
�للو�ء �أمين �صليبا:
كيف يت�صرف 

�لم�صوؤول عندما ُتثار 
حوله �ل�صبهات؟!

�صدمتهم وحدة 
�ل�صعب و�ل�صاحات 

في طر�بل�س 
فت�صللو� �إلى 

�صفوف �لجماهير 

عندما ي�صدر 
�لرئي�س عون 

»عفوه �لخا�س« عن 
محكوَمين بجرَمي 
مخدر�ت وقدح وذم

»جمعيات �لأ�صخا�س 
ذوي �لإعاقة«: 

�لمطلوب من �لدولة 
�عتماد ت�صنيف 

علمي للإعاقة

بلل مو��س: 
�لثورة لغة، 
هي ردة فعل 
على �صغط 

االنتفا�سة ترف�ض جّرها اإلى م�ستنقع الطائفية

�صر�ء طر�د 
ورو�د �ل�صمد 

�أحيت عر�صهما 
»عرو�س �لثورة«

8 8 7 6 34

�أ�سبوعية �سـيا�سـية م�سـتقلة ي�سرف على �سـيا�سـتها فايز �سـنكري

1000 ليرة�لأربعاء 2019/12/4 ــ �لعدد 1641  �ل�سنة �ل�سابعة و�لأربعون  8 �صفحات

www.attamaddon.com

هكذا اأثبت عبدالمنعم 
يو�سف براءته في 205 دعاوى 
اأقامتها الدولة اللبنانية �سده

5

لن ينجح اأي »م�سوؤول« 
في التفرقة 

بين طرابل�س والميناء
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النتفا�ضة  يجّر  ان  يريد  من  هناك  اأن  وا�ضحاً  �ضار 
ال�ضعبية اللبنانية اإلى م�ضتنقع الطائفية والمذهبية، اأي 
ال�ضيا�ضية  للقوى  والمحّبب  الأ�ضا�س  الملعب  اإل��ى 
ي�ضهل  كي  الأول،  المرّبع  اإلى  الأمور  لعادة  الحاكمة، 
عمودياً  ق�ضمها  عبر  الكبرى  الهّبة  هذه  على  الجهاز 
التي  المذهبية  الت�ضنجات  اأت��ون  اإلى  ال�ضعب  واإع��ادة 
من  يوماً  خم�ضين  بعد  هذا  يجري  ال�ضلطة.   اأهل  تخدم 
اأ�ضابت  التي  العميقة  الآلم  فّجرتها  انتفا�ضة  ب��دء  
الطبقة  ف�ضاد  بفعل  ال�ضميم،  في  اللبناني  ال�ضعب 
�ضّبب  ما  ال��ع��ام،  للمال  ونهبها  الحاكمة،  ال�ضيا�ضية 
والمالي  القت�ضادي  الو�ضعين  اأ�ضابت  مذهلة  اأ�ضرارًا 

ف�س البالد.
اأما الخطة التي يعتمدها اأهل ال�ضلطة، من اأجل مذهبة 
وتطييف النتفا�ضة فلقد باتت مك�ضوفة فعاًل، اإذ اعتمدت 
ال�ضّنة  ا�ضتفزاز  محاولة  على  ومنهجي  مرّكز  ب�ضكل 
اللبنانيين، كي ُيدفع بع�ضهم اإلى اتخاذ مواقف مذهبية 
مت�ضنجة، الأمر الذي من �ضاأنه، اإن ح�ضل، اأن ي�ضيبهم 
اأُ�ض�س  على  قامت  الأ�ضا�س  في  الثورة  كون  بالعزلة، 

وطنية غير طائفية.
الفخ،  ال�ضّنة في هذا  المواطنون  لم يقع  المقابل،  في 
بوطنية  تم�ضكوا  اإذ  طرابل�س،  مدينة  ف��ي  خا�ضة 
�ضفوفهم  اختراق  محاولت  كل  وواجهوا  انتفا�ضتهم، 
ت�ضيب  مذهبية  اأو  طائفية  مواقف  يطلق  من  د�ّس  عبر 
الثورة كلها بمقتل وتنهيها ب�ضكل ماأ�ضوي، بل تقّزمها من 

خالل تحويلها الى حركة احتجاج مذهبي مرفو�س. 
بع�س  دفع  الى  الهادفة  ال�ضتفزاز،  محاولت  اأم��ا 

بداأت مبا�ضرة  فلقد  باتجاه خطاب مذهبي منّفر،  ال�ضّنة 
بعد ا�ضتقالة الرئي�س �ضعد الحريري، اإذ تّم بعدها تجاوز 
تاأليف  اإلى  ال�ضعي  عبر  اللبنانيين،  والد�ضتور  القانون 

الحكومة قبل تكليف رئي�س مهمته فعل ذلك. 
وا�ضتمّرت خطة ال�ضتفزاز بعد البيان الذي �ضدر عن 
تروؤ�س  يقبل  لن  ان��ه  فيه  واأعلن  الحريري،  الرئي�س 
متم�ضك  انه  اأعلن  كما  الخ�ضائيين،  غير  ت�ضم  حكومة 
ذلك  بعد  ج��رى  اإذ  اآخ��ر«.  اأح��د  بل  اأن��ا  »لي�س  بقاعدة 
ويراأ�ضها  �ضلفاً  معّدة  محا�ض�ضة  لحكومة  الت�ضويق 
وخ�ضع  »با�ضكاتب«،  وكاأنه  معه  التعامل  تّم  �ضخ�س 
لعدة امتحانات، خا�ضة من قبل الوزير جبران با�ضيل، 
بعيد  حد  اإل��ى  ت�ضبه  حكومية  تركيبة  عليه  وُفر�ضت 
اإعادة  هو  الهدف  وكاأن  ال�ضابقة،  الحكومية  التركيبة 
م�ضادة  بثورة  والبدء  عينها،  الفا�ضدة  ال�ضلطة  انتاج 
خالل  اللبناني  ال�ضعب  انجزه  ما  على  الق�ضاء  مهمتها 

الأيام الخم�ضين الما�ضية.
هذه الممار�ضة ال�ضتفزازية التي لم توؤثر على وطنية 
ال�ضارع ال�ضني في هذه المرحلة الدقيقة والم�ضيرية في 
لبنان، خا�ضة في طرابل�س، وهي دفعت روؤ�ضاء  تاريخ 
عن  فيه  اأعربوا  بيان  اإ�ضدار  اإلى  ال�ضابقين  الحكومة 
والد�ضتور  الطائف  لتفاق  الخطير  »الخرق  ل�  رف�ضهم 
على  ال�ضافر  العتداء  اأي�ضاً  هالهم  كما  وروح��اً.  ن�ضاً 
خالل  من  المكلف  الرئي�س  بت�ضمية  النواب  �ضالحيات 
الجمهورية  لرئي�س  الملزمة  النيابية  ال�ضت�ضارات 
�ضالحيات  على  العتداء  ثم  ومن  وبنتائجها،  باجرائها 
رئي�س الحكومة عندما يتم تكليفه ت�ضكيل الحكومة بعد 

اجراء ال�ضت�ضارات الالزمة«.
يوافق  الحكومة  لرئا�ضة  مر�ضح  »اأي  ان  واعتبروا 
الحكومة  �ضكل  ح��ول  ا�ضت�ضارات  في  الخو�س  على 
واأع�ضائها قبل تكليفه ويقبل بالخ�ضوع لختبار من قبل 
اإنما  د�ضتورياً،  مخّولة  ول  موؤهلة  غير  فاح�ضة  لجنة 
و�ضرب  اإ�ضعاف  وفي  الد�ضتور  خرق  في  اأي�ضاً  ي�ضاهم 

موقع رئي�س مجل�س الوزراء«.
بيان  على  رد  الجمهورية  رئا�ضة  في  الع��الم  مكتب 
اأن  فيه  ج��اء  بيان  عبر  ال�ضابقين،  الحكومة  روؤ���ض��اء 
المكلف  للرئي�س  تاأييد وا�ضع  تاأمين  الى  »الرئي�س هدف 
ما ي�ضهل عليه ت�ضكيل الحكومة وذلك في �ضوء التجارب 
الذين  الدولة  اأ�ضحاب  اأيام  في  ح�ضلت  التي  الموؤلمة 

اأ�ضدروا البيان«.
فلقد  ال�ضتفزاز،  �ضعيد  على  الكبرى،  الطامة  اأم��ا 
ل�ضوؤون  الدولة  وزير  وجهه  الذي  الكالم،  عبر  جاءت 
�ضليم  الأعمال  ت�ضريف  حكومة  في  الجمهورية  رئا�ضة 
الحكومات  روؤ�ضاء  »ن��ادي  اأ�ضماه  ما  اإلى  جري�ضاتي، 
ناٍد  وهو  مفقود  ناديكم  وخبر  »علم  قائاًل:  ال�ضابقين«، 
�ضّركم  كفانا   )...( وال�ضعبوية  الغرائز  يتو�ضل  م�ضبوه 

المفتوح على الم�ضتجدات«. 
بيان مكتب العالم في رئا�ضة الجمهورية دفع روؤ�ضاء 
الحكومة ال�ضابقين اإلى اإ�ضدار بيان اآخر، ا�ضتهجنوا فيه 
ومكونات  �ضكل  لتحديد  تجري  التي  »الم��ت��ح��ان��ات 
بع�ضها  فيما  ا�ضتعرا�ضي  وبع�ضها  العتيدة،  الحكومة 
الآخر يجري في غرف مظلمة يقوم بها من هو غير مخّول 

د�ضتورياً بذلك«.

ا�ضتقالة  منذ  ح�ضلت  التي  ال�ضتفزازت،  ه��ذه  كل 
 17 ثورة  �ضفوف  �ضّق  اأجل  من  اليوم،  حتى  الحكومة 
ت�ضرين، وتقزيم هذه الثورة عبر ح�ضرها بفئة اأو طائفة 
قبل عموم  الكبير من  بالرف�س  تواَجه  زالت  ما  واحدة، 
ذلك  على  دليل  اكبر  ولعل  لبنان،  في  المنتف�ضة  الفئات 
اأثاره »فر�س« مر�ضح معّين لتولي  الغ�ضب العام الذي 
اأو منا�ضب بعد ثورة  رئا�ضة الحكومة، وهو غير موؤهل 
17 ت�ضرين، ولقد تزامن هذا »الفر�س« مع �ضغط على 
ال�ضيا�ضية المعتر�ضة على هذا الخيار، وخا�ضة  القوى 
على الحكومة المجتّرة والجاهزة �ضلفاً، من اأجل التالي: 
القبول بالمر�ضح المفتر�س وب�»ت�ضكيلته«، وت�ضميته في 
في  الثقة  حكومته  واإع��ط��اء  النيابية،  ال�ضت�ضارات 
عبر  الحكومة  هذه  في  والم�ضاركة  النيابي،  المجل�س 
الحكومة  باأل تح�ضل  والقبول  تكنوقراط،  ل  �ضيا�ضيين 
بعدم  والقبول  ا�ضتثنائية،  ا�ضتراعية  �ضالحيات  على 
اإبرام هذه الحكومة لقانون انتخاب ع�ضري وعادل وغير 
نيابية  انتخابات  اإجراء  بعدم  القبول  وبالتالي  طائفي، 

مبكرة.
حتى الآن، ما زالت انتفا�ضة 17 ت�ضرين �ضامدة، وما 
اأ�ضاليب  يومياً  ويخترعون  يكابرون،  ال�ضلطة  اأهل  زال 
التربع  الفا�ضدة ولعادة  �ضلطتهم  انتاج  جديدة لعادة 
في  ما  بكل  الوطن  دّمرت  التي  منظومتهم  عرو�س  على 
الكلمة من معنى... كذلك، ما زال المنتف�ضون يقاومون 
اأي محاولة لجّرهم اإلى م�ضتنقعات المذهبية والطائفية، 
ان  كلها يجب  الف�ضاد  ان منظومة  على  يومياّ  وي�ضّرون 

تذهب اإلى مزبلة التاريخ.
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انقعد  طرابل�س  بلدية  مجل�س 
برئا�ضة رئي�ضه الدكتور ريا�س يمق 
وقرر الن�ضحاب من ع�ضوية »اإتحاد 
بعد  بالإجماع،  الفيحاء«  بلديات 
جل�ضة علت فيها الأ�ضوات الراف�ضة 
بلدية  واإق�ضاء  النتخاب،  لطريقة 

طرابل�س من رئا�ضة التحاد.
د. يمق

رئي�س  ت��ح��دث  الإج��ت��م��اع،  بعد 
بلدية طرابل�س د. ريا�س عزت يمق 
�ضاكرًا و�ضائل الإعالم على مواكبتها 

لتطورات هذه الق�ضية، وقال:
طرابل�س  بلدية  مجل�س  »ق���رر 
»اإت��ح��اد  ع�ضوية  م��ن  الن�ضحاب 
واتخذ  بالجماع،  الفيحاء«  بلديات 
فعاليات  مع  ال��ت��داول  بعد  ال��ق��رار 
طرابل�س، مدينتنا مغت�ضبة حقوقها 
م��ن ال��دول��ة م��ن��ذ ال��ق��دم، وال��ي��وم 
ُتغت�ضب حقوقها من مجل�س الإتحاد 
غير  اأمر  وهذا   ٪80 ب�  نموله  الذي 

مقبول«.
�لجميع دعا لإعادة 

�لنتخابات
اأ����ض���اف: »ال��ج��م��ي��ع ي��ع��ل��م ان 
و»ت��ي��ار  ميقاتي  نجيب  الرئي�س 
وكل  ال�ضفدي«  و»تيار  الم�ضتقبل« 
واتحادات  نقابات  المدينة  فعاليات 
الثورة«  و»�ضباب  المدني  الحراك 

والجمعيات  الريا�ضية  والأن��دي��ة 
المهن  ونقابات  والن�ضائية  الك�ضفية 
الحرة: اأطباء، مهند�ضين ومحامين، 

والنقابات العمالية وال�ضائقين، 
طرابل�س  بلدية  اأي��دوا  جميعهم 
والطلب ب�ضرورة اإعادة النتخابات 

وعودة المياه اإلى مجاريها«.
نعود عن �لقر�ر �إذ� عادت 

�لأمور �إلى ن�صابها
اأ�ضاف: »اأقول لأهلنا في الميناء 
اأهلنا  اأن��ت��م  والقلمون  وال��ب��داوي 

من  تعانون  اأي�ضاً  واأنتم  واإخوتنا 
ف�ضاد التحاد مع الأ�ضف، ونحن لن 
ق��رار  وبعد  بال�ضفافية،  اإّل  نقبل 
الن�ضحاب ال�ضارم نتاأ�ضف لو�ضولنا 
الأمور  عادت  اإذا  عنه  ونعود  اإليه، 
النتخابات  واأُعيدت  ن�ضابها،  اإلى 
طرابل�س  بلدية  انتخاب  وبالتالي 

بالتزكية ولن نقبل اإّل بذلك«.
�لهتاف �صد نهر�

في  اأهلنا  َدَعْونا  »نحن  اأ�ضاف: 
عدم  اإل��ى  التحاد  وم��دن  طرابل�س 

اإطالق الهتافات �ضد المحافظ رمزي 
ن��ه��را، ل��ك��ن ال��ن��ا���س اع��ت��ب��روا ان 
طرابل�س  ف��ي  م�����ض��وؤول  المحافظ 
بع�س  �ضمعنا  الأمر  ولهذا  وال�ضمال 

الهتافات، وربما جاءت بال�ضيا�ضة، 
واأهلنا  �ضعبنا  من  نتمنى  نحن 
التي  الفا�ضلة  ب��الأخ��الق  التحلي 
تتميز بها طرابل�س وتتمتع بالتعاي�س 
باأي  القيام  عدم  ونتمنى  ال�ضلمي، 
اأعمال �ضغب وخا�ضة �ضباب الثورة 

والحراك«.
تد�عيات �لن�صحاب

تداعيات  هناك  »بالطبع  وتابع: 
لخروجنا من التحاد، وهذا يترتب 
اإليها،  ن�ضل  ان ل  نتمنى  اأمور  عليه 
بنحو  الإتحاد  نمول  واننا  ل�ضيما 
الت��ح��اد  م��ن�����ض��اآت  واأك��ث��ر   ،٪80
بلدية طرابل�س،  اأر�س  على  موجود 

ولن نقبل باق�ضائنا«، 
بلدي  كمجل�س  ن��ح��ن  «والآن 
عبر  القانونية  بالإجراءات  �ضن�ضير 
الداخلية  ووزارة  ال��وزراء  رئا�ضة 
ال��ذي��ن  ال�ضيا�ضية،  وال��ف��اع��ل��ي��ات 
الم�ضوؤولية، ول  اإلى تحمل  اأدعوهم 
يكفي اإ�ضدار بيانات تاأييد من قبلهم، 
تجاه  الم�ضوؤوليات  تحمل  وعليهم 
هناك  واأي�����ض��اً  واأه��ل��ه��ا،  طرابل�س 
مقبلون  ت�ضاعدية  اأخ��رى  خطوات 

من  ق���رارًا  واأخ��ذن��ا  بوقتها،  عليها 
اأ����ض���ه���ر ب���وق���ف ال���م�������ض���اع���دات 
الت��ح��اد،  وتمويل  والم�ضاهمات 
مع  ط��وارئ  بخطة  �ضنقوم  واليوم 
المواكب  وال�ضباب  ال�ضعب  ه��ذا 
جهودهم  ي�ضعون  الذين  لتحركاتنا 

ويظهر  ي��وؤك��د  وه���ذا  جانبنا  اإل���ى 
البلدية  بين  التوا�ضل  ان  للجميع 
واأهل طرابل�س قائم، ونحن لن نقبل 
الرئا�ضة  واإع�����ادة  بالتزكية  اإّل 
القائم  والتفاق  بالعرف  لطرابل�س 

منذ القدم.

