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عم« دياب»الطُّ
اإذَا، و�سل ح�سان دياب اإلى رئا�سة 
ال�سفارات،  عبر  مكلفاً،  الحكومة، 
وبالتحديد عبر »ت�سهيل« اأميركي – 
اإيراني، وهذا يبرهن من جديد اأن من 
ياأتمرون باأمر ال�سفارات هم »قوى 8 
ال�سعب  ولي�س  �سّمته،  التي  اآذار« 
الأول  ت�سرين   17 في  انتف�س  الذي 
حياة  في  حقه  عن  مدافعاً  الما�سي 
طبيعية وبلد م�ستقل و�سيد، و�سلطة 
النهو�س  اأج��ل  من  تعمل  �سيا�سية 
الإن�سان  كرامة  واحترام  بالوطن، 
فيه، بدًل من عملها الدوؤوب والدائم 
والم�ستمر على نهب خيرات هذا البلد 
الثروات  مراكمًة  مواطنيه،  واأموال 
تفلي�س  فيه  يتم  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
مدخراتهم  و���س��رق��ة  ال��م��واط��ن��ي��ن 

وودائعهم وم�ستقبل اأولدهم.
والدولي،  الإقليمي  ال�سق  في  هذا 
اأما في ال�سق الداخلي اللبناني، فلقد 
اأن  مجتمعين  ال�سلطة  اأه���ل  وج��د 
مكّلفاً  رئي�ساً  دي��اب  ح�سان  اختيار 
فر�سة  هو  المقبلة  الحكومة  ت�سكيل 
فتنة  ل�سعال  عم(  الطُّ )مثل  منا�سبة 
النتفا�سة  �سرب  بهدف  طائفية 
جمعت  ال��ت��ي  اللبنانية  الوطنية 
اللبنانيين تحت قا�سم م�سترك واحد 
ه��و م��واج��ه��ة ح���ال ال��ف��ق��ر وال���ذل 
والمر�س والهريان في البنى التحتية 
والتلوث البيئي والركود القت�سادي 

والبطالة والنهيار المالي.
مطالب االنتفا�سة

�سدهم  اللبنانيون  انتف�س  هكذا 
ف�سعت  ك��ل��ن«،  يعني  »ك��ل��ن  كلهم 
ال�سلطة مرات ومرات طوال ال�سهرين 
الما�سيين لتفرقة المنتف�سين ولإثارة 
ال��ف��ت��ن ول��ل��ت��رغ��ي��ب وال��ت��ره��ي��ب 
بع�س  ولتخويف  القمع  وا�ستعمال 
اللبنانيين من بع�سهم الآخر. غير ان 
كل ذلك لم ينفع في اإعادة النا�س اإلى 
في  ب��اإ���س��رار  وا���س��ت��م��روا  بيوتهم 

والتعبير عن  ال�ساحات  في  التواجد 
محددة  باأمور  والمطالبة  غ�سبهم 
الحكومة  ا�ستقالة  وهي:  ووا�سحة 
التكنوقراط  من  حكومة  وت�سكيل 
الطبقة  ك��ل  ع��ن  بالكامل  م�ستقلة 
حالياً،  الموجودة  العفنة  ال�سيا�سية 
اإعطاء الحكومة الجديدة �سالحيات 
م�ستقل  ق�ساء  ا�سثنائية،  ت�سريعية 
ومكافحة الف�ساد وا�ستعادة الأموال 
انتخاب  ق��ان��ون  اإع���داد  المنهوبة، 
ع�سري وحديث غير طائفي، اإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة تمهد لنتخاب 
رئي�س جديد لمجل�س النواب، ومن ثم 

لنتخاب رئي�س جديد للجمهورية.
لكن النظام اللبناني الطائفي حتى 
والم�ستقوي  ج��داً،  والقوي  العظم، 
بع�سها  الطوائف  بتحري�س  اأ�سا�ساً 
فر�سة  تلقف  الآخ���ر،  بع�سها  �سد 
يقت�سر  )الذي  الخارجي«  »التفاهم 
ول  دي��اب  ح�سان  ا�سم  على  حالياً 
يعطي �سيكاً على بيا�س في ما يتعلق 
بالت�سكيلة الحكومية اأو بالم�ساعدات 
المطلقة(،  بالرعاية  اأو  الخارجية 
»التفاهم«  هذا  في  النظام  هذا  فراأى 
على هذا ال�سم فر�سة ثمينة لعادة 
اإلى  اأي  الأول،  مربعها  اإلى  اللعبة 
الت�سنجات الطائفية والمذهبية التي 
لتثبيت  ال�سلطة  ا�ستعملتها  لطالما 
مراكز اأمراء الطوائف والحروب في 

هذا البلد.
حيلة ا�سمها ح�سان دياب

اأولدت  فلقد  التحايلية  الفكرة  اأما 
ا�سماً هو ح�سان دياب �سمته »قوى 8 
اآذار« موحية انه تكنوقراط م�ستقل، 
قبل  من  بالكامل  مم�سوك  هو  فيما 
الجناحين الرئي�سيين في هذه القوى 
الوطني  و»التيار  اهلل«  »حزب  وهما 
وهمية  �سالحية  ال��ح��ر«،ف��اأُع��ط��َي 
ح�سب  اأع�ساوؤها  حكومة  لت�سكيل 
ت���ع���ب���ي���ر ال���رئ���ي�������س ال��م��ك��ل��ف 
»اخت�سا�سيون م�ستقلون«، وح�سب 

�سيكونون  �سّمته  التي  القوى  مفهوم 
هذه  تختارهم  »اخت�سا�سيين« 
وذوو  م�ستقلون  اأنهم  مدعية  القوى 
الحيلة  وب��ه��ذه  وط��ن��ي«.  »ح�����ّس 
توحي  ان  اآذار   8 ق��وى  ت�ستطيع 
ح�سان  با�سم  قبلت  التي  لل�سفارات 
الغربي  ال�سرط  تلبي  اأن��ه��ا  دي���اب 
اخت�سا�سين  بحكومة  المتمثل 
تم�سك  ال��واق��ع  في  فيما  م�ستقلين، 
فعلياً وبقّوة باأع�ساء هذه الحكومة، 
اأق��ل  اإل���ى  و���س��وًل  برئي�سها  ب���دءاً 

وزرائها �ساأناً. 
الحريري و»ال�سارع ال�سّني«

لكن هذه الخطة احتاجت اإلى عدم 
�سعد  ال��رئ��ي�����س  ق��ب��ل  م��ن  ممانعة 
الحريري، الذي لم ي�سمِّ نواف �سالم 
ولعدم  اهلل«  »ح��زب  اإغ�ساب  لعدم 
التهامات  ب�سبب  معه  ن��زاع  فتح 
�سد  »الحزب«  �ساقها  التي  الواهية 
�سالم، ويكون الحريري بذلك قد قام 
ب��دًل من  ن��زاع مع »ال��ح��زب«  بربط 
م��واج��ه��ة ح���ادة وم��ف��ت��وح��ة معه، 
خا�سة ان الحريري بات على علم ان 

دياب حاز بمقبولية اقليمية ودولية 
الباب  تفتح  قد  لمرحلة  م�سروطة، 

اأمام عودة مختلفة للحريري.
نفذتها  التي  المحكمة  الخطة  هذه 
قوى »8 اآذار« بعد »الت�سهيل« الذي 
تحتاج  كانت  ال�سفارات،  به  قامت 
اأي�ساً اإلى هبوب غ�سبة على الأر�س 
من قبل منا�سرين ل�»تيار الم�ستقبل«، 
اأ�سا�سها  احباطية  م�ساعر  تلهبها 
مقبولة  غير  �سنية  �سخ�سية  تكليف 
هذه  العري�س.  ال�سني  ال�سارع  في 
الغ�سبة في ال�سارع اأرادتها قوى »8 
الوطني  التيار  �سمنها  )من  اآذار« 
في  ال�سّنة  ك��ل  اأن  لالإيحاء  ال��ح��ر( 
من  الكثيرون  �سمنهم  ومن  لبنان، 
ال��ذي��ن ن��زل��وا اإل��ى ال�����س��وارع خالل 
النتفا�سة، هم في الأ�سا�س يتحركون 
الحقيقة  فيما  من منطلقات مذهبية، 
من  اأن  خا�سة  تماماً،  ذلك  غير  هي 
عّبروا، بعد تكليف دياب، بطريقة تنّم 
)ولكن  بالغبن  وال�سعور  القهر  عن 
باأ�ساليب وتعبيرات مختلفة جدًا عما 
الما�سيين  ال�سهرين  في  يجري  كان 
في المناطق ذات الأكثرية ال�سّنية(، 

الطريقة  بهذه  عبروا  الذين  ه��وؤلء 
ي�سكلون عملياً ن�سبة قليلة من اأبناء 
الطائفة ال�سّنية، ومعظمهم، وخا�سة 
اإلى  اأ�سا�ساً  ينزلوا  لم  بيروت،  في 
�ساحات الثورة خالل النتفا�سة. غير 
اأن الهدف كان اإثارة غ�سبهم واإبراز 
ُيحِجم  لكي  اإعالمياً،  المنحى  ه��ذا 
ال��ج��م��ه��ور ال��ع��ري�����س الأ���س��ا���س��ي 
عن  الطوائف،  كل  من  لالإنتفا�سة، 
�سيكون  لأن��ه  ال�سارع  ال��ى  ال��ن��زول 
الكالم  على  م��واف��ق  غير  بالطبع 
قبل  م��ن  المعتمدين  والأ���س��ل��وب 
البع�س. كل ذلك لإحباط النتفا�سة 
اإل��ى  واإع��ادت��ه��ا  وتق�سيمها  برمتها 
واأهلها،  لل�سلطة  الطائفي  الملعب 
اللعبة  تكون  عندما  يبرعون  الذين 

وفق �سروطهم التق�سيمية.
اأهل االإنتفا�سة في مواجهة 

الفتنة
الآن، يتوجب على الذين انتف�سوا 
ان  الما�سي  الأول  ت�سرين   17 في 
ب�����س��رع��ة،  وم���ن كافة  ي��ت��ح��رك��وا 
وم�سلمين،  م�سيحيين  ال��ط��وائ��ف، 
من  والتعبير  ال�ساحات  ل�ستعادة 
و�سعوها  التي  المطالب  عن  جديد 
اأج��ل  م��ن  وذل��ك  الأول،  ال��ي��وم  منذ 
احتواء األعيب ال�سلطة الفتنوية، من 
التعبيرات  اح��ت��واء  واأي�ساَ  جهة، 
التي  النافرة  والمذهبية  الطائفية 
جهة  من  ال�سوارع،  بع�س  في  تظهر 

اأخرى. 
على المنتف�سين الآن ان يتحركوا 
رف�سهم  عن  ع��اٍل  ب�سوت  وُيعّبروا 
انه  ع����َي  اإدُّ ال���ذي  دي���اب،  لح�سان 
تكنوقراط، واأن يطالبوا ب�سخ�سية ل 
ال�سلطة   ف��ي  واح��د  ط��رف  ي�سميها 
ل  كي  الأط���راف،  كل  بل  ومنفردًا، 
الذي  الطرف  على  مح�سوبة  تكون 
تكون  وكي  باأمره،  وموؤتمرة  �سّماها 
مت�سلحة بفكرة ان الجميع  قد �سّموها 
فال ف�سل ول مونة لأحد بذاته عليها. 

الفتنوية  اللعبة  مالمح  اأه��م  ف��اإن 
لل�سلطة جاءت عندما قِبل فريق منها، 
دي��اب  ح�سان  ُي�سكل  اأن  اأح���ادي���اً، 
حكومة ت�سمى تكنوقراطية بالكامل، 
وُي�سّر  دائماً  ذلك  يرف�س  كان  فيما 
على التكنو – �سيا�سية، واللعبة هنا 
بحكومة  نقبل  اننا  بو�سوح  فحواها 
ُتدعى تكنوقراط عندما ُنم�سك بالكامل 

برئي�سها ومن ثم باأع�سائها كلهم.
موقف اأهل طرابل�س 

يدركوا  ان  النتفا�سة  اأه��ل  على 
كلهم فحوى هذه اللعبة القذرة، التي 
انتفا�ستهم  ���س��رب  اإل����ى  ت��ه��دف 
بالكامل  وتق�سيمهم  وتفتيتها، 
ف��اإّن  ال���وراء. لذلك  اإل��ى  واع��ادت��ه��م 
الى  للعودة  مدعوون  المنتف�سين 
منهم،  ال�سّنة  وخا�سة  ال�ساحات، 
وبالأخ�س اأهل طرابل�س الذين انكفاأ 
ولزموا  دياب  ت�سمية  بعد  معظمهم 
فهم  ة،  غ�سّ دواخلهم  وفي  منازلهم 
مدعوون للعودة اإلى »�ساحة النور« 
كما  تماماً  مطالبهم،  عن  والتعبير 
الما�سيين،  ال�سهرين  ف��ي  فعلوا 
وبنف�س الزخم، ونف�س اللغة الوطنية 
ونف�س  وال��الم��ذه��ب��ي��ة  الالطائفية 
في�ستنه�سوا  والتطلعات،  الأه��داف 
الخ��رى  ال�ساحات  كافة  جديد  من 
على كامل م�ساحة الوطن كما فعلوا 

�سابقاً.
لبنان  كل  في  المنتف�سين،  على 
وخا�سة في طرابل�س، اأن يفّوتوا على 
اأهل ال�سلطة الفا�سدة فر�سة ا�ستعادة 
على  القائمة  الوقحة  المبادرة  زمام 

اثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
قبل  لماذا  ال�����س��وؤال:  يبقى  لكن، 
ح�سان  اق��ت��رح(  )ب��ل  اهلل«  »ح���زب 
دياب، ولم يقبل باأي �سكٍل باإ�سم نواف 
�سالم؟ هل لأن الأول مطيع ومطواع 
وتابع، فيما الثاني تكنوقراط حقيقي 

وم�ستقل فعلي وذو تاريخ م�سّرف؟.
اأخيراً: فلي�سقط ح�سان دياب.

اأيوب،	 ح�سين	 ال�سحافي	 كتب	 درجة«،	 	180« اللكتروني	 موقعه	 على	
دياب	 المكلف	ح�سان	 الحكومة	 رئي�س	 عن	 اهلل«	 بقربه	من»حزب	 المعروف	
عقل	 هناك	 حتمًا،	 دياب.	 ح�سان	 »قائدنا«	 اإختار	 من	 »ميكافيلي،	 يلي:	 ما	
الإ�سم	 اأن	 عليه	 المتعارف	 محترفة.	 فار�سية	 ب�سنارة	 اإ�سمه	 خّيط	 لبناني	
الرئي�س	 اإلى	 خوري	 ف�سلو	 بيروت	 في	 الأميركية	 الجامعة	 رئي�س	 قّدمه	
التدقيق	في	�سيرة	الرجل	وم�ساراته	وم�سالكه	 اللبناني	مي�سال	عون،	لكن	
الحكومة،	 رئا�سة	 اإلى	 المفاجىء	 مفاتيح	و�سوله	 اأن	 على	 يّدلك	 المتعرجة،	

والن�سيج! والغزل	 الحفر	 من	 �سنوات	 ثماني	 اإلى	 اإحتاجت	
وزيرًا،	 ت�سميته	 اأجل	 من	 الأولى،	 للمرة	 ميقاتي	 نجيب	 اإ�ستدعاه	 عندما	
الجامعة	 الرجالن	في	 ُحبورًا.	تعارف	 يفي�س	وجهه	 العام	2011،	كاد	 في	
رئي�س	 نائب	 اإلى	 التربية	 وزارة	 اآلت	 المعرفة،	 تلك	 وعبر	 الأميركية،	
الجامعة	الأميركية	في	بيروت.	لم	يدم	�سهر	الع�سل	بينهما	طوياًل.	قبل	اأن	
الأمر	 به	 بلغ	 »معلمه«.	 على	 الإنقالب	 الرجل	 قرر	 نف�سها،	 ال�سنة	 تنطوي	
بعد	 اأ�سبح	 »التمدن«:	 اآنذاك)	 التربية،	 وزارة	 في	 ميقاتي	 ممثل	 طرد	 حد	
في	 الناهي	 والآمر	 الفعلي	 »الوزير«	 هو	 لبري	 التابع	 �سكرون	 غ�سان	 ذلك	

وزارة	التربية(.	منذ	تلك	اللحظة،	قرر	ح�سان	دياب،	بنرج�سيته	المنتفخة،	
اإل	لقب	دولة	الرئي�س. اأن	ل	لقب	يليق	به	

ال�سيعي«،	 »الثنائي	 مع	 »الت�سبيك«	 من	 بد	 ل	 ذلك؟	 اإلى	 الو�سول	 كيف	
اأي	مع	نبيه	بري	وحزب	اهلل.	التوا�سل	مع	مي�سال	عون.	عدم	القطيعة	مع	
مع	 ممتازة	 وعالقات	 »الجوار«،	 لبع�س	 ناعمة	 وزيارات	 ر�سائل	 الآخرين.	

الأميركيين.
ف�سليًا.	 »الم�سائين«	 نادي	 اإلى	 بـالإن�سمام	 باأ�س	 ل	 التينة،	 عين	 في	

»الكادر«. يغادر	 اأن	ل	 الأ�سا�س	 تليها	خطوة.	 خطوة	
طالبًا	 اهلل،	 حزب	 في	 كبير	 بقيادي	 »معاليه«	 يت�سل	 الأيام،	 من	 يوٍم	 في	
في	 م�ستقبليه	 من	 جدًا«	 ب�سيطة	 »خدمة	 الرجل	 اأراد	 عاجاًل.	 موعدًا	
قد	 ميقاتي	 كان	 للحكومة«.	 رئي�سًا	 اأكون	 اأن	 »اأريد	 الجنوبية:	 ال�ساحية	
في	 جنديًا	 يكون	 باأن	 دياب	 تبّرع	 	.2013 العام	 ربيع	 في	 لتوه	 اإ�ستقال	
وذهب	 خير«،	 اهلل	 �ساء	 »اإن	 له:	 بالقول	 م�ستقبله	 اإكتفى	 »الأنا«.	 خدمة	
ح�سان	من	بعدها	ينتظر	الخير	الذي	ل	بد	منه.	كيف	ل	وهو	المعروف	عنه	
على	 �ساعات	طويلة	 وال�سغل	 »الإنتظارات«..	 كبيرة	في	 اأنه	�ساحب	خبرة	

اأو	كتابة	�سيرة	ذاتية؟ اأو	خطاب	 ملف	
عون	 مي�سال	 اإن	 القول	 في	 باأ�س	 ل	 ال�سيا�سية،	 »النميمة«	 باب	 ومن	
التي	 الالئحة	 في	 اإ�سمه	 خوري	 ف�سلو	 ي�سع	 اأن	 قبل	 دياب	 ح�سان	 يعرف	
الأميركية	 الجامعتين	 في	 الخبرات«	 »اأ�سحاب	 من	 غيره	 �سمت	

والي�سوعية!
ثم	 الرابية،	 على	 يتردد	 كان	 ميقاتي.	 حكومة	 زمن	 في	 بداأت	 معرفة	
اللحظة	 منذ	 �سعفه	 نقطة	 اأدرك	 الذي	 با�سيل	 بجبران	 عالقته	 توطدت	
مت�سخمة	 »اأنوية«	 حالة	 ولديه	 وال�سهرة	 ال�سلطة	 يريد	 الرجل	 الأولى.	
بال	 الجمهوري،	 الق�سر	 يزور	 كان	 به	وعليه.	 الإ�ستثمار	 باأ�س	في	 ل	 جدًا.	

لالإعالم«. ر�سمية.	بال	�سور	ول	وكالة	وطنية	 مواعيد	
ر�سوان	 بري،	 نبيه	 الرئي�س	 من	 المقرب	 ال�سحافي	 يكتب	 جهته،	 من	
المن�سب	 اإلى	 بالو�سول	 دياب	 حلم	 يكن	 »لم	 »النهار«:	 �سحيفة	 في	 عقيل،	
تكليف	 قبيل	 عليها	 اأقدم	 محاولة	 فثمة	 اليوم	 وليد	 البلد	 في	 الأول	 ال�سني	
دياب	 بين	 ات�سالت	 جرت	 وبالفعل	 حكومته.	 مهمات	 �سالم	 تمام	 الرئي�س	

اآنذاك	بعيدًا	من	الأ�سواء«. اآذار	 	8 وقيادات	في	

الهدف هو �ضرب الإنتفا�ضة وتفتيتها

اأهل ال�شلطة ي�شعلون الفتنة الطائفية... َعْبَر ح�شان دياب

رئي�ش الحكومة المكلف ح�سان دياب 

كتب المر�سح ال�سابق لالنتخابات 
�سفحته  على  طرابل�س  في  النيابية 
فيه  امتدح  ن�ساً  في»الفي�سبوك« 
زوجته(،  )والد  بري  نبيه  الرئي�س 

وقد جاء في الن�س ما يلي:
من  اأول  هو  نبيه_بري  »الرئي�س 
نادى بتطبيق اتفاق الطائف وباإلغاء 
وب��ال��دول��ة  ال�سيا�سية  الطائفية 
طالب  م��ن  اأول  وه���و  ال��م��دن��ي��ة، 
انتخابية  دائرة  اإلى  لبنان  بتحويل 
قانون  و�سع  ال��ذي  وه��و  واح���دة، 
لبنان،  في  اللكترونية  الحكومة 
واأول من دافع عن حق لبنان بالنفط 
الحدود،  تر�سيم  خالل  من  والغاز 
الأف�سلية  �سيا�سة  و�سع  من  واأول 
اأخرج  الذي  وهو  طرابل�س،  لمرفاأ 
الموقوفين الطرابل�سيين من �سجون 

ال�سوري  الرئي�س  زمن  في  �سوريا 
الدولة  عجزت  عندما  الأ�سد  حافظ 

عن القيام بذلك.
ال�سيا�سية  بالروؤية  نختلف  قد 
من  ب���د  ل  ول���ك���ن  وب���ال���م���واق���ف، 
طرابل�س  اأفقر  من  ب��اأن  الع��ت��راف 
يبخل  لم  وهو  بري،  الرئي�س  لي�س 
هذه  حقوق  لتح�سيل  بال�سعي  يوما 

المدينة..

