهداف المرجوة منها على كل المعايير والمقاي�ض:
- بالأ�شلوب 
- وبالتفكير 

- وبالممار�شة.
- نتمنى ان ل ي�شتغرق ذلك وقتاً طوياًل لأن القت�شاد 

يدق طبول الإفال�ض...
- ومع هذا فاإن اأي مراجعة لحراك ال�شعوب تبين اأنه 

كانت له اأثمان.
فقط  اقت�شادياً  لبنان  في  الثمن  يكون  ان  نتمنى   -

ولمرحلة ولي�ض ب�شرياً،
- فالقت�شاد يمكن تعوي�شه بذكاء الإن�شان وحكمته 

وطموحه وانتاجه.
منا  واحد  كل  راأ�ض  اإلى  الغرور  ي�شل  ل  ان  الأهم   -

فيعتقد ان الحقيقة عنده وحده. 
- الحقيقة توجد في �شمير كل ال�شرفاء، وما اأكثرهم 

في هذا البلد.
على كل منا مقاربة الأمور:

- بانفتاح وتقبل الآخر، 
- باإن�شانية عميقة،

- وفكر م�شتنير،
والمناطقية  والمذهبية  الطائفية  ع��ن  ب��ع��ي��دًا   -

والطبقية، 
- عميق باإن�شانيته وبذكائه وبطموحه،

- وباإ�شرار وحزم وجدية واإيمان،
- ووطنية وعروبة،

- واأممية، 
- فنحن جزء من الب�شرية«.

رئي�س »غرفة طرابل�س وال�سمال« توفيق دبو�سي: 
نعمل بجدية واإ�سرار على تحقيق كل الم�ساريع

- م�شروع »المنظومة القت�شادية« لقى اإهتمامًا كبيرًا واإ�شتثنائيًا في دولة الإمارات
- الم�شروع يوفر مئات الآلف من فر�س العمل والإ�شتثمارات ال�شخمة.

- نّعد الم�شاريع المفيدة لبنانيًا وعربيًا ودوليا.
- ما يح�شل في لبنان هو �شحوة �شعب يمّر في مرحلة تجدد.

رئي�ض غرفة التجارة توفيق دبو�سي
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والأ�شير  الأممي  المنا�شل  ق�شية 
ج��ورج  الفرن�شية  ال�����ش��ج��ون  ف��ي 
عبداهلل في كافة ال�شاحات والميادين 
الن�شالية  والمحطات  والمنا�شبات 

حا�شرة.
حا�شرة  تكون  ان  الطبيعي  ومن 
في »ميدان الثورة« في طرابل�ض، ل 
لأنها بحجم  من�شة  اأو  تحدها خيمة 

وطن و�شمير واأخالق.
روبير عبداهلل

الأ���ش��ت��اذ  اإلتقينا  ال�شاحة  ف��ي 
�شقيق  ع��ب��داهلل  روب��ي��ر  ال��ج��ام��ع��ي 
جواباً  قاله  ومما  جورج،  المنا�شل 

على ال�شوؤال الأول:
رمزية لبنانية عربية عالمية

مرتبطة  لي�شت  ج��ورج  »ق�شية 
على  فاعتقاله  اليوم،  بثورة  ح�شرًا 
َلُه اإلى رمزية لبنانية  مدى عقود َحوَّ
فالخ�شو�شية  – عالمية،  – عربية 
التي يتمتع بها، كما كل الي�شار، هي 
و�شيطرته  الإمبريالي  الهجوم  ربط 
دول  في  وخا�شة  المجتمعات  على 
اأ�شلوب  رب��ط  اأي  الثالث،  العالم 
بالهجوم  الراأ�شمالية  ال�شيطرة 
وال��دائ��م  الم�شتمر  ال���ش��ت��ع��م��اري 
نحن  لنا،  بالن�شبة  يتمثل  وال���ذي 
ال���ع���رب، ب��ال��وج��ود الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
اإمبريالية  وق��اع��دة  ق��دم  كموطىء 

متقدمة«.
حرية الإن�شان وتواطوؤ 

الأنظمة والقمع
اأ�شاف: »جورج يجمع عملياً، في 
الجتماعية  ال��ع��دال��ة  بين  ف��ك��ره، 

لأجل:
حرية الإن�شان 

وم�شروع التحرر الوطني، 
اإنقاذ  العربية  الثورات  ووظيفة 
�شعوبنا من حالة الحباط والهزيمة 
الإمبريالي  الهجوم  ع��ن  النا�شئة 
وت����واط����وؤ الأن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة 

وقمعيتها«.
فل�شطين هي البو�شلة

اأي  ان  من  دائماً  يحذر  »ج��ورج 
تكون  ل  العربي  العالم  في  ث��ورة 
حيث  من  فهي  فل�شطين  بو�شلتها 
ولكن  الخطاأ،  الطريق  في  المبداأ 
ال��واق��ع،  اأر����ض  فعلى  ول��الأ���ش��ف، 
من  القمع  فترات  اإ�شتدامة  ونتيجة 

النا�ض  ف��اإن  العربية  الأنظمة  قبل 
لقمة  ع��ن  التفتي�ض  همها  اأ���ش��ب��ح 
العي�ض وعلى حد اأدنى من الحريات 

الب�شرية«.
روبير عبداهلل اأ�شاف: 

النا�ض  علمت  العربية  »الأنظمة 
ح�شر ن�شالهم بالهم المعي�شي«.

منظمات حكومية وتقول 
العك�س

اإذ  التجاه،  ت�شويب  يجب  ولكن 
هناك موجات كثيرة تتحدث بحريات 
متعددة  �شعارات  وهناك  ال�شعوب، 
تقول  وموؤ�ش�شات  منظمات  ترفعها 
الحقيقة  في  اأما  حكومية،  غير  اأنها 
حكومية،  منظمات  فعلياً،  فاإنها 
المجتمع  وق�شايا  موا�شيع  تطرح 
المدني وغيره فيتلقفه ال�شباب دون 
م��ع��رف��ة الت���ج���اه���ات وال��خ��ط��ط 
المطروحة. ل نعني ان كل موؤ�ش�شات 
المجتمع المدني م�شبوهة، ولكن في 
الأ�شناف.  مجتمعاتنا يوجد من كل 
الموؤ�ش�شات،  عبر  يدعم  ل  والغرب 
تقديماته  ونعرف  تعالى،  اهلل  لوجه 

تاريخياً«.
هنا في طرابل�س وال�شمال 
منبع الثورات ومثلث الفقر

ة الجماهيرية في  وقال: »هذه الَهبَّ
تعيد  ال�شمال  ف��ي  وخا�شة  لبنان 
خ�شو�شية  وال�����ش��م��ال  لطرابل�ض 