بعد طول اإنتظار ومراجعات دعا رمزي نهرا، محافظ 
بلديات  »اإتحاد  ل�  رئي�س  لإنتخاب  جل�ضة  اإلى  ال�ضمال، 
الفيحاء«، بعد اأن »اإنتهت تفاهمات وترتيبات هادفة... 
زائل  �ضيء  – وهذا  الإتحاد  رئا�ضة  اإلى  للو�ضول  لي�س 
وعابر – بل اإيقاع خالف بين اأبناء المدينتين طرابل�س 
والميناء، فطرابل�س هي الميناء، والميناء هي طرابل�س 
يحققوا  اأن  الفتنة  لدعاة  ي�ضمحوا  لن  فيهما  والأه��ل 

اأهدافهم اللئيمة.
نحن اأبناء اأمة واحدة.

ووطن واحد.
التي  والكرا�ضي  المنا�ضب  بع�ضنا  عن  تفرقنا  ولن 
مهما كانت واإرتفعت اأو �ضقطت فهي زائلة... زائلة هي 

ومحبيها.
بلدية  رئي�س  وموقف  النتخاب  وقائع  هنا  ونن�ضر 
الميناء  بلدية  ورئي�س  يمق  عزت  ريا�س  د.  طرابل�س 

عبدالقادر روحي علم الدين.
في �لجل�صة 

قبل  يمق،  ريا�س  د.  طرابل�س  بلدية  رئي�س  اإن�ضحب 
ل� »اإتحاد بلديات  الت�ضويت، من جل�ضة انتخاب رئي�س 
نهرا  رمزي  المحافظ  مكتب  في  ُعقدت  التي  الفيحاء« 
وبرئا�ضته،  بح�ضور روؤ�ضاء بلديات: الميناء عبدالقادر 
طالل  والقلمون  غمراوي  ح�ضن  البداوي  الدين،  علم 
التحاد  لرئا�ضة  الدين  علم  تر�ضح  ب�ضبب  وذلك  دنكر. 

»خالفاً لتفاق �ضابق« ح�ضب م�ضادر في التحاد.
د. يمق

وقال د. يمق بعد الجل�ضة من اأمام �ضراي طرابل�س 

»هذه الجل�ضة الثالثة، لنتخاب رئي�س لالتحاد. 
التر�ضح  يرغب  ممن  المحافظ  طلب  البداية  ف��ي 
تر�ضيحي  مقابل  تر�ضيحاً  ووجدت  فتر�ضحت،  للرئا�ضة، 
بلدية  رئي�س  دائماً  وبالعرف  وع��ادة  الدين،  علم  من 

طرابل�س يكون رئي�ضاً لالتحاد منذ تاأ�ضي�ضه، 
رئا�ضة  ت�ضلمي  فترة  اأي  م�ضت  اأ�ضهر  اأربعة  ومنذ 
بلدية طرابل�س تقام جل�ضات لالإتحاد بدون ح�ضور بلدية 

طرابل�س، 

بتجميد  ق��رارًا  اتخذ  طرابل�س  بلدية  مجل�س  وك��ان 
الم�ضاعدات والم�ضاهمات المعطاة لالتحاد، ومع ذلك لم 

ياأبهوا لالأمر. 
تمثل  التي  طرابل�س  لبلدية  ممثاًل  وب�ضفتي  واليوم 
ال�ضكاني  ال��ع��دد  وم��ن  الت��ح��اد  ميزانية  م��ن   ٪80
طرابل�س  �ضعب  اأمانة  اأمانة،  اأحمل  واأن��ا  والم�ضاحة، 

وجمعيات واأندية وموؤ�ض�ضات طرابل�س، 
رئي�س  انتخاب  فيها  يتم  جل�ضة  بح�ضور  اأقبل  فلن 
لالتحاد خالفاً للعرف، ولن اأقبل باق�ضاء بلدية طرابل�س، 
هذا الكالم اأ�ضعه عند ال�ضيا�ضيين والفعاليات والحراك 
والمجتمع الأهلي، لأن هذا الأمر يتمثل باق�ضاء طرابل�س 

عا�ضمة ال�ضمال عن رئا�ضة »اإتحاد بلديات الفيحاء««.
لبلدية  الم�ضتقبلية  الخطوات  عن  �ضوؤال  على  وردًا 

طرابل�س وهل �ضتن�ضحب من الإتحاد، اأجاب:
»نحن كبلدية وكما ذكرت �ضابقاً، جمدنا الم�ضاهمات 
والم�ضاعدات المقدمة لالإتحاد وكل الخيارات مطروحة 
وقابلة للتنفيذ، و�ضوًل لالن�ضحاب من ع�ضوية الإتحاد 
لي�س   – �ضرورياً  ذل��ك  البلدي  المجل�س  ارت���اأى  اإذا 
مدن  واأهالي  الإتحاد  لم�ضلحة  بل  طرابل�س  لم�ضلحة 
الميناء  و�ضعب  اأهالي  ان  اأعتقد  ل  لأنني   – الفيحاء 
والقلمون والبداوي م�ضرورين من اأداء التحاد، ل اأحد 
قائمة  لبنان  في  القائمة  الثورة  وهذه  بالف�ضاد  ير�ضى 
�ضد الف�ضاد. واآمل واأتمنى من الجهات المخت�ضة التوجه 

للتفتي�س في ملفات الإتحاد«.
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موظفو  توقف  النتخاب،  جل�ضة  من  يمق  د.  اإن�ضحاب  خبر  �ضيوع  فور 
وعمال بلدية طرابل�س عن العمل واعت�ضموا بم�ضاركة فعاليات طرابل�س اأمام 
الق�ضر البلدي راف�ضين » ما تم خالل جل�ضة النتخاب في �ضراي طرابل�س من 

اإهانة )!!!( مادية ومعنوية للمدينة واأهلها وقياداتها وفاعلياتها«.

اأطباء  الحرة:  المهن  نقابات  من  المئات  تجمع  النتائج  اإع��الن  وبعد 
والجمعيات  ال�ضمال  في  العمالي«  »الإتحاد  ونقابات  ومحامين،  ومهند�ضين 
والمواطنين  والتربوية  والك�ضفية  الريا�ضية  والأندية  الأهلية  والموؤ�ض�ضات 
الدين  علم  انتخاب  عملية  على  احتجاجاً  الثورة،  و�ضباب  المدني  والحراك 
رئي�ضاً ل� »اإتحاد بلديات الفيحاء« خالفاً للعرف واإق�ضاء بلدية طرابل�س من 

رئا�ضة التحاد.
�صعار�ت �صد نهر�

وردد المتظاهرون �ضعارات �ضد محافظ ال�ضمال رمزي نهرا و�ضد رئي�س 
بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين.

عملية  رف�ضت  البلدي،  المجل�س  قاعة  في  والهيئات  النقابات  من  كلمات 
النتخاب ودعت الم�ضوؤولين ال�ضيا�ضيين للعمل على ت�ضحيح الخلل لإعادة 

اللحمة لالتحاد.

لن ينجح اأي »م�سوؤول« في التفرقة بين طرابل�ض والميناء واإلى 
االإخوة روؤ�ساء البلديات ال ت�ساعدوا »ال�ساعين اإلى الفتنة«

علم الدين: اإنتخابي رئي�سًا لالتحاد قانوني

اإعت�سام الموظفين والعمال

النقابات: وقفة احتجاجية

رئي�س بلدية الميناء عبد القادر علم الدينرئي�س بلدية طرابل�س د. ريا�س يمق

مجل�ض بلدية طرابل�ض: االن�سحاب من »االتحاد«

المحافظ رمزي نهرا

رئي�س  الفيحاء«  بلديات  »اإتحاد  لـ  المنتخب«  »الرئي�س 
حول  قيل  ما  على  رّد  الدين  علم  عبدالقادر  الميناء  بلدية 

اإنتخابه و»ما يقال من الف�ساد في التحاد« قائاًل:
»لو جرى اإنتخاب رئي�س بلدية طرابل�س رئي�سًا لالتحاد 
تكون عملية انتخابية طبيعية وكذلك الأمر بالن�سبة لفوزي 

بالرئا�سة.
اإ�ستقالتي من رئا�سة  اإلى  الداعية  المواقف  واأيًا كانت 
حل  بامكانه  ذلك  غير  يريد  ومن  اأ�ستقيل،  فلن  التحاد 

التحاد بالطرق القانونية.
اأما ما يقال عن ان رئا�سة التحاد هي لبلدية طرابل�س 

فانه عرف، واأنا فزت بالنتخاب«.
اأ�ساف: »بعد كل ما قيل في ال�ساعات الأولى التي تبعت 
انتخابي �ساأكون اأمام تحديات تدفعني للقيام بنقلة نوعية 

في التحاد بالتعاون مع الأع�ساء«.
وزارة  فاإن  التحاد  في  »ف�ساد«  عن  ذكر  ما  و»اأما 
علم  على  لي�ست  الر�سمية  الجهات  من  و�سواها  الداخلية 

بذلك بتاتًا«.

»ول يوجد ف�ساد، واإذا كان موجودًا اأطلب من التفتي�س 
المركزي تحري الأمر. 

كل قرار �سدر م�سّدق من المراجع المخت�سة بح�سب 
الأ�سول خالل ت�سلمي رئا�سة التحاد بالنابة في ال�سهور 

الثالثة الما�سية. 
واإذا كان هناك من ف�ساد فهو من م�سوؤولية من �سبقنا، 

مع اأنني اأجزم بعدم وجود ف�ساد«.
الدولة  في  الر�سمية  الجهات  »مع  عالقاته  اأن  واأكد 

ت�ساعده في ت�سيير الم�ساريع الالزمة«، 
متمنيًا »القيام بم�ساريع تخدم التحاد ومدنه«.

وعن موقفه من مطالب الحراك ال�سعبي قال: 
مطالبهم  جميعًا،  وجعنا  هو  وجعهم  لأن  معهم  »اأنا 

محقة. 
اآمل تاأليف حكومة ب�سرعة تحكي بهذه المطالب فقط«.
بعالقات  »يحتفظ  ولكنه  �سيا�سيًا،  »م�ستقل  اأنه  واأكد 

جيدة مع مختلف الأطراف والقوى«.
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الرئي�س  �ُضئل  �ضامل  ح��وار  في 
نجيب ميقاتي:

خارجية  اأجندات  للحراك  هل   -
براأيك؟

ال��ح��راك  ق��ي��م��ة  ت�����ض��ي��ي��ع  »اإن 
عن  النظر  َغ�س  يعني  الأ�ضا�ضية 

وجع النا�س الحياتي. 
م�ضتقباًل  يريد  ل  لبناني  من  ما 

اأف�ضل لأولده، 
ت�ضاوي  يريد  ل  لبناني  من  وم��ا 

الفر�س بين اللبنانيين، 
ق�ضاء  يريد  ل  لبناني  م��ن  وم��ا 

عادًل وم�ضتقاًل، 
والإن����م����اء ال���م���ت���وازن ف��ع��اًل ل 

�ضعارًا...
قيمة  نلغي  ل  اأن  ال�ضروري  من 
م��وؤام��رات  ع��ن  بالحديث  ال��ح��راك 
على  بل  خلفه،  وتقف  تمّوله  ودول 
هواج�س  تقراأ  اأن  الحاكمة  الطبقة 
�ضمن  وتعالجها  جيدًا  المواطنين 
فوات  قبل  الد�ضتورية  الموؤ�ض�ضات 

الأوان.
�لم�صكلت �لمعي�صية »عابرة 

للطو�ئف
على  يتحرك  ل  ال�ضعبي  الحراك 
الم�ضكالت  لأن  ط��ائ��ف��ي  اأ���ض��ا���س 
والوجع  للطوائف  عابرة  المعي�ضية 
من  َبقا«  »خل�ضنا  اللبنانيين.  وّحد 
من  نتجت  التي  والذهنية  العقلية 
الذي  الطائف«  »اتفاق  تطبيق  �ضوء 

واأ�ضواأ  انَعَمل  اتفاق  »اأحلى  ك��ان 
تطبيق اإلو �ضار«.

�آن لنا �أن نبد�أ
تحكمت بنا الأعراف والبدع حتى 
مقبول.  غير  يح�ضل  م��ا  ك��ل  �ضار 
الطائفية  ب��اإل��غ��اء  ن��ب��داأ  اأن  يجب 
مع  المدنية  ال��دول��ة  اإل��ى  وال��ذه��اب 
واأنظمتها  الطوائف  على  المحافظة 
مجل�ضاً  لنا  يكون  وان  الخا�ضة، 
نيابياً غير طائفي و»مجل�س �ضيوخ« 
مدنية  ودول����ة  ال��ط��وائ��ف  ي��ح��م��ي 
اأ�ضا�س  على  التوظيف  ي�ضودها 
يلّبيها  الأم��ور  ه��ذه  كل  الكفاءة... 
»اتفاق الطائف« فلنطّبقه كاماًل بدًل 

من الجتزاء والتحريف والبدع.
موؤ�ص�صات �أن�صئت بموجب 

»�لطائف« عطلوها
تعطيل  �ضبب  هم  ال�ضيا�ضيين  اإن 
تنفيذ »اتفاق الطائف«، والموؤ�ض�ضات 

التي اأُن�ضئت بموجبه، ومنها:
- »المجل�س الد�ضتوري«

- و»المجل�س القت�ضادي«
- و»المجل�س الجتماعي«

- و»المجل�س الوطني لالإعالم«، 
منها،  المرجوة  الغاية  تحقق  لم 
لأن كاّلً منهم )الحكام( يريد الإتيان 

بجماعته اإلى هذا المركز اأو ذاك...
اإ���ض��اف��ة اإل����ى اإق�����رار ق��وان��ي��ن 
جوهر  م��ع  ت��ت��ع��ار���س  ان��ت��خ��اب��ات 
في  التقاع�س  عن  ناهيك  الد�ضتور، 

اإقرار الالمركزية الإدارية«.
و�قعان... �صيا�صي و�إقت�صادي

- ف��ي ���ض��وء ك��ل م��ا ي��ج��ري من 
اإلى القت�ضادي، هل ترى  ال�ضيا�ضي 
اإل��ى  بلبنان  ي��دف��ع  م��ن  ه��ن��اك  ان 

النهيار؟
ُيقيم  اأن  هي  ال�ضيا�ضي  »�ضطارة 
ال�ضيا�ضي  الواِقَعْين  بين  التوازن 

والقت�ضادي،
البلد  اّن  ُيظهر  ان  عليه  �ضيا�ضياً، 
وياأتمر  و�ضيادته  ا�ضتقالله  يمار�س 

بنف�ضه، 
من  ال�ضتفادة  نف�ضه  الوقت  وفي 
اأي دعم خارجي من دون ان يتعر�س 

البلد للعقوبات«.

عقد  الموارنة«  المطارنة  »مجل�س 
اجتماعه ال�ضهري واأ�ضدر في ختامه 
الن��ه��ي��ارات  »اأن  فيه  اعتبر  بياناً 
ال�ضبوع  دخ��ول  بعد  المتالحقة، 
باتت  ال�ضعبي،  الغ�ضب  من  الثامن 
ظهور  دون  من  المجاعة،  باب  تقرع 
مالمح ر�ضمية جدية لح�ضن ال�ضتماع 

اإلى مطالب النا�س«.
تمادي �لم�صوؤولين بالمماطلة

تمادي  »اأن  اإل��ى  البيان  واأ���ض��ار 
المماطلة  في  ال�ضيا�ضين  الم�ضوؤولين 
تجربة  ف��ي  ال�ضابة  اأجيالنا  يوقع 
الهجرة، وهذه م�ضوؤولية خطرة تقع 

على عاتق هوؤلء الم�ضوؤولين«.
تحذير من �لعتد�ء على 

�لحر�ك
بيانه  في  حذر  المطارنة  مجل�س 
من:  »تعمد جهات �ضيا�ضية العتداء 
خالل  م��ن  ال�ضعبي،  ال��ح��راك  على 
في  الت�ضلل  اأو  العنف  اإل��ى  اللجوء 

�ضفوفه ل�ضربه«. 
البالد  ف��ي  »ال��ع��ق��الء  منا�ضدين 

العمل على وقف ذلك«، 
اإنتفا�ضة  ال�ضعب  فانتفا�ضة 

�ضرفاء،
يكفل الد�ضتور حرية التعبير عنها، 

ول يحق لأحد الت�ضدي لها«.