ابناء  نحن  جميعا،  علينا  اليوم 
البو�سلة  ن��وج��ه  اأن  ط��راب��ل�����س، 
والمطالبة  ال�سحيح  ب��الت��ج��اه 
ب��ا���س��ت��رج��اع وت��ح�����س��ي��ل ح��ق��وق 
م��دي��ن��ت��ن��ا، وع���دم الن���ج���رار اإل��ى 
يريدها  التي  الطائفية  الم�سارات 
طرابل�س  تحويل  وبالتالي  البع�س، 
م�ساريع  لتنفيذ  عبور  ج�سر  اإل��ى 

مذهبية و�سيا�سية رخي�سة..«.

�شامر كبارة يمتدح الرئي�ش نبيه بري 

كبارة بري

ان عبدالرحَمن الُح�َسامي غ�سَّ
نرى  ونحن  وجعاً  واأث���ور  غ�سباً  اأنتف�س  ل  كيف 
المحّنطة  ميم  "اإمبراطورّية  اأو  المظلومة"  "طرابل�س 
والمتهاوية" التي لطالما طالبنا برفع يد الظلم والحرمان 
الإق��ت�����س��ادّي��ة  م��راف��ق��ه��ا  ع��ن  والتهمي�س  والإه���م���ال 

والإجتماعّية والبيئّية والحيوّية وهي:
اإقت�سادّية  منطقة  معر�س،  القطار،  محطة  مرفاأ، 
خا�سة، مطار، م�سفاة النفط، معالم اأثرّية و�سياحّية اأو 
ت�سفير،  محطتّي  اأولمبي،  ملعب  التاريخّية،  المدينة 
م�ستودع  النفايات،  مكب  الآ�سنة،  المياه  تكرير  محطة 
�سوق  ُمجّمع  ميكانيك،   - الآلّيات  معاينة  مركز  الفرز، 

الخ�سار،... اإلخ
ال��م��ت��وازن  الإن���م���اء  تطبيق  ع���دم  ذل���ك  ك��ل  وق��ب��ل 
ت عليهما وثيقة الوفاق  والالمركزّية الإدارّية التي ن�سّ

الوطنّي "اتفاق الطائف".
ويا خوفي اليوم اأن ي�ساف اإلى تلك الميمات ما بات 

المدينة من: مخارج ومداخل ومفارق،  ُيهدد وي�ستبيح 
مالّية، مدار�س، معاهد، م�ست�سفيات، م�سارف، موؤ�ّس�سات 

ة،... دون �سواها من المناطق!!! عاّمة وخا�سّ
كيف ل اأنتف�س غ�سباً واأثور وجعاً ونحن ن�سهد يومّياً 
كيانهم  تهدد  ومخاطر  تجار  لزمالء  مادّي  تعثر  حالت 

وم�سيرهم ونحن نتاألم عاجزين...
كيف ل اأنتف�س غ�سباً واأثور وجعاً ونحن ن�سهد يومّياً 
وانهارت  ا�سُتنزفت  لمحال تجارّية وموؤ�ّس�سات  اإقفالٍت 
اأمام اأ�سواأ كارثة اقت�سادّية ومالّية ب�سبب ظالمين عاثوا 

ف�سادًا واأمعنوا في تدمير اإدارة �سوؤون البالد والعباد.
والتدابير  وج��ع��اً  واأث���ور  غ�سباً  اأنتف�س  ل  كيف 
حٍد  على  والمواطن  التاجر  خنقت  الجائرة  الم�سرفّية 
�سواء، حيث فاقمت اأزمة انعدام ال�سيولة، وانهيار �سعر 
والجمود،  ال�سرائّية،  القدرة  و�سعف  الليرة،  �سرف 

والك�ساد، والإنكما�س التجارّي غير الم�سبوق.
)التتمة �س 8(

كيف ال اأنتف�ش غ�شبًا واأثور وجعًا 
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ت�سكيل  دي��اب  ح�سان  تكليف  قبل 
خلدون  ال��دك��ت��ور  ك��ان  ال��ح��ك��وم��ة، 
نجيب  الرئي�س  م�ست�سار  ال�سريف، 
تحّمل  اإلى  الجميع  دعا  قد  ميقاتي، 
ب��اإج��راء  وال�����س��روع  م�سوؤولياتهم 
الإ�ست�سارات النيابية الملزمة لتكليف 
رئي�س يوؤّلف الحكومة الجديدة، وقال 
»ع�سرين  برنامج  �سمن  ح��وار  في 
»لم   :»LBCI«�ال ق��ن��اة  عبر   »30
تاأجلت  اأن  لبنان  تاريخ  في  يح�سل 
الإ�ست�سارات من اأجل التاأليف م�سبقاً 
موؤّكدًا  للد�ستور،  وا�سح  خرق  وهذا 
َمْن  ي�سمي  اأن  نائب  اأّي  اأّن »من حق 
ي�ساء، وكتلة الو�سط الم�ستقل فعلت 
 ذل�����ك ب��اج��ت��م��اع��ه��ا الأخ�����ي�����ر«.

عن  متغّيران  هناك  »اليوم  وق��ال:    
المرحلة ال�سابقة، الأّول دخول البلد 
والثاني  مظلم،  اإقت�سادي  نفق  في 
وعلى  ال�سارع،  في  النا�س  انتفا�سة 
الطبقة ال�سيا�سية اأن تاأخذ ذلك بعين 

الإعتبار«.
 17 قبل  ما   « اأّن  ال�سريف  وراأى 
ت�سرين الأول لي�س كما بعده وثورة 
اأتت  ال�سارع محقة، وهي  في  النا�س 
نتيجة ال�سعور، ومنذ �سنوات، باأّن ما 
حقوقهم«.  م��ن  اأق���ل  ه��و  لهم   ُي��ق��ّدم 
وتناول ما �سهدته المناطق اللبنانية 
بفعل  والممتلكات  للطرقات  غرق  من 
مياه الأمطار، م�سيراً اإلى اأّن »الجميع 
حاول تبرير موقفه مّما ح�سل، ومع 
اأحدهم  نحمل  عندما  فاإّننا  الأ�سف 
م�����س��وؤول��ي��ة م���ا ح�����س��ل ون��ط��ال��ب��ه 

بالإ�ستقالة، يعتبر اأّنه يتم ا�ستهدافه، 
وهذا   مذهبًيا.  و  طائفًيا  او  �سيا�سًيا 
الإ�ست�سهال بالنا�س و ب »الكتاب« بداأ 
الم�سكلة  وك��ب��رت  ال���دوح���ة،  ب��ع��د 
ا�ستهانة  لدرجة  فا�سحة  واأ�سبحت 
الخروج عن الد�ستور وخرقه في كل 
بالعودة  يتجلى  والحل  المحطات. 
مجل�س  ومحا�سبة  واحترامه  اإليه 
»عام 2011  اأّنه  م�ستذكراً  النواب«، 
اأ�سبوعا  الإ�ست�سارات  تاأجيل  ت��م 
نجيب  الرئي�س  تكليف  قبل  واح��دا 

ميقاتي«.  
هناك  اأن  على  ال�سريف  و���س��دد 
»ا�ستعادة  وهي  اليوم  مهمة  معادلة 
ومعرفة  ودوره  ل��ب��ن��ان  ح�����س��ور 
فيه«،  ال�سيا�سية  الحياة  م�ستقبل 
م�ستويات  عدة  هناك  ان  اإلى  م�سيرا 
لالأزمة منها الحراك في ال�سارع، و هو 
لبنان  عالقة  هناك  لكن  و  ا�سا�س، 
الدول  مع  كذلك  و  العربي  بمحيطه 

الأخرى«.
اأتت  ال�سارع  »انتفا�سة  اأن  واّكد   
المحا�سبة  غياب  و  الف�ساد  نتيجة 
والخروج عن الد�ستور.. حتى اليوم 
تدور  �سبهات  ب�ساأن  كثير  كالم  هناك 
التي تمت. و  البنزين  حول مناق�سة 

ال�سبب ان احًدا ل يثق باأي عمل تقوم 
به ال�سلطة حتى لو لم يكن م�سبوًها،  
اإلى  ب�»الإ�ستماع  الجميع  مطالباً 
واحترام  ال�سارع،  في  النا�س  �سوت 
الد�ستور واإعادة التوازن في لبنان«.

الى  ال�سريف  فا�سار  اإقليمياً،  اأّما   
وجود »�سغط دولي على اإيران كما و 
على العراق و�سوريا ولبنان من اأجل 
تغيير �سلوك ايران في المنطقة، وفي 
تريد  �سيا�سية  اأح��زاب  هناك  لبنان 
ل  باأنه  الخارج  اإل��ى  ر�سائل  ار�سال 
يمكن ت�سكيل حكومة بدون م�ساركتها، 

�سائالً كيف يمكن اأن نطلب الدعم من 
ال�����س��ع��ودي��ة  م��ث��ل  خليجية  دول 
والإمارات والبحرين والكويت وقطر 
هذه  ي�ستم  من  هناك  فيما  وغيرها 
هناك  ال��وق��ت  نف�س  ف��ي  ال����دول«.و 
اميركية  �سروط  تلبية  في  ا�ستحالة 
اإق�ساء قوة �سعبية و �سيا�سية  توؤيد 

في بلد ل يقوم ال على التوازن.
جبران  الخارجية  وزي��ر  حمل  و   
الإط��ار  ه��ذا  ف��ي  م�سوؤولية  با�سيل 
م��ع��ت��ب��ًرا ان���ه »م���ن ال��وا���س��ح ان 
وزير  بقيادة  اللبنانية  الدبلوما�سية 
بدور  تقوم  ان  تتمكن  لم  الخارجية 
بناء ل�سيانة عالقات لبنان الإقليمية 

و الدولية«، 
اأنه  اأّك��د  اهلل  حزب  اليوم  و�ساأل:   
متم�سك بالحريري، لما يمثله نموذج 
مع  للتوا�سل  ق��درة  م��ن  الحريري 
ي�ستطيع  هل  ولكن  الغرب  و  العرب 
مع  لبنان  عالقات  تح�سين  الحريري 
اأن��ا ل  تلك ال��دول في ه��ذا ال��ظ��رف؟ 
اهم  بالقول:  ال�سريف  وختم  اأعلم«. 
رج��ال  ك��ل  ال��ى  النا�س  م��ن  ر�سالة 
اأن�ساف  اأن  وهي  و�سلت  ال�سيا�سة 

الآلهة قد انتهوا«.

كتب �سربل �سلهوب
هل يحق لرا�سد الريح اأن 

يدعي القدرة على تدجين 
العوا�سف؟

م��ن��ذ ���س��ن��وات ���س��اغ ت��ح��ال��ف 
منظومة  والمال  ال�سلطة  ميلي�سيات 
واأف��ق��رت  لبنان  ا�ستباحت  ف�ساد 
ما  »اإعمار  بحجة  حيناً  اللبنانيين 
ال��ح��رب« واأح��ي��ان��اً بحجة  دم��رت��ه 
»م����واج����ة ال��م��خ��ط��ط ال�����س��ه��ي��و 
حول  »التحالف«  �ساغ  اأميركي«. 
ايديولوجيات  ال�سعارين  هذين 
ومنظومات فكرية ح�سد لها كفايتها 
لها »الظروف  من »الأن�سار« واأمن 
لتر�سيخها  الموؤاتية  المو�سوعية« 
واأ�سلوب  بتخطيط  وا�ستمرارها 
من  م�ستفيد  غير  »هتلرية«  وروؤى 

درو�س التاريخ.
ال�سعاران  اإن قارب هذان  لكن ما 
البنى  في  ماآ�سي  افرز  واقع  حقيقة 
انهارا  حتى  اللبنانية  المجتمعية 

انتجتهم  »ثوار«  اأقدام  وطاأة  تحت 
�سيا�سات تحالف ميلي�سيات ال�سلطة 
»ت�سحيحية«،  حركة  في  والمال 
عند  التاريخ  عليها  عودنا  طبيعية، 
كل مف�سل تما�س بين جور وا�ستبداد 
وبين  الطاغية  الحاكم  وا�ستكبار 
حيناً  زجره  حاول  واقع  مقت�سيات 
باأن  معتقدًا  كثيرة  اأحياناً  وحجره 
�سياغة  على  »اإلهية«  ق��درة  لديه 
م�سالحه.  تقت�سيه  بما  الحياة  نظم 
مع  التعامل  يحاول  مجددًا  هو  وها 
ال�ستكبارية  بذهنيته  »ال��ث��ورة« 
نجمه  اأن  حقيقة  راف�ساً  المري�سة 

اإلى اأفول.


حراك في ال�سارع وتكل�س في 
ال�سلطة 

اأخ�سى اأن يكون التكل�س الم�سابة 
به ال�سلطة في لبنان بداأ يت�سلل اإلى 
�سمح  ال����ذي  ال�����س��ع��ب��ي  ال���ح���راك 
ال�سلطة«  »تنابل  من  لمجموعات 
ميلي�سيات  تحالف  ل  المرتهنة 

تمثيله  ب��اإدع��اء  ال�سلطة_والمال 
وال��ن��ط��ق ب��اإ���س��م��ه و����س���ول اإل���ى 
اقناعه بعجزه عن تغيير  محاولت 
على  القائمة  الداخلية  المعادلة 
�سفارات  بدعم  التحالف  هذا  هيمنة 
اأم���ي���رك���ا وف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
واإي����ران  ت��رك��ي��ا  و  وال�����س��ع��ودي��ة 
ورو�سيا وغيرها من دول و منظمات 
ال�سعب  وحقوق  واآمال  اأحالم  على 

اللبناني.


بين مواطنية وطائفية
ي�سعى  ال�سعب  يتحاور  عندما 
والم�ساواة  الإخاء  اأوا�سر  �سد  اإلى 
مجتمع  م��ن  المجتمع  وت��ح��وي��ل 
مجتمع  اإل��ى  »المرجعية«  تتملكه 

المواطنين.
الطوائف  اأم��راء  يتحاور  عندما 
»ال��م��رج��ع��ي��ات« ي�����س��ع��ون اإل���ى 
الطوائف،  بين  عدًل  اأكثر  »ميثاق« 

اأي ميثاٍق اأكثر طائفية.
كلن يعني كلن لبنان_ينتف�س

رفيق ابي يون�س
	بعدما	بلغت	الإنتفا�سة	ال�سبابية	– ال�سعبية	مرحلة	الثبات	،	تزداد	ات�ساعا	
الـم�ساحة	بينها	والـموؤمنين	بـها	وبـجـدواها،	وبين	الذين	يراهنون	على	تعبها	
و�سقوطها،	لي�س	فقط	لأّن	م�ساحة	الإدراك	الـم�سترك	بين	الـجهتين	م�ستحيلة،	
و�سوحًا. اأكثر	 اأ�سبح	 الطرفين	 قبل	 من	 الـمتبادل	 الإنك�ساف	 لأن	 	بل	
الموؤازرين	 اأغلب	 اعتقد	 ال�سارع،	 فـي	 الـمفاجئة	 لالإندفاعة	 الأولى	 الأيام	 في	
الذين	 وراهن	 الحاكمة،	 الـمنظومة	 اإمعان	 بوجه	 دفاعية	 �سرخة	 اأنها	 لها	
يمار�سون	الت�سّلط	في	اتخاذ	القرارات	داخل	ال�سلطة	على	تبريد	ثـم	تدبير	من	
يتجراأ	على	خو�س	الـمواجهة،	دائمًا	بالإ�ستناد	الى	ما	�سبق	من	تجارب،	والى	
فائ�س	القّوة	و�سالحية	تهم	القرن	الـما�سي	بالتاآمر	والعمالة	واأخواتهما.
الآن	انتقل	النقا�س	على	الذي	يجري	فـي	ال�سارع	ويجري	بمواجهة	من؟.	
لهذا	 البنيوي	 البعد	 عمق	 الى	 وتو�سيفها	 الأحداث	 متابعة	 دائرة	 من	 اإنتقل	
وبع�س	 لبنان	 اأ�سبح	 جديدة	 مرحلة	 في	 وتاأثيره	 فعله،	 ر�سد	 بغية	 الحراك	

دول	المنطقة	على	عتبتها.
الدولة	 فـي	 وم�ستقاته	 اللبناني	 الطائفي	 النظام	 ع�سيان	 ا�ستمر	 لقد	
تجربة	 منه	 نالت	 ول	 دعوٍة،	 اأية	 عليه	 تقوى	 اأن	 دون	 قرٍن	 طيلة	 والمجتمع	
خا�ستها	�سائر	التيارات	الفكرية	وال�سيا�سية،	لبنانية	كانت	اأو	قومية،	اأممية	
اأو	اإ�سالمية،	بل	اأّن	هذا	النظام	اإنطوى	على	مغريات	حّول	بموجب	مفاعيلها	
اأمام	 الجميع	 الى	�سريٍك	فيه.	�سقط	 الن�سال	�سده	 اأو	ادعى	 كل	من	نا�سل،	

عتبة	مفاتن	هذا	النظام	ومغرياته،	واأمام	مـخاطر	نهايته	في	اآن	واحد.
التاريخي	 اأن	يعتبروها	ثورة،	هي	بالمعنى	 اأبنائها	 الإنتفا�سة،	ومن	حق	
وموعد	 النظام	 ترّنح	 اأ�سباب	 تالزم	 نتاج	 والبنيوي	 والوطني	 والإجتماعي	
على	 فالرهان	 الإنتفا�سة.	 هذه	 قيادات	 بع�س	 ذلك	 يدرك	 لم	 واإن	 �سقوطه،	
في	 له	 ر�سيد	 ل	 رهانًا	 اأ�سبح	 وقّوته،	 حيويته	 للنظام	 تعيد	 اإنتقالية	 مرحلٍة	
واقع	ال�سراع	المرّكب	داخليًا	وخارجيًا.	بهذا	الـمعنى،	فاإن	هذه	الإنتفا�سة	
مرحلة	 في	 الكيان	 وينتهي	 الدولة	 ت�سقط	 ل	 كي	 طريٍق	 خريطة	 ر�سيد	 هي	
غيبوبة	النظام،	الذي	لم	يبَق	منه	وله	�سوى	حنين	المنظومة	الحاكمة	والتي	

ل	ترغب	اأن	تودع	عزيزًا	عليها.
اإن	اأول	ما	يجب	اأن	تتح�ّسن	به	خريطة	الطريق	هو	عدم	انزلق	الإنتفا�سة	
الى	حرق	المراحل،	والتم�ّسك	بالم�سار	الذي	ل	يفاجئ	جمهورها،	من	خالل	
اأن	 بعد	 �سّيما	 ول	 والد�ستورية	 الديموقراطية	 ال�سلمية	 بالو�سائل	 التزامها	
النظام	 قبل	 ما	 الى	 مكان	 من	 وباأكثر	 مرة	 	 كلِّ في	 الطريق	 ا�ستعجال	 اأّدى	

الطائفي	وبالتاأكيد	الى	ما	هو	اأ�سواأ	منه.
اإنهاك	 لحظة	 في	 تاأتي	 اأنها	 هو	 الإنتفا�سة	 لهذه	 الآخر	 البنيوي	 البعد	 اإن	
وت�سظي	وتهاوي	تّياراٍت	مـختلفة	في	الـمنطقة	ولبنان،	وهي	تّيارات	مار�ست	
الإ�ستخفاف	بالوطنيات	العربية	وبقدرتـها	وبدورها	دون	�سواها	على	اإنجاز	
الإقت�سادية	والإجتماعية،	و�سوًل	 التنمية	 الوطني	ومهّمة	 الإ�ستقالل	 مهّمة	
في	 الأ�سا�س	 هو	 الفرد	 المواطن	 دور	 فيها	 يكون	 التي	 الحديثة	 الدولة	 الى	

تحديد	وتقرير	الـم�سير.
الى	 اللبنانية	 ال�سعبية	 الإنتفا�سة	 هذه	 خالله	 من	 تنت�سب	 الذي	 ال�سياق	
اإن	ما	جرى	في	تون�س	وال�سودان،	 بلٍد	عربي،	حيث	 اأكثر	من	 اأخواتـها	في	
العربية	 البلدان	 في	 يـجري	 �سوف	 وما	 والعراق،	 الجزائر	 في	 يجري	 وما	
المجتمعات،	 هذه	 في	 العربية	 للوطنيات	 الإعتبار	 اإعادة	 تاأكيد	 هو	 الأخرى،	
الإن�ساني	 الت�سارك	 بقوة	 ت�ستطيع	 التي	 وحدها	 هي	 الوطنيات	 هذه	 واأن	
والم�سيري	داخل	مجتمعاتـها	اأن	تحمي	الحياة	الحّرة	الكريمة،	واأن	تلحظ	
الدولة	 في	 وحدودهما	 والإثني،	 الطائفي	 التعّدد	 موجبات	 وحّب	 باقتناع	

الواحدة	والـمجتمع	الـمتفاعل.
الدولة	 م�ستقبل	 على	 الـحر�س	 اليه	 م�سافًا	 نف�سه،	 ولالإعتبار	 وحدها	
لـمجتمعاتنا	 الطبيعي	 التطّور	 الد�ستورية	ت�سبح	قادرًة	على	حماية	 الوطنية	
و	 وت�سّلطها،	 القيادات	 وا�ستبدادية	 ال�سمولية	 الأنظمة	 تخّلف	 مواجهة	 في	

على	الت�سّدي	لقهر	الأفراد	والـمجتمعات.
على	 لبنان	 اإنتفا�سة	 ومنها	 العربية،	 الإنتفا�سات	 تحريم	 اأو	 تحليل	 اإّن	
البنيوية	 واإت�ساع	 عمق	 مع	 ت�ستوي	 ل	 العربي	 الربيع	 م�سهدية	 قاعدة	
والـمحن	 الزمن	 من	 عقٍد	 بعد	 تاأخذ	 ول	 يجري،	 لـما	 والوطنية	 الإجتماعية	
كاإنجاز	 �سقط	 الذي	 الربيع	 هذا	 تجربة	 من	 الإنتفا�سات	 هذه	 نـخب	 باإتعاظ	

وو�سائل	واأدوات	ولـم	َينَتِه	كفكرة.
الرهان	على	فوز	الإنتفا�سة	اللبنانية	بالـموقع	الـمقّرر	في	�سياق	الإنتقال	
وحّيز	 	، قاعدتـها	 واّت�ساع	 ون�سوجها،	 �سمودها	 على	 رهان	 هو	 اللبنانـي	
تال�سي	 لـحظة	 في	 خاّلق	 دوٍر	 الى	 و�سوًل	 والطوائف،	 للمذاهب	 عبورها	
النظام،	ومن	اأجل	تاأدية	مهمة	حماية	الدولة	والـمـجتمع	في	الّلحظة	الـحرجة	

ال�سعبة.
الحركة	 دور	 من	 باأكثر	 الإنتفا�سة	 هذه	 مطالبة	 الـمبكر	 من	 يكون	 وقد	
اأن	يفعله	الـمعتر�سون	 الـمطلبية	التي	تر�سم	وتفر�س	في	ن�سالـها	ما	يـجب	
ال�سقوف	 من	 بالـمطلق	 يعفيها	 ل	 هذا	 اأّن	 غير	 اأعداءها.	 نقول	 ل	 كي	 عليها،	
ال�سيا�سية	لفهم	ماأزق	الـمت�سدين	لها،	وهم	ي�سكلون	منظومة	متكاملة	فر�ست	

عليها	اأن	تعلن	وتتم�ّسك	ب�سعار	"كّلن	يعني	كّلن".
كما	 الثورة	 مواجهة	 ت�سدرا	 د	طرفين	 يتق�سَّ ما	 في	 د	 َتَق�سَّ الذي	 ال�سعار	
يقول	اأبناوؤها:	"حزب	اهلل" بعدما	اأخذ	الـمقاومة	لت�سبح	نظامًا	في	لبنان،	كما	

�سبق	له	اأن	تمو�سع	في	وجه	الحركة	ال�سعبية	في	�سوريا	والعراق.
غادر	 بعدما	 نف�سه،	 الإتجاه	 في	 ذهب	 الذي	 الحر"  الوطني	 "التّيار	
ال�سلطة،	 في	 موقعه	 لحماية	 التفّرغ	 بغية	 والتغيير،	 الإ�سالح	 م�سروع	

و�سياغة	تحالفاته	كيفما	كان،	لتدعيم	هذه	الحماية	.
لل�سيا�سات	 ا�ستهداٌف	 هو	 ال�سعار	 هذا	 اأن	 يدركا	 اأن	 الطرفين	 على	 كان	
التي	تر�ّسح	 العربية	 الإنتفا�سات	 بلغة	 ُطِرح	 للرموز	والقيادات.	وقد	 ولي�س	
تجاربها	ومرحلتها	لن�سوء	الأحزاب	الوطنية	الـمعا�سرة	ومحاولة	ك�سر	هذه	
الإنتفا�سات	هو	تم�ّسك	بحا�سر	المرحلة	ال�سوداء	واإهانة	لم�ستقبل	مختلف.
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انتفا�ضة يحق لأهلها 
 اأن يعتبروها ثورة

»من درو�س الثورة«

الدكتور خلدون ال�سريف

اأج���رت   2012/5/4 ب��ت��اري��خ 
)لبنان(  �ستار«  دايلي  »ذي  �سحيفة 
 »The Daily Star – Lebanon«
مقابلة مع د. ح�سان دياب )يوم كان 
وزيرًا للتربية برئا�سة الرئي�س نجيب 

ميقاتي(.
ومما قاله د. دياب في المقابلة:

»نتطلع للتعليم في اإيران باحترام 
ال�سلطات  م�ساعدة  ونطلب  كبير... 
الإيرانية بتطوير المناهج التعليمية 

في لبنان« )!!!(

اإنتماوؤه لي�س بحاجة 
ل�ضهادة؟!

