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جديدًا  لي�ض  خلف  ملحم  بيروت  في  المحامين  نقيب 
وال��دوؤوب  الدائم  الن�سال  على  ول  العام،  العمل  على 
وغير  المظلومين  وع��ن  الإن�����س��ان  حقوق  ع��ن  للدفاع 

المحظوظين والم�سحوقين في لبنان والعالم العربي.
فهو  جدًا،  جيدًا  خلف  النقيب  تعرف  طرابل�ض  مدينة 
مع  عمل  عندما  وم��ق��دام��اً  و�سجاعاً  رائ���دًا  ك��ان  ال��ذي 
متطوعين من جمعيته »فرح العطاء«، لك�سر الجدار الذي 
كان ُيبنى بين باب التبانة وجبل مح�سن خالل المعارك 
بعل  منطقة  من  وقتها  جعل  فقد  الجهتين،  بين  البائ�سة 
والتالقي  للتفاهم  وخ�سبة  م�ستركة  م�ساحة  الدراوي�ض 
في  ال�سابة  الفئة  اإلى  المنتمين  بين  خا�سة  والحوار، 

المنطقتين. 
المدينة  اإلى  كذلك عرفت طرابل�ض الرجل عندما هرع 
في  و»ال�سالم«   »التقوى«  م�سجدي  تفجير  جريمة  بعد 
من  المحلي  المدني  المجتمع  قوى  ف�ساند   ،2013 العام 
اأجل محو اآثار الدمار والتخريب وبل�سمة جراح الأهالي 
المناطق  في  خا�سة  وممتلكات،  اأع��زاء  فقدوا  الذين 
الغرباء  منطقة  له  ف�سهدت  التقوى،  لم�سجد  المجاورة 
الم�سحوقة عندما اأتى مع المتطوعين في جمعيته واأقام 

ور�سة عمل كبيرة زارعاً المحبة والأمل.
لي�ض جديدًا على ملحم خلف اإذًا العمل العام ولم يكن 
انتخابه نقيباً للمحامين في بيروت قبل حوالي ال�سهرين 
اإّل محطة م�سيئة في م�سيرة الرجل الذي حمل هّم ال�ساأن 

العام منذ نعومة اأظفاره.
مركزه  يكون  ان  اأراد  نقيباً  انتخابه  بعد  الرجل  لكن 
الجديد منبرًا �سارخاً للدفاع عن الإن�سان في هذا الوطن 
المظلوم، بحكم القوة المعنوية التي يمثلها مركز النقيب. 
فلقد جاء انتخابه، في عّز ثورة 17 ت�سرين، منا�سبة له 
كي يعمل اأكثر وكي ي�سل اإلى نتائج مفيدة وبوقت �سريع.
و بعد انتخابه نقيباً اأعلن مبا�سرة »ان نقابة المحامين 
للحريات  الأول  الح�سن  زالت  وما  كانت  عام   100 منذ 
العامة وحقوق الإن�سان«، وقال: »نريد قيام دولة عادلة 
الوطن«، وتمنى »ان  رافعة  المحامين  نقابة  ان  ونوؤمن 
نريدها  التي  الموؤ�س�سات  بتجديد  الديمقراطية  تدخل 
هي  كما  والمواطن  للوطن  حماية  لتكون  منيعاً  ح�سناً 

نقابة المحامين«.
زيارة ال�ضجون

وبعد انتخابه بفترة قليلة اأطلق  خلف مبادرة �سعارها 

اإيدنا. المحامون ينتف�سون �سد الظلم«،  »جايين نمّدلك 
لأي  بالمجان  محاٍم  تكليف  اإلى  المبادرة  هذه  وهدفت 
�سجين لي�ض بمقدوره توكيل محام للدفاع عنه، وم�ساعدة 
من يقبع في ال�سجون لعدم قدرته على ت�سديد ما يترتب 
عليه من غرامات وتقديم الدعم لأي �سجين انتهت فترة 
محكوميته. وبناء على هذه المبادرة �سارك 723 محامياً 
لبنانياً في جولة على 25 �سجناً في مختلف المحافظات 
 7000 اأح��وال  لتفقد  نوعها  من  الأول��ى  هي  خطوة  في 
�سجين ومحكوم قيد المحاكمة والطالع على حاجاتهم 

القانونية وظروف اقامتهم.
الموقوفون والجرحى

في  الحا�سلة  ال�سعبية  النتفا�سة  خالل  برزت  كذلك 
وال�سبان  ال�سابات  لق�سايا  خلف  النقيب  متابعة  لبنان 
خلفية  على  الأمنية  القوى  قبل  من  توقيفهم  يتم  الذين 
الحتجاجات التي تح�سل في ال�سوارع. فكان خلف دائماً 
الكامل  القانوني  الدعم  لتاأمين  بالنهار  الليل  ي�سل 
اإخراجهم  اإلى تحقيق  للموقوفين وللدفاع عنهم و�سوًل 
من ال�سجن. كذلك برزت الوقفة التي وقفها خلف بعدما 
�سقط عدد كبير من الجرحى من المتظاهرين ومن القوى 
الأمنية في �سدامات �سهدها و�سط بيروت فاأكد خلف ان 

من  اأو  الأم��ن  قوى  من  كانوا  �سواء  الجرحى  »ه��وؤلء 
الثوار فهم �سحايا ومن ن�سيج المجتمع والوطن الواحد، 
وهناك نداء بمعالجة الم�ساألة بمكامنها ول يمكن ان تتم 
المعالجة بالقوة، واأي�ساً يهمنا بقاء الدولة وموؤ�س�ساتها«. 
»ا�ستخدام  اأن  على  خلف  �سدد  اأي�ساً  هذه  وقفته  وفي 
تدبيرًا  يكون  ان  ويجب  �سروط  له  المطاطي  الر�سا�ض 
اأخيرًا وفي محاولة مواجهة خطر حقيقي، ول يمكن ان 
الأقدام، ول  اأي على  ال�سفلى  الأطراف  اإّل على  ي�سّوب 
كذلك  وال�سدر،  والراأ�ض  الأعين  على  ي�سّوب  ان  يمكن 
هناك م�سافة بعيدة ُت�سترط قبل ا�ستخدام هذا الر�سا�ض 

المطاطي«.
المحامي مالك عويدات 

اأما الم�سهد الموؤثر الذي كان م�سرحه ق�سر العدل في 
بيروت وبطله النقيب ملحم خلف فهو التالي: 

بيروت  في  الجنايات  محكمة  قاعة  في  اإ�سكال  ح�سل 
اإلى ح�سور  المحامين تطّور  المحكمة واأحد  بين رئي�ض 
المحكمة. ق��اع��ة  اإل���ى  خلف  ملحم  المحامين   نقيب 
مالك  المحامي  اأن  المحامين  نقابة  م�سادر  واأف���ادت 
عويدات )86 عاماً(، كان يجل�ض على مقعد خلفي داخل 

القاعة منتظرًا جل�سته.

�سائق  دخل  الملفات،  اأحد  في  المحاكمة  �سير  واأثناء 
فاأجابه  ال���دواء،  تناول  اإن  منه  م�ستف�سرًا  المحامي 
ال�سمع.  خفيف  كونه  ع��اٍل  ب�سوت  عويدات  المحامي 
عن  المحكمة  رئي�ض  �ساأل  القاعة،  في  �سوت  وب�سماع 
المحامي  اأّن��ه  المحامين  اأحد  فاأجابه  المتكلم،  �سخ�ض 

عويدات.
�سدقي  �سامي  القا�سي  اأّن  نف�سها  الم�سادر  واأ�سافت 
طلب اأن يخرج المحامي من القاعة ليتكلم خارجها. وما 
لبث النقيب خلف اأن ح�سر اإلى قاعة هذه المحاكمات بعد 
ال�ساأن،  هذا  في  محامين  من  الت�سالت  من  عددًا  تلقيه 
وح�سر  الجل�سات،  اإحدى  انتهاء  الوقت  لبع�ض  وانتظر 
واأمين  ك�سبار  نا�سر  المحامي  العدل  ق�سر  مفّو�ض  معه 
وبارف�سا�ض  الخطيب.  الدين  �سعد  المحامي  ال�سر 
الجل�سة، اقترب خلف من القو�ض وبادر رئي�ض المحكمة: 
»ل اأحب اأن اأعرقل �سير المحكمة، لكن كبارنا ل يجب اأن 
يغادروا القاعة. اإن زمياًل لنا يرتدي روب المحاماة وهو 
في هذه ال�سّن ل يغادر قاعة محكمة بعمر اأ�ستاذ عويدات، 
جميع  من  طالباً  جل�ساتك«،  كل  �سنقاطع  نحن  ونعتذر 
 ال�����م�����ح�����ام�����ي�����ن م����������غ����������ادرة ال������ق������اع������ة.

المحامي عويدات والد  المحامين ومعه  نقيب  ثم توّجه 
القا�سية رنا عويدات وقابال المفو�ض واأمين ال�سر رئي�ض 

مجل�ض الق�ساء الأعلى القا�سي �سهيل عبود.
ملحم خلف لرئا�ضة الجمهورية

وغير  والموجزة  ال�سريعة  القراءة  هذه  على  بناء 
النقيب خلف، قبل وبعد توليه من�سبه  الكافية لم�سيرة 
يمثل  الرجل  هذا  ان  ا�ستنتاج  اإلى  المرء  ي�سل  الجديد، 
حول  دائماً  يتمحور  عمله  كون  للقيادة،  ممتازًا  نمطاً 
الن�سان وحقوقه وحاجاته، وكونه يفهم العمل في ال�ساأن 
ظروفهم  وتح�سين  النا�ض  خدمة  هدفه  كعمٍل  العام 
الم�سالح  ولي�ض  وحقوقهم،  كراماتهم  على  والحفاظ 
ي�سبب  الذي  العظمة  وجنون  المت�سخمة  والأنا  الذاتية 
يجب  لذلك  طبيعي،  غير  وانكارًا  الواقع  عن  انف�ساماً 
التفكير جدياً في اي�سال هذا الرجل اإلى من�سب الرئا�سة 
من  اللبنانيين  اإخراج  في  ي�ساهم  كي  لبنان،  في  الأولى 
ومنظومة  ال�سلطة  فيه  و�سعتهم  الذي  الخطير  الماأزق 
الف�ساد المع�سع�سة، والتي تنخر ج�سد الدولة وموؤ�س�ساتها 

وتدمر حياة اأبناء الوطن.
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ملحم خلف... رئا�شة الجمهورية تليق بك

في  ات���ق���دت  اإذا  ال��ح��ري��ة  اإن 
الوجدان، اأحالت ما كان ُيظن محاًل 
�سعوباً  واألهمت  وواقع،  ممكن  اإلى 
في  ت��دور  ان  واعتادت  ظرفاً  األفت 

فلك النظام الم�سّير لها، 
اإلى النعتاق من  ال�سعوب تتوق 
َماً  ُمَنظِّ باعتباره  القديم  النظام  ذلك 

معرفياً و�سيا�سياً لها ولإرادتها...
وهي في المقابل تنا�سل من اأجل 
مت�سلحة  والم�ستقلة  الحرة  اإرادتها 

ب�:
- الع�سيان بعد الطاعة، 

- وبالمقاومة بعد الخ�سوع، 
بالع�سيان  ت�سربلت  فنراها   -

�سرباًل، فكان »الع�سيان المدني«.
 يدل الع�سيان المدني في جوهره 

على: 
- المقاومة، 

- وتحدي القانون،
ل���ق���رارات  الذع������ان  وع����دم   -

ال�سلطة،اإرادة المقاومة والتحرير.
الع�ضيان المدني مبادىء ونهج

ويمكن ا�ستخال�ض تعريف له: 
مح�سر،  �سعبي  ن�ساط  »ب��اأن��ه 
ويرتكز  الالعنف،  مبداأ  على  يعتمد 
اأوامر وقرارات  ن�ساطه على تحدي 

ال�سلطة«.
وُي�ضكل ِندًا لل�ضلطة

عن  المدني  الع�سيان  ويتميز 
ت�سرع  حركة  هو  ال��ذي  الحتجاج 
بالرف�ض لكنها تعود وتذعن وتر�سخ 

المدني  الع�سيان  الآخر، بعك�ض  في 
متحدياً  اأهدافه  مجددًا  يبداأ  ال��ذي 
النظام وقراراته فال تقيده القوانين، 
والع�سيان بكونه مدني يدل على 

�سلميته وحركته الالعنفية.
المدني  الع�سيان  حركة  وغاية 
تتجلى في رف�ض الن�سياع من اأجل 
يرى  وهو  النظام،  �سرعية  تقوي�ض 
بذلك اأنه نّد  لل�سلطة القائمة من اأجل 

تغييرها.
ول يعود الجمهور اإلى الوراء 

الع�سيان  ع�سب  هو  الجمهور 
و�سريانه المتدفق عزيمة واإ�سرارًا، 
ل  ال��خ��وف،  ح��اج��ز  ك�����س��ره  فبعد 
كل  خ�سر  واإل  ال��وراء  اإلى  يتراجع 
حلمه  وخ�سر  الممكنة  المكت�سبات 
في  يغرق  وعادل  جديد  عالم  ببناء 

واقعه الماأزوم.
الخطاب  يتركز  ان  ينبغي  ل��ذا، 
تحفيزهم،  اأج��ل  م��ن  النا�ض  نحو 
عن  انفكاك  ل  وان  وتحري�سهم، 
ال����دوران ف��ي م���دار ن��ظ��ام م���اأزوم 
اإّل  ووجودياً  واقت�سادياً  �سيا�سياً 
اإلى  الموؤدي  والع�سيان،  بالرف�ض 
ال�سلطة«  مع  ال�سعب  »عقد  اإنفراط 

ويقو�ض �سرعيتها.
حركة  نجاح  اأج��ل  وم��ن  هنا  من 
الع�سيان المدني، يجب ان تحدد مع 
ال��غ��اي��ات ال��ك��ب��رى وال��ع��ن��اوي��ن 
واإل  اإليها.  ت�سعى  التي  الوا�سحة 
اإلى »حركة عابرة بال وجهة  تحول 

ول هدف«. 
تحرك  اأي  اقتران  من  بد  ل  اإذن، 
وق�ساياه  الأخ��الق��ي��ة  مبادئه  م��ع 

الكبرى.
»كلن يعني كلن«

فالع�سيان المدني م�سروع ثوري 
حياة  تاأ�سي�ض  نحو  طريقه  ي�سق 

قيادات  وخلق  ج��دي��دة،  �سيا�سية 
جديدة ُتطيح بالقديمة وهذا ما اأكده 

ال�سعار الثوري »كلن يعني كلن«.
لمرحلة اإنتقالية

ل  المطلوب  التغيير  وتحقيق 
يمكن اإّل ان يمر في مرحلة انتقالية 
ُت��ج��ري  م�ستقلة  ح��ك��وم��ة  وع��ب��ر 
فال�سعب  مبكرة،  نيابية  انتخابات 

اأ�سبح م�ستعدًا نف�سياً:
- لنتخابات جديدة،

- وقبول الطروحات الجديدة، 
جديدة  قيادات  دخ��ول  وعبر   -
خرقاً  يحقق  مما  البرلمانية  الندوة 
ال�سعب  بوجه  �سدًا  �سكل  جدار  في 

واإرادته الحرة لعقوٍد وعقود.
وقيادات جديدة

الجديدة  القيادات  عاتق  وعلى 
�سيا�سية  وت��ي��ارات  اأح��زاب  تاأليف 

جديدة تك�سب ثقة النا�ض.
وروؤية ديمقراطية ثورية

ال�سيا�سية  الحياة  ل  ُتَفعَّ وهكذا 
ثورية  ديمقراطية  بروؤية  الجامدة 

عبر:
اإعادة فهم جديد للديمقراطية،

وال���ت���اأ����س���ي�������ض ل��ل��م��م��ار���س��ة 
الديمقراطية الحقيقية،

وت��ك��ري�����ض ح���ق ال��م��واط��ن في 
اإنموذج  بوا�سطة  ق�ساياه  مناق�سة 
ليقرر ما يراه  ديمقراطي اجتماعي، 
جوانب  مختلف  في  مطلبه  يحقق 

حياته.
ر�سيد  م�سعب  الباحث  المحامي 

رعد
_______________

�ندريه،  ديكوفل،   )1(  
ترجمة  �لثور�ت،  �شو�شيولوجيا 
ماذ�  »�شل�شلة  �لجر،  خليل  �لدكتور 

�أعرف؟«، �ض9.