الوطن«  »ن��داء  �ضحيفة  اأث��ارت 
بعفو  تتعلق  الأهمية  بالغة  ق�ضية 
الجمهورية  رئي�س  منحه  خا�س 
المخدرات،  بجرم  محكومة  ل�ضيدة 
والذم  القدح  بجرم  محكوم  ولرجل 
بن  �ضلمان  ال�ضعودي  الملك  بحق 
اأن  »���ض��ودف«   ولقد  العزيز.  عبد 
الوزير  محام  هو  ال�ضيدة  محامي 
الرجل  محامي  فيما  با�ضيل،  جبران 
�ضليم  ال��وزي��ر  مكتب  ال��ى  ينتمي 
جري�ضاتي. في ما يلي نورد ما جاء 
في المو�ضوع الذي ن�ضر في �ضحيفة 

»نداء الوطن«: 
»في ق�ضية بالغة الدللة توؤكد اأّن 
من يقدمون اأنف�ضهم على اأنهم حماة 
من  اأنف�ضهم  ه��م  ال��ع��ون��ي  ال��ع��ه��د 
مي�ضال  الجمهورية  رئي�س  يورطون 
ع�����ون ف����ي م���ل���ف���ات ف�����ض��ائ��ح��ي��ة 
على  ال��وط��ن«  »ن��داء  ا�ضتح�ضلت 
م�ضتندات قانونية وق�ضائية توّثقها 
وتثبت منح عفو رئا�ضي خا�س عن 
مخدرات  ترويج  بجناية  محكومة 
بجرم  تجريمه  ت��م  محكوم  وع��ن 
القدح والذم والم�س بكرامة العاهل 

ال�ضعودي.
اأن  وبعد  الأول��ى،  الف�ضيحة  عن 
اأ�ضدرت محكمة الجنايات في العام 
برو�س  رنا  بتجريم  حكمها   2018
معو�س بجناية ت�ضهيل ترويج مادة 
الكوكايين وتعاطي المخدرات وهو 
اعترافها  على  مبني  ق�ضائي  حكم 
ب��ارت��ك��اب ه��ذا ال��ج��رم، وب��ع��د اأن 
بالأ�ضغال  عليها  المحكمة  حكمت 
ال�ضاقة الموؤبدة ثم منحتها الأ�ضباب 
بالأ�ضغال  عليها  وحكمت  التخفيفية 
ال�ضاقة الموقتة لمدة 15 عاماً، اأقدم 
وكيلها المحامي زياد و. على تمييز 
التمييز  محكمة  اأّن  غير  الحكم  هذا 
محكمة  حكم  واأبرمت  التمييز  ردت 
الجنايات. واأمام بلوغ الحكم بحقها 
وباتت  التقا�ضي،  درج��ات  اأق�ضى 
م�����ض��األ��ة اإط���الق���ه���ا ت��ح��ت��اج اإل���ى 
»تخريجة« ما، تم ا�ضتبعاد محاميها 
هذه  لتحقيق  خ�ضي�ضاً  وا�ضُتقدم 
البويز،  م��اج��د  المحامي  ال��غ��اي��ة 
القانوني  الوكيل  باأنه  المعروف 
للوزير جبران با�ضيل والمفّو�س من 
قبله بتن�ضيق الت�ضكيالت الق�ضائية، 
فتولى بويز تقديم طلب عفو خا�س 
بوا�ضطة  الجمهورية  رئي�س  اإل��ى 
وزير العدل األبير �ضرحان الذي قام 
با�ضتطالع راأي لجنة العفو الخا�س 
اللجنة  فا�ضتطلعت  الملف،  حيال 
التي  التمييزية  العامة  النيابة  راأي 
في  الخا�س  العفو  طلب  »رد  راأت 
العفو  لجنة  قررت  كما  الأ�ضا�س«، 

بدورها رد طلب العفو اأي�ضاً »لعدم 
اأع�ضاء  اأّن  )علماً  يبرره«  ما  وجود 
في  اأع�ضاء  اأي�ضاً  هم  اللجنة  هذه 
مجل�س الق�ضاء الأعلى الذي لطالما 
منحه  الرئي�س  فخامة  يطالب  كان 
التدخل  وع��دم  ال�ضالحيات  اأو�ضع 
وعلى  اأن��ه  اإل  بعمله(،  ال�ضيا�ضي 
التمييز  عام  مدعي  راأي  من  الرغم 
الراف�س،  عويدات  غ�ضان  القا�ضي 
لمنح  الراف�س  العفو  لجنة  وق��رار 
وكيل  �ضوت  ب��دا  الخا�س،  العفو 
واأعلى  اأقوى  بويز  المحامي  با�ضيل 
من �ضوت الق�ضاء والقانون اإذ وفي 
في  ل  التاريخ  ي�ضهدها  لم  �ضابقة 
معقل  كولومبيا  في  حتى  ول  لبنان 
اأ�ضدر  المخدرات"،  »ك��ارت��ي��الت 
يمنح  مر�ضوماً  الجمهورية  رئي�س 
المحكومة  عن  الخا�س  العفو  فيه 

بجناية ترويج مخدرات.
فبعد  الثانية،  الف�ضيحة  عن  اأما 
في  المطبوعات  اأ�ضدرت محكمة  اأن 
العام 2010 حكمها بتجريم روجيه 
بكرامة  والم�س  ال��ذم  بجرم  عقل 
و�ضفه  عندما  ال�����ض��ع��ودي  الملك 
الإ�ضالمية  التيوقراطية  ب�»عاهل 
بمبلغ  بتغريمه  وق�ضى  الفا�ضية« 
خم�ضين مليون ليرة، تقّدم المحكوم 
عليه بطلب تمييز هذا الحكم فردته 
الحكم.  واأب��رم��ت  التمييز  محكمة 
ل  كان  الأول��ى،  الف�ضيحة  في  وكما 
هذه  ولكن  م��ا  »تخريجة«  م��ن  ب��د 
بل  با�ضيل  وكيل  يتولَّها  لم  المرة 
الرئا�ضة  اآخر من مكتب وزير  محام 
الأولى حالياً �ضليم جري�ضاتي وهو 
المحامي ناجي لحود )علماً اأّن طلب 
ال��ع��ف��و ك���ان ق��د ق���دم وق��ت��ه��ا اإل��ى 
جري�ضاتي نف�ضه الذي كان حينذاك 
وزيرًا للعدل وتلقى الطلب من لحود 
على  واأي�ضاً  مكتبه!(.  في  المحامي 
مروجة  ق�ضية  م��ج��ري��ات  �ضاكلة 
العامة  النيابة  اقترحت  المخدرات، 
العفو، ورف�ضت  التمييزية رد طلب 
وكما  لكن  الطلب،  هذا  العفو  لجنة 
�ضوت وكيل با�ضيل، كان هذه المرة 
����ض���وت ال���م���ح���ام���ي ف����ي م��ك��ت��ب 
الق�ضاء  م��ن  اأق���وى  جري�ضاتي، 
التاريخية  الراوبط  ومن  والقانون 
العربي  بمحيطه  لبنان  تربط  التي 
ال�ضتثنائية  العالقة  من  واأق���وى 
ال���ت���ي ت���رب���ط ل��ب��ن��ان وم�����ض��ال��ح 
العربية  بالمملكة  اللبنانيين 
الرئي�س  بفخامة  واإذ  ال�ضعودية، 
وفي �ضابقة اأي�ضاً لم ي�ضهدها تاريخ 
ي�ضدر  ال�ضقيقة  الدول  بين  التعامل 
الخا�س  العفو  فيه  يمنح  مر�ضوماً 
بكرامة  الم�س  بجرم  محكوم  ع��ن 

العاهل ال�ضعودي ليخّف�س بموجبه 
اإلى  مليوناً  خم�ضين  من  العقوبة 

ع�ضرة ماليين ليرة.
مع حفظ حق التحفظ على اإدارة 
البالد في المرحلة الراهنة، لكن من 
الرئا�ضة  موقع  على  الحر�س  موقع 
الوطن"  »ن��داء  ت�ضتعر�س  الأول��ى 
المقام  في  لو�ضعها  الق�ضية  ه��ذه 
الأول بعهدة فخامة الرئي�س الذي ل 
منح  في  نبيلة  غايته  تكون  واأن  بد 
باأن  ال�ضماح  وعدم  الخا�س  العفو 
»حماة  م��ن  حوله  م��ن  ي�ضتدرجه 
العهد" اإلى ا�ضتخدام هذه ال�ضالحية 
ال�ضامية وال�ضتثنائية لرئي�س البالد 
ف��ي ق�����ض��اي��ا م��ن ن���وع ال��ع��ف��و عن 
بحق  و�ضّتامين  مخدرات  مرّوجي 
في  العربي  العالم  قادة  من  نظرائه 
رئي�س  ف��ي��ه  يطلب  ال���ذي  ال��وق��ت 
المجتمع  دع��م  نف�ضه  الجمهورية 
اأزمته  من  لإخراجه  للبنان  العربي 

القت�ضادية.
رئ��ي�����س ال��ج��م��ه��وري��ة »رم��زن��ا 
ورئي�ضنا«،  و»ع��م��ادن��ا  وع��زت��ن��ا« 
هاتين  لملمة  ج��راأة  تمتلك  وح��دك 
الأمر  كلفك  ولو  حتى  الف�ضيحتين 
الم�ضوؤولية  المقّربين  اأقرب  تحميل 
الأول��ى  الرئا�ضة  مقام  توريط  عن 
ا�ضتخدام �ضالحية  كان  فاإذا  فيهما. 
عالقة  يعّكر  ب�ضكل  الخا�س  العفو 
لبنان بال�ضعودية قد يجد من يبرره 
بالمملكة  �ضيا�ضياً  يترب�ضون  ممن 
وبع�ضهم في دوائر قرار بعبدا، لكن 
تجار  ع��ن  العفو  لمبرر  بالن�ضبة 
المخدرات ومروجيها فال منا�س من 
وذوي  العام  ال��راأي  بر�ضم  و�ضعها 
»ب��ّي  مقدمهم  وف���ي  اللبنانيين، 
الكل«وبناته واأولدهّن، الذين ل بد 
اآفة  مكافحة  على  يحر�ضون  واأنهم 
على  العقوبات  وت�ضديد  المخدرات 
العفو  ل  ومروجيها  بها  المتاجرين 
�ضفوف  اقتحامها  خ�ضية  عنهم 

اأولدهم وبيوتهم.
»المخدرات  ف�ضحيتي  خال�ضة 
والمطبوعات«، هو �ضياق ف�ضائحي 
عام  مدعي  التاأويل:  يقبل  ل  موّثق 
التمييز يرف�س، لجنة العفو الخا�س 
ت���رف�������س، ووك����ي����الن ق��ان��ون��ي��ان 
با�ضيل وجري�ضاتي  مح�ضوبان على 
رئي�س  توقيع  على  ي�ضتح�ضالن 

الجمهورية على العفو.
فخامة الرئي�س... هذا بع�س مّما 
با�ضيل وجري�ضاتي على  اأداء  جناه 
على  بنف�ضك  جنيَته  وم���ا  ع��ه��دك 

العهد!«

مجموعة مرا�ضيم اأ�ضدرها رئي�س 
الجمهورية مي�ضال عون بالترخي�س 
جن�ضيتهم  عن  بالتنازل  للبنانيين 

اللبنانية ومما جاء فيها حرفياً:
»بناء على كتاب )فالن اأو فالنة( 
المت�ضمن طلب التنازل عن الجن�ضية 
بالجن�ضية  لالحتفاظ  اللبنانية 

)لدولة...(«.
- اأرقام المرا�ضيم والأ�ضماء

في عدد »الجريدة الر�ضمية« رقم 
وردت   2019/11/7 ت��اري��خ   52

المرا�ضيم التالية:
�س لل�ضيد محمد  - رقم 5823 ُرخِّ
جن�ضية  باإكت�ضاب  العريبي  علي 

»ليتوانيا«.
لل�ضيدة  �����س  ُرخِّ  5824 رق��م   -
باكت�ضاب  ال��ب��ب«  محمود  »���ض��الم 

جن�ضية »دولة الكويت«.
�س لل�ضيد »اأكرم  - رقم 5825 ُرخِّ
اأنطوان �ضيدي« باكت�ضاب الجن�ضية 

الكندية.
لل�ضيد  �����س  ُرخِّ  5826 رق���م   -
البر�ضة«  ب���ول  ج���ان  »ري��ت�����ض��ارد 

باكت�ضاب الجن�ضية الأو�ضترالية.
لل�ضيد  �����س  ُرخِّ  5827 رق���م   -
»بطر�س مح�ضن المجّلي« بالجن�ضية 

الأو�ضترالية.
�س لل�ضيدة »اأّنا  - رقم 5828 ُرخِّ
بالجن�ضية  غ��وي��ف��ا«  اأن���دري���ا����س 

الألمانية.
لل�ضيدة  �����س  ُرخِّ  5829 رق��م   -
فالترفاغنر«  مارغوت  »كري�ضتين 

بالجن�ضية الألمانية.
�س لل�ضيدة »ما  - رقم 5830 ُرخِّ
بالجن�ضية  الأمين«  محمد  اهلل  �ضاء 

النم�ضاوية. 
لل�ضيدة  �����س  ُرخِّ  5831 رق��م   -
»م��رف��ت اأح��م��د ف����وؤاد ال��ب��زري« 

بالجن�ضية النم�ضاوية.
�س لل�ضيد »اأيمن  - رقم 5832 ُرخِّ

القا�ضر  ولإبنه  له  الجبة«،  �ضعيد 
بالجن�ضية  الجبة«  اأي��م��ن  »محمد 

النم�ضاوية.
لل�ضيدة  �����س  ُرخِّ  5833 رق��م   -
بالجن�ضية  يا�ضين«  ط��ه  »جميلة 

الفنلندية.
لل�ضيد  �����س  ُرخِّ  5834 رق���م   -
علوان«  يو�ضف  ريمون  »انطونيو 

بالجن�ضية الفنزويلية.
عون  مي�ضال  الرئي�س  اأ�ضدر  كما 

المرا�ضيم التالية:
�س لل�ضيدة  - المر�ضوم 5952 ُرخِّ
باكت�ضاب  ن�ضولي«  هاني  »ه��ال��ة 

الجن�ضية الأميركية.
�س لل�ضيدة  - المر�ضوم 5953 ُرخِّ
باكت�ضاب  الرافعي«  �ضالم  »رزان 

الجن�ضية الألمانية.
�س لل�ضيدة  - المر�ضوم 5954 ُرخِّ
باكت�ضاب  الرافعي«  �ضالم  »حنين 

الجن�ضية الألمانية.

لل�ضيد  �س  ُرخِّ المر�ضوم 5955   -
باكت�ضاب  ال�ضامي«  فريد  »ب�ضارة 

الجن�ضية الأميركية.
لل�ضيد  �س  ُرخِّ المر�ضوم 5956   -
باكت�ضاب  عطية«  خليل  »ابراهيم 

الجن�ضية الكندية.
لل�ضيد  �س  ُرخِّ المر�ضوم 5957   -
»و����ض���ام م��ح��م��د م�����روان ك��ي��ال« 

باكت�ضاب الجن�ضية ال�ضترالية.
لل�ضيد  �س  ُرخِّ المر�ضوم 5958   -
اكت�ضاب  القا�ضي«  ف���ّواز  »اأح��م��د 

الجن�ضية النم�ضاوية.
�س لل�ضيدة  - المر�ضوم 5975 ُرخِّ
باكت�ضاب  م�ضري«  يو�ضف  »عائ�ضة 

الجن�ضية ال�ضورية.
�س لل�ضيدة  - المر�ضوم 5976 ُرخِّ
خليفة  ال���دي���ن  م��ح��ي  »���ض��و���ض��ن 
الجن�ضية  باكت�ضاب  ال���روا����س« 

ال�ضورية.

جاء  خبرًا  نيوز«  »مر�ضد  ن�ضر 
فيه:

مي�ضال  الرئي�س  كان  �ضهرين  »من 
عون يخطب بالجماهير معلناً الحرب 
كان  ال��وق��ت  ب��ذات  الف�ضاد...  على 
�ضقيقة  )اإب����ن  ع���ون  الآن  ال��ن��ائ��ب 
الرئي�س( ُيعين �ضقيقه داني عون في 
براتب 10  لبنان كم�ضت�ضار  »كازينو 

ماليين ل.ل. �ضهرياً...«.

»مجلة  تحرير  ورئ��ي�����س  نا�ضر 
قال  ع��درا  نديم  ج��واد  ال�ضهرية« 

مت�ضائاًل:
وال��ط��ح��ي��ن  ال��ن��ف��ط  »ك���ارت���ل   -
طريقة  عن  را�ضين  غير  وال���دواء 

توفير الدولر لال�ضتيراد.
اإ���ض��ت��ي��راد  ي��ح��ت��ك��رون   5-4  -
البنزين والمازوت )نحو 2.2 مليار 

دولر(.
اإ�ضتيراد  يحتكرون  و4-3   -

القمح )نحو 180 مليون دوار(.
اإ�ضتيراد  يحتكرون  واآخ���رون   -

الدواء )نحو 1.1 مليار دولر(،
- �ضوق حر؟!

لتفتح المناف�ضة اإذًا«.
وختم جواد نديم عدرا قائاًل:
هل نحن فعاًل نحب لبنان؟«.

التيار  ف��ي  الإع��الم��ي  الم�ضوؤول 
العوني )الوطني الحر( جميل عبود 

قال:
»التيار  م��ن  اإ�ضتقالتي  »اأع��ل��ن 
الوطني الحر« والحياة ال�ضيا�ضية«.