تاريخية، هنا منبع الثورات، 
والظلم  بالقهر  مربوطة  فالثورة 

والعذاب والتعب، 
وال�شمال عموماً وطرابل�ض وعكار 
»مثلث  ت�شكل  خ�شو�شاً  وال�شنية 
البارد  مخيمي  ي�شم  وال��ذي  الفقر« 
هناك  ال��م��ق��اب��ل  وف���ي  وال���ب���داوي، 

متاآمرون يعملون مدى عقود، لعزل 
ق�شايا  ع��ن  الفل�شطينية  الق�شية 
ال�شعب  م��ع��ان��اة  وع���زل  ال��ن��ا���ض، 
الذي  محيطه  �شمن  الفل�شطيني، 
المتاآمرون  وه���دف  مثله،  يعاني 
الفل�شطيني  الم�شارين  بين  الف�شل 

واللبناني.
هذه »النتفا�شة« اأطلقت العقول 
الحرية  دم��اء  ُتعيد  كي  جديد  من 
والفكر والثقافة والتحرر لتجري في 

عروق �شعبنا«.
»خذوا عون وردوا عبداهلل«: 

�شعار ل اهتم به
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ���ش��ع��ار »خ���ذوا 
جورج  لنا  واأع��ي��دوا  ع��ون  مي�شال 
معت�شمون  ردده  ال��ذي  ع��ب��داهلل«، 
اإعترا�شاً  الفرن�شية  ال�شفارة  اأم��ام 
اإلى  الفرن�شي  الموفد  زي��ارة  على 

لبنان موؤخرًا، قال روبير عبداهلل:
»ل اأعطي اعتبارًا لهذه التقليعات، 
ربما من يرددها لديه خلفية اإيجابية، 
هما  ال�����ش��خ�����ش��ي��ن  ه��ذي��ن  ول��ك��ن 
رئي�ض  ع��ون  مختلفان،  م�شروعان 
جمهورية في نظام �شيء، والتعاطي 
م��ع ك��ل ه���ذا ال��ن��ظ��ام، ب��ع��ي��دًا عن 
الأ�شماء، يجب ان يبتعد عن تحديد 
عندما  ال��ن��ظ��ام،  ان  اإذ  الأ���ش��م��اء، 
الماء  ت�شخ�شن الأمور، ي�شطاد في 

العكر. 
جورج رمزية وق�شية

ال��خ�����ش��وم��ة ل��ي�����ش��ت م���ع ه��ذا 
ال�شخ�ض اأو ذاك هي مع منظومة.

ج��ورج  الثانية،  ال�شفة  وعلى 
ق�شية  هو  بل  �شخ�شاً  لي�ض  عبداهلل 

وله رمزية معينة«.

د. عماد غّنوم
اإلى  �شعى  الأخيرة  اللبنانية  النتفا�شة  في  ما حدث 
قلب الطاولة على خطاب ال�شلطة، التي كانت ت�شتخدم 
على  قائًما  حاًدا،  يمينًيا  خطاًبا  بقائها،  على  للمحافظة 
كل  متجاهلة  الوطن،  في  الآخ��ر  الفريق  من  التخويف 
النفوذ  وا�شتغالل  الخدمات،  وتراجع  الف�شاد  اأ�شكال 
اأدى  الذي  الأمر  الحاكمة،  الطبقة  تمار�شه  كانت  الذي 
الواقع  ف��ي  وت��راج��ع  كبير،  اقت�شادي  ت��ده��ور  اإل��ى 
في  الأخيرة  النتفا�شة  فجر  ما  للبنانيين،  المعي�شي 

وجه اأركان ال�شلطة مجتمعين.
لأنه ل بد للحراك ال�شعبي من اإطار ثقافي يعبر عنه، 
فقد �شهدنا ولدة �شكل جديد من اأ�شكال الخطاب، خطاب 
كان  لكنه  م�شموع،  بال �شوت  ال�شابق،  في  هام�شًيا  كان 

يغلي في نفو�ض اللبنانيين.
وعلينا اأن نعترف اأن تقاليد الحرية في لبنان، وتقدم 
ال�شلطة  عن  ا�شتقاللية  بع�شها  وامتالك  الإعالم  و�شائل 
ال�شيا�شية اإلى حد ما، قد �شاعد على تظهير هذا الخطاب 
مواجهة  وفي  الأحداث،  �شلب  في  وو�شعه  الهام�شي، 
خطاب ال�شلطة المركزية الذي تراجع في اأثناء الحراك 

اللبناني.
لقد �شهدنا منذ اليوم الأول لالنتفا�شة اللبنانية التي 
عمت مختلف المناطق على م�شاحة الوطن، نزول اأعداد 
والمهم�شين لالحتجاج على  العاديين  النا�ض  كبيرة من 
الإعالم  و�شائل  وكانت  القت�شادية،  الدولة  �شيا�شات 
المتظاهرين  بين  وتتنقل  عالية،  بكفاءة  الحدث  تغطي 
تكلم  لقد  و�شكواهم،  اآرائهم  اإلى  وت�شتمع  والمحتجين 
من  كبير  عدد  النتفا�شة  اأيام  في  التلفاز  �شا�شات  على 
اللبنانيين الهام�شيين اإن �شح التعبير، فقد تكلم �شائقو 
والعمال  الخ�شار،  وباعة  الأجرة،  و�شيارات  الحافالت 
ف���ي ال���ور����ض، وم��ع��ل��م��و ال���م���دار����ض وال��ج��ام��ع��ات، 
والنقابيون...، والطالب من مختلف المراحل الدرا�شية 
كان  ال�شحافيين  بع�ض  اأن  �شحيح  الأعمار،  ومختلف 
هناك  اأن  اإل  الأط��ف��ال،  م��ن  ت�شريحات  اأخ��ذ  يرف�ض 
الأط��ف��ال  ل�شالح  ال�شحافيون  بها  ق��ام  ا�شتثناءات 

المفوهين والمتكلمين.
لقد منحت و�شائل الإعالم اللبنانية �شوًتا قوًيا لهوؤلء 
اإلى  �شا�شة  من  ينتقل  بع�شهم  كان  الذين  المهم�شين، 
�شا�شة اأخرى ليتكلم ويعبر عن راأيه، فكاأنما كان يريد اأن 
واأن  الراأي،  التعبير عن  في  الطويل  الكبت  يعو�ض عن 
الذي لحق به وبراأيه، وقد مر على  التهمي�ض  ينتقم من 
الذين نعرفهم، ونلتقي  الكثير من الأ�شخا�ض  ال�شا�شات 
وجه  في  مدوًيا  هادًرا  �شوتهم  �شمعنا  وقد  دائًما،  بهم 

