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عندما كنا �سغاراً ، نلعب يف باحة املدر�سة 
مباراة ريا�سية مع فريق مدر�سة اأخرى، 
لهزمية  يدعونا  الريا�سة  مدّر�س  اأتذكر 
الفريق الآخر ، وي�سفنا ب�سفات البطولة 
و ي�سحذ هممنا لكي نثبت للفريق الآخر 
كم نحن اأف�سل و اأقوى ، وكم هم �سعفاء 
، وغري قادرين على مواجهتنا ، بل وكم 

هم ح�سرات اأمام قوتنا.
اأتذكر اأّماً حتّث ابنها على النجاح بو�سفه 
اأف�سل من ابن اجلريان وباأّنه اأذكى منه 
اأّن  حيث  منه  اأكرث  النجاح  ي�ستحق  واأّنه 
ي�ستطيع  ول   ، يفهم  ل  اجلريان  ابن 

مقارعته يف جمال الدرا�سة.
كنا   ، املديح  بهذا  �سعداء   ، وكنا   ، كان 
نرك�س وراء هذا الوهم )الت�سجيع( دون 
اأن ندري اأّن هدفه فقط كان لربح معركة 

اآنّية.
ت�سعد  اأن  الب�سرية  النف�س  طبائع  من 
وهنا  فارغاً،  اأو  خاوياً  كان  ولو  للمديح 
تكمن اخلطورة الفائقة يف اأن ننجّر وراء 
الفارغ ونبذل اجلهد لإثباته  املديح  هذا 

ولو على ح�ساب اإخوان اأو اأ�سدقاء لنا. 

الدول،  و  الأمم  بني  اأي�ساً  هذا  يحدث 
يوم  كّل  يحدث  هذا  من  كثرياً  فنجد 
حيث ميكن اأن تنجّر اأمم و دول و �سعوب 
وراء اأوهام من املديح الفارغ والذي اأّدى 

و يوؤدي اإىل تغيريات جذرّية يف معاملها.

ال�سبعينات  اأواخر  اإىل  بالذاكرة  اإذا عدنا 
... وحاولنا ر�سد التحّركات الطائفّية يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط ب�سكل اأكرث دّقة 
من  نابعة  عادية  حتّركات  اعتبارها  من 
الظروف العاّمة، دعونا نحاول ر�سم خّط 
تلك  من  بدءاً  الطائفّي  للتحرك  بيايّن 
النظر  دون   ، هذه  اأيامنا  وحّتى  املرحلة 
الأحداث  بني  يف�سل  الذي  الزمن  اإىل 
الأمور  وعالقة  التطور  �سكل  لأده�سنا   ،
الأمكنة  جغرافية  تباعدت  واإن  ببع�سها 

التي ظهرت فيها تلك التحّركات.
فلو عربنا خم�سا وثالثني �سنة م�سّلطني 
ال�سوء على جمموعة من الأحداث دون 
من  متوا�سلة  �سل�سلة  لوجدنا   ، غريها 
الأحداث التي ل ميكن تف�سريها اإل اأّنها 
واملرتبة  املق�سودة  الأحداث  من  �سل�سلة 

للو�سول اإىل حالة معينة.
ال�سرق  يف  ظهر  ال�سبعينات  اأواخر  ففي 
حترك بدا يف ظاهره اأّنه ثورة على الظلم 
طوياًل  دام  حلكم  اجلور  و  والإ�ستغالل 
بظهور  التحرك  هذا  بداأ  اإيران،  ل�ساه 
املحلية  لي�س  ال�ساحة  على  جديدة  قوى 
التحّرك  العاملية. متّثل هذا  واإّنا  فقط 
اأي�ساً  واملذهبّي  بل  الطائفّي  بتوّجهه 
بقيادة رجل دين، جنحت الثورة الدينية 

يف اإيران وبداأت بفر�س اأعراف اإجتماعية 
اأوىل  كانت  وبذلك  الدين،  من  م�ستمدة 
من  موقع  يف  ال�سيعي  التواجد  بوادر 
يف  ا�سرتاتيجياً  موقعاً  ي�سكل  العامل 

الرتكيبة الدميوغرافية املحيطة به.
الثورة  هذه  تلقته  ما  طبعاً  يفوتنا  لن 
متمّثاًل  اأوروبي  ودعم  م�ساعدات  من 
مر�سد  فيها  اأقام  التي  الدولة  فرن�سا  يف 

الثورة الأول وقائدها اخلميني.
بالتزامن مع هذا احلدث اأو بعده بقليل 
بداأ حتّرك الإخوان امل�سلمني يف �سوريا و 
الأردن حيث اأخذ هذا التحّرك يف �سوريا 
اإىل العنف امل�سّلح،  �سكاًل حتول تدريجياً 
وكان بني الفعل و رّد الفعل على ال�ساحة 
ال�سراع  ن�ساأ نوع جديد من  اأن  ال�سورية 
غري  الأقل،  على  اأو  معروفاً،  يكن  مل 
 .، وا�سح بني مذهبني رئي�سني م�سلمني 
العراقي  املوقف  من  رافقه  مبا  خا�سة 
اآنذاك  ح�سني  ب�سدام  ممثاًل  الر�سمي 
اإثر  العراق  يف  ال�سلطة  ت�سّلم  اأّنه  حيث 
كادت  خطة  واأف�سل  ع�سكري  انقالب 
ومناعة  قوة   عوامل  اأهم  من  تكون  اأن 
ال�سوري  التقارب  م�سروع  وهو  املنطقة 
ح�سني  �سدام  و�ساهم  بل  العراقي، 
اآنذاك بدعم الإخوان امل�سلمني يف �سورية 

وتقويتهم �سد النظام العلوي.

طوائفكم  بكّل   ، اأمتي  اأبناء  يا 
اأو  تفريق  اأي  دون  مذاهبكم  و 
تخطط  ما  نفهم  اأن  علينا   ، تف�ضيل 
)الت�ضجيع  العاملية  اليهودية  له 
لن�ضرة  نتداعى  اأن  علينا   ، الفارغ( 
واإال   ، جميعها  طوائفنا  و  اأدياننا 
ت�ضبغ  �ضتبقى  اليهودية  يد  فاإن: 
االأ�ضفر.  َمكِرها  بلون  �ضماءنا 
احلرية  لون  نتوهم  نحن  و�ضنبقى 
من  ثمنها  ندفع  و�ضنبقى   . االأخ�ضر 

دمنا االأحمر .

ف�سلت اخلطة يف اإحداث الفجوة املطلوبة 
ال�ساحة  على  وال�سيعة  ال�سّنة  بني 
املناخ  خلق  يف  �ساهمت  ولكّنها  ال�سورّية، 
املالئم لتف�ّسي النزعة املذهبية ملا تركته 
تلك الأحداث يف النفو�س بعد اأن ا�ستطاع 

النظام من قمع هذا التحرك.
احلرب  يف  ممثلة  كانت  التالية  املحطة 
دعمها من  مّت  والتي  الإيرانية  العراقية 
املذهبي  توّجهه  ح�سب  كٌل  الأطراف  كّل 

ولكن دون الدخول مبا�سرة يف املعركة.
بكّل  العربي تدعم  اأنظمة اخلليج  فنجد 
باملعركة  لالإ�ستمرار  �سدام  نظام  قوتها 
َمَولت  اأمريكا  و  اأوروبا  اأن  والأغرب 
على  للحفاظ  الأ�سكال  بكّل  املعركة  هذه 
امل�ستطاع  قدر  وتو�ّسعها  بل  ا�ستمرارها، 

املنطقة  ت�سمل  حرب  اإىل  للو�سول 
بكّل  املذهبية  ظاللها  ترخي  بالكامل 
و  �سنوات  ثماين  احلرب  ا�ستمرت  قوة. 
فعلّية  نتائج  اأية  حتّقق  اأن  دون  انتهت 
على الأر�س ل بالن�سبة للعراق اأو اإيران، 
والغريب اأّن احلرب انتهت كما بداأت دون 

�سبب و جيه وا�سح.
باحلرب  �سمّي  مما  لبنان  خرج 
طائفّي  ظاهرها  كان  والتي  الأهلية 
برتكيبة  م�سلمني  و  م�سيحيني  بني 
فمن  غريبة،  �سيا�سّية  دميوغرافية 
النا�س  انق�سم  الدميوغرافية  الناحية 
ال�سعيد  وعلى   ، طائفيني  فريقني  بني 
 ، ي�سار  و  ميني  بني  انق�سم  ال�سيا�سّي 
و  الدميوغرايف  الرتكيب  اأن  والأغرب 
ب�سكل يدعو للده�سة.  ال�سيا�سّي تداخال 
النظام  تواجد  هو  اأكرث  للده�سة  واملثري 
الردع  بقوات  ممثاًل  لبنان  يف  ال�سوري 
الرتكيبة  هذه  على  وحمافظته  العربية 

الغريبة على ال�ساحة اللبنانية.
العدوان  حدث  الظروف  هذه  ظّل  يف 
القوى  وهّبت  لبنان  على  الإ�سرائيلي 
القوات  من  فعلّية  مب�ساركة  و  الي�سارية 
بالت�سّدي  لبنان  يف  املوجودة  ال�سورية 
لهذا العدوان واختتم باإ�سقاط اإتفاق 17 
من  الإ�سرائيلية  القوات  وان�سحاب  اأيار 
اجلنوب  يف  بقائها  مع  لبنان  من  اأجزاء 

اللبناين.
يف  الي�سارية  ال�سيا�سية  القوى  ا�ستمرت 
ا�سم  حتت  الإحتالل  مقاومة  يف  لبنان 
"اجلبهة الوطنية اللبنانية" والتي كانت 
طائفيًة  واأحزاباً  علمانية  اأحزاباً  ت�سّم 
كان  املقاومة  تلك  يف  العام  ال�سكل  ولكن 
اجلبهة  قامت  ي�ساري.  وطني  طابع  له 
من  مبجموعة  اللبنانية  الوطنية 
الإحتالل  جي�س  �سد  النوعية  العمليات 
وحققت �سدى ملمو�ساً على ال�سعيدين 

املحلي والدويل.
اللبناين  للجنوب  الإحتالل  ظّل  يف 
الدميوغرافية  تركيبته  تت�سّكل  والذي 
رئي�سيني،  عن�سرين  من  الأغلب  على 
لبنان  جي�س  كان  ال�سيعة،  و  املوارنة 
اأحد  ي�سّكل  حّداد  �سعد  بقيادة  اجلنوبي 
اأن ي�سّم  روافد جي�س الإحتالل حماوًل 
له  وكان   ، اجلنوب  موارنة  جناحه  حتت 
ال�سعيد  على  الأقل  على  النجاح  بع�س 
وجي�سه  نف�سه  يجعل  باأن  الإعالمي 
اأّنه مل يكن  ِثاًل ملوارنة اجلنوب، رغم  َ مممُ

كذلك يف واقع الأمر.
حتت ظروف الإحتالل كان اأهل اجلنوب 
باملجمل يعانون من ربقة الإحتالل ومن 
ومبا  مقاومته  تتّم  اأن  الأمور  طبيعة 
الرتكيبة  هذه  يف  الي�ساري  اجلانب  اأّن 
هم  املت�سابكة  الدميوغرافية  ال�سيا�سية 

وكون   ، الغالبية  كونهم  اجلنوب  �سيعة 
ال�سعيد  على  ا�ستطاع  قد  حداد  �سعد 
للموارنة.  َمِثٍل  كممُ يظهر  اأن  الإعالمي 
دائرتها  وات�سعت  املقاومة  ا�ستمرت 
الوطنية  اجلبهة  اإىل  اإ�سافة  لت�سمل 

اللبنانية ، اأهل اجلنوب.
فجاأة ودون �سابق اإنذار اأو متهيد تطالعنا 
بتعبري  التلفزيونة  اجلزيرة  حمطة 

جديد مل نعتد �سماعه، وهو
الإ�سالمية يف جنوب لبنان"  " املقاومة   
�سفة  تنتفي  اأن  الغريب  من  األي�س   ،
من  ت�سّمه  مبا  اللبنانية"  "الوطنية 

اأحزاب علمانية عن املقاومة ؟؟
األي�س غريباً اأن يتّم ت�سليط ال�سوء فقط 
والأغرب  لها؟؟  الإ�سالمي  اجلانب  على 
"للوطنية  التحييد  بهذا  قبلنا  اأننا 
بال�سبغة  املقاومة  و�سبغ  اللبنانية" 
الت�سمية  هذه  لقت   ، "الإ�سالمية" 
من  العديد  يف  وقبوًل  دعماً  اجلديدة 
املقاومة  هذه  جنم  وبداأ  العربية  الدول 
اجلنوب  اأر�س  يف  بال�سطوع  الإ�سالمية 
الطابع  تتخذ  املقاومة  هذه  وبداأت 

املذهبي وتتحّول اإىل ال�سيعية.
التتمه يف ال�سفحه 5

رغد عرنوق

ا�ستقبل وزير املال حممد ال�سفدي �سفري 
يمُرافقه  اأومليل  علي  لبنان  لدى  املغرب 
املغرب  ملقاولت  العام  الحتاد  رئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  حوراين  حممد 
اللبنانية- والتعاون  ال�سداقة  جلمعية 

عر�س  وجرى  ال�سماح  �سمري  املغربية 
البلدين  بني  الإقت�سادية  للعالقات 

ول�سبل تطويرها.
ال�سفدي  للوزير  دعوة  الوفد  وّجه  كما 

لزيارة املغرب مع وفد جتاري.

جنيب  الوزراء  جمل�س  رئي�س  اإ�ستقبل 
الدولية  للقوات  القائد اجلديد  ميقاتي 
باولو  اجلرنال  لبنان  جنوب  يف  العاملة 
زيارة  يف  ال�سرايا  يف  اليوم  �سباح  �سريا 
بروتوكولية بعد توليه مهامه اجلديدة.

�ضفري رومانيا
واإ�ستقبل الرئي�س ميقاتي �سفري رومانيا 
قال  الذي  تانا�س  دانيال  لبنان  لدى 
اللقاء: عقدت لقاًء مثمراً مع دولة  بعد 
عن  خالله  يف  حتدثنا  ميقاتي  الرئي�س 
و�سبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
وقررنا  الإقت�سادي،  التعاون  تقوية 
ال�سيا�سية  العالقات  تعزيز  على  العمل 
والإقت�سادية بني لبنان ورومانيا، كذلك 
ونحن  املنطقة،  يف  الو�سع  عن  حتدثنا 
الرئي�س  ينوي  التي  الزيارة  اإىل  نتطلع 
مطلع  رومانيا  اإىل  بها  القيام  ميقاتي 

ال�سيف املقبل .
ك�ضافة لبنان

واإ�ستقبل الرئي�س ميقاتي الهيئة الإدارية 
برئا�سة  لبنان  ك�ساف  لإحتاد  اجلديدة 
بروتوكولية.  زيارة  يف  بي�سون  نبيل 

اأعلنت  بياناً  اللقاء  بعد  الهيئة  ووزعت 
فيه اأنها "عر�ست لدولة الرئي�س ميقاتي 
الك�سفية  واأن�سطة مئوية احلركة  برامج 
و�سل�سلة فاعليات اأخرى يف العام احلايل، 
على  عام  مئة  مرور  مع  ي�سادف  والذي 
اإنطالقة احلركة الك�سفية من لبنان اإىل 
�سائر الدول العربية، متمنياً عليه الدعم 

املعنوي واملادي لهذه الأن�سطة".
 " ميقاتي  الرئي�س  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
الإدارية اجلديدة  للهيئة  التوفيق  متنى 
باحلركة  والنهو�س  ال�سباب  رعاية  يف 

الك�سفية". 
الرئي�س ميقاتي:

 اأنا مت�ضامح الأبعد احلدود 
قال رئي�س جمل�س الوزراء جنيب ميقاتي 
لأبعد حدود،  مت�سامح  "اأنا  تويرت:  عرب 
امل�سا�س مب�سلحة  اأقبل  اأن  لكن ل ميكن 
لبنان اأو ب�سالحيات رئا�سة احلكومة، اأو 
اأن ت�سبح احلكومة بال اإنتاجّية واإجناز. 
طرابل�س  يف  اليافطات  اإزالة  اإىل  ودعا 

الإ�ستفزازات". لتفادي  ولغريي  "يل 



الوفاق - شباط 2012 - العدد 118 - السنة الحاديه عشر 2
يلتقي  كرامي  الرئيس 
نحرم  الشعار:  المفتي 
والشيعة  السنة  تقاتل 
والمسلمين والمسيحيين

يف  اليوم،  كرامي  عمر  الرئي�س  اإ�ستقبل 
دارته يف بريوت مفتي طرابل�س وال�سمال 
رئي�س  يرافقه  ال�سعار  مالك  ال�سيخ 
حترير جريدة “اللواء” �سالح �سالم يف 
في�سل  والريا�سة  ال�سباب  وزير  ح�سور 
كرامي وم�ست�سار الرئي�س كرامي عثمان 

جمذوب.