ميقاتي: »الحراك« ال اأجندات 
خارجية له وهو �سعبي ال طائفي 
َد اللبنانيين  وُيعبر عن وجٍع وحَّ

عندما ي�سدر الرئي�ض عون »عفوه الخا�ض« 
عن محكوَمين بجرَمي مخدرات وقدح وذم

»المطارنة الموارنة«: 
نحذر من جهات تعمد 

لالعتداء على »الحراك«

لبنانيون تنازلوا عن جن�سيتهم 
رئي�ض الجمهورية اأ�سدر المرا�سيم التي ترخ�ض لهم »التنازل«

اإبن �سقيقة الرئي�ض عون و�سقيق النائب اآالن عون... 
م�ست�سار في الكازينو بـ 10 ماليين

جواد عدرا: هل نحن نحب لبنان فعاًل؟

جميل عبود: اأعلن 
اإ�ستقالتي من التيار

الرئي�س نجيب ميقاتي

البطريرك الماروني ب�سارة الراعي

عون

عدرا

عبود
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ب��م��ن��ا���ض��ب��ة »ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي 
لالأ�ضخا�س ذوي الإعاقة«، اأ�ضدرت 
الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  جمعيات 

في لبنان البيان التالي:
»ي�ضادف الثالث من كانون الأول 
ذوي  لالأ�ضخا�س  العالمي  »اليوم 
الذي  نف�ضه  اليوم  وهو  الإع��اق��ة«، 
اللبناني  ال����وزراء  مجل�س  اأق���ره 

»اليوم الوطني للدمج«. 
هذا  المتحدة«  »الأم��م  اأقرت  لقد 
هي  الإعاقة  ق�ضية  اأن  لتوؤكد  اليوم 
ق�ضية حقوق اإن�ضان، واأن الهدف هو 
تعاطيها  عند  الحكومات  تنتهج  اأن 
حقوقية  مقاربة  الإعاقة  ق�ضية  مع 
ذوي  من  ال�ضخ�س  حق  على  ترتكز 
�ضمن  بكرامة  العي�س  في  الإعاقة 

بيئته ومجتمعه«.  
»اإن الدمج يجب اأن يكون الهدف 
اأو  �ضيا�ضة  لأي  ال���ض��ت��رات��ي��ج��ي 
معني  ومجتمعي  حكومي  برنامج 
بق�ضية الإعاقة. لقد اأكدت »التفاقية 
ذوي  الأ�ضخا�س  لحقوق  الدولية 
من  النتقال  »اأهمية  على  الإعاقة« 
دعم ال�ضيا�ضات القائمة على التوجه 
الرعائي اإلى تبني البرامج المرتكزة  
يوؤ�ضفنا  وكم  والدمج«.  الحق  على 
اأن لبنان لم يقم حتى الآن بالت�ضديق 
�ضيا�ضات  تزل  ولم  التفاقية،  على 
النهج  دع��م  على  ت��ق��وم  الحكومة 
تخ�ضي�س  ط��ري��ق  ع��ن  ال��رع��ائ��ي 
التي  الرعاية،  لموؤ�ض�ضات  تمويلها 
للهيئات  تعود  منها  الكثير  مرجعية 
في  القائمة  والدينية  ال�ضيا�ضية 

البلد.  
تخت�ضر  اأن  اأنف�ضنا  في  يحز  وكم 

بمنا�ضبة  ر�ضالتها  الموؤ�ض�ضات  هذه 
بالتركيز  لالإعاقة«  العالمي  »اليوم 
بتوفير  ال���دول���ة  م��ن��ا���ض��دة  ع��ل��ى 
من  لهم  العائدة  المالية  العتمادات 

الدولة«.  
ق�صية �لعاقة ملك 

لأ�صحابها
ن��وؤك��د  المنا�ضبة،  ه���ذه  »وف���ي 
ذوي  الأ�ضخا�س  تمثل  كجمعيات 
ملك  هي  الإعاقة  ق�ضية  اأن  الإعاقة، 
ممثلين  خ��الل  من  وه��م  اأ�ضحابها، 
في  الحق  اأ�ضحاب  وح��ده��م  لهم، 
وال��دف��اع  الق�ضية  با�ضم  التحدث 
الأ�ضخا�س  يطلبه  ما  وج��ّل  عنها. 
تقوم  اأن  لبنان  ف��ي  الإع��اق��ة  ذوو 
القائمة  ال�ضيا�ضات  باعتماد  الدولة 

الإجتماعية  والحماية  الدمج  على 
م�ضوؤوليتها  وزارة  كل  تتحمل  واأن 
تقت�ضر  فال  وعليه  المجال.  هذا  في 
مع  �ضراكات  بعقد  الدولة  م�ضوؤولية 
يقارب  ما  تخدم  رعائية  جمعيات 
عدد  بينما  م�ضتفيد،  اآلف  الع�ضرة 
لبنان  في  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س 
فدور  �ضخ�س.  األ��ف  المئة  يتخطى 
الخدمات  تقديم   هو  الموؤ�ض�ضات 
وي��ع��ود  والمخت�ضة،  المتنوعة 
اأنف�ضهم  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س 
نوعية  في  والقرار  الختيار  حرية 

الخدمات التي تقدم لهم«.  
على �لدولة دعم بر�مج 

�لدعم
»ونوؤكد هنا على اأن المطلوب من 

علمي  ت�ضنيف  اعتماد  هو  الدولة 
لالإعاقة ي�ضمن لكافة اأنواع الإعاقات 
ال��ح�����ض��ول ع��ل��ى اإلح��ت��ي��اج��ات 
ال��م��ط��ل��وب��ة وف��ق��اً ل��ن��وع الإع��اق��ة 

ومتطلبات الدمج.
تدعم  ان  ال��دول��ة  على  اأن��ه  كما 
ال�ضكن  كتاأمين  الدامجة  البرامج 
والمدر�ضة  المتاح  والنقل  الموؤهل 
ال�ضحية  وال���رع���اي���ة  ال��دام��ج��ة 
الإ�ضارة  لغة  ومختبر  والمعينات 
تبني  جانب  اإل��ى  ال��الئ��ق،  والعمل 
المبكر  ال��ت��دخ��ل  ا���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
والندماج  الجتماعية  والحماية 
الكامل، بهدف ان ن�ضمن لكل �ضخ�س 
�ضاحب  يكون  ان  الإعاقة  ذوي  من 
اإلى  و�ضوًل  يعنيه  ما  بكل  القرار 

العي�س بكرامة وا�ضتقاللية«.
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»جمعيات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة«: المطلوب من الدولة 
اعتماد ت�سنيف علمي لالإعاقة

في غرفة التجارة: الحفل الختامي 
)ARDI( »لـ »مبادرة عكار للتنمية

»واإ�ساأل بها خبيرا«

وهاب: 5 زعماء ي�ستفيدون من 
الفيول بـ 300 مليون دوالر �سنويًا

»الم�ستثمر االإماراتي« خلف الحبتور«:
»الإعطاء الم�ستثمر الثقة واالأمان في 

هذا البلد الذي نحبه«

�لمر�صوم 5716: �ألف وخم�صمائة مليون ل.ل.                               
لوز�رة �لخارجية لفتح قن�صليتين!

مر�صوم جمهوري بـ »مليار و500 مليون« بطلب من وزير 
�لبيئة )�لعوني( لإجر�ء دور�ت تدريبية )!!!(

الم�ساركون في الم�سيرة المدنية

م حفل  في »غرفة تجارة طرابل�س وال�ضمال« ُنظِّ
الريفية«  للتنمية  عكار  »مبادرة  لم�ضروع  ختامي 

.)ARDI(

�لرعاية
المديرية  من  )بدعم  الزراعة  وزارة  برعاية 
طرابل�س  و»غرفة  لبنان(  في  للتعاونيات  العامة 

وال�ضمال« ورئي�ضها توفيق دبو�ضي.
من �لح�صور

في  الق��ت�����ض��اد  »م�ضلحة  رئي�س  بح�ضور 
بعثة  في  البرنامج  ومدير  حلي�س  زهير  ال�ضمال« 
»الإت���ح���اد الأوروب������ي« ف��ي ل��ب��ن��ان »اأول��ي��ج��ي 

مونتيجانو« وقائد فريق 
»جوليان   Expertise France – PSD-p
للتعاونيات« في  العامة  �ضميت« وعن »المديرية 
والرئي�س  زي��د«  اأب��ي  »غلوريا  ال��زراع��ة  وزارة 
لبنان  العادلة« في  التجارة  ل� »جمعية  التنفيذي 

»فيليب ع�ضيمي«.
�لرئي�س دبو�صي: ظروف �صعبة ول بد 

من �لتفاوؤل بالوطن و�ل�صعب
كلمة  ثم  بداية  والأوروبي  اللبناني  الن�ضيدان 
رئي�س الغرفة توفيق دبو�ضي رحب فيها بالح�ضور 
العام  القطاعين  من  المتعاونة  »الجهات  و�ضكر 

والخا�س«.
عكار  »مبادرة  اإختتام  مرحلة  في  »اأننا  وقال: 
الظروف  من  بالرغم   )ARDI( الريفية«  للتنمية 
ال�ضعبة التي نمر بها في المرحلة الراهنة، ولكن 
ل بد من النظر بروح التفاوؤل الدائم اإلى اأن الوطن 
في  اأك��ان  �ضواء  دائ��م  تجدد  حالة  في  وال�ضعب 
الأفكار التي تتعلق بم�ضاريع اإنمائية اأو بالعالقة 
طليعته  وف��ي  ال��دول��ي،  المجتمع  مع  المتكاملة 
في  يوماً  يتاأخر  لم  ال��ذي  الأوروب���ي«  »الإتحاد 
لبنان  في  المعتمدة  الم�ضاريع  لمختلف  دعمه 
لجعلها �ضمن موا�ضفات الجودة المتعارف عليها 
الأم��ن  اإنجاحها  خ��الل  من  يتحقق  ولكي  دولياً 
مع  روابطنا  تتعزز  وبالتالي  والإزدهار  والأمان 

مجتمعنا الدولي الذي نحن جزء اأ�ضا�ضي منه«.
باأنه  الزراعي  قطاعنا  اإلى  ننظر  »اإننا  اأ�ضاف: 
من اأهم مواردنا الإقت�ضادية وله دور محوري في 

تفوق  بل  والغذائية  وال�ضحية  الإن�ضانية  حياتنا 
اأهميته ثروتنا البترولية«.

»�صميت«: �لم�صروع حقق نتائج �يجابية
�ضرح  �ضميت  جوليان   »PSDP« فريق  قائد 
التي  الإ�ضتراتيجية  ال��زراع��ي��ة  »ال��م��رت��ك��زات 
الريفية«  للتنمية  عكار  »مبادرة  عليها  اإ�ضتندت 
»اإك�ضبرتيز  فريق  به  قام  الذي  والدور   ،)ARDI(
بين  والتعاون  التن�ضيق  �ضيغة  عبر  فران�س« 
الزراعي  البرنامج  اإنجاح  في  الم�ضاركة  الجهات 
تعطي  اأن  بتعاونها  اإ�ضتطاعت  والتي  التطويري 
�ضورة عملية عن مدى التكامل في العالقات بين 

القطاعين العام والخا�س في لبنان«.
�أبي زيد: بحث �صيغة �لتعاون مع �لغرفة 

وتناولت ممثلة »المديرية العامة للتعاونيات« 
اأبي زيد« في كلمتها  في وزارة الزراعة »غلوريا 
تقديم  على  الم�ضاعدة  الإنمائية  الخطط  »اأهمية 
لما  اللبناني  الزراعي  للقطاع  الإنقاذية  البرامج 
لهذا القطاع من قوة اإقت�ضادية واإجتماعية ت�ضاهم 
مداخيلهم  وزيادة  للمزارعين  الحماية  توفير  في 

وتح�ضين اأو�ضاعهم الإقت�ضادية والإجتماعية«.
�ضل�ضلة  في  التكامل  بد من تحريك  وقالت: »ل 
حلقات الإنتاج، ول ينق�س محافظة عكار ل �ضعة 
لأبنائها«.  العالية  الهمة  حتى  ول  الأرا���ض��ي 
التعاون مع  واأكدت على »اأهمية البحث ب�ضيغة 

»غرفة طرابل�س« ب�ضخ�س رئي�س مجل�س اإدارتها 
التعاون  روح  من  يمتلكه  لما  دبو�ضي  توفيق 
والإنفتاح واإحت�ضان مختلف الم�ضاريع الإنمائية 
المتعلقة بالقطاع الزراعي وخالفه من القطاعات 
الإقت�ضادية الأخرى، وكذلك التعاون مع مختلف 

تجمعات المجتمع المدني«.
ع�صيمي: �صكرً� لكل من �صاهم في �نجاح 

�لم�صروع
الرئي�س التنفيذي ل� »جمعية التجارة العادلة« 
»جمعية  باإ�ضم  توجه  ع�ضيمي  فيليب  لبنان  في 
التجارة العادلة« ب�ضكره اإلى »الجهات الم�ضاركة 
في اإنجاح م�ضروع التنمية الريفية والزراعية في 
لجامعة  الحيوي  »ال���دور  على  مثنياً  ع��ك��ار«، 
البلمند في تطوير الدرا�ضات الزراعية والت�ضبيك 
اإطار العمل على ت�ضويق المنتج والتكامل ما  في 
عن  ودرا�ضة  والم�ضنع،  الزراعي  المنتج  بين 
للمزارعين،  الن��ت��اج  ت�ضريف  لتاأمين  ال�ضوق 
والمنتوجات الم�ضنعة، وقد �ضاركت التعاونيات 
بمعار�س لمنتوجاتهم، اأقيمت في مناطق مختلفة 
من عكار، وكذلك يتم التركيز على تح�ضين الإنتاج 
والعمل الم�ضترك على الإ�ضتفادة من المنافع التي 
واأن  ال��زراع��ي��ة«،  التنمية  »م�ضروع  اأوج��ده��ا 
اأجل  من  دائم  عمل  الزراعي  بالتطوير  اإهتمامنا 

تحقيق التنمية الم�ضتدامة«. 

1- ن�س المر�ضوم رقم 5716 على:
وزارة  موازنة  اإل��ى  العامة  الموازنة  اإحتياطي  من  اإعتماد  »نقل 

الخارجية المغتربين – البعثات في الخارج لعام 2019«.
- المبلغ: مليار و595 مليون و730 األف ل.ل.

- الغاية: لإن�ضاء قن�ضلية في كل من:
النجف الأ�ضرف )العراق(،

- هيو�ضتن )الوليات المتحدة الأميركية(
�لموقعون على �لمر�صوم

المر�ضوم وقع عليه: رئي�س الجمهورية مي�ضال عون ورئي�س مجل�س 
ووزير  خليل  ح�ضن  علي  المالية  ووزير  الحريري  �ضعدالدين  الوزراء 

الخارجية جبران با�ضيل.
المر�ضوم 5717: 593 مليون لوزارة الخارجية اأي�ضاً لإن�ضاء قن�ضلية!

2- ن�س المر�ضوم 5717 على:
وزارة  موازنة  اإل��ى  العامة  الموازنة  اإحتياطي  من  اإعتماد  »نقل 

الخارجية والمغتربين – البعثات في الخارج لعام 2019«.
- المبلغ: 593 مليون ل.ل.

- الغاية: »لزوم تاأمين الإعتمادات لإن�ضاء قن�ضلية عامة في مدينة 
»فوزدي اأغوا�ضو – البرازيل«، للعام 2019.

قبل اإ�ضتقالة رئي�س مجل�س الوزراء اأ�ضدر رئي�س الجمهورية مي�ضال 
عون في 219/10/21 المر�ضوم رقم 5817 القا�ضي ب� »نقل اإعتماد من 

اإحتياطي الموازنة العامة اإلى موازنة وزارة البيئة«.
- المبلغ: مليار و500 مليون ليرة لبنانية.

تطبيق  لتفعيل  وتوا�ضل  توعية  وحمالت  تدريبية  دورات  »لإجراء 
مبادىء التثقيف واإعادة ال�ضتعمال والتدوير«.

اأ�ضدره  ال��ذي   5817 المر�ضوم  في  ال��وارد  الحرفي  الن�س  ح�ضب 
الثورة  عز  )في   2019/10/21 في  عون  مي�ضال  الجمهورية  رئي�س 

واإدعاء الإ�ضالح(.
ر باأن: وللمنا�ضبة ُنذكِّ

جبران  جماعة  من  جري�ضاتي  ف��ادي  )العوني(  هو  البيئة  وزي��ر 
با�ضيل.

الوزير ال�ضابق – المهذب وخفيف 
مقابلة  في  قال  وهاب  – وئام  الظل 

على �ضا�ضة »حزب اهلل« »المنار«:
»الدولة اللبنانية ت�ضتورد الفيول 
ا�ضمها  �ضركة  م��ن  ع��ام��اً   20 منذ 

»�ضوناتراك«،
ل�ضركة  وهمي  غطاء  مجرد  وهي 
بفارق  للبنان  بالفيول  تاأتي  اأخ��رى 

زيادة 40٪ على الدولة اللبنانية،
وان هذه الزيادة تكلف الدولة ما 
�ضنوياً  دولر  مليون   300 قيمته 
بينهم  ومن  منتفعين  لجيوب  تذهب 

خم�ضة زعماء في لبنان«.
لو�ضع  »م�ضتعد  »واأ����ض���اف: 
تختاره  قا�ٍس  اأي  بت�ضرف  افادتي 

ال�ضندوق  محتوى  لك�ضف  الدولة 
الأ�ضود«، 

كاملة  »المعلومات  يمتلك  وان��ه 
ع�ضرين  منذ  الم�ضتمرة  ال�ضفقة  عن 

عاماً،
وخم�ضة  منتفعين  منها  وي�ضتفيد 
الجريمة  هذه  في  م�ضاركين  زعماء 

المالية من خزينة الدولة«. 
كما  انها  اأم  الدولة،  تتحرك  »فهل 
محاكمة  في  �ضوى  نجدها  ل  عادتها 
دولة  ف�ضاد  عن  يتحدثون  نا�ضطين 
منهوب  حرام  ومال  �ضاقطة  وهيبة 
م��ن زع��م��اء اأب��ن��اء ح���رام وزع���ران 

وخونة!«.

 ،2001 منذ  لديه،  الحبتور«  اأحمد  »خلف  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  رج��ل 
وم�ضاريع  بيروت  في  الحبتور«  »فندق  ومنها  لبنان  في  عدة  اإ�ضتثمارات 

اأخرى.
الحبتور وبمنا�ضبة زيارة الوفد القت�ضادي اللبناني لدولة الإمارات دعا 

اإلى:
- »اإعطاء الم�ضتثمر في لبنان ال�ضعور بالثقة والأمان والإ�ضتقرار الأمني.

- بالن�ضبة لالأفراد وروؤو�س الأموال.
- وال�ضعي لجلب الم�ضتثمرين الجدد والحاليين من خالل زيارتهم.

- و�ضماع همومهم والعمل على حلها،
واإعادة الثقة بهذا البلد الجميل الذي نحبه ونحزن على ما يحل به«.

ختم الم�ضتثمر الإماراتي ال�ضيد خلف اأحمد الحبتور.