خطاب ال�شلطة ومركزيته.
مع  ترافق  الذي  الهام�ض  خطاب  �شعود  اأثناء  وفي 

وال�شلطة  ال��م��رك��ز  خ��ط��اب  ان��ك��ف��اء  �شهدنا  ال��ح��راك، 
ال�شدمة  وقع  تحت  ال�شيا�شيون  كان  فقد  وتراجعه، 
يجهلون ماذا يجب عليهم قوله، ومن النكات التي تندر 
يغرد  كان  الذي  ال��وزراء  اأحد  اأن  اللبناني  الحراك  بها 
مراًرا كل يوم على تويتر بقي 13 يوًما من دون اأن يغرد، 
ا�شتديوهاتها  في  ت�شتقبل  اللبنانية  القنوات  كانت  لقد 
ال�شيا�شيين  وتتجنب  الحراك،  من  �شخ�شيات  م�شاء 
�شكل  ما  ا�شتقبالهم(،  اإل��ى  ع��ادت  لحًقا  كانت  )واإن 

تراجًعا اآخر في خطاب المركز اأمام خطاب الهام�ض.
مختلف  من  المهم�شين  خطابات  م�شمون  عن  اأم��ا 
�شاحات الوطن، فقد تالقت الخطابات عند مجموعة من 
نقاط  في  واختلفت  الجميع،  عليها  اتفق  التي  النقاط 
اأخرى، لقد اتفق الجميع على تحميل الطبقة ال�شيا�شية 
من مختلف الطوائف الم�شوؤولية عما اآلت اإليه الأو�شاع 
القت�شادية في البالد من تراجع وتدهور من دون اإعفاء 
اأحد، وقد اتفق الجميع على نبذ الطائفية والختالفات 
في  للبقاء  ال�شلطة  اأهل  غذاها  التي  والمذهبية  الدينية 
مواقعهم، كما اأجمع المتظاهرون على �شرورة محا�شبة 
اأهل  من  واجباتهم  اأداء  في  والمق�شرين  المرتكبين  كل 
ال�شلطة، ورجال الحكم، وكبار موظفي الدولة الدائرين 

في فلك المركز.
الثورة،  رافقت  ظاهرة  عند  قلياًل  التوقف  من  بد  ول 
وهي انت�شار ال�شتائم علًنا على �شا�شات التلفاز، وتحويل 
النف�شية  الناحية  من  الواقع  في  اأغنيات،  اإلى  ال�شتائم 
الم�شاعر  عن  التنفي�ض  طرق  اأهم  اأحد  ال�شتائم  تعتبر 
�شاأن  من  للحد  طريقة  كونها  عن  ف�شاًل  والنفعالت، 
�شعور  مع  يتنا�شب  وه��ذا  منه،  التقليل  اأو  المخاطب 
الذي  فالمواطن  ال�شلطة،  اأم��ام  المهم�شين  اللبنانيين 
يجعل  اأن  في  يرغب  �شوته،  �شماع  بعدم  ذرًع��ا  �شاق 
العادي  المواطن  هو  اأمامه  بال�شاآلة  ت�شعر  ال�شلطة 

الم�شحوق والمقهور.
اختلف  الحراك  اإن  القول  يمكننا  التي  النقاط  اأم��ا 
الدولة  ق�شايا  لحق،  بحث  اإلى  اأجلها  ولكنه  حولها، 
ال�شيا�شية،  الطائفية  واإلغاء  العلمانية،  اأو  المدنية 
الواقع تعتبر  المدني، وفي  المقاومة، والزواج  و�شالح 
هذه الق�شايا نقاًطا خالفية، ويعود الختالف حولها اإلى 
مجموعة من العوامل الجتماعية والختالفات الدينية 

والثقافية وغيرها... ولي�ض المجال هنا للحديث عنها.
قد  اللبنانية  النتفا�شة  اإن  القول  يمكننا  باخت�شار 
المدينة  ابتعلته  الذي  الهام�ض  خطاب  �شعود  اإلى  اأدت 
الحديثة، خطاب المهم�شين والمقموعين الذي ل ُي�شمع 
ال�شلطة  خطاب  المركز،  خطاب  مواجهة  في  �شوتهم، 

التي مار�شت كل اأ�شكال القمع وال�شطهاد بحق هوؤلء.
)جزء من ن�ض اأطول(

روبير عبدالله متحدثًا الى»التمدن« اال�سير جورج عبدالله

روبير �سقيق الأ�سير في فرن�سا جورج عبداهلل: 
 تحول الى رمز حا�سر في ميادين »الثورة« 

وعرو�سها طرابل�س

خطاب ال�سعب 
في مواجهة خطاب ال�سلطة

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري الثانية بالكورة

عن  بالوكالة  �شليبا  اأمين  عاطف  المحامي  طلب 
 3775 للعقار  �شائع  بدل  �شند  العبد  واآفا  عبد  روي 

مزيارة.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري الثانية بالكورة

بلكو  �شركة  عن  بالوكالة  جبور  بديع  جورج  طلب 
و1250   1218 للعقار  �شائع  بدل  �شندات  ���ض.م.ل. 

و2190 و2206 و2212 كرم�شده.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
ط��ل��ب��ت ف��ك��ت��وري��ا اأن��ط��ون��ي�����ض 
مريم  ع��ن  ب��ال��وك��ال��ة  ال��ح��ام��ات��ي 
�شائع  ب���دل  ���ش��ن��دات  ال��ح��ام��ات��ي 
للعقارات 69 و27 و100 بو�شيط.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
فيا�ض  افلين  المحامية  طلبت 
ال��دوي��ه��ي ب��ال��وك��ال��ة ع��ن ج��ورج 
للعقار  �شائع  بدل  �شند  ال�شدياق 

10 �شخره.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 

بالكورة
ط��ل��ب ن��ب��ي��ل ج��رج�����ض ي��زب��ك 
بالوكالة عن جرج�ض يزبك �شندات 
ل���ل���ع���ق���ارات 55  ب�����دل ����ش���ائ���ع 

ب�شتودارعورا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

راجي  اأبي  �شعد  جوزيف  طلب 
نعمة  اأب��ي  موري�ض  عن  بالوكالة 
عربة  للعقار 432  �شائع  بدل  �شند 

قزحيا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

طلب بول�ض حنا الحكيم بالوكالة 
�شائع  ب��دل  �شند  ي��زب��ك  اآدم  ع��ن 

للعقار 3/1267 البترون.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

طلب حبيب �شليم �شالم بالوكالة 
�شائع  ب��دل  �شند  عالغا  عماد  عن 

للعقار 1654 بطرام.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
بالكورة

طلبت دلل الخوري اأنطونيو�ض 
ورثة  اأح��د  عن  بالوكالة  الحكيم 
�شائع  ب��دل  �شند  اليا�ض  جرج�ض 

للعقار 297 كفرحلده.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
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ان  االأميركية  ال�صحافة  نقلت 
باتريك«  كيرك  دي  »ديفيد  الكاتبين 
و»اأريك ليبتون« األقيا ال�صوء على قناة 
خلفية ُتعتبر هي العامود الفقري الذي 
الرئي�ض  عالقة  ت�صتقيم  خالله  من 
والرئي�ض  ترامب«  »دونالد  االأميركي 

التركي »رجب طيب اأردوغان«. 
وبما اأن المو�صوع َيفتر�ض اأن يكون 
ال�صهر  اأتى  اأين  فمن  هناك »�صهران« 

الثالث؟
ال�شهر الأول

يتابع الكاتبان التو�صيح باأن ال�صهر 
»بيرات  التركي  المال  وزير  هو  االأول 

البيرق« )�صهر اأردوغان(.
والثاني

والثاني هو �صهر »ترامب« »جاريد 
كو�صنير«. 