الكندية  اللبنانية  اجلمعية  من  بدعوة 
كمايل  زياد  الأ�ستاذ  ورئي�سها  ال�سمال  يف 
قامت  اجلنان،  جامعة  مع  وبالتن�سيق 
ال�سيدة  لبنان  اإىل  كندا  �سفرية  �سعادة 
 Hilary Childs-Adams
خاللها  التقت  اجلامعة،  اإىل  بزيارة 
بنواب الرئي�س والعمداء وروؤ�ساء الأق�سام 
يف  والتعليمية  الإدارية  الهيئة  واأع�ساء 

اجلامعة.

الصفدي  محمد  الوزير 
فاعليات  يستقبل 

طرابلسية  وشمالية

من  ال�سفدي  حممد  املالية  وزير  اأكد 
واملوظفني  العمال  حقوق  اأن  طرابل�س 
لي�ست مو�سوع م�ساومة واأن وزارة املالية 

�سك على امل�ستحقني حقوقهم.  ل متمُ
جلنة  من  وفداً  ا�ستقباله  خالل  وقال 
املدر�سني املتعاقدين يف التعليم الأ�سا�سي 
الر�سمي، اأن الأ�ساتذة املتعاقدين اأ�سحاب 
حق حتى ولو مت التعاقد معهم من خارج 

الأ�سول. 
توفر  اأن  الدولة  م�سوؤولية  واأ�ساف: من 
�سبق  وقد  تلغيها  اأن  ل  للعمل  فر�ساً 
منطقية  حلوًل  وجدت  اأن  للحكومة 
كهرباء  موؤ�س�سة  يف  املياومني  للعمال 
يف  املتعاقدين  من  ولغريهم  لبنان 
م�سكلة  حل  وبالإمكان  اأخرى  موؤ�س�سات 

املدر�سني. 
اأو�ساع  ال�سفدي  الوزير  عر�س  كذلك 

الصفدي يستقبل وفدا 
من بلدية البداوي 

ال�سفدي  حممد  املالية  وزير  ا�ستقبل 
بلدية  من  وفداً  بطرابل�س  مكتبه  يف 
بحث  غمراوي  ح�سن  برئا�سة  البداوي 
القلعة  بتاأهيل  تت�سل  موا�سيع  معهم 
البحث  مت  كما  البداوي،  يف  الأثرية 

ب�سوؤون اإدارية وتنموية تهم املنطقة. 
من جهة اخرى، ا�ستقبل الوزير ال�سفدي 
وفد جلنة املتابعة لتثبيت خريجي املعهد 
 "I.P.N.E.T  " الرتبوي  الفني 
التثبيت  اآلية  مو�سوع  معهم  وعر�س 
واأكد  النواب.  جمل�س  م�سروع  ب�سوء 
القانون  م�سروع  يدعم  انه  ال�سفدي 
وزارة  وان  النواب  جمل�س  يف  املوجود 
والقرارات  الجراءات  �ستتخذ  املالية 

الالزمة لتاأمني اجلانب التمويلي. 
اأي�ساً  وكان الوزير ال�سفدي قد ا�ستقبل 
معه  عر�ست  نقابية  و�سخ�سيات  وفوداً 
طرابل�س  مدينة  باأو�ساع  تت�سل  �سوؤوناً 
املهنية  املراكز  من  عدد  تفعيل  و�سبل 

والجتماعية فيها.

اقوال في اللواء
 اشرف ريفي

قالوا قلت فقلنا – كنا معك ومازلنا
يامن   – الذهبية  باجلائزة  اهلل  كرمك 

�سرفتنا ورفعت روؤو�سنا
كلمته من جمال�س ال�سمري تقال – نعم 

القول ونعم املقال
الوفاء كان ومايزال – كتبت عنه �سطور 

الفعال
احلق فيك قال القوال – كنت و�ستبقى 

رمزا للن�سال
– ن�سرت  يامن حاربت ب�سيف العتدال 

املظلوم فكانت الجيال 
يا  اهلل  – حياك  احمد  ابا  يا  اهلل  حياك 

خري الرجال 
ال�ساعر حممد ح�سن

فرنجيه يلتقي الطاشناق

ا�ستقبل رئي�س تيار املرده النائب �سليمان 
من  وفداً  بن�سعي  يف  دارته  يف  فرجنيه 
احلزب  رئي�س  برئا�سة  الطا�سناق  حزب 
النائب  وع�سوية  خمتاريان  هوفيك 
اللجنة  وع�سو  بقرادونيان  اغوب 
وح�سر  غيدانيان  افيدي�س  املركزية 
ال�سيد �سليم كرم  الدولة  الجتماع وزير 
يو�سف  واملحامي  فغايل  كمال  والدكتور 
التطورات  البحث  وتناول  فنيانو�س 

املحلية والقليمية الراهنة.

الصفدي استقبل وفدًا
من السلك القنصلي

لزيارة  الوزير  تدعو  البيئة 
طربلس والمحميات”

قام وفد موؤلف من  احلاج رحمي ال�سابط 
ال�سابط  حممد  واحلاج  امللك  ويو�سف 
بزيارة اىل وزير البيئة ناظم اخلوري يف 
طرابل�س  لزيارة  لدعوته  وذلك  عم�سيت 
الطبيعية،  املحميات  واجلزر  وامليناء 
ما  بكل  والإهتمام  الزيارة  بتلبية  فوعد 
والتوعية  البيئة  حماية  على  ي�ساعد 

العامة لذلك.

االعتدال  لقاء  اطالق 
المدني في طرابلس

ان  كوالتي  فندق  يف  اقيم  احتفال  يف 
ممثال  روبريفا�سل  بح�سور:النائب 
النائب   ، فاخوري  الدين  �سعد  بالدكتور 
بدر ونو�س ممثال باملحامي ب�سام ونو�س 
د.نادر  الفيحاء  بلديات  احتاد  ئي�س  ر   ،
غزال ،مفتي طرابل�س وال�سمال د.مالك 
عبدالرزاق  بال�سيخ  ممثال  ال�سعار 
يف  امل�ستقبل  تيار  من�سق  ا�سالمبويل، 
،العالمة  علو�س  م�سطفى  د  طرابل�س 
بال�سيد  ممثال  المني  ح�سن  ال�سيد 
ممثال  زنتوت  ،وفيق  المني  ح�سن 
وح�سد  الدميقراطي  التجدد  حركة 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الفاعليات  من 
واالقت�سادية والثقافية وروؤ�ساء بلديات 

ورجال دين و�سخ�سيات .
بعد الن�سيد الوطني القى ا�سامة �سناوي 
كلمة من وحي املنا�سبة تاله كلمة كلمة 

لل�سيد فادي اجلمل 
العتدال  لقاء  رئي�س  القى  اخلتام  ويف 
الحدب  م�سباح  ال�سابق  النائب  املدين 

كلمة جاء فيها :
معكم  اأ�ستذكر  اأن  بداية  يل  ا�سمحوا   "
اأحتكم  ما  رجال  بالأم�س،  رحل  �سديقا 
واذا  فعل،  قال  اذا  ل�سمريه،  ال  يوما 
وعد وفى، واذا خا�سم اأعتدل، رائدا من 
احلداثة  قيم  التزم  املدين،  العمل  رواد 
والعروبة  الن�سان  حقوق  و  واحلرية 

احل�سارية وق�سية فل�سطني.
�سيا�سي من طينة اخرى، ان عار�س اأوفى 
اأغنى  واىل  وان  وبدائل،  حلول  امللفات 

املوؤ�س�سات م�ساريع وروؤى.
فا�سمحوا يل اأن نقف جميعا دقيقة �سمت 
التجدد  حركة  ورئي�س  موؤ�س�س  روح  عن 
الرز  ثورة  رواد  واأحد  الدميوقراطي 
ورفيقي يف الن�سال ال�سيا�سي والربملاين 

طوال ال15 �سنة املا�سية، ن�سيب حلود".
يف  اليوم  معكم  نلتقي  اأن  علينا  لزاما 
بتنا  ب�سراحة  لأننا  بالذات،  طرابل�س 
الغالية  مدينتنا  تتحول  ان  نخ�سى 
والعا�سمة  احلبيب  �سمالنا  وعا�سمة 
الثانية للبنان، مرة اخرى، ل �سمح اهلل، 
�ساحة لتبادل الر�سائل وحتويل النظار، 
لبنان  يف  يجري  قد  ملا  متقدمة  ومن�سة 
كما اأن غياب الإناء وانت�سار الفقر هما 
العامل الأ�سا�سي لنجاح الفنت وم�ساريع 

الإقتتال ... فال اإناء من دون اأمن ...
عرب"  جئنا  ذلك،  كل  ظل  ويف   ، عليه 
مبادرة  لنطلق  املدين"  الإعتدال  لقاء 
اليد،  ومد  املفرغة،  احللقة  لك�سر 
لو�سع  ا�ستثناء  دون  من  اجلميع  ودعوة 
املا�سي،  وجتاوز  جانباً  خالفاتهم 
مدينتنا  وحت�سني  ال�سف،  وتوحيد 
العاتية  العوا�سف  �سد  ومنطقتنا 
ال�سامة  الفتنة  كاأ�س  جتنيبها  وحماولة 

واملدمرة التي حت�سر لها".
ت�سمل  �سنبدوؤها بجولة  وقال :" مبادرة 
دون  من  الطرابل�سية  الفعاليات  جميع 
ا�ستثناء ملناق�سة الهواج�س وطرح احللول 

لها، تقوم على ركني الأمن والإناء.
من  الإنتقال  ب�ساطة  بكل  هو  فاملطلوب 
الكالم واخلطط التي مالأت الأدراج ، اىل 
للم�ساريع  �سيما  ل  والتنفيذ.  التطبيق 
اىل  املعر�س  من  املنطقة  يف  احليوية 
من  ذلك  وغري  احلديد  و�سكة  املطار 
وال�سمال  طرابل�س  انائية  م�ساريع 

باأم�س احلاجة اليها ...
اما على ال�سعيد الأمني :

االعالم  في  ماجستير 
بدرجة  المير  آمنة  للزميلة 

جيد جدًا

ال�سفدي  حممد  املال  وزير  ا�ستقبل 
وفداً  الوزارة  يف  مكتبه  الثنني يف  اليوم 
لبنان  يف  الفخري  القن�سلي  ال�سلك  من 
حبي�س  جوزيف  ال�سلك  عميد  �سّم 
بي�سون  و�سامل  بارودي  عهد  والقنا�سل 
وجاك �سراف وجو عي�سى اخلوري وعمر 

اجلندي ويو�سف كنعان ونزيه غ�سوب. 
يف  ال�سفدي  الوزير  مع  الوفد  وبحث 
املال،  وزارة  مع  التن�سيق  حت�سني  �سبل 
هذا  يف  جهوده  ال�سفدي  للوزير  و�سكر 

املجال.  
ال�سفدي  مع  القنا�سل  ناق�س  كذلك 
التي  الدول  يف  لبنان  دعم  كيفية 
التجاري  التبادل  وحت�سني  ميثلونها،  

بينه وبينها.

ملتقى  في  كرامي 
الجمعيات االهلية

 في طرابلس 

يف  الأهلية  اجلمعيات  ملتقى  عقد 
طرابل�س اجتماعا الدوري يف مقر احتاد 
ح�سور  ويف  املدينة،  يف  ال�سمال  جمعيات 

وزير ال�سباب والريا�سة في�سل كرامي
رحب  كلمة  طرابل�سي  حممد  والقى 
ملتقى  وباأع�ساء  كرامي  بالوزير  فيها 

اجلمعيات الأهلية
اإحتاد  م�سوؤول  امللتقى  با�سم  وحتدث 

ال�سباب الوطني عبد النا�سر امل�سري
مطالب  كرامي  الوزير  اعترب  ثم  ومن 
املبارة  اآمال  حمقة،  الأهلية  الهيئات 
وراف�سا  طرابل�س،  م�ساريع  بتنفيذ 
خطط  وجود  عدم  عن  البع�س  "حديث 
م�ساريع  فهي  للم�ساريع  تنفيذية 
معروفة للجميع وعقدت من اأجلها عدة 
موؤمترات منذ �سنوات، وبالتايل يجب اأن 
تو�سع مو�سع التنفيذ الفعلي، فطرابل�س 
مل تعد حتتمل املعاناة والإهمال"، مذكرا 
التي  كرامي  الرئي�س  حكومة  بقرارات 
اأعطت طرابل�س حقها يف التيار الكهربائي 
واأطلقت عددا من امل�ساريع". ويف اخلتام 
جمعية  رئي�س  من  لكل  مداخالت  كانت 
وطبيب  تامر  حممد  العطاء"  "اأهل 
ورئي�س  زغلول،  نبيل  طرابل�س  ق�ساء 
احللوة  عمر  للتنمية  الإ�ستثماري  املركز 

وعدد من احلا�سرين.

لبنان   إلى  كندا  سفيرة 
في   Hilary Childs-Adams

جامعة الجنان

اإلصالح والتأهيل مشروع 
بذكرى  (تحتفل  شباب  )يال 

المولد النبوي الشريف.

اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  اإحتفلت 
)يال  وم�سروع  والتاأهيل،  لالإ�سالح 
ال�سريف،  النبوي  املولد  �سباب(،بذكرى 
�سوارع  يف  حمبة  حواجز  فاأقيمت 
امللك  حديقة  يف  جولة  وكانت  طرابل�س، 
فهد حيث وزعت احللوى والع�سري على 

زوار احلديقة .
هناأت  بدرا  فاطمة  اجلمعية  رئي�سة 
بهذه  وامل�سلمني خا�سة  اللبنانيني عامة 
الذكرى املباركة �ساكرة للمحامي حممد 
دعمهما  �ساكر  مرينا  واملحامية  مراد 

املادي لهذا الن�ساط
ر�سالة  املري  اآمنة  الطالبة  ناق�ست 
ماج�ستري يف الإذاعة والتلفزيون يف كلية 
حتت  وذلك  اجلنان  جامعة  يف  العالم 
مناطق  يف  الإعالم  "اإ�ستقاللية  عنوان: 
اللبناين  )الإعالم  ال�سيا�سية"  الأزمات 
نوذجاً- درا�سة عن القنوات التلفزيونية 
جلنة  تاألفت  وقد  اللبنانية(  وال�سحافة 
يف  العالم  كلية  عميدة  من  املناق�سة 
�سبيح  غادة  الدكتورة  اجلنان  جامعة 
علي  الدكتور  الأ�ستاذ  ومناق�ساً،  رئي�ساً 
اأ�سامة  الدكتور  والأ�ستاذ  م�سرفاً،  رّمال 
يف  الباحثة  تناولت  وقد  مناق�ساً،  كبارة 
ال�سيا�سية  الأزمات  تاأثري  مدى  درا�ستها 
ب�سقيه  ال�سحفي  العمل  ا�ستقاللية  على 
املرئي واملكتوب، اذ تمُظهر الوقائعمُ العملية 
اأن حرية العالم اللبناين بجميع ا�سكاله 
كانت خالل الأزمات ال�سيا�سية املتالحقة 
حيث  امل�سوؤولية،  قواعد  كل  من  متفلتة 
اىل  العالم  و�سائل  معظم  انزلقت 
ال�ستباك الدموي اأو اإهانة الكرامات، اأو 

حتقري الآخر وذمه ورف�س اآرائه.
وقد نالت الطالبة املاج�ستري يف الإذاعة 
على  جداً"  "جيد  بتقدير  والتلفزيون 

املناق�سة.

ليلى اميوني
االدارية  للمصلحة  رئيسة   

في االتحاد
الفيحاء  بلديات  احتاد  جمل�س  ا�سدر 
رئي�س  الغزال  نادر  الدكتور  برئا�سة 
 3 الرقم  حمل  قرارا  طرابل�س  بلدية 
اميوين  ليلى  ال�سيدة  بتعيني  ق�سى 

ملن�سب  الحتاد  يف  املايل  اجلهاز  رئي�س 
اىل  بالنابة  الدارية  امل�سلحة  رئي�س 
لل�سيد  خلفا  ال�سلية  وظيفتها  جانب 
مالك �سناوي الذي �سيحال اىل التقاعد 
ال�سن  لبلوغه  املقبل  �سباط  �سهر  مطلع 
تقديرا  القرار  هذا  وجاء  القانونية، 
املهنية  واهليتها  اميوين  ال�سيدة  لكفاءة 
والخالقية واقدميتها يف الوظيفة حيث 
منا�سب  عدة  يف  عاما   37 خالل  عملت 

ادارية. 

فاملطلوب بداية هو اإعادة بناء م�سداقية 
املوؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية 

الهيئة  اع�ساء  الحدب  قدم  اخلتام  ويف 
وهم  املدين  العتدال  للقاء  التاأ�سي�سية 
حممد  مل�س،  ،فادي  �سناوي  اأ�سامة   :
لدقاين  مقدم،فوؤاد  ،�سالح  بارودي 
،كمال  املراد  ،عمر  الأحدب  ،م�سباح 
اجلمل  ،فادي  حول  نهال  تر�سيحي، 

،مالك مروة و هيثم ال�سعيد .

الصفدي  الوزير  برعاية 
والدكتور جبرا:

التعليم  "برنامج  مقر  إفتتاح 
المستدام CEP"في طرابلس

اجلامعة  ورئي�س  ال�سفدي  الوزير  رعى 
الدكتور   LAU الأمريكية  اللبنانية 
جوزيف جربا، حفل افتتاح مقر "برنامج 
"مركز  يف   "LAU امل�ستدام  التعليم 
اأن  راأى  بطرابل�س،  الثقايف"  ال�سفدي 
هي  املطلوبة  القت�سادية  ال�سيا�سات 
التي تبدل جذرياً يف بنية القت�ساد على 
املدى البعيد ومنها مثاًل: حت�سني نوعية 
التعليم وتطوير املوا�سالت والت�سالت 
فيها  يت�سارك  م�ساريع  خالل  من 
اإن  وقال:  واخلا�س"،  العام  القطاعان 
الفر�سة متاحة للحكومة لن�سع اخلطة 
الالزمة لتنمية القت�ساد ب�سكل متكافئ 
الجتماعية  ال�سرائح  كافة  منه  ت�ستفيد 
اإنه  قال:  الربنامج  املناطق. وعن  وكافة 
طرابل�س  اأبناء  خدمة  يف  �سيكون  اإجناز 
اإ�سارة التزام قوية  وال�سمال، وهو يعطي 
من اجلامعة واملوؤ�س�سة بالتعليم كاأ�سا�س 
وامل�ستدامة يف  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق 

لبنان. 
ال املهاجر وال العمر

اخوان  عقيل  موؤ�ض�ضة  من  يتقدمون 
وب�ضخ�س ا�ضحابها بال�ضكر اجلزيل 
لبنان  يف  لالهايل  يقدمونه  ملا 
للموؤ�ض�ضة  متنياتهم  مع  وطرابل�س 

الكرمية وا�ضحابها بدوام
 النجاح والتقدم

رئي�سْي  مع  وبحنني  امليناء  بلدتْي 
فاعليات  ا�ستقبل  كما  البلديتني، 

طرابل�سية و�سمالية. 
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لطالب  حصرية  مشاركة 
الهندسة والماجستير في 
الملقى  في   AUL جامعة 

العربي لالتصاالت.

يف  واملاج�ستري  الهند�سة  طالب  �سارك 
لل�سنة  طرابل�س  فرع   AUL جامعة  
العربي  امللتقى  يف  التوايل  على  الثانية 
اأوتيل  يف  والكمبيوتر  لالت�سالت 
احلبتور برعاية وح�سور وزيرالت�سالت 
نقول �سحناوي والدكتور حمدون توريه 
المني العام الحتاد الدويل لالت�سالت 
والرئي�س التنفيذي للعرب �سات الدكتور 
خالد باخليور  ومدير �سيا�سات  الطيف 
وافريقيا  الو�سط  لل�سرق  الرتددي 
رئي�س  ونائب  ليونز  بيرت  الدكتور 
التنفيذي   والرئي�س  ايطاليا  ات�سالت 
لويجي  ال�ستاذ   SAMENA
رووؤ�ساء  اىل  بال�سافة   . غمربديال 
الت�سالت  �سركات  لكل  عامون  ومدراء 

يف العامل و الدول العربية. 

في  فاتروني  الئحة  فوز 
موظفي  نقابة  انتخابات 

وعمال مصفاة طرابلس

لنقابة  التكميلية  النتخابات  جرت 
طرابل�س  م�سفاة  وعمال  موظفي 
من  بدل  اع�ساء   6 لنتخاب  للبرتول، 
و�سارك  ع�سويتهم،  مدة  انتهت  الذين 
يف النتخابات 176 ع�سوا من ا�سل 187 
الئحة  وفازت  الت�سويت.  لهم  يحق 
�سوتا،   115 فاتروين  احمد  الوىل 
حنان  107ا�سوات،  فنيانو�س  �سركي�س 
 93 حنوف  فادي  �سوتا،   96 �سناوي 
�سوتا، نقول بنديل 93 �سوتا، وخمائيل 

جوخدار 84 �سوتا. 

الشمال  سفير  المتحد 
تاريخيين  فوزين  يحقق 

على بطل العراق 
وبطل األردن

اآمال  طرابل�س  املتحد  فريق  يخيب  مل 
جمهوره العري�س، فقدم له هدية ثمينة 
باجناز  متثلت  اجلديد،  العام  بداية  مع 
ال�سمالية  ال�سلة  لكرة  الأهمية  بالغ 
تاأهله  خالل  من  طرابل�س  والعا�سمة 
غرب  دوري  من  النهائي  ربع  الدور  اىل 
املجموعة  �سمن  �سارك  بعدما  اآ�سيا، 
لبنان  يف  مبارياتها  خا�ست  التي  الثانية 
ال�سانفيل،  مدر�سة  ملعب  اأر�س  على 
على  ومتتاليني  غاليني  فوزين  وحقق 
العلوم  وجامعة  العراقي  دهوك  فريقي 
فريق  اأمام  يخ�سر  اأن  قبل  التطبيقية، 
مباريات  اإفتتاح  يف  اليراين  مهران 
املجموعة، ويلعب مباراة حت�سيل حا�سل 
اأمام فريق ال�سانفيل بعد اأن �سمن تاأهله 

اىل الدور ربع النهائي.
�سفري  يخو�س  اأن  املفرت�س  ومن 
النهائي  ربع  الدور  وال�سمال  طرابل�س 

�سد فريق 
مباريات  بثالث  اليراين  اآهان  زوب 
خالل  اإيران  يف  واإثنان  لبنان  يف  واحدة 

موعد يحدده اإحتاد غرب اآ�سيا لحقا.

والتعاون  االصالح  جمعية 
الخيرية وتجمع امان للقوى 

المدنية يحتفالن 
بذكرى المولد 

املدنية  للقوى  امان  جتمع  احتفل 
يف  اخلريية  والتعاون  ال�سالح  وجمعية 
ذكرى املولد النبوي ال�سريف يف الرابطة 
ح�سد  بح�سور  طرابل�س  يف  الثقافية 
والثقافية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 

والجتماعية والدينية 

روايته  الديري يوقع  غسان 
العذاب"  "مواسم  األولى 
الصفدي  "مركز  في 

الثقافي"

نظمت "موؤ�س�سة ال�سفدي" حفل توقيع 
كتاب "موا�سم العذاب" للقن�سل الفخري 
الأمريكية،  كارولينا  ولية  يف  للبنان 
ال�سمال  قاعة  يف  وذلك  الديري،  غ�سان 
وبح�سور  الثقايف"،  ال�سفدي  "مركز  بـ 
والكورة  طرابل�س  مرتوبوليت  ممثل 
املطران  الرثوذك�س  للروم  وتوابعهما 
متى،  اهلل  عبد  الأب  كرياكو�س  افرام 
لالأوني�سكو  الوطنية  اللجنة  عام  اأمني 
كلية  مدير  دروي�س،  زهيدة  الدكتورة 
وفاعليات  حبور،  جان  الدكتور  الآداب 
وق�سائية  ونقابية  واجتماعية  ثقافية 
الكتاب  ويندرج  املدعوين.  من  وح�سد 
فيه  ا�ستعاد  الذي  الروائي  الفن  �سمن 
الكاتب ذكريات احلرب الأهلية اللبنانية 
وتداعياتها، بهدف التحذير وتذكري من 
يحاول جمدداً واإن باأ�ساليب جديدة تكرار 
القدمي، لينتقل من خاللها اإىل جو اآخر 
يروي ق�سة ال�سراع بني احلب وال�سالم 

للمــربـي  تكريم  حفل 
نــافــذ  االستــاذ  الكبيــر 
محمــد الصمـــد  في منطقة 

بخعون الضنية 

عـا�سـت ال�سنيــة عمـومـا و بخعــون عـر�سـا 
احلفـل  هـو  و  ح�سـولـه  قـــل  تربـويــا 
الكبيــر  للمــربـي  اجلـامـع  التكـرميـي 
ملنـا�سبـة  ال�سمـــد  حممــد  نــافــذ  ال�ستــاذ 
هــذا  اأقيــم  قــد  و  التقـاعـد  �ســن  بلـوغه 
ح�ســره  و  الكــوثــر  مطعــم  فـي  احلفـــل 
ح�ســد مـــن فعــاليــات ال�سنيــة التــربــويــة 
و الثقــافيــة و مــدراء املـدار�س فـي املنطقــة 
و  الطــالب  و  ال�ســاتـذة  مــن  جمــع  و 
املفت�سيـــن التــربـوييـن . تكـلم فــي احلفــل 
املدراء  و  املــدر�ســة  ا�سـاتـذة  عــن  ممثليــن 
عـائلــة  عــن  و  املـدر�ســة احلــالـي  و مـديـر 
اخلتــام  كلمـة  كـانـت  ثــم  بــه  املحتفــــى 

ل�ســاحــب التكــريــم .
الطالبة  القتها  املدر�سة  طالب  كلمة    
املدير  خاطبت  التي  ال�سمد  �سريين 
ع�سارة  من  اعطيت  الذي  انت   : املكرم 
بني  من  تخرج  حتى  جهدك  و  فكرك 

يديك نخبة طيبة من خرية املثقفني.
ال�ستاذة  القتها  التعليمية  الهيئة  كلمة 
خماطبة  قالت  مما  و  زعرور  �سرابة 
املحتفى به : عملت من اجل بناء الوطن 
عليه  اخال�س لرتفرف  و  اميان  و  بعزم 

رايات التقدم و الزدهار .
ابنته  القتها  به  املحتفى  عائلة  كلمة 

ال�ستاذة الي�سار ال�سمد قالت
مرجتفة ، حائرة من عجزها

ارمتت على اوراقي الكلمات
هام�سة يل :

كيف ا�سف معلم احلياة
و باأي عبارات ار�سم الفنان

هلعت عليها و ا�سفقت حلالها و حايل
فما ع�ساين اجيب و قد خانتي العبارات

احلب  احلب  ذلك  �ساخت�سر  قلم  باي  و 
الكبري

فيا من تاهت بني �سطوري
نافذنا ل يخ�سى اللحظات

و مهما ا�سرعت عقارب الزمان
�سيبقى فتيا يح�سن البحار

فابانا ايتها اخلائفات احلائرات
ي�سري يف عروقنا كحبات الندى

ليوقظ يف نفو�سنا ورود المل
فهو احلبيب القاطن للقلوب
و هو املنارة امل�سيئة للدروب
و هو البل�سم املعالج للندوب

فيا والدنا يا من لقنتنا اول احلروف
و اخذت بيدنا يف متاهات احلياة

ها نحن اليوم نبوح مبا يختلج يف النفو�س

الزكاة  بيت  مساعدات 
والخيرات لشهر

 كانون الثاني

ال�سنة  قدوم  ومع  تعاىل،  اهلل  بف�سل 
ويف  ال�ستاء،  ف�سل  وحلول  اجلديدة، 
ال�ساغطة،  القت�سادية  الظروف  ظل 
واإ�سافة اإىل تقدمياته الدورية والدائمة 
وف�ساًل عن كفالة ما يزيد عن �ستة اآلف 
يتيم ويتيمة من كافة املناطق اللبنانية، 
عامه  واخلريات  الزكاة  بيت  ا�ستهل 
اخلريي اجلديد بتقدمي �سلة م�ساعدات 
ونقدية،  �سحية،  وخمتلفة:  نوعية 
تاأمني جتهيزات منزلية، ح�س�س غذائية 
والأ�سر  املقعدين  من  م�ستفيداً،   1253 لـ 
املتعففة وعابري ال�سبيل، وذوي احلالت 
ل�سهر  النفاق  بلغ حجم  الطارئة. حيث 
كانون الثاين للعام احلايل )15380 $(. 
اخلريية  الأن�سطة  جمل�س  اأ�سدر  وقد 
بياناً ك�سف فيه عن حجم امل�ساعدات لهذا 
العطاء  زيادة  اإىل  املح�سنني  ال�سهر ودعا 
ليتمكن من تو�سيع خدماته وال�ستجابة 
تتدفق  التي  امللحة  اليومية  للطلبات 

عليه.