جوليان �سميتالرئي�س توفيق دبو�سي متحدثًا في االحتفال

دولتنا مرتاحة ماليًا... اأم ال؟
اإنفاق ل�سوؤون غير ملحة وغير �سرورية
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■ 1- في الفترة 1998-1999: 162 اإتهاماً ودعوى 
و162 براءة وتنويهاً

بداية عهد الرئي�س اإميل لحود والرئي�س �ضليم الح�س، 
الموؤ�ض�ضات  دولة  وبناء  الف�ضاد  محاربة  �ضعار  تحت 

والقانون: 
بد�ية عهد لحود في »�صجن رومية«

 50 لمدة  رومية«  »�ضجن  في  احتياطي  توقيف   -
الوجاهية  التوقيف  مذكرات  ع�ضرات  بموجب  اأ�ضبوعاً 

ال�ضادرة عن ق�ضاة التحقيق العدلي. 
15 دعوى = 15 بر�ءة

- 15 دعوى لدى »هيئة التفتي�س المركزي«: انتهت 
جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

6 دعاوى = بر�ءة كلها
الرقابة  اإطار  المحا�ضبة في  اأمام ديوان  - 6 دعاوى 
عبدالمنعم  ب��راءة  باإعالن  جميعها  انتهت  الموؤخرة: 

يو�ضف.
و�حدة �أمام »�لع�صكرية« = بر�ءة

انتهت  الع�ضكرية:  المحكمة  اأم��ام  واح��دة  دعوى   -
باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

�إدعاء مجل�س �لوزر�ء بـ 47 تهمٍة بر�ءة 
وتنويه بالحر�س على �لمال �لعام

اأمام  ال��وزراء  مجل�س  من  مبا�ضرة  مقدمة  دعوى   -
»الهيئة العليا للتاأديب« تت�ضمن 47 تهمة. انتهت باإعالن 
خطياً  التنويه  مع  بالإجماع،  يو�ضف  عبدالمنعم  براءة 

ب�:
- ح�ضن اإدارته 

- وحر�ضه على المال العام 
- وحر�ضه على الخدمة العامة.

- 93 دعوى جزائية = 93 حكم براءة 
93 دعوى جزائية وعدلية قدمت اأمام »النيابة العامة 
المالية« واأمام »النيابة العامة التمييزية« واأمام »هيئة 
ق�ضاة  اأم��ام  ومبا�ضرة  العدل  وزارة  في  الق�ضايا« 
واأمام  المنفردين  الجزائيين  الق�ضاة  واأم��ام  التحقيق 

المحاكم الجنائية واأمام محاكم المطبوعات. 
انتهت جميعها، دون ا�ضتثناء، باإعالن:

براءة عبدالمنعم يو�ضف.
�لق�صاة �لذين حققو� وق�صو� ببر�ءته

من بين الق�ضاة الذين ا�ضتمعوا اأو حققوا اأو حاكموا 
الق�ضاة  نذكر  الفترة  ه��ذه  خ��الل  يو�ضف  عبدالمنعم 
عي�ضى  اأن��ط��ون��ي  ق���دورة،  عما�س  ربيعة  ال��روؤ���ض��اء: 
وليد  فا�ضل،  اأبو  جوزيف  �ضماحة،  جوزيف  الخوري، 
مازن  �ضعيتو،  ماهر  الح�ضيني،  عبداللطيف  العاكوم، 
تاج الدين، اأنطوان غنطو�س، روك�س رزق، �ضمير عالية، 
عماد قبالن، مي�ضال تابت، رهيف الأيوبي، عاطف مقلد، 
محمد  ع���الوي،  تيريز  بيطار،  ع��ب��داهلل  داغ���ر،  ف��وزي 
الم�ضري، فوؤاد هيدمو�س، عفيف المقدم، وق�ضاة اآخرين 

كثر.
بر�ءة كاملة بالرغم من �صغوط �صاوول 

وع�صوم
ا�ضتمعوا  الذين  الق�ضاة  ه��وؤلء  جميع  اأ�ضدر  وقد 
يو�ضف خالل هذه  العام عبدالمنعم  المدير  وحققوا مع 
دون  الق�ضايا  جميع  في  ل�ضالحه  براءة  اأحكام  الفترة 
كان  التي  ال�ضغوط  كل  من  بالرغم  وذل��ك  ا�ضتثناء، 
اإميل  الجمهورية  با�ضم رئي�س  يمار�ضها عليهم مبا�ضرة، 
جوزيف  القا�ضي  حينه  في  العدل  وزير  من  كل  لحود، 

�ضاوول ومدعي عام التمييز القا�ضي عدنان ع�ّضوم.
يكيدون  وزراء   :2013  -2009 الفترة  في   -2  ■

ويظلمون و63 دعوى و63 براءة
الت�ضالت  وزراء  قبل  من  وظالمة  كيدية  دع��اوى 

المتتالين: 
- جبران با�ضيل 

- و�ضربل نحا�س 
- ونقول �ضحناوي 

»التيار  بين  العمودي  ال�ضيا�ضي  النزاع  خلفية  على 
الوطني الحر« و»تيار الم�ضتقبل«:

27 دعوى = 27 بر�ءة
- 27 دعوى اأمام »هيئة التفتي�س المركزي«. 

انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

5 دعاوى و5 بر�ء�ت 
»دي��وان  ل��دى  العامة«  »النيابة  اأم��ام  دع��اوى   5  -

المحا�ضبة«. 
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

13 دعوى مالية و13 بر�ءة 
المالية«  العامة  »النيابة  اأمام  واإخبار  دعوى   13  -

و»النيابة العامة التمييزية« في وزارة العدل. 
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

13 جز�ئية و13 بر�ءة
التحقيق  قا�ضي  اأمام  مبا�ضرة  جزائية  دعوى   13  -

في بيروت. 
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

4 في بيروت و4 بر�ء�ت
في  المنفرد  الجزائي  القا�ضي  اأم��ام  دع��اوى   4  -

بيروت. 
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

3 في جونية و3 بر�ء�ت
الجزائي  المنفرد  القا�ضي  اأمام  مبا�ضرة  دعاوى   3  -

في جونية. 
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

7 »�صورى �لدولة« و7 بر�ء�ت
- 7 دعاوى اإدارية اأمام »مجل�س �ضورى الدولة«. 

انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.
و�حدة في »�لق�صاء �لأعلى« �صد د. يو�صف 

و�للو�ء ريفي و�لبر�ءة للإثنين
الأعلى«  الق�ضاء  »مجل�س  اأم��ام  واح��دة  دع��وى   -

م�ضتركة �ضد عبدالمنعم يو�ضف واللواء اأ�ضرف ريفي. 

تم اإعالن براءتهما فيها.
ق�صاة حققو� �أو �أ�صدرو� �لأحكام

نذكر من الق�ضاة الذين حققوا اأو حاكموا عبدالمنعم 
يو�ضف خالل هذه الفترة الروؤ�ضاء: �ضعيد ميرزا، حاتم 
ما�ضي، علي اإبراهيم، فريد عجيب، جورج عواد، مروان 
عبود، مطانيو�س الحلبي، مروان كركبي، ناديا جدايل، 
�ضامر  �ضليمان،  اأبو  جورج  رزق،  روك�س  �ضادق،  وائل 
رم�ضان،  عوني  �ضادر،  �ضكري  ن�ضر،  يو�ضف  لي�ضع، 
زياد  القزي،  كرم  ريتا  عطية،  كوبرت  حمدان،  اأحمد 
بو  �ضناء  بو�ضعد،  و�ضيم  نا�ضيف،  نا�ضيف  �ضبيب، 

كروم، افرام الخوري.
فاأعفته  الحريري  رفيق  به  اأتى  لالأ�ضف...  يا   -3  ■

حكومة �ضعد الحريري
وفي �لعام 2017: �أول قر�ر لمجل�س �لوزر�ء 

�إعفاء »�لح�صن �لمنيع �صد �لف�صاد« 
عبد�لمنعم يو�صف )!!!(

في بداية ولية الرئي�س مي�ضال عون والرئي�س �ضعد 
الحريري، تحت عنوان »محاربة الف�ضاد«:

عبدالمنعم  العام  المدير  خدمات  اإن��ه��اء  تقرر  لقد 
يو�ضف من مهامه في »هيئة اأوجيرو« واأي�ضاً في وزارة 
الت�ضالت بتاريخ 4 كانون الثاني 2017، بموجب اأول 
قرار اتخذته الحكومة الأولى لعهد الرئي�س مي�ضال عون 
اإقالة  عر�س  تم  حيث  الحريري،  �ضعد  الرئي�س  برئا�ضة 
جدول  خارج  من  يو�ضف  عبدالمنعم  د.  العام  المدير 
الأعمال في البند الأول في الجل�ضة الأولى التي عقدتها 
الثقة  نيلها  فور  بعبدا«  الظهر في »ق�ضر  بعد  الحكومة 

في مجل�س النواب. 
الوحيد في  العام  المدير  د. عبدالمنعم يو�ضف  وكان 

الدولة اللبنانية الذي اأنهيت خدماته، 

ومجموعة دعاوى باطلة
واأحيل مجددًا اإلى الق�ضاء العدلي بمجموعة جديدة 
اإداري بمخالفاته  من الدعاوى الجزائية، دون اأي ملف 
الأجهزة  من  اأي  من  اإق��ت��راح  اأي  ودون  المزعومة،  
الرقابية، ودون توزيع اأي ملف بمخالفاته على الوزراء. 

تع�صف للإ�صتفادة
طياته  في  يخفي  تع�ضفي  �ضيا�ضي  قرار  بموجب  بل 
الرغبة بال�ضتفادة والحقد والكيدية ال�ضيا�ضية و�ضيق 

�ضدر ال�ضلطة ال�ضيا�ضية بالمدراء العامين الأوادم. 
الإدارة  عن  يو�ضف  عبدالمنعم  د.  اإق�ضاء  �ضكل  وقد 
توافق  التي  للت�ضوية  الملمو�ضة  النتائج  اأولى  العامة 
عليها عون والحريري وجبران با�ضيل ونادر الحريري. 

دعوى و�حدة �أمام »�لمعلوماتية« فبر�ءة
- دعوى اأمام »مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية«.

وقد انتهت باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.
3 دعاوى في بيروت و3 بر�ء�ت

- 3 دعاوى اأمام ق�ضاة التحقيق في بيروت.
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

3 دعاوى في بعبد� و3 بر�ء�ت
- 3 دعاوى مبا�ضرة اأمام قا�ضي التحقيق في بعبدا. 

انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.
4 دعاوى �أمام »�لع�صكرية« و4 �أحكام بر�ءة

- 4 دعاوى اأمام »المحكمة الع�ضكرية« في بيروت. 
انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.

5 دعاوى �أمام »�لمطبوعات« و5 بر�ء�ت
- 5 دعاوى اأمام »محكمة المطبوعات« في بيروت. 

انتهت جميعها باإعالن براءة عبدالمنعم يو�ضف.
�لق�صاة

نذكر من الق�ضاة الذين حققوا اأو حاكموا عبدالمنعم 
يو�ضف خالل هذه الفترة الروؤ�ضاء: علي اإبراهيم، فادي 
جدايل،  ناديا  �ضعيتو،  ماهر  الب�ضتاني،  رفول  عني�ضي، 

ريا�س اأبو غيدا، رامي عبداهلل، واآخرين.
مجموع �لدعاوى 205 و�أحكام بر�ءة 205 

و�إحد�ها مع تنويه بُح�صن �لإد�رة و�لحر�س 
على �لمال �لعام

فيكون مجموع الدعاوى الإدارية والمالية والجزائية 
التي  والتاأديب  و»المطبوعات«  والع�ضكرية  والجنائية 
هو  موظفيها  اأحد  �ضد  اللبنانية  الدولة  قبل  من  اأقيمت 
-1998 الفترة  خالل  يو�ضف،  عبدالمنعم  العام  المدير 

1999 والفترة 2009-2013 والعام 2017:
قد و�ضل اإلى 205 دعوى. 

لم يخ�ضر المدير العام عبدالمنعم يو�ضف اأياً منها.  بل 
ربحها كلها. في محاكم البداية وفي محاكم ال�ضتئناف 
هذه  كل  في  براءته  اإع��الن  وتم  التمييز.  محاكم  وفي 

الدعاوى دون ا�ضتثناء.
هل يدخل »كتاب غيني�س« لهذ� �لكم من �لظلم 

و�لبر�ءة؟
غير  اأو  عام  موظف  لبناني،  مواطن  اأي  يتعر�س  لم 
العام،  القطاع  في  اأو  الخا�س  القطاع  في  عام،  موظف 
قبل  من  والمركبة  المفبركة  الدعاوى  من  القدر  لهذا 
الدولة اللبنانية والأزلم من ع�ضابات القطاع الخا�س، 
والإفتراء  الظلم  من  اأطناناً  طياتها  في  تحمل  والتي 
هذا  له  تعر�س  كالذي  والإ���ض��اءة  لل�ضمعة  والت�ضويه 

الرجل القدير علماً وثقافة ونظافة كف.
الف�ضاد،  واأعداء  الظلم  اأعداء  الأَ�ضَراف،  فاإن  هنا  من 
ُحوه للدخول في »كتاب غيني�س« لالأرقام القيا�ضية.  ر�ضَّ
كل  بين  الوحيد  الموظف  هو  يو�ضف  عبدالمنعم  د.  لأن 
الموظفين العاملين في الوظيفة العامة وبين كل المدراء 
دم«  »فح�س  تم  ال��ذي  اللبنانية  الدولة  في  العامين 
المرات من  نظمة مئات  بالقوانين والأ والتزامه  نزاهته 
والق�ضاء  الجزائي،  والق�ضاء  العدلي،  الق�ضاء  قبل: 
الجنائي، والق�ضاء الإداري، والق�ضاء المالي، والق�ضاء 
الع�ضكري، وق�ضاء المطبوعات، الأجهزة الرقابية على 
مختلف اأنواعها: )»مجل�س الخدمة المدنية«،  و»ديوان 
و»الهيئة  المركزي«،  التفتي�س  و»هيئة  المحا�ضبة«، 

العليا للتاأديب«(، وعلى مختلف العهود، 
وهم  ال��ب��ريء  اأن��ه  واح���دة:  دائ��م��اً  النتيجة  وكانت 

الكاذبون الظالمون.

د. منيف حمدان: »هناك اأنا�س اأقدامهم في هذا الع�سر وروؤو�سهم في الع�سر الحجري والجاهلي« 

عبدالمنعم يو�سف هذا ال�سريف النظيف في زمن الل�سو�سية والنفاق
الئحة بالدعاوى الق�سائية التي اأقامتها الدولة اللبنانية عليه وعددها 205  

ُحِكم بها بالبراءة واإحداها بالتنويه بـ »ح�سن االإدارة والحر�ض على المال العام«

نود الإ�ضارة في هذا ال�ضياق اإلى اأن المحامي الذي 
ثمن  ول  حتى  بدل  اأي  )وب��دون  مجاني  ب�ضكل  توكل 
العام  ال��م��دي��ر  ع��ن  ال��دف��اع  مهمة  م��ث��اًل(  ال��ط��واب��ع 
عبدالمنعم يو�ضف منذ عام 1999 ولغاية اليوم، في 
والمالية  والجنائية  الجزائية  ال��دع��اوى  جميع 
القا�ضي  هو  والمطبوعات  والع�ضكرية  والإداري���ة 
�ضابقاً  بيروت«  جنايات  »محكمة  رئي�س  ال�ضابق، 
ال�ضبعينيات،  في  طرابل�س  في  العام  والمحامي 

الأ�ضتاذ الدكتور منيف حمدان.
واأذكر مقولة له في غاية الأهمية تقول:

»هناك رجال اأقدامهم في هذا الع�ضر واأما عقولهم 
ففي الع�ضر الحجري وع�ضور الجهالة والتخلف«.

حمد�ن ويو�صف رجل عدل و�إ�صتقامة و�صدق
اإن الدكتور منيف حمدان ُيثبت في كل يوم اأنه رجل 

العدالة والقانون والحق.

رجل  اأن��ه  يو�ضف  عبدالمنعم  الدكتور  اأثبت  كما 
ع�ضر  »في  وال�ضمير  الكف  ونظافة  والعلم  النزاهة 
اأما عقولهم فهذا �ضاآن  اأقدامهم  فيه رجال يقفون على 

اآخر«.

د. منيف حمدان المحامي الذي واجه كل 
الدعاوى والإفتراءات بال مقابل

حمدان

يو�سف
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لالنتفا�ضة  الأربعين  اليوم  في 
ال�ضعبية بدا الم�ضهد العام في لبنان 
وكاأن البلد على �ضفير النزلق نحو 

فتنة اأو حرب اأهلية.
المناطق  م��ن  العديد  �ضهد  فقد 
���ض��دام��ات واإط������الق ن���ار ورف���ع 
– طائفية ل تمت  �ضعارات مذهبية 

اإلى »الثورة ال�ضعبية« ب�ضلة.
ل��ق��د اأ���ض��ق��ط��ت ه���ذه »ال���ث���ورة« 
الحواجز  كل  الآن،  حتى  المباركة، 
الطائفية  والنق�ضامات  وال�ضعارات 
اإن��دلع��ه��ا  لحظة  منذ  والمذهبية 
واأكدت اأنه ل يمكن ان تعود عن هذا 

النجاز الكبير.
ر على اأنه نتيجة لما  وما جرى ُف�ضِّ
من  بال�ضيق  نافذة  اأحزاباً  اأ�ضاب 
و�ضالبتها  »ال��ث��ورة«  ا�ضتمرارية 

وهدف  النا�س.  بمطالب  وتم�ضكها 
عن  »الثورة«  َحْرف  الأح��زاب  هذه 
و�ضلميتها  وح�ضاريتها  اأه��داف��ه��ا 
عليها  للق�ضاء  تمهيدًا  لت�ضويهها 
كحلم للق�ضاء عليها، وكحلم �ضعبي 
اأطيافه  بكل  ال�ضعب  ووّح��د  تحقق 

وفئاته.
ال��ث��ورة«  »ع��رو���س  �ضهدت  فقد 
واعتداءات  �ضغب  اأعمال  طرابل�س 
ُبعد  على  وخا�ضة  عامة  اأمالك  على 
التي تعج  النور«  اأمتار من »�ضاحة 
وبالخيم  ال�ضلميين  بالمتظاهرين 
للحوار  رحبة  م�ضاحات  ت�ضكل  التي 

والثقافة.
المتداولة  المعلومات  وبح�ضب 

فقد اأقدم عدد من الملثمين على:
مكتب  على  العتداء  محاولة   -

»�ضارع  في  الحر«  الوطني  »التيار 
الجميزات«.