اأما الثالث
يبقى ال�صهر الثالث من هو! 

علي  »محمد  هو  الثالث  ال�صهر 
يالجينداغ« �صهر رجل االأعمال التركي 
»اأيدين اأردوغان« والذي – اأي ال�صهر 
المالية  ترامب  لمنظمة  �صريكًا  – بات 

والعقارية. 
ج�صدوا  الثالثة  االأ�صهار  هوؤالء 
عالقة متينة غير م�صبوقة بين »ترامب« 
ب�صورة  ظهرت  والتي  و»اأردوغان«. 

بداية  ظهرت  التي  العقبات  رغم  جلية 
البينية  العالقات  تاأزيم  خالل  من 
ل�صفقة  نتيجة  التركية  االأميركية 
الرو�صية  جو   – اأر�ض  �صواريخ 
واأغ�صبت  اأغاظت  والتي  »اإ�ض/400« 
»ترامب« الذي اأعلن باأنه �صيعيد النظر 
بالعالقة بين الدولتين، وباأنه طلب من 
مالية  عقوبات  فر�ض  الخزانة  وزير 
لها  تركية  كيانات  على  واقت�صادية 
عالقة باإتمام ال�صفقة، وو�صل به االأمر 
توجيه  العدل  وزارة  من  الطلب  الى 
اإتهامات جنائية الى »بنك هال التركي«. 

وتبخرت قرارات العقوبات
ولم  تبخرت  القرارات  تلك  كل  لكن 
تو�صع مو�صع التنفيذ،ثم جاءت م�صاألة 
التوغل التركي الع�صكري في االأرا�صي 
يتواجد  التي  المنطقة  �صمن  ال�صورية 
فيها االأكراد والذين كانوا تحت رعاية 

ومظلة ودعم الدولة االأميركية.
و�ُشحب الـ 3000 جندي 

اأميركي
وهنا ال بد من التذكير باأن »ترامب« 
ب�صحب  التنفيذي  اأمره  اأعطى  قد  كان 
منطقة  في  الموجودة  االأميركية  القوة 
بحوالى  ر  تقدَّ كانت  والتي  االأكراد 
قوات  من  وجندي  �صابط   3000

المارينز!! 
واأعيدت فرقة اإلى منطقة 

اآبار النفط
فرقة  ترك  »ترامب«  قرر  بعدها 
بحجة  النفط  اآبار  محيط  في  �صغيرة 
النظام  قوات  اأو  لداع�ض  ال�صماح  عدم 
االآبار  تلك  اإ�صتغالل  من  ال�صوري 
من  كم�صتفيدين  االأكراد  على  واالإبقاء 

ناتج تلك االآبار. 
الأ�شهرة وعودة العالقات

اأردوغان  اأن  الكاتبان  �صرح  وقد 
منذ  جرت  تلفزيونية  مقابلة  في  توقع 
خالل  ومن  قادر  �صهره  باأن  اأ�صهر، 
ال�صهر  ومباركة  »ترامب«  �صهر 
�صابق  اإلى  العالقة  عودة  على  الثالث، 
عهدها بفعل هوؤالء الثالثة، هذا التوقع 
تحقق اإذ قام »اأردوغان« بزيارة ر�صمية 
في  االأبي�ض«  »البيت  اإلى 
2019/11/13. وكاأن كل التغريدات 
اأطلقها  التي  بالعقوبات  والتلويح 
على  حبرًا  بقيت  تركيا  �صد  »ترامب« 

ورق.
عالقات ترامب بتركيا عمرها 

�شنوات وقبل الرئا�شة
عالقة  تعود  الكاتبين  وبح�صب 
عقد  من  اأكثر  اإلى  بتركيا  »ترامب« 
االأعمال  رجل  �صهر  قام  عندما  م�صى 
»ترامب«  بدعوة  »يالجينداغ«  التركي 
في  م�صاريع  بتنفيذ  للم�صاركة 
والد  بها  القيام  ينوي  ا�صطنبول، 
بينها  ومن  اأردوغان«  »ايدين  زوجته 
ا�صطنبول،  في  مميزين  برجين  اإن�صاء 
�صعاره  بيع  على  »ترامب«  وافق  وقد 
لقاء  البرجين  على  لو�صعه  »اللوغو« 
يليه  بداية،  دوالر  ماليين  ع�صرة  مبلغ 
َن  د�صِّ وهكذا  مقطوع،  �صنوي  ر�صم 
»برجا  با�صم   2012 عام  البرجان 

ترامب في ا�صطنبول«. 
ل تنخدعوا بالوعود 

الأميركية
�صيما  ال  للمخدوعين  نقول  هنا  من 
تتاأملوا  ال  �صوريا  في  الكردي  ال�صعب 
وخدع  �صبق  وقد  »ترامب«–  بوعود 

ال�صعب الكردي في العراق لجهة ف�صل 
في  االأكراد  اإ�صتقالل  حول  االإ�صتفتاء 
االأميركي  ال�صعب  وكذلك   – العراق 
وقيمه  مبادئه  اأن  ُيدرك  اأن  عليه  الذي 
المج�صدة في الد�صتور االأميركي تبقى 
»وجهة نظر« ِمن ِقَبِل »ترامب« الذي ال 
يخدم  �صيء  باأي  القيام  عن  يتورع 
من  والعائلية،  ال�صخ�صية  م�صالحه 
دون اأي اإهتمام ل�صمعة وموقع اأميركا، 
اأقراأوا ما قاله »اأريك اإيدكان«

»اأريك  قاله  ما  يقراأوا  اأن  وعليهم 
عهد  في  الدفاع  وزارة  وكيل  اإيدلمان« 
�صرح  حيث  بو�ض«  دبليو  »جورج 

بالتالي:
الر�صمية  العالقات  ي�صتبدل  »ترامب 
بعالقات  كثيرة  حاالت  في  الدول  بين 

�صداقة عائلية اأو بعالقات حميمية«!
واأ�صاف:

النوع  هذا  يف�صل  »اأردوغان«  »اإن 
من العالقات الأنه هو نف�صه يدير نظامًا 
راأ�صماليًا بوا�صطة مقربين منه... وهذا 
لكل  قلق  م�صدر  يكون  اأن  يجب 