الع�شيان المدني: واقع... وروؤية

المحامي 
م�ضعب 
ر�ضيد رعد
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و�ل�شمال  طر�بل�ض  غرفة  رئي�ض 
توفيق دبو�شي قال:
�أ�شعب �لمر�حل

»نحن جميعًا �أمام مرحلة ر�هنة هي 
تاريخ  في  �شعوبة  �لمر�حل  �أ�شد  من 
لبنان وهي نتاج ل�شر�ع متعدد �لوجوه 
�إن�شانيًا  �لم�شتويات  كافة  يطال 

و�إجتماعيًا و�إقت�شاديًا«.
لم ننجح بالبناء على اأ�ض�س 

وطنية
نعي�شها  �لتي  هذه  �ل�شياع  و»حالة 
�شاعدت  متعددة  عو�مل  ب�شبب  هي 
بمجموعها على و�شولنا �إلى ما و�شلنا 
منذ  �ل�شعوبة  هذه  �أرى  ولكنني  �إليه، 
لم  �أننا  بحيث  �لكبير«  »لبنان  ولدة 
وطنية  �أ�ش�ض  �يجاد  في  نجاحًا  ن�شجل 

نبني عليها �لوطن.
�إ�شافة �إلى ت�شرب �أفكار دخيلة على 
مجتمعنا بدلت في قيمنا و�أخالقنا ولم 
نطلق  �أن  �ل�شياق  نف�ض  في  ن�شتطع 
حو�رً� للو�شول �إلى �لإعتر�ف بالآخر،

�أن يكون لكل و�حد ر�أيًا  �أتفهم  و�أنا 
خا�شًا به، ولكنني �أعتقد �ننا لم ن�شتطع 

�أن ن�شل �إلى مرحلة بلورة �شيغة عليا 
متقدمة تنه�ض بلبنان من كبوته«.

تمنيات بفكر م�ضوؤول وعلم 
ومعرفة

ي�شهد  »�أن  تمنى  دبو�شي  �لرئي�ض 
و�أن  لل�شغوطات،  �لعام 2020 تخفيفًا 
ياأخذ �لتجدد حيويته بالفكر �لم�شوؤول 
و�لثقافة و�لعلم و�لمعرفة، ل �شيما �أننا 
�أن  �إذ  �لمعرفة«  »�قت�شاد  ع�شر  في 
بل  �لأر�ض  باطن  في  تعد  لم  �لثرو�ت 

في �لعقل ثروتنا �لحقيقية«.

محمد  �ل�شابق  و�لنائب  �لوزير 
�ل�شفدي قال بمنا�شبة �لأعياد:

�لتي  �لأ�شعب  �لمرحلة  هي  »ربما 
على  �ل�شتقالل  منذ  لبنان  بها  يمر 
و�لمالية  �ل�شيا�شية  �ل�شعد 
�أكبر  �لأمل  يبقى  ولكن  و�لقت�شادية، 
باأننا �شنتخطى هذه �لمرحلة و�شينه�ض 
للبنان  نتمنى  جديد.  من  لبنان 
يحمل  وعامًا  مجيدة  �أعيادً�  و�للبنانيين 

�لنفر�جات«.

الرئي�ض نجيب ميقاتي قال: »مع بداية العام الجديد، 
اأتمنى للبنان ال�سالم وال�ستقرار ولجميع اللبنانيين ال�سحة وراحة البال، 
واأن تتعا�سد كل الإرادات الخيرة لتجاوز هذه الأيام ال�سعبة التي يمر بها 
الحياة  في  وحقه  �سعبنا  وكرامة  وموؤ�س�ساتنا  وحدتنا  يحفظ  بما  وطننا 

الكريمة. 
كل عام وانتم بخير«.

وزيرة  ال�سفدي  خيراهلل  فيوليت 
القت�سادي  التمكين  ل�سوؤون  الدولة 

للن�ساء وال�سباب قالت:
عام  في  وندخل  عاماً  ن��ودع  »اننا 
يع�سها  لم  اأزم��ات  وط��اأة  على  جديد 

اللبنانيون منذ عقود«، 
 2020 ال����  ت��ح��م��ل  اأن  »اأت��م��ن��ى 
متغيرات اإيجابية بالرغم من الظروف 

ال�سعبة التي يمر بها لبنان«.

بالرغم من كل �لظروف �ل�شعبة �لتي نعي�شها و�لمخاطر �لمتوقعة في ظل 
�إ�شتمر�ر �ل�شتهتار بر�أي �لنا�ض و�لت�شرف وكاأننا في نظام �لحكم �لمطلق،

�شيا�شيين  تطلعات  في  موقعهما  و�لتمنيات  لالأمل  كان  ذلك  من  فبالرغم 
و�لوزير  ميقاتي  نجيب  �لرئي�ض  لـ:  طر�بل�ض  في  و�شلنا  ما  ومنها  ومو�طنين 
�ل�شفدي  خير�هلل  فيوليت  و�لوزيرة  �ل�شفدي  محمد  �ل�شابق  و�لنائب 

وللمو�طنين �لذين �لتقاهم مندوب »�لتمدن«:

ميقاتي: لحفظ وحدتنا وكر�مة �سعبنا

�ل�سفدي: �لمرحلة 
�سعبة ولكن �لأمل 
بتخطيها ونهو�ض 

لبنان من جديد

خير �هلل �ل�سفدي: 
رغم �لظروف 
�ل�سعبة �أتمنى 

متغير�ت �إيجابية

دبو�سي: ناأمل �أن ي�سهد 2020 تجدد بالفكر 
�لم�سوؤول و�لعلم و�لثقافة

مو�قف وتمنيات �سنة 2020 بد�أت و�نطلقت

الرئي�س نجيب ميقاتي

الوزيرة فيوليت خيرالله ال�سفديالوزير محمد ال�سفدي

رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي

ع�سو »المجل�ض ال�سرعي الإ�سالمي 
الأعلى ال�سيخ د. اأحمد الأمين قال:

»مع تفاقم الأزمة المالية:
- ظهرت اأزمة محروقات،

- تبعتها اأزمة الأفران، 
توؤكد  الكهرباء  اأزم��ة  هي  وه��ا   -
يعاقبون  ال�سيا�سة  اأه��ل  اأن  الموؤكد 
للف�ساد والهدر  ال�سعب على رف�سهم 

الذي هو اأ�سل الأزمة«.
»ول بد لجمعيات المجتمع المدني 
والنقابات وغرف التجارة وال�سناعة 
والزراعة واأهل الخت�سا�ض، من غير 
وينظموا  يجتمعوا  اأن  الر�سميين، 
م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  للعمل  ���س��ف��وف��ه��م 
المتتالية  الأزم���ات  تلك  ومعالجة 

باأ�سلوب �سلمي وح�ساري وراقي«.
و»اأرى اأن:

الأزمة طويلة،
والإ�ست�سالم فيه انتحار

واحد  رجل  قلب  على  والجتماع 
مناطقياً وطائفياً ومذهبياً،
�سيكون فيه الإنت�سار«.

توجهها  ان  تريد  ر�سالة  اأي��ة  جديدة:  �سنة 
ولمن وفي كل المجالت؟

المواطنين  اإلى  »التمدن«  به  توجهت  �سوؤال 
الذين التقاهم مندوبها وكانت الجابات التالية:

الخوف اأن تفقد »الثورة« بو�ضلتها
اجتماعية(  )نا�سطة  من�سى  اأدهمي  �سهى 

قالت:
والألم  الأح��زان  رحم  من  تولد  الثورة  »اإن 
والظالم،  بالغنني  وال�سعور  والفقر  والجوع 
التنظيم  عدم  اأمام  تقف  ا�ستفهام  عالمات  ولكن 
والتخطيط وهنا تفقد بو�سلة الثورة اتجاهها، 
فما يح�سل من اأعمال تخريبية واآراء متناق�سة 
ت�سرذم الأهداف النبيلة التي بداأت على اأ�سا�سها 

الثورة.
موحد  راأي  على  والت�سامن  التنظيم  واإن 
وبالإلتزام به، مع الحد الأدنى من الأخالق في 
الثورة  يمنحان  ما  هما  والحتجاج،  التعبير 
من  تبقى  م��ا  ن��دم��ر  اأن  يجب  ل  كما  ق��وت��ه��ا، 

الموؤ�س�سات الحيوية.
حمى اهلل لبنان وطرابل�ض الحبيبة«.

التخلي عن التبعية الخارجية 
والم�ضالح الخا�ضة

و�سيم نجيب )طالب – القبة( قال:
»ر�سالتي اإلى كل ال�سيا�سيين المعنيين باأمن 

وا�ستقرار لبنان اإقت�سادياً و�سياحياً: 
تبعيتكم  عن  تتخلوا  ان  اإل��ى  نحتاج  نحن 
ال�سيا�سية الخارجية، وعن م�سالحكم الخا�سة.

ال�سرق«  »�سوي�سرا  ُيعد  ك��ان  ال��ذي  لبنان 
والم�سارف  منهوبة،  والنا�ض  مديوناً،  اأ�سبح 

تعاني الخطر من موظفين ومدراء ب�سببكم.
كفى لأننا اأ�سبحنا مفل�سين مادياً ومعنوياً«.

اإ�ضتعادة الأموال المنهوبة
فتحي حمزة )مختار( قال:

الذي نعي�سه في  المعي�سي  الو�سع  »في ظل 
�سرورياً  كان  ح�سل  الذي  التحرك  فاإن  لبنان، 

وقد اأتى متاأخراً.
للمطالبة  ال�سارع  اإلى  للعودة  النا�ض  واأدعو 
الحق  »ال��ح��راك«  ي�ستعيد  واأن  بحقوقهم، 

لأ�سحابه:
الإدارات،  ف��ي  الم�ست�سري  الف�ساد  بمنع 

والوزارات، 
وا�ستعادة الأموال المنهوبة جراء ال�سفقات 
الم�سبوهة والتي هي بعلم كل من حمل م�سوؤولية 

وزارة اأو اإدارة.
واأوجه ر�سالة اإلى حاكم »م�سرف لبنان« اأن 
عندما  المواطن  له  يتعر�ض  ال��ذي  ال��ذل  يمنع 

يطالب بحقوقه المالية من الم�سارف.
واأعود واأكرر: 

واأن  ال�سارع  اإل��ى  يعود  ان  »الحراك«  على 
الحكومية  ال��م��وؤ���س�����س��ات  ع��ن  الأذى  يمنع 
في  مدنياً  اعترا�سه  يبقى  اأن  على  والخا�سة، 

اإطار الحقوق«.
تح�ضين الو�ضعين القت�ضادي 

والمعي�ضي
وليد الح�سيني )�ساحب م�سبغة – الحرية( 

قال:
»من اأهم الر�سائل التي توجه حالياً هي طلب 
المعي�سي.  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع  تح�سين 
ل  من  ومنهم  والبرد  الفقر  يعانون  المواطنون 
على  اأو  يومه  ق��وت  على  الح�سول  ي�ستطيع 

اأدويته.
نحتاج اإلى وزراء ونواب قلوبهم على الوطن 

وم�سالح  لأه����داف  ولي�ض  البلد  وم�سلحة 
خا�سة«.

ال�ضكوى لغير اهلل مذلة
نا�سر حري�سية )تاجر – الحرية( قال:

»ال�سكوى لغير اهلل مذلة، في لبنان ل يوجد 
�سيا�سي  ُي�ستكى اإليه. 

وقد اأ�سبحنا محط اأنظار العالم، 
�سرقة اأموال ال�سعب.

وعدم اإعطاء المواطنين مالهم من الم�سارف، 
اأمر معيب.

وقانون النتخابات معيب، 
وتاأليف الحكومة معيب، 

وكل ما يجري على ال�ساحة اللبنانية معيب.

وكما اأرى اأن الو�سع في لبنان غير م�ستقر«.
اإلى كل �ضيا�ضي وحاكم

ب�سام عرجة )تاجر – النجمة( قال:
»ر�سالتي اأوجهها اإلى كل �سيا�سي وحاكم في 

لبنان واأدعوهم اإلى اأن ينفذوا مطالب ال�سعب، 
وت��ح��ي��ي��دن��ا ع���ن ال��م�����س��ال��ح ال��خ��ارج��ي��ة 

وال�سخ�سية وعن الأجندات الخارجية. 
واأطلب من »الحراك« العودة اإلى ال�سارع في 

وقت �سريع. 
واأتمنى اأن يعم الخير والأمان وال�سالم لبنان، 

وان ينعم بالقت�ساد والخيرات«.
»الثورة« ك�ضفت عورات ال�ضلطة 

الحاكمة
اتحاد  )رئي�سة  درب��ا���ض:  �سهير  المحامية 

قياديات المراأة العربية( قالت:
ب�سبب  �سعباً  معي�سياً  ظرفاً  لبنان  »يعي�ض 
انقالب الطبقة الحاكمة على د�ستور »الطائف« 
وب�سبب  الإ�سالحية،  ب��ن��وده  تطبيق  وع��دم 

اإ�ستيالء الأحزاب الحاكمة على مقدرات الوطن، 
وانت�سار الف�ساد والفو�سى، والف�سل الذريع في 
اإلى  النفايات  اإل��ى  الكهرباء  من  الملفات  كل 
المتعه  اإل���ى  �سببها  ي��ع��ود  وال��ت��ي  ال��ط��رق��ات 
المالية  الرقابة  والمجالي الخارجية عن �سلطة 

والإدارية«.
الطائفية  اإلغاء  على  العمل  علينا  اأ�سافت: 

ال�سيا�سية والإدارية.
كما ان انتفا�سة ال�سعب في كل لبنان ك�سفت 
ف�سائح وعورات ال�سلطة الحاكمة التي عاثت في 
الأر�ض ف�ساداً وعجزت عن تاأمين الحد الأدنى 
وعدم  للمواطنين  الكريمة  الحياة  مقومات  من 

تطبيق الإنماء المتوازن،
اإرهاق  كما  الجتماعية،  العدالة  تحقق  ولم 

المواطن بدين فاق 100 مليار دولر.
كل  وا�ستباحة  الوطني  القت�ساد  وتدمير 

اأمالك الوطن.
ان  ال�سلطة  واجب  من  ان  اأرى  ذلك  كل  اإذا 
تطرح حالً �سيا�سياً يلبي طموحات المتظاهرين 
وا�ستقرار  الوطن  وح��دة  وتحفظ  و»ال��ث��وار« 
والخا�سة،  العامة  والممتلكات  موؤ�س�ساته 
ومحا�سبة  الم�سروقة،  الأم����وال  ا�ستعادة 
بالتقاط  المرتكبين، ويمكن تلخي�ض ذلك عملياً 

التالية:
على  تكنوقراط   – اخت�سا�سيين  حكومة 
يراأ�سها قا�ض نزيه، تكون �سالحياتها ت�سريعية 

لإ�سدار قانون انتخابات نيابية، 
وقانون اإ�ستعادة الأموال الم�سروقة، 

وقانون ا�ستقاللية الق�ساء.
ومن هنا يبداأ الإ�سالح«.

�سليم النمل

د. �أحمد �لأمين: ر�أي �لنا�ض: �أنا مو�طن وهذه ر�سالتي! 
�لأزمة طويلة 

و�لإ�ست�سالم 
�نتحار... وفي 

�لجتماع على قلب 
رجل و�حد �لنت�سار

فتحي حمزةوليد الح�سيني�سهى اأدهمي من�سى ب�سام عرجةنا�سر حري�سية�سهير دربا�س

د. اأحمد الأمين

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة

طلبت دوينا فالديمير تيكان بدوي لمورثها محمود البدوي 
�سند تمليك بدل �سائع للعقار 659 تنورين الفوقا.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة

طلب �سربل بطر�ض رزق بالوكالة عن يو�سف رزق �سند بدل 
�سائع للعقار 1635 ب�سعله.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة

�سهيون  جولي  عن  بالوكالة  �سهيون  �سربل  ان��دره  طلب 
�سندات بدل �سائع للعقارات 358 و355 و347 كفرفو.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة

حنا  ع��ن  بالوكالة  الجعيتاني  حنا  ج��ون  �سيمون  طلب 
الجعيتاني �سند بدل �سائع لعقار 765 كفرفو.

للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 

الثانية بالكورة
خبازي  طارق  المحامي  طلب 
جورج  ورثة  اأحد  عن  بالوكالة 
للعقار  �سائع  ب��دل  �سند  خليل 

663 عابا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري
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رئي�ض »غرفة طرابل�ض وال�سمال« 
اإلى وزير  توفيق دبو�سي وجه كتاباً 
المالية، في حكومة ت�سريف الأعمال، 

علي ح�سن خليل جاء فيه:
»اإن الإح�ساءات المتعلقة بال�سجل 
التجاري في لبنان عموماً وطرابل�ض 
ن�سبة  جلي  ب�سكل  تظهر  خ�سو�ساً 
التفاوت في ال�سجالت بين الموؤ�س�سات 
على  التجارية  وال�سركات  الفردية 
مختلف اأنواعها، نتيجة تركز الأعمال 
الموؤ�س�سات  على  لبنان  �سمال  في 
ا�ستثمارات  وج��ود  وع��دم  العائلية 
الحرب  اإنتهاء  بعد  خا�سة  كبرى 
الأهلية وتوالي الحوادث الأمنية مما 
الموؤ�س�سات  اإع��ت��م��اد  ع��ل��ى  �سجع 
وال�سغيرة  ال�����س��غ��ر  ال��م��ت��ن��اه��ي��ة 

والمتو�سطة«.
عوامل الإنطلق غير متوفرة 

وحالت ع�ضر
»اأن اأغلبية  الموؤ�س�سات وال�سركات 
ل ت�ستطيع الإقالع اإل بعد مرور فترة 
عامة  مناخات  معها  توفر  معينة 
في  واأم���ن���ي  �سيا�سي  واإ���س��ت��ق��رار 
العوامل  هذه  اأغلبية  واأن  محيطها، 
�سمال  محافظات  ف��ي  متوفرة  غير 
لبنان، و�سوًل اإلى الأحداث الأخيرة 
م�سرفية  اإج���راءات  من  رافقها  وما 
واإنعدام التحويالت اإلى الخارج، مما 
و�سع هذه الموؤ�س�سات وال�سركات في 
ت�سديد  ع��ن  وت��وق��ف  اإع�����س��ار  حالة 

اإلتزاماتها المحلية والخارجية«.