عددًا  طالت  باعتداءات  القيام   -
من الم�ضارف والموؤ�ض�ضات اأدت اإلى 

خ�ضائر كبيرة، 
الجي�س  مع  دامات  �ضِ وقعت  وقد 
اللبناني الذي ت�ضدى للمعتدين مما 

اأدى اإلى وقوع عدد من الإ�ضابات. 
�ضباح  ال��ت��ال��ي،  ال���ي���وم  وف���ي 
الربعاء 27 ت�ضرين الثاني اإ�ضتفاقت 
طرابل�س على هذه الم�ضاهد الغريبة 
الرد  وك��ان  ال�ضالم«،  »مدينة  عن 
ب��اإ���ض��ت��م��رار ف��ع��ال��ي��ات »ال���ث���ورة 
ميدانها  ف��ي  وخا�ضة  ال�ضعبية« 
فُعقدت  النور«،  »�ضاحة  الرئي�ضي 
وترددت  ال�ضبابية  الحوار  حلقات 
موا�ضلة  على  الموؤكدة  ال�ضعارات 

الأه���داف  تحقيق  حتى  الم�ضيرة 
المن�ضودة.

الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع 
تحدثت عن روؤو�س محركة معروفة 

باإنتماءاتها الم�ضبوهة.
���ض��وؤاًل  الطرابل�ضيون  وي���ردد 

م�ضروعاً:
ه���ل ب�����داأت م��رح��ل��ة الأع���م���ال 
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ل�����ض��رب »ال���ث���ورة« 
باأنف�ضهم  ويردون  اأهدافها  وقد�ضية 

على ال�ضوؤال بالقول:
المارد اإنطلق.. 

وال�ضعب توحد...
ال��������وراء،  اإل������ى  ع������ودة  ول 
والطروحات و»الثالثيات الخ�ضبية« 
والحرية  العدالة  و�ضم�س  اإنتهت، 

�ضت�ضطع.

ال�ضباب  ين�ضط   )LIU( الدولية«  اللبنانية  »الجامعة  طالب  خيمة  في 
�ضهادات  بال�ضاحة، وقد علقوا �ضور  وال�ضابات في عدة مجالت ذات �ضلة 

التخرج مع الأعالم اللبنانية بطريقة ملفتة.
اإحدى الطالبات قالت ل� »التمدن«: 

»ل يقت�ضر التواجد في الخيمة على طالب »الجامعة اللبنانية الدولية« 
اأخرى، وبذلك �ضكلنا ح�ضورًا م�ضتركاً  بل ي�ضمل طالباً من جامعات خا�ضة 

للطالب الجامعيين«.
اأ�ضافت: »نقوم بم�ضاركة المتظاهرين الذين يقومون باإغالق الموؤ�ض�ضات. 

كما نعقد ندوات حوارية ي�ضارك فيها اأ�ضاتذة من الجامعات«.
وعن تعليق �ضور ال�ضهادات قالت:

»هي ر�ضالة اإلى من يرف�ضون فكرة تعطيل الجامعات خالل اأيام »الثورة« 
التخرج ل يجدون فر�س عمل، فلماذا  للدللة على ان من يحملون �ضهادات 
اإلى عداد العاطلين عن  ال�ضتعجال كي يتخرج طالب جدد �ضوف ي�ضافون 
فيه  ترتبط  بلد  في  الجدران  على  معلقة  اأوراق  مجرد  و�ضهاداتهم  العمل، 

الوظيفة بالوا�ضطة«.

النفايات  ف��رز  عمليات  ت��زال  م��ا 
»�ضاحة  في  المعدنية  البال�ضتيكية 
النور« )ميدان الثورة( في طرابل�س 
دور  هو  والبارز  وتتطور،  تتوا�ضل 
»ثانوية رو�ضة الفيحاء« عبر ناديها 

الطالبي »اإيكو كلوب«.
ر�نيا �لجمل

الجمل  ران��ي��ا  ال��ن��ادي  رئي�ضة 
تحدثت اإلى »التمدن« فاأو�ضحت:

�لعملية �أطلقها �لمدير 
م�صطفى �لمرعبي من 5 

�صنو�ت
»اأن النادي بداأ عمليات الفرز منذ 
اأطلقه المدير  خم�س �ضنوات، عندما 
كان  حيث  المرعبي،  م�ضطفى  العام 
تتعلق  ت�ضمية  �ضنة  كل  في  ُيطلق 
وقد  و�ضواها،  البيئية  بالم�ضائل 
تطور النادي وتو�ضع عدد اأع�ضائه«.

�لكمية �لمفروزة حتى �لآن: 
14 طنًا

في  بداية  ك��ان  »الفرز  اأ�ضافت: 
مبنى  ف��ي  ث��م  »ال��م��ئ��ت��ي��ن«،  ف���رع 

»المعر�س«،
وحتى الآن بلغت كمية المفروزات 
من  اأطنان   1.5 الورق،  من  طناً   13
البال�ضتيك، و�ضواها من المفروزات. 
اإلى  الفرز  اإط��ار  تو�ضع  ولحقاً 

عدة مناطق في طرابل�س«.

وفي »�صاحة �لثورة«
الثورة«  »�ضاحة  في  الفرز  وعن 
ال�ضاحة وجدت  قالت: »عندما زرت 
�ضرورة الفرز فيها وهكذا كان، بعد 
اأط���ر  ���ض��م��ن  الإدارة،  م��واف��ق��ة 

و�ضوابط معينة«.
»على اأن تبداأ عمليات الفرز يومياً 
عند ال�ضاعة الخام�ضة �ضباحاً وحتى 

اإنتهاء العملية.
– في  المفروزة  البال�ضتيك  كمية 
طنين  حوالي  الآن  – حتى  ال�ضاحة 

اإثنين من ال�ضاحة ومحيطها. 
من  المتطوعين  من  ع��دد  وهناك 

خارج النادي ي�ضاركون في الفرز«.
متطوعون و�صباب من غير 

�لأع�صاء ي�صاركون
 – ك��ل��وب  »اإي��ك��و  ن���ادي  رئي�ضة 
رو�ضة الفيحاء« رانيا الجمل اأكدت:
»موا�ضلة عمليات الفرز بالتزامن 
ر�ضالتنا  نوؤدي  وبذلك  »الثورة«  مع 

التربوية من جهة، 
للترويج  اأمامنا  المجال  واإف�ضاح 
ثقافة  اإل��ى  وتحويلها  الفرز  لفكرة 
عامة من جهة اأخرى، وقد ظهر ذلك 
ال�ضباب  من  العديد  اإقبال  من   جلياً 
اأع�ضاء  غير  م��ن   – والمتطوعين 
النادي – على ال�ضتراك في عمليات 
الفرز وحتى اللتزام اليومي من قبل 

معظمهم وفي الأوقات المحددة«.

ميداناً  هي  كما  طرابل�س  في  النور«  »�ضاحة 
الفعاليات  جانب  اإل��ى  تحت�ضن،  فهي  للثورة 
القائم،  النظام  على  والمنتف�ضين  والن�ضاطات 

باعة ل�ضلع تتنا�ضب مع الحراك وال�ضاحة،
في  تنت�ضر  و»المقاهي«  والعربات  فالب�ضطات 

زواياها:
- هذا يبيع قهوة، 

- وذاك يبيع كعك بجبن، 
- واآخر يبيع اأعالماً لبنانية،

- واآخر يبيع اأكواز ذرة م�ضلوقة )عراني�س(...
ل�  جولة  كانت  اللوحة   – ال�ضاحة  ه��ذه  في 
هذه  وكانت  الب�ضطات  اأ�ضحاب  على  »التمدن« 

اللقاءات:
»�لأمر �ختلف بعد �لثورة«

ال�ضاب محمد �ضناوي )بائع كعك بجبن( قال:
»�ضاحة  في  الثورة،  قبل  الكعك،  اأبيع  »كنت 
النور« ومازلت حتى الآن، لكن الآن اإختلف الأمر، 

ففي زمن »الثورة« نبقى هنا لياًل نهارًا«.
جيد  البيع  هلل  والحمد  ج��دًا،  جيدة  »الحركة 
نكن  لم  التي  الوجوه  من  العديد  وهناك  اأي�ضاً، 
على  ُيقبلون  كثيرون  وهناك  ال�ضاحة،  في  نراها 

�ضراء الكعك بجبن الذي ت�ضتهر به طرابل�س«.
»كنت في �لتبانة وحاليًا في �ل�صاحة«

- عبداهلل معرباني )بائع قهوة( قال:
– التبانة،  اأبيع قهوة في �ضارع �ضوريا  »كنت 
لي�س  لأنه  المنطقة  خارج  البيع  اأ�ضتطيع  اأكن  لم 
لدي المقدرة المادية لدفع ر�ضوم ت�ضجيل الدراجة 

النارية التي اأ�ضتعملها في عملي«.

»حالياً اأبيع القهوة في »�ضاحة النور« )ميدان 
في  واأ�ضارك  عيالي  قوت  اأك�ضب  وبذلك  الثورة( 
فعاليات »الثورة« التي تعبر عن مطالب ال�ضعب 

بمختلف اأطيافه«.
ال�ضاحة  ويق�ضد  ج��دًا...  جيدة  البيع  »حركة 
ما  وه��ذا  اللبنانية،  المناطق  مختلف  من  نا�س 

ُي�ضهم في تن�ضيط البيع«.
اإلى  اأع��ود  �ضوف  »الثورة«  تنتهي  و»عندما 
ال�ضاحة  ه��ذه  ذك��ري��ات  �ضتبقى  ولكن  التبانة، 
ومنها  ال�ضعب  �ضاحة  فهي  ذاكرتي،  في  محفورة 
الحرمان  برفع  مطالباً  عالياً  ال�ضوت  يرتفع 

واإن�ضاف المواطنين«.
حركة �لبيع جيدة وفي �ل�صاحة من كل 

لبنان
اإ�ضمه الأول(  - )... اللوزي( )اإمتنع عن ذكر 

هو بائع اأكواز ذرة م�ضلوقة )عراني�س( قال:
ف���ي محلة  اأب���ي���ع  ك��ن��ت  »ال����ث����ورة«  »ق��ب��ل 
ب�ضطة  اأقمت  »الثورة«  اإندلع  ومع  البح�ضا�س، 
في ال�ضاحة، حيث حركة البيع جيدة جدًا، وهناك 

العديد من الزبائن من خارج طرابل�س«.
اإلى  اأع��ود  �ضوف  »الثورة«  تنتهي  »وعندما 
البح�ضا�س، هذه ال�ضاحة هي للكل ولي�ضت لأبناء 
الحراك  ميادين  اأبرز  من  فهي  وحدهم  طرابل�س 

ال�ضعبي في لبنان«.
من تاأجير �ل�صيار�ت �إلى بيع �لكعك

- عبدالرحيم الحرا�س )بائع كعك( قال:
»قبل »الثورة« لم اأكن اأبيع الكعك، كنت اأعمل 
و�ضاقت  توقف  العمل  لكن  ال�ضيارات،  تاأجير  في 

بيع  اإل��ى  وتوجهت  الأي���ام،  م��رور  مع  الأح���وال 
من  هنا  اأبقى  »ال��ث��ورة«،  اإنطالقة  منذ  الكعك 

ال�ضباح حتى اآخر الليل«.
�ضارت  بل  عادية  تعد  لم  ال��ن��ور«  »»�ضاحة 
اأف�ضل  م�ضتقبل  اأجل  ومن  النا�س  لمطالب  ميداناً 

لأولدنا«.
عن  اأبحث  �ضوف  »الثورة«  تنتهي  »وعندما 
م�ضتقبل  ُي�ضهم مردوده في تح�ضين وتوفير  عمل 

اأف�ضل لأولدي«.
كنت بل عمل، و�إكت�صف �لنا�س وجه 

�لمدينة �لجميل، ف�صرت �أبيع »�أندومي«
- مجد الأحمد )بائع اأندومي( قال:

»قبل »الثورة« كنت عاطاًل عن العمل، وبعدها 
�ضاخنة(  �ضريعة  )وجبة  »اأندومي«  اأبيع  بداأت 

ومياه باردة في ال�ضاحة«.
جديدة  وج��وه  وهناك  جيدة،  العمل  »حركة 
وبداأوا  عنها  ي�ضمعون  كانوا  التي  المدينة  تزور 
وجهها  اأظهرت  فالمدينة  باأنف�ضهم،  يكت�ضفونها 

الجميل في الثورة«.
وعن �ضبب اإختياره »الأندومي« قال:

»لأنها وجبة �ضريعة و�ضاخنة يرغب الكثيرون 
بتناولها«.

وقال:
هنا  �ضيء،  كل  لي  تعني  اأ�ضبحت  »ال�ضاحة 
العي�س،  لقمة  اأح�ضل  وفيها  وقتي،  اأق�ضي معظم 

وهي منبر لرفع مطالبنا والمطالبة بتحقيقها«.
هذا  في  العمل  �ضاأوا�ضل  »ال��ث��ورة«  »وبعد 

المجال اإّل اإذا توفر البديل الأف�ضل«.

... وفي ميدان الثورة اأمور اأخرى

خيمة طالب »الجامعة اللبنانية 
الدولية«: »ال�سهادات المعلقة 

على الجدران«

�سدمتهم وحدة ال�سعب وال�ساحات فت�سللوا اإلى �سفوف الجماهير 
لُيخربوا وي�سربوا الثورة في �سلميتها وح�ساريتها؟

من حرق وخّرب واعتدى على الممتلكات؟

»ثانوية رو�سة الفيحاء«: »نادي اإيكو 
كلوب« ودوره الفاعل في »�ساحة الثورة«

ب�سطات على اأنواعها في »�ساحة النور«

من اآثار االعتداءات على بع�س البنوك والموؤ�س�سات في الجميزات-طرابل�س

�سور �سهادات التخرج معلقى على الخيمة

جمع البال�ستيكيات في »�ساحة النور«
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ما  على  قيا�سًا  نف�سها  فر�ست  مقالة 
�سعبي  حراك  من  لبنان  في  يح�سل 
رف�سًا  �سهر،  من  اأكثر  منذ  م�ستمر 
للطبقة ال�سيا�سية التي و�سعت يدها على 
وقادته  عقود  ثالثة  من  اأكثر  منذ  البلد 
بالتفاهم المتبادل فيما بينها اإلى �سفير 
الإفال�س المالي والإقت�سادي وما ترتب 
ل�سبابه  العمل  فر�س  فقدان  من  عنه 
ال�ساعد من كل المناطق وكل الطوائف 
والمذاهب المكونة ل�سعب هذا الوطن!! 
حيث ل نزال ندور في حلقة مفرغة، 
وكيان الدولة بحالة فقدان التوازن بعد 
اإ�ستقالة حكومة الرئي�س �سعد الحريري 

وتعطيل ال�سلطة التنفيذية. 
مطالب ت�صدح بها حناجر 

�لمتظاهرين برحيل �لطبقة
اإلى  طبعًا لن اأتطرق في مقالتي هذه 
بها  ت�سدح  التي  المطالب  تفا�سيل 
و�سيب  �سباب  من  المتظاهرين  حناجر 
بعنوان  اخت�سرها  لكن  كهول!   وحتى 
وهو  المطالب،  تلك  لكل  جامع  واحد 
المطالبة برحيل هذه الطبقة ال�سيا�سية، 
اأو�سلت  لأنها  بل  كرهها  ب�سبب  لي�س 
البلد اإلى الحالة التي هو فيها، واأفل�سوا 
حول  تطالهم  �سبهات  اأنها  اأي  الدولة! 
و�سرقة  وهدر  بالف�ساد  م�سوؤوليتهم 

المال العام! 
ل مرور زمن على نهب �لمال 

�لعام
ان  الممكن  من  التي  الجرائم  كبرى 
ُتغتفر  ل  جريمة  م�سوؤول،  اأي  يرتكبها 
ول يمر عليها الزمن، لأن �سرقة ونهب 
عن  المالحقة  ُت�سِقط  ل  العام  المال 

مرتكبيها بفعل مرور الزمن. 
�إبن �لملكة �إليز�بيت قرر �إنهاء 

»�لعمل �لعام« و�لو�لدة و�فقت
نقول  المقالة،  عنوان  اإلى  وبالعودة 
»اأندرو«  الأمير  اإعالن  اإثر  جاءت  اأنها 
)59 �سنة( ابن الملكة اإليزابيت الثانية، 
�سلم  في  الثامن  الترتيب  �ساحب  وهو 
الأربعاء   – البريطاني،  العر�س 
2019/11/20 – اأنه طلب الأذن من 
على  الموافقة  بريطانيا  ملكة  والدته 
الم�ستقبل  في  العامة  اإلتزاماته  اإنهاء 

القريب، وقد اأعطت الأذن بذلك!! 
هذا  اأ�سباب  للقارىء  نو�سح  وهنا 
التنحي الذي لم يكن وقعه بالهين على 
على  ول  البريطانية  المالكة  الأ�سرة 
لالأدوار  نظرًا  الدولي،  ال�سعيد 
المناطة  الجتماعية والثقافية والدولية 

بالأمير »اأندرو«.
موت �لملياردير »�أب�صتين«

باخت�سار، جاء التنحي ب�سبب ورود 
العالمية  ال�سخ�سيات  بين  من  ا�سمه 
الملياردير  مع  تتعاطى  كانت  التي 
الذي  اأب�ستين«  »جيفري  الأميركي 
اأوقف في نيويورك لأ�سهر خلت والذي 
ُوِجد ميتًا في زنزانته، في �سجن من اأهم 
التجهيز  لجهة  الأميركية  ال�سجون 

والمراقبة والحرا�سة. 
و�إتهام بعلقات جبرً�

اإذ تناولت تقارير �سحفية وتلفزيونية 
�سلوع الأمير »اأندرو« مع ذاك المليونير 
في ق�سايا تتعلق بتاأمين خدمات جن�سية 
اأن  بلة  الطين  في  زاد  والذي  لالأمير، 
ُيوؤَِمُنُهنَّ  كان  ممن   – ال�سيدات  اإحدى 
 – الدوليين  معارفه  لكبار  »اأب�ستين« 
اأن  فيها  توؤكد  تلفزيونية  مقابلة  اأجرت 
عالقة  على  اأجبرها  »اأندرو«  الأمير 
كانت  كونها  من  بالرغم  معه  جن�سية 