االأميركيين«. 
بين الم�شالح ال�شخ�شية 

والم�شلحة العامة
بئ�ض  نقول:  المقالة  هذه  ختام 
من  وتنفذ  ُتدار  التي  الدولية  العالقات 
خالل  ومن  �صخ�صية  م�صالح  خالل 
الدولة  نظام  خارج  من  اأ�صخا�ض 

والم�صلحة العامة.
رئي�ض هيئة االأركان االأ�صبق

في قوى االأمن الداخلي
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �شنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�شا فايز �شنكري

حيويتك  عن  برهنت  ال�صعب  اأيها 
بهذه  وجراأتك  واندفاعك  وهمتك 
واإن  غمارها،  خ�صت  التي  االنتفا�صة 
الموجعة  ف�صرخاتك  متاأخرة،  كانت 
اأنت عظيم  خير من ال�صكوت الم�صني، 
التي  و�صرخاتك  و�صمودك  ثباتك  في 
الأنها  الم�صاعر  واألهبت  ال�صم  اأ�صمعت 
على  بالنقمة  مفعمة  قلوب  من  خرجت 
حيتان  البغاة  الطغاة  الحكام  اأولئك 
بالل�صو�ض  و�صفتهم  الذين  المال 
والحرامية من قمة الهرم اإلى اأ�صفله ال 
ت�صتثني اأحدًا، و�صفتهم بحق باأو�صاف 
يقرع  لم  ولكن  الجبين  لها  يندى 
الوطن  لين�صفوا  اأبوابهم  ال�صمير 
وكيف  اهلل،  ن�صتغفر  والمواطن، 
داأبهم  اأن�صار  للباطل  وهم  ين�صفونه 
النهب وال�صلب الأموال ال�صعب و�صرقة 
وخدمة  لرغباتهم  اإ�صباعًا  الخزينة 
النيابة  على  يتقاتلوا  لم  لم�صالحهم، 
هذا  اأجلها،  من  اإاّل  الوزارة  وكر�صي 
�صاأنهم وم�صيرتهم ال�صيا�صية الخرقاء، 
وعائدات  والمطار  المرفاأ  فاأموال 
المبرمجة  الل�صو�صية  الجمارك تحكي 
عندهم  الغاية  ان  طالما  يجبونها  التي 
يمالأوا  ان  فالمهم  الو�صيلة،  تبرر 
جيوبهم و�صناديقهم بالمال وال تهمهم 

الو�صيلة فهي مبررة!!
هذه  العظيم  ال�صعب  اأيها  واإليك 

الن�صائح من اأجل ان ت�صل اإلى حقك:
الذي  الخام�ض  الطابور  اأواًل:   -

يدخل في �صفوفك متلونًا كالحرباء.
ت�صتغل  التي  االأحزاب  ثانيًا:   -

انتفا�صتك لم�صالحها.
ال�صلطة، ير�صلونهم  ثالثًا: زعران   -
يعملون  ولكنهم  الم�صاركة  با�صم 
على  واالعتداء  بالغوغاء  لتف�صيلها 

االأموال العامة بال�صرقات.

وان  والوزراء  النواب  رابعًا:   -
لهم  لتف�صح  ر�صوة  وتلك  ا�صتقالوا، 

المجال لال�صتراك في انتفا�صتك.
- خام�صًا: في اأي تجمع من تجمعات 
اأو  علم  اأي  برفع  ُي�صمح  ال  االنتفا�صة 

�صعار، �صوى العلم اللبناني.
- �صاد�صًا: دعاة الطائفية والمذهبية، 
فانتفا�صتنا با�صم لبنان وكل ي�صل اإلى 

حقه.
بجهودك  �صنًا  الم�صلمات  هذه  اأُقدِّم 
من  م�صيرتك  �صالمة  على  وحفاظًا 
ن�صالك  ثمرة  تقطف  عندها  ال�صياع 

وت�صل اإلى حقوقك.
اإليه  تعود  ال  اللبناني  االقت�صاد 
ت�صدد  ال  اللبنانية  والخزينة  عافيته، 
الديون التي عليها اإاّل با�صترداد االأموال 
الح�صانة،  اأ�صحاب  من  المنهوبة 
ا�صتغلوا  الذي  الل�صو�ض  ال�صا�صة 
و�صرقة  وال�صلب  للنهب  ح�صانتهم 

االأموال العامة.
اإن وعود حكامنا عرقوبية وقراراتهم 
ذرًا للرماد في العيون المت�صا�ض نقمة 
الكالم  يغريه  كان  الذي  ال�صعب 
الم�صعول وتنطلي عليه االألفاظ المنمقة، 
الجوع  ع�صه  ان  بعد  اليوم  ولكنه 
غفوته  من  ا�صتيقظ  المر�ض  واأنهكه 
وترك العاطفة الالعقالنية التي اأدت به 
اإلى فقر مدقع وم�صغبة م�صنية وحاجة 
ال  واأ�صبح  ُتنجز،  لم  اإذا  الموت  دونها 
ان  قبل  تنفذ  لم  اإن  بالقرارات  يوؤمن 
يجف مدادها، وبذلك يظهر الكاذب من 
والموؤتمن  واأفعاله  باأقواله  ال�صادق 
اتخذ  الذي  من  ال�صعب  م�صالح  على 
فكفى  ال�صيا�صية،  م�صيرته  الخيانة 
وا�صتهزاًء  الذقون  على  �صحكًا 
بالعقول، ال�صعب يدرك هذا كله لذلك لم 

يعط للورقة اال�صالحية اأي اهتمام.
من  ت�صلح  لم  لدولة  يمكن  وهل 
ونيف  قرن  ربع  من  �صيئًا  الف�صاد 
اأو  يومين  اأو  بيوم  اإ�صالحه  ت�صتطيع 

�صهر اأو �صهرين؟؟ 
ال  الم�صتحيالت  �صابع  من  ذلك  اإن 
فليخيط  منطق،  وال  عقل  ي�صت�صيغه 

الُحكام بغير هذه الم�صلة.

د.  وال�شاعر  والأدي���ب  الأ�شتاذ 
اهلل  رحمة  اإلى  اإنتقل  مارون  يو�شف 
مثقفاً  تربوياً  رجاًل  بغيابه  فخ�شرنا 

كان ُيعد من حرا�ض اللغة.
في  ورفيقه  �شديقه  رث���اه  وق��د 
الأ�شتاذ  واللغة  والتربية  الحياة 

جورج فرج وقال:
»اأيها الراحل عنا رحلته الأبدية!