دياب: نطلب م�شاعدة 
اإيران لتطوير المناهج 

التعليمية

في	 ا�سمه	 طرح	 ان	 منذ	 له	 تعليق	 اأول	 في	
في	 القا�سي	 اعتبر	 	 الحكومة	 ت�سكيل	 مداولت	
لدى	 للبنان	 ال�سابق	 ال�سفير	 الدولية	 العدل	 محكمة	
الأمم	المتحدة	الدكتور	نواف	�سالم،	في	بيان،	اأن	
ما	 يجد	 لم	 لها	 تعر�س	 التي	 الت�سهير«	 »حملة	
اأي	 الى	 ت�ستند	 لم	 »لأنها	 عليها	 الرد	 ي�ستدعي	
دليل«،	معربا	عن	تاأثره	»بالثقة	التي	اأولني	اإياها	
الراأي	 واأهل	 بالدي	 و�سباب	 �سابات	 من	 العديد	
الحر	والمواقف	النبيلة	فيه،	ل�سيما	ال�ساعين	الى	
الحقة«. الديموقراطية	 الدولة	 	قيام	
الت�سهير	 حملة	 بداية	 »منذ	 البيان:	 في	 وجاء	
ي�ستدعي	 ما	 اأجد	 لم	 لها،	 تعر�ست	 التي	 المبرمجة	
الرد	على	اأي	من	الفتراءات	التي	حاول	اأ�سحابها	
النيل	مني	بها،	لأنها	لم	ت�ستند	اأ�سال	الى	اأي	دليل	
مبداأ	 التزامي	 عن	 ف�سال	 دليل،	 بداية	 حتى	 اأو	
العدل	 محكمة	 في	 قا�سيا	 اليوم	 كوني	 التحفظ	

الدولية.
على	 مثال	 اأرد	 هل	 اإذا؟	 اأرد	 ماذا	 »فعلى	 و�ساأل،	
تلك	 اأو	 الأجنبية	 الجهة	 لهذه	 تابع	 باأنني	 التهمة	
في	 لبنان	 خدمة	 في	 �سنوات	 ع�سر	 اأم�سيت	 بعدما	
الجدل	 �سبيل	 »فعلى	 	: م�سيفًا	 المتحدة؟«،	 الأمم	
التهمة	 هذه	 من	 �سيء	 �سح	 لو	 وفيما	 اإل،	 لي�س	
الباطلة،	األي�س	الأ�سح	�سوؤال	المروجين	لها	اليوم	
لماذا	�سكتوا	عنها	طوال	هذه	ال�سنين	واأنا	في	هذا	
باإجماع	 للبنان	 ممثال	 معينا	 الح�سا�س	 الموقع	
هذه	 كل	 كذب	 اأي�سا	 يوؤكد	 ومما	 الوزراء؟	 مجل�س	

اتخذتها	 التي	 المواقف	 مئات	 اأن	 الإفتراءات،	هو	
اأدليت	بها	دفاعا	عن	لبنان	وق�سايا	 التي	 والخطب	
اأحد	 يجد	 ولم	 بالكامل،	 موثقة	 وفل�سطين	 العرب	
فيها	اأو	في	اأي	من	كتبي	ومقالتي	المن�سورة	ولو	
هذه	 من	 اأي	 اإليه	 ي�سند	 ان	 يمكن	 واحدا	 حرفا	

الإفتراءات«.
غير	 �سيء	 على	 اإذا؟	 اأرد	 ماذا	 »فعلى	 وتابع:	 	
وما	 الغر�س؟	 اأ�سحاب	 خيال	 ن�سج	 ومن	 موجود	
يمكنهم	 انه	 هوؤلء	 اعتقاد	 هو	 هنا	 يحزنني	
والعمل	 النا�س	 بعقول	 الإ�ستخفاف	 في	 الإ�ستمرار	
لت�سبح	 الكذبة	 ترداد	 يكفي	 قد	 اأنه	 فر�سية	 على	

حقيقة«.

المولى �سعود 
على	 المولى	 �سعود	 الدكتور	 كتب	 جهته	 من	
�سفحته	تعقيبًا	على	ما	ورد	في	تعليق	�سالم،	جاء	

فيه:
»عن	نواف	�سالم	ب�سع	كلمات:

منذ	 اأي	 	1969 الأول/دب�سمبر	 كانون	 في	
ونواف	 اأنا	 كنت	 والكمال	 بالتمام	 �سنة	 خم�سين	
العدو	 نواجه	�سواريخ	 الر�سيدية	 �سالم	في	مخيم	
ال�سهيوني	مع	الخوة	ربحي	واأدهم	ومعنا	�سباب	
اأبو	 العراقي	 وال�سهيد	 و�سخر،	 مارون	 �سور	
يعرفون	 ل	 الممانعة	 اأ�ساو�س	 كان	 يوم	 الفهود...	

اأو	بنت	جبيل... اأين	يقع	الر�سيدية	
اأنا	 كنا	 	1974 دي�سمبر	 الأول	 كانون	 وفي	
الحتالل	 دبابات	 نواجه	 كفر�سوبا	 في	 ونواف	
داوود	 اأبو	 المرحوم	 القائد	 مع	 ال�سهيوني	
محمد	 وال�سهداء	 فح�س	 هاني	 ال�سيد	 والمرحوم	
�سبارو	 ومحمد	 اأوبري	 ونذير	 يعقوب	 اأبو	 علي	
وح�سان	�سراره	وطوني	النم�س	وع�سرات	الطالب	
	... والي�سوعية	 والأميركية	 اللبنانية	 الجامعة	 من	
�سيناريوهات	 يرّكبون	 الممانعة	 اأ�ساو�س	 كان	 يوم	

الأهلية... الحرب	
اأحد	 من	 �سهادة	 اإلى	 يحتاج	 ل	 �سالم	 نواف	
كان	 يوم	 اأقدامه	 اآثار	 تعرف	 الجنوب	 واأر�س	
قرى	 اأ�سماء	 قراءة	 بعد	 يعرفون	 ل	 الممانعون	

وبلدات	الجنوب	على	الخارطة	...«.

نّواف �ضالم يخرج عن �ضمته ويردُّ على حملة الت�ضهير

ال�سفير نواف �سالم
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م�ست�سار  قرباني  مرت�سى  اللواء 
قائد »الحر�س الثوري الإيراني« قال 

ل� »وكالة اأنباء ميزان« الفار�سية:
»في حال اإرتكبت اإ�سرائيل اأ�سغر 
اأبيب  تل  �سن�سوي  اإيران  تجاه  خطاأ 

بالتراب اإنطالقاً من لبنان«.
ماذا ينتظرون؟

ومما قاله:
اأن  م��ن  اأ���س��غ��ر  اإ���س��رائ��ي��ل   ...«

ترتكب اأي خطاأ تجاه اإيران...«.
باأمر من  الزناد  »يد مقاتلينا على 

المر�سد الأعلى«...
�سنقتطع اآذانهم اإربًا

ب�سن هجوم  المر�سد  اأمر  اإذا   ...«
�سيرفع  اإ�سرائيل...  على  �ساروخي 
ج��م��ي��ع ال�����س��ه��اي��ن��ة اأي���دي���ه���م 

م�ست�سلمين...
�سنقطع اآذانهم اإرباً...«.

قلوب واأرواح اليمن و�سوريا 
والعراق ولبنان

واأ�ساف:
»قلوب واأرواح �سعوب:

- اليمن،
- و�سوريا،
- والعراق،

- ولبنان،
مع اإيران...«.

ُدُر االأمر ... ولماذا ال َي�سْ
وهناك �سوؤال يفر�س نف�سه:

ط��ال��م��ا اأن��ه��م ي��م��ل��ك��ون ال��ق��درة 
»الأمر«  اإّل  ينق�سهم  ول  والمقدرة 
فلماذا ل ي�سدر هذا »الأمر« وننتهي 

من هذه »الأ�سطورة« وملحقاتها.
والأمل باأن يكون ما ُيعلنونه �سد 

العدو ال�سهيوني �سادقاً..
ل��ذا ن��اأم��ل »���س��دور الأم���ر« دون 

تاأخير اأكثر...

اأن��ور  ال��ن��ائ��ب  ال�سابق  ال��وزي��ر 
وجه  بري(  الرئي�س  )تكتل  الخليل 
رئي�س  اإل���ى  د���س��ت��وري��ة«  »ر���س��ال��ة 
الجمهورية مي�سال عون يدعوه فيها 
الد�ستور  تطبيق  اإلى  المبادرة  اإلى 
وخ�سو�ساً المادة 53 الفقرة 2 التي 
ت��ح��دد الإج�����راءات ال��واج��ب على 
رئي�س الجمهورية اإتباعها في تاأليف 

الحكومات.
بكل اإحترام اأقول لك

قائاًل  ر�سالته  ختم  الخليل  النائب 
لرئي�س الجمهورية:

»... بكل اإحترام ومودة كمواطن 

وكنائب  البلد  هذا  م�سير  على  قلق 
عن الأمة اأقول:

طبقوا الد�ستور... 
فالد�ستور لي�س وجهة نظر،

في  والأخير  الأول  الكتاب  هو  بل 
كمرجع  اللبنانيون  اإرت�����س��اه  م��ا 
الحكم  لت�سرفات  وحكمي  اأ�سا�سي 

وال�سلطة«.
»�سقراط الحكيم«

اأ�ساف النائب الخليل:
»يقول »�سقراط الحكيم«: 

اإتباع الحق«  »راحة الحكماء في 
وفي الحكم الد�ستور هو الحق«.

بعد اإعالن رئي�س الجمهورية مي�سال عون ووزيرة الطاقة )العونية( ندى 
ن�سرت   2020 �سنة  بداية  مع  نفطية  دولة  اإلى  لبنان  تحول  عن  الب�ستاني 
اإ�ستخراج  لعملية  التالي  الزمني  الجدول  »توتال«  موقع  عن  »جنوبية« 

النفط والغاز في لبنان:
»- 2020: حفر البئر ال�ستك�سافي، ايجاد المواد النفطية. 

القابلة  المواد  ونوعية  كمية  لتحديد  التقييمي  البئر  حفر   :2021  ■
لال�ستخراج. 

■ 2021-2022: يتخذ الكون�سورتيوم القرار ال�ستثماري النهائي تبعاً 
للجدوى التجارية.

الحكومية على خطة  الموافقة  الكون�سورتيوم يطلب   :2026-2022  ■
النتاج في حقل النفط:

 ت�سميم المن�سة ال�ستخراجية، 
الأنابيب 

والبنى التحتية.
■ 2026-2029: انتهاء تح�سير البنى التحتية.

■ 2029: بدء ال�ستخراج«.

في  الجمهورية  رئي�س  اأ���س��در 
رق��م  ال��م��ر���س��وم   2019/10/15

5785 الذي جاء فيه:
»ب���ن���اء ع��ل��ى اإق����ت����راح وزي���ر 
ووزي���ر  والمغتربين  ال��خ��ارج��ي��ة 

المالية«.
الموازنة  اإحتياطي  من  »ُينقل 

العامة لعام 2019«.
ليرة  مليون  و718  مليار  المبلغ: 

لبنانية.
�سفارة  اإن�ساء  »ل���زوم  الغاية: 

لبنان في:

■ النرويج )اأو�سلو(.
ال���دان���م���ارك  م��م��ل��ك��ة  ف����ي   ■

)كوبنهاجن(.
ال�سوؤال

حري�س  �سادق  اأي  ي�ستطيع  هل 
عدم  وعلى  العامة  الأم���وال  على 
الإن���ف���اق غ��ي��ر ال��م��ج��دي ف��ي ه��ذه 

الظروف الخطيرة اأن يو�سح:
هذا  في  اللبنانية  الم�سلحة  اأين 

الإنفاق؟
لهذا  الإن��ف��اق  ح�سن  ي��راق��ب  م��ن 

المبلغ ولهدم الهدر؟

بالمر�سوم رقم 5556 تم:
»ن��ق��ل اإع��ت��م��اد م��ن اإح��ت��ي��اط��ي 
اإلى موازنة رئا�سة  الموازنة العامة 

الجمهورية لعام 2019«.
المبلغ: 300 مليون.

العليا  للجنة  مالية  »م�ساهمة 
لإحتفالت  التح�سيرات  لتنظيم 
لبنان  دولة  لإعالن  المئوية  الذكرى 

الكبير 2020«.
المر�سوم وقعه:

- رئي�س الجمهورية مي�سال عون.
ال������وزراء  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س   -

�سعدالدين الحريري.
- وزير المالية علي ح�سن خليل.

ويقال

بكثير  اأك��ب��ر  م��ب��ال��غ  اأن  وي��ق��ال 
بها  و�سي�سدر  وُت��ن��ف��ق  �سُتر�سد 

مرا�سيم لحقة... 
يقال!؟

مر�سوم جمهوري: 16 مليون 
ل.ل. ال�ستئجار غرفة واحدة 

في النبطية
اأ�سدر   2019/10/21 بتاريخ 
عون  مي�سال  الجمهورية  رئي�س 
»لتاأمين   5818 رق��م��ه  م��ر���س��وم��اً 
ل�سالح  اإ�سافية  غرفة  اإ�ستئجار 
العقار  ف��ي  حا�سبيا  قائمقامية 

1500/منطقة حا�سبيا«.
المبلغ: 16 مليون ل.ل.

وزير الإعالم جمال الجّراح اأ�سدر 
الإع��الم��ي��ة  تكليف  ب��اإل��غ��اء  ق����راراً 
وتكليف  �سليمان  ل���ور  الم�ستقلة 
)العوني( زياد جان حرفو�س مديرًا ل� 
»الوكالة الوطنية لالإعالم« بدًل عنها.

با�سيل ف�سل مع الوزراء 
ال�سابقين

يتردد في وزارة الإعالم ان رئي�س 
با�سيل  جبران  الوزير  العوني  التيار 
ف�سل في كل محاولته ال�سابقة مع كل 
وزراء الإعالم ال�سابقين لإلغاء تكليف 
لإ�ستقالليتها،  �سليمان  لور  الإعالمية 

وتعيين محازب لهم.
ونجح مع الجّراح

ولكنه نجح مع الوزير – الُم�ستدعى 
من قبل المدعي العام المالي – جمال 
الجراح الذي وفي عتمة ليلة ظلماء، 
النا�س  واإن�سغال  الأح���داث  اإ�ستغل 
رموزها  بكل  ال�سلطة  �سد  وثورتهم 
اأراده  ما  لينفذ  عليها«  و»الأو�سياء 
واأ�سدر  التبعية،  ع��ار  من  با�سيل، 
موؤ�سرًا  واإعُتبر  الالئق  غير  ق��راره 

لنوعية الوزير وقراراته...
نوفل �سو: اإمبراطورية با�سيل 

لن ت�ستمر
من�سق »التجمع من اأجل ال�سيادة« 

على  تعليقاً  قال  �سو  نوفل  المحامي 
قرار الجراح:

والف�ساد  التهريب  حكومة   ...«
بمهام  �سليمان  ل��ور  تكليف  تلغي 
م���دي���ري���ة »ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة 

لالإعالم«...««.
وت�ساءل �سو:

تعالجون  الطريقة  ب��ه��ذه  ه��ل   «
الف�ساد وتعتمدون ال�سفافية«.

وختم:
- »اإمبراطورية جبران با�سيل لن 

ت�ستمر 
�سيكون  ���س��رك��ائ��ه  وح�����س��اب   -

ع�سيراً...
لن  الأح��رار  اأ�سوات  واإ�سكات   -

يمر...
اإلى  - واأمواج الأحرار �ستجرفكم 

مزابل التاريخ«.

بطر�س  ال�سابق  والنائب  الوزير 
حرب قال: 

للتيار  ت��اب��ع��اً  ت��ك��ن  ل��م  »اإذا   -
الوطني الحر �ستفقد وظيفتك،

- و�سيحل مكانك محازب له،
- ول يهم اإذا كنت كفوءًا وجديرًا 

اأو اأن يكون من �سيخلفك كفوءًا....
- المهم ان ل حقوق لك اإذا لم تكن 

من التيار!!!
التي وعدوا  القانون  - هذه دولة 

اللبنانيين بها،
- عيب اإ�ستحوا بقا...

- �سحيح اللي بي�ستحوا ماتوا.
- ... العهر �سار ال�سائد«.
ختم النائب بطر�س حرب.

الحر(  )الوطني  العوني  التيار 
�سدمة  من  المرحلة  هذه  في  يعاني 

وراء �سدمة،
فمن اإن�سحاب منت�سبين موؤ�س�سين 

اإلى اإن�سحاب نواب 
اإلى النية لدى اآخرين 

غاية  ف��ي  الو�سع  اأ�سبح  حتى 
»ال��ت�����س��ع�����س��ع« ب��ي��ن »ع���ب���ادة 

ال�سخ�س« و»اأحقية الثورة«.
ومما �ُسجل في هذا المجال نذكر:

النائب نعمة اإفرام
جبيل   – ك�����س��روان  نائب  اأع��ل��ن 
»نعمة جورج اإفرام« انه بات خارج 
التكتل العوني )لبنان القوي( وقال:

»ك���ن���ت م��ت��ح��ال��ف��اً م���ع ال��ت��ي��ار 
م�ستقل  واأن��ا  متمايزًا،  واأ�سبحت 
»لبنان  تكتل  خ���ارج  واأ���س��ب��ح��ت 
ثورة  وه��ي  بثورة  وبتنا  ال��ق��وي« 

الحق«.
ُنِجيُبهم  اأن  يجب  »ل  م�سيفاً 

بورقة،
واأن�����ا م���ع اإ���س��ق��اط ال��ح��ك��وم��ة 

وتغييرها لعادة الثقة
نف�س  م��ع  مبكرة  انتخابات  م��ع 

القانون النتخابي 
واإعادة الأموال المنهوبة«.

النائب �سامل روكز
نائب ك�سروان جبيل �سامل روكز 
وعديل  عون  مي�سال  الرئي�س  )�سهر 
من  ان�سحابه  اأعلن  با�سيل(  جبران 
القوي(  )لبنان  العوني«  »التكتل 

وقال: 
التكتل...  مع  اأجتمع  ل  اأنا   ...  «

ول�ست ع�سوًا فيه«.
النائب اأغوب بقرادونيان

النائب اأغوب بقرادونيان )رئي�س 
اأو�ساطه  قالت  الطا�سناق(  ح��زب 
الإن�سحاب  ينوي  انه  جدًا  المقربة 
لبنان  )تكتل  العوني  التكتل  م��ن 

القوي(.

النائب الخليل للرئي�ش عون:
»طبقوا الد�شتور«

»راحة الحكماء في اإتباع الحق«

النفط والغاز في لبنان
»توتال«: 2029 بداية اإ�شتخراج النفط

اأما 2020 فبداية الحفر
ال تعطوا النا�ش اآمااًل غير حقيقية

دولة مرتاحة ماليًا اأم هذا هدر وف�شاد؟
بناء لطلب با�شيل: مليار و718 مليونًا 

الإن�شاء �شفارات

300 مليون لموازنة رئا�شة الجمهورية 
دفعة الإحتفاالت »مئوية لبنان«

بطر�ش حرب: عيب اإ�شتحوا... 
�شحيح العهر �شار ال�شائد

»الحر�ش الثوري«: من لبنان �شن�شوي 
اإ�شرائيل بالتراب اإن اأخطاأت تجاه 

اإيران )!!!(
وال�شوؤال: ماذا ينتظرون؟

التيار العوني: اإن�شحاب نواب 
وتراجع �شعبي

عون

بطر�ش حرب

لور �سليمانجمال الجراحمرت�سى قرباني

زياد جان حرفو�ش

�سامل روكزنعمة اإفرام

اأنور الخليل

ت�سليم رخ�سة الحفر في اأول بئر ا�ستك�سافي لتوتال

في عتمة الليل وكما فعل مع الدكتور 
عبدالمنعم يو�ضف

جمال الجراح ُيكلف »العوني« زياد جان 
حرفو�ش بمديرية »الوكالة الوطنية 

لالإعالم« بدل لور �شليمان الم�شتقلة؟!