قا�سرة في حينه! 
�لأمير �أنكر �أما �لتهامات 

فتت�صاقط على �لعائلة 
طبعًا الأمير اأنكر ذلك، لكن من حين 

التعليقات  بداأت  المقابلة  ن�سر 
العائلة  على  تت�ساقط  والإتهامات 
المالكة، حتى اأعتبرت تلك المرحلة من 
العائلة  طالت  التي  المراحل  اأ�سواأ 
المالكة، وترتب عنها عدة مواقف داخل 
قاطبة  الكومنولث  دول  وفي  بريطانيا 
اإلى غيرهما...  اإلى كندا  اأو�ستراليا  من 
وتم وقف الدعم عن عدة موؤ�س�سات ذات 
مواقع دولية ب�سبب اأن الأمير »اأندرو« 

ُي�سرف على تلك الموؤ�س�سات! 
�لأمير قرر �لإنزو�ء... فماذ� 

عنا نحن في لبنان؟
وطلب  قراره  اتخذ  الأمير  اأن  المهم 
�سمعة  لنقاذ  ربما  والإنزواء،  التنحي 

العائلة، وبالتالي تحمل الم�سوؤولية!!
اأين نحن من هذا الموقف في لبنان؟

�سوؤال ل اأجد له جوابًا �سافيًا ومقنعًا، 
على  ونتابعه  ون�ساهده  نراه  الذي  بعد 
�سا�سات التلفزة من وثائق ُتثبت �سلوع 
من   – م  ُنعمِّ ل  كي   – كبيرة  فئة 
ومدراء  ونواب  وزراء  الم�سوؤولين 
والهدر.  ال�سرقة  في  �سالعون  عامين 
اأُثيرت  اأي ممن  مبادرة  عدم  والمالحظ 
القرار  اإتخاذ  اإلى  ال�سبهات  حولهم 
بالتنحي عن ال�ساحة العامة، وعن دوره 
ال�سيا�سي! ل بل نجد اأن البع�س ل يزال 
تّواقًا اإلى اإ�ستمراره في اأهدافه من�سبًا 

ونفوذًا و�سعيًا ماليًا؟!
�إلى �ل�صيا�صيين �لمتهمين

تبادروا،  اأن  لكم  الأجدى  من  اأعتقد 
موقف  اإتخاذ  اإلى  الغد،  قبل  اليوم 
بريطانيا،  ملكة  ابن  اتخذه  ِلما  م�سابه 
والتنحي لأن اأموالكم في ظل ما نراه من 
ت�سلب في مواقف الحراك ل ُبدَّ من اأن 
تخ�سع للمراجعة وبالتالي ا�سترجاع ما 

ُنِهَب من المال العام.
اأن  يمكنكم  ذلك  خالل  ومن  عندها 
بكرامتكم  اللبناني  المجتمع  في  تبقوا 
الناتجة عن قراركم بالتنحي اأ�سوة بما 

قام به »اأندرو«. 
المال  اأعدتم  قد  تكونوا  وبذلك 
النا�س،  يريده  ما  وهذا  المنهوب، 
اإّل  بكرامة،  لبنان  في  العي�س  وبالتالي 

اإذا اأخترتم العي�س خارج لبنان...
تاريخ  له  الذي  يحمي  لن  هذا  ولكن 

طويل من الأخطاء...
البروف�سور اأمين عاطف �سليبا

رئي�س هيئة الأركان الأ�سبق في 
قوى الأمن الداخلي
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �صنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�صا فايز �صنكري

بقلم ال�سيخ غالب �سنجقدار
�َسٌرّ  َوُهَو  �َسْيًئا  ُتِحُبّوا  اأَن  {َوَع�َسى 

َلُّكْم}.
الف�ساد  اأنظمة  �سد  الثورة  اأحببنا 
والطغاة  والل�سو�سية  وال�ستبداد 
اأنهم  اأدعو  الذين  البغاة  وال�سيا�سيين 
واإف�سادًا  ف�سادًا  فعاثوا  الأر�س  اآلهة 
واأذلوا �سعوبهم وا�سطهدوهم وجعلوا 

اأعزة الأمة اأذلة، 
فكانت الثورات هذه، �سر للدول التي 
العاطفة  ان  ذلك  فيها،  اإ�ستعلت 
فكانت  قادتها  التي  هي  الالعقالنية 
الأخ�سر  اأحرقت  الأمة  على  وباًل 

والياب�س.
ثو�ر متفرقون!؟

الم�سائب،  اأولى  الالعقالنية 
لم  الثوار  ان  الكبرى  والم�سيبة 
واحد  وفكر  واحدة  كلمة  يتحدواعلى 
وغاية واحدة وهدف واحد فكانت عدة 
يرى  وكل  مختلفة،  بم�سميات  فرق 

»الحق« في منهاج فكرته،
ال�سواب  عن  بعيٌد  فاإنه  »الحق«  اأما 
ال�سيطان  اأغواهم  الم�سرقين...  ُبعد 
من  وكم  ال�سوي،  ال�سبيل  عن  و�سدهم 
فريق  كل  الثوار  من  فريقان  تقاتل 
م�ستبد براأيه وتنا�سوا ان الثورة اأ�ساًل 
عذابًا  التفرق  فكان  ال�ستبداد  �سد 

للوطن والمواطن.

عملهم هذا مرفو�س ومحبط لكل حر 
وهل من ال�سدق والإخال�س اأن يترب�س 

كل منهم على الآخر، 
وال�سقاء  للتعا�سة  يا  يقول  وال�سعب 

والرزية والهوان.
والأنكى من ذلك ما يتردد من ان كل 
اأو  �سرقية  لدولة  ِتبعًا  اأ�سبحت  فئة 
وفقًا  الناهية  الآمرة  وهي  غربية... 
اأو  فئات  واأن  واأهوائها  لم�سالحها 
الدولر  اأعمى  المقاتلين  مجموعات من 
حلم  واأ�ساعت  ف�ساعت  اأب�سارها 

التغيير نحو الأف�سل!
�ساحب  كل  اإلى  نتوجه  هنا  من 
من  اأفيقوا  مخطئون  يا  ونقول  �سمير 
اأتركوا  ر�سدكم،  اإلى  توبوا  غوايتكم، 
اأنانياتكم، تحرروا من م�سالحكم فهل 
فاإن  كل  على  ي�ستمع...  من  نجد 
�سرخاتنا للوفاق والتفاق والتحاد لن 

تتوقف حتى ت�ستقيم الأمور.
والعراق  �سوريا  في  فال�سعوب 
الم�سيبة  في  �سواء  كل  وليبيا  واليمن 
والإخفاق  بالذل  بتفرقهم  وباوؤوا 

والخ�سران.
بع�سنا  بقتل  اأم  اأبالفرقة  قوم  يا 

بع�سًا نرجع عز الأمة و�سوؤدها؟
والفرقة  قوة  التحاد  قومنا:  يا 
ب�سعب  اهلل  فتوحدوا وخافوا  خ�سران، 

مقهور مظلوم.
 تلك المثل العليا التي ندعوكم اإليها 
نتائجها: الخير العميم والن�سر المبين 
اأَْدَنى   ُهَو  {اَلِّذي  ت�ستبدلوا  فال 

ِباَلِّذي ُهَو َخْيٌر}.
بوحدة  اإّل  الثورة  تنت�سر  اأن  محال 

القوى والفكر والهدف.

العليا  »ال���درا����ض���ات  ع���م���ادة 
بيروت  »ج��ام��ع��ة  ف��ي  وال��ب��ح��وث« 

العربية« نظمت لقاًء بعنوان:
اأحد  وه��و   »Dardcha Talks«
ن�����ض��اط��ات »دورك������َن« )ال��م��ر���ض��د 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��راأة ف��ي الأب��ح��اث(، 
وهدفه الإ�ضاءة على دور المراأة في 

البحث العلمي.
دعم  »ب��رن��ام��ج  م��دي��رة  ح�ضره 
البحث العلمي في المجل�س الوطني 
نجيم  اإل��ي��ز  د.  العلمية«  للبحوث 
»اللجنة  في  العام  الأمين  ونائبة 
الوطنية اللبنانية لليوني�ضكو« رمزة 
جابر �ضعد وعمداء الكليات واأع�ضاء 
الجامعة  وط��الب  التدري�س  هيئة 
و�ضخ�ضيات من جامعات وموؤ�ض�ضات 

لبنانية مختلفة.
�لبروفي�صور عمرو �لعدوي

العربية«  بيروت  »جامعة  رئي�س 
العدوي  ج��الل  عمرو  البروف�ضور 
»المجل�س  »ب��دور  كلمته  في  اأ�ضاد 
دعم  في  العلمية«  للبحوث  الوطني 
ون��وه  لبنان  ف��ي  العلمي  البحث 
اأطراف مختلفة  مع  التعاون  باأهمية 

لتطوير البحث العلمي«. 
�لبروفي�صورة هانيا نقا�س

العليا  »ال���درا����ض���ات  ع��م��ي��دة 

وال�����ب�����ح�����وث« ف�����ي ال���ج���ام���ع���ة 
في  القت  نقا�س  هانيا  البروفي�ضورة 
كلمتها ال�ضوء »على دور المراأة في 
البحث العلمي بالإ�ضافة اإلى دورها 
في  الإيجابي  وتاأثيرها  المجتمع  في 
والجتماعية  القت�ضادية  الحياة 

وال�ضيا�ضية«.
د. تمار� �لزين

ومديرة  دوركَن«  »مر�ضد  مديرة 
»المجل�س  في  الدكتوراه«  »برنامج 
تمارا  د.  العلمية«  للبحوث  الوطني 
دور  »اأهمية دعم  الزين تحدثت عن 
الدكتوراه  حَملة  خ�ضو�ضاً  المراأة 
اأعلى  وظيفية  مراتب  اإلى  للو�ضول 

وال�ضتفادة من طاقاتهم العلمية«.
16 باحثة جامعية

»جامعة  من  باحثة   16 وعر�ضت 
بيروت العربية« ومختلف الجامعات 
ال�ضيفة  اإل��ى  بالإ�ضافة  اللبنانية، 
الباحثة  دوغال�س«  »رول  المتحدثة 
يو�ضف«  ال��ق��دي�����س  »ج��ام��ع��ة  ف��ي 

وال�ضحفية في 
اأبحاثهن   ،»L’Orient le Jour«
مجال  في  اإليه  تو�ضلن  ما  واأب���رز 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ���ض��م��ن »اإط����ار 
ودي��ة  م��ق��ارب��ة  لتكون  ال��درد���ض��ة« 

لموا�ضيع علمية وبحثية مهمة.

الإ�ضالمية«  الإ���ض��الح  »ثانوية 
ح��ا���ض��دًا  ط��الب��ي��اً  اإح��ت��ف��اًل  نظمت 

لمنا�ضبة العيد ال� 76 لالإ�ضتقالل.
����ض���ارك ف��ي��ه ط����الب ال��م��راح��ل 

البتدائية والمتو�ضطة والثانوية.
من �لح�صور

للثانوية  العام  المدير  بح�ضور 
الميقاتي  ر�ضيد  خالد  محمد  الأ�ضتاذ 

والأ�ضاتذة والإدارييين.
�لوقائع

ثم  بداية  الكريم  القراآن  تالوة من 
الوطني  الن�ضيد  المو�ضيقى  عزفت 
كانت  ب��ع��ده��ا  الإ����ض���الح  ون�����ض��ي��د 

الكلمات التي تخللها:
عر�س فيديوات من وحي الثورة« 

من اإنتاج: »�ضتوديو الإ�ضالح«.
واأنا�ضيد ثورية وتوزيع اأعالم.

�لمدير محمد خالد �لميقاتي
الأ�ضتاذ  للثانوية  العام  المدير 
القى  الميقاتي  ر�ضيد  خالد  محمد 
ب��ع��ودة  مطلعها  ف��ي  رح���ب  كلمة 
اإنقطاع  )بعد  الدرا�ضة  اإلى  الطالب 
خاللها  �ضاركوا  ي��وم��اً   33 اإ�ضتمر 

بالتحرك ال�ضعبي المطلبي(.
دعم كامل للثورة و»حرمة 

قطع �لطرق«
الدعم  م��وؤك��دًا  تابع  الميقاتي  اأ. 
للثورة  المحقة  للمطالب  الكامل 
»مكافحة  لجهة  خ�ضو�ضاً  والثوار، 
ال��ف�����ض��اد ووق����ف ال��ه��در ووج���وب 

محا�ضبة الفا�ضدين«.
م�ضددًا على حرمة قطع الطرق«.

ل تعار�س بين �لثورة ومتابعة 
�لتعليم بل �لعك�س

تتعار�س  ل  الثورة  »اأن  اأ�ضاف: 
مع فتح المدار�س وا�ضتمرار التعليم، 
المعرفة  ح�ضون  �ضرب  يمكن  ل  اإذ 
اأي  تحت  الأجيال  واإعداد  والتعليم 
القبول  يمكن  ول  ك��ان��ت،  ذري��ع��ة 
م���دار����س ط��راب��ل�����س على  ب���اإك���راه 
غالبية  فيه  تفتح  وقت  في  الإغ��الق 

مدار�س لبنان«.
لهذ� طر�بل�س »عرو�س �لثورة«

ر�ضيد  خالد  محمد  الأ�ضتاذ  المدير 
الميقاتي �ضرح »الأ�ضباب التي تجعل 
ال��ث��ورة«  »ع��رو���س  طرابل�س  م��ن 

ومخزن الثوار، فهي: 
- المدينة الأفقر في لبنان، 

البطالة  م��ن  �ضبابها  يعاني   -
والتهمي�س والإهمال، 

�ضبابها  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��ق��ب��ع   -

والطغيان  الظلم  �ضجون  في  الم�ضلم 
من دون محاكمة عادلة«،

ال��ت�����ض��ي��ي��ق  م���ن  وي���ع���ان���ون   -
والتعذيب والتنكيل«.

�صباب مثقف و�ٍع
على  الثورة  من  بد  ل  كان  »لذلك 
اإليها  و�ضلت  التي  المتردية  الحالة 
ن�ضترد  ح��ت��ى  ول��ب��ن��ان،  ط��راب��ل�����س 
ال�ضلطة  وعلى  الم�ضلوبة،  الحقوق 
المحقة  ال��م��ط��ال��ب  ت��ج��اه��ل  ع���دم 

للثائرين«.
المثقف  ال�ضباب  »ب��دور  واأ���ض��اد 
واأن  الثورة  ا�ضتنها�س  والواعي في 

يكونوا م�ضاعل حق ل وقودًا لها«.
�أما �لإ�صتقلل... فبقي منه 

�لذكرى
اإنه  قال  الإ�ضتقالل  ذكرى  وحول 
»لم يبق لنا من ال�ضتقالل اإل الذكرى 
ول معنى له من دون تحرير الوطن 
وا�ضتبدالهم  الفا�ضدين  قب�ضة  من 
رب  اهلل  يخافون  الذين  بالم�ضلحين 

العالمين«.
م�صوؤولون عن �صون �لوطن 

و�لذود عنه
»اإننا كم�ضلمين معنيون قبل غيرنا 
بالحفاظ على اأوطاننا لأنها اأمانة اهلل 
�ضونها  عن  وم�ضوؤولون  رقابنا،  في 
والذود عنها، اإذ يقدر اهلل اأن تتزامن 
ذكرى ال�ضتقالل هذا العام لتكون في 
�ضد  المجيدة  اللبنانية  الثورة  كنف 

الف�ضاد والمف�ضدين «.
ر�صالة �إلى �لطلب

ر�ضيد  خ��ال��د  محمد  اأ.  ال��م��دي��ر 
اإلى  متوجهاً  كلمته  ختم  الميقاتي 

الطالب قائاًل:
اأوط��ان��ك��م  ع��ل��ى  »ح���اف���ظ���وا   -

بمنا�ضرة ق�ضاياه المحقة، 
- ول تلحوا على اأهاليكم بالهجرة 

للتخلي عن لبنان، 
م�ضافة  اأو  فندقاً  لي�س  فالوطن   -
ن���غ���ادره ع��ن��دم��ا ت�����ض��وء اأح��وال��ه 

ويحا�ضره الطامعون،
ول  للبيع  لي�ضت  ف��اأوط��ان��ن��ا   -

لالإيجار.
في  الإف�����ض��اد  على  اأ���ض��ر  وم��ن   -
بالمعاقبة  النا�س  اأولى  فهو  الأر�س 
والمحا�ضبة والنفي لت�ضتقيم اأحوالنا 
وننعم بكرامة و�ضرف في اأوطاننا«.

اإل����ى »وع���ي  ال���ط���الب  - ودع����ا 
النجراف  وعدم  المقبلة،  المرحلة 

مع محرفي الثورة عن اأهدافها«.

االإ�ستقالل ماذا بقي منه 
»ثانوية االإ�سالح« تحتفل بالذكرى 

الـ 76 لال�ستقالل

في »جامعة بيروت العربية«: لقاء 
 »Dardcha Talks«

حول »دور المراأة في البحث العلمي«

الثورات العربية بين الواقع 
كيف يت�سرف الم�سوؤول عندما ُتثار والهدف النبيل

حوله ال�سبهات؟!
�ل�صيخ 
غالب 
�للو�ء�صنجقد�ر

�أمين
�صليبا

وللراأي العام حقه...