النقيب عامر أرسالن
التضامن  ملتقى  يطلق   

االقتصادي في لبنان 
بح�سور ال�سفري الت�سيكي يف لبنان �سفاتو 
بلوك كومبا وع�سو املجل�س ال�سيا�سي يف 
والدكتورة  بلبل  غ�سان  امل�ستقبل  تيار 
�سيدات  جتمع  رئي�سة  التميمي  �سباح 
الأعمال يف العراق على راأ�س وفد اإ�سافة 
القت�سادية  ال�سخ�سيات  من  عدد  اإىل 
والجتماعية اأعلن النقيب عامر اأر�سالن 
عن اإطالق ملتقى الت�سامن القت�سادي 
اىل  يهدف  اأنه  اىل  لفتا  لبنان،  يف 
التوا�سل مع اجلهات الر�سمية و�سانعي 
املالية  ال�سيا�سات  و�سع  يف  القرار 
على  والعمل  القت�سادية  وال�سالحات 
يف  العاملني  كفاءات  وتطوير  �سقل 
القطاع القت�سادي، وتعزيز دور القطاع 
اخلا�س يف خمتلف املجالت ويف تطوير 
م�ستوى الدخل واحلياة اليومية وكذلك 
وال�سناعية  التجارية  املعار�س  اإقامة 
واخلارج،  لبنان  يف  الدولية  املعار�س  يف 
كل  من  الكاملة  ال�ستفادة  وحماولة 
املرافق اللبنانية يف اأي منطقة كانت ويف 
الدويل  كرامي  ر�سيد  معر�س  مقدمتها 
جاء  اأر�سالن  النقيب  طرابل�س.كالم  يف 
نقابة  يف  عقده  �سحايف  موؤمتر  خالل 
عن  خالله  اأعلن  بريوت،  يف  ال�سحافة 
من:عامر  موؤلفة  اإدارية  هيئة  ت�سكيل 
نائبا  املبي�س  جورج  رئي�سا،  ار�سالن 
لل�سر،  اأمينا  الغريب  جورج  للرئي�س، 
�سليم  لل�سندوق،  اأمينا  نقول  مارون 
م�ست�سارا،  �سلوم  عبا�س  درنيقة حما�سبا، 

ورانيا �سلبي م�ست�سارة.

درعا  تقدم  وهبة  دروي�س  ناديا  ال�سيدة 
تقديرا  ريفي  ا�سرف  للواء  تكرميا 
تادية  يف  اجلبارة  وجهوده  ل�سجاعته 

مهامهه

جمعية معًا لبنان تكّرم
 وزير  الشباب والرياضة

 فيصل كرامي

ربيع  برئا�سة  لبنان  معاً  جمعية  زارت 
في�سل  والريا�سة  ال�سباب  وزير  لذقاين 
الوزير  اجلمعية  �سكرت  حيث  كرامي، 
و�سعيه  احلثيثة  جهوده  على  كرامي 
يف  الريا�سية  احلركة  لتن�سيط   الدوؤوب 
ال�ساأن  يف  املجتمعون  وتداول  ال�سمال، 
طرابل�س،  يف  تفعيله  وكيفية  الريا�سي 
ويت�سمن  كتيب  على  الوزير  اطلع  كما 
ن�ساطات اجلمعية ول �سيما تلك املتعلقة 
الذي  طرابل�س  ماراتون  بن�سف  ب�سباق 
مدى  على  تنظيمه  يف  اجلمعية  جنحت 
عدد  فيه  و�سارك  ال�سابقتني  ال�سنتني 
حتدثوا  كما  طرابل�س،  ابناء  من  كبري 
ماراتون  ن�سف  �سباق  حت�سريات  عن 
طرابل�س الذي تعمل اجلمعية حالياً على 

تنظيمه لطالقه الربيع القادم.

دفعة  تكّرم  الجنان  جامعة 
طرابلس  إعالميي  من 

والشمال

تكرمياً لهم، وعرفاناً بجميلهم، وتقديراً 
مل�سريتهم الطويلة، وجهودهم وتعبهم يف 
اإدارة  منحت  املتاعب؛  عن  البحث  مهنة 
الإعالميني  من  كوكبة  اجلنان  جامعة 
عاماً  ع�سرين  اأم�سوا  ممن  ال�سماليني 
وما يزيد يف خدمة الإعالم يف طرابل�س 
ولي�سان�س  ماج�ستري  �سهادات  وال�سمال، 
و�سهادات  والإعالم  ال�سحافة  فخرية يف 

تقدير.
الوزير  ممثل  التكرمي  حفل  ح�سر 
م�سطفى  الدكتور  ال�سفدي  حممد 
اجل�سر  �سمري  الوزير  ممثل  احللوة، 
الأ�ستاذ �سامل مقدم، ممثل اللواء اأ�سرف 
الوزير  ممثل  رزق،  جون  الرائد  ريفي 
 ، قالوون  �سعدي  املحامي  حرب  بطر�س 
الأ�ستاذ  فرجنية  �سليمان  الوزير  ممثل 
يف  الإعالمي  امل�سوؤول   ، دياب  رفلي 
عبد  الأ�ستاذ  ال�سمال  يف  امل�ستقبل  تيار 
يف  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  بارودي،  اهلل 
مطرجي،  خالد  الأ�ستاذ  امل�ستقبل  تيار 
النائب  ال�سريف، ممثل  الدكتور خلدون 
 ، اأرناوؤوط  عزام  الأ�ستاذ  حبيب  خ�سر 
مدير مكتب النائب روبري فا�سل الأ�ستاذ 
فواز نحا�س، ممثل رئي�س بلدية طرابل�س 
الأ�ستاذ عمر الهوز، رئي�س احتاد بلديات 
رئي�س  �سعدية،  حممد  الأ�ستاذ  ال�سنية 
حممد  الأ�ستاذ  ال�سابق  امليناء  بلدية 
معن  الأ�ستاذ  اأوزباك�ستان  قن�سل  احللو، 
الأ�ستاذ  انتيغوا  قن�سل  �سعادة  الأ�سعد، 
�سيكيا  قن�سل  �سعادة  عفلق،  مي�سال 
موؤ�س�سة  رئي�س  ار�سالن،  عامر  الأ�ستاذ 
يكن،  �سامل  الأ�ستاذ  يكن  فتحي  الداعية 
ال�سيخ  الإ�سالمي  التوحيد  حركة  اأمري 
�سخ�سيات  اإىل  بالإ�سافة  �سعبان،  بالل 
وع�سكرية  واأمنية  واقت�سادية  اجتماعية 
واأ�ساتذة  ونواب  وعمداء  واإعالمية، 

اجلامعة وطالبها.
ثم دمُعيت نائب الرئي�س لل�سوؤون الإدارية 
كلية  وعميد  يكن  عائ�سة  الدكتورة 
لت�سليم  �سبيح  غادة  الدكتورة  الإعالم 
ح�سناء  وهم:  للمكرمني،  ال�سهادات 
جعيتاين، را�سد فتفت، روعة رفاعي، زياد 
مّيني،  فريا  ال�سمد،  الكايف  عبد  علو�س، 

الصفدي"  "مؤسسة  تكريم 
السنوي  االحتفال  في 

الثاني لتأسيس
والعلوم  اآلداب  بيت  جمعية 

والتنمية

والعلوم  الآداب  بيت  جمعية  كرمت 
يف  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة  والتنمية 
لتاأ�سي�س  الثاين  ال�سنوي  الحتفال 
ال�سفدي  "مركز  يف  وذلك  اجلمعية، 
الثقايف"، حيث اأطلقت اجلمعية باملنا�سبة 
اإىل  الهادف  البداع"  "اأفق  برنامج 
من  ال�سمال  يف  وفتاة  �ساب   1000 تاأهيل 
املدين  واملجتمع  والثانويات  اجلامعات 
من خالل تدريبهم على مهارات التفكري 
من  وغريها  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 

املهارات خالل �ستة اأ�سهر. 

�سد العنف والطائفية، من خالل ق�سة 
وقد  الرومان�سية.  من  تخلو  ل  حب 
انتدى للندوة كل من الدكتور جان توما 

والدكتور م�سطفى احللوة.

ها نحن اليوم نتعلم منك ال�سموخ
ابت�سامتك  بفيء  نتظلل  اليوم  نحن  ها 

راجني ر�ساك
كلماتي  اطرقت  ا�ستئذان  دون  و  فجاأة 

خجال
حقا   : متمتمة  �سطور  على  نامت  و 

العظماء ل يخت�سرون بالكلمات.
ال�ستاذ  اجلديد  املدير  القى  بعدها  و 
مقت�سبة  و  �سريعة  كلمة  ال�سمد  ماجد 

من وحي املنا�سبة  .
املحتفى  كلمة  مع  اخلتام  م�سك  كان  ثم 
كلمة  كانت  و  ال�سمد  نافذ  ال�ستاذ  به 
واقع  اىل  فيها  تطرق  جامعة  �ساملة 
العامل  اعطى  بلد  يف  الر�سمية  املدر�سة 
الر�سالت  عبري  جمعاء  الب�سرية  و  بل 
التي  الن�سانية  النزعات  و  ال�سماوية 
ال  يبقى  ل  ال�سغائرو  كل  فيها  تذوب 

جوهر الن�سان امل�سع.
و خاطب افراد الهيئة التعليمية الوا�سعة 
و اكد على دورهم يف بناء الجيال ليعود 
يطالب  و  الر�سمية  املدر�سة  واقع  اىل 
باملدر�سة  الرقي  على  بالعمل  امل�سوؤولني 
الر�سمية اىل حيث يجب ان تكون موؤكدا 
امل�سوؤولني  ابناء  يكون  ان  �سرورة  على 
يف  املدر�سات  و  املدر�سني  ابناء   حتى  و 

املدار�س الر�سمية و لي�س اخلا�سة . 
القاء  من  املكرم  املدير  انتهى  ان  بعد  و 
الهيئة  با�سم  اجلديد  املدير  قام  كلمته 
درع  بتقدمي  املدر�سة  يف  التعليمية 
ذلك  بعد  اقيم  و  به  للمحتفى  تذكارية 

حفل غداء على �سرف املحتفى به .

بالل  عامرية،  اأنطوان  �سيف،  حممد 
الأيوبي،  ح�سن  وهبه،  جوزيف  حجازي، 
عمر  فيا�س،  الكرمي  عبد  الفري،  رامز 
الأيوبي، عمر ال�سيد، غ�سان ريفي، فادي 
ال�سقال،  حم�سن  دند�سي،  ليلى  من�سور، 
احلموي،  مظهر  ال�سيخ  احل�سن،  حممد 

ن�سري الرز.
من  لكل  تقدير  �سهادات  اإىل  بالإ�سافة 
عمر  ع�سافريي،  ح�ّسان  امل�سّورين: 
امل�سّور  الدفعة  هذه  وعميد  دربا�س، 
رحمي ال�سابط الذي كّرم ب�سهادة تقدير 
يف  عمره  من  عاماً  الثمانني  اأمّت  اأن  بعد 

نقل ال�سورة بكل �سدق واأمانة.

الوطني  الشباب  اتحاد 
يحتفل بذكرى المولد

بذكرى  الوطني  ال�سباب  احتاد  احتفل 
الرابطة  يف  ال�سريف  النبوي  املولد 
ح�سد  بح�سور  طرابل�س  يف  الثقافية 
والثقافية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 

والجتماعية والدينية 
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�سارة مراد
الت�سّرب   ، املتدين  القت�سادي  الو�سع 
و  املراقبة  و  الأهل  وعي  غياب   ، املدر�سّي 
املتابعة ، و ميل املراهق لت�سّرفات التهور و 
 " " املمنوع مرغوب  اخلروج عن القانون و 
...ت�سافرت الأ�سباب و النتيجة طفل يحمل 
حملى  يا  و"   ... القلم  بدل  العمل  عدة 
البهدلة من املعلمة اإدام العياط من �ساحب 

ال�سغل !!."...
يا  جلوا  فوتون  و  الغرا�س  مِل  "ندف�س 
املنهال  ال�سباب  و  ال�سراخ  يخرتقك   "...
ثّم  عاماً،  ال13  يتجاوز  ل  طفل  راأ�س  على 
" ا�ستعجل  لي�سرع  كتفه  على  ب�سربه  يقوم 

ل�سوف عنا �سغل كتري ..." 
ما  لكن  و  رمّبا-   – لل�سفقة  مثري  م�سهد 
فعاّل  غ�سباً  و  غيظاً  لت�ست�سيط  يدعوك 
يمُهان  فوق  ما  و  عاماّ   18 يبلغ  �ساب  روؤية 
حّد  اأّي  فاإىل  عمله!  رّب  من  النا�س  اأمام 
اأ�سحاب  خا�سة  و  العمل  ل�ساحب  يحّق 
كالّنجارة  احلرة  املهن  و  ال�سغرية  املتاجر 
حاجيات  كافة  و  الألب�سة  بيع  و  احلدادة  و 
األ  ؟  اإهانتهم  و  بالعمال  التحّكم  املنزل 

يوجد �سمان اجتماعي ول �سمان كرامة؟
يف  من  يرحمكم  الأر�س  يف  من  "ارحموا 
باملتاجر  للعاملني  بالن�سبة  كان  اإن  ال�سماء، 
املطلوب   ، مكان  وين  اأو   ، باملنازل  اأو 
 ، فيون  والراأفة  العّمال  �سعور  مراعاة 
ادمني  بني  مع  يتعاملوا  عم  انن  ويتذكروا 
�سي  لعنا  و�سل  لأن  اأوجماد  حيوانات  م�س 
الرفق  من�سان  ف�سو  باحليوان  الرفق  ا�سمو 
 19  ( دميا  قالته  ما  ؟؟؟!!" هذا  بالإن�سان 
�سنة ( اأما رندا )18 �سنة ( فتقول " هالأ ما 
هني  بالنهاية  لأّنو  وج  يعطون  كمان  فيون 
بي�ستغلوا عندن و ميكن هيك ياأثر ع�سغلن 
، ب�س كمان ما معناتا يبهدلون و ي�سغطوا 

عليون زيادة و لزم يعطون حقهم ..." 