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة

طلب يو�سف طنو�س يو�سف ب�سفته اأحد ورثة عبود حنا �سندات بدل 
�سائع للعقارات 155 و235 و432 و576 و659 محمر�س.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري
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في�سل  النائب  يكون  اأن  يمكن  ل 
عن  عينيه  اأغم�س  اأو  يَر،  لم  كرامي 
وكل  الد�ستورية  المخالفات  ك��ل 
»اإت��ف��اق  بحق  الحلفاء  ت��ج��اوزات 
ه اإلى رئي�س  الطائف« واأبرزها ما ُوجِّ
يقوم  باأنه  عون  مي�سال  الجمهورية 

بمخالفة د�ستورية ب�:
التاأليف قبل التكليف؟!

التاأليف قبل  اإت�سالت  اإجراء   -1
للتكليف،  الملزمة  ال�ست�سارات 
ب���ال���رغ���م م���ن و����س���وح ال���م���واد 

الد�ستورية في هذا المجال.
وفح�س من ير�سحونه هم 

واأول ال�سروط اإقالة م�سوؤول 
غير مدني!

اإجراء  �سالحيات  وبتفوي�س   -2
يريدونه،  من  وفح�س  الم�ساورات 
ال�سهر  قبل  من  للوزراء  رئي�ساً  هم، 
الوزير جبران با�سيل والذي قيل اأن 
معدة  اأجندة  تنفيذ  �سروطه،  اأولى 
ال����وزراء  مجل�س  ع��ل��ى  ل���ق���رارات 
اإتخاذها، واأولها اإقالة م�سوؤول كبير 

غير مدني«!؟؟
النائب كرامي وبما ُعرف عنه من 
واإدراك��ه  »ال�سر«  في  يعد  لما  فهم 
للمخاطر ل يمكن اإّل اأن يكون ي�ستعد 
اإلى مجابهة ما يريده اأهل الفتنة من 
تاآمر على الوحدة الوطنية وتمزيق 
م�ستوطنات  اإل��ى  وتحويله  للوطن 

مذهبية ل وطنية.
ن�س ما قاله كرامي

في�سل  ال�سابق  والوزير  النائب 
كرامي كتب عبر تويتر ما حرفيته:

»ما جدوى ال�ست�سارات النيابية 
ال�سنية  الطائفة  كانت  اإذا  الملزمة 
مبايعة  الفتوى  دار  م��ن  اأعلنتها 

�ساملة ل�سعد الحريري«.
واأ���س��اف: »»ال��ط��ائ��ف« ب��اي... 
باي... وباأيدي ال�ُسنَّة قبل �سواهم«.

�سبقه بيان عبدالرحيم مراد
البيان  بعد  جاء  كرامي  كتبه  ما 
الت�ساوري«  »اللقاء  اأ�سدره  الذي 
المدعومين  ال�ِسّتة  ال�ُسّنة  )النواب 
من »حزب اهلل«(، بعد الجتماع في 
منزل النائب عبدالرحيم مراد والذي 

جاء فيه:
ال�سيا�سية  الحياة  م�سادرة  »اإن 
ُينهي  الدينية  المرجعيات  قبل  من 
وفي  الد�ستورية  الموؤ�س�سات  دور 

طليعتها المجل�س النيابي...«.
وكلمة اإطمئنان

للنائب  ن��ق��ول  ب���دورن���ا  ون��ح��ن 
ولنواب  كرامي  في�سل  الطرابل�سي 

»اللقاء الت�ساوري«:
»ال��ط��ائ��ف«  ع��ل��ى  خ���وف  »ل   -

بوجودكم... 
�سدًا  �ستقفون  باأنكم  �سك  ول   -
»حزب  ير�سمه  ال��ذي  اأم��ام  عظيماً 
ودعوته  »ال��ط��ائ��ف«،  لإل��غ��اء  اهلل« 

القديمة ل� »موؤتمر تاأ�سي�سي«...
البداية  منذ  - وهذا كان وا�سحاً 
عندما اأعلن ال�سيد ن�سراهلل من على 

�سا�سة التلفزيون:
الطاولة  على  نجل�س  »ت��ع��ال��وا 
ونعقد موؤتمرًا تاأ�سي�سياً لنظام جديد 

في لبنان««.
- اإذًا بهمتكم وقوة موقفكم... 

الوطنية  لم�سوؤولياتكم  واإدراككم 
مرحلة  المرحلة  ولأن  والقومية 
خطر جدي ل هزل في مجابهتها ول 

خفة ول اأحقاد،
ول فواتير يجب ت�سديدها...

ل  اأن��ه  اإطمئناننا  نعلن  هنا  من 
خ���وف ع��ل��ى »ال���ط���ائ���ف« واأن��ك��م 

م�سوؤولون عن حمايته ل عن نعيه.
لقاء دار الفتوى

الفتوى«  »دار  في  ُعقد  يتيم  لقاء 
ال�سيد  دري��ان  المفتي  فيه  اإ�ستقبل 
»المقرر  بو�سفه  الخطيب  �سمير 
قبل  من  ل��ل��وزراء  رئي�ساً  تعيينه« 
قبل  عون  مي�سال  الجمهورية  رئي�س 
النيابية  ال���س��ت�����س��ارات  اإج�����راء 
اأو  �سكاًل  ل  فعاًل  الملزمة  الملزمة... 

»ديكورًا للديمقراطية«.
غ�سب....؟

اأثار  بعده،  نتج  وما  اللقاء،  هذا 
التيار  ل��دى  الغ�سب  م��ن  الكثير 

العوني وجماعة 8 اآذار واأتباعهم!
حالة  في  هنا  الم�ستغرب  ولكن 
»الغ�سب« هذه وكاأنه ممنوع الراأي 

الآخر وغير م�سموح؟!
لقاء بكركي بدعوة م�سكورة 

من البطريرك الراعي لم 
يعتر�س عليه اأحد

هناك  اأن  نقول  للذاكرة  وتن�سيطاً 
»لقاء  من  واأ�سد و�سوحاً  اأهم  اأمثلة 

في  ُعقد  ال��ذي  اللقاء  الفتوى«  دار 
بكركي ولم ن�سمع حينها اأي اإحتجاج 

اأو اعترا�س من اأية جهة.
المرحبين  من  نحن  وللمعلومية 

بهذا اللقاء.
اأما التفا�سيل فهي:

�سنتان ون�سف تعطيل مجل�س 
النواب حتى مجيء عون؟!

ل  اأن  اهلل«  »ح���زب  ق���رار  »ب��ع��د 
رئي�س اإّل مي�سال عون...

بري  نبيه  الرئي�س  تعطيل  وبعد 
اأب��واب��ه  وق��ف��ل  النيابي  للمجل�س 
 – عنوان  – تحت  ون�سف  ل�سنتين 
�سيظل  واإما  رئي�ساً  عون  مجيء  اإما 
المجل�س النيابي مغلقاً مع »التحيات 

للمرحومة الديمقراطية«.
فتحرك البطريرك م�سكورًا

التي  والمخاطر  الواقع  هذا  اأمام 
الد�ستوري  وال��ف��راغ  ال��ب��الد  تهدد 
دعا  رئي�س  بال  البالد  اإبقاء  ولعدم 
البطريرك ب�سارة الراعي – م�سكورًا 
الطائفة  رجال  من  فقط  اأربعة   –

المارونية وهم:
- الرئي�س ال�سابق اأمين الجميل.

�سليمان  ال�����س��اب��ق  ال���وزي���ر   -
فرنجية. 

- العماد مي�سال عون.
- د. �سمير جعجع.

وكثر  و�ُسعّيد  وح��رب  عبيد   -
�سواهم لم تتم دعوتهم

الدعوة اإقت�سرت على الأربعة مع 
فيها  المارونية  الطائفة  اأن  العلم 
ن��خ��ب��ة م���ن ال���رج���ال ال��م��وؤه��ل��ي��ن 
ومقِدَرًة  وقومياً  وطنياً  والمميزين 

ونظافة كف و�سمير مثل:
- النائب جان عبيد.

- النائب ال�سابق بطر�س حرب.
- النائب ال�سابق د. فار�س �سعيد.

وغيرهم وغيرهم كثر... كثر...
هدف الدعوة والرعاية

لهذه  ورعايته  البطريرك  ه��دف 

الدعوة:
»الإتفاق بين الأربعة على اإختيار 

رئي�س من بينهم«،
ليوفر على البالد والوطن معارك 

جانبيه نتائجها خطرة، 
من  ال��خ��روج  باأهمية  واإي��م��ان��اً 
 » اهلل«  »ح��زب  و�سع  التي  الأزم��ة 
بالرئا�سة  عون  وتم�سك  فيها  البالد 

و�سعاره »اأنا اأو ل اأحد«... 
بهذه  ال��ج��م��ي��ع  ورح���ب  رح��ب��ن��ا 
ب���اأن ينجح  ال��دع��اء  م��ع  ال��دع��وة 

البطريرك في ما يتطلع اإليه.
لم يتاأثر الطائف ولم يقل 

اأحد »باي... باي«
 – »اللقاء  من  وبالرغم  هذا  ومع 
فقط  اأ�سخا�س  باأربعة  المح�سور« 
النجاح  تحقيق  وع��دم  بكركي  في 
الطائف  يتاأثر  لم  مرجوًا،  كان  الذي 

ول د�ستور البالد...
»اللقاء  بعد  يتاأثر  لن  وبالطبع 
اليتيم في دار الفتوى« كما لم تتاأثر 
عرمون  لقاء  بعد  الوطنية  الوحدة 

فاإطمئنوا، 
حجة  البع�س  اإ�ستعمله  اإذا  اأم��ا 
م�سوؤول  فالكل  التاأ�سي�سي  لموؤتمره 
وف����ي ال��ط��ل��ي��ع��ة ن����واب »ال��ل��ق��اء 

الت�ساوري«.
ومثال اآخر

اإليه  دعا  لقاء  َق��رر   1975 في   -
»ل  اأن:  خالد  ح�سن  ال�سهيد  المفتي 

رئي�س وزراء اإّل ر�سيد كرامي«
»ُنذّكر«  الذاكرة  تن�سيط  وبهدف 

بما يلي:
1- قبل »الطائف« كنا محكومين 
ك��ان  ال���ذي  ال��د���س��ت��ور  بن�سو�س 
لت�سهيل  الفرن�سي  الم�ستعمر  و�سعه 
المطلقة  ال�ستعمارية  �سيطرته 
ال�سامي  »ال��م��ن��دوب  فيه  واأع��ط��ى 
 – رئي�ساً  ُيعينه  من  – اأو  الفرن�سي 
بقيت هذه  وقد  �سالحيات مطلقة... 
دون  وُجيِّرت،  هي  كما  ال�سالحيات 
ما  اإلى رئي�س جمهورية  اأي تعديل، 

َلة  بعد الإ�ستقالل، بن�سو�سها الُم�سهِّ
اأي  دون  ال��ب��الد  حكم  للم�ستعمر 
ان  ودون  الحاكم  على  م�سوؤولية 
الرئي�س  يحق لأي موؤ�س�سة مناق�سة 

بما يقرر!!
2- في حزيران 1975 كان رئي�س 
على  فرنجية  �سليمان  الجمهورية 
خالف مع الرئي�س ر�سيد كرامي ول 
لوحده  فقرر  للوزراء  رئي�ساً  يريده 
– ت�سكيل  الد�ستور  ن�س  – ح�سب 
الأم��ن  ق��وى  قائد  برئا�سة  حكومة 
الأمر  الرفاعي  نورالدين  الداخلي 
كرامة  على  »ت��ج��اوزًا  اإعتبر  ال��ذي 

ال�ُسّنة«.
3- في ظل هذا الواقع دعا المفتي 
من  قادة  نواب  خالد  ح�سن  ال�سهيد 
في  اإجتماع  اإل��ى  ال�سنية  الطائفة 
م���رك���زه ف���ي ع���رم���ون، واأ����س���در 
بعدم  قرارًا  ختامه  في  المجتمعون 
ر�سيد  اإّل  للوزراء  برئي�س  القبول 

كرامي.
وطنية فرنجية وحكمته

وبالفعل الرئي�س �سليمان فرنجية، 
�سادقة  وطنية  من  عنه  ُع��رف  بما 
بالرغم  بالقرار  رحب  راجح  وعقل 
من عدم توافقه مع هدفه واأ�سدر في 
ت�سكيل  م��را���س��ي��م   1975/7/1
ر�سيد  الرئي�س  برئا�سة  الحكومة 

كرامي.
نقول  فماذا  »الطائف«  قبل  هذا 
ع��م��ا ي��ج��ري ال���ي���وم ب��ال��رغ��م من 
القرار  مراكز  حّول  الذي  »الطائف« 
الفرد  حكم  ل  الموؤ�س�سات  حكم  اإلى 
غير  اأو  حكيماً  ال��ف��رد،  ه��ذا  اأك���ان، 

حكيم.
4- ونختم هذا المثل لنقول اأنه لم 
الدعوة  هذه  حينه  في  اأح��د  يعتبر 
الدين  رج��ال  »تجاوز  القرار  وه��ذا 
يح�سروه  اأن  يجب  ال��ذي  لدورهم 

بالق�سايا الدينية«.
ت�سريح عبدالرحيم مراد

ون��ن�����س��ر ه��ن��ا م��ا ق��ال��ه ال��ن��ائ��ب 

»اللقاء  اإجتماع  بعد  عبدالرحيم 
النواب  ي�سم  ال��ذي  ال��ت�����س��اوري« 
ال�سنة ال�ستة المدعومين من »حزب 

اهلل« وهم:
- عبدالرحيم مراد.

- في�سل كرامي.
- جهاد ال�سمد.

- عدنان طرابل�سي.
- وليد �سكرية.
- قا�سم ها�سم.
جاء في البيان

ال��ن��ائ��ب م���راد ت��ال ال��ب��ي��ان ال��ذي 
اأ�سدره اللقاء ومما جاء فيه:

ال�سيا�سية  الحياة  م�سادرة  »اإن 
من قبل المرجعيات الدينية ُينهي:

الد�ستورية  الموؤ�س�سات  دور   -
وفي طليعتها المجل�س النيابي،

ال�سيا�سية  الحرية  وُي�سادر   -
ح��راك  ف��ي  تجلت  ال��ت��ي  الوطنية 
على  المنتف�س  اللبناني  ال�سعب 
المغانم  وت��وزي��ع  الف�ساد  �سيا�سة 
الذي اأو�سل البالد اإلى ما نحن فيه، 
الروحي  ال��دور  اإل��ى  وُي�سيء   -
التي تجمع ول  الدينية  للمرجعيات 
زواري��ب  عن  بنف�سها  وتناأى  تفرق 
ال��ح��ي��اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأل���ع���اب 

ال�سيا�سية الرخي�سة«.
واجب نواب »الت�ساوري« 

حماية »الطائف« ال نعيه
الت�ساريح  تزاحم  من  وبالرغم 
الجدية منها اأو ال�سطحية اأو غيرها،

دور  اأن  نعتقد  تقدم  ما  كل  وبعد 
نواب »اللقاء الت�ساوري«:

- حماية »الطائف« ل نعيه،
- واأنهم لن ي�سمحوا ب�سقوطه اأو 
�سبق  )كما  بالممار�سة«  »تعديله 
ُيعدل  ب��اأن��ه  ال��ق��ول  ع��ون  للرئي�س 

الطائف بالممار�سة(،
- واأنهم �سيدافعون عنه،

- و�سينجحون،
- وهذا واجبهم،

قد  يكونوا  اأ���س��ف  فبكل  واإل   -
وحكم  الوطن  حماية  في  ف�سلوا... 
الموؤ�س�سات والعودة اإلى حكم الفرد 

وعبادة الذات...
م�سوؤولون... وال اأهمية 

للتهرب بالقول غدًا  نبهنا 
وحذرنا«

القول  الم�سوؤولية  ُيعفيهم من  ول 
غدًا:

- حذرنا... 
- نبهنا...

اإليها من كلمات لأنها تمثل  - وما 
في  وف�سل  المجابهة  م��ن  ه���روب 

القيام بدورهم.
وهذا ما ل نريده لهم اأبدًا.

كما في بكركي لقاء الجميل وجعجع وفرنجية وعون لرئا�ضة الجمهورية  لم يوؤثر، كذلك لقاء المفتي 
ال�ضهيد ح�ضن خالد في عرمون �ضنة 75 وال�ضرار على رئا�ضة الرئي�س ر�ضيد كرامي للحكومة، ول لقاء 

الخطيب في »دار الفتوى« �ضنة 2019

اإلى النائب في�شل كرامي: ال خوف على »الطائف« بوجودك ووجود االإخوة 
في »اللقاء الت�شاوري«... لجديتكم ووطنيتكم واإدراككم خطورة المرحلة

من اليمين، ال�سهيد ال�سيخ �سبحي ال�سالح والمفتي ال�سهيد ح�سن خالد والرئي�ش ال�سهيد ر�سيد كرامي

المفتي عبداللطيف دريان والمر�سح المعتذر �سمير الخطيب في اجتماع دار الفتوى اليتيم اإجتماع بكركي: البطريرك الراعي والمر�سحون للرئا�سة

نواب اللقاء الت�ساوري ال�سنة، والذي يرعاه من »حزب الله«
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في »غرفة طرابل�س« ُعقدت ور�سة عمل حول:
»1001 فكرة جديدة لبيئة الأعمال في مواجهة 

الأزمات«، 
وال�سمال«  طرابل�س  »غ��رف��ة  بين  بالتعاون 

و»منظمة الخبراء الهولنديين« 
.)PUM Netherlands senior experts(

والخبير  الإقليمي  المنظمة  من�سق  فيها  تحدث 
»فرد دي بوير« وتناول المو�سوع الذي تمحورت 

حوله ور�سة العمل.
من الح�سور

»الم�ساريع  اأ�سحاب  من  مجموعة  بح�سور 
المتناهية ال�سغر« ومجموعة اأخرى من المتدربين 

والمتدربات.
الخبير »دي بوير«

المن�سق الإقليمي والخبير »فرد دي بوير« قال:
يمكن  اإبتكارية  فكرة   1001 يقارب  ما  »هناك 
اإ�ستثمارها في بيئة الأعمال خالل مواجهة الأزمات 
وبالأفكار الجديدة يمكن تخطي التحديات الناجمة 

عنها«.
اأع�ساء وفد الخبراء

الغرفة  رئي�س  اإ�ستقبال  الور�سة  �سبق  وق��د 
»المنظمة  ف��ي  خ��ب��راء  ل��وف��د  دب��و���س��ي  ت��وف��ي��ق 

الهولندية« �سم: 
العام،  الإقليمي  المن�سق  ب��وي��ر«  دي  »ف��رد 

لبنان،  في  المنظمة  من�سق  فولبرت«  »ج��ي��رار 
»فاني فان درفوك« مديرة الم�سروع ومروان ن�سر 
ممثل المنظمة في لبنان بح�سور د. اأ�سامة زيادة.

الرئي�س دبو�سي 
»الدور  على  دبو�سي  الرئي�س  اأثنى  كلمته  في 
في  الهولنديين«  الخبراء  »منظمة  به  تقوم  الذي 
المنظمة  هذه  مع  لبنان وعالقة »غرفة طرابل�س« 
المتخ�س�سة تمتد ل�سنوات طوال، ومن الموؤكد اأن 
هناك اأهمية حيوية في هذه ال�سراكة بحيث ت�سجل 

اإنعكا�سات اإيجابية �سواء اأكان:

اأعمال  »حا�سنة  اإ�ستفادة  م�ستوى  على   -
التي  المتقدمة  الخبرات  من  )ب��ي��ات(  الغرفة« 

تمتلكها »المنظمة الهولندية«،
طرابل�س  »غ��رف��ة  خيار  م�ستوى  على  اأو   -
في  المعرفة  لإقت�ساد  مركز  باإعتماد  وال�سمال« 
اأمام �سباب لبنان  مقرها ويفتح المجالت وا�سعة 
وطاقاته،  مهاراته  واإظ��ه��ار  ج��دارت��ه  بناء  ف��ي 
وتعزيز  وت�سجيع  جديدة،  عمل  فر�س  وتوفير 
باتت  التي  النا�سئة  وال�سركات  الم�ساريع  اأدوار 

جزءًا من الإقت�ساد الرقمي في لبنان والعالم«. 

رئي�س »غرفة طرابل�س وال�سمال« 
رئي�س  اإل��ت��ق��ى  دب��و���س��ي  ت��وف��ي��ق 
»ج��م��ع��ي��ة ت���ج���ار ����س���ارع ع��زم��ي 
الح�سامي  وغ�سان  ومتفرعاته«، 
اأمين �سر »جمعية تجار طرابل�س«، 

حيث تمحور اللقاء حول:
لكافة  الم�ستركة  »ال��م��ق��ارب��ة 
والإجتماعية  الإقت�سادية  الأو�ساع 
المرحلة  ف��ي  ال��ب��الد  بها  تمر  التي 

الراهنة«.
»الإل��ت��زام   على  التاأكيد  تم  كما 
والفاعليات  الهيئات  بتوجهات 
�سيما  ل  اللبنانية  الإق��ت�����س��ادي��ة 
م�سامين البيانات ال�سادرة عن تلك 
اأطلقت  التي  والفاعليات  الهيئات 

ت��ح��ذي��رات��ه��ا ع��ب��ر اإج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
طرابل�س  »غرفة  مقر  في  المفتوحة 

وال�سمال««.
والح�سامي  ب���ارودي  اأثنى  وق��د 
على »الدور المحوري الذي يقوم به 
عن  ينم  وال���ذي  دبو�سي  الرئي�س 
لكل  حثيثة  ومتابعة  عليا  م�سوؤولية 
الج�سم  يخطوها  التي  الخطوات 
مكوناته  بكافة  اللبناني  الإقت�سادي 
المفتوحة  الإج��ت��م��اع��ات  �سيما  ل 
وبلوغ  ال��ت��ط��ورات  كافة  لمواكبة 
مواجهة  ف��ي  الوطنية  الأه����داف 
المرحلة الحرجة والبالغة الخطورة 
ل��ب��ن��ان ع��ل��ى كافة  ب��ه��ا  ي��م��ر  ال��ت��ي 

الم�ستويات«.