بي،  فاأّثر  رحيلك،  خبر  �شعقني 
واآلمني، لكن م�شيئة اهلل ق�شت ذلك، 
ونحن  بها،  ُيناق�ض  ول  ُترد  ل  وهي 

لها �شاغرون.
تعّرفت اإليك منذ زمن بعيد، ناهز 
ذلك  فيك  فا�شَت�ْشفَفت  القرن،  ن�شف 
اإل��ى  َي��ْن��َه��ُد  ال��ذي  الطموح  ال�شاب 
اإليه،  �شعيت  ما  لك  وك��ان  الأعلى، 
الثانوي  اإلى  البتداِئي  التعليم  فمن 

ثم الجامعي.....
كنت  المراحل،  هذه  جميع  وفي 
ذلك الأ�شتاذ المتفوق الذي ل يبارى، 

ولي�ض لمعلوماته اللغوية حدود..
هي  وه���ا  ب����ّرزت،  ال�شعر  وف���ي 

في  مكانها  تاأخذ  ال�شعرية  دواوينك 
المكتبات.

وقد اأح�شنت حين جمعت موؤلفاتك 
ال��ن��ث��ري��ة وال�����ش��ع��ري��ة، م��ن��ذ م��دة 
مجموعتين،  في  وعر�شتها  وجيزة، 

ووقعتها في حفل نوق�شْت فيه.
اأيها المربي

الكتب  اإع����داد  ف��ي  ت��ع��اون��ا  ل��ق��د 
مفاهيم  على  القائمة  المدر�شية 
تعليم  اأّي  اأن  على  وتوافقنا  تربوية 
ما  وه��و  ناق�شاً...  ُيعّد  دونها  من 
مار�شت  حين  وتطبيقاً  عملياً  ع�شته 
لأن��ك  ال��ت��رب��وي،  التفتي�ض  وظيفة 
غيرها  اأو  للغة  تعليم  اأي  ان  اآمنت 

ُيعّد ناق�شاً من دون هذه المفاهيم.
فل�شنا بحاجة اإلى معلمين ملقنين 

بل اإلى مربين مبدعين.
غبت عنا  بالج�شد يا �شديقي، اأما 
اإ���ش��م��ك ال��م��ت��م��ّث��ل ف���ي ع��ط��اءات��ك 
اأ�شدقائك  عن  يغيب  لن  المتنوعة 
طالبك  اأعين  عن  ول  كتبك،  اء  وق��رَّ
الذين اأعطيتهم العلم بمحبة واإيمان 

بالر�شالة التربوية.
قدر  على  فاأعطيت  كثيرًا  اأحببت 

هذه المحبة،
اأخل�شت بتوا�شع و�شدق ومحبة 
ياأخذ  اهلل  اأن  موؤمناً  قاربك،  من  لكل 

َمن ي�شاء.
متهيباً  نع�شك  اأم���ام  اأق��ف  واأن���ا 
الما�شي،  اأ�شترجع  �شامتاً،  واجماً 
كنا  التي  الجل�شات  تلك  م�شتذكرًا 
»دار  مكتبات  اإح��دى  في  نم�شيها 
الق�شايا  ف��ي  نتناق�ض  ال�����ش��م��ال« 

التربوية واللغوية.
اإنعم اأيها الراقد الحبيب اإذ بلغت 
لنا  وت�شّرع  الإل��ه��ي،  الحّب  عر�ض 
عنده ع�شى يحملنا اإليه بر�شى حين 

تدعو ال�شاعة.
وداعاً يا �شديقي،

واإلى اللقاء هناك حيث اأنت، اإذ ل 
حزن ول بكاء، بل حياة ل تفنى!

جورج فرج

المربي د. يو�سف مارون في ذمة اهلل

يا �شعبنا: حق�قك الم�شل�بة 
واأم�الك المنه�بة ال ُت�شترد 

اإاّل بالن�شال
االأ�شهرة الثالثة و»العالقة االأميركية التركية«

ال�شيخ 
غالب 
�شنجقدار

اللواء
اأمين
�شليبا

وللراأي العام حقه...

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري الثانية 

بالكورة
وهبه  وهيب  المحامي  طلب 
بالوكالة عن اأحد ورثة اأ�شعد اأبي 
رزق �شندات بدل �شائع للعقارات 
و1084  و1013  و1005   1097
و1196 و1256 و1517 و1081 

تول.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري

دعوة 
م�ساهمين ال�سركة ال�سياحية لتلفريك �سير �س.م.ل.

لح�سور اجتماع الجمعية العمومية العادية
ي�شر مجل�ض اإدارة ال�شركة ال�شياحية لتلفريك �شير �ض.م.ل. 

دعوة م�شاهمين ال�شركة  لح�شور اجتماع الجمعية العمومية 
العادية الذي ينعقد يوم الخمي�ض في 2019/12/12 ال�شاعة 

الحادية ع�شرة ظهرًا في مركز ال�شركة في طرابل�ض: �شارع محمد 
كرامي – �شنتر فتال طابق ثاني، وفي حال عدم اكتمال الن�شاب 
تكون الجمعية العمومية العادية مدعوة لالجتماع للمرة الثانية 
في ال�شاعة الحادية ع�شر من يوم ال�شبت في 2019/12/28 في 

نف�ض المكان وذلك بمن ح�شر لبحث واإقرار جدول الأعمال 
التالي:

1.الطالع على تقرير مجل�ض الإدارة حول ن�شاط ال�شركة 
واأعمالها.

2.تجديد ولية المجل�ض لمدة ثالث �شنوات تنتهي باقرار 
ميزانية 2019.

3.تعيين مفو�ض مراقبة اأ�شا�ض الح�شابات ال�شركة لالأعوام 
.2019-2018-2017

4.الطالع على تقرير مفو�ض المراقبة حول ح�شابات ال�شركة 
لالأعوام 2018-2017-2016.

5.الم�شادقة على ميزانية ال�شركة لالأعوام
.2018-2017-2016 

6.الترخي�ض لأع�شاء مجل�ض الإدارة التعاقد مع ال�شركة عماًل 
باأحكام المادتين 158-159 من قانون التجارة.

7.اأمور اأخرى.
رئي�ض مجل�ض الإدارة غازي �شعداهلل فتال

دعوة
م�ساهمين ال�سركة ال�سياحية لتلفريك �سير �س.م.ل.