موؤ�س�سة  د�سنت   1998 العام  مطلع  عند 
كهرباء لبنان حمطة التوليد يف بلدة دير 
ال�سديدة  املعار�سة  ا�ستيعاب  بعد  عمار، 
اإر�ساوؤهم  مت  حيث  املنطقة،  اأهايل  من 
املنطقة  تغذية  وهو  الكاذب"،  بـ"الوعد 
ال�ساعة  مدار  على  الكهربائي  بالتيار 
تهلك  التي  الغازات  عن  النظر  ل�سرف 

هالك ومالك وتقب�س الأرواح.
وعلت  احلجر  واختنق  ال�سجر  يب�س 
مب�ست�سفى  املطالبة  الأهايل  اأ�سوات 
املر�سى  ملعاجلة  ال�سرطان  لأمرا�س 

الذين ناهز عددهم املئات.
معاجلة  يف  وتلكوؤها  الدولة  عجز  واأمام 
م�سايف  اإن�ساء  عرب  �سيما  ل  الو�سع، 
 40 بن�سبة  الأ�سرار  لتخفيف  تكرير 
لرفع  الأهايل  ا�سطر  تقريباً،  املئة  يف 
الطريقة  على  والحتجاج  �سوتهم 
التجمهر  خالل  من  املعتادة،  اللبنانية 

وحرق الإطارات.
اي  يلق  مل  الحتجاج  اأن  هنا  واملفارقة 
م�ساندة او جتاوب من "ممثلي ال�سعب"، 
اأ�سوات  لرتفعت  �سيا�سياً  كان  اأنه  ولو 
ال�سارع  لتحريك  الداعمة  النواب 

واملدافعة عن حق التعبري عن الراأي.
بدلوه  املعني  الوزير  اأدىل  فرتة،  منذ 
دهرا  "�سمت  القائل  املثل  عليه  لينطبق 
ونطق كفرا"، حيث اعرت�س على ح�سول 
و"من  لبع�سها  جماورة  مناطق  ثالثة 
الكهربائي  التيار  على  الطائفة"  نف�س 
طيلة 24 �ساعة يف اليوم، حماوًل اليحاء 
مدار  على  املنطقة  تغذية  باأن  للبنانيني 
يحقق  ول  عادل  غري  مطلب  ال�ساعة 

امل�ساواة بني املواطنني.
اأنه  "الإ�سالحي"  الوزير  مافات  لكن 
لبناين  يمُبتلى  اأن  اأي�ساً  العدل  من  لي�س 
لبناين  يدفع  واأن  اآخر،  دون  بالأمرا�س 
خ�سائر زراعية وفاتورة مر�سية دون اّخر 

ودون تعوي�س.
كانت هي  بالتي  "داوين  ملقولة  وتطبيقاً 
الداء"، اأثار الوزير ده�سة اأهايل املنطقة 
بطرحه حاًل "عجائبياً" مل�سكلة التقنني، 
للمعمل  م�سابه  معمل  باإن�ساء  يتمثل 
عمداً  متنا�سياً  ذاتها،  املنطقة  يف  املذكور 
معاناة الأهايل وحجم الأ�سرار الالحقة 

بهم!
امل�سكلة،  على  تعليقاً  مطول  لقاء  ويف 
خالد  عمار  دير  بلدية  رئي�س  حتدث 
الحتجاجات  معار�سته  ليعلن  الدهيبي 
حلول  اأي  تقدمي  دون  من  ال�سارع،  يف 

واقعية.
ويف موقف "مذهل"، اعترب الدهيبي اأن 
امل�سكالت ال�سحية والزراعية "ميكن" اأن 
تكون ب�سبب الغازات املنبعثة من املحطة 
و"لكن نحن بحاجة لهيئة ر�سمية تك�سف 
كالماً  نتكلم  ل  كي  املو�سوع  هذا  عن 

بلهجة غوغائية غري م�ستندة لوثائق".
الأمرا�س  وجود  لواقع  منه  واإدراكاً 
اأنا  "بالطبع  قائاًل:  ا�ستدرك  باملئات، 
توؤثر  املحطة  هذه  اأن  نعرف  والأهايل 
اأننا  يعرف  والكل  املنطقة  على  �سلباً 
للفاتورة  ا�سافة  مر�سية  فاتورة  ندفع 
الكهربائية، ولكن هناك تق�سري من قبل 
الأمر  هذا  عن  للك�سف  وندعو  املعنيني 

لثبات كالمنا اأمام الراأي العام".
دهيبي  اأكد  العايل،  التوتر  اأعمدة  وعن 
يف  املنازل  من  الكثري  فوق  "متر  اأنها 

البلدة وهذا غري مقبول فهي توثر على 
ما  وهذا  مبا�سر،  ب�سكل  الن�سان  عقل 
اأكده اأطباء بخ�سو�س هذا املو�سوع، فاإذا 
فمن  اأعمدة  هكذا  اقامة  من  بد  ل  كان 
على  التفافية  بطريقة  متر  اأن  املمكن 
اجلبل بعيداً عن امل�ساحات التي يقطنها 

ال�سكان".
�سده  يثور  الذي  الأبرز  املو�سوع  وب�ساأن 
الت�سعينات،  يف  اآباوؤهم  ثار  كما  الأبناء 
قال  اإن�ساء حمطة جديدة،  م�سروع  وهو 
رئي�س البلدية بحزم: "فلين�ساأوه بعيداً"، 
"نحن  لي�سيف:  احلزم  عن  تخلى  ثم 
هكذا  ان�ساء  يكون  باأن  ونتمنى  نطالب 
حمطة يف منطقة بعيدة عنا، واذا كان ل 
بد من ان�سائها للم�سلحة العامة فنحن 
و�سرنحب  بالدواليب  الع�سي  ن�سع  لن 
ولكن ب�سروط نمُ�سر على تنفيذها حرفياً 
ثانياً  للتكرير،  م�ساف  و�سع  اأوًل  وهي: 
املنطقة  عن  بعيداً  العايل  التوتر  مترير 
تغذية  ثالثاً  ال�سكنية،  املناطق  وعن 
املنطقة على مدار ال�ساعة، رابعاً اأن تكون 
املحطة،  هذه  يف  البلدة  لأبناء  الوظائف 
حلاملي  م�سروع  حق  هي  الوظيفة  لأن 

ال�سهادات واأ�سحاب الكفاءات".
مطالبنا  هي  "هذه  القول:  اإىل  وخل�س 
بها  املطالبة  حقنا  من  والتي  امل�سروعة 
وحتقيقها، ومن اأراد اأن يمُ�سقط �سروطنا 
�سن�سقط م�سروعه الذي يوؤذينا اأكرث من 

اأن يفيدنا".
احتجاجات  مب�سروعية  اإقراره  ورغم 
التي  الكاذبة  الوعود  نتيجة  الأهايل 
لن  التقنني  اأن  جلهة  لهم  اأعطيت 
ما  وهو  اليوم  يف  �ساعات  اأربع  يتجاوز 
رف�سه  الدهيبي  اأعلن  يح�سل،  مل 
الدواليب،  وحرق  التظاهر  اإىل  العودة 
الذي  الأ�سلوب  هذا  اأرف�س  "اأنا  قائاًل: 
الأ�سلوب  هذا  ب�سلة،  للح�سارة  ميت  ل 
�سنتحرك  ونحن  رف�سناه،  لطاملا  الذي 
ح�سارية  بطريقة  ونواجه  ونعار�س 
اأ�سولها  على  الدميقراطية  و�سنطبق 
وكما يجب اأن تكون، هذه الطريقة التي 

تعك�س قيم وح�سارة وثقافة ديرعمار".
ورداً على اتهام البع�س قاطعي الطرقات 
على  باأنهم خارجون  ال�سابقة  املرحلة  يف 
القانون، قال رئي�س البلدية: "هم لي�سوا 
�سباب  بل  البع�س  و�سفهم  كما  زعراناً 
واكرر  باحلق،  بلدتهم  مل�سلحة  ثائرون 
به  قام  ما  ولكن  ال�سلوب  اأنني �سد هذا 
الأهايل �سابقاً من املمكن ت�سميته "فورة 

دم" ل اأكرث".
باملولدات  ال�سرتاك  غالء  وعن 
اأم  ا�ستفزاز للمواطن  الكهربائية هل هو 
اأجاب:  املولدات،  لأ�سحاب  م�سروع  حق 
حق  هو  انا  ا�ستفزازاً  لي�س  هو  "ل 
مراعاة  عليهم  يجب  ولكن  لهم  م�سروع 

ظروف املواطن اأكرث".
القطاع  هذا  يف  "املناف�سة  تاأييده  واأكد 
املواطن"،  مل�سلحة  ايجاباً  تنعك�س  لأنها 
املو�سوع  متابعة  متعهداً  يختم  اأن  قبل 

ب�سكل جدي مع النائب كاظم اخلري.
حلرق  العودة  اإىل  �سن�سطر  وهل 
الدواليب ملنع اإن�ساء املحطة الثانية التي 
والبيئية  ال�سحية  م�سائبنا  �ست�ساعف 
والقت�سادية، عّل م�سهد الدخان الأ�سود 
اإىل  فيدفعهم  امل�سوؤولني  بع�س  يزعج 

معاجلة امل�سكلة؟

وال�سمال  طرابل�س  غرفة  يف  انطلقت 
بني  والإ�ستثمارية  التجارية  الأعمال 
ال�سيني   - اللبناين  الأعمال  جمل�س 
تفعيل  بهدف  وال�سني،  لبنان  �سمال  يف 
اللبنانية  ال�سينية  الإ�ستثمارات 
بني  التجاري  التبادل  حركة  وت�سهيل 
وطرابل�س  عموما  وال�سني  لبنان 
معر�سا  تخلله  خ�سو�سا،  وال�سمال 
حمطات  تناولت  فوتوغرافية،  ل�سور 
الوجوه  املتعددة  العالقات  م�سرية  من 
دبوما�سيا واإقت�ساديا بني البلدين. ح�سر 
احلفل �سفري ال�سني ال�سعبية وو زك�سيان 
واأركان ال�سفارة، وامني عام احتاد الغرف 
طرابل�س  غرفة  يف  املال  امني  اللبنانية، 
من  وح�سد  دبو�سي،  توفيق  ال�سيد 
والديبلوما�سية  القت�سادية  الفعاليات 

والأمنية. بداية حتدث اأمني مال الغرفة 
ن�ساطا  اليوم  دبو�سي:"ن�ست�سيف  توفيق 
التاريخ  يف  متجذر  عريق  لبلد  مميزا 
عظيم  ل�سعب  رائدا  واإنتاجا  واحل�سارة، 
كل  يف  لي�س  متواجدة  �سناعته  باتت 
واإنا  وح�سب،  لبنان  يف  بيوتنا  من  بيت 
دولة  به  عنيت  املعمورة،  اأرجاء  كل  يف 
بقدرات  تتمتع  التي  العمالقة  ال�سني 
ت�سهد نوا وتطورا  اإقت�سادية  واإمكانات 
بكل  اأي�سا  تتمتع  وباتت  م�سطردا 
على  الوا�سع  واحل�سور  القوة  عنا�سر 
قال  بدوره  الأر�سية".  الكرة  م�ستوى 
لبنان  �سمال  ال�سيني:"منطقة  ال�سفري 
اخل�سائ�س  بكافة  تتمتع  علينا،  عزيزة 
خالل  من  ميكنها  التي  الإقت�سادية 
مرافقها العامة وموؤ�س�ساتها اخلا�سة اأن 

تلعب الدور الذي ي�سجع ال�سني على مد 
التعاون والتوا�سل بني اجلانبني  ج�سور 
طرابل�س  مرفاأ  وان  واللبناين.  ال�سيني 
وغرفة  الدويل  كرامي  ر�سيد  ومعر�س 
كلها  لبنان  و�سمال  طرابل�س  يف  التجارة 
تتكامل لتقدمي قوة دفع لربامج الإناء 

والإ�ستثمار".

�سانوجنيان  فريج  ال�سناعة  وزير  جال 
على معظم امل�سانع واملعامل يف حمافظة 
لحتاد  العام  المني  يرافقه  ال�سمال 
الغرف اللبنانية توفيق دبو�سي والدكتور 
العمال  رجال  من  وعدد  ملك،  مقبل 
من  زيارته  يف  وانطلق  وال�سناعيني. 
مبعمل  مروراً  �سكا،  يف  احلديد  معمل 
�سيدارز يف زكرون – الكورة، ومعمل مينا 
يف  الوطنية  واملطاحن  للتربيد،  ايليت 
انتقل اىل م�سنع  البح�سا�س، بعد ذلك 
 – العني  �سهر  يف  لل�سابون"  "ح�سون 
الكورة حيث تفقد املختربات والتجهيزات 
املتطورة فيه وابدى اعجابه مبا �ساهده، 
الذي  املعمل  على  القّيم  بجهود  منّوها 
بدوره �سكر الوزير �سابوجنيان على هذه 
لل�سناعيني  دفعاً  اعطت  "التي  الزيارة 
منها  تعاين  التي  العامة  الزمة  ظل  يف 
معمل  �سابوجنيان  زار  املنطقة".ثم 
"عبد  وم�سانع  لل�سكول  "برميول" 
احلالب"  و"رفعت  احلالب"  الرحمن 
للحلويات. كذلك زار م�سانع الزجاج يف 

"كوبغال�س"  ومعمل  البداوي،  منطقة 
ابي  يف  للمفرو�سات"  "عثمان  ومعمل 

�سمرا، ومعمل "مرزافوان" يف زغرتا.
وزار �سابوجنيان حماظ ال�سمال نا�سيف 
طرابل�س،  �سراي  يف  مكتبه  يف  قالو�س 
ال�سناعة  تفعيل  �سبل  يف  البحث  ومت 
والوفد  الوزير  انتقل  ثم  ال�سمال.:  يف 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  اىل  املرافق 
لقاء  عقد  حيث  طرابل�س  يف  والزراعة 
الغرفة  ادارة  جمل�س  اع�ساء  ح�سره 
البحث  ، ومت  العمال  وح�سد من رجال 
ال�سناعة  تفعيل  �سبل  يف  اللقاء  خالل 
وا�ستمع  وال�سمال خا�سة  لبنان عامة  يف 
اىل امل�ساكل التي يعاين منها ال�سناعيون 
انتاجهم  تطوير  يف  م�ساعدتهم  وكيفية 
تناف�سية  بنوعية  اخلارج  اىل  وت�سديره 
امني  القى  ثم  .ومن  عالية  جودة  ذات 
غرفة  مال  امني  اللبنانية  الغرف  احتاد 
كلمة  دبو�سي  توفيق  وال�سمال  طرابل�س 
اجلو  عن  القت�ساد  جتنيب  فيها  امل 

ال�سيا�سي املت�سنج وقال: " م�سوؤوليتنا

القطاعات  لكل  املنا�سبة  املناخات  خلق 
اجل�سم  امام  من  العقبات  وازالة 
رجل  بيننا  موجود  واليوم  القت�سادي، 
اعمال ناجح يتبّواأ مركز وزير ال�سناعة، 
ونحن جند فيه �سورة الرجل الراقي على 
و  ال�سناعية  و  القت�سادية  ال�سعدة  كل 
هذا الن�سان املعطاء قد ازال العديد من 
العقبات عن طريق ال�سناعيني و زيارته 
اىل  ال�ستماع  اجل  من  هي  ال�سمال  اىل 
تذليل  على  م�ساعدتهم  و  ال�سناعيني 
العقبات امامهم.  ثم اقيم غداء تكرميي 

على �سرف الوزير ومرافقيه.

اأكرث  يكون  اأن  العمل  رّب  على  لكن  و  �ساب 
"  و ملا �سئل  ن�سوجا و مي�سك بزمام الأمور 
ال�سغلة  هيدي  " ايه  قال  �سنة(   23( نا�سر 
بيبنوا  لأن  ببلدنا  خا�سة  و  منت�سرة  كتري 
امل�ساري  و  عاملاديات  تفكرين  و  �سغلن  كل 
العاملني  وعندن   ، بالعاملني  بيفكروا  فما 
النظرية  هيدي  و  اأكرت  ما  اآلت  جمرد 
النظرية  اما  فايول  للعامِل  الكال�سيكية 
العامل  العتبار  بعني  فبياخدو  احلديثة 
 "... مايو  و  األنت  و  هرزبرغ  و  ما�سلو  متل 
العامل يف حالة هذيان ملواكبة التطور وكّل 
زال  فما  جمتمعنا  اأّما   ، احلداثة  نظريات 
احت�سرت  تقليدية  نظريات  برماد  يتمّرغ 
قائم  العقلي  والتحّجر  الأزمان،  غابر  منذ 
الآخر و اجتاهاتنا  التعامل مع  و  العمل  يف 

تبقى دائماً نحو الرتاجع و اإىل الوراء.... 