في »غرفة طرابل�س«: ور�ضة عمل لـ »1001 فكرة جديدة لبيئة الأعمال 
في مواجهة الأزمات«

دبو�شي: لمهارات وفر�ش عمل وتعزيز ال�شركات النا�شئة

»غرفة طرابل�ش«: اإلتزام بالخيارات 
الوطنية لمواجهة االأزمة االإقت�شادية

في ختام الور�سة، دبو�سي يتو�سط الخبراء الهولنديين

اأثناء اللقاء

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

لح�سور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
ي�سر مجل�س اإدارة ال�سركة ال�سياحية لتلفريك �سير �س.م.ل. 
العمومية  الجمعية  اجتماع  لح�سور  ال�سركة   م�ساهمي  دعوة 
غير العادية الذي ينعقد يوم ال�سبت في 2020/1/18 ال�ساعة 
�سارع  طرابل�س:  في  ال�سركة  مركز  في  ظهرًا  ع�سرة  الثانية 
عدم  حال  وفي  ثاني،  طابق   – فتال  �سنتر   – كرامي  محمد 
اكتمال الن�ساب تكون الجمعية العمومية غير العادية مدعوة 
يوم  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  في  الثانية  للمرة  لالجتماع 
ح�سر  بمن  وذل��ك  المكان  نف�س  في   2020/2/3 في  الثنين 

لبحث واإقرار جدول الأعمال التالي:
- زيادة راأ�س مال ال�سركة بتحرير اأ�سهم جديدة لالأ�سخا�س 
الذين قدموا حقوقاً عينية لل�سركة تنفيذًا لعقود مجازة موقعة 
معهم، جرى تنفيذ تلك الأعمال على العقارات العائدة لل�سركة 

في منطقتي �سير وبقاع�سفرين العقارية.
قبل  من  محلف  خبير  بتعيين  الإدارة  لمجل�س  الإج��ازة   -
الأع��م��ال  لتخمين  ال�سمالي  لبنان  ف��ي  التجارية  المحكمة 
والن�ساءات والمباني المقامة على العقارات العائدة لل�سركة 
العقود  اأ�سحاب  باأ�سماء  جديدة  اأ�سهم  تحرير  اأجل  من  وذلك 

الموقعة مع ال�سركة.
- اأمور اأخرى.

مجل�س الإدارة 

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

لح�سور اجتماع الجمعية العمومية العادية
ي�سر مجل�س اإدارة ال�سركة ال�سياحية لتلفريك �سير �س.م.ل. 
العمومية  الجمعية  اجتماع  لح�سور  ال�سركة   م�ساهمي  دعوة 
ال�ساعة   2020/1/18 في  ال�سبت  يوم  ينعقد  الذي  العادية 
�سارع  طرابل�س:  في  ال�سركة  مركز  في  ظهرًا  ع�سرة  الحادية 
محمد كرامي – �سنتر فتال – طابق ثاني، وفي حال عدم اكتمال 
لالجتماع  مدعوة  العادية  العمومية  الجمعية  تكون  الن�ساب 
في  الثنين  يوم  من  ع�سرة  الحادية  ال�ساعة  في  الثانية  للمرة 
واإقرار  لبحث  بمن ح�سر  المكان، وذلك  نف�س  في   2020/2/3

جدول الأعمال التالي:
ال�سركة  ن�ساط  حول  الإدارة  مجل�س  تقرير  على  الطالع   -

واأعمالها.
باقرار  تنتهي  �سنوات  ثالث  لمدة  المجل�س  ولية  تجديد   -

ميزانية 2019.
لالأعوام  ال�سركة  لح�سابات  اأ�سا�س  مراقبة  مفو�س  تعيين   -

.2019-2018-2017
- الطالع على تقرير مفو�س المراقبة حول ح�سابات ال�سركة 

لالأعوام 2018-2017-2016.
لالأعوام 2017-2016- ال�سركة  الم�سادقة على ميزانية   -

.2018
ال�سركة  مع  التعاقد  الإدارة  مجل�س  لأع�ساء  الترخي�س   -

عماًل باأحكام المادتين 158-159 من قانون التجارة.
- اأمور اأخرى.

 مجل�س الإدارة 

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
اليا�س  اأب��و  البير  يو�سف  طلب 
ب��ال��وك��ال��ة ع���ن ودي���ع���ة ال��راع��ي 
�سائع  بدل  �سند  �سمعان  ومخايل 

للعقار 1327 �سرعل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

بطر�س  رومانو�س  جورج  طلب 
روم��ان��و���س  ورث���ة  اأح���د  ب�سفته 
للعقار 36  بدل �سائع  �سند  بطر�س 

بكفتين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

دي��اب  �سليم  اهلل  رزق  ط��ل��ب 
بالوكالة عن دانيال دياب �سند بدل 

�سائع للعقار 796 حدث الجبة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب طوني مي�سال ها�سم ب�سفته 
�سارياً بعقد بيع عن مي�سال �سوايا  
 2/1250 للعقار  �سائع  بدل  �سند 

دوما.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب مارون �ساهين بالوكالة عن 
اأحد ورثة مر�سد غنطو�س �سند بدل 

�سائع للعقار 5003 اأميون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب ايلي نقول زيدان بالوكالة 
عن نقول زيدان �سندي بدل �سائع 

للعقارين 8/3982 و9 كو�سبا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
عن  بالوكالة  طوبيا  بيار  طلب 
�سائع  ب��دل  �سند  ب�سور  ح�سان 

للعقار D 4/3975 اأميون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب جورج جبران بالوكالة عن 
جكلين عكر �سند بدل �سائع للعقار 

2/1731 كفرحزير.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

ط��ل��ب ع��ل��ي م��ح��م��ود ع��ب��ا���س 
�سلمى  ورث���ة  اح��د  ع��ن  بالوكالة 
للعقار  �سائع  ب��دل  �سند  ال��راه��ب 

358 علما.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
�سعيا  مخائيل  م��اري��ات  طلب 
�سعيا  مخايل  ورث��ة  اأح��د  ب�سفته 
 221 ل��ل��ع��ق��ار  ���س��ائ��ع  ب���دل  �سند 

بزعون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب حنا نقول كرم بالوكالة عن 
للعقار  �سائع  بدل  �سند  كرم  نقول 

1542 فيع.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

بالوكالة  كرم  جميل  تراز  طلبت 
بدل  �سند  كرم  بدرا  ورثة  اأحد  عن 

�سائع للعقار 2065 زغرتا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
�سفير  طانيو�س  ج��ورج  طلب 
عن  وبوكالته  نف�سه  عن  بالأ�سالة 
نهاد �سفير �سند بدل �سائع بالعقار 
�سفير  طانيو�س  نهاد  وع��ن   318

بالعقار رقم  2923 حدث الجبة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

هاني  وكيل  الكردي  ربيع  طلب 
اأحد  ب�سفته  �ساهين  عبدالم�سطفى 
ورثة عبدالمعطي م�سطفى �ساهين 
للعقارات 200  �سائع  بدل  �سندات 
و293  و257  و256  و255  و201 
وادي الجامو�س والعقار 586 بيت 

اأيوب.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
ب�سارة  ف��وزي  المحامي  طلب 
نهاد  ورث����ة  اأح����د  ع��ن  ب��وك��ال��ت��ه 
وافلين  طربيه  ف���وؤاد  وم��اري��ات 
�سندي  طربيه  ودي���ع  و���س��وزان 
 1368 للعقارين  �سائع  بدل  تمليك 

و1371 منطقة ب�ساتين الميناء.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

عن  بوكالته  العلي  محمد  طلب 
�سند  خليل  علي  ح�سن  ورث��ة  اأح��د 
تمليك بدل �سائع 483/25 التبانة.

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

ال�سندوق التعا�سدي الأطباء االأ�سنان في ال�سمال
رقم التاأ�سي�س 1/36 تاريخ 1999/12/2 �سجل تعا�سدي 1/71

ُيعلن ال�سندوق التعا�سدي لأطباء الأ�سنان في ال�سمال عن 
الحوادث  ل�سمان  الجماعي  التاأمين  عرو�س  با�ستدراج  البدء 
ال�سمال  في  الأ�سنان  لأطباء  ال�سندوق  لأع�ساء  والمر�س 

وعائالتهم والأقرباء.
لمن يهمه الأمر من ال�سركات ال�سامنة، للح�سول على دفتر 
بدار  اأو   03/694682 ال�سندوق  بمدير  الت�سال  ال�سروط 

النقابة 06/627526.
 2020/1/2 الخمي�س  يوم  العرو�س  لتقديم  مهلة  اآخ��ر 
العرو�س  وُتف�س  النقابة  دار  في  م�ساًء  الخام�سة  ال�ساعة 

ال�ساعة 5:30 م�ساء.
امين ال�سر                                                                         الرئي�س
د. هالل �سحادة                                          د. محمد علو�س
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المجل�س البلدي و�سع اإ�ستقالته بت�سرف االأهالي وُي�سر 
على اإ�ستقالة علم الدين 

طرابل�س اأحق برئا�سة »اتحاد بلديات الفيحاء«
نحذر من تكرار ت�سليم رئا�سة البلدية اإلى محافظ ال�سمال

خ�سر ال�سبعين
ال�سابين  ال�سقيقين  م�����س��رع 
ب�سبب  كاخية«  وراما  »عبدالرحمن 
يقطنانه  الذي  المنزل  �سقف  �سقوط 
بمثابة  كان  الميناء  في  اأ�سرتهما  مع 
ما  العالقات  فجرت  التي  ال�سرارة 
عبدالقادر  الميناء  بلدية  رئي�س  بين 
علم الدين واأع�ساء المجل�س البلدي.

اإ�ستقالة 19 ع�سوًا
با�ستقالة  ع�سوًا   19 تقدم  فقد 
الميناء«،  اأهل  »بت�سرف  و�سعوها 
وقد �سبقهم اأحد الأع�ساء بال�ستقالة 
اأمام النا�س، وهكذا لم يبَق �سوى علم 
الدين وحيدًا، بينما طالب الأع�ساء 

با�ستقالته في بيان جاء فيه: 
بيان من االأع�ساء الم�ستقيلين

بلدية  مجل�س  اأع�����س��اء  »يطلب 
علم  عبدالقادر  اإ�ستقالة  الميناء، 
الميناء  بلدية  رئا�سة  م��ن  ال��دي��ن 
الفيحاء«  بلديات  »اإتحاد  ورئا�سة 

حتى تاأخذ العدالة مجراها«.
المحافظ نهرا مرفو�س

»كما نلفت نظر اأهالي الميناء، ان 
اأمر  البلدية  اإدارة  المحافظ  اإ�ستالم 
مرفو�س، لأنه �سخ�سية غير مقبولة 
الميناء  اأه���ال���ي  م��ن  وم��رف��و���س��ة 

وطرابل�س و»الثورة على ال�سواء«.
تقديم  على  ا�سبوع  م��رور  بعد 
اأع�ساء المجل�س اإ�ستقالتهم »اإلى اأهل 
عنها  العودة  ربطوا  التي  الميناء« 

با�ستقالة رئي�س البلدية،
اإ�ستقالته  الدين  تقديم علم  وقبيل 
الفيحاء«  من رئا�سة »اإتحاد بلديات 
ع�سو  مع  ح��وارًا  »التمدن«  اأج��رت 
الذي  غازي  يحيى  البلدي  المجل�س 
ت��ح��دث ع��ن ال��ظ��روف والأ���س��ب��اب 
لتقديم  المبا�سرة  وغير  المبا�سرة 
ال���س��ت��ق��ال��ة وم��الب�����س��ات��ه��ا واآخ���ر 

الم�ستجدات في هذا المجال.
يحيى غازي

يحيى  البلدي  المجل�س  ع�سو 
غازي قال: 

نجم  ال�سكني وما  المبنى  »اإنهيار 
عنه لي�س اأمرًا �سهاًل ولم يكن بالمكان 
ان يقف المجل�س البلدي �سامتاً اأمام 
هذه الحادثة، فهناك م�سوؤولية اأدبية 
مبا�سرة،  وغير  مبا�سرة  واأخالقية 
بالمطلق  بالم�سوؤولية  �سعور  وهناك 
م�سوؤوًل  البلدية  رئي�س  يكن  لم  ولو 

ب�سكل مبا�سر عما حدث.
االإ�ستقالة اأقل ما يجب

م���ا ق�����رره ال��م��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي 
بوجه  يجب  ما  اأقل  هو  )الإ�ستقالة( 
اأي  وجود  بعدم  التق�سير  يبرر  من 
البلدية،  اإلى  موجه  كتاب  اأو  طلب 
ال�سعور  اأي��ن  ولكن  النهيار،  قبل 
المتدهورة  الحالة  اأمام  بالم�سوؤولية 

لالأبنية في الميناء القديمة.

الحادثة �سدمت الجميع
وحجمها  بالحادثة  دمنا  �سُ لقد 
الميناء  م�ستوى  على  لي�س  الكبير 
لبنان،  كل  في  بل  فقط  وطرابل�س 
اإلى  البلدي  المجل�س  دفع  ما  وه��ذا 

اتخاذ هذا القرار بالجماع.
غياب  اأم��ام  عنه  تراجع  ل  واأن 
وربما  الظهور  عن  البلدية  رئي�س 
بهدف الإ�ستفادة من عامل الوقت في 
رئا�سة  ان  على  يجمع  الكل  اأن  حين 

علم الدين للبلدية اإنتهت«.
هل لرئا�سته للإتحاد علقة 

بما قرره االأع�ساء؟
»اإتحاد  رئا�سة  ق�سية  تاأثير  وعن 
بلديات الفيحاء« واإذا ما كانت عاماًل 
اأ�سا�سياً في اتخاذ هذا القرار اأو�سح 

الع�سو البلدي يحيى غازي:
علم  )ع��ب��دال��ق��ادر  تر�سحه  »اأن 

الدين( لرئا�سة التحاد،
كان قرارًا �سخ�سياً منه،

ولم ي�ست�سر اأحدًا من المجل�س، 
اأبلغوه  ومن كانوا على علم بذلك 

ان هذه الخطوة خاطئة،
الميناء  لبلدية  منا�سبة  ولي�ست   

والوحدة داخل التحاد،
طرابل�س  بين  ال��ع��الق��ة  ف��ي  ول 

والميناء.
واأعتبر ما ح�سل بمثابة »خطف« 
توافقياً  انتخابه  كان  فلو  للرئا�سة، 
لكان الأمر عادياً، ولكن »�سلب« هذا 

المن�سب اأمر غير منا�سب.
الأولى  هي  طرابل�س  بلدية  ان  اإذ 
وحجماً  ع��رف��اً  الت��ح��اد:  برئا�سة 
تظلل  التي  الخيمة  فهي  واإمكانيات، 
الكل، عدا عن ان موؤ�س�سات التحاد 
جانب  اإل���ى  طرابل�س  �سمن  تقع 
مختلف  ف��ي  بلديتها  م�����س��اه��م��ات 
ي�سبح  العرف  ان  كما  المجالت، 

اأقوى من القانون بمرور الزمن«.
ن�سحته

عدة  ن�سحته  »�سخ�سياً  اأ�ساف: 
التحاد  رئا�سة  توليه  منذ  م��رات، 
المركز  هذا  عن  بالبتعاد  بالإنابة، 
ينعك�س  و�سوف  منا�سب  غير  لأن��ه 
الأمر  ينتقل  وقد  الجميع  على  �سلباً 
لم  ولكنه  �سلبي،  ب�سكل  ال�سارع  اإلى 

ي�ستمع لن�سيحة اأحد«.
ماذا عن القرار الجماعي؟

وعن هذا الجماع الفريد من نوعه 
الميناء على موقف  في تاريخ بلدية 

موحد قال: 
اأدت  »الم�سيبة تجمع، والحادثة 
اإلى اإجماع في كل الميناء، واأع�ساء 
المجل�س البلدي هم من اأبناء الميناء 
يتفاعلون مع م�سكالت المدينة وهذا 

واجبهم«.
اأ�ساف: »ان الختالف في وجهات 
اأمر  الطبيعية  الظروف  في  النظر 
الظروف  في  ولكن  و�سحي،  عادي 
ال�ستثنائية على الأع�ساء ان يكونوا 

كتلة واحدة، وناأمل ان توؤ�س�س هذه 
اأجل  من  م�ستقبالً  لتوافق  التجربة 

الميناء«.
لماذا االإ�ستقالة الأهل الميناء 

ال عبر المحافظ نهرا؟
ال�ستقالة  و�سع  اأ�سباب  وع��ن 

بت�سرف اأهل الميناء قال:
»طالبنا رئي�س البلدية بال�ستقالة 
ح�سل،  ما  اأمام  الم�سوؤولية  وتحمل 
كما اأو�سحنا في البيان ان ما اأقدمنا 
عليه هو لحماية اإدارة البلدية من اأن 
ال�سمال  محافظ  بت�سرف  تو�سع  
الذي �سبق اأن جربته الميناء في هذا 
المن�سب، بالإ�سافة اإلى اأن »الثورة 
رمزي  المحافظ  ان  توؤكد  ال�سعبية« 
نهرا �سخ�سية غير مرغوب بها، وهو 
ب�سكل  البلدية  قيادة  على  قادر  غير 
لأ�سحابها،  الحقوق  واإعطاء  �سليم 
الميناء  لأهل  ال�ستقالة  كانت  لذلك 

الذين نخ�سع لرغبتهم وقرارهم«.
وجهنا كتبًا اإلى رئا�سة الوزراء 

ووزارة الداخلية
واأ�ساف: »وجهنا كتاباً اإلى رئي�س 
وزي���رة  واإل����ى  ال������وزراء  مجل�س 
ح�سل  م��ا  فيه  �سرحنا  ال��داخ��ل��ي��ة 
المطالب  البلدي  المجل�س  وموقف 
ت�سليم  وع��دم  الدين  علم  با�ستقالة 
الرئا�سة لمحافظ ال�سمال. واعتقد اأن 
دعم  ال��ذي  ال�سيا�سي«  »التحالف 
و�سول علم الدين اإلى رئا�سة البلدية 
ان  ُيفتر�س   2016 انتخابات  ف��ي 
�سوناً  لال�ستقالة  عليه  ي�سغط 
وبلديتهم  الميناء  اأه��ال��ي  لم�سالح 

وُح�سن �سير العمل«.
مقر البلدية مغلق تمامًا

ع�سو مجل�س بلدية الميناء يحيى 
غازي تابع:

»مقر بلدية الميناء �سبه مغلق منذ 
الأي��ام الأول��ى لن��دلع »ال��ث��ورة«، 
وبعد الحادثة اأ�سبح مغلقاً بالكامل. 
ون��ت��خ��وف م��ن وق����وع ح���وادث 
م�سابهة بوجود عدد كبير من الأبنية 
الأثرية والتراثية الآيلة لالنهيار في 
ف�سل  ف��ي  اأن��ن��ا  خا�سة  لحظة  اأي��ة 

ال�ستاء«.
علم  �ساحة  في  اأ�سحت  »ال��ك��رة 
مع  ين�سجم  اأن  يجب  ال��ذي  الدين 
يتخذ  واأن  ومحيطه  وبيئته  نف�سه 
���س��ع��ورًا منه  ال��م��ن��ا���س��ب  ال���ق���رار 
بالم�سوؤولية التي تقع على الم�سوؤول 
ولو لم يكن له دخل مبا�سر بحدث ما، 
الخطاب  بن  عمر  الخليفة  في  ولنا 
عندما  مثال  خير  عنه(  اهلل  )ر�سي 

قال:
»لو تعثرت دابة في العراق ل�ُسئل 
د  عنها عمر يوم القيامة: لماذا لم تعبِّ

لها الطريق«. 
هذا هو فقه الم�سوؤولية الذي علينا 
ال��ق��رار  اإت��خ��اذ  ف��ي  ب��ه  نقتدي  ان 

المنا�سب في الوقت المنا�سب«.

بلديات  »اإت��ح��اد  رئي�س  اأ���س��در 
الميناء  بلدية  رئي�س  ال��ف��ي��ح��اء« 
عبدالقادر علم الدين بياناً جاء فيه:

رئا�سة  من  اإ�ستقالتي  تقديم  »اإن 
رئي�س  اإمتنع  بعدما  اأت��ى  الت��ح��اد 
في  الم�ساركة  عن  طرابل�س  بلدية 
التحاد، وعّلق رئي�س بلدية القلمون 
هذا  ان  يعني  مما  فيه،  ع�سويته 
التحاد  عمل  اأم��ام  عقبة  �سُي�سكل 
اأكون  ان  اعتد  لم  واأن��ا  واإنتاجيته، 
ان  وخ�سو�ساً  منتج  غير  رئي�ساً 
كلها  التحاد  ومدن  طرابل�س  مدينة 
للمناكفات  الوقت  ترف  لديها  لي�س 

ال�سيا�سية«.
ماذا بعد االإ�ستقالة... قانونًا؟
ويبقى ال�سوؤال: ماذا بعد اإ�ستقالة 

علم الدين من رئا�سة التحاد؟
�سوؤال  على  اأجاب  قانوني  م�سدر 

»التمدن«: 
قانون  من   120 ال��م��ادة  »تن�س 
التحاد  مجل�س  »اأن  على  البلديات 
اأو  القائمقام  ل��دع��وة  ب��ن��اء  يلتئم 
ونائب  الرئي�س  لنتخاب  المحافظ 
اأو  القائمقام  ي�سترك  ول  الرئي�س، 
المحافظ في هذه النتخابات اإن كان 

متولياً اأعمال البلديات«.