اإعالن
لأمانة ال�ضجل العقاري في الكورة

للعقار  بدل �ضائع  �ضند  الزاخم  بوكالته عن جورج  الع�س  �ضالم  طلب 
12 را�س م�ضقا.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�ضجل العقاري

المدير العام للثانوية خالد محمد ر�سيد الميقاتي متحدثًا

م�ساركات في اللقاء
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اأ�ستاذ وطالب من »كلية الفنون – اللبنانية«: 
هذا العمل »اأغورا« �سيا�سية بامتياز
»وفي النهاية لم يعد لنا بل للنا�ض«

�سراء طراد ورواد ال�سمد اأحيت عر�سهما »عرو�ض الثورة«

بالل موا�ض: الثورة لغة، هي ردة فعل 
على �سغط 

8

ود�د مو��س
�ضهدت �ضاحات »الثورة« مفاجاآت عّدة اأبرزت بع�س 
الأنا�ضيد  في  كان  اإن  وابداعه  اللبناني  ال�ضعب  مواهب 
من  ر�ضوماته  ا�ضتوحى  ال��ذي  الر�ضم  اأو  الوطنية 
»الثورة«، واأجمل المفاجاآت التي اأنجبتها »الثورة« هي 

اأعرا�ضها.
عر�س في �ل�صاحة

النفو�س  اإل��ى  ال�ضرور  اأدخلت  التي  الأعرا�س  ومن 
يكتفيا  لم  حيث  المدينة«  »ح��ّرا���س  من  اثنين  عر�س 
ثّم  ومن  النور«  »�ضاحة  داخل  ال�ضور  بع�ٍس  بالتقاط 
اإلى  زّفتهما  اأح�ضرا  بل  الأعرا�س  �ضالة  اإل��ى  الذهاب 
مع  داخلها  ورق�ضاته  العر�س  واأق��ام��ا  »ال�����ض��اح��ة« 
هتافاٍت  و�ضط  والثّوار  ورفاقهما  واأقاربهما  عائلتيهما 
بفريٍق  المحاطين  العرو�ضين  بها  وا  خ�ضّ عفوية  ثورّية 

من »حّرا�س المدينة«.
اأنها رمز ل�ضلمّية الثورة ولفرحها  وهكذا يمكن القول 
�ضّد  والحزبية  الطائفّية  ث��وب  من  اأف��راده��ا  بخروج 

الفا�ضدين.
حو�ر مع �لعرو�صين 

وعرو�ضة  »عري�س  مع  لقاءًا  »التمّدن«  اأج��رت  وقد 
»منذ  اأنهما  فاأكدا  ال�ضمد،  ورواد  طراد  �ضراء  الثورة« 
17 ت�ضرين الأّول لم يغادرا ال�ضاحات م�ضاركين الثّوار 
ينويان  كانا  الذي  عر�ضهما  م�ضاركتهما  فاأرادوا  ثورتهم 

اإقامته في الربيع لكّنهما راأَيا اأن الربيع حّل في الثورة، 
الثوار  ا�ضتاأمنا  التي  فرحتهما  كما  م�ضتَرك  فوجعهما 

عليها وكانوا بحجم الأمانة«.
�لعرو�س بثوب »حر��س �لمدينة«

لل�ضاحة  جميٍل  »كرّد  العر�س  هذا  اإعتبرا  العرو�ضان 
التي حملتهما طيلة هذا الوقت. وِلَكْوِن عرو�ضنا فردًا من 
الحّرا�س  عمل  اأّن  تعرف  فهي  المدينة«  »حّرا�س  اأفراد 
ثوب  لترتدي  عندهم  بزّفتها  فجاءت  ال�ضاحة  في  كائٌن 

»الحّرا�س« لتكتمل فرحتها«.
ل... �أجمل من »�صاحات �لن�صال«

بجمال  يكون  لن  لالأعرا�س  مكاٍن  »اأج��م��ل  اأ�ضافا: 
�ضاحات الن�ضال«.

و�صيدة قامت بالإهتمام وكاأنها و�لدتهما وهي 
ل تعرفهما

العرو�س  ال�ضّن، ف�ضتان  امراأة، كبيرة في  كما حملت 
من اأّول ال�ضاحة لآخرها وكاأّنها والدتها وهي ل تعرفها، 

رموزًا معنوّية ل تو�ضف زادت من حما�س »الثوار«، قد 
ن�َضوها  لكّنهم  لل�ضهرة  العر�س  هذا  اأّن  البع�س  يح�ضب 
�ضمن ما طبعته من ذكرياٍت رمزية لن تحدث في عر�س 

تطبعه المظاهر باهظ التكاليف«.
دعوة عامة وت�صابك في �لأيدي

واأكمال اأنهما »ن�ضرا دعوًة عامة للنا�س لكي ياأتي من 
فحملت  والثورة،  عر�ضهما  في  فرحتهما  لي�ضاركما  يريد 
مع  بيد  يدًا  مت�ضابكين  ال�ضنية  �ضيوف  النور«  »�ضاحة 
قلبي  ف��ي  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  و»ال��ح��ّرا���س«  الطرابل�ضيين 

العرو�ضين ب�ضمًة ل يمكن لفتنٍة اأن تمحوها«.
وقال: »اأن اأجمل لقب يمكن اأن يناديهما به النا�س هو 
»عر�ضان الثورة« في »عرو�س الثورة« واأيقونتها، وهذا 
ما يزيدنا �ضعادًة وفخرًا، ولم نكتِف باأن نقيم عر�ضنا في 
ا�ضمه  لنغّير  اأي�ضاً  فيها  الع�ضل  �ضهر  اأقمنا  بل  الثورة 

في�ضبح »�ضهر الثورة«.
�صاركنا �لثو�ر في جل �لديب و�ل�صاحات لبناء 

وطن �ل�صلم
الثائرين  م��ع  لننا�ضل  لبنان  �ضاحات  جبنا  فقد   
م�ضاركين �ضباب جّل الديب وغيرهم في اإغالق الكازينو 
وباقي الموؤ�ّض�ضات، فلم ناأِت لناأخذ ال�ضور اأو نمّر مرور 
ببناء  الآن  نقوم  فنحن  فاعلين،  نكون  اأن  دون  الكرام 
واأغلى  ال�ضالم  �ضاحة  من  ال�ضالم  وطن  لأولدنا،  وطن 

»نقوط« يمكن تقديمه لنا هو نجاح الثورة«.

�صر�ء طر�د
»الثورة لغة، هي ردة فعل على �ضغط، مثلها كمثل 
البرغي الذي اإذا �ضددنا عليه يتلف، وحتى قارورة الغاز 

اإذا �ضغطناها كثيرًا تنفجر«.
بروح  واأ�ضاف  موا�س  بالل  »التمدن«  ل�  قاله  ما  هذا 

النكتة التي ل تغادره:
بالنفجارات  تكلمنا  اإذا  ارهابيين  عنا  »�ضيقولون 

ولكن هذا ت�ضبيه.
اليوم الثورة لوين؟

الثورة كيف؟
الثورة لي�س؟

تنفجر  لم  الغاز  قارورة  لأن  الآن  ن�ضاأل  اأن  يمكننا  ل 
بعد... هكذا هي طرابل�س التي انفجرت وخلقت الثورة. 
ال�ضظايا،  �ضتتطاير  كيف  نعلم  ل  النفجار  وقوع  عند 
واليوم الثورة ل تقدر ان تعلم اأين �ضتذهب لأنها ثورة 
لي�ضت  هي  موجود،  ظلم  على  فعل  ردة  لأنها  �ضعب، 
تحقيق  قبل  تعود  ول��ن  انفجرت  ث��ورة  ه��ذه  م��وع��دًا، 

المطالب«.
با�ضم  ولي�س  با�ضمه  يتكلم  اأن��ه  على  موا�س  و�ضدد 
مرجعاً  اأو  حزباً  اأو  تكتاًل  تمثل  ل  الثورة  »لأن  الثوار 
الخا�ضة، وكل  بكل مطالبها  اجتماعية  ثورة  دينياً، هي 
منطقة وكل �ضخ�س ح�ضب حاجاته التي تمثله، ولكن في 
النهاية الجميع ُيجمع على العدالة الجتماعية وخدمات 
اإ�ضالمية  دولة  ُيقيم  ان  يود  الم�ضلم  فال  الكريم،  العي�س 
ول الم�ضيحي يريد قيام دولة كن�ضية في لبنان ول نريد 
الأقل،  على  موجود،  قانون  هناك  ولكن  علمانية،  دولة 
ركن  ب�ضبب  هو  الآن  يح�ضل  ما  لأن  بموجبه  نحكم 
نريد  اأهوائهم،  ح�ضب  يحكمون  وهم  جانباً،  القانون 

نزاهة ق�ضاة و�ضيا�ضيين«.
بين �لقانون و�لكفاءة و�لطائفية

اأ�ضاف: »اليوم القانون يقول ل للطائفية مما يعني ان 
�ضاحب الكفاءة كائناً من يكون يمكنه تولي المن�ضب اأو 
الوظيفة ولكن هناك اأمر مهم هو التوظيف الطائفي الذي 
لمتحانات  الخ�ضوع  من  بالرغم  متوازناً،  ي�ضمونه 
�ضلباً  ينعك�س  الأمر  وهذا  المدنية«،  الخدمة  »مجل�س 

على اأبناء الطوائف.
ح�ضب  الح�ض�س  يوزعون  وت�ضكيلتها  الحكومة  في 
في  ن��ري��ده  م��ا  ال��ي��وم  حكومة،  لي�ضت  وه��ذه  الطائفة 
المثال  �ضبيل  على  ال�ضحة  فوزير  الكفاءة،  الحكومة 
يح�ضل  ما  وزير  كل  يعلم  حتى  طبيباً  يكون  ان  يجب 
بوزارته، هذا كله غير موجود في لبنان ب�ضبب الطائفية 
الحاجة  الكفاءة في من�ضب مقابل  ُتلغى  اأي  المعتمدة، 
ل�ضخ�س من طائفة معينة فيكون الكر�ضي ح�ضب توزعهم 

الطائفي«.

دول  وغيرها  باأوروبا  المثل  ن�ضرب  »الآن  اأ�ضاف: 
لون  م��ن  يكون  ف��ال  اأن��ه��م  تنا�ضوا  لقد  وراق��ي��ة  مهمة 
الكفاءة،  بح�ضب  بل  والطائفة  الدين  ح�ضب  الحكومات 
بينما في لبنان اإذا لم تح�ضل كل الطوائف على كرا�ضي 

الحكم ما هذا العيب والم�ضخرة«.
ل نريد دولة علمانية

تابع: »اأريد اأن اأقول من منبر »التمدن« باأننا ل ندعو 
عن  ال��دي��ن  ف�ضل  ولكن  دي��ن،  ب��ال  علمانية  دول��ة  اإل��ى 
ال�ضيا�ضة، مثاًل قالوا اأنهم يريدون قانوناً موحدًا لالأحوال 
ال�ضخ�ضية كيف ذلك؟ اأنا اأريد ان اأتزوج واأطِلق واأ�ضع 
وج��اري  الإ�ضالمية،  الطريقة  على  لأولدي  ميراثاً 
اإلزامي  تريد  لماذا  الم�ضيحية،  الطريقة  على  الم�ضيحي 

واإلزامه باأمور اأخرى.
نحن نريد العي�س ب�ضالم مع بع�ضنا فال اأحد ي�ضتطيع 
والحياة  وربه،  الإن�ضان  بين  هي  العبادة  الآخر،  اإلغاء 

الجتماعية هي عالقاتنا مع بع�ضنا البع�س.
من  مع  م�ضكلة  اأي  هناك  لي�ضت  ال�ضلطة  في  ولكن 
�ضتكون طالما هو اأهل كفاءة وقادر على تاأمين الخدمات 

الجتماعية اأو العدالة الجتماعية«.
وحول �ضوؤالنا كيف يرى الثورة في طرابل�س قال:

باقون في �ل�صاحة
كثير  من  خير  دائم  قلياًل  اأن  اأرى  نظري  وجهة  »من 
منقطع، هناك من يريد قطع الطرقات اأنا ل اأراه منا�ضباً، 
النور«  »�ضاحة  وهي  مك�ضب  على  ح�ضلنا  اليوم  فنحن 
و�ضن�ضتمر بها ومع الأيام �ضتتو�ضع بكل الأحوال. نحن 
عاطلون عن العمل، جاهزون لكل ما يطلبه منا التحرك«.

بين  م��ا  ال��واق��ع��ة  الو�ضطية  ف��ي 
»�ضاحة النور« و»طريق المعر�س« 
الخيم، تلفت النتباه  حيث ع�ضرات 
ع�ضي  وت��ج��م��ي��ع  ت��رك��ي��ب  ور���ض��ة 
لمعرفة  الف�ضول  يثير  ما  خ�ضبية 
ت�ضم  مجموعة  اأن  فيتبين  الأم��ر، 
»كلية  من  وطالبات  وطالب  اأ�ضتاذًا 
الفنون« )الجامعة اللبنانية – الفرع 
ما،  م�ضروٍع  بتنفيذ،  تقوم  الثالث( 

�ضمن فعاليات »الثورة« ال�ضعبية.
�لأ�صتاذ و�لطالب �صعيد 

�ل�صوي�صي
فيطلب  الأ�ضتاذ  »التمدن«  ت�ضاأل 
اأحد طالبه، وكاأنه  اأوًل مع  التحدث 
�ضعيد  ال��ط��ال��ب  ي��ق��ول  يمتحنه، 
ثانية(  �ضنة   – )ما�ضتر  �ضوي�ضي 

الذي قال جواباً على �ضوؤالنا: 
عن  عبارة  هو  الفني  العمل  »هذا 
على  ونعمل  ثورية،  لرمزية  تجهيز 
الع�ضي  ت�ضبيه  نحاول  بّناء،  فكر 
يبين  التركيبي  والعمل  بالثورة، 
كافة  ف��ي  الع�ضيان  اإل���ى  ال��ذه��اب 

التجاهات«.
العفوي  ال��ح��راك  تماثل  »وه��ي 
اأي�ضاً. هذا  ال�ضارع  التلقائي وتماثل 
اإلى رمزية  ياأخذنا  التجهيزي  العمل 
ال�ضكل  عن  ت�ضاأل  عندما  »الثورة«. 

تعرف  ل  ال�ضعبي  للحراك  النهائي 
تجدد،  ه��ن��اك  ي��وم  فكل  الإج��اب��ة، 
وهكذا هو العمل الذي نقوم بتنفيذه، 
ندع  بالتركيب،  نقوم  مراحل،  على 
م�ضاحات للتالميذ. لي�س �ضكاًل محددًا 

ولكنه يماثل الأر�س القائم عليها«.
د. جاكو ي�صتكيان

الأ�ضتاذ في كلية الفنون – الفرع 
الثالث د. جاكو ي�ضتكيان قال جواباً 

على �ضوؤالنا:
»طالب الفنون )ما�ضتر ولي�ضان�س 
بالم�ضاركة  رغبوا  ت�ضكيلية(  فنون 
وتناولنا  درد�ضنا  »ال��ث��ورة«،  في 
»�ضاحة  م�ضاألة  تناولنا  اأفكار،  عدة 
الثورة« وكيفيتها، وقد توافقنا على 

تطورها تدريجياً:
ُن�ضبت الخيام، 

تواجدت عربات البيع، 
المقاهي، 

النرجيلة...
وتحولت �ل�صاحة

ال�ضاحة  في  من  ان  القول  يمكن 
لفترة  ال��م��ك��ان  يمتلكون  ق��د  ن��ا���س 
�ضيذهبون  اأنهم  ويعلمون  محدودة، 
لهذا  لكن  النهاية،  في  بيوتهم  اإل��ى 
تحولت  فقد  اآخ��ر،  معنى  المتالك 
بالمفهوم  ع��ام  مكان  اإل��ى  ال�ضاحة 

�ضيا�ضي  مكان   ، »اأغ��ورا«  الإغريقي 
من  النا�س  فيه  يتالقى  بامتياز، 

مختلف الأطياف«.
ع�صو�ئية وتنظيم في �آن

ال�ضاحة،  اإل��ى  الدخول  »وقررنا 
تخلق  التي  الخ�ضب  م��ادة  وجدنا 
َل  اأ�ضكاًل هند�ضية مثل كل �ضيء َت�َضكَّ
نقوم  العمل  وه���ذا  ال�ضاحة،  ف��ي 
كما  يخل�س،  ل  لأنه  تباعاً  بتركيبه 
وهي  بموجوداتها،  ال�ضاحة  تت�ضكل 
في  ومنظم  ع�ضوائي  ب�ضكل  تتراكم 

الوقت نف�ضه«.
من �صاء من �لنا�س... 

�لتدخل... �لتركيب
د. جاكو ي�ضتكيان اأ�ضاف: 

ن�ضميه  العمل  من  النمط  »ه��ذا 
كيف  بالعتبار  ياأخذ  اأي  »تجهيز«، 
كيف  ب��ال��م��ك��ان،  ال��ن��ا���س  يت�ضرف 

ي�ضتخدمونه، 
المكان،  ِن�ضب  العمل  ياأخذ  كما 
ب�ضرية  م�ضهدية  ي��دع��ي  ل  وه��و 
من  وكل  ومنهم،  للنا�س  انه  كبيرة، 
التدخل  ي�ضتطيع  هنا  اإل���ى  ي��اأت��ي 
عليه،  الكتابة  اأو  ي�ضاء  ما  وتركيب 
الآني،  المكان  لأنه هو جزء من هذا 
مكان  اأي  »اأغ��ورا«،  ي�ضكل  ان  ناأمل 
يفكرون،  النا�س،  يق�ضده  �ضيا�ضي 
مزاجهم  ب��ك��ل  اآراءه�����م  ي��ط��رح��ون 

واأدواتهم المعرفية«.
نحن في �صاحة �إنتفا�صة 

وعلينا �لتفكير
للنقا�س  قابل  العمل  »هذا  وقال: 
ان  اأعتقد  والتو�ضيح.  ولل�ضرح 
الأ�ضياء الب�ضيطة ل تدفعنا للتفكير، 
نحن اليوم في �ضاحة اإنتفا�ضة علينا 

التفكير كثيرًا«.
�لعمل لم يعد لنا بل للنا�س

»هذا العمل ل يدعي الو�ضاية ول 
ُيعّلم النا�س بل يتحاور معهم، هو ل 
يقول اأفكارًا اأكثر من النا�س، وهو لم 
يعد لنا بل للنا�س الذين با�ضتطاعتهم 

التعبير عن اأرائهم به«.

اأثناء تنفيذ العمل الفني

العرو�سان تتو�سطهما الزميلة موا�س

موا�س

طرابل�س نب�س الثورة