مشكلة الكهرباء: داوني بالتي كانت هي الداء
شروطنا  ُيسقط  أن  أراد  من  عمار:  دير  بلدية  رئيس 

سنسقط مشروعه الذي يؤذينا أكثر من أن يفيدنا".
حتقيق: غ�سان فران

لل�سباب  بالن�سبة  �سنة:    24 ناهد  "وتقول 
لزم  ما  و  دماغ  عندن  ما  هني  الأغلبية   ،
يحطوا  و  هيك  ي�ستغلو  عحالن  ير�سوا 
مال  براأ�س  لأن   ... مواقف  بهيك  حالن 
يفتح  بيقدر  �سوي  را�س  ت�سغيل  و  �سغري 
للعاملني  بالن�سبة  اأما   ... �سغل  حلالو 
عالأهل  بريجع  كلو  احلق  فهون  ال�سغار 
املفرو�س  هني  و   !! حملن  مانو  هيدا  لأن 
...و  بالنهاية  ولد  هيدا  و  عنن  امل�سوؤولني 
اإن�سان  هو  العمل  رّب  كمان  الوقت  بنف�س 
حقري ملّل عم ي�ستعبد ولد ... و قد ما كان 
الأيوبي  يا�سمني   "... طفل  بي�سل  غبي 
بال�سغل  التق�سري  حالة  يف   ":  ) �سنة   19(
باخل�سم  ال�ساب  معاقبة  العمل  لرّب  يحّق 
يقوم  ان  لكن  و  بطرده  اأو حتى  املعا�س  من 
باإهانته هذا ت�سرف غري مقبول ل بيحقلو 
اأما   ، �ساب  ذل  و  اإهانة  لغريو  بيحق  ول 
من  فالفكرة  العاملة  لالأطفال  بالن�سبة 
م�س  هيدا  لكن  و  حمّبذة  غري  الأ�سا�س 
الولد  ا�ستغل  و  بد  ل  و  كان  اإذا  مو�سوعنا 
فعلى �ساحب العمل النتباه باأّنه ل يتعامل 
يتبع  و   ، طفل  بالنهاية  لأنه   !! را�سد  مع 
اأ�سلوب " الرتهيب و الرتغيب " ،وبالنهاية 
ل يخلو الأمر من م�ساغبة طفل اأو تق�سري 
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تخرجها  و  باملدينة  تنه�س 
من عنق الزجاجة اإىل حالة 

اقت�سادية مقبولة ؟
قائمة  الفيحاء  تت�سّدر 
تت�سدر  و  لبنان  اأغنياء 
املحرومة  املدن  قائمة  اأي�سا 
اإىل  تفتقد  التي  واملدن 
يف  العي�س  مقّومات  اأدنى 
قائمة  هي  وكبرية  اأحيائها، 
بها  تتمّيز  التي  الت�سدرات 
النحو  على  لكن  و  الفيحاء 
"الطينة  يزيد  وما  ال�سلبّي، 

حكومة  رئي�س  و  وزراء  اأربعة  اأّن   " بّلة 
قائمة  ت�سّدرت  التي  املدينة  هذه  من 
يف  الأ�سد  ة  ح�سّ على  ح�سلت  التي  املدن 

احلكومة العتيدة . 
املدينة  يف  التنموّي  العجز  �سنني  ولكن 
و  للتدمري  تتعر�س  ومرافقها  مديدة 
التلف دونا ا�ستفادة منها وكاأنها ن�سب 
تذكاري و�سعت يف  املدينة  حتى نتح�ّسر 

كلما  نراها .
يف  الطرابل�سيني  ميّثلون  نواب  ثمانية 
جمل�س النواب اللبناين �سرعان ما �سرب 
بع�سهم  دفع  عامودي  انق�سام  توافقهم 
متابعة  اإّما  و  منزله  يف  للجلو�س  اإما 
غريزة  ا�ستهوته  اأّما   ، التجارية  اأعماله 
تركوا  ال�سيا�سي  التدريجي  ال�سعود 

املدينة اىل بريوت. 
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راأ�سي  يف  ال�سباحية  غيبوبتي  ودخلت 
زاوية  يف  بها  اأختلي  ذكريات  هي  معها، 
بل  احلياة  �سخب  اإىل  تعيدين  الوحدة 
اإىل احلياة نف�سها حني كانت تفوح منها 
ال�سباح  مبطر  املمزوجة  القهوة  رائحة 
ملطخة  وجوه  عفنة  من  تغت�سبني   ،
حتفظه  مل  طريق  غبار  من   ، بالزيف 

عيناي كي ل حتتفظ بربودة م�سافته..
وحده الوجع  يذكرك باأنك ما زلت بني 
�سجيجهم  يف  تتخبط  حتيا..  الب�سر 
..يزرعك اأمام �سا�سة الواقع  قاب قو�سني 
اأو اأدنى من الظلم والذل والتح�ًسر، كما 
اإىل  روحي  منفى  من  وهبطت  حدث 
ا�ستغاثة  فاه  من  املطلة  احلقيقة  نافذة 
�ساألة  "بت�سيلني  بنا:  م�سن ٌعرب  يطلقها 
ب�س ما معي م�ساري ". ي�سعقك تعبري" 
وكاأنه  نف�سه  بها  و�سف  " التي  ال�سيئية 
"الال�سئ".  اأقدام  على  ت�سري  حزمة 
ت�سدعت  حاجة  خيط  والذل  العفة  بني 
حتى  امل�سنة  وزوجته  ال�سيخ  روح  به 
لكل  الرحمة  طريق  يعرت�سان  �سرعا 
اإىل منزلهما  لتقلهما  ي�ستوقفاها  �سيارة 
البعيد، بعيدا عما ميكن اأن ي�سله هذان 

العجوزان �سرياً على الأقدام، بعيدا عما 
ميكن اأن يتحّماله من ت�سّرع على �سباك 
بك  تطوف  لربهة  تت�سّمر  �سائق.   كّل 
كلمة و�سورة وفعل؛   الأ�سئلة بني  دوامة 
باأ�سبابه،  حائراً  بجراأته،  مدهو�ساً  تبقى 
املتحكم  به  يحكم  م�سريه  منتظراً 
اجلواب  اإىل  تتطلع  بالطريق.  الوحيد 
وياأتيك  المتحان  نتيجة  ينتظر  كمن 
الإن�سانية.  انعدام  من  اإعفاء  القبول 
للمرا  دوا  جنيب  عم  بال�سيدلية  "كنا 
، كرت خريك قبلت  وبطل معنا م�ساري 
 ، م�سي"   الطريق  قطعنا  كنا  تو�سلنا 
مطارحة  حممد  اأبو  خجل  ي�سعف  مل 
ال�سائق احلديث ولكنه اكتفى بالت�سديق 
الدولة  على  انهالت  التي  �ستائمه  على 
تبّي�س  بكلمة  يتفوه  مل  وال�سيا�سة. 
�سفحة �سوؤاله ، كانت انحناءة راأ�سه ت�سكو 

وجعاً يلب�سه فجيعة واقع الفقري. 
ت�سرتى  ول  تباع  �سلعة  اأ�سبح  الإن�سان 
حتى  ول  كرامته  ي�سرتي  ل  املال   ،
عجزه  ت�سعف  ل  وال�سيا�سة  احتياجاته، 

ول حتى حجزه خلف ق�سبان العوز. 
مي�ساء من�سور

تت�سابق الأرقام و تتزايد ال�سنني و النا�س 
يف تقّدم ملحوظ و الكرة الأر�سية تعي�س 
الطفرة  و  ال�سغرية  القرية  مرحلة 
التقدم  و  الت�سال،  و�سرعة  املعلوماتية 
يف املجتمعات ، و م�ساريع التنمية تت�سابق 
على قدم و�ساق للرقّي يف هذه املجتمعات 
التطور  و  العوملة  مب�سرية  ولّلحاق 

والنفتاح . 
اأّي  دونا  املكان  نف�س  يف  زلنا  ما  ونحن 
تقدم، جناهد يائ�سني للخروج من الأ�سى 
الرجعّي و �سعف التقدم و انت�سار اجلهل 
العاطلني  هرم  يف  الفجوة  حجم  وات�ساع 
عن العمل و كذلك و�سوح حجم النق�سام 
بني  الواحدة  املدينة  بني  الجتماعي 
منطقة �سعبية لأ�سحاب الدخل املحدود 
و منطقة راقية لأ�سحاب احلال املي�سورة 
و املال الوفري .  اإّنها مدينة طرابل�س التي 
دعيت يوماً ما " مدينة العلم و العلماء" 
و  بعلمائها  ا�ستهرت  التي  املدينة  وهي 
و  الرزين  القول  اأ�سحاب  و  مثّقفيها 
الروؤو�س الكبرية و النوابغ و اأهل العلم و 
املعرفة . ولكنها اليوم تقتقدهم جميعاً. 
ي�سحكون  تراهم  اجلديد  اجليل  حتى 
املدينة  عن  الأخبار  هذه  ي�سمعون  حني 
يدّل  الواقع ل  لأن   ، فيها  يعي�سون  التي 

على اأٍي من هذه ال�سفحات املجيدة!
نفتخر  من  فيها  يعد  مل  مدينتنا  نعم   
ي�ستطيع  من  اإىل  تفتقد  رمبا  اأو  بهم 
اإزاحة الرماد عن اجلمر املطمور يف قاع 
ورق  على  باكراً  تنام  التي  الثكلى  املدينة 
عنها  كتبت  اأنها  ت�سّدق  ل  تكاد  ذكريات 
و  مدحها  يف  تغنوا  ال�سعراء  كبار  واأّن   ،

التفاخر بها . 
امل�سارف  يف  جممدة  طائلٌة  اأمواٌل 
وحممية ب�سكل كبري من اأبناء املدينة اأو 
التقديرات  قّلة منهم والذين هم ح�سب 
 ، املايل يف لبنان  الثقل  الأخرية ي�سّكلون 
اإذ ت�سّكل اأموال الطرابل�سيني ثالثة اأرباع 

اأموال اللبنانيني . 
الأموال  اأين  و  التنمية  م�ساريع  فاأين 
كبرية  اقت�سادية  م�ساريع  متّول  التي 

يف  جديد  دميوغرايف  توّزع  ن�ساأ  وبذلك 
و  ال�سنة   ، الرئي�سية  عنا�سره  املنطقة 
العراق،  �سيعة   ، اإيران  ت�سكل   ، ال�سيعة 
الثقل  مركز  اهلل  وحزب  �سوريا،  علويي 
ال�سيعّي، وت�سّكل ال�سعودية ودول اخلليج 
، م�سر ، الإردن ، �سّنة لبنان ، �سنة �سوريا 
ال�سنّي. حتّولت  الثقل  العراقي  النظام   ،
تركيبة  اإىل  غريب  وب�سكل  املنطقة 

مذهبية �سطرجنية التمو�سع.
فل�سطني  اأطفال احلجارة يف  ثورة  بداأت 
العامل  هّزت  اأنها  لدرجة  عظيمة  وكانت 
العاملي  العام  الراأي  وحّركت  باأكمله 
حتولت  ما  و�سرعان  وت�سامناً  تعاطفاً 
ثورة  اإىل  حني،  بعد  واإن   ، الثورة  هذه 
املبا�سر  �سببها  كان  والتي  الأق�سى 
الأق�سى،  للم�سجد  �سارون  زيارة  هو 
اجلزيرة  حمطة  اأ�سمتها  وب�سهولة 
يف  الإ�سالمية  "املقاومة  اأخرى  مرة 
فل�سطني" وابتلع املتظاهرون يف الداخل 
القراآن  ِفَع  ورمُ  ، الطعم  الفل�سطيني 
و�سائل  كّل  ونقلت  بيد،  والبندقية  بيد 
ملحوظ  مبجهود  ال�سورة  هذه  الإعالم 

لإ�سباغ ال�سفة الإ�سالمية بها.
يف هذه الأثناء كانت مهمة حركة طالبان 
لدن  بن  اأ�سامة  وقائدها  اأفغان�ستان  يف 
اأ�سويل  اإ�سالمي  اإجتاه  من  متثله  مبا 
اأّن  حيث  نهايتها  على  قاربت  عنيف 
يف  وجوده  اأنهى  قد  ال�سوفيتي  الإحتاد 
اأفغان�ستان ومل يعد من لزوم لبقاء هذه 
احلركة والتي اأ�ّس�ستها و�سّكلتها ودعمتها 
فكانت  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 
لتتّوج  اأيلول  من  ع�سر  احلادي  رواية 
باإل�ساق  �سنوات  منذ  له  ر  يح�سّ كان  ما 
فل�سطني  ففي  بالإ�سالم،  الإرهاب  تهمة 
معاً  والبندقية  القراآن  امل�سلمون  يحمل 
وقد �ساهدهم كّل العامل ، ويف نيويورك 
الوليات  تاريخ  يف  جمزرة  اأكرب  ح�سلت 
م�سلم  يد  على  الأمريكية  املتحدة 

اأ�سويل!
ما  �سّد  حربها  اأمريكا  بررت  بهذا 
والعراق  اأفغان�ستان  يف  الإرهاب  اأ�سمته 
الكويت  على  العراقي  الهجوم  )�ساهم 
والذي باركته اأمريكا ، بتقوية املرّبرات( 
الكيانني  هذين  �سرذمة  مّتت  وبب�ساطة 

املذهبية  النزعة  تعزيز  يف  و�ساهمت 
ل  عدداً  حتوي  باك�ستان  اأّن  نن�سى  )لن 
دائرة  وا�ستعرت  ال�سيعة(  من  به  باأ�س 
فكانت  املنطقتني.  من  كّل  يف  احلرب 
العراق  يف  الأر�س  على  املبا�سرة  النتائج 
اأن �ساهمت النزعة املذهبية اإىل تق�سيمه 

وب�سكل وا�سح اإىل �سّنة و �سيعة و اأكراد.
يف  ح�سل  ما  يعرف  اجلميع  اأن  اأعتقد 
احلادي ع�سر من اأيلول وكيف اأّن ثالثة 
املبنى  يف  يعملون  يهودي  موظف  اآلف 
ذلك  يف  عملهم  اإىل  يح�سروا  مل  املدّمر 

اليوم ..!!؟
الإن�سحاب  ح�سل  هذا  مع  بالتزامن 
حتت  لبنان  جنوب  من  الإ�سرائيلي 
"الإ�سالمية-ال�سيعية"  املقاومة  �سغط 
يف اجلنوب، وبذلك زاد �سطوع جنم حزب 
املنطقة  يف  رئي�سية  ممانعة  كقّوة  اهلل 
و�سّكل جبهة مع النظام ال�سوري واإيران.