رمزي نهرا ال ي�ستطيع الح�سور 
اإلى مقر المحافظة الإعت�سام 

�سده
اأ�ساف الم�سدر:

»بعد اإ�ستقالة علم الدين، وقبولها 
ال�سمال  محافظ  على  يتعذر  حكماً، 
اإل���ى جل�سة  ال��دع��وة  ن��ه��را  رم���زي 
لالتحاد  ج��دي��د  رئ��ي�����س  لن��ت��خ��اب 
وح�سورها لعدم تمكنه من الح�سور 
ال�سرايا  ف��ي  المحافظة  مقر  اإل���ى 
المتظاهرين  من  عدد  �سغط  ب�سبب 
�سرايا  اأمام  دوماً  يعت�سمون  الذين 
طرابل�س مطالبين باإقالة رمزي نهرا 

كمحافظ لل�سمال«.
بلديتا طرابل�س والقلمون 

جمدتا ع�سويتهما
واأ�سار الم�سدر اإلى انه »في هذه 
التحاد  رئي�س  نائب  يتولى  الحالة 
البداوي  بلدية  )رئي�س  الم�سوؤولية 
مجل�س  ول��ك��ن  غ���م���راوي(،  ح�سن 
لقرار  نظرًا  معطاًل  �سيكون  التحاد 
والقلمون  طرابل�س  بلديتي  رئي�سي 
بعدم  دنكر  وط��الل  يمق  ريا�س  د. 
ع�سوية  وب��ت��ج��م��ي��د  ال��م�����س��ارك��ة 
ال��ب��ل��دي��ت��ي��ن ل��ح��ي��ن ت�����س��ح��ي��ح 

الأو�ساع...«.

قبل اإ�ستقالة عبدالقادر علم الدين 
رئي�س  اأ�سدر  الإت��ح��اد  رئا�سة  من 
البيان  دنكر  ط��الل  القلمون  بلدية 

التالي:
الإنتخاب  لتداعيات عملية  »نظرًا 
ف��ي »اإت���ح���اد ب��ل��دي��ات ال��ف��ي��ح��اء«، 
ورف�ساً لأجواء الإنق�سام الحا�سل«.
ب�سرورة  قناعتنا  من  »واإيماناً 
التعاون والتكامل بين جميع مكونات 
النهو�س  اأج��ل  من  ومدنه  الإتحاد 
حر�سنا  ما  وهو  بواجباته،  والقيام 
عليه واأكدناه من خالل توا�سلنا مع 
و  الإن��ت��خ��اب  عملية  قبل  الجميع 

بعدها«.
»فاإنني، اأعلن في الو�سع الحالي، 
اإجتماعات  ف��ي  م�ساركتي  تعليق 

مجل�س الإتحاد، 

وتعزيز  للحوار  للمجال  اإف�ساحاً 
بين  اللحمة  وعودة  التالقي  �سيغة 

اأع�ساء المجل�س، 
اأهلنا  م�سلحة  فيه  لما  معاً  للعمل 

في مدن الفيحاء«.
رئي�س بلدية القلمون

طالل محمد ها�سم دنكر

المناطق  ت�سهده  م��م��ا  ب��ال��رغ��م 
وتظاهرات  اعت�سامات  من  اللبنانية 
الوافدة  ال�سياحة  فاإن  طرق،  وقطع 

اإلى طرابل�س لم تتوقف، 
علي  المتطوع  ال�سياحي  الدليل 
انه  »التمدن«  ل�  قال  الخواجة  عزت 
التقى خالل ال�سهر المن�سرم ت�سرين 

الثاني:
في  ورافقهم  اأجنبياً  �سائحاً   373
جولت على معالم طرابل�س الأثرية 

والتراثية.
وقد توزع هوؤلء ال�سياح، بح�سب 

جن�سياتهم على النحو التالي:
بولندا   ،44 ا�سبانيا   ،146 فرن�سا 
30، هولندا 29، ال�سين 17، ايطاليا 
 ،11 ال��م��ان��ي��ا   ،13 ان��ك��ل��ت��را   ،14
 ،7 بلجيكا   ،9 اأميركا   ،11 �سوي�سرا 
 ،3 رو�سيا   ،4 اأذربيجان   ،6 اليونان 
 ،2 �سلوفاكيا   ،3 ال�سويد   ،3 كندا 
 ،2 نيوزلندا   ،2 النم�سا   ،2 المك�سيك 
العربية  )الإم��ارات  دبي   ،2 ت�سيكيا 
اإيرلندا   ،1 الأرجنتين   ،1 المتحدة( 
 ،1 المتحدة(  )المملكة  وي��ل��ز   ،1
 ،1 تركيا   ،1 اأوكرانيا   ،1 ا�سكتلندا 
او�ستراليا، 1، ليتوانيا 1، الدانمارك 
 ،1 ك��ون��غ  ه��ون��غ   ،1 ال��ب��رت��غ��ال   ،1

رو�سيا البي�ساء 1.

الوزير ال�سابق – المهذب وخفيف 
مقطع  ن�سر  وه���اب  وئ���ام   – ال��ظ��ل 
فيديو يدعي فيه »اأن محافظ ال�سمال 
دولر(  األف   ...  ( خ�سر  نهرا  رمزي 
القمار  طاولة  على  العام  المال  من 

في م�سر«.
وقال وهاب: »اإعتبروها اإخبار اأو 
كمان �سار نهرا خط اأحمر ممنوع ان  

ي�سقط«.
المبلغ  قيمة  حذفنا  »التمدن«: 
الذي حدده وهاب لتقديرنا اأنه مبالغ 

به كثيرًا... 
اإعتبروا  وهاب  قال  كما  كل،  على 
الحقيقة ول  الخبر »اإخبار« لإظهار 
دون  النا�س  لكرامة  التعر�س  يجوز 

تحقيق واإثبات.

بكرة  طرابل�س  المتحد«  »ن��ادي 
بلدية  اإل���ى  بال�سكر  ت��وج��ه  ال�سلة 
ط��راب��ل�����س ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل��الأن��دي��ة 
الريا�سية في المدينة بما فيها »نادي 
حر�س  من  اإنطالقاً  »وذلك  المتحد«، 
البلدي  المجل�س  واأع�ساء  البلدية 
ع��ل��ى دع���م ال��ري��ا���س��ة والأن���دي���ة 
الظروف  ظل  في  خا�سة  الريا�سية، 
قطاعات  كافة  بها  تمر  التي  ال�سعبة 
الريا�سية  الأندية  وبينها  المدينة 
التي تمثل طرابل�س واأبناءها ب�سورة 

ح�سارية وم�سرفة«.
نوؤكد وَنِعد بالعمل الدوؤوب 

لرفع اإ�سم طرابل�س عاليًا
طرابل�س  لبلدية  نقدر  اإذ  »اإن��ن��ا 
ن�ست  بما  التزامهم  واأع�ساء  رئي�ساً 
تقديم  لجهة  البلدية  قوانين  عليه 
للجمعيات  الج��ت��م��اع��ي  ال���دع���م 

والأندية الريا�سية، 
المتحد«  »ن��ادي  ا�ستمرار  نوؤكد 
والحر�س  الدوؤوب  بالعمل  طرابل�س 

الكبير على:
تمثيل طرابل�س خير تمثيل، 

ورفع ا�سم طرابل�س عالياً في كافة 
المحافل«.

ع�شو مجل�ش بلدية الميناء يحيى غازي:
لم يكن باالإمكان ال�شكوت عن انهيار �شقف المبنى 

وما نجم عنه من �شقوط �شحايا

رئي�ش »اإتحاد بلديات الفيحاء« 
عبدالقادر علم الدين اإ�شتقال

فماذا يقول القانون بعد االإ�شتقالة

رئي�ش بلدية القلمون طالل دنكر: اأعلن 
تعليق م�شاركتي في اجتماعات االإتحاد

ال�شياحة اإلى طرابل�ش 
لم تتوقف

 373 �شائحًا زاروا 
المدينة في ت�شرين 

الثاني

»نادي المتحد«: ن�شكر 
البلدية ونوؤكد العمل 

والحر�ش على رفع 
اإ�شم طرابل�ش عاليًا

وهاب: هل �شار نهرا 
خط اأحمر ممنوع ان ي�شقط؟

يحيى غازيتالوة البيان

اأحمد ال�سفدي

علي الخواجة

المحافظ نهرا وئام وهاب

طالل دنكر

علم الدين
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كتب با�سم بخا�س-ع�سو مجل�س بلدية طرابل�س ما يلي:
تتولى »هيئة اإدارة ال�سير والمركبات« م�سوؤولية كل ما 
يتعلق ب : ال�سارات ال�سوئية لل�سير، لوحات ال�سيارات 
)التي غيرناها منذ فترة(، تخطيط هند�سة ال�سير )و�سع 
جوانب  على  الوقوف   ،)... لوحات،  اإر�سادات،  خطط، 
الطرق )باركميتير وغيره(، الإعالم والتوجيه، ... وذلك 

بالتن�سيق
مع البلديات وقوى الأمن. 

تتبع هذه الهيئة لوزارة الداخلية وتراأ�سها المدير العام 
ال�سيدة هدى �سلوم التي اأوقفتها القا�سية غادة عون بتهمة 

الف�ساد ودافع عنها النائب هادي حبي�س.
ملفات  اأر�سلت  حين  كثيراً  طرابل�س  بلدية  عانت 
يتم  )التي  ال�سوئية  والإ�سارات  )الجديد(  الباركميتير 

تنفيذها حالياً( اإلى بيروت ولنا تجربة
مريرة مع ال�سيدة هدى �سلوم.

ُمرفق، �سورة عن عنوان المقال المن�سور العام الما�سي 
في �سحيفة التمدن. 

دون  وم��ن  نزيه  ق�ساء  دون  من  وط��ن  بناء  يمكن  ل 
محا�سبة.

8

خ�سر ال�سبعين
»الثورة  عمر  من  م�سيا  �سهران 
طرابل�س  كانت  وق��د  ال�سعبية«، 
»عرو�سة الثورة« المتاألقة دائماً في 
ميدانها  في  وخا�سة  ال�ساحات  كل 
)���س��اح��ة ال���ن���ور( ي��ح��ر���س��ه��ا اهلل 
وم��ج��م��وع��ة »ح���را����س ال��م��دي��ن��ة« 

وتتطلع اإلى غد اأف�سل.
اأبو محمود �سوك

ولإعطائها حقها اأجرت »التمدن« 
ح������وارًا م���ع م�����س��وؤول »ح��را���س 
الذي  �سوك  محمود  اأب��و  المدينة« 
ت��ح��دث ب���داي���ة ع���ن ال��م��ت��غ��ي��رات 
التي  والتح�سينات  وال��ت��ع��دي��الت 
في  ال��ث��ورة«  »م��ي��دان  اإل��ى  ادخلت 
المدينة  حرا�س  دور  اأما  طرابل�س، 
يترك  م��ن  اآخ���ر  ون��ح��ن  فم�ستمر 
ال�ساحة. وقال: »ل �سك اأن البدايات 
جهود  اإل��ى  وبحاجة  متعبة  تكون 
معرفة  من  المرء  يتمكن  كي  كبيرة 

النا�س المتواجدين على الأر�س:
- اأفكارهم،

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اإن���ت���م���اءات���ه���م   -
والمناطقية،

اإج�����راء »غ��رب��ل��ة«  ث��م  - وم���ن 
ال�سهرين  م���دار  ع��ل��ى  اإ���س��ت��م��رت 
بع�س  اإل���ى  وت��ح��ت��اج  الما�سيين 

الوقت«.
موالون ومعار�سون وم�ستقلون

اأ�سخا�س  ال�ساحة  »في  اأ�ساف: 
ومعار�سة  م���والة  اإل���ى  ينتمون 
ال�سلطة وم�ستقلين، والكل ُيدرك ان 
الف�ساد  في  غارقة  ال�سلطة  اأح��زاب 
هذا  الما�سية،  العهود  م��دى  على 
في  رئي�سياً  �سبباً  كان  الذي  الف�ساد 

اإندلع الثورة ال�سعبية«.
الواقع االقت�سادي والفقر

روزنامة  على  ا�ستجد  ما  وع��ن 
مرور  بعد  ال��ث��ورة«  »حرا�س  عمل 

�سهرين قال �سوك:
المدينة«  »حرا�س  من  »اإدراك���اً 
لها  يرثى  حالة  اإل��ى  ذاه��ب��ون  اأننا 
التوجه  كان  والعوز  الفقر  ب�سبب 
جانب  اإلى  الجتماعي،  العمل  نحو 
وتنظيم،  اإ���س��راف  من  به  نقوم  ما 
وهذه الحالة بداأت تظهر ب�سكل كبير 
من  العديد  في  العمل  توقف  ب�سبب 
العمل  وم���ج���الت  ال��م��وؤ���س�����س��ات 
و�سرف الكثيرين من عملهم واإرتفاع 
الأ���س��ع��ار ف��ي ظ��ل غ��ي��اب رق��اب��ة 
كبيرًا  �سغطاً  �سكل  مما  ال��دول��ة... 

على غالبية النا�س، 
»تعا... ت�سّوق عنا« الدوالر بـ 

1500 ل.ل.
ول��ذل��ك ب����ادرت »ه��ي��ئ��ة اإن��ق��اذ 
اإلى  المدينة«  و»حرا�س  طرابل�س« 
»تعا  بعنوان  لن�ساط  التح�سير 
ل.ل.   1500 وال��دولر  عنا«  ق  ت�سوَّ
في 7 و8 كانون اأول الجاري، بهدف 
طرابل�س  اإل��ى  المت�سوقين  ج��ذب 
فيها،  القت�سادية  العجلة  وتحريك 
التي  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��ط��ورات  ول��ك��ن 
ا�سبوع  نهاية  كل  في  عادة  تح�سل 
الم�سروع  ه��ذا  نجاح  دون  حالت 

الذي �سنوا�سل العمل فيه«.
»مطبخ وجبات الخير«

»اأن�ساأنا »مطبخ وجبات  اأ�ساف: 
الخير« لإطعام المحتاجين وعابري 
المطعم  اإ�ستقطب  وق��د  ال�سبيل، 
حالت موؤلمة جدًا، فبع�س العائالت 
المدينة  اأح��ي��اء  بع�س  م��ن  ت��اأت��ي 
تناول  اأج���ل  م��ن  م�سياً  البعيدة 

الطعام.
توزيع ثياب

ك��م��ا ب��ا���س��رن��ا ب��ج��م��ع ال��ث��ي��اب 
لتوزيعها في المناطق الفقيرة، وكل 
من يرغب با�ستطاعته تقديم ما يريد 
ار�سالها  ثم  بفرزها  نقوم  ثياب  من 

اإلى المناطق الأكثر عوزًا.
واأدوية

اأدوية ل  الذين لديهم  وطلبنا من 
يحتاجونها تقديمها لنقوم بتوزيعها 
على المر�سى المحتاجين بناء على 
و�سفات طبية حديثة وبالتعاون مع 

اأطباء«.
الوجبات ممولة من العائلت 

من مختلف المناطق
في  ال��م��واد  »ان  �سوك  واأو���س��ح 
من  ممولة  الخير«  وجبات  »مطعم 
عائالت من طرابل�س وال�سمال، ومن 
مما  اللبنانية،  المناطق  مختلف 
اللبنانيين،  بين  التعا�سد  عن  يعبر 
الُمعد لذلك  ويتم الطهي في المطبخ 
في  المدينة«  »ح��را���س  م��رك��ز  ف��ي 

ال�ساحة«.
َتان ِمَن�سَ

وردًا على �سوؤال حول »المن�سة« 
التي كانت مدار خالفات بين البع�س 

قال:
»المتنقلة«

من  بمبادرة  المتنقلة  »المن�سة 
وهي  تنتف�س«  طرابل�س  »مجموعة 

تتنقل بين المناطق الطرابل�سية.
»الثابتة«

الثابتة،  للمن�سة  بالن�سبة  اأم��ا 
�ستين يوماً  ن�ستلمها خالل  لم  فنحن 
اليوم  ف��ي  وذل��ك  �ساعات  �ست  اإّل 
الخام�س ع�سر للثورة، ولكننا اإتفقنا 
على ان تكون المن�سة من�سجمة مع 
ال�ساحة وعدم ال�سعود اإليها من قبل 
الفتن  واأ����س���ح���اب  ال��م��وت��وري��ن 

والم�سطادين في الماء العكر«.
زوار طرابل�س يده�سوا بما 

يرونه
وع���ن ���س��دى وان��ط��ب��اع��ات من 
المناطق  م��ن  ال�����س��اح��ة  ي����زورون 

اللبنانية الأخرى قال:
بطرابل�س،  ي��ف��اج��اأون  »اإن���ه���م 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م م����ن »ال��م��ن��اط��ق 
يومية  زيارات  وهناك  الم�سيحية«، 

اللبنانية،  المناطق  مختلف  م��ن 
»طرابل�س  ب�  اإندها�سهم  وي��ب��دون 
وخالفاً  الم�سترك«،  العي�س  مدينة 
لما تر�سخ في اأذهانهم عن �سفات ل 

تمت للمدينة ب�سلة«.
»االإ�سكاالت المفتعلة« لم 

توؤثر اإاّل ليومين
وعن تاأثير »ال�سكالت المفتعلة« 
»�ساحة  من  بالقرب  ح�سلت  التي 
ال�سعبية  الم�ساركة  على  الثورة« 

قال:
فقط  يومين  لمدة  �سلباً  اإنعك�ست 
يتراجع  ان  طبيعي  اأم���ر  وه���ذا 

الح�سور،
بالأمان  اإح�سا�سهم  وبعد  ولكن 
عاد الجميع اإلى �ساحتهم والم�ساركة 

بالن�ساطات المختلفة«.
وقطع الطرق

اأ�ساف: »قطع الطرقات الداخلية 
في  الم�ساركة  على  �سلباً  اإنعك�س 
ال�����س��اح��ة، ول��ك��ن ت��م ت��ج��اوز هذه 

الم�ساألة بالتعاون مع »الثوار«، 
ب�سكل  المدار�س  فتح  اأعيد  كذلك 

طبيعي، 
والم�سارف مفتوحة اأي�ساً، 

اأغلبية  بين  توافق  هناك  ولكن 
»موؤ�س�سات  اإغ��الق  على  »ال��ث��وار« 

الجباية العامة«، 
اإط����ار خ��ط��ة يجري  ف��ي  وذل���ك 
اإعدادها حالياً، كجزء من »الع�سيان 
مناطق  في  يتجلى  ال��ذي  المدني« 
ال�����س��م��ال لأن��ه��ا الأك��ث��ر ف��ق��رًا ول 
ي�ستطيع النا�س دفع الم�ستحقات من 

جباية و�سرائب و...«.
»قب�سة الثورة« و»�سجرة 

الميلد«
الثورة«  »قب�سة  »ان  واأو�سح 
ُو���س��ع��ت ب��م��ب��ادرة خ��ا���س��ة من 
نا�سطين، واأي�ساً �سجرة الميالد، لم 
اأي  حرق  من  خوفاً  ذلك  نوؤيد  نكن 
منهما بعد اأن اأظهرنا وجه طرابل�س 
وبالتالي  ال��واح��د  العي�س  مدينة 
وافقنا  ولكن  ال��وراء،  اإل��ى  العودة 
على و�سع القب�سة وال�سجرة تحت 

الحماية«.
اإحتمال  ع��ن  ���س��وؤال  على  وردًا 
اإقامة اإحتفال بالميالد المجيد اأ�سوة 
»ذك��رى  في  اأقيم  ال��ذي  بالحتفال 
المولد النبوي ال�سريف« قال �سوك:

»حتى الآن لم يتقرر �سيء، ولكن 
في  احتفال  تنظيم  �سيتم  انه  علمت 
ال��ج��اري  الأول  ك��ان��ون  و21   20
ر�سيد  معر�س  في  طرابل�س  لأطفال 
ك���رام���ي ال���دول���ي ب���م���ب���ادرة من 

نا�سطين«.

الت�سامح	 زيادة،	 طارق	 هيا	
ديريدا	 الى	 عربي	 ابن	 من	 )مختارات	
حروب	 حول	 ذاتية	 و�سير	 وروايات	
وال�سلم	 والذاكرة	 	1990-1975
الموؤ�س�سة	 بيروت،	 لبنان(،	 في	 الأهلي	
جزء	 الدائم،	 الأهلي	 لل�سلم	 اللبنانية	
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�س.
الذاكرة اللبنانية الجامعة 

والم�ستركة وتوجهات تربوية
زي��ادة  ط��ارق  هيا  كتاب  ُي�سكل 
الموؤ�س�سة  عن  ال�سادر  »الت�سامح« 
اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم توثيقاً 
الجامعة  اللبنانية  للذاكرة  معا�ساً 
هذا  نقل  �سبيل  وف��ي  والم�ستركة 

التراث اإلى الأجيال الجديدة.
»ما  المقدمة:  في  الموؤلفة  تقول 
اأوحى بهذه المختارات عن الت�سامح 
اللبنانية  الموؤ�س�سة  اجتماعات 
الحروب  خالل  الدائم  الأهلي  لل�سلم 
في لبنان بم�ساركة مفكرين ومثقفين 
اأوجه  مختلف  في  للبحث  وفاعلين 

حماية التوا�سل بين اللبنانيين.
عربي  ابن  اإلى  الأفكار  بي  عادت 
ال���ذي ج��ع��ل ال��ح��ب دي��ن��ه، واإل���ى 
ال�سخروب  نا�سك  نعيمة  ميخائيل 
عبر  ال��ك��ن��ائ�����س  اأج���را����س  ي�سمع 
يوحنا  البابا  قدا�سة  واإلى  الوادي، 
بول�س الثاني يتلقى الر�سا�سات من 
ف��داواه  الحقد  �سكنه  اأرع��ن  �ساب 
ان  عندها  اأيقنت  بالت�سامح.  البابا 
اإّل ان اجتياح  الت�سامح هو العالج. 
ثم  الخليل،  في  الإبراهيمي  الم�سجد 
في  الأق�سى  الم�سجد  حرمة  خرق 
واإقامة  القيامة  وكني�سة  القد�س 
ثم  فل�سطين،  في  الكراهية  حائط 
نيوزيالندا  ف��ي  ال��ج��ام��ع  م��ج��زرة 
من  �سبق  وم��ا  �سيرلنكا  وم��ج��زرة 
اإلى  ذلك  كل  اأع��اد  وك��وارث،  ماآ�سي 
اإن�سانية  على  ال��خ��وف  م�ساعري 

والكراهية.  الحقد  اأمرا�س  تعاني 
الت�سامح.  اأوراقي دفاعاً عن  جمعت 
هكذا جاءت فكرة الكتاب الذي اأرجو 
بالقيم  تعلقنا  ل��دي��ن��ا،  ي��ع��زز  ان 
الكرامة  ف��ي  ال��ك��ب��رى  الإن�����س��ان��ي��ة 

الإن�سانية«.
اأنطون  للدكتور  تقديم  في  وجاء 
الد�ستوري  المجل�س  ع�سو  م�سّره، 
اليون�سكو  كر�سي  ورئي�س  �سابقاً 
لدرا�سة الأديان المقارنة والو�ساطة 
القدي�س  ج��ام��ع��ة  ف��ي  وال���ح���وار 
يو�سف: »ما جمعته هيا زيادة لي�س 
الت�سامح  ح���ول  مكتبية  درا���س��ة 
انه  الم�ستركة.  الجماعية  والذاكرة 
ثمرة متابعة واهتمام وقناعة ونمط 
الت�سامح  هكذا  نعي�س  ليتنا  حياة، 
حياة  نمط  اإلى  فيتحولن  والذاكرة 
تتحمل  ل  وقيم  يومية  وممار�سة 
وطنية  مناعة  وُتك�سبنا  الم�ساومة 
تتغلب على الفتن. منظمة اليون�سكو، 
على  حافظت  تاأ�سي�سية،  وثيقة  في 
المفهوم وحددت تف�سيلياً م�سامينه 
والحترام  والم�ساواة  التفاعل  في 
ال��ت��راث  ف��ي  الت�سامح  ال��م��ت��ب��ادل. 
المعا�سة  ال��ق��راءة  وف��ي  الإ�سالمي 

لالإيمان مالزم للرحمة والمحبة.