اإقفال المالية واإعادة فتحها
ال�سمالي  لبنان  مالية  اإقفال  »اإن 
العمل  اإلى  واإ�سطرارنا  طويلة  لمدة 
ال��م��وؤث��رة  وال��ق��وى  الفعاليات  م��ع 
اأب��واب  فتح  اإع��ادة  على  والر�سمية 
زيادة  اإل��ى  اأدى  جديد،  من  المالية 
ال��ت��ج��ار واإق���دام���ه���م على  غ�����س��ب 
مراجعتنا ب�سكل �سلبي واإتهامنا باأننا 
قد عملنا على اإعادة فتح المالية لكي 

يحيلوا ملفاتهم للدرا�سة«.
مطلوب اإجراءات وطنية

توفيق  التجارة«  »غرفة  رئي�ض 
اإلى وزير المالية  دبو�سي ختم كتابه 
علي ح�سن خليل معرباً عن »التطلع 
يوؤمن  خاللكم،  من  الدولة،  دور  اإلى 
تكون  الوطني  الإقت�ساد  حماية  باأن 
من خالل تفعيل دور القطاع الخا�ض 
العمود الفقري لهذا الإقت�ساد و�سمام 
الأمان للقطاع العام وركيزة اأ�سا�سية 
ال��ج��اذب  ال��ح��ي��وي  والعن�سر  ل��ه، 
لالإ�ستثمارات الم�ساعدة على النهو�ض 
مما  الإقت�سادية  القطاعات  بمختلف 
اإج��راءات  �سل�سلة  اإعتماد  ي�ستدعي 
وطنية �ساملة تبل�سم جراح هذا النوع 
من العمل التجاري ومنها الإيعاز اإلى 
المالية  الداوئر المخت�سة في وزارة 
ال�سغيرة  القطاعات  ه��ذه  تجنيب 
الدرا�سة  اإلى  تحويلها  والمتو�سطة 
والإكتفاء بما تقدمه من بيانات مالية 
وذلك لأنها تالم�ض الواقع وهي حقيقة 

مرة نتيجة الظروف الراهنة«.

الم�سرية  »الجمعية  من  بدعوة 
»الإت��ح��اد  عقد  التطوعي«  للعمل 
العمومية  جمعيته  للتطوع«  العربي 
في القاهرة في 21 و2019/12/22.
الق�سايا  ف��ي  ب��ح��ث  ك���ان  ب��داي��ة 
العمومية من  المحالة على الجمعية 
في  اإنعقد  ال��ذي  التنفيذي  المكتب 

القاهرة في حزيران الما�سي.
الإدارية  الهيئة  اإنتخاب  جرى  ثم 

لالتحاد،وفاز بالتزكية:
ت��ام��ر وج��ي��ه من  ال��م��ه��ن��د���ض   -

جمهورية م�سر العربية )رئي�ساً(، 
المغرب  من  الع�سفور  محمد   -

)نائباً للرئي�ض(، 
)اأميناً  لبنان  من  �سناوي  ماهر   -

عاماً(، 
م�سر  من  العابدين  زي��ن  علي   -

)رئي�ساً تنفيذياً(.

وليبيا  الأردن  ممثلي:  من  وك��ل 
المكتب  ف��ي  اأع�����س��اء  وال��ج��زائ��ر 

التنفيذي.
المقر  العمومية  الجمعية  وحددت 
م�سر  جمهورية  في  لالإتحاد  الدائم 

العربية.
ماهر �ضناوي

الأمين العام الجديد ماهر �سناوي 
)م�سوؤول »جمعية �سباب العزم« في 
بعد  اأع����رب  – ل��ب��ن��ان(  ط��راب��ل�����ض 

النتخاب عن:
»اإدراك حجم الم�سوؤولية في تعزيز 
العربي،  ال�سباب  لدى  التطوع  ح�ض 
ل��الأم��ة  الم�ستقبل  اأم���ل  ه��و  ال���ذي 

العربية«.

خ�ضر ال�ضبعين
و�سيا�سية  واقت�سادية  مالية  اأزمات  لبنان  تعم 
القت�سادية  الأزمة  وتت�سدر  خانقة،  واجتماعية 
ال�سعبي  ال��ح��راك  قبل  ما  منذ  الواجهة  المالية 
وحتى  الما�سي  الأول  ت�سرين   17 منذ  الم�ستمر 

الآن، 
بت�سكيل  للد�ستور  ال�سريحة  المخالفة  وم��ع 
الإلزامية«  النيابية  »ال�ست�سارات  قبل  الحكومة 
وتكليف رئي�ض وزراء المفرو�ض ان ُي�سكل الوزارة 
الدولر  �سعر  ارتفاع  ي�ستمر  منا�سبة،  يراها  التي 
ال�سطرابات  عن  عدا  الر�سمي،  ال�سعر  متجاوزًا 
تطال  التي  والتعديات  الق�سري  الإغالق  وعمليات 

القطاع الم�سرفي على وجه التحديد.
القت�سادي   – المالي  الو�سع  على  لالإ�ساءة 
»جمعية  رئي�ض  »التمدن«  اإلتقت  وم�ستقبالً  راهناً 
فرن�سا«  في  الفرن�سية   – اللبنانية  الأعمال  رجال 
)HALFA( الم�سرفي اأنطوان من�سى، وقد دار معه 

الحوار التالي:
»الأزمة المالية اإلى اأين؟«

- لبنان في �لوقت �لحالي �أزمته �لمالية �إلى �أين؟
لن  انه  »التمدن«  �سحيفة  عبر  قلت  اأن  »�سبق 
فالم�سارف في  لبنان،  مالية في  اأزمة  تكون هناك 
و�سع جيد باإدارة »م�سرف لبنان« وحاكمه ريا�ض 

�سالمة الذي يقوم بمراقبة دقيقة للو�سع المالي.
المركزي  الم�سرف  يقدمها  ال��ت��ي  والأرق����ام 

والم�سارف �سفافة.
 90 حوالي  هناك  كانت  �سيدر«  »موؤتمر  في 
موؤ�س�سة مالية دولية، وهذه الموؤ�س�سات ل تجل�ض 
معنا )لبنان( لو لم تكن لديها اأرقام �سحيحة عن 
هبات  على  موافقتها  وبالتالي  المالي  الو�سع 
اأن  دليل  وهذا  دولر،  مليار   11 قيمتها  وقرو�ض 
من  بكثير  اأف�سل  المالي  »ال�سحي«  و�سعنا 

الم�سارف العالمية.
»موؤتمر بال« الذي ُعقد منذ �سنوات قريبة جمع 
م�سارف  بينها  من  الدولية  الم�سارف  من  ع��دداً 
بوجوب  ق��راراً  المجتمعون  اإتخذ  وقد  لبنانية، 

ما  اأي م�سرف مركزي  نقدي في  اإحتياطي  وجود 
�سليمة«،  »�سحته  تكون  حتى  بالمائة  و7   6 بين 
وج��ود  الم�سارف  على  ف��ر���ض  لبنان  م�سرف 
احتياطي نقدي 15%، اأي اأعلى ن�سبة عالمية، فكل 
م�سرف لبناني لديه اإحتياطي نقدي في »الم�سرف 
راأ�ض  رفع  �سيتم  كما  فوق،  وما   %15 المركزي« 
العام  نهاية  حتى   %10 تدفع   %20 بن�سبة  المال 
الجاري، و10% حتى حزيران المقبل، مما يجمع 4 

مليارات ون�سف مليار دولر«.
»لماذا يفتح العالم عينيه على لبنان؟«

وقبله  �لأول،  ت�شرين   17 بعد  ح�شل  �لذي  ما   -
على  �لنا�ض  لدى  �لكبير  �لإقد�م  هذ�  ولماذ�  ب�شنتين، 

�شحب �أمو�لهم من �لم�شارف؟
»في اإحدى المرات ذكر حاكم »م�سرف لبنان« 
الأعمال  رجال  »جمعية  اإليها  دعت  محا�سرة  في 
اللبنانية – الفرن�سية« في باري�ض، كان ذلك ُبعيد 
عودة الرئي�ض �سعد الحريري من المملكة العربية 
ال�سعودية )بعد ال�ستقالة من الريا�ض(، وقد �سئل 

�سالمة عن وجود مخاطر على لبنان فقال:
»لقد مررنا بعدة مخاطر: 

- ا�ست�سهاد الرئي�ض رفيق الحريري، 
- حرب تموز 2006، 

- مالب�سات ا�ستقالة الرئي�ض �سعد الحريري... 
مليار  قدرها  اأموال  روؤو�ض  لبنان  تركت  يومها 
ون�سف المليار دولر، ولكن عاد اإلى لبنان ملياران 

ون�سف المليار دولر«.
اأ�ساف: »في لبنان لن تتوقف »الخبريات« التي 
اأبواب  المثال على  �سبيل  الأع��داء، على  م�سدرها 
ف�سل ال�سيف يبداأ الكالم عن البحر الملوث كي ل 

ياأتي ال�سياح اإلى لبنان.
المطلوب حكومة جادة تلبي مطالب 

ال�ضعب
�لر�شمي  �ل�شعر  �لكبير بين  �لتفاوت  - كيف تقر�أ 

للدولر و�شعره في �ل�شوق؟
حالياً  وتداعياتها(  )»الثورة«  القائم  »الو�سع 
هو ال�سبب المبا�سر، الم�سارف اأغلقت عدة مرات، 

ول توجد حكومة، اإذاً ل بد من اإتاحة الوقت لعودة 
�سعر الدولر الورقي اإلى طبيعته، وهذا يتطلب ان 
تكون الحكومة المقبلة جادة وت�ستغل على الأر�ض 
تنخف�ض  �سوف  عندها  ال�سعب،  مطالب  وتلبي 
الفائدة اآلياً ثالثة اأ�سعاف، وينحف�ض �سعر الدولر 

الورقي اإلى ما كان عليه«.
لماذا لم يعينوا نوابًا لحاكم              

»م�ضرف لبنان«؟
لحاكم  نواب  وجود  عدم  ُيعقل  »هل  مت�سائالً: 
»م�سرف لبنان« حتى الآن، وذلك ب�سبب الخالفات 
ال�سيا�سية؟! كان ُيفتر�ض اأن يكون لدى الم�سوؤولين 
ُبعد نظر، اأعتقد اأن »الثورة« الحالية اأوجبت على 
كل م�سوؤول ان يعد للمائة قبل اأن يت�سرف باأمر ما، 

هذا اإذا نفذوا من المحا�سبة«.
فرن�ضا تتابع الو�ضع يوميًا

- هل �شيبقى »موؤتمر �شيدر« قائمًا؟
يتابع  ماكرون  اإيمانويل  الفرن�سي  »الرئي�ض 
ال�سيوخ.  مجل�ض  كذلك  يومياً،  لبنان  في  الو�سع 
الفرن�سيون ينتظرون ت�سكيل حكومة جديدة تبا�سر 
»موؤتمر  يزل  ولم  مكوناتها،  معرفة  بعد  الإ�سالح 

�سيدر« على الخارطة حتى اليوم«.
الحريري لن ير�ضى بانهيار البلد

- هل تعتقد �ن �لرئي�ض �شعد �لحريري �لذي ُيعتبر 
�شمانة في �لخارج، وبعد قر�ره �لعزوف عن ت�شكيل 

حكومة جديدة، �شيوؤثر �شلبًا على �لو�شع؟
والده  كما  وطني،  رجل  الحريري  ان  »اأعتقد 
وعائلته، ول اأعتقد انه ير�سى بانهيار البلد، لذلك 
قيمة كبيرة. هناك  ذا  الحكم،  �سيبقى، ولو خارج 
م�سلحة عامة بال�ستقرار والأهم م�ستقبل اأولدنا«.

العديد  اإلى »خ�سخ�سة  بالدعوة  وختم من�سى 
العام.  الدين  ن�سف  يوؤمن  ما  العامة  المرافق  من 
»اللوتو«  خ�سخ�سة  تمت  المثال  �سبيل  على 
)Francaise Des Jeux( في فرن�سا، ما اأدخل اإلى 
خالل  يورو  مليون  و�سبعمائة  مليارين  الخزينة 
�ساعتين، فلماذا ل تكون خ�سخ�سة في لبنان �سرط 

المحافظة على المال العام«.

دورات  ال�سفدي«  »موؤ�س�سة  تقيم 
تدريبية في الخت�سا�سات التالية:

خياطة.  .1
ت�سوير وانتاج.  .2

م�ساعد �سيف.  .3

رعاية طفل.  .4
رعاية م�سن.  .5

�سيانة هواتف؟.  .6
�سيانة اآليات ثقيلة.  .7

نادل )م�سيف مطعم(.  .8
حرا�سة.  .9

اأمن.  .10
تجميل.  .11
حالقة.  .12

كهرباء �سيارات.  .13
كهرباء عامة.  .14

تمرين  يتخللها  �سهر  ال��دورة  مدة 
واأجرة  لل�سغل  )�ستاج( وعدة  عملي 

موا�سالت.
الرقم  عبر  التوا�سل  لالإ�ستف�سار 

71/458551

علي  المتطوع  ال�سياحي  الدليل 
�سهر  خ��الل  التقى  الخواجة  ع��زت 
كانون الأول الما�سي 332 �سائحاً في 
مختلف  على  معهم  وجال  طرابل�ض 
ت��وزع��وا، بح�سب  وق��د  اأرج��ائ��ه��ا، 

جن�سياتهم، على النحو التالي:
فرن�سا   ،77 اإيطاليا   ،93 ا�سبانيا 
 ،15 كونغ  هونغ   ،15 األمانيا   ،39
هولندا 12، اأميركا 10، تايوان 10، 
 ،5 ال�سين   ،7 ال�سويد   ،8 الدنمارك 
اأو�ستراليا 5، بولندا 5، البرازيل 4، 
 ،3 بلجيكا   ،4 المغرب   ،4 �سوي�سرا 
رو�سيا 3، كندا 3، م�سر 2، اإنكلترا 2، 
اأ�ستونيا 2، تركيا 1، المك�سيك 1، غانا 

1، اليابان 1.

الدليل  ال��ت��ق��اه��م  ال��ذي��ن  ه����وؤلء 
ال�����س��ي��اح��ي ال��م��ت��ط��وع ع��ل��ي ع��زت 

الخواجة.

كتاب من دبو�شي اإلى وزير المالية:
»لتخفيف الأعباء عن القطاعات التجارية 

ل �شيما ال�شغيرة والمتو�شطة منها«

»الإتحاد العربي للتطوع« في القاهرة 
ينتخب ماهر �شناوي اأمينًا عامًا

»موؤ�ش�شة ال�شفدي«: 
دورات تدريب وتاأهيل على 14 مهنة

�شياحة كانون الأول:
332 �شائحًا في طرابل�س

»�لثورة« �أوجبت على �لم�سوؤولين �لتح�سب قبل �أي ت�سرف خوفًا من �لمحا�سبة

اأنطوان من�شى رئي�س »جمعية رجال الأعمال 
اللبنانية – الفرن�شية«:اإحتياطي »م�شرف لبنان« 

اأكبر من احتياطات دول كبرى

رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي

اأنطوان من�سى

الوزير علي ح�سن خليل

ريا�س �سالمة

�سناوي

الدليل ال�سياحي علي الخواجة
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في  اأع�ساء  قال  ا�ستقالتهم،  قبل 
مجل�ض بلدية الميناء اإنه:

»منذ اإنتخاب رئي�ض بلدية الميناء 
عبدالقادر علم الدين رئي�ساً ل� »اإتحاد 
بلديات الفيحاء« خالفاً للعرف ال�سائد 
الأمور  اأخذت  التحاد   تاأ�سي�ض  منذ 
بالتدهور في الميناء، لي�ض ب�سبب هذا 
مع  ت���الزم  ولكنه  فقط،  الن��ت��خ��اب 
لرئا�سة  الثوار«  اعترا�ض »مجموعة 
علم الدين من جهة و�سوًل اإلى حادثة 
اإنهيار �سقف اأحد المنازل القديمة في 
الميناء مما اأدى اإلى �سقوط �سحيتين 
اإ�ستقالة  من  تبعها  وما  )�سقيقين(، 
التي  الميناء  بلدية  مجل�ض  اأع�ساء 
الميناء،  اأه��ال��ي  بت�سرف  ُو�سعت 
البلدية،  رئي�ض  با�ستقالة  والمطالبة 
و�سوًل اإلى اإ�ستقالة 19 ع�سواً ب�سكل 
المجل�ض، وفي ظل غياب  ر�سمي من 
الدين  علم  عبدالقادر  البلدية  رئي�ض 
عن البلدية اأو الت�سال اأو اأي ن�ساط 

بلدي؟!«.ح�سب قولهم.
يحيى غازي

والدوافع  الأ�سباب  على  للوقوف 
التي اأدت اإلى ال�ستقالة ر�سمياً التقت 
»التمدن« ع�سو مجل�ض بلدية الميناء 
بداية  اإ�ستعر�ض  الذي  غازي  يحيى 
اإع���الن  اإل���ى  اأدت  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب 