الرئي�س احلريري  اغتيل   2005 العام  يف 
تارة  ال�سرخات متهمة  وتعالت  لبنان  يف 
ون�ساأ  اهلل،  حزب  وطوراً  ال�سوري  النظام 
اأرخى  وا�سح  مذهبّي  جتيي�س  هذا  عن 
، فتحّركت  بذيوله على لبنان و املنطقة 
اغتاله  ممن  بالق�سا�س  مطالبة  ال�سنة 
) النظام ال�سوري وحزب اهلل – ال�سيعة(

اأتت حرب متوز وحدث فيها ما حدث من 
وا�سطفافات  الإقليمية  للمواقف  غربلة 
تلك  يف  الإقليمية  و  اللبنانية  للقوى 
اللبنانية  احلكومة  مبوقف  واإذ  احلرب. 
)ممثلًة اجلانب ال�سني( يف لبنان يتماثل 
و  وال�سعودية  م�سر  من  كٍل  مواقف  مع 
الأردن والذي اأعلنه البع�س �سراحة باأنه 
مغامرة طائ�سة. بينما ا�سطف يف اجلانب 
الآخر كّل من اأيران و �سورية وحزب اهلل 
داعماً ملوقف احلزب ، وحدث الإنت�سار ! 
وا�ستقرت املنطقة على جمر حتت الرماد 
من  كٌل  يرعاها  املذهبية  احلالة  قوامه 
املذهبني.  عمالقا  واإيران  ال�سعودية 
والذي  العربي  بداأ احلراك  ومنذ فرتة، 
غري  العربي"  "الربيع  ا�سم  عليه  اأطلق 
اخللفية  حمّدد  غري   ، الدوافع  معروف 
اأن  اأحد  ي�ستطع  مل  �سراع  بداأ  الفكرية، 

يفهم معناه اأو مداه اأو اجتاهه.
يف  الأر�س  على  املقروءة  النتائج  ولكن 

كانت  ليبيا،  و  تون�س  و  م�سر  من  كّل 
على  الأ�سوليون  الإ�سالميون  ليطفو 
نتائج  لك�سب  منهم  وحماولة  ال�سطح 
يف  الرئي�سي  وال�سبب  ل�ساحلهم  الثورة 
اأخرى  فكرية  تنظيمات  وجود  عدم  هذا 
حتاول الو�سول اأو حتويل جمرى الثورة 
لالإنتخابات  الأولية  فالنتائج  ل�ساحلها، 
فوز  اإىل  ت�سري  م�سر  يف  الت�سريعية 
اأربعني  من  باأكرث  امل�سلمني  الإخوان 

باملائة من اأع�ساء املجل�س مثاًل.
جزء  فيها  اأ�سبح  التي  املرحلة  اأتت 
مهياأًة  اأو�سطي  ال�سرق  العامل  من  كبري 
يف  فرنى  مذهبية  معركة  يف  للدخول 
حتّركات  ال�سعودية  و�سرق  البحرين 
اأ�سبحت جاهزة لالإنفجار. العراق جاهز 
الطوائف  فرز  مت  اأنه  حيث  للتق�سيم 
فال�سيعة   ، وا�سح  ب�سكل  فيه  واملذاهب 
يف اجلنوب و ال�سنة يف الو�سط و الأكراد 
املذهبي  ال�سرخ  ميثل  لبنان  ال�سمال.  يف 
ونتيجة  اإيران  املذهبني.  بني  الوا�سع 
اأ�سبحت  والعقوبات  الدولية  ال�سغوط 
اإ�سرائيل  فرنى   ، بها  ي�ستهان  ل  قوة 
– ل�سربة موجهة  تتهياأ – ولو اإعالمياً 
مرة  ولأول   ، اأ�سهر  عدة  منذ  لإيران. 
"يهودية  عن  اإ�سرائيل  دولة  تعلن   ،
الإ�سرائيلية  الدولة  حتويل  الدولة" اأي 
لي�سوا  هم  من  كل  وطرد   ، فقط  لليهود 
الهوية  حملوا  واإن  الدولة  خارج  يهوداً 
من  العام  املناخ  هذا  الإ�سرائيلية.يف 
هي  �سوريا  اأن  ِجَد  ومُ والتح�سري،  التوتر 
خا�سة  املنطقة  لإ�سعال  الأف�سل  الفتيل 
املدافع  الرتكي  الدور  نتفّهم  عندما 
على  عائمة  املنطقة  لت�سبح  ال�سنة  عن 
لبدء  اجلاهزة  املذهبية  القوى  من  جزر 
الدعوات  مع  كّله  هذا  ترافق  املعركة، 
ال�سنة  �سيوخ  بع�س  ودعوات  الإعالمية 
اأ�سبحت  املنطقة   ، اإذن  ال�سنة.  لن�سرة 
جاهزة لتتحول اإىل )�سرق اأو�سط جديد( 
بحلة جديدة تذكرنا ب�سايك�س بيكو، نحو 
تق�سيم مذهبي تتوزع فيه القوى وتت�سّتت 
�ستاراً  لت�سكل  اليهودية  الدولة  حول 
لقيام الدولة اليهودية )يهودية الدولة( 
اإىل ما يرافق هذا التق�سيم اجلديد من 
ل�سبح  واإبعاد  املجاورة  للقوى  اإ�سعاف 

ل  ال�سابق  التحليل  اإّن  التحرير.  دعوات 
يوّجه الإتهام لأي من القوى اأو الأطراف 
العام  باملفهوم  اأنها  اإذ   ، املنطقة  يف 
الإعالمية  الدعوة  �سيطرة  حتت  وقعت 
الأقوى.  هي  لتكون  وال�سعي  للتفرد 
اإجناح  على  العاملية  اليهودية  عملت 
وحنكة  بدقة  وحتقيقه  املخطط  هذا 
اإذكاء  يف  و�ساهمت  احلبال  على  ولعبت 
النزعة املذهبية ونحن عن ذلك لهون، 
اليهودية  لنا  زرعتها  اأوهام  وراء  نرك�س 
�ستاأخذنا  اأين  اإىل  نعي  اأن  دون  العاملية 
اليهودّي  املخطط  هذا  اإن  الأوهام.  هذه 
و  ال�سنة  بني  واحلرب  الفتنة  لإ�سعال 
�سنة،   114 عن  يقل  ل  عمره  ال�سيعة 
ال�سهيوين)اليهودي(  بازل  ففي موؤمتر 
هذا  اأوراق  بع�س  ت�سّربت   1897 عام 
"برتوكولت  با�سم  وعرفت  املوؤمتر 
يف  مثاًل  ورد  ما  وهذا  �سهيون"  حكماء 
منه:"وقد  ع�سر  ال�سابع  الربوتوكول 
�سبق لنا فيما م�سى من الوقت اأن بذلنا 
عند  الدين  رجال  هيبة  لإ�سقاط  جهداً 
الغوييم، وق�َسْدنا بذلك اأن نف�سد عليهم 
التي  الر�سالة  وهي  الأر�س،  ر�سالتهم يف 
يف  عقبًة  بنفوذها  تزال  ل  اأنها  ْحتَمل  يمُ
الوقت  النفوذ يف  طريقنا. ول نرى هذا 
احلا�سر اإل يف تناق�س يوماً بعد يوم. اأما 
يف  وعّمت  انت�سرت  فقد  ال�سمري  حرية 
كل مكان، وبتنا الآن ل يف�سلنا عن روؤية 
تاماً،  انهياراً  انهار  قد  امل�سيحي  الدين 

�سوى ب�سع �سنني.
الأخرى،  بالأديان  يتعلق  ما  اأما 
تعاملنا  يف  �سنالقيها  التي  فال�سعوبة 
معها، تكون اأقل، ولكن من ال�سابق لأوانه 
اأن نتكلم عن هذا الآ.  و�سن�سّيق احللقة 
على الكهنوتية ورجال الكهنوت، لنجعل 
القهقرى  ويرجع  ينكم�س  نفوذهم 
يف  فالح  من  لهم  كان  ما  اإىل  بالقيا�س 
منذ  التوّجه  نفهم  املا�سي."بو�سوح 
جميعاً  الأديان  تدمري  نحو  الزمن  ذلك 
الدين  تدمري  من  اأف�سل  يوجد  ول 
الإ�سالمي من اأن نقرنه بالإرهاب وتغذية 
الروح الإرهابية لدى بع�س معتنقيه ثم 
نحو حرب رمّبا �ستكون حرباً عامليًة ثالثًة 
بني مذهبني من مذاهب الإ�سالم لتكون 

والتخطيط  التحّرك  اإن  نهايته.  بذلك 
الإقت�سادية  القوة  على  يعتمد  اليهودي 
وعلى  العامل  على  امل�سيطرة  اليهودية 
طريق  وعن  كما  العامل،  اقت�سادات  اأهّم 
جمعياتها امل�سترتة خلف اأ�سماء ودعاوى 
اإن�سانية تدعو للحرية والإخاء و امل�ساواة 
 ، نواٍد  من  عنها  يتوّزع  وما  )املا�سونية( 
فاإذا كان هذا جمهوًل لدى البع�س فاإن 
عن  تعرّب  �سهيون  حكماء  بروتوكولت 
يف  يرد  كما  وب�ساطة  �سراحة  بكّل  هذا 
ن�س الربوتوكول الأول: "قمنا باخرتاع 
الغوييم  اأذهان  وتلقيح  ال�سيا�سة،  هذه 
للتفكري  الفر�سة  نعطيهم  اأن  دون  بها 
اأن نبلغ من  اإل  فيما وراءها؟ هل الغاية 
والدوران،  املراوغة  بطريق  كله،  هذا 
الطريق  ب�سلوكنا  بلوغه  ن�ستطيع  ل  ما 
امل�ستقيم؟ هذا لعمري هو الأ�سا�س الذي 
ال�سّرية  املا�سونية  موؤ�س�ستنا  عليه  قامت 
من  الغوييم  حيوانات  تعرف  ل  التي 
اأغرا�سها  من  ول  يذكر،  �سيًئا  اأمرها 
والتقدير.  بالظن  يوؤخذ  ما  اإل  اخلفية 
اجلّرارة  القافلة  اإىل  الغوييم  فاجتذبنا 
املا�سونية  واملحافل  الأندية  معار�س  من 
فقامت هذه املحافل بذّر الرماد يف عيون 
نحن  علينا،  اأنعم  قد  واهلل  اأع�سائها 
واجلالء،  ال�سبي  بنعمة  املختار،  ال�سعب 
والتفّرق وال�ستات يف الأر�س، وهذا الأمر 
�سعفنا،  جَملى  م�سى  فيما  كان  الذي 
انقلب فيما بعد �سبب قوتنا التي اأف�ست 
منه  الذي  الباب  نلج  اأن  اإىل  الآن  بنا 
العامل  على  و�سلطاننا  �سيادتنا  نب�سط 
كله. هذا ما بلغناه . واأما ما بقي علينا اأن 
نبنيه و نرفعه فوق الأ�سا�س فلي�س علينا 
اأمتي ، بكّل طوائفكم  اأبناء  بع�سري." فيا 
 ، تف�سيل  اأو  تفريق  اأي  دون  مذاهبكم  و 
اليهودية  له  تخطط  ما  نفهم  اأن  علينا 
علينا   ، الفارغ(  )الت�سجيع  العاملية 
طوائفنا  و  اأدياننا  لن�سرة  نتداعى  اأن 
جميعها ، واإل فاإن:  يد اليهودية �ستبقى 

ت�سبغ �سماءنا بلون َمكِرها الأ�سفر.
احلرية  لون  نتوهم  نحن  و�سنبقى 

الأخ�سر .
و�سنبقى ندفع ثمنها من دمنا الأحمر .

البلدي  املجل�س  الكربى!!  الطامة  و 
�سنة  من  اأكرث  انتخابه  على  دام  الذي 
ول يقوم مب�ساريع انائية على م�ستوى 
واقعية  خطة  ي�سع  مل  اأنه  اأو  املدينة 
للنهو�س باملدينة املنكوبة تنموياً ، ل بل 
زاد و�سعه وو�سع املدينة تاأّزما النق�سام 
بني  اجل�سيمة  اخلالفات  و  الكبري 
اتهامات متبادلة  اإىل  بالإ�سافة  اأع�سائه 
طموحاتنا  .فغادرتنا  وال�سرقة  بالف�ساد 
الأر�س  لقوا  مهاجرين  �سباٍن  مع 
و  وتقّدرهم،  بهم  تهتّم  التي  اخل�سبة 
بقيت املدينة رهن بع�س اأ�سوات �سّداحة 
عدم  ب�سبب  ببّحٍة  قريباً  �ست�ساب  رمبا 
تقراأ  و  لكلمات تكتب  و رهينة   ، �سماعها 
و تطوى ال�سفحة و كاأننا مل ن�سمع و مل 

نَر و مل نعرف.
مروان حيدر 
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يطول احلديث اإن م�سينا يف �سرد لقطات 
يف  واملطلقات  الأرامل  تعي�سها  يومية، 
والعفن،  الرطوبة  جدرانها  طلت  غرٍف 
لمعيل  لّلواتي  ق�س�س  زواياها  واحتوت 
مقرن�سة  بوابة  من  درجات  عّدة  لهن. 
"اخلانقاه"  اإىل  لن�سل  متعّرج  ومدخل 
يعود  التي  احلدادين  حمّلة  يف  الواقعة 
طراز عمارتها اإىل عهد املماليك حيث مت 
تاأ�سي�سها عام 1467م تقريباً، وتن�سب اإىل 
ال�ست �ساحلة "وكان فيها اأح�سنة عاإيام 
املماليك" هذا ماقالته اإحدى الأرامل يف 
اإمراأة مطّلقة تمُطعم حفيدتها  اخلانقاه. 
يف الباحة التي تتو�سط اخلانقاه واأخرى 
وعجوٌز  املطبخ  يف  الطعام  ر  حت�سّ اأرملة 
مع  ق�سة  منهّن  ولكّل  الغرفة  يف  نائمة 
ال�ستينية:"  ط  زمزم  تقول  احلياة. 
زوجها  فقدت   ." يابنتي  علينا  الزمن 
املقاوم منذ 21 عاماً وكانت حاماًل بابنتها 
التي ت�سكن معها حالياً يف اخلانقاه. تلك 
واأ�سّرت  بوجودي  التي مل ترحب  الإبنة 
"ماتخليا  غا�سب  ب�سوت  والدتها  على 
من  الع�سرين  يف  فتاة  هي  ت�سورك". 
عمرها لتعرف القراءة والكتابة، وعازبة 
واللواتي  املتزوجات  اإخواتها  عك�س  على 
مل يزرن والدتهن منذ زمن. اأّما اأخوانها 

فاإثنان متزوجان واإثنان يف ال�سجن.
الدخل  ذوي  املتزوجني هم من  "اأولدي 
عتبي  ولكن  عليهم  فالعتب  املحدود 
يف  الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  على 
التي  زمزم  اأوردته  ما  هذا  طرابل�س" 
�سرلنا  بالويل،  "احلال  عتبها  عّللت 
حيث  خبز".  ربطة  مايف  العيد  من 
فقراء  من  واملطلقات  الأرامل  تعتمد 
الن�ساء يف اخلانقاه على م�ساعدات مالية 
الأعياد  يف  اخلري  فاعلي  من  ومتوينّية 
اأّن ال�سيدة زمزم  وال�سهر الف�سيل. ومبا 

ممانعة  اأية  تبد  مل  التي  الوحيدة  هي 
وق�ستها  وو�سعها  نف�سها  عن  للتحّدث 
ترتدد  مل  هنا،  اإىل  بها  ر�ست  التي 
عن  املعلومات  ببع�س  تزويدي  يف  اأي�ساً 
ق�س�س لأرمالت اأخريات. "تلك العجوز 
النائمة يف الغرفة ابنها رقيب يف اجلي�س 
اللبناين وهي جتمع اخلبز فتاتاً وتّيب�سه 
ت�سكنها  املجاورة  الغرفة  اأما  تاأكله"  ثم 
الإمراأة املطّلقة التي قام زوجها بتعذيب 
�سا�سة  على  ق�ستهم  عر�س  ومّت  ابنها 

التلفزيون يف الن�سرات الإخبارية"...
من  اأو�ساط  بني  الآراء  تختلف  حني  يف 
كّل  اأّن  اأ.م  تعترب  اإذ  اخلانقاه،  خارج  هم 
مايمُروى من معاناة وم�ساعب يواجهنها 
اخلانقاه  تعد  "مل  تّرهات  هي  الأرامل 
حتّولت  بل  واملطلقات  الأرامل  م�سكن 
يتخذن  الن�ساء  من  فكثري   " جتارة  اإىل 
اأ.م  ت�ست�سهد  املال.  جللب  مهنة  منها 
:"اأ�سبحت  معارفها  من  لإمراأة  ة  بق�سّ
بالوراثة"  تتناقل  اخلانقاه  يف  الغرف 
اإمراأة  الغرفة  ت�سكن  ت�سيف:"كانت 
عجوز فقدت زوجها ومل يكن لها معيل 
بالوراثة  اإنتقلت  املنية  وافتها  وعندما 
زوجة  وكانت  تتابع:"  الوحيد".  لإبنها 
و�سهر  الأعياد  فرتات  من  ت�ستفيد  ابنها 
يف  الغرفة  داخل  للمكوث  رم�سان 
اخلانقاه وجتميع املال وال�سدقات بينما 
يوجد كثريات اأحّق منها بتلك الأموال".