الإن���������س����ان ال���وا����س���ع الأف�����ق 
والروحانية هو القادر على الت�سامح 
والرحمة ومحبة الت�سامح. غالباً ما 
ال��ق��ب��ول  ف��ي  ال��ت�����س��ام��ح  نخت�سر 
ال��ع��الق��ات  واآداب  ب��ال��ت��ب��اي��ن 
مع  والحوار  والتفاعل  الجتماعية 
والروحي  القيمي  الجانب  اختزال 

في الت�سامح. 
ما الرابط بين الت�سامح والذاكرة؟ 
مقاربة  ال��ذاك��رة  تنقية  تتطلب 
الروا�سب النف�سية والنزاعات، لي�س 

من جانب واحد اأو اأكثر. 
كتاب هيا زيادة ذو فائدة ق�سوى 
م�ستركة  جماعية  ذاك��رة  بناء  في 
للم�ستقبل في لبنان بخا�سة في اإطار 
والتاريخ  المدنية  التربية  برامج 
وبرامج موؤ�س�سات ثقافية وتربوية. 
ُيف�سد غالباً الت�سامح في انزلقه اإلى 
والقول   Pacifism ال�ست�سالمية 
باأي �سيء والتكّيف مع كل الأو�ساع 
 Seuil de الم�سامحة  في  حد  دون 
لي�س  ال��ط��ب.  ف��ي  كما   tolerance
ي��ت��الءم  ل  م�����س��اوم��ة.  ال��ت�����س��ام��ح 
ومع  الل��ت��زام  ع��دم  م��ع  الت�سامح 
القبول باأي �سيء والتمو�سع ح�سب 
الظروف والأو�ساع بدون ثبات في 

قيم ل تتحمل الم�ساومة«.
ع��ل��ى غ���الف ال��ك��ت��اب »وث��ي��ق��ة 
عبيه  لأب���ن���اء  ت��اري��خ��ي  ت�����س��ام��ن 
وال�����ج�����وار« ح��ي��ث ت��ع��اه��د في 
والجوار  عبيه  اأبناء   2017/7/2
على الت�سامن. التاأمت هذه العامية 
اأب��ن��اء  »ل��ق��اء  جمعية  م��ن  ب��دع��وة 
الجبل« بالتعاون مع جمعيات اأهلية 
ما  »�سوا  �سعار:  تحت  و�سبابية، 
جمع  بم�ساركة  جبلنا...«،  منترك 
م�سيحيين  ال��ج��ب��ل  اأب���ن���اء  م���ن 
ال�سيد  م��ق��ام  دار  ف��ي  وم��وح��دي��ن، 
الأمير جمال الدين عبداهلل التنوخي 

في عبيه.

م�شوؤول »حرا�ش المدينة« اأبو محمود �شوك:
نقوم بتوزيع الطعام والثياب والدواء على 

المحتاجين
نتلقى مواد للطهي من مختلف المناطق اللبنانية

زوار طرابل�ش يعبرون عن ده�شتهم 
واإنطباعاتهم االيجابية

عن تجربة بلدية طرابل�ش مع هدى �شلوم

»الت�شامح«: كتاب جديد لهيا طارق زيادة

اأبو محمود �سوك متحدثًا الى »التمدن«

غالف الكتاب

)تتنة المن�سور �س 2(
كيف ل اأنتف�س غ�سباً واأثور وجعاً واأنا اأ�ساهد يومّياً 
كيف ُيفّت�س البع�س في حاويات الزبالة عن لقمة طعام 

يهزم بها جوعه.
واأثور وجعاً وقد تخطى عدد  اأنتف�س غ�سباً  كيف ل 
الم�سروفين من وظائفهم مئة وخم�سين األفاً، وعدد من 
واقفال  األفاً،  �سبعين  بنحو  الهجرة  بدافع  لبنان  غادر 
مئات الم�سانع والمتاجر وال�سركات، وما يزيد عن 250 

موؤ�ّس�سة �سياحّية، الخ...
اأنتف�س غ�سباً واأثور وجعاً واأرى باأم العين  كيف ل 
ول  والحجر  والب�سر  ال�سجر  تلتهم  الحرائق  كيف 
اأغرقت  وال�سيول  الأمطار  وكيف  لالإطفاء،  اإمكانيات 
الطرق وال�سّيارات واأتلفت الب�سائع في المحال التجارّية 
وهجرت النا�س من بيوتها، وال�سبب هو الف�ساد والغ�س 

ل من الم�سوؤولّيات. والإهمال وتبادل التهم والتن�سّ
كيف ل اأنتف�س غ�سباً واأثور وجعاً بوجه من �سّولت 
باأدوّية  الأثمان  اأغلى  يغ�س ويزّور ويتقا�سى  اأن  نف�سه 

ال�سرطان وتراه ي�سرح ويمرح دون عقاب...
يتهددنا  ونحن  وجعاً  واأث��ور  غ�سباً  اأنتف�س  ل  كيف 
والغذاء  ب��ال��دواء  نق�س  ج��ّراء  من  الإجتماعّي  اأمننا 

والمواد الطبّية، وننا�سد دول العالم بالت�سول منها.
كيف ل اأنتف�س غ�سباً واأثور وجعاً ونحن ل نزال نرى 
الوطن  م�سلحة  على  لزعيمه  محبته  ُيقّدم  من  يومياً 

والولء اإليه.
�سائر  وفي  بخا�سٍة  طرابل�س  في  اأهلي  انا�سد  لذلك 
الوطن بعامٍة، واأقول اأن دعم الثورة هو واجب وطنّي 
والتعا�سد،  بالتكاتف  الميداني  بالح�سور  تلبيته  علينا 
وتاأليف حكومة  بتكليف  بالإ�سراع  وال�سغط  والمطالبة 
بثقة  وتحظى  وقديرة  جديرة  �سخ�سّيات  قوامها  اإنقاذ 
ال�سعب، على اأن يتقّدم جدول اأعمالها معالجة الإنهيار 
الإجتماعّي والإقت�سادّي الذي يهدد �سلمنا الأهلّي، رفع 
الح�سانة عن كافة الم�سوؤولين والك�سف عن اأر�سدتهم، 
المنهوبة،  الأم���وال  ا�سترجاع  الفا�سدين،  محاكمة 
اإ�سراك  برلمانّية مبكرة،  لإنتخابات  التح�سير والدعوة 
نادي الق�ساة والمفكرة القانونّية، بالتالي نكون قد بداأنا 
القادرة  المواطنة  دول��ة  بناء  نحو  الخطوات  اأول��ى 
وال�سوّية التي تالم�س طموح ال�سعب وتوفر �ُسبل العي�س 

لمواطنيها بثقة وكرامة وعدل وم�ساواة... الخ
اأخيرًا ولي�س اآخرًا، حذار... حذار... حذار من ت�سويه 
التنبه  بالتالي  وا�سعافها،  مطالبها  وانحراف  الثورة 
لتفويت كل محاولة م�سبوهة تنال من احقّيتها، فالمطلوب 
ال�سعب  بين  والتن�سيق  والت�سامن  �سلمّياً  تح�سينها 
اللبنانّي الواحد في كافة المناطق ل على ح�ساب منطقة 

دون اأخرى. حمى اهلل لبنان واللبنانّيين
ان عبدالرحَمن الُح�َسامي غ�سَّ
رئي�س	رابطة	الجامعّيين	في	ال�سمال

كيف ل اأنتف�س غ�ضبًا واأثور وجعًا - تتمة



9الأربعاء  2019/12/18

	
النظم	 في	 الأفواه	 	 كمُّ اأن	 المعروف	
في	 وجوده	 اأما	 حتمي	 الديكتاتورية	
اللبناني	 للد�ستور	 مخالف	 فهو	 لبنان	
وال�سرائع	 الو�سعية،	 والقوانين	
الراأي	 حرية	 كفلت	 التي	 ال�سماوية	
والتعبير	حتى	في	اختيار	العقيدة،	فقد	

جاء	في	القراآن	الكريم:
يِن}، -	{َل	اإِْكَراَه	ِفي	الِدّ

ْنَت	ُتْكِرُه	الَنّا�َس	َحَتّى	َيُكوُنوا	 -	{اأََفاأَ
ُموؤِْمِنيَن}،

اإّل	في	حال	 اأ�ساًل	م�سونة	 والحرية	
الذم	والقدح	والإ�ساءة	لالآخرين،

والآيات	البينات	اأف�سحت	عن	ذلك:
-	{َوُقوُلوا	ِللَنّا�ِس	ُح�ْسًنا}،		
-	{َوُقوُلوا	َقْوًل	�َسِديًدا}،

الراأي	 حرية	 ُتباح	 الأطر	 هذه	 �سمن	
فقد		 فرد	 اأي	 من	 �ُسلبت	 فاإذا	 والتعبير	
ومواهبه	 ومداركه	 اإن�سانيته	 �ُسلبت	
وم�ساعره،	 وفكره	 واإرادته	 وكرامته	
كان	 بها	 تقيدنا	 اإذا	 الم�سلمات	 تلك	

النتقاد	البناء	مطلوب.	
النظم	 في	 معتمد	 الأفواه	 فكم	
تعني	 الراأي	 وحرية	 الديكتاتورية،	
في	 ونحن	 معانيها،	 بكل	 الديمقراطية	
اأنها	دولة	الديمقراطية،	فما	 دولة	تعلن	

هي	اآثارها	على	اأر�س	الواقع؟؟	
ال�سادقة	 التحية	 نر�سل	 هنا	 من	
الذي	 »عودة«	 المطران	 اإلى	 المخل�سة	
و�سفه	 في	 و�سادقًا	 �سريحًا	 كان	
الد�ستور	 خالف	 الذي	 اللبناني	 للواقع	
الأعراف	 وكافة	 الو�سعية	 والقوانين	
فكان	انتقادًا	بناء	وخ�سو�سًا	قوله:

يحكم	 ان	 بتاتًا	 المقبول	 من	 »لي�س	
لبنان	�سخ�س	واحد	اأو	حزب	ما،	فلبنان	
ي�ستركون	في	 واأطيافه	 لجميع	طوائفه	
حكمه	ويتعاونون	على	�سيانة	ا�ستقالله	
بانتمائهم	 يفخروا	 ان	 ب�سرط	 ووجوده	
النتماء	 يملكون	 ول	 الوطن	 هذا	 اإلى	
والأمان	 الأمن	 له	 وين�سدون	 لغيره	
والعي�س	 الأهلي	 وال�سلم	 وال�ستقرار	
الحقوق	 في	 والم�ساواة	 الم�سترك	

والواجبات«.
ان	�سيا�سة	وراء	الكوالي�س	وتقم�س	
ل	 �سود،	 غرابيب	 تكون	 وان	 الثعلبية،	
يمكن	ان	تقوم	لها	قائمة	وهي	انتقا�س	
ول	 وطنه،	 في	 و�سيادته	 ال�سعب	 لحق	
من	 ُيعفى	 انه	 م�سوؤول	 اأي	 يظن	

الم�ساءلة.
نحن	اأمة	عرفت	الحق	وانه	ا�سم	من	
نتبعه	 ان	 اأُمرنا	 لذلك	 تعالى	 اهلل	 اأ�سماء	

قوًل	وعماًل:
�َساَء	 َفَمْن	 ُكْم	 َرِبّ ِمْن	 	 اْلَحُقّ {َوُقِل	

َفلُْيوؤِْمْن	َوَمْن	�َساَء	َفلَْيْكُفْر}،
النهج	 والمطران	»عودة«	اعتمد	هذا	
فقال	الحقيقة	ونطق	بالواقع	المر	الذي	
رجال	 الرجال،	 كل	 وليت	 فيه،	 ريب	 ل	
دين	اأو	رجال	مجتمع	اأو	رجال	�سيا�سة،	
الطوائف	 كافة	 من	 حذوه	 يحذون	
والأطياف	فال	يخافون	بالحق	لومة	لئم	

وذلك	اأف�سل	الجهاد.
لقد	زخر	التاريخ	باأمثال	هوؤلء	الذين	
وداأبوا	 �سبيله	 في	 وماتوا	 للحق	 كانوا	
على	ذلك	طيلة	حياتهم	ولم	يعباأوا	بقول	
الم�سمون	 كان	 مهما	 هناك	 اأو	 هنا	 من	

والقائل.
الآية	 اأن	 عودة	 للمطران	 ونقول	
الباطل	 باأن	 �سادق	 كل	 تطمئن	 الكريمة	

كان	زهوقا:
اْلَباِطِل	 َعَلى	 	 ِباْلَحِقّ َنْقِذُف	 {َبْل	

َفَيْدَمُغُه	َفاإَِذا	ُهَو	َزاِهٌق}.
يا	 وثالثة	 ثانية	 وعليك	 بك	 بورك	
مطران	»عودة«.	نتمنى	ان	ن�سمع	رجاًل	
ويباركون	 كلمتك	 يتبنون	 اآخرين	

�سراحتك،	
رجال	 هكذا	 اإلى	 بحاجة	 لبنان	 اإن	
وخ�سو�سًا	من	رجال	الدين	ومن	جميع	
الطوائف	ليكونوا	قدوة	لرجالت	لبنان	

بالحد	المطلوب:	
»اإن	لم	تكونوا	مثلهم	فت�سبهوا،	

اإن	الت�سبه	بالكرام	فالُح«
وليبارك	اهلل	الكلمة	الحرة	التي	ُتكتب	
وطن	 بناء	 على	 الحري�س	 الفكر	 بمداد	
التفاهم	 ي�سود	 موحد	 م�ستقل	 حر	
والوئام	كل	طوائفه	وكوادره	فتلك	اأدلة	

الح�سارة	والرقي	والتقدم.
تلك	 على	 رجالتنا	 فليت�سابق	
َفلَْيَتَناَف�ِس	 َذِلَك	 {َوِفي	 الم�سلمات	

اْلُمَتَناِف�ُسوَن}.

مندوب »التمدن« جال على بع�س 
ال��ت��ج��ار و���س��األ��ه��م ع��ن الأو���س��اع 
فترة  في  والقت�سادية  المعي�سية 

الأعياد، وكانت الأ�سئلة التالية:
- كيف هي الأو�ساع القت�سادية 

خالل هذه الفترة؟
الو�سع  م��ع  تتعامون  كيف   -

الحالي؟
- ماذا عن عمالكم؟

وقد عدنا بالجابات التالية:
ال نملك االكتفاء الذاتي من 

االأدوية
م��ي�����س��ال م��ل��ك��ي )���س��ي��دل��ي – 

البولفار( قال:
»الدواء لم يتغير �سعره ومايزال 
بالليرة اللبنانية، ولكن هناك خوف 
من انقطاع بع�س الأدوية الأوروبية 
يتم  ا�ستيرادها  لأن  الم�ستوردة، 
»م�سرف  يوؤمن  لم  واإذا  بالدولر، 
لفتح  ال��دولر  للم�ستوردين  لبنان« 
�سينقطع  لال�ستيراد  الع��ت��م��ادات 
لبنان  في  ونحن  الم�ستورد،  الدواء 
الأدوية  لجميع  ت�سنيع  لدينا  لي�س 
ل��ذل��ك ن�����س��ط��ر ل���س��ت��ي��راده��ا من 

الخارج«.
خوف المواطن غير القادر 

على تاأمين ثمن الدواء
المواطنين  »بع�س  واأ���س��اف: 
لديهم خوف من عدم الح�سول على 
انقطاعه  ب�سبب  فقط  لي�س  ال��دواء 
على  قدرتهم  ع��دم  ب�سبب  واأي�ساً 

تاأمين ثمنه«.
الجتماعي  ال�سمان  عن  »واأم��ا 
الدواء،  فواتير  ي�سدد  يزال  ما  فاإنه 
وخ���ا����س���ة اأدوي��������ة الأم����را�����س 
وزارة  تفعل  كذلك  الم�ستع�سية، 

ال�سحة«.
تراجع بين 10 و%20

في  انخفا�س  هناك  هل  و�ساألناه 

ن�سبة المبيعات فقال:
»لقد انخف�ست ن�سبة المبيعات ما 

بين 10 و20% خالل �سهرين«.
طرابل�س كانت �سندوق بريد 

واليوم تدفع الثمن
 – نا�سر دبو�سي )تاجر بيا�سات 

كرم القلة( قال:
»الركود والجمود في الأ�سواق لم 
في  حتى  قبل،  من  مثياًل  لها  ن�سهد 
كانت  التي  الأه��ل��ي��ة  ال��ح��رب  زم��ن 
لم  ولكن  ب�سرياً،  ومدمرة  عا�سفة 
وت��ج��اري��اً،  اقت�سادياً  ك��ذل��ك  تكن 

وكانت الحركة مزدهرة«،
�سنوات  منذ  فقدت  »وطرابل�س 
زبائنها من الأهل في بلدات الجوار 
التي  الأح��داث  ب�سبب  بها  المحيطة 
ال�سنوات  ف��ي  المدينة  فيها  م��رت 
كانت  ح��ي��ث  ال��م��ا���س��ي��ة،  القليلة 
طربل�س �سندوق بريد، واليوم تدفع 
ب�سبب  اق��ت�����س��اده��ا  م���ن  ال��ث��م��ن 
اإ�ستمرت على مدى  التي  ال�سيا�سات 

ع�سرات ال�سنين:
- من هدر لالأموال العامة، 

- وهجرة الأدمغة،
- ووقف ال�ستثمارات«.

تابع: »كما اإن اإرتفاع �سعر �سرف 
اإ�سعاف  اإلى  اأدى  موؤخرا  ال��دولر 

القدرة ال�سرائية للمواطن«.
محلتنا �سبه مغلقة

مجوهرات(  )تاجر  النمل  يو�سف 
قال:

ما  ب�سبب  مغلقة  �سبه  »محالتنا 
في  القت�سادية  الأو�ساع  اإليه  اآلت 

لبنان وخا�سة في طرابل�س«،
»وفي الحقيقة نحن نعاني من هّم 
وال�سرائب،  الي��ج��ارات  ب��دل  دف��ع 
حر�سنا  لأننا  الموظفين  وروات��ب 
على عدم التخلي عنهم فال ذنب لهم، 
ول ن�ستطيع التخلي عنهم في اأوقات 

ال�سدة«.
التي  ال��ج��ولت  اأ���س��اف: »رغ��م 
عانينا منها في طرابل�س، كنا نعي�س 
تكن  ل��م  ولكن  ال��خ��وف،  م��ن  حالة 
كانت  لقد  حالياً،  نعي�سه  ما  ت�سبه 

الحركة التجارية اأف�سل بكثير«.
اإرتفاع  �سببه  حالياً  نعي�سه  »وما 
ال�سيا�سية،  واللعبة  الدولر،  �سعر 

وعدم زيارة ال�سياح والمغتربين«.
»واللعبة الأكبر �سببها الم�سارف 
�سّلت  وقد  ذاتها  بحد  كارثية  فهي 

الحركة القت�سادية«.
حلول  اإي��ج��اد  »نتمنى  وخ��ت��م: 
�سريعة في لبنان واإنقاذه من محنته 
ويجب  الهاوية.  في  اأ�سبحنا  لأننا 
اأو�سلوا  الذين  الفا�سدين  محا�سبة 

لبنان اإلى هذه الحالة«.
الأمنية  والقوى  الجي�س  »ن�سكر 
»الثوار«  مع  يتعاملون  الذين  كافة 

بكل ُرقي«. 
»ونتمنى المحافظة على المرافق 
لأنها  بها  الم�سا�س  وعدم  الخدماتية 

ملك ال�سعب«.