ال�ستقالة الجماعية �سعبياً فقال:
بداية الإ�ضتقالة اإلى ال�ضعب

»ال�ستقالة ال�سعبية كانت خطوة 
النهيار  حادثة  حجم  مع  تتما�سى 
وردة فعل »الثوار« منذ انتخاب علم 
بلديات  »ات��ح��اد  ل���  رئي�ساً  ال��دي��ن 
الم�ستقيلون  و�سع  وقد  الفيحاء«، 
ت�ساعدياً  ج����دوًل  ع�����س��واً(   18(
اإتخاذها  �سيتم  ال��ت��ي  ل��الج��راءات 

بموازاة الأحداث والتطورات.
اأيدي  بين  ن�سعها  لم  وال�ستقالة 
اأهل الميناء تهرباً من الم�سوؤولية اأو 
ت��الع��ب��اً ع��ل��ى ال��ع��ب��ارات، ب��ل ك��ان 
المق�سود و�سع ال�ستقالة في عهدة 

من اإنتخبونا«.
ثم اإلى »ال�ضلطة الر�ضمية«

قادرين  نعد  لم  »عندما  اأ�ساف: 
م�سلحة  بين  ت���وازن  اي��ج��اد  على 

بالعمل  وال�ستمرار  واأهلها  المدينة 
طريق  اإل��ى  الو�سول  اأي  البلدي، 
م�سدود، كانت ال�ستقالة اإلى ال�سلطة 
ع�سوًا   18 و�سعها  والتي  الر�سمية 
ان  على  ال�سمال،  محافظة  قلم  لدى 

ت�سبح نافذة في وقت قريب«.
مخاطر اإ�ضتلم المحافظ

وح����ول ال��ت��ن��ب��ي��ه ل��م��خ��اط��ر حل 
عهدة  في  وو�سعه  البلدي  المجل�ض 
المحافظ اأو من يمثله وتكرار التجربة 
التي �سهدتها الميناء بعد حل المجل�ض 
ولية  منت�سف  في  ال�سابق  البلدي 
ال�سفير  برئا�سة  كان  الذي  المجل�ض 
اإلى  العودة  وبالتالي  عي�سى،  محمد 
عنها  �سينتج  وما  الفعلية  ال�ستقالة 

من تداعيات قال غازي:
»لي�ست هناك مخاوف من ح�سول 
قانون  اإل��ى  بال�ستناد  وذل��ك  ف��راغ 
البلديات، فالبلدية لديها كادر موؤهل 
يقومون  وموظفون  دوائ��ر  وروؤ�ساء 
ب��اأع��م��ال��ه��م ع��ل��ى اأف�����س��ل وج���ه، 
رئي�سة  اإ���س��راف  تحت  و�سيكونون 
المحافظة  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ات  دائ����رة 
القائمقام اإيمان الرافعي، وبذلك نكون 
العقبات  م��ن  ع����دداً  ت��ج��اوزن��ا  ق��د 
الإدارية الناجمة عن »غياب« رئي�ض 
البلدية وكون المجل�ض البلدي �سلطة 
ت�سريعية – رقابية ولي�ست تنفيذية«.

لإعطاء فر�ضة لم�ضاعي 
الخير تاأخرنا بتقديمها 

لل�ضلطة
تقديم  ف��ي  »ت��اأخ��رن��ا  واأو����س���ح: 
بدافع  ك��ان  الر�سمية  ال�ستقالت 

الخير  لم�ساعي  الكافي  الوقت  اإعطاء 
في  وال��رب��ط«  الحل  »اأه��ل  ولتدخل 
ط��راب��ل�����ض وال��م��ي��ن��اء وخ��ا���س��ة 
توافقوا  ان  �سبق  الذين  ال�سيا�سيين 
علم  عبدالقادر  ال�سيد  اإي�سال  على 
والذين  البلدية،  رئا�سة  اإل��ى  الدين 
لحل  ال��ي��وم  ال��ت��دخ��ل  بهم  ُيفتر�ض 
البلدية  رئ��ي�����ض  ب��اق��ن��اع  الق�سية 
ب��ال���س��ت��ق��ال��ة، ول��ك��ن، وم���ن خ��الل 
لم  المدينة  �سيا�سيي  مع  التوا�سل 
النائب  با�ستثناء  ت��ج��اوب��اً،  نلم�ض 
تناق�سي  )رغ����م  ك���رام���ي  في�سل 
وتابع  اإهتم  ال��ذي  معه(  ال�سيا�سي 
الق�سية والتقيناه مرات عديدة، كما 
نقل موقفنا اإلى علم الدين الذي بقي 
متم�سكاً بموقفه معتقداً اأو متوهماً اأن 
غير  ه��ذا  الرئا�سة،  همه  منا  اأح���دًا 

�سحيح، علماً ان المجل�ض:
الثقة في منت�سف  لم ي�سحب منه 

الولية،
 ولم يعرقل و�سع اأي قرار اأو بند 
كان  التي  الجتماعات  ج��دول  على 

ينفرد لو�سعها.
اإيجاد  محاولت  اأكثر  والموؤ�سف 
�سرخ بين الأع�ساء الم�ستقيلين عندما 
�ساألهم بع�ض ال�سيا�سيين عن المر�سح 
تنافر  خلق  يريدون  وكاأنهم  البديل، 

بيننا، اإّل ان الجواب كان وا�سحاً: 
وثانياً  الدين،  علم  اإ�ستقالة  اأوًل 
يكون  يفوز  وم��ن  يريد  من  يتر�سح 

رئي�ساً جديداً للبلدية«.
لماذا لم يتابع نائب الرئي�س؟

وعن �سبب عدم تولي نائب الرئي�ض 
وذلك  الرئي�ض،  بغياب  الم�سوؤولية 

بال�ستناد اإلى القانون البلدي قال:
بها  التداول  جرى  الم�ساألة  »هذه 
كنا  ولكن  الحلول،  اأح��د  باعتبارها 
قرارنا  باأن  البداية،  منذ  وا�سحين، 
المجل�ض  اإلى  بتاتاً  العودة  عدم  هو 

بوجود ال�سيد علم الدين، 
بتحمل  الرئي�ض  نائب  كلف  واإذا 
الم�سوؤولية في وقت مليء بالم�سكالت 
ممار�سات  عن  الناجمة  والعقبات 
في  الف�سل  ف��اإن  ال�سابقة  المرحلة 
المجل�ض  �سيتحمله  ذلك  كل  معالجة 
البلدي ظلماً وبالتالي يعود ال�سيد علم 

الدين »على ح�سان اأبي�ض« بعد عدة 
ل  القانون  ي�ستقل،  لم  ولأن��ه  اأ�سهر، 
من�سبه«،  اإل��ى  ال��ع��ودة  من  يمنعه 
تحمل  على  قادر  »المجل�ض  اأ�ساف: 
يرف�ض  لكنه  الم�سوؤوليات  ك��اف��ة 
ان  وجدنا  ولذلك  بالمطلق،  العودة 
واأن�سب  اأف�سل  حالياً  ال�ستقالة 
مجاًل  وتعطي  وللبلدية  للميناء 

للحلول الإدارية كي تاأخذ مجراها«.
الأعمال البلدية طبيعية

بقيت  العادية  الأ�سغال  »ان  واأكد 
بغياب  حتى  طبيعي،  ب�سكل  ت�سير 
من  اأحد  ي�ستِك  ولم  البلدية،  رئي�ض 
�سغل  الذي  الرئي�ض  ان  اإّل  الو�سع، 
لم  ال�سنين  ع�سرات  المن�سب  ه��ذا 
ُيفعل الإدارة في عهده ويدعها تاأخذ 
النا�ض«  »ث��ورة  اأن  واأعتقد  دوره��ا. 
طويلة  �سنوات  عن  للمحا�سبة  كانت 

من الأخطاء«.
القانون ماذا يقول؟ وماذا عن 

وزارة الداخلية؟
وعن الموقف القانوني ب�ساأن غياب 

الرئي�ض لفترة طويلة قال غازي:
»القانون البلدي لم يتطرق اإلى هذا 
ال�سلطات  كل  ُو�سعت  وق��د  الأم���ر، 

المخت�سة ب�سورة الو�سع. 
ْهنا كتباً ر�سمية اإلى وزيرة  كما َوجَّ
ال�ساأن،  بهذا  الح�سن  ريا  الداخلية 
اإهتمام  اأي  نلحظ  لم  الموؤ�سف  ولكن 

ر�سمي بالأمر!!
ال��ت��ي زارت  ال��داخ��ل��ي��ة  ف��وزي��رة 
طرابل�ض وبلديتها ال�سبوع الما�سي، 
اإجتماع  لعقد  التوا�سل معها  حاولنا 
ب�سورة  ول��و���س��ع��ه��ا  ب��ح�����س��وره��ا 
الو�سع ولكنها اأجابت باأنها م�سغولة 
في  للقاء  موعداً  منها  ناأخذ  ولحقاً 

بيروت«.
والإعلم لم يهتم اإلاّ »التمدن« 

ومواقع التوا�ضل
لم  الإعالم  و�سائل  »حتى  اأ�ساف: 
جريدة  ول���ول  بالمو�سوع،  تهتم 
مواقع  وكذلك  م�سكورة  »التمدن« 
�سعر  ل��م��ا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
بلدية تعتبر  بالم�سكلة في  الآخ��رون 

الثالثة في لبنان«.

 ع�شو مجل�س بلدية الميناء يحيى غازي: 
الإ�شتقالة رف�شًا لممار�شات خاطئة ولإخراج المدينة من اأزمتها

ريا�ض  د.  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 
مناطق  م��ن  اأط���ف���اًل  ال��ت��ق��ى  ي��م��ق 
طرابل�سية مختلفة على خلفية »قمة 
م�سغرة عن حقوق الطفل« كانت قد 
اأقامتها »منظمة اليوني�سيف« لحياء 
الذكرى الثالثين على �سدور »اتفاقية 

حقوق الطفل«. 
ر�سيد  »ق�سر  ف��ي  ج��رى  ال��ل��ق��اء  
)نوفل(،  البلدي«  الثقافي  كرامي 
بح�سور رئي�سة »اللجنة الإجتماعية 
البلدي  المجل�ض  الإعاقة« في  وذوي 
من  ووف��د  �سنكري  ر�سا  المحامية 
التل  م��ن:  واأط��ف��ال  »اليوني�سيف« 
والنجمة وال�سلفة والم�ساكن ال�سعبية 

في الميناء والقبة وباب الرمل.
م�ساكل  ع��ن  الأط��ف��ال  ع��ّب��ر  وق��د 

يواجهونها في محيطهم اليومي: 
- عنف في المدر�سة، 

- ت�سّرب مدر�سي، 
ذوي  لالأطفال  الت�سهيالت  عدم   -

الإعاقة، 
- اأطفال عاملون في ال�سوارع، 

- اأطفال مدخنون،
على  م���دم���ن���ون  واآخ���������رون   -

المخدرات،
الم�ساحات العامة الآمنة  - غياب 

والمجهزة وغيرها من الم�ساكل. 
د. يمق رّحب بطروحات الطفال، 
وقال: »ناأمل منكم �سرورة الإهتمام 
المتوازن  الغذاء  وتاأمين  بالريا�سة 
والرحالت لأطفال المدينة، كما نطلب 
تقديم كتاب ر�سمي يت�سمن مجموعة 
لتقوم  الأطفال  ذكرها  التي  المطالب 
على اأ�سا�سها البلدية بال�ستجابة  قدر 

اإمكانياتها«. 
ع�ضو المجل�س البلدي ر�ضا 

�ضنكري
المحامية ر�سا �سنكري قالت:

ت�سعى  اليوني�سف«  »منظمة  »اإن 
م�ساعدة  اإلى  لقاءات  هكذا  خالل  من 
القرار  �سّناع  مع  للتوا�سل  الأطفال 
الطفل  ح��ق��وق  تبني  ع��ل��ى  لحثهم 
موقعه  ح�سب  كل  عنها  والمدافعة 

وقدرته على التاأثير«.

ذكرى الإعالن العالمي لحقوق الطفل

م�ساركون تتو�سطهم ع�سو المجل�س البلدي المحامية ر�سا �سنكري

غازي

في  والبلديات،  الداخلية  وزي��رة 
حكومة ت�سريف الأعمال، ريا الحفار 
في  البلدي  الق�سر  زارت  الح�سن 
طرابل�ض، وكان في ا�ستقبالها رئي�ض 
واأع�����س��اء  يمق  د.ري��ا���ض  البلدية 
المجل�ض البلدي. وكان ا�ستعرا�ض ل� 
»الأو�ساع العامة في لبنان وتحديدًا 
في عا�سمة ال�سمال والتحديات التي 
تواجه الجميع و�سرورة العمل على 
و�سع خطة اإنقاذية وو�سع الخالفات 
الخطيرة  التحديات  لمواجهة  جانباً 

التي تمر بها البالد.
جل�ضة نقا�س وحوار

اإل���ى قاعة  ث��م ان��ت��ق��ل ال��ح�����س��ور 
اجتماع  ُعقد  حيث  البلدي،  المجل�ض 
�سارك فيه روؤ�ساء الم�سالح والدوائر 
في البلدية، ودار نقا�ض مف�سل تخللته 
واأع�ساء  ويمق  للح�سن  م��داخ��الت 
تمحور  الم�سالح،  وروؤ�ساء  المجل�ض 
حول »اأو�ساع طرابل�ض القت�سادية 
والبيئة  والتربوية  والجتماعية 
الأثرية  والمباني  ال�سير  واأزم���ات 

والقديمة المهددة بالنهيار«.
د. ريا�س يمق

رئي�ض البلدية د. ريا�ض عزت يمق 
الإج��ت��م��اع: »وج��ود  ف��ي ختام  ق��ال 
الوزيرة الح�سن اإلى جانبنا هو حافز 
ونّحملها  ولطرابل�ض،  لنا  كبير  دعم 
الأ�سا�ض تحملها منذ  ر�سالة، هي في 
�سنوات، تق�سي بالمطالبة الدائمة من 
الهتمام  بعين  تنظر  لكي  ال��دول��ة 
والرعاية لطرابل�ض التي كانت بعيدة 

عن الإنماء المتوازن في لبنان«.
ريا حفار الح�ضن

الوزيرة ريا حفار الح�سن  قالت:
الخطوات  كل  في  معكم  »�ساأبقى 
اأنا  باإذن اهلل،  المطلوبة  والإج��راءات 
ل،  اأم  وزي���رة  كنت  ���س��واء  ال��ي��وم 
تعرفون ان قلبي وروحي معكم ومع 
اأي  لتقديم  م�ستعدة  واأن��ا  طرابل�ض، 
الالزم  والدعم  الم�ساعدات  من  نوع 
والتحديات  الطلبات  اأكيد  للمدينة، 
و�ساأقدمها  كثيرة،  تواجهكم  التي 
والبلديات  الداخلية  لوزير  ب��دوري 
العتيد، و�ساأ�سلمها كاأمانة اإلى رئي�ض 
ت�ستطيع  اهلل  �ساء  واإن  الحكومة، 
الحكومة القادمة العمل بجد لإي�سال 
لها  ال��ت��ي  المدينة  طرابل�ض،  ح��ق 
م�ستقبل باهر ومزدهر ولكن حالياً نمر 
وعلينا  �سعب،  بو�سع  لبنان  ف��ي 
جميعاً العمل لعادة طرابل�ض لدورها 
الريادي ومعالجة التحديات التي تمر 

بها«.

الوزيرة الح�شن في بلدية طرابل�س

الوزيرة الح�سن ورئي�س البلدية يمق

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
ط��ل��ب م��ح��م��د ���س��ف��وح ح���داد 
بزاز  فائقة  ورثة  اأحد  عن  بوكالته 
 3935/6 �سائع  بدل  تمليك  �سند 
 15 للمعتر�ض  طرابل�ض.  زيتون 

يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
لموكلها  ال��ح��ج��ة  ث��ن��اء  طلبت 

بدل  تمليك  �سندي  الحجة  عثمان 
�سائع 85 و86 مركبتا.