لح�سور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
ي�شر مجل�ض اإدارة ال�شركة ال�شياحية لتلفريك �شير �ض.م.ل. 
دعوة م�شاهمين ال�شركة  لح�شور اجتماع الجمعية العمومية 

غير العادية الذي ينعقد يوم الخمي�ض في 2019/12/12 
ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرًا في مركز ال�شركة في طرابل�ض: 

�شارع محمد كرامي – �شنتر فتال طابق ثاني، وفي حال عدم 
اكتمال الن�شاب تكون الجمعية العمومية غير العادية مدعوة 

لالجتماع للمرة الثانية في ال�شاعة الثانية ع�شر من يوم ال�شبت 
في 2019/12/28 في نف�ض المكان وذلك بمن ح�شر لبحث 

واإقرار جدول الأعمال التالي: 
1.زيادة راأ�ض مال ال�شركة بتحرير اأ�شهم جديدة لالأ�شخا�ض 
الذين قدموا حقوقاً عينية لل�شركة تنفيذًا لعقود مجازة موقعة 
معهم، جرى تنفيذ تلك الأعمال على العقارات العائدة لل�شركة 

في منطقتي �شير وبقاع�شفرين العقارية.
2.الإجازة لمجل�ض الإدارة بتعيين خبير محلف من قبل 

المحكمة التجارية في لبنان ال�شمالي لتخمين الأعمال 
والن�شاءات والمباني المقامة على العقارات العائدة لل�شركة 
وذلك من اأجل تحرير اأ�شهم جديدة باأ�شماء اأ�شحاب العقود 

الموقعة مع ال�شركة.
3.اأمور اأخرى.

رئي�ض مجل�ض الإدارة غازي �شعداهلل فتال
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اأهم مطالب الم�شاركين هي تح�شين الو�شاع القت�شادية
طلبنا من الم�صاركين في اال�صتطالع تعداد ثالثة مطالب للثورة عبر �صوؤال مفتوح. وعند تحليل النتائج ح�صلنا على الئحة 

طويلة من المطالب نعر�ض اأهمها في الجدول )1(.

اأما في ما يتعلق باالإطار التنظيمي للحراك فقد دّلت النتائج على اأن حوالي ثلثي اأفراد العينة تعتقد اأن الثورة لي�صت بحاجة 
اإلى قائد يمثلها وهي بنف�ض الوقت تحتاج اإلى تنظيم، ر�صم )1(. ويرف�ض الكثيرون في ال�صاحة ت�صمية قائد للثورة، كما ال 
يتجراأ اأحد على ادعاء ذلك لنف�صه اأو الأحد من زمالئه. بكل ب�صاطة ُيدار الحراك اليومي عبر مجموعة كبيرة من المن�صقين 
الفاعلين �صمن مجموعات التوا�صل االلكتروني. هذه الحال من انتفاء وجود قيادة، يطلق عليه ال�صباب الفو�صى المنظمة، 
والتي يعتبرونها واحدة من خ�صائ�ض هذا التحرك وطريقة فعالة للتخل�ض من ا�صتهداف اأ�صخا�ض بعينهم كونهم القادة، 
وا�صتبدال القائد بمروحة وا�صعة من الن�صطاء على مواقع التوا�صل يمكن ت�صميتهم بالموؤثرين من دون اأي �صفة ر�صمية او 
م�صوؤولية. ونت�صاءل هل هذه الحال هي ردة فعل للمطالبة بمحاكمة الم�صوؤولين، بحيث نتج عند الم�صاركين بالثورة ردة فعل 
تجاه تحمل الم�صوؤولية؟ اأم هل هي خوف من المالحقات االأمنية التي قد تطالهم نتيجة التعبير عن اآرائهم؟ اأم هل هي خا�صية 
واحتياجاتهم  النا�ض  مطالب  الحراك  ويقود  ويوحد  يجمع  حيث  المطلبي  ال�صعبي  الحراك  عليه  يطلق  ما  خ�صائ�ض  من 

المعي�صية؟ وربما هي مزيج من كل ذلك.

الم�شاركون بالحراك ال�شعبي م�شتعدون للت�شحيات
التعر�ض الأربعة مواقف محتملة هي:  بالرغم من  بالثورة،  بالم�صاركة  ت�صمنت اال�صتمارة �صوؤااًل مبا�صرًا، هل �صت�صتمر 
على  وكان  ال�صلع،  ا�صعار  وارتفاع  اللبنانية  الليرة  قيمة  انخفا�ض  االأ�صواق،  من  الب�صاعة  نفاد  الدرا�صي،  العام  �صياع 
القيام  على  بالموافقة   )%80 الى   %75 بين  )ما  العينة  اأفراد  اأغلبية  اأجاب  ال.  او  نعم  بـ  ال�صوؤال  عن  االجابة  الم�صاركين 
بالت�صحيات الالزمة، وهذا ما ي�صير اإلى الوعي من جهة وااللتزام من جهة اأخرى، ويعك�ض فهم الحراك ال�صعبي اأن عليه اأن 
ي�صبر على ما قد ي�صتجد من اأمور �صاغطة. وي�صاف الى ذلك توقع غالبية اأفراد العينة )90.3%( ارتفاع اأعداد الم�صاركين، 

ر�صم )1(. وهذا ما يح�صل بين الحين واالآخر خا�صة في المنا�صبات اأو المواقف اأو الخطابات.

اأفاد غالبيتهم )%82.2(  اإلى موعد االنتخابات القادمة. وقد  اأما من الناحية ال�صيا�صية فيتطلع الم�صاركون في الحراك 
اأنهم لن ينتخبوا النواب الحاليين في الدورة المقبلة. وهذا ما يطرح ت�صاوؤاًل عن مفاعيل الثورة في الم�صتقبل ربما نعرف 
ال�صيا�صية  الطبقة  في  بتغيير  فعاًل  �صاهمت  قد  ت�صرين   17 ثورة  اأن  التاريخ  �صي�صجل  هل  المقبلة.  االأيام  في  عليه  االجابة 
االنتخابات  لنظام  تعدياًل  ما  يومًا  �صن�صهد  وهل  ال�صيا�صة؟  عالم  بدخول  ال�صباب  من  جديدة  لمجموعة  و�صمحت  التقليدية 
التغيير  رياح  ع�صفت  هل  )91.4%(؟  طائفي  ال  انتخابات  قانون  يوؤيدون  بالدرا�صة  الم�صاركين  غالبية  واأن  �صيما  النيابية 
ال�صلمي بمجتمعنا وبات قادرًا على اإحداث تغيير حقيقي؟ ال �صك اأننا بحاجة لمزيد من الدرا�صات لالإجابة عن هذه اال�صئلة، 
لذلك فاإن فريق ZACA International   يخطط للقيام بدرا�صة ثانية، ي�صتكمل فيها نتائج ما تو�صل اإليه وي�صتدرك ما فاته 

اأو غفل عنه مما يعتري الدرا�صات العلمية في مجال البحث الميداني من غير ق�صد.

اأما في ما يتعلق بالمدة المتبقية من عمر الثورة فاأكثر من ن�صف اأفراد العينة )54.8%( يعتقدون اأنها اأكثر من �صهرين، 
بالحراك  الم�صاركين  غالبية  اأن  لن�صتنتج  �صهرين،  من  اأقل  ولكن  �صهر  من  اأكثر  �صتبقى  اأنها  يظنون   %26 اإليهم  ي�صاف 

يجهزون اأنف�صهم ل�صهر قادم على االأقل، ر�صم )2(.