و�سعنا ال ُنح�سد عليه 
واإ�ستغنيت عن موظفين

 – األب�سة  )تاجر  �سلطان  لبيب 
ال�سوق العري�س( قال:

اأب��دًا،  عليه  ُنح�سد  ل  ُعنا  »و�سْ
وهناك خطر يداهمنا، 

فالأ�سواق خالية من الزبائن، 
ونحن ندفع بدل ا�ستراك الكهرباء 

ورواتب الموظفين، 
علماً انني ا�ستغنيت عن اثنين من 
دفع  على  القدرة  لعدم  الموظفين 
بموظف  واإك��ت��ف��ي��ت  معا�ساتهما 

واحد«.
»واأما عن ال�سرائب فنحن ندفعها 

ولكن بعجز«.
ما يجري على الموظفين 

يجري علينا
�سياء غانم )مكتبة غانم – �ساحة 
�سعوبة  من  »نعاني  قال:  النجمة( 
�سعر  ب�سبب  العمل  في  ال�ستمرار 
الدولر، وب�سبب الم�سارف لأنها ل 
توفر لنا العتمادات ل�سراء الب�سائع 
من الخارج، ولكننا م�ستمرون باإذن 

اهلل قدر الإمكان«،
زال��وا  ما  لموظفينا  »وبالن�سبة 
يجري  عليهم  يجري  وما  يداومون، 
و�سع  م��ن  يعانون  لأن��ه��م  علينا، 

معي�سي �سعب«.
»ونتمنى ان ت�سكل الحكومة، وان 

يكون  �سدى »الثورة« ناجحاً«.
�سليم النمل

اأتخذ	اأي	موقف	 في	هذه	المقالة	لن	
ي�سي	بالنحياز	�سد	»ترامب«،	اأو	معه	
غير	 ت�سرفاته	 من	 موقفي	 من	 بالرغم	
كرئي�س	 به	 تليق	 ل	 والتي	 الم�سبوقة،	
لأكبر	دولة	في	العالم،	ولهذا	�ساأتطرق	
د�ستورية	 ناحية	 من	 المو�سوع	 اإلى	
الد�ستور	 عليه	 ين�س	 ما	 وفق	 �سرفة،	

الأميركي	في	هذا	المجال.	
ال ح�سانة للروؤ�ساء في الدول 

الديمقراطية 
في	 المتجذرة	 الدول	 طبعًا	
الديمقراطية	ل	ت�سمح	باأن	يكون	رئي�س	
الدولة	 رمز	 د	 ُيج�سِّ الذي	  – الدولة	
المالحقة،	 فوق	 يكون	 اأن	  – وقوتها	
بـ	 القانونية	 باللغة	 ُيعرف	 المبداأ	 هذا	
مالحقة	 دون	 تحول	 التي	 »الح�سانة«	
الأعمال	 عن	 ومحاكمته	 الدولة	 رئي�س	
رئا�سته،	 فترة	 خالل	 بها	 يقوم	 التي	
حتى	اأن	بع�س	الدول	اأجازت	المالحقة	
ترك	 على	 الزمن	 من	 مدة	 اإنق�ساء	 بعد	
المثال	 وفق	 لمن�سبه،	 الرئي�س	

الفرن�سي.	
اإيجاز قبل التو�سيح

لكن	الوليات	المتحدة	الأميركية،	ل	
ت�سمح	باأن	تكون	تلك	الح�سانة	بمثابة	
محاكمة	 يمنع	 الذي	 المنيع	 ال�سد	
الرئي�س	عند	اإرتكابه	اأي	ُجرم	خارج	عن	
لأنه	 العظمى«	 »الخيانة	 تو�سيف	 اإطار	
اندثرت	 نعي�سه	 الذي	 القرن	 هذا	 في	

اأنواع	روؤ�ساء	الدول	الذين	قد	يقدمون	
على	خيانة	اأوطانهم!	

الممكن	 من	 التي	 الجرائم	 بقيت	 لذا	
حتى	 اأو	  – الدولة	 رئي�س	 يرتكبها	 اأن	
رئي�س	مجل�س	الوزراء	اأو	الوزراء،	في	
تندرج	 والتي	  – البرلمانية	 الأنظمة	
هذه	 في	 العقوبات	 قانون	 طائلة	 تحت	
للمالحقة	 خا�سعة	 تلك	 اأو	 الدولة	

والمحاكمة	واإن	بطرق	مختلفة!	
اإلى	تو�سيح	 اأنتقل	 الإيجاز	 بعد	هذا	

�سوؤال	المقالة:	
هل	ُيعزل	ترامب؟	

الد�ستور االأميركي حدد اأ�سول 
ملحقة الروؤ�ساء

هنا	اأ�سارع	اإلى	الجواب	باأن	الإحتمال	
الد�ستور	 لأن	 	%20 ن�سبة	 دون	 هو	
كيفية	 ومراحل	 اآلية	 َد	 حدَّ قد	 الأميركي	
اإتهام	الرئي�س	ومحاكمته،	والتي	تجري	

وفق	التالي:	
االإتهام من مجل�س النواب

-	بداية	الإتهام،	ل	يّوجه	اإل	من	قبل	
وبعد	  – عليه	 الذي	 النواب	 مجل�س	
قة	وموثقة	فيما	ُن�ِسب	اإلى	 تحقيقات	ُمعمَّ
لئحة	 ي�سع	 – اأن	 اأعمال	 من	 الرئي�س	
في	 عليها	 الت�سويت	 يتم	 التي	 الإتهام	
جل�سة	عامة،	وعندما	تنال	موافقة	اأغلبية	

م�سبطة	 ُت�سبح	 المجل�س،	 هذا	 اأع�ساء	
اإتهام	الرئي�س	جاهزة	لإحالته	للمحاكمة	
اأمام	الكونغر�س	الأميركي	الذي	يتاألف	

من	100	�سيخ،	
فيتنحى رئي�س الكونغر�س 

لرئي�س المحكمة العليا 
والحاجة للثلثين

رئا�سة	 يتولى	 الحالة	 هذه	 في	
الكونغر�س	رئي�س	المحكمة	العليا	بحيث	
رئا�سة	 عن	 الرئي�س	 نائب	 يتنحى	
الد�ستور	 يحدده	 ما	 وفق	 الكونغر�س	
الأميركي.	والحكم	بالإدانة	– اأي	العزل	
الثلثين!!	 بغالبية	 ي�سدر	 اأن	 – يجب	

فماذا تقول االأرقام؟
هنا	يمكنني	الإجابة	على	ال�سوؤال	من	
الناحية	العددية	ولي�س	من	باب	التب�سير	

اأو	التنظير!	
	48 من	 يتاألف	 حاليًا	 فالكونغر�س	
و52	 الديمقراطي«	 »الحزب	 من	 �سيخًا	
– اأي	 �سيخًا	من	»الحزب	الجمهوري«	
من	 حيث	  – »ترامب«	 الرئي�س	 حزب	
لن	 »ترامب«	 عزل	 باأن	 القول	 البديهي	

يتم!	
لن ُيعزل بل �سيزداد قوة!

ن�ساب	 لأن	 ُيعزل	 لن	 »ترامب«	

لن	 باإدانته	 الحكم	 على	 الت�سويت	
ونتيجتها	 المحاكمة	 هذه	 ومثل	 يتاأمن،	
المعروفة	من	الآن	– اإّل	اذا	غيَّر	اهلل	ما	
بقوم	.....	– �سُتعطي	»ترامب«	المزيد	
لولية	 معركته	 في	 والتاأييد	 القوة	 من	

ثانية.
مناف�س	 وجود	 عدم	 لجهة	 خا�سة	
قوي	من	»الحزب	الديمقراطي«	ي�سكل	
خطرًا	على	نجاح	ترامب	لولية	ثانية!!
القائمة	 الأميركية	 التركيبة	 هذه	هي	
ب�سكل	 تاأثير	 لها	 والتي	 الآن،	 لغاية	
الرئا�سة	 معركة	 توجيه	 على	 جازم	
يكون	 ل	 عندما	 خا�سة	 الأميركية،	
المر�سح	المناف�س	للرئي�س	على	قدر	من	
القوة	والتاأييد	ال�سعبي	لكي	يتمكن	من	
بم�سوؤولياته	 قائم	 برئي�س	 الإطاحة	

الد�ستورية.
اأختم واأعتذر

بهذا	التوقع	اأختم	واأعتذر	ممن	كان	
اأ�سبحت	 »ترامب«	 اأيام	 اأن	 يعتقد	
معدودة	وعليه	اأن	يعتاد	من	اليوم	على	
ثانية،	 لولية	 قادم	 »ترامب«	 ان	 فكرة	

واهلل	يكون	بعون	الجميع.
البروف�سور	اأمين	عاطف	�سليبا
رئي�س	هيئة	الأركان	الأ�سبق	في	
قوى	الأمن	الداخلي	

بيلو�سي ترامب

يو�سف النمل نا�سر دبو�سي مي�سال ملكي لبيب �سلطان �سياء غانم

ت�صدر عن دار البالد
 للطباعة والإعالم في ال�صمال

تلفون: 625556- 06/441164
فاك�س: 06/435252

�صارع الجميزات ـ بناية الأوقاف
�س.ب: 09 - طرابل�س ــ لبنان

العالقات العامة
             و�سام �سيادي
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �سنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�سا فايز �سنكري

راأي التجار حول »االأعياد واالأو�شاع االقت�شادية في طرابل�ش

تحية من القلب اإلى المطران »عودة« 
لوطنيته وو�ضعه النقاط على 

الحروف ودقة و�ضفه لواقع الحكم 
في لبنان

»بيلو�ضي« تاأمر ب�ضياغة لوائح الإتهام في حق »ترامب«!
هل �ضُيعزل الرئي�س الأميركي؟

ال�سيخ 
غالب 
�سنجقدار

اللواء
اأمين
�سليبا

وللراأي العام حقه...

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
ب�سفته  عنتر  ج��وزي��ف  طلب 
فيوليت  ع��ن  بيع  بعقد  مفو�س 
�سند  معو�س  وح�سنا  وجوزفين 

بدل �سائع للعقار 1374 اهدن.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 
بالكورة

ال�سناوي  مرعي  محمود  طلب 
ب��ال��وك��ال��ة ع��ن ط���الل وج���ورج 
�سائع  بدل  �سند  �سعد  ومي�سال 

للعقار 1793 تول.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
اليا�س  جورج  المحامي  طلب 
وفوؤاد  نف�سه  عن  بالأ�سالة  ليلو 
ال�سايغ �سهادة تاأمين بدل �سائع 

للعقار 821 عبدللي.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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بدعوة من رئي�س »جامعة القدي�س 
�سليم  البروفي�سور  الأب  يو�سف« 
في  الجامعة  ح��رم  ومديرة  دكا�س 
اأقيمت  الجميل  علم  فاديا  ال�سمال 
ال�سمال  حرم  في  م�ستديرة  طاولة 
العي�س  تقليد  »طرابل�س:  بعنوان: 

معاً ومن�سة الم�ستقبل«،
مجلة  اإ���س��دار  بمنا�سبة  وذل���ك 

»جامعة القدي�س يو�سف« 
ع��ددًا   )Travaux et Jours(

خا�ساً عن طرابل�س بعنوان:
 Retrouver 
Tripoli- La Parfumée

من الح�سور 
بح�سور النائب نقول نحا�س ممثاًل 
م�سطفى  د.  ميقاتي،  نجيب  الرئي�س 
الحلوة ممثالً وزيرة الدولة ل�سوؤون 
التمكين الإقت�سادي فيوليت ال�سفدي 
محمد  ال�سابق  والنائب  وال��وزي��ر 
دروي�س،  علي  د.  النائب  ال�سفدي، 
عبيد  اإيلي  جمالي،  ديما  د.  النائب 
كمال  د.  عبيد،  ج��ان  النائب  ممثالً 
اأ�سرف  ال�سابق  الوزير  ممثالً  زيادة 
م�سطفى  د.  ال�سابق  النائب  ريفي، 
مالك  د.  ال�سيخ  المفتي  ع��ل��و���س، 
جودة،  بو  جورج  المطران  ال�سعار، 
كرياكو�س،  اإف����رام  المتروبوليت 
بلدية  رئي�س  �ساهر،  اإدوار  المطران 
طرابل�س د. ريا�س يمق، رئي�س بلدية 
الميناء عبدالقادر علم الدين، رئي�س 
بلدية زغرتا انطونيو فرنجية، نقيب 
المهند�سين ب�سام زيادة، نقيبة اأطباء 
الأ�سنان د. رول ديب، القا�سي طارق 
التربوية«  »المنطقة  رئي�سة  زيادة، 
نهلة حاماتي نعمة، ود. �سابا قي�سر 
ب�سام  ال�سابقين  والنقيبين  زري��ق، 
من  وح�سد  ذوق.  وب�سير  ال��داي��ه 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة 

والإجتماعية.
المديرة فاديا علم الجميل: 

طرابل�س زهر الليمون واأ�سوات 
الماآذن واأجرا�س الكنائ�س

فكلمة  ب��داي��ة  ال��وط��ن��ي  الن�سيد 
علم  فاديا  د.  �سماًل  الجامعة  مديرة 
بالح�سور  رح��ب��ت  ال��ت��ي  الجميل 

وقالت:
»ط��راب��ل�����س ه���ي رائ���ح���ة زه��ر 

الليمون،
والتكبير  ال��م��اآذن  اأ���س��وات  ه��ي 

واأجرا�س الكنائ�س 
وعجقة ال�سير وبائعو الخ�سار،

ومقاهي ال�سم والفرز، 
هي الممتدة بنظرها حتى الأفق، 

والفتة  والفول  عنب  ال��ورق  هي 
والق�سطة والحلو العربي... 

طرابل�س هي مدينة الأحا�سي�س«. 
�سكر للبروفي�سور قربان

د. علم الجميل ختمت منوهة بدور 
الطبيب  قربان  انطوان  البروف�سور 
المجلة  تحرير  ورئي�س  والباحث 
ال��ت��ي ي��ت��ن��ادى ال��م��ت��ح��دث��ون ح��ول 

طاولتها الم�ستديرة، 
وللرئي�س البروفي�سور دكا�س

رئي�س  اإل���ى  بال�سكر  وت��وج��ه��ت 
�سليم  الأب  البروف�سور  الجامعة 
باإنفتاحه  ال��ذي،  الي�سوعي  دكا�س 
هذا  بارك  واإيمانه،  وثقافته وعطائه 
عن  المجلة  من  الخا�س«  »ال��ع��دد 
�سرح  من  موقفاً  واأعلن  طرابل�س، 

اأكاديمي ي�سوعي عريق: 
هذا هو الوجه الحقيقي لطرابل�س 

علمياً وتاريخياً واأدبياً. 
المتنادون

كما �سكرت الم�ساركين في الطاولة 
الم�ستديرة:

المفتي د. مالك ال�سعار، 
المتروبوليت اإفرام كرياكو�س،

ود. �سابا قي�سر زريق.
البروفي�سور اأنطوان قربان: 

هذا الح�سور الرائع هو 
طرابل�س

رئي�س تحرير المجلة البروف�سور 

انطوان قربان قال في كلمته:
»المدينة هي التي تجمع، 

طرابل�س تجمعنا، 
الحرم  ه��ذا  في  بطرابل�س  فاأهالً 
العريق، حيث اإخترنا اإ�سم طرابل�س 

عنواناً للعدد الجديد من مجلتنا«. 
الم�ساركون في موا�سيع عدد 

المجلة
�ساكرًا  ختم  قربان  البروف�سور 
في  الكتابة  في  �ساركوا  الذين  »كل 

هذا العدد، فردًا فردًا:
خالد  د.  الح�سن،  ريا  )ال��وزي��رة 
زيادة، �سفيق حيدر، برونو دوايلي، 
�سابا  د.  ت��دم��ري،  �سهال  جمانة  د. 
زك��اك،  ه��ادي  با�سيل،  ريتا  زري��ق، 

كلوتيلد دو فو�سيكور(. 
الرئي�س االأب �سليم دكا�س: 

فرع »الجامعة الي�سوعية« 
مت�سامنة مع العا�سمة الثانية 
واأ�سبحت جزءًا منها للتن�سئة 

وتكوين للأف�سل
يو�سف«  القدي�س  »جامعة  رئي�س 
حّيا  دكا�س  �سليم  الأب  البروف�سور 

في كلمته:
ظروف  في  مرت  التي  »طرابل�س 

قا�سية، 
هي العا�سمة الثانية التي تمثل كل 
اأبناء ال�سمال واأبناء الأق�سية جميعاً 

اإلى اأي لون اأو مذهب اإنتموا«. 
عددًا  تخ�سي�س  من  الهدف  »اأن 
 Travaux« خا�ساً من مجلة الجامعة
المعطرة  لطرابل�س   »et Jours
بالليمون، لي�س الإطراء اأو اإ�ستعادة 
على  ال�سوء  ت�سليط  بل  الذكريات، 
ب��ع�����س م�����س��ك��الت��ه��ا وخ�����س��و���س��اً 

التنموية«. 
الجامعة  ر�سالة  تكون  »فعندما 
�سريكة  اأن��ه��ا  يعني  فذلك  وطنية، 
مت�سامنة مع �سعبها، وهذا ما ينطبق 
الي�سوعية«  »الجامعة  عالقة  على 
�سنة   ،1977 منذ  لبنان  ب�سمال 

حيث  طرابل�س،  في  فرعها  تاأ�سي�س 
تجد نف�سها مت�سامنة مع مدينٍة:

جزٌء منها
اأ�سبحت الجامعة جزءًا منها، في 
وتكوين  والتربية  التن�سئة  خدمة 
نه�سة  اأج��ل  من  الكفاءات،  اأف�سل 
خا�سة،  وطرابل�س  عامة  ال�سمال 

اإجتماعياً واإقت�سادياً واإن�سانياً«.
النه�سة اأ�سا�سية لطرابل�س

لطرابل�س  اأ�سا�سية  النه�سة  »هذه 
التي  للبطالة  الأ�سا�سي  العالج  لأنها 
تولد اأكثر من اآفة، كالفقر والتعا�سة 
العنف  اآف��ة  اإل��ى  والجهل  والهجرة 

وماآ�سيه المتعددة«.
المفتي د. مالك ال�سعار: 

طرابل�س عبق االأخوة 
والمحبة واالحترام

مالك  د.  وال�سمال  طرابل�س  مفتي 
ال�سعار تحدث في كلمته عن:

في  الم�سترك  العي�س  »ت��اري��خ 
المدينة  هذه  في  وتجذره  طرابل�س 

على يد اأبنائها من كل الطوائف«.
بعبق  مليء  طرابل�س  »وت��اري��خ 
الأخ�����وة وال��م��ح��ب��ة والإح���ت���رام، 
اأي��ام��ن��ا  ف���ي  ي�����س��م��ى  م���ا  لتحقيق 
الحا�سرة بالعي�س الم�سترك، اإذ كان 
الجميع يعي�س عي�ساً متبادًل واحدًا، 
بين  تباعد  حواجز  هناك  تكن  ول��م 

اأبناء المدينة اأو زوارها«. 
عندما نركن لقيمنا كانت 

ال�سكينة والحب
وتابع قائاًل: »... عندما كنا نركن 
اإلى قيمنا واإلى ديننا كانت ال�سكينة 
والحب والتراحم والوفاق والتعاون 
طبيعياً  �سيئاً  الواحد  العي�س  وكان 
القيم  من  المناخ  هذا  حياتنا...  في 
مدينتنا،  في  ال�سائد  هو  كان  عندنا 

قبل اأن تمتد اليد الآثمة اإليها«.
»كنا ننعم بالوداد. و�ستعود قريباً 
والدليل على ذلك ح�سور هذا الجمع 

الكبير، هذا التظاهر الثقافي والعلمي 
لق�سية المدينة طرابل�س في تاريخها 
وف����ي م��ا���س��ي��ه��ا وف����ي ح��ا���س��ره��ا 

وم�ستقبلها«.
المتروبوليت اأفرام 

كرياكو�س: اأحب في طرابل�س 
ب�ساطة العي�س والقرب من 

اهلل
كرياكو�س،  اإف��رام  المتروبوليت 
وج��وده  على  اهلل  كلمته  ف��ي  �سكر 
معاً  والعي�س  طرابل�س  عن  للحديث 
ورجاء الم�ستقبل. واأعطى نبذة عن 
حياته، هو البيروتي الذي تنقل بين 
 College de la( »الفرير«  مدر�سة 
Salle( ثم »مدر�سة IC« و»الجامعة 
 .)ESIB الي�سوعية« )كلية الهند�سة
ودرا�سة  العمل،  من  فترة  وبعد 
كاهناً  اأ�سبح  البلمند،  في  الالهوت 

راهباً«.
واأعرب عن اإرتياحه في طرابل�س 
حيث ُعيِّن مطراناً منذ ع�سر �سنوات، 
فهو يحب ب�ساطة العي�س والقرب من 

اهلل، وقد لقي ماأربه فيها. 
و�سارك الح�سور همه في اأن يرى 
في  والعريقة  الطيبة  المدينة  هذه 
تاريخ ثقافتها واآثارها، تعاني اليوم 

من ركود.
بل  نياأ�س  ل  كله  ذلك  وختم: »مع 
النهو�س  اأجل  من  ونتعاون  ن�سلي 
اأنا�س  وجود  بف�سل  الكبوة  هذه  من 
د.  المفتي  غ��رار  على  ف�سيلة  ذوي 

مالك ال�سعار والح�سور الكريم«. 
د. �سابا زريق: الفيحاء اأمي... 

فل ترجموا من يع�سق  تلك 
التي اأنجبتني«

رئي�س  زري���ق  قي�سر  ���س��اب��ا  د. 
»موؤ�س�سة �ساعر الفيحاء �سابا زريق 
الثقافية« لّخ�س في مداخلته ما ُكتب 

في مجلة الجامعة عن الفيحاء. 
المدينة  م�ساكل  »اأن  واأ���س��اف: 
تقدر  لم  والإجتماعية،  الإقت�سادية 

اأن تق�سي على الفكر الطرابل�سي«. 
»والدليل على ذلك  كثافة العطاء 
والفني«.  والثقافي  والأدبي  الفكري 
»اإن مفتاح التغيير الحقيقي يكمن في 

تعزيز المواطنة. 
فرئي�س الجامعة البروف�سور �سليم 
دكا�س و�سع اإ�سبعه على الجرح في 

كتابه: 
 Pluralisme, vivre-ensemble
 et citoyenneté au Liban: le
 salut vient-il de l’école
في  التعليمي  نظامنا  ف�سل  حيث 

اإر�ساء قواعد المواطنة«. 
الأب  د. زريق وافق في مداخلته 

البروفي�سور �سليم دكا�س:
التعددية  تبنيها  المواطنة  »اأن 
الدينية والثقافية، والقيم الأخالقية 
اأن  اأي  الوطن.  لبناء  تختزنها  التي 
الخال�س ياأتي من المدر�سة«. وختم 

قائالً:
»اأَطْلُت عليُكم 

وَكُثَرْت اآهاتي. 
فعذرًا، 

التي  تلك  َيع�َسُق  من  َترُجموا  ل 
اأنجبُته،

ِزن��ى  م��ن  ه��ذا  ِع�سقِه  ف��ي  فلي�س 
المحاِرم ب�سيء. 

وال تتهموا متيمًا بولٍه تجاه 
من زرعت المحبة والتاآخي

اإّل  هو  ما  ِبَوَلٍه  متَّيماً  َتَتِهموا  ول 
في  َزَرع��ْت  من  تجاَه  واِج��ٍب  َفر�ُس 
نف�ِسِه، وهو لم يَزْل َفتيًّا، روَح المحبِة 
حوًل  عزِمِه  في  ونفخت  والتاآخي، 

وت�سميماً فريدين لإجالِلها. 
نعم هي الفيحاء

نعم، هي الفيحاُء اأمي، واإني على 
عهِد الوفاِء لها َلُمقيم«.
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