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

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
خالد  لمورثه  طاهر  ب��الل  طلب 
توفيق طاهر �سند تمليك بدل �سائع 
منطقة   7 ق�سم   2677 رقم  للعقار 

ب�ساتين طرابل�ض.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

ودعتنا �شنة 2019 باأم �لجر�ئم �لتي 
�أُرتكبت بحق 95% من �ل�شعب �للبناني 
يدخلو�  لم  �لذين  منهم  �لأو�دم  – فئة 
ُيقتل  عندما  عادة   - �ل�شلطة  جنة 
�لإن�شان ُيدفن ويرتاح من عذ�ب �لدنيا، 
�لألم  وطاأة  تحت  تعي�ض  عائلته  لتبقى 

على فر�ق من ُتحب!
بحق  �أرتكبت  �لتي  �لجريمة  لكن 
�للبناني، جاءت بطريقة  �ل�شعب  غالبية 
حيًا  بقي  �ل�شعب  كون  م�شبوقة،  غير 
�شاهدً� على جريمة �لع�شر �لتي �أرتكبت 
وجعها  يحمل  �شتجعله  و�لتي  بحقه 
�لدنيا  هموم  �إلى  �إ�شافة  حياته،  طيلة 

ومتطلباتها! 
تواطوؤ على اأموال النا�س

 هذه �لجريمة �لتي نتجت عن تو�طوؤ 
�أمو�ل  على  �لموؤتمنة  �لم�شارف  بع�ض 
من  معها  ومن  �لنا�ض،  وود�ئع 
»م�شرف  د�خل  في  �إن  م�شوؤولين 
لبنان«، �أو من �لطاقم �ل�شيا�شي �لفا�شد 
خالل  من  وذلك  �لعام،  للمال  و�لناهب 
�لدولر�ت من  بمليار�ت  تهريب ود�ئع 
م�شارف  �إلى  �للبنانية  �لم�شارف 
�لم�شارف  لتلك  فروع  �إلى  �أو  �أجنبية 
ُمقيمة في �لخارج، مما ت�شبب ب�شح في 

�ل�شيولة بالدولر �لأميركي.
تحديد الم�ضوؤوليات... هل 

ذلك ممكن؟
وهو  �لم�شوؤوليات،  تحديد  علينا  هنا 
�لناحية  من  خا�شة  بال�شهل  لي�ض  �أمر 
�للبنانية  �لقو�نين  ظل  وفي  �لقانونية 
بالق�شايا  �ل�شلة  ذ�ت  �لغام�شة 
من  �ألي�ض  نقول  بد�ية  �لم�شرفية، 
�لمعيب �أن يبقى �لقطاع �لم�شرفي في 
و�لت�شليف  �لنقد  قانون  يحكمه  لبنان 
�لما�شي  �لقرن  منت�شف  في  �ل�شادر 
�أعطى  �لذي   – عامًا   60 من  �أكثر   –
حاكم »م�شرف لبنان« دورً� رئي�شًا في 

دورة �لحياة �لقت�شادية.
لذ� علينا �أن ن�شع �لأمور في ن�شابها 
»م�شرف  حاكم  موقع  لجهة  �لقانوني 
كان  و�إن   - موظف  هو  �لذي  لبنان«، 
تقت�شيها  خا�شة  ب�شالحيات  يتمتع 
للقانون،  يخ�شع   – �لنقدية  �ل�شيا�شة 
وعندما ُيخطىء ُي�شبح عر�شة للم�شاءلة 

وللمحاكمة. 
و�لتهم  �لمعلومات  بعد  خ�شو�شًا 
في  خبر�ء  و�شرحها  عنها  تحدث  �لتي 
�لمال و�لقت�شاد و�لمخاطر �لتي تهدد 

م�شير �لنا�ض وحقوقهم و�أمو�لهم.
الفوائد لم�ضت %40

ما  ح�شل  دولة  �أي  في  ن�شاأل  وهنا 
و�شلت  حيث  لبنان،  في  عندنا  ح�شل 
ن�شبة �لفو�ئد على �شند�ت �لخزينة �إلى 
ما يالم�ض 40%، بربكم يا �أهل �لخبرة 
هذ�  ح�شل  �أن  �شبق  هل  لنا  قولو� 

�لأمر!!! 
�أي  في  �لمودعين،  مع  ح�شل  وهل 
وما  هنا  للمودعين  يح�شل  ما  دولة، 
لمطالبتهم  �إذلل  من  له  يتعر�شون 

بحقوقهم؟!
�لم�شارف  و�إلى  لبنان  م�شرف  �إلى 
و�إلى �لم�شوؤولين نقول: �إن هذ� �لو�قع 
هو جريمة تتحملون وزرها، على �لأقل 
�لجريمة  بقيت  وهل  و�إن�شانيًا،  �أدبيًا 
عنها  تفرعت  �أم  �لم�شتوى؟  هذ�  على 

جر�ئم �أخرى!! 
�ضرف للموظفين والعمال 

والآتي اأعظم
�لقت�شادية  �لحركة  �شلل  �إن  نعم 
من  �لع�شر�ت  حمل  و�لنقدية 
�ل�شغيرة  و�لمحالت  �لموؤ�ش�شات 
جماعي  �شبه  �شرف  �إلى  و�لمتو�شطة 

للموظفين و�لعاملين، 
و�شع  لديها  �لتي  �لموؤ�ش�شات  �أما 
�لمعا�ض  تدفع ن�شف  بد�أت  فقد  �أف�شل 
للعاملين لديها، لبنان �أ�شبح بحالة �شلل 
حالة  في  قلنا  �إذ�  ُنبالغ  ل  بل  ل  كلي، 

موت �شريري، و�لآتي �أعظم!! 
وهنا يبرز �ل�شوؤ�ل �لخطير:

�لم�شرفي  �لقطاع  باإمكان  هل 
�إ�شتعادة ثقة �لنا�ض وبالتالي:

كبوته  من  �لنهو�ض  باإمكانه  هل 
و�لوقوف مجددً�؟ 

�أن  ُمقتنع  منكم  هل  و�أجيب: 
�لر�شاميل من �لمغتربين �أو من �لأخوة 

�لعرب  �شيعاد �إيد�عها في لبنان!!
�أترك �لجو�ب لغيري، و�أقول لنتعلم 
وتد�عياتها  �إنتر�«  »بنك  تجربة  من 
في  �لم�شرفي  �لقطاع  على  يومها 
لبنان، �لذي لم يكن لينه�ض من كبوته، 
�لوطن  في  وعائد�ته  �لنفط  فورة  لول 
�إده  ريمون  �لعميد  وقانون  �لعربي، 
�لأمو�ل  و�شخ  �لم�شرفية«،  »�ل�شرية 
حافظت  �لتي  �للبنانية  �لم�شارف  �إلى 

على ثقة �لنا�ض و�لمودعين فيها! 
يا اأيها الم�ضوؤولون

�لمالي  �لو�شع  لملمة  �إلى  �شارعو� 
�لهيكل  �شقوط  قبل  لبنان  في  و�لنقدي 
على كافة مكونات �ل�شعب �للبناني، من 
�أ�شحاب  ومن  �لمودعين  �شغار 
�لمتو�شطة  �لحرة  �لموؤ�ش�شات 
�شنين  �شنو�جه  فاإننا  و�إل  و�ل�شغيرة، 
عجافًا �أطول من �ل�شنو�ت �ل�شبع �لتي 
عانت  و�لتي  �ل�شماوية  �لكتب  ذكرتها 

منها م�شر �لفرعونية، 
و»�ل�شنين  تحولت،  �لما�شي  �أيام 
�أن تكون تد�عياتها  ُبدَّ من  �لعجاف« ل 
هذ�  في  �لأجتماعي  �لأمن  على  ُمدمرة 
م�شادر  �لى  �لُمفتقر  �ل�شغير  �لبلد 
لتلك  �لت�شدي  �شاأنها  من  د�خلية 

�لتد�عيات!

جريمة �لع�سر »�لتي ل ُتغتفر« و�لتي 
تعر�ض لها �ل�سعب �للبناني بن�سبة %95

اللواء
اأمين
�ضليبا

وللر�أي �لعام حقه...
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اإلى   اأدت  التي  المروعة  الحادثة 
اإنهيار �سقف اأحد المنازل القديمة في 
م�سرع  اإل���ى  اأدت  وال��ت��ي  الميناء 
جدية  تداعيات  لها  كانت  �سقيقين 
انها  اإلى  اإ�سافة  بلدية حادة،  واأزمة 
اأو���س��اع  ف��ي  للبحث  محركاً  كانت 
في  بال�سقوط  ال��م��ه��ددة  ال��م��ن��ازل 

طرابل�ض، 
طرابل�ض  بلدية  دف���ع  م��ا  وه���ذا 
للدعوة اإلى اإجتماع مو�سع بم�ساركة 
»نقابة المهند�سين« ورئي�ض »الهيئة 
خير  محمد  اللواء  لالغاثة«  العليا 
الموؤ�س�سات  العديد من  وممثلين عن 

الر�سمية والنقابية، 
وقد قررت البلدية تخ�سي�ض:

و65  للترميم  ليرة  مليون   65  -
مليوناً لالإيواء، 

اأو�ساع  لدرا�سة  لجنة  - وت�سكيل 
الأبنية وو�سع ت�سورات للحلول.

المهند�س زياد حمو�ضة
�سارك  حمو�سة  زي��اد  المهند�ض 
بالجتماع، ممثالً »نقابة المهند�سين«.

حوارًا  معه  »التمدن«  اأجرت  وقد 
حديثه  واإ�ستهل  المو�سوع،  ح��ول 

بالقول:
الأبنية الأثرية والقديمة

م�ساألتي  طرحنا  الجتماع  »ف��ي 
الباطونية  والأبنية  الأثرية  الأبنية 
في  لأ�سرار  تعر�ست  التي  القديمة 
ال�سفلية  اأق�سامها  كانت  اأو  الأحداث 
مجمعات للمياه الآ�سنة، وغابت عنها 
ال�سيانة، وهذه الأبنية معر�سة لعدة 
عددها،  في  تفاوت  وهناك  مخاطر، 
اأجرتها  عديدة  اإح�ساءات  بح�سب 

بع�ض الموؤ�س�سات والجهات«.
اأ���س��اف: »ج���رى ال��ت��واف��ق، في 
ال��ح�����س��ول ع��ل��ى تلك  الج��ت��م��اع، 

الإح�ساءات.
نقابة  ان  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وت���م 
اإمكانياتها  ك��ل  ت�سع  المهند�سين 
البلدية، وت�سكيل لجنة من  بت�سرف 
بالترميم  المتخ�س�سين  المهند�سين 
لالأبنية  والن�����س��ائ��ي  ال��م��ع��م��اري 
البلدية  لم�ساعدة  وذلك  الباطونية، 

في ال�سير بمو�سوع الترميم«.
اأبنية: ملك خا�س، اأثرية 

موؤجرة، اأو محتلة!
المهند�ض زياد حمو�سة اأ�ساف:

انه يوجد  البلدية  اأو�سحت  »وقد 
في  ت�سرراً  الأك��ث��ر  هي  مبنى،   60
الوقت الحالي، وتتخوف من حدوث 

اإنهيارات فجائية فيها.
ولكن العقبة الأ�سا�سية تكمن في:

- التمويل اأوًل، 
- وفي الناحية القانونية ثانياً، 

كون بع�ض هذه الأبنية هي ملكية 
خا�سة.

ي�سكنها  ما  الأثرية  الأبنية  ومن 
ول  »م��ح��ت��ل��ون«،  اأو  م�ستاأجرون 
ي�ستطيع الموؤجرون ول الم�ستاأجرون 
ترميمها اأو تدعيمها، والبلدية لي�ست 

لها القدرة المالية للقيام بذلك.
ن حلاّ

لم  مزمنة  الأبنية  تلك  وق�سية 
حلين  طرحنا  لذلك  حالً،  لها  يجدوا 

هما:
اإ�ضتحداث طابق اإ�ضافي 

ب�ضروط
فنية  ب�سروط   – اإ�ستحداث   -1
وقانونية – طابق اإ�سافي في رخ�ض 
البناء في مناطق طرابل�ض الجديدة 
المتدني،  ال�ستثمار  ذات  الأبنية  في 
وتخ�س�ض العائدات، ح�سراً، لأعمال 
اإل��ى  يحتاج  الأم���ر  وه��ذا  الترميم، 

تن�سيق مع وزارات واإدارات متعددة 
ُي�سدر  كي  النيابي  المجل�ض  وم��ع 

قانوناً ي�سرع ذلك.
�ضركة عقارية للإعمار 

ولت�ضغيل ال�ضكان
كبرى  عقارية  �سركة  تاأ�سي�ض   -2
تقوم بتاأهيل �سكان المناطق ال�سعبية 
وت�سغيلهم في اإعمار ال�سقي ال�سمالي، 
كافة  مع  �سكنية  مبان  تن�ساأ  حيث 
ال��خ��دم��ات وال��م��راف��ق ال��الزم��ة، ثم 
اإ�سكان المقيمين في تلك المناطق في 

هذه الأبنية«.
من المعالجة... كما فعل 
الرئي�س ال�ضهيد الحريري

وحول المعالجة ال�سريعة لالأبنية 
قد  ما  وتجنب  لل�سقوط  المعر�سة 
يح�سل كما في الميناء، قال المهند�ض 
)بناء  الأول  »الحل  حمو�سة:  زياد 
على  الأف�سل  هو  اإ�سافي(  طابق 
بحاجة  وطرابل�ض  القريب.  المدى 
اإلى م�سروع ُيخرجها من واقعها، كما 
ح�سل في بيروت عندما اأن�ساأ الرئي�ض 
ال�سهيد رفيق الحريري »�سوليدير«.

للإبلغ ال�ضريع عن اأي مبنى 
مهدد

اإليها  الم�سار  المباني  كل  ولي�ست 
معر�سة لالنهيار ال�سريع، وفي حال 
وجود هكذا مباني يجب التبليغ عنها 
تقوم  وع��ن��ده��ا  ال��خ��ط��ر،  ل���ت���دارك 
البلدية، بح�سب القانون: باإعطاء اأمر 
بالخالء الفوري، على ان يتم ايجاد 
ال�سكن البديل. وهناك »هيئة لإدارة 
في  واأخ��رى  ال�سمال«  في  الكوراث 
ُيفتر�ض  ال���وزراء،  مجل�ض  رئا�سة 
اأي  ح��دوث  عند  معهما  التوا�سل 
ال�سريعة  للمعالجة  يحتاج  و�سع 

لتخاذ الجراءات الم�سبقة«.

البي�سار  نديم  ع��ب��داهلل  الدكتور 
الأخ�سائي في طب الأطفال واأمرا�ض 
الدم يحر�ض دائماً على مواكبة كل ما 
هو جديد في عالم الطب وخا�سة ما 
باأمرا�ض الأطفال، وح�سوره  يتعلق 
الم�ستمر لموؤتمرات ُتعنى بكل ما هو 
للوقوف  العلمي  المجال  في  جديد 
على الم�ستجدات العالمية وتطبيقها 

على مر�ساه حيث يلزم.
د. البي�سار عاد، موؤخراً، من موؤتمر 
عالمي ُعقد في الدنمارك تحت عنوان:
 The 11th Excellence in«
بدعوة   ،»Padiatrics conference
م���ن »ج��م��ع��ي��ة ط���ب الأط���ف���ال في 
ال���دن���م���ارك«، وب��م�����س��ارك��ة اأط��ب��اء 

وباحثين من مختلف دول العالم.
وقد توجهت اإليه »التمدن« لمعرفة 

الممكن من الوقائع فقال:
الروماتيزم والإلتهابات

على  خا�ض  ب�سكل  التركيز  »ك��ان 
اأمرا�ض الروماتيزم واللتهابات عند 
محا�سرات  تخللته  وق��د  الأط��ف��ال، 

عديدة منها اإثنتين حديثتين هما:
مر�س »كوازاكي« بوجود 

مكت�ضفه
»مر�ض  ع��ن  محا�سرة  اأوًل:   -
بح�سور   )Kawasaki( ك��وازاك��ي« 
هذا  اإكت�سف  ال��ذي  الياباني  العالم 
المر�ض والذي يحمل اإ�سمه، وذلك في 
اأواخر ال�ستينيات حيث كان عدد من 
الأطفال م�سابين بمر�ض حديث، وقد 
هذا  معرفة  »ك��وازاك��ي«  ا�ستطاع 

المر�ض، اأ�سبابه، وعالجه.
حرارة مرتفعة ت�ضيب 

الأطفال حتى عمر ثلث 
�ضنوات

وهم  الأطفال  ي�سيب  المر�ض  هذا 
في الأ�سهر الأولى من عمرهم و�سوًل 
ي�ساب  حيث  �سنوات،  الثالث  اإل��ى 
ال��درج��ة  مرتفعة  ب��ح��رارة  الطفل 
يرافقها ك�سل ج�سدي، وهذه الحرارة 
اأو  اللتهابات  اأدوية  مع  تتجاوب  ل 
ت�ستمر  وه��ي  ال��ح��رارة،  مخف�سات 

لفترة طويلة«.
مع »طفرة جلدية«

تكون  قد  الحرارة  »هذه  اأ�ساف: 
وحدها اأو ت�ساحبها:

- اإلتهابات )طفرة( جلدية، 
- واإلتهابات في الغدد اللمفاوية،

- وفي الفم واإحمرار العينين، 
الت�سخي�ض  ��ل  ُي�����س��هِّ م��ا  وه����ذا 

والعالج«.
و�ضعوبة في الت�ضخي�س 

لطبيب غير مطلع
الطفل  المر�ض  ي�سيب  »واأحياناً 
وعالجه  ت�سخي�سه  ي�سعب  ب�سكل 
المطلع  الطبيب غير  قبل  خا�سة من 

على هكذا حالت، 
كما ت�ستمر الحرارة لب�سعة اأيام، 
وحتى الفحو�سات المخبرية ل ُتظهر 
الإ�سابة، بل ُتبين وجود اإلتهاب في 

الدم«.
ال�ضرعة في العلج لحماية 

�ضرايين القلب
بال�سرعة  العالج  يتم  لم  »واإذا 
المر�ض يوؤثر �سلباً على  فاإن  الالزمة 
�سرايين القلب، لأنه ي�سيب ال�سرايين 
ال�����س��غ��ي��رة وخ��ا���س��ة »���س��ري��ان 
القلب،  ي��غ��ذي  ال���ذي  ال��ك��ورون��ي��ر« 
واإ�سابة هذا ال�سريان بالمر�ض توؤدي 
قد  مما  انفجاره  وربما  انتفاخه  اإلى 

يوؤدي اإلى الوفاة. 