اأمل النا�س كبير في تح�شن الو�شاع
الن�صف  االأو�صاع االقت�صادية، واأقل من  المقبلة وتح�صن  الحكومة  العينة )46.7%( يتوقع نجاح  اأفراد  حوالي ن�صف 
تعاطي  في  االيجابية  هذه  اإن  للنجاح.  فر�صة  يعطيها  اأن  في  يرغب  اأو  يتاأمل  وكاأنه   ،)3( ر�صم  ربما،  راأيه  كان   )%43.6(
ال�صارع الم�صارك في الحراك واالآمال التي يبنيها على نجاح الحكومة التي �صتت�صكل في تح�صن االأو�صاع يمكن اأن ي�صاهم 
في دعم ال�صلطة المقبلة ويوؤ�صـ�ض لم�صتقبل واعد من حيث النمو االقت�صادي. غير اأن النا�ض الم�صاركين باال�صتطالع اأكثر 
تحفظًا لجهة اإجراء المحاكمات وا�صترداد االأموال، وهذا في عهدة الحكومة المقبلة وبين اأيدي الق�صاء. ولم تتجاوز ن�صبة 

من يتوقع ا�صترداد االموال المنهوبة ربع الم�صاركين باال�صتطالع، ر�صم )3(.

طرابل�ض الفيحاء مدينة العلم والعلماء والتي تغنى باأريجها ال�شعراء، اأ�شيفت لها اليوم اأ�شماء اأخرى كمدينة 
اأبناءها في �شاحة النور  ال�شالم وعرو�ض الثورة. فقد كان لها ن�شيب وافر من ثورة 17 ت�شرين، حيث احت�شنت 
�شا�شات  تحتل  �شورها  فاأ�شبحت  اللبنانية.  المناطق  كافة  من  والزائرين  ال�شمال  من   الم�شاركين  الى  بال�شافة 
الإعالم اللبناني وباتت رمزا للحراك ال�شلمي على الم�شتوى المحلي والعالمي. وبعد مرور ثالثة اأ�شابيع من عمر 
الثورة قامت موؤ�ش�شة ZACA International  باإجراء ا�شتطالع لآراء الم�شاركين في فعاليات �شاحة الثورة حول 

مطالبهم وتطلعاتهم، وقد جاءت النتائج ممثلة للمدينة التي احت�شنتها اأف�شل تمثيل.
اأيام من 9 الى 11 ت�شرين الثاني 2019 على عينة ع�شوائية من 445 م�شاركاً في  اأنجزت الدرا�شة خالل ثالثة 
�شملت  والمهنية.  �شنة(   79 الى   15  ( العمرية  الفئات  مختلف  من  الجن�شين  كال  وت�شمنت  الثورة،  فعاليات 
ال�شتمارة مجموعة من ال�شئلة انق�شمت الى ثالثة محاور هي:  المطالب التي ينادي بها الم�شاركون، وديناميكية 

التحرك، والروؤية القت�شادية وال�شيا�شية للثورة. 

يت�صح لنا من النتائج في الجدول )1( اأن المطالب قد توزعت على ثالثة محاور هي: المطالب االقت�صادية، والمحاكمات 
والق�صايا ال�صيا�صية.  وقد احتل مطلب: تاأمين فر�ض العمل، المرتبة االولى ثم تلتها المطالب في ال�صاأن االقت�صادي مثل 
تح�صين االحوال المعي�صية والطبابة المجانية والتعليم و�صمان ال�صيخوخة. اأما المحور الثاني فيتعلق با�صترداد االموال 
ومحا�صبة الفا�صدين، وقد جاءت المطالب الخا�صة بالمحاكمات في المرتبة الثالثة والخام�صة. اأما المحور الثالث للمطالب 

فهو الق�صايا ال�صيا�صية من ت�صكيل الحكومة الى اإ�صقاط اأركان النظام ثم االنتخابات المبكرة واإلغاء النظام الطائفي. 
اأنها  اإن اختيار المطالب االقت�صادية على راأ�ض القائمة يعك�ض الواقع المعي�صي لعرو�ض الثورة، والتي بينت الدرا�صات 
المعي�صي  الهم  المقبلة  الحكومة  عمل  برنامج  طليعة  في  يحدد  مما  المدر�صي.  الت�صرب  بن�صبة  واالأعلى  فقرا  االأكثر 

واالقت�صادي. مع العلم اأن المطالب االخرى لم تغب عن اختيارات الم�صاركين ولو بدرجة اأقل.
الحكومة، وهو �صوؤال مفتوح  اإ�صقاط  التي يتوقعونها بعد  للم�صاركين باال�صتطالع حول الخطوات  بال�صوؤال  ثم توجهنا 

يتطلب تحديد م�صارات  وا�صحة لالجراءات التي يطالب ال�صارع بتحقيقها بالترتيب.

الخطوات المتوقعة بعد �صقوط الحكومة بح�صب راأي الم�صاركين باال�صتطالع تتالقى مع الخطوات التي جاءت باأدبيات 
الثورة في جميع �صاحات لبنان والتي تبداأ بت�صكيل الحكومة يليها اإجراء االنتخابات المبكرة ثم تغيير كافة اأركان النظام. 
التي طالب بها  اتباع الخطوات  اإن  اإن�صاء المحاكم وتح�صين االأحوال المعي�صية.  ياأتي تباعًا  ال�صيا�صية  وبعد هذه المطالب 
المعت�صمون ب�صاحة الثورة من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى تراجع وتيرة االحتجاجات تدريجيًا، وبالتالي فبعد اإنجاز المحطة االولى 
وهي ت�صكيل الحكومة، فمن المتوقع اأن تتراجع حدة التوتر في ال�صارع مع ما يالزمه من عودة الحياة اإلى طبيعتها ولو 
موؤقتا اأو ب�صورة جزئية. والحكومة المتوقعة هي حكومة تكنوقراط كما اأ�صار 93.1% من اأفراد العينة. وال يجب اأن يغيب 
عن اأذهان الحكومة اأن المطالب االأ�صا�صية للنا�ض هي الواقع المعي�صي كما ذكرنا بالجدول )1(، واإذا ما ت�صكلت الحكومة، 
ثم ف�صلت في توفير فر�ض عمل وتح�صين الواقع المعي�صي، فاإن العودة اإلى اال�صطرابات اأمر ال يمكن تجاهله او االعتماد 

على زواله بمرور الزمن.

جدول )1(: المطالب التي حددها اأفراد العينة

ر�شم )1(: ا�شتعداد الم�شاركين ال�شتمرار بالثورة رغم العقبات المتوقعة 

ر�شم )2(: المدة المتوقعة لنتهاء الثورة

ر�شم )3(: روؤية الم�شاركين بالثورة لبع�س المطالب القت�شادية

جدول )2(: الخطوات المرتقبة بعد ا�شقاط الحكومة