لذلك فاإن التاأخير في العالج ُي�سبب 
ن�سبة اأكبر من ال�سابة في ال�سرايين 

في عدة اأع�ساء من الج�سم«.
مع التاأخر في العلج يكبر 

الخطر
واأو�سح »اأن العالج يجب البدء به 
في الأيام الأولى لالإ�سابة بالمر�ض، 
وكلما تاأخر العالج كان الخطر اأكبر، 
العمر  في  �سغيراً  الطفل  كان  وكلما 
ولذلك  اأكثر خطورة،  الإ�سابة  كانت 
تكن  لم  لو  حتى  العالج  ببدء  ُي�سمح 
وذلك  »كوازاكي«  بمر�ض  الإ�سابة 
وبعد  الطفل،  وحماية  الوقت  لك�سب 
قد  نكون  الفحو�سات  نتائج  ظهور 
الطفل  ك��ان  ح��ال  في  العالج  قدمنا 
يكن  لم  واإذا  المر�ض،  بهذا  م�ساباً 
فاإن العالج يوفر للطفل نوعاً  م�ساباً 

من المناعة«.
العلج ومراحله

وم��راح��ل  نوعية  ع��ن  وب�����س��وؤال��ه 
العالج قال د. البي�سار: 

للمناعة  م�سادات  عن  كناية  »هو 
من  تخفف  غلوبين«  »كاما  ت�سمى 
ت�سيب  التي  وخا�سة  اللتهابات 
ال�����س��راي��ي��ن، وي��ع��ط��ى م��ق��دار ع��اٍل 
تخفي�ض  اإل���ى  ي���وؤدي  ان  يفتر�ض 

الحرارة  ب�سرعة. 
واإذا لم يتح�سن الم�ساب خالل 48 
�ساعة ن�ستطيع اإعطاءه جرعة ثانية، 
لإعطائه  ن�سطر  يتجاوب  لم  واإذا 

اأنواعاً اأخرى من الأدوية«.
معرفة �ضبب المر�س

�سبب  ُعر�ض  الموؤتمر  »في  وقال: 
ال��م��ر���ض ب��ال���س��ت��ن��اد اإل����ى ع��زل 
المناعة  في  خلالً  ي�سبب  »فايرو�ض« 
الدقيقة  ال�����س��راي��ي��ن  ي�سيب  م��م��ا 

وخا�سة �سرايين القلب«.
وتح�ضين طرق العلج

العالج  ط��رق  تح�سين  ت��م  »كما 
الالزمة،  والجراءت  اإتباعها  و�ُسبل 

ومنها:
»اإيكو للقلب«

����س���ورة »اإي���ك���و« ل��ل��ق��ل��ب ل��دى 
متخ�س�ض، ومن ثم �سرورة التعاون 
بين طبيبي اأطفال وقلب لعالج الطفل 

الم�ساب«.
خطر المر�س على الدماغ 

والقلب والكبد
مر�ض  »اأن  البي�سار  د.  واأك����د 
على  الخطورة  �سديد  »ك��وازاك��ي« 
عدة اأع�ساء في الج�سم ومنها الدماغ 

والقلب والكبد والبنكريا�ض... 
العلج فورًا واإل ي�ضبح �ضعبًا

منذ  ال��م�����س��اب  ي��ع��ال��ج  ل��م  واإذا 
ي�سبح  لالإ�سابة  الأول  ال�سبوع 

العالج في غاية ال�سعوبة،
ظهرت اإ�ضابات في لبنان

بهذا  اإ���س��اب��ات  ع��دة  ظهرت  وق��د 
ال��م��ر���ض ف��ي ل��ب��ن��ان، ول��ك��ن اأط��ب��اء 
لهذا  احتياطاتهم  ياأخذون  الأطفال 

المر�ض الذي لي�ض له لقاح«.
المحا�ضرة الثانية عن نزيف 

جلدي عند الأطفال »بوربورا« 
اأ�ساف: »المحا�سرة  الثانية كانت 
جلدية  طفرة  اإلى  ي��وؤدي  مر�ض  عن 
وهي   )Purpura( »بوربورا«  اإ�سمها 

عبارة عن:
نزيف جلدي ي�سيب الأطفال،

في  ���س��دي��دة  اآلم  معه  ت��ت��راف��ق 
البطن،

 وورم واآلم في المفا�سل، 
الكلي  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��اً  ت��وؤث��ر  وق���د 

والأع�ساء التنا�سلية، 
وهو اأقل خطورة من »كوازاكي«، 
مما  جلدي  بنزيف  يبداأ  ل  قد  ولكن 
اإلى غمو�ض لدى الطبيب قبل  يوؤدي 

ظهور الطفرة الجلدية والآلم«.
ت�ضخي�ضه وعلجه

عر�ض  جرى  الموؤتمر  »في  وقال: 
ال��م��ر���ض  ه���ذا  ت�سخي�ض  ط��ري��ق��ة 
»عقدة  اإلى  يوؤدي  قد  وهو  وعالجه، 
في  نزيفاً  ت�سبب  التي  الم�سران« 
»ال���ب���راز« ورب��م��ا »غ��رغ��ري��ن��ا في 

الأمعاء« و�سوًل اإلى بتر جزء منها.
هذه  اإلى  الم�ساب  ي�سل  ل  ولكي 
العالج  بدء  يجب  الحرجة  المرحلة 

باأدوية منها »الكورتيزون«. 
العلج �ضهل اإن لم تح�ضل 

»اإ�ضتراكات«
لم  اإذا  �سهالً  المر�ض  ه��ذا  ع��الج 
الحالة  وفي  »اإ�ستراكات«،  تح�سل 
اأخرى  باأدوية  العالج  يكون  الثانية 

اأكثر �سعوبة«.
الموؤتمرات الطبية تو�ضيعًا 

لآفاق المعرفة
وختم د. بي�سار: 

في  اللبنانيين  الأطباء  »م�ساركة 
من  ومميزة  وا�سعة  كانت  الموؤتمر 
الموؤتمرات  وهذه  المناطق،  مختلف 
الأهمية  غاية  وفي  ق�سوى  فوائدها 
فهي ت�ساعد الأطباء في التعرف على 
اأمرا�ض  لعدة  جديدة  اأبحاث  نتائج 
و�سبل عالجها وتو�سيع اآفاق معرفتهم 
بكل ما هو حديث على ال�سعيد الطبي 

في العالم«.

6

بعد عودته من موؤتمر طبي في »كوبنهاجن« )�لدنمارك(

د. عبداهلل البي�شار لـ »التمدن«: موؤتمر في 
غاية الأهمية، والمحا�شرات عّرفت اأبحاٍث 

جديدٍة لعدة اأمرا�س و�شبل عالجها

الدكتور عبدالله البي�سار في الموؤتمر

اإعالن
�سادر عن قائمقام زغرتا بالتكليف

رقم  القرار  بالتكليف  زغرتا  قائمقام  عن  �سدر   2019/9/24 بتاريخ 
ملحمة/  لموؤ�س�سة  بال�ستثمار  ترخي�ض  بمنح  القا�سي  217/اإ/2019 
دون �سّي اللحم موؤ�س�سة م�سنفة فئة ثالثة في العقار رقم 39 مق�سم رقم 
جواد  ال�سيد  ل�ساحبها  زغرتا  ق�ساء  العقارية  مجدليا  منطقة  و12   11

اأحمد ياغي ملك ال�سيد محمد �سمير من�سور.
زغرتا في 2019/9/24

قائمقام زغرتا بالتكليف
اإيمان م�سطفى الرافعي

المهند�س زياد حمو�شة: حاّلن لتوفير الأموال الالزمة 
لالأبنية المعر�شة لل�شقوط...

-زيادة طابق في المدينة الجديدة... ب�شروط 
قانونية �شامنة لل�شالمة 

- تاأ�شي�س �شركة عقارية في ال�شقي ال�شمالي لالإعمار 
وت�شغيل النا�س

المبنى المنهار في الميناء حمو�سة

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
ع�سير  ب�����س��ام  النقيب  ط��ل��ب 
ال���داي���ة ب��ال��وك��ال��ة ع���ن ف���واز 
�سائع  بدل  تمليك  �سند  النابل�سي 

للعقار 2144 دده.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
بالوكالة  �سابا  وديع  فايز  طلب 
بدل  تمليك  �سند  �سابا  رم��زه  ع��ن 

�سائع للعقار 333 عف�سديق.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
ب�سفته  زعتر  فوزي  طاني  طلب 
بدل  �سندي  زعتر  فوزي  ورثة  اأحد 
و974   972 ل��ل��ع��ق��اري��ن  ���س��ائ��ع 

كفرعقا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
اأنطونيو�ض  الخوري  دلل  طلبت 
الحايك  �سمير  عن  بالوكالة  الحكيم 
للعقار 106  �سند تمليك بدل �سائع 

بجدرفل.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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�أجل �نها في غيبوبة تامة ونومة �أهل 
وحقوقه  �ل�شعب  �أوجاع  عن  �لكهف 

�لمغت�شبة. 
قولهم  م�شوؤولين  �أكاذيب  ومن 
�لعافية  تمام  في  �للبناني  »�ل�شعب 
وبيئيًا  وغذ�ئيًا  و�أمنيًا  �قت�شاديًا 
دفع  عليه  لذ�  و�شحيًا...  وحياتيًا 

�ل�شر�ئب للدولة« )!!!(.
فما  �لحقيقة  �أما  به  يكذبون  ما  هذ� 
نعي�شه جميعًا من �قت�شاد منهار و�أمن 

�جتماعي وغذ�ئي و�شحي مفقود.
م�شتلزمات  �أب�شط  �أب�شط...  حتى 
ومع  لها،  وجود  فال  �لإن�شانية  �لحياة 
يجروؤ  خجل  ول  حياء  بال  هذ� 
�ل�شلطويون على فر�ض �ل�شر�ئب على 
�لدخل  و�أ�شحاب  و�لم�شاكين  �لفقر�ء 

�لمحدود!!!
فهل من �لمعقول �ن يتقا�شى موظف 
ن�شفها  فيدفع  ليرة،  �ألف  ثمانماية 
و�لن�شف  و�لهاتف  للكهرباء 
وغذ�ئهم  �لأولد  �لمتبقيلتعليم 
�لمر�ض  من  نجو�  �إذ�  هذ�  وك�شائهم 

�لذي ل يرحم.
و�شمان  �ل�شحي  �ل�شمان  فاأين 
ير  ولم  عنه  ن�شمع  �لذي  �ل�شيخوخة 

�لنور حتى �لآن؟
وهل بقي عندهم من �شمير يحا�شبهم 
على �لهمال وعدم �لرعاية لل�شعب، ولم 
�هلل  وقول  بالإح�شان  �لإح�شان  يبادلوه 

تعالى:
ْح�َشاُن}. {َهْل َجَز�ُء �ْلإِْح�َشاِن �إَِلاّ �ْلإِ

�لحاكمين  �ل�شيا�شيين  �أكثر  م�شيرة 
اء عن  �للوؤم و�لأُذن �ل�شماّ و�لمتحكمين 
ات �ل�شعفاء  �شماع �شكاوى �ل�شعب و�أنَّ
و�لفقر�ء  و�لَجْوَعى  و�لم�شاكين 
�أوجاعهم  يب�شرون  ول  و�لمر�شى، 
وقد �ُشفدت �أيديهم عن كل خير �إلاّ �إذ� 
وحب  فالأنانية  م�شلحتهم،  في  كان 
وف�شيلة  ف�شل  كل  عن  �أعمتهم  �لذ�ت 
�لعامة  بالخدمات  �أ�شحهة  وجعلتهم 
�لأمر  لأ�شحابها،  �لحقوق  و�إرجاع 

�لذي جعل فجوة وعدم ثقة بهم من كل 
مو�طن، 

�لعجيبة  �لغريبة  �لظاهرة  هذه  ومع 
يت�شدقون بال حياء ول خجل بمحاربة 
و�أ�شا�شه  ر�أ�شه  و�أكثرهم  �لف�شاد 
كل  على  وُحماته  جوه  وُمَرِواّ و�شانعوه 
وقد  �لمجالت،  مختلف  وفي  �ل�شعد 
�أ�شطورة  �للبنانية  �ل�شاحة  �إلى  �أعادو� 
يعلمون  حر�مي«  و�لأربعين  بابا  »علي 
يا  مز�ميرك  تقر�أ  من  »على  ولكن  ذلك 
د�وود«، {َو�إَِذ� ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِشُدو� ِفي 
َما َنْحُن ُم�ْشِلُحوَن * �أََل  �ْلأَْر�ِض َقاُلو� �إَِناّ
ُهْم ُهُم �ْلُمْف�ِشُدوَن َوَلِكْن َل َي�ْشُعُروَن}.  �إَِناّ
ُ �أََناّى  {ُهُم �ْلَعُدُواّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم �هلَلاّ

ُيوؤَْفُكوَن}،
ل �شمير يردعهم ول قانون يمنعهم 

ول �إن�شانيات توبخهم!!! 
هُم  ولمن  ُهُم  من  يعرف  و�للبناني 

زع عليهم �لأدو�ر. وكيف تواّ
»قانون  �شاحة  لبنان  �أ�شبح  لقد 
�لغابات«: �لحياة لالأقوى، وقد ��شتاأ�شد 
�لباطل و�أنزوى �لحق و�نقلبت �لمفاهيم 
ر�أ�شًا على عقب، و�لحق �شاع، ومن ذ� 
�أح�شاء  في  ت�شرب  حقًا  لنا  ي�شتعيد 

حيتان!؟
وهل ُيرتجى خير من فا�شد؟ فال�شهد 

ل ل ُيجنى من �لَحْنَظِل، 
و�شدق من قال:

مكرً�  �ل�شيا�شة  ترى  ل  عينًا  »�إن 
ونفاقًا َلِمْقَلة رمد�ء«.

�لبغاة  �لظلمة  �ل�شا�شة  هوؤلء  فاإلى 
�شالحون  �أنتم  فال  �إرحلو�  �لطغاة 
ُترفع  �لم�شوؤولية وبرحيلكم قد  ل  لتحماّ
رجال  �أمرها  لي�شتلم  �لأمة  عن  �لغمة 

غيارى على �لوطن و�لمو�طن.
ريب  ل  �لتي  �لحقائق  هذه  �أجل  من 
�لغر�ء  �لتمدن«  »جريدة  قالت  فيها 

وبالفم �لمالآن: »�ل�شلطة في �لكوما«.
في  �لموؤرخ  عددها  في  ذلك  ذكرت 
�شفحتها  وعلى   2019/11/20

�لأولى وبالخط �لعري�ض.
�ل�شعد  كل  على  �لمنهار  فلبنان 
و�ن  ب�شحوته  �أمل  بارقة  ول  يحت�شر 
ت�شدقو� بها كذبًا وزورً� وبهتانًا ومكرً� 

وخد�عًا.
و�شعب لبنان �لأبي وبكل عنو�ن هو 
�ل�شحيقة  �لهوة  من  لنقاذه  �لمرتجى 

�لتي �أو�شله �إليها �لطغاة.

محطات من م�شيرة ال�شاعر الراحل عبدالفتاح عكاري 
وحديث عن ال�شحافة و»منتدى طرابل�س ال�شعري«

»جريدة �لتمدن« كتبت:»�أهل 
�ل�سلطة في �لكوما«
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �ضنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�ضا فايز �ضنكري

ق�ضيدة بيروت
لل�شاعر  �شدر   1998 �لعام  في 
تمطر  »لن  ديو�ن  عكاري  �لر�حل 
»�تحاد  من�شور�ت  من  لوؤلوؤً�«  �ل�شماء 
�إحدى  بن�شر  وقمت  �لعرب«،  �لكتاب 
بعنو�ن  �شماًل«  »�لثقافة  في  ق�شائده 
�لجتياح  خالل  كتبها  »بيروت« 
�ل�شرئيلي في �لعام 1982، جاء فيها:
بيروت تلعق في �لظالم جر�حها...

ح�شدت لقتالها حقول �لجمر،
و�نطفاأت �إلى يوم �لن�شور...

بيروت لوؤلوؤة �لمد�ئن،
ُدمرت طرقًا ودور...

بيروت فاغرة �لجماجم،
تاأكل �لغ�شلين...
ت�شرب قياأها...

وتموت تحت �ل�شم�ض و�قفة 

على مر�أى �لع�شور...
بيروت يا وجع �ل�شحايا،

حطمي مر�آتك �لزرقاء،
و�غت�شلي بنار �لمع�شية...

قرباننا لحم مدمى،
قربته �لنار للطاغوت

و�بتدعت عذ�بًا ل يطاق
�شربت على �لدنيا نطاق...

منعت �إلى �لمنفى و�شول �لأغنية
بيروت �شاحتك �لحقيقة

و�لن�شال غد� كالم...
ل �شيء ينفع في خال�شك 

ل �لوعود ول �ل�شالم 
ُدمرت يا بيروت،

و�نت�شر �لظالم...
طرابل�س البا�ضلة

ومخا�ض  »�لموت...  ديو�نه  وفي 

�لإن�شاء«  »د�ر  عن  �ل�شادر  �لغ�شب« 
طر�بل�ض  مدينته  �ل�شاعر  يخ�ض 
�لبا�شلة«،  بعنو�ن »طر�بل�ض  بق�شيدة 
نظمها في 1958/7/6ويقول فيها:

�شتون يومًا تنق�شي،
ومدينتي بالدم غرقى..

�شتون يومًا... تقلق �لدنيا
لها، قلبًا وعرقًا...

�شتون عفو �لأبرياء!
�شقيت بالذكرى و�أ�شقى..

ومدينتي �ل�شمحاء تبذل
نف�شها للموت �شوقًا.

�شمدت... فما برحت ت�شق
طريقها للن�شر �شقًا...

�لبغي...  �لتبجح! لن ي�شود  خ�شئ 
فانتف�شي، وثوري.

�أنا جرح �شعبك... فا�شتعيري 
للكفاح لظى �ل�شعير.

�شلت يد �لإجر�م، تغدر 
بالكبير وبال�شغير!
ودما بنيك �لأبرياء

ت�ُشحُّ كال�شيل �لغزير...
خ�شىء �لتبجح! فا�شمدي

كالطود في وجه �لغرور
وغدً� �أر�ِك، مدينتي،

وثر�ك كالآمال، خ�شل...
مزهوة �لمغنى، تقراّ

�لنف�ض فيك، وت�شتظل...
لك زغرد�ت �لغيد،

�أفر�ح �ل�شباب، وقد �هلاّو�...
لك، يوم خاتمة �ل�شر�ع،

! مدينتي، عيد، ودلاّ
فا�شتب�شري، �شيطل فجر �لن�شر، 

مهما طال ليل.

كتب �ضفوح منجد
ودع���ت ال��ف��ي��ح��اء اإل���ى م��ث��واه الأخ��ي��ر نقيب 
المهند�سين ال�سابق الراحل عبدالفتاح عكاري الذي 
طرابل�ض  في  الثقافية  والمنتديات  المنابر  عرفته 
اإت�سف  الإح�سا�ض  مرهف  و�ساعراً  اأديباً  وال�سمال 
بالروؤى وبالجملة ال�سعرية الناطقة بعذوبة ال�سجن 
وذكريات  الأزل  حلم  مناجاة  عن  ينفك  ل  وقلب 

الهوى وال�سباب.
نناديه  ان  له  يحلو  ك��ان  كما  عكاري،  النقيب 
ونخاطبه، كان اأديباً فذاً انت�سب باكراً اإلى »المجل�ض 
مفتتح  في  تاأ�س�ض  الذي  ال�سمالي«  للبنان  الثقافي 
العام 1970، وكان لي �سرف مزاملته في ع�سوية 
حيث  عدة،  دورات  في  للمجل�ض  الإداري��ة  الهيئة 
�سارك في محا�سرات وندوات عدة عن واقع الن�سر 
العربي م�سكالت الكتاب والكاتب، وفي نقد ال�سعر 
العربي الحديث، وكان من الم�ساركين الدائمين في 
ينظمها  المجل�ض  ك��ان  التي  ال�سعرية  الملتقيات 

�سنوياً.
»رحيل اإلى الن�ضيان«

كما نظم المجل�ض ندوة حول المجموعة ال�سعرية 
للنقيب عكاري بعنوان »رحيل اإلى الن�سيان« �سارك 
فيها الدكتور نزيه كبارة، المحامي �سوقي �سا�سين، 
الدكتورة غادة ال�سمروط والدكتور اأحمد الحم�سي 
العام  في  الأيوبي  يا�سين  الدكتور  للندوة  وقدم 

.2008
»الموت ومخا�س الغ�ضب«

وكان »المجل�ض الثقافي« قد نظم اأي�ساً مناق�سة 
لديوان »الموت ومخا�ض الغ�سب« للنقيب عكاري 
في العام 1988 تحدث فيها الدكتور يا�سين الأيوبي 
والدكتور خري�ستو نجم في مقر اجتماعات المجل�ض 
من  »غي�ض  وهذا  البلدي«،  الثقافي  »الق�سر  في 
في�ض« من الأن�سطة الثقافية التي �سارك فيها النقيب 

عكاري.
يا�ضين الأيوبي وتاأ�ضي�س »منتدى طرابل�س 

ال�ضعري«
و�سمحت لي الظروف في مطلع ثمانينات القرن 
تاأ�سي�ض  في  عكاري  النقيب  اأ�سارك  ان  المن�سرم 
اأع�سائه  مقدم  وفي  ال�سعري«  طرابل�ض  »منتدى 
محمد  وال�سعراء:  والأدب���اء  كبارة  نزيه  الكاتب 
اأحمد  الأيوبي،  يا�سين  �سنينه،  عبدالكريم  قا�سم، 
المحامي  النقيب  اإلى  اإ�سافة  وغيرهم  الحم�سي، 
ر�سيد دربا�ض في مكتبه الذي خ�س�سه ل�ست�سافة 
ا�سبوعياً،  اإثنين  يوم  كل  ع�سر  المنتدى  اإنعقاد 
اأي�ساً  كانوا  المنتدى  اأع�ساء  معظم  ان  والالفت 

اأع�ساء في »المجل�ض الثقافي«.
وعن تلك المرحلة يقول الدكتور يا�سين الأيوبي 
في كلمة ن�سرها في ديوان �سديقه عبدالفتاح عكاري 

بعنوان »ر�سائل من ماريز«، حيث يقول الأيوبي: 
»عندما اأحيا »المجل�ض الثقافي للبنان ال�سمالي« 

الأول«  ال�سعري  »ملتقاه   -  1981 اأي��ار  في   –
ل�سعراء ال�سمال، كان »المنتدى ال�سعري« لمدينة 
طرابل�ض، فكرة مجهولة في رحم الغيب... وبقيت 
عبدالفتاح  ال�ساعر  النقيب  بها  باح  ان  اإلى  كذلك، 

عكاري، بعد »الملتقى« باأيام«.
�ضمير الع�ضر ونامو�س التطور

الأيوبي، وترعرعت عبر  الفكرة، ي�سيف  ونمت 
لقاءات �سمت الكثير وناق�ست الكثير »حتى كان يوم 
اتخذ  حيث   1981 الأول  كانون  من  ع�سر  الثالث 
غيرهم  من  اأكثر  التزموا  الذين  والأدب��اء  ال�سعراء 
بالح�سور والبذل والعطاء، قراراً باعتبار اأنف�سهم 
ال�سعري«  طرابل�ض  »منتدى  ل�  موؤ�س�سين  اأع�ساء 
الذي اأخذ على عاتقه اإحياء مجال�ض الأدب الغابرة، 
والأفكار  الآراء  فيه  ُتطرح  حراً  منبراً  واعتمادها 
والتجارب ال�سعرية، وفقاً لأ�س�ض ومفاهيم، من�ساأها 
الروؤى والأحا�سي�ض الفردية، وغايتها خلق تيار اأو 
المذاهب  غ��رار  على  الخا�ض،  طابعه  له  مذهب 
»المنتدون«  يعتبرها  التي  المعا�سرة  الب�سرية 
اإفرازات طبيعية ل�سمير الع�سر ونامو�ض التطور... 
ونتاجهم!  عملهم  ت�سنيف  وح��ده،  للزمن  تاركين 

ومن يدري؟
الثقافة �ضماًل

ومن رحم المنتدى وخالل اجتماعاته ال�سبوعية 
ب�سيافة الوزير ال�سابق ر�سيد دربا�ض، ولدت فكرة 
»اللواء«  جريدة  في  كاملة  �سفحة  »تخ�سي�ض« 
البيروتية التي كنت اأرا�سلها واأقوم بادارة مكتبها 
في طرابل�ض، وهكذا كان، وعلى مدى �سنوات كانت 
ا�سم  حملت  التي  »اللواء«  في  الثقافية  ال�سفحة 
»الثقافة �سماًل«، ت�سدر ا�سبوعياً كل يوم اأربعاء، 
وتت�سمن زاوية اأو اأكثر عن »المنتدى ال�سعري«، 
اأع�ساء  لأحد  كاملة  ق�سيدة  اأن�سر  كنت  ما  وغالباً 
المنتدى يليها ن�ض المناق�سة حولها التي كانت تدور 

في  الأع�ساء في خطوة غير م�سبوقة  األ�سنة  على 
ال�سحافة اللبنانية.

�سائر  قبل  من  ت�سجيعاً  المبادرة  هذه  ولق��ت 
الهيئات الأدبية في طرابل�ض وال�سمال، الأمر الذي 
دفعني بت�سجيع من اأ�سحاب »اللواء« اإلى تحويل 
تلك ال�سفحة اإلى ملف ا�سبوعي من اأربع �سفحات 
»اللواء«  كاملة ي�سدر �سباح كل يوم خمي�ض عن 
يحمل ا�سم »لواء الفيحاء وال�سمال« مع المحافظة 

على �سفحة »الثقافة �سماًل«.
خري�ضتو نجم »ور�ضائل من ماريز«

وفي عودة اإلى ديوان النقيب عكاري »ر�سائل من 
بلجيكية  فتاة  وهي  »ماريز«  على  نتعرف  ماريز« 
بارعة الجمال، مرهفة الح�ض، تعرف اإليها ال�ساعر 
في »الولمبيا« في باري�ض، �سيف عام 1954 بعد 

دعوة للرق�ض.
التي كتبها  المطولة  المقدمة  وما يهمنا هنا تلك 
النقيب  �سديقه  لديوان  نجم  خري�ستو  د.  ال�ساعر 
التي  الق�سائد  عن  نجم  يتحدث  حيث  ع��ك��اري، 
امتداد  على  الزمنية  وفتراتها  الديوان  ت�سمنها 
»ماريز«  ر�سائل  عكاري  خاللها  تلقى  اأ�سهر  اأربعة 
ق�سائد  »اإن��ج��اب«  اإل��ى  دفعه  في  ال�سبب  وكانت 

مبدعة.
ال�سغير يحكي تجربة  الديوان  يقول نجم: هذا 
ال�سعر بطلها، بل كانت ماريز بطلتها  عاطفية كان 
في  اأع��رف  ل  لأن��ي  طريفة  محاولة  وهي  الأول��ى، 
اأخبار الأدباء من اتبع هذه الو�سيلة قبل �ساعرنا، 
يكتبها  ول��م  م��اري��ز  كتبتها  لر�سائل  �سياغة  ف��ي 
ال�ساعر.. هي حكاية حب بين �ساعر من لبنان وفتاة 
وك��ان  باري�ض،  ف��ي  �سدفة  التقاها  بلجيكا،  م��ن 
في  ليتابع تح�سيله  فرن�سا  اإلى  �سافر  قد  �ساحبنا 

الهند�سة الزراعية.
فتاة غربية معجبة بال�ضرق

ل  الق�سائد  هذه  يطال  من  نجم:  يقول  ان  اإل��ى 
ي�سعه اإّل التعاطف مع ماريز لما اأظهرته من تفان 
�سادق و�سعور نبيل، ول ي�سعه اإّل معاتبة ال�ساعر 
اأكثر  كانت  غربية  فتاة  من  المت�سلب  موقفه  على 
يكن  ومهما  ال�سرقي.  حبيبها  من  بال�سرق  اإعجاباً 
فماريز لي�ست نموذجاً للفتاة الغربية، با�ستثناء ما 
تتمتع به من حرية تخلو من رقابة الأهل والأقارب.

من رواد �ضعر التفعيلة
وُيبدي نجم راأيه في فن النقيب عكاري فيقول:

»نعتبره من رواد �سعر التفعيلة، فقد �سدر له عن 
»عندله«  ديوان   1958 عام  الفنون«  دار  »مطابع 
الخم�سينات  بداية  األفها في  وهو مجموعة ق�سائد 
وفيها من براعة ال�سياغة ما يبوئه مكاناً رفيعاً في 
له  كما  التفعيلي  وال�سعر  العمودي  ال�سعر  مجالي 
مجموعات اأخرى ن�سر بع�ض ق�سائدها في المجالت 
وال�سحف وظل اأكثرها مخطوطاً ي�سمعه النا�ض في 

الأما�سي«.

الراحل

»جمعية دير عمار للإبداع« 
مركزها: دير عمار – ق�ضاء 

المنية – ال�ضنية 
وزارة  اأخ��ذت   424 رق��م  بالقرار 

الداخلية العلم والخبر بتاأ�سي�ض: 
»جمعية دير عمار لالإبداع«.

- مركزها: دير عمار – حي الجورة 
العام. – ال�سارع 

ق���درات  تفعيل  غ��اي��ات��ه��ا:  م��ن   -
المنطقة  اإنماء  على  والعمل  ال�سباب 

وتنمية الروح الإبداعية.
- الموؤ�س�سون: اأ�سعد اأحمد العتر، 
عثمان  وعلي  الدهبي  نظيم  �سفوان 
عتر )ممثل الجمعية تجاه الحكومة(.

جمعية »جناح الرحمة«      
مركزها: طرابل�س – جبل 

مح�ضن – منطقة القبة
وزارة  اأخ��ذت   425 رق��م  بالقرار 

الداخلية العلم والخبر بتاأ�سي�ض:
»جمعية جناح الرحمة«،

- مركزها: طرابل�ض – جبل مح�سن 
–منطقة القبة العقارية.

- من اأهدافها: الم�ساعدة والرعاية 
وال�سحية  والجتماعية  الإن�سانية 
الأرا�سي  وخارج  داخل  للمحتاجين 

اللبنانية.
تامر،  اأحمد  علي  الموؤ�س�سون:   -
اإبراهيم  يو�سف  مظلوم،  علي  ي��ارا 
)ممثل  حلبي  يو�سف  وب�سار  حلبي 

الجمعية تجاه الحكومة(.
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اإعداد ريما �ضراف
العام الما�سي اأطلق مي�سال حايك �سل�سلة 
توقعات، والالفت اأن توقعاته تحققت وكاأّنها 
ته وعاد الم�ساهدون وراأوه على  فيلم روى ق�سّ
اأر�ض الواقع. توقعاته عادت وانت�سرت على 
اأّن  اإذ  كبيراً،  ج��دًل  محدثة  وا���س��ع،  نطاق 
التوّقعات عن لبنان لم يكن يتوّقعها اللبنانيون 
اأنف�سهم، واعتبروا يوم �سماعها من حايك اأّنها 

مح�ض خيال غير قابل للتحقيق.
�ضريط التوقعات 

من �سمن التوّقعات التي تحّدث عنها حايك، 
علم  للتظاهر، حامالً  اللبناني  ال�سعب  خروج 
لبنان فقط، نابذاً اأعالم الأحزاب متوحداً تحت 
�سبه  حركة  عن  اأي�ساً  وتحّدث  واحدة.  راية 
وريا�سيون  فنانون  فيها  ي�سارك  انقالبية 
المعي�سي  الو�سع  لنقاذ  ثورة  في  وم�ساهير 

والإقت�سادي.
من  لعدد  طوعية  ا�ستقالة  ع��ن  وت��ح��ّدث 
الم�سوؤولين الكبار واعتكاف عدد منهم، وقال 
حايك يومها: »اأفتتح توقعاتي بلوحة عنوانها 
الده�سة، عندما نرى اأن مكافحة الف�ساد لم تعد 
واأب��واب  تحا�سب  فا�سدة  وروؤو���س��اً  �سعاراً 
ال�سجون ُتفتح ل�ستقبال من م�سوا دم ال�سعب، 

فهذه ده�سة«.
تحركات  مرة  ولأول  نرى  »عندما  وتابع 
المجتمع المدني تبداأ بتحقيق اأهداف وت�سجيل 
فهذه  مراكزهم،  عن  م�سوؤولين  وتزيح  نقاط 

ده�سة«
ده�ضة �ضارت حقيقة

يقوم  التي  اللبنانية  الجالية  عن  وتحّدث 
اليوم اأبناوؤها بتحركات غا�سبة قائالً: »عندما 
نرى اأن الجالية اللبنانية بداأت تتحرك وت�سع 
فهذه  لبنان  لدعم  والمادية  المعنوية  قدراتها 
من ولء  الولء  تحول  ن�سهد  ده�سة، وعندما 
لطائفة اأو حزب اأو زعيم اأو عائلة اأو تيار اأو 
فهذه  لبنان،  للوطن  ولء  اإل��ى  اأجنبي،  بلد 

ده�سة«.
انقالبية  �سبه  حركة  نرى  »عندما  وتابع: 
تترك  وع�سكر،  ودنيا  دين  رجال  فيها  ي�سارك 
نرى  وعندما  ده�سة،  فارقاً،  وت�سنع  ب�سمة 
كثيرين من اأهل الخت�سا�ض واأ�سحاب المهن 
والريا�سيين  والفنانين  المثقفين  من  والكثير 
ومنع  القت�ساد  لإنقاذ  ث��وار  اإل��ى  يتحولون 

النهيار، ده�سة«.
ا�ستقالت  عن  ن�سمع  »عندما  واأ���س��اف: 
اعتكافات  وع��ن  كبار  لم�سوؤولين  طوعية 
ومغادرات، ده�سة«، وختم قائالً: »اأما الده�سة 
الكبيرة ف�ستكون عندما ن�سحو في لبنان على 
حدث وننام على اآخر، وكل منهما مده�ض اأكثر 

من الآخر«.
وكان حايك قد اأطلق �سل�سلة توقعات لبالد 

عربية تحققت ب�سكل مثير للده�سة.
الده�ضة والجنون يحيطان بلبنان

ليلة راأ�ض ال�سنة اأطلق حايك مجموعة من 
ولي  لبنانكم  »لكم  ب�  عنونها  التي  التوقعات، 
ي�سبه  ل  الغد  »لبنان  اأّن  اإلى  لفتاً  لبناني«، 
لبنان اليوم ول لبنان منذ مئة �سنة، واأّن في  
لبنان«.  من  اأكثر  هناك  �سيكون  لبنان  داخل 
واأو�سح حايك اأّنه ل يتحدث عن تق�سيم، واإّنما 

عن �سيء مختلف ُيغني لبنان.
وفي اأول الحلقة، و�سف حايك �سنة 2020 

ب� »دير ال�سليب« وب� »الجنون«.
الد�ساتير والقوانين  ومما قاله حايك، »اأّن 
بر�سم التعديل والتغيير، واأّن الزواج المدني 
في  وممنوعاً  منطقة  في  م�سموحاً  �سيكون 
�ستتبدل،  لبنان  م�ساحة  واأّن  ثانية،  منطقة 
تغييرات«.  �سي�سهدان  والعلم  الن�سيد  وكذلك 
ثورات«،  �ستولد  الثورات  »اأّن  حايك،  وقال 

م�سيفاً:
- »غمو�ض حول جمهورية لبنان ورئي�سه 

ورئي�ض حكومته ورئي�ض مجل�سه النيابي.
بارود  انفجار  الثورة،  داخل  انفجاران   -

وانفجار قرار.
لإح���دى  ال��ح��ل  لتبني  ال��ث��ورة  ت��ب��ادر   -
المع�سالت خارج ال�ساحات وذلك وفقاً لأحالم 

المتظاهرين.
- مجموعات من �سلطة ما قبل 17 ت�سرين 

موزعة على ال�سورة التالية، مجموعة تقول 
مجموعة  متخفية،  مجموعة  لبنان،  وداع��اً 
وخارجياً،  محلياً  المحكمة  اإل��ى  من�ساقة 
مجموعة تفاو�ض، ومجموعة تواجه ما ي�سبه 
اأزمات �سحية  الن�سحاب. ومجموعة تواجه 
حقيقي،  وبع�سها  مفتعل  بع�سها  ونف�سية 
والمنقول،  الثابت  من  ج��زءاً  ترد  مجموعة 
في  ومجموعة  ال�سفقات،  تك�سف  مجموعة 

الإقامة الجبرية.
للمرا�سلين  ُوِج��ه��ت  التي  التهديدات   -
تتحقق.  الثورة«  »�ساحة  في  وللمرا�سالت 

وق�سم يمين جديد في �ساحات الثورة.
- محاولة ت�سويه هيبة الفنان عبده �ساهين.

- »الهيال هيال هيال« �سعار يتخطى حدود 
اليومية  حياتنا  تفا�سيل  اإلى  ويدخل  الثورة 
فعل  ل���رّدات  �سبباً  �سيكون  ال�سعار  وه��ذا 

انتقامية.
على  �سُيطبق  كلن«  يعني  »كلن  �سعار   -
الكثير من ل�سو�ض الدولة، الأحياء والأموات 

في لبنان والمهجر.
اأهل  اأح��د  على  حزينة  الثورة  �ساحات   -

الفن.
- الثورة ت�سّدر ثواراً، والمراأة تدخل اإلى 
قلب النار وب�سرا�سة. ومن قال اأن الخطر والدم 

�سيبقى حكرًا على الرجال فقط.
- �سخ�سية ا�ستثنائية من الثوار تدخل اإلى 

قلب الحكم.
- �ستكون للثورة ملكة جمال.

- اأعداء الثورة ي�سوهون »عرو�ض الثورة« 
في طرابل�ض. و�ستتعمد الثورة على ال�ساحة 

اللبنانية.
ظهروا  الذين  الثالثة  ه��وؤلء  من  رك��ن   -
الثورة: مي�سال المر، تح�سين الخياط، وبيار 
ال�ساهر �سيكون �سورة على اإحدى ال�سا�سات.

- الزواج المدني يفر�ض نف�سه من �ساحات 
الثورة.

- حدث كبير ي�سرب في 17 ال�سهر.
مهل وعمرها طويل  �ستكبر على  الثورة   -
و�ستحّطم من ن�سبوا اأنف�سهم اآلهة. وفي بع�ض 
المرات �ستعمد اإلى تطهير ذاتها ولفظ الدخالء، 
انتظار.  وفترات  وجزراً  مداً  الثورة  �ست�سهد 
و�سيبقى  هامة.  �سخ�سية  للثورة  و�ستن�سم 
اأحرار  الثوار:  و�سيهتف  مرفرفاً  الثورة  علم 
عدة  الثورة  عن  و�سينتج  الم�سوار  �سنكمل 

ثورات.
- رغيف الثورة �سيتوزع على ال�سعب.

الطوائف  ممتلكات  في  كبير  ا�ستثمار   -
و�سمان  تعليمية  �سحية  لبرامج  وتحويلها 

�سيخوخة.
للمثول  ا�ستعدادهم  يعلنون  دين  رجال   -

اأمام المحاكم.
عن  يتحدث  الذي  الخبر  بريئاً  يكون  لن   -

ا�ستهداف روؤو�ض للثورة.
حتى رجال الدين لن ي�سلموا:

مختلف  من  دي��ن  لرجال  حريات  حجز   -
الطوائف.

وراهبات  دين  رجال  على  يحوم  الخطر   -
ولن ت�سلم بع�ض دور العبادة من الأذى.

- م�سادرة اأوقاف وو�سع اليد على و�سع 
الأمالك وفتح اأبوابها اأمام النا�ض.

من  دين  لرجال  جداً  خطرة  ملفات  فتح   -
الفئة الكبيرة.

من  باأكثر  روحيين  م�سوؤولين  ه��روب   -
اأ�سلوب. 

- ن�سوء جبهة اإ�سالحية ت�سحيحية دينية، 
اأركانها لبنانيون مقيمون ومغتربون.

- اقتحام جامعات ومدار�ض تعود ملكيتها 
لجماعات دينية.

لوحة الأمور الم�ضتعجلة
- هناك اإفال�ض ن�سفه وهمي ون�سفه حقيقي. 
ومع الوقت يتحول الحقيقي اإلى وهمي. كيف؟ 

ل اأعرف.
م��وج��ودة...  وغير  م��وج��ودة  ال��ودائ��ع   -

كيف؟ ل اأعرف.
- القت�ساد �سيتحرك ولو بعجلة واحدة.

- الليرة مظلومة، و�ستتحّول مع الوقت اإلى 
عملة �سعبة.

- الم�سارف مفتوحة على كل الحتمالت، 
حفلة  الم�سارف  تبقى  ول��ن  اإف��ال���ض،  دم��ج، 

»�سحادة«.
محكمة  اإلى  �سيتحول  لبنان«  »م�سرف   -
وير�سل  وُيحا�ِسب  ُيحا�َسب  �سوف  المحاكم، 

اإلى ال�سجون.
- العقار يدخل بور�سة المناطق يعلو في 

منطقة ويهبط في اأخرى.
- هناك حكومة وولدتها قي�سرية وم�سارها 
فائقة  عناية  اإلى  و�ستحتاج  نوعه،  من  فريد 

لنيل الثقة.
بر�سم  لي�ست  والعائدات  بترول  هناك   -

ال�سرقة والنهب.
- هناك هجرة لكن لي�ست دائمة.

اإلى  المال  ل�سخ  تت�سابق  وجهات  دول   -
لبنان.

- اللبناني لن يجوع.
الأمور اليومية

- بين اأكثر من �سفير و�سفارة تقع الم�سيبة.
تفّجر  الراعي  البطريرك  عظات  اإح��دى   -

الأر�ض.
- ا�ستهداف وجوه مارونية بارزة في قلب 

الجبل.
-ه��ب��ة ط��وج��ي ت��ع��ب��ر ب��ي��ن ال��ت��وق��ع��ات 

وال�سائعات.
الأولى  بمحطتين،  �سبيب  زياد  -المحافظ 

تكريمية، والثانية ظلم وتجريح.
العونيين  اأف���ق  ف��ي  قيمة  ذو  ه���دف   -

المن�سقين.
هي  �سبعا  م��زارع  �ستكون  جديدة  لمرة   -

ال�سرارة.
- منير المقدح ا�سم ي�سغل داخل المخيمات 

وخارجها.
بال�سلك  خا�سة  �سيارات  على  اعتداء   -

الديبلوما�سي.
- جديد ومثير في ملف هنيبعل القذافي.

العون  يطلب  عون  �سليم  معين  بظرف   -
لغيره ولنف�سه.

م�ست�سفى  ح��رم  في  اطمئنان  مظاهرة   -
لبناني.

معادلة  ب�سلب  كنعان  اإبراهيم  يدخل   -
جديدة.

محطات  بر�سم  را�سد  اأب��ي  ب��ول  ن�سال   -
كثيرة.

- نيران في »الدن باي«.
- م�سهد التفاف ووفاء حول ليلى ال�سلح.

- خ�سة كبيرة في عوكر.
مهما  كلمته  �سيقول  عبداهلل  بالل  النائب   -

كلف الأمر. 
- عنا�سر حماية اأمن الرئي�ض بّري بحاجة 

لحماية.
تمر  لن  روكز  ب�سامل  �سلة  ذات  زيارة    -

مرور الكرام.
ملحم  النقيب  معارك  ف�سول  تتوالى    -
خطوة  وك��ل  اأخ���رى  اإل��ى  محطة  م��ن  خلف، 

�ستكون بالمر�ساد.
وحركة  التيار  بين  ب�سروط  جديد  اأمل   -

اأمل.
- موجة خوف على المير طالل اأر�سالن.

- ندى ب�ستاني عين تر�سدها لترفعها وعين 
تر�سدها لتنتقدها.

- اأ�سهم بيروت مدينتي ببور�سة التداول.

- عجقة قوى اأمنية لعجقة اأحداث في برج 
حمود.

- يعلو الموج باأفق �ستريدا جعجع ويحمل 
معه الكثير.

- نواف �سالم لن يبقى �سفيراً متقاعداً.
- اأكثر من عا�سفة داخل المحكمة الع�سكرية 

ومحيطها.
- ظهور غير عادي ل�سم حبيب ال�سرتوني.

ي�سجل  عبدال�ساتر  ب��ي��روت  م��ط��ران   -
ب�سجاعة عدة اأهداف.

عامر  وق�سية  و�سجن  بملف  مغامرة   -
فاخوري.

-  »حزب الطا�سناق« يغّير خارطة طريقه.
- م�سوؤولية قيادية ُت�سند اإلى �سيدة من بيت 

عون.
من  اإن���ج���ازاً  يحقق  الهند�سة«  »دار   -

الم�ستوى العالي.
لفرنجية  ال�سخ�سي  ب��الأم��ن  الخلل   -

وجنبالط يعك�ض مدى ا�ستهتارهما.
- ر�سائل من واإلى نازك الحريري.

- ُيتهم وئام وهاب زوراً.
- قنبلة المو�سم بالمجل�ض النيابي.

غازي  باأ�سلوب  النتحار  يحاول  وجه   -
كنعان.

في  الأم��ن  لتهز  ت�سحو  اإرهابية  خلية   -
لبنان.

- �سجة غير فنية حول ا�سم زياد الرحباني.
- بع�ض المتعهدين في لبنان �سُيرحب بهم 

في ال�سجون.
- ا�ستدعاء �سفارات لق�سية طارئة تخ�ض 

الخط الأزرق.
الثالثة  بالجولة  عودة  اليا�ض  المطران   -

وعيار ثقيل.
الجي�ض  اإلى عكار وخزان  الأنظار تتجه   -

يغلي.
يولد  الطفيلي  �سبحي  ال�سيخ  ا���س��م   -

اهتزازاً.
- عملية انتقامية تطال روؤو�ساً ع�سكرية.

- مي�سال معو�ض ا�سم قابل لأن يكون بديالً.
- �سارل اأيوب يتحدى بع�ض التحديات.

- �سغوط قا�سية في ملف نيكول �سحناوي.
- حركة مباغتة في �سفوف الع�سكر.

- عا�سفة في فلك اأ�سرف ريفي.
- مريم الب�سام ت�ستعد لأكثر من ا�ستحقاق.

- الفتنة �ست�سيب »تيار الم�ستقبل«.
- مياه لبنانية تفّجر ق�سية.

- خالد حمود يخرج عن �سمته بملف كبير.
- لعنة على ق�سر بعبدا ومحيطه.

- في لحظة من اللحظات ترتج العالقة بين 
الرئي�ض عون وبا�سيل.

-  ريا�ض �سالمة بريء من بع�ض التهم.
- �سراي جونية بالمر�ساد.

- اأزمة المرحلة المقبلة الوراثة ال�سيا�سية.
جواد  لتحركات  م�سمونة  غير  نتائج   -

ح�سن ن�سراهلل.
ال�ساحية  بين  والر�سال  البث  اإنقطاع   -

وبعبدا.
- تغيير كبير بين تيمور ووليد جنبالط.

دون  من  معادلة  داخل  في  �سعد  اأ�سامة   -
ح�سانة.

- عا�سفة تغييرية في معادلة جي�ض و�سعب 

ومقاومة.
- ت�سفية ح�ساب مع البطريرك الراعي.

- الق�ساء اللبناني، الأمر لي، والقرار لي.
- هيبة مفتي الجمهورية على المحك، ودار 

الإفتاء مك�سر ع�سا.
- هيبة الدولة �ستركع اأكبر قامات.

- تحريك متعمد لم�سل�سل انفجارات متنقلة.
ال�سيا�سة  من  اأ�سخا�ساً  ياأخذ  اغتيال   -

ورجال الأعمال والثورة.
بوجه  ينتف�ض  ع��ون  مي�سال  الرئي�ض   -

الجميع.
- الرئي�ض �سعد الحريري يتحّدى الموج.

ا�سمه ويترك  يتردد  بك فرنجية  �سليمان   -
ب�سمة �سمالية وطنية.

- ريا�ض �سالمة يقّدم نف�سه بنف�سه لمحكمة 
المحاكم، وكل �سر يحمل انفجاراً.

- ح�سان دياب يقلب الطاولت.
يت�سدران  وخاتمه  ح�سن  ال�سيد  ا�سبع   -

الم�سهد.
يكون  عابرة  لفترة  اهلل«  »حزب  يعي�ض   -

فيها بحالة خطرعلى نف�سه وعلى لبنان.
من  ال��ح��زب  يتلقاها  اإيجابية  ر�سالة   -

مرجعية دولية.
وزعاماتها  بنا�سها  لبنان  م��ن  منطقة   -
تت�سارع بين الخ�سوع وعدم الخ�سوع، بينما 
مناطق اأخرى ترف�ض بقوة الخ�سوع لإرادة 

»حزب اهلل«.
باأع�سائها  للمقاومة«  ال��وف��اء  »كتلة   -

ورئي�سها رعد وبرق واإع�سار.
- الوفاء للمقاومة باأع�سائها ورئي�سها رعد 

وبرق واإع�سار.
- تعي�ض جوليا بطر�ض انتفا�سة.

بو  اآل  م��ن  �ساعر  اأف��ق  ف��ي  م�ستجدات   -
اأنطون.

- »فرقة الفيحاء« المو�سيقية تكتب ا�سمها 
بالخط العري�ض.

دول��ة  لقب  يحمل  �سخ�ض  �سي�ساب   -
الرئي�ض.

»جزيرة  �سيذكرون  وال�سغار  الكبار   -
الأرانب«.

- رئي�ض »جمعية الم�سارف« �سليم �سفير 
يختار اأهون ال�سرين.

- محاولة جريئة تخ�ض وزارة الدفاع.
يمر  لن  ال�سيارات  بعالم  عالقة  له  حدث   -

مرور الكرام.
- جان عزيز في مواجهة عا�سفة.

- قانون الإيجارات بين الموؤجر والم�ستاأجر 
جريمة.

- غليان في حرم »الجامعة الأميركية«.
عن  المنقبة  توتال«  »�سركة  في  زعزعة   -

النفط.
اإلى  �سيتحول  المنهوب  المال  ا�ستعادة   -

جر�سة.
- كميل اأبو �سليمان يخرج من الباب ليدخل 

من ال�سباك.
رئي�ض  ه��م  �سيحملون  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون   -

الجمهورية. 
- هيبة مفتي الجمهورية على المحك. 

- هرج ومرج في العدلية.
- اغتيالت متنقلة.

وتغيير  اإ�سالح  من  �سعاره  يقلب  التيار   -
اإلى تغيير واإ�سالح.

- الرئي�ض مي�سال عون ينتف�ض بوجه الكل 
حتى على ذاته.

- الرئي�ض نبيه بري ي�ستنفد قوته بال�سربة 
القا�سية.

على  يبقى  لن  الحريري  �سعد  الرئي�ض   -
ال�ساطئ ويتحدى الأمواج.

بين  ال�سفر  �ساعة  ينتظر  جنبالط  وليد   -
كليمن�سو والمختارة.

- �سليمان فرنجية يتردد ا�سمه تاركاً ب�سمة 
�سمالية.

في  �سيا�سية  بمهمات  جعجع  �سمير   -
الخارج وغير �سيا�سية في الداخل.

واأورك�سترا  جي�ض  قائد  ع��ون  ج��وزف   -
الم�سهد.

- �سراع في منطقة لبنانية.
- مناطق ترف�ض الخ�سوع لحزب اهلل.

بخطاأ   ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد  يعترف   -
ارتكبه الحزب في الثورة.

حايك ليلة راأ�س ال�سنة