من  �سيء  فيها  اأ.م  رواية  تكون  رمّبا 
معاناة  تكون  رمّبا  ل،  ورمبا  ال�سّحة 
�سواء  حقيقّية  واملطّلقات  الأرامل 
ب�سبب  اأو  ال�ساأن  اأ�سحاب  اإهمال  ب�سبب 
واأقربائهم  اأبنائهم  قبل  من  الالمبالة 
اأّيهما  ال�سوؤال  يبقى  ولكن  ل...  رمبا  اأو 

اأ�سدق؟...
قد تكون عقدة نق�س يف حياتي اأنا الفتاة 
على  جوالها  اأبقت  التي  "الدميودية" 
يحالفها  "ومل  الورد  عا�سقة  يا  نغمة" 
امللحوظ  الفني  التطور  بخو�س  احلظ 
نقطة  اأهم  "التري�سر�س"  كانت  الذي 

حتّول فيه.
لقد خجلت من نف�سي كثريا- �سدقوين- 
اأغنية  اأقربائي  اأحد  مني  طلب  عند 
تكن  ومل  "البلوتوث"  املاين"عرب  "دق 
اأنا م�س  بحوذتي! قلت له: ما تواخذين 

دق املاين اأنا دقة قدمية !!
يل  يدعو  واأخذ  كثريا  علّي  فتح�سر 
الذي  العقلي  الت�سرذم  من  بال�سفاء 

اأعانيه!
باأن يكون التقّدم  ل�سيء موؤ�سف  اإّنه حقاً 
ملاذا  الفني  للتاأخر  موازياً  التكنولوجي 
وا�ستحداث  الأجهزة  اخرتاع  نحاول 
على  نعمل  ول  اأف�سل  حلياة  التقنيات 
اخرتاع منطق للفن الهابط الذي يقودنا 

لالأ�سواأ ؟
العظمة  �سّيدة  الكلمة  به  كانت  زمن  يف 
امل�سامع  قبل  الروح  يبلغ  اللحن  وكان 
بالبندورة  حافظ"  احلليم  "عبد  رب  �سمُ
التري�سر�س يف  اأحد فناين  كان  لو  فماذا 
كانت  القنابل  اأن  اأظن  ل  الزمن؟  ذلك 

�ستكفي؟!
اأردت اأوًل اأن اأكتب عن حقوق املراأة وعن 
لكّني  التلميذ  وحقوق  الطفل  حقوق 
وجدت احلاجة ملّحة للكتابة عن حقوق 
واألواناً  اأ�سكاًل  ت�سمع  باتت  التي  الأذن 
من  والألوان  الأ�سكال  باأّن  العلم  مع 

اخت�سا�س العني .

كنت من قبل اتفق مع اأّن الأغنية و�سيلة 
جميلة للتعبري عن م�ساعر الإن�سان ،عن 
وطنّيته  وعن  و�سهاده  وهيامه  �سوقه 
امل�سكلة  اأّن  اأتقّبل  كيف  لكن  اأحيانا، 
يف  مف�ساًل  عر�ساً  تعر�س  الزوجية 
"با�سكال  الفنانة  تبادر  ،اأومل  الأغنية 
رح  بتهددين  عم  بالفكرة:  م�سعالين" 

بتطلقني؟!!
عن  اأي�ساً  الع�سري  الرجل  ويعرّب  هذا 
متطلباته فيمنع اأنثاه من العمل متذرعاً 
بنات  عنا  ما  نحنا  اأجداده:  بجذور 
التجميل  يعار�س  و  ب�سهادتها!  تتوظف 
البنات  ارباع  تالت  التقليد:  يحّذر  لأنه 

�سارت ت�سبه بع�سها!
اأو  اجتماعياً  مر�سداً  باتت  الأغنية  وكاأّن 

طبيباً نف�سًيا!
الفن  هذا  مقّدمي  يف  تكمن  ل  وامل�سكلة 
بل يف متلقيه الذين يبهرون بكّل جديد 
دون النظر اإىل قيمته الفنية اأو م�ستواه 
ومعناه  جوهره  اإىل  حّتى  اأو  الأخالقي 

لغة  ن�سمع  بتنا  وكاأّننا 
ف�سائية!

ما  اأحدكم  اأخربين  هال 
معنى التري�سر�س؟

اأ�سلها �سائع  اأن   والطريف 
�ساحبها  يعرف  اأحد  ول 
ي�سارع  والكّل  احلقيقي 
لت�سجيلها خوفاً على بعدها 

الإن�ساين من الندثار !!
ال�ساحة  اأ�سبحت  لقد 
مبيدان  اأ�سبه  اليوم  الفنية 
اأن  يريد  الكّل  التظاهر، 

باملوهبة  ل�ست  لإحداهن  قلت  واإذا  يغّني 
"ما  مقنعة  بعبارة  تقذفك  للغناء  الفّذة 
بيغنو  عم  بيللي  قارنني  بفريوز  تقارين 
نتيجة  اإىل  لنا  تو�سّ وهكذا  اليوم". 
املغنيني على عدد  تفّوق عدد  اإذ  مذهلة، 
الـ  عتبة  على  اليوم  نحن  امل�ستمعني. 
واأن  العاملّي  لل�سالم  اإ�سافة  نتمّنى   2012
اأعواما  حتّول  اأن  بعد  فّناً  الفّن  يعود 
لأي  ن�سّفق  الذين  نحن   . مهزلة  اإىل 
�سيء دعونا اليوم ن�سّفق للفن فقط، اإّن 
النوعية هي التي تهّمنا ل الكمية فليكن 
غربالنا  املرهف  وح�ّسنا  الر�سني  عقلنا 

املن�سف!
حكراً  لي�س  الرفيع  ...الذوق  فالذوق 
نحن  والنّقاد.  املخت�سة  اللجان  على 
الراأي  ونحن  الهدف  ونحن  امل�ستمعون 
اأّننا  اأنكر  العام.ل  ال�ساأن  يوؤلف  الذي 
قبل  تع�سق  الأذن  لكّن  ال�سورة  ع�سر  يف 

العني اأحيانا!!!
ب�سرى اآمنة

ن�سرين �سلق
الرتبوية  الأمور  حول  اجلدالت  كانت 
تقت�سر �سابقاً على اأّي املوا�سيع �ستدّر�س 

و كيف. 
تطورات  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  لكن 
"الذكية"  التقنيات  ميادين  يف  جديدة 
اإن �سّح التعبري، و كان ل بّد من مواكبة 
القطاع التعليمي- الرتبوي لهذا التطور 
و اإل انتهى بنا الأمر اإىل كوارث حقيقية 
على  يغفون  قد  التالميذ  اأّن  اأقّلها 
فالولد  ت�ستغربوا!  ل  الدرا�سة.  مقاعد 
هو  و  باد"  "الآي  ي�ستعمل  اأ�سبح  الذي 
و  اللوح  �سّف  يتحمل  لن  �سنتني  ابن 

الطب�سور.
اأوقاتاً  مي�سون  الأ�ساتذة  اأّن  ال�سحيح  و 
قد  اأن�سطة  اخرتاع  حماولة  يف  طويلة 
و  الطالب،  انتباه  لفت  يف  ت�سعفهم 
املدرِّ�سني  و  الإدارات  �سعي  كان  هنا  من 
اإي�ساح  و�سائل  ا�ستعمال  على  للت�سديد 
متنوعة، تبداأ بالت�سجيالت )اأوديو( و ل 
 .،LCDتنتهي مبا يعر�س يف غرف ال
و وحدهم العاملون يف القطاع الرتبوي 
ل  جهد  من  هذا  كّل  يحتاج  كم  يعلمون 
بكّل  الإتيان  و  نف�سها  املادة  حت�سري  يف 
اإدارة  يف  بل  فقط،  امل�ساعدة  الو�سائل 
املرجوة  الفائدة  على  و احل�سول  الوقت 
تنظيمها  و ح�سن  بل  الو�سائل،  من هذه 

لتخدم اأهداف الدر�س.
للقطاع  و�سوًل  الخرتاعات  اآخر  و 
ل  ملن  التفاعلي.  اللوح  هو  الرتبوي 
يف  التقليدي  اللوح  عن  كناية  هو  يعلم، 
اإىل جهاز حا�سوب  لكنه مو�سول  ال�سف 
عادي  كلوٍح  ا�ستخدامه  ذلك  عن  فينتج 
اإ�سافًة اإىل كّل و�سائل الإي�ساح املرئية و 
امل�سموعة و كّل الأن�سطة التفاعلية التي 
قد يحتاج اإليها املدّر�س و جتعل التلميذ 
منخرطاً يف العملية التعليمية كما يجب. 
اإ�ستخدامات  و بعد متابعتي لدورة حول 
اللوح التفاعلي قبل فرتة، كنت قد كتبت 
مرة  اأول  اأنها  الفي�سبوكي  ح�سابي  على 
اأح�س فيها فعاًل باأّنه ل مكان ملن يرف�س 

زال  ما  الذي  الأ�ستاذ  و  قدراته،  تطوير 
موقعه  �سيجد  التكنولوجيا  من  يتهّرب 
مهدداً قريباً، و �سدقوين اإن �سعور عدم 
اإذ  املرّبي  ي�سيب  قد  �سعوٍر  اأ�سواأ  الأمان 

اأّنه ينقله حكماً اإىل تالميذه.
اجليل"  "هذا  نقول  قبل  من  كنا  اإن  و 
بتلك  حم�سور  هّمه  كّل  لأن  خمتلف 
اإىل  اإحداها  تنزل  اإن  ما  التي  التقنيات 
اأكرث  اأخرى  بها  تلحق  حتى  ال�سوق 
اأح�ّس  اأ�سبحتمُ  الذي  احلّد  اإىل  ذكاًء، 
عام  قبل  ابتعته  الذي  الهاتف  اأن  فيه 
دينا�سور ممل، فاإن درا�سات بداأت تظهر 
اأن ا�ستخدام التقنيات املختلفة، و  لتثبت 
تقنيات التوا�سل حتديداً، يعيد "هيكلة" 
الوظائف الدماغية املختلفة و يوؤثر على 

جوانب احلياة كافة. 
جملة  ن�سرت  ذلك  على  تعليقاً  و 
الفرن�سية    Sciences et Vie
تاب�سكوت  دون  اأجراها  درا�سًة  فرتة  منذ 
ترتاوح  �سخ�س   10000 من  اأكرث  على 
اأعمارهم بني الـ11 و الـ31 ليتبنّي تاأثري 
و  النرتنت،  ا�ستخدام  و  الفيديو  األعاب 
تقول هذه الدرا�سة اأن "جيل النرتنت" 
يت�سف بالتفّلت من القيود، قّلة ال�سرب، 
الذكاء  بالت�سلية،  دائمة  رغبة  النقد، 
من  غريها  و  الفردية،  كره  و  اجلماعي 
اأو مرّب  والد  كّل  التي لحظها  ال�سفات 

و جاءت هذه الدرا�سة فقط لتوؤّكدها. و 
ابن  على  ال�سعب  من  اأّنه  املجلة  ت�سيف 
اإل  واحد  اأمر  على  يرّكز  اأن  اجليل  هذا 
لأنه  اآخر،  �سيء  اأّي  عن  انعزل متاماً  اإذا 
و  كثرية  نوافذ  ا�ستخدام  على  معتاد 

النتباه الدائم لظهور اأي جديد.
و ي�ستند الكثريون على درا�سات م�سابهة 
عن  عاجزاً  اأ�سبح  التعليم  اأّن  ليقولوا 
و  الع�سر  واكب  اإذا  اإل  مهامه  اإمتام 

التكنولوحيا.
اخلوف  كّل  اخلوف  اإذن؟  الإ�سكالية  اأين 
اإىل  ال�سفوف  غرف  تتحول  اأن  من 
اأن  من  اخلوف  تعليم،  ل  عر�س  �سالت 
كما  الأ�ستاذ  لت�ستت  التقنيات  هذه  تاأتي 
املبالغة  يف  حّبنا  من  اخلوف  التلميذ، 
و  امل�سمون،  ل  الو�سائل  على  بالرتكيز 
اأتكلم هنا عن قطاع  – و  اأخرياً  اخلوف 
بهذه  ناأتي  اأن  من  املدار�س-  من  حمدد 
الو�سائل "منظر" فيما اأ�ساتذتنا يعانون 
اأوًل من نق�س يف التدريب و التاأهيل يف 
املواد التي تدّر�س، و من �سوء اإدارة و دفع 

للم�ستحقات و غريها.
لذا على العاملني يف القطاع الرتبوي اأن 
ل ين�سوا اأبدا اأّن التعلُّم هو الأ�سا�س، و كّل 
الخرتاعات هي جمرد مواد م�ساعدة ل 

تعدو عن كونها الو�سيلة  ل الغاية.

هذيان
مت�سّدع  جدار  على  لوحٍة  يعّلق  من   
جلميع  دبراً  العذاب  اتخذ  من  ذلك  ؟ 

ف�سول اأنفا�سه.
قدوة الوهم

تفاقمت  �سعوب  عن  ال�ستار  يغلق  من   

مروة ملقي

بتاأّججات ؟
اأولئك يعملون ما ل يعلمون ؟ واأهدافهم 

لن تكون ملء اأعينهم.
 اليد القائمة 

من   ، بال�سّرّية  متّر�سوا  الذين  هوؤلء 
يفتح عليهم النار ؟

ع القدر ! نعم  رٌب قد ق�ّس الق�ساء ور�سّ
؟

حترير  على  قادر  ب�سر  هناك  فلي�س 
احلياة منهم.

 تطّفل عواطف
فثمة   ، الّلغوي  اأتفه من معناها  ثورات   

قول حلكيم
ل يولد النظام من الفو�سى، والفو�سى 

نظام متطفل !
اإخرتاق احلواجز الفكرية ل يقودها اإىل 

ال�ساطئ اإل اأ�سحاب الظالم. 
النا�س عن االإله غرباء

 اإلٌه ل يمُعبدمُ بحق
مبرئاهم  اإل  يتخذونه  ل  احلق  واأهلمُ 

الذاتي
واآلهة  ؟  اأنف�سهم  اأ�سياد  اجلميع  اأ�سبح 

ذاتهم هم
يعرت�س  ومن  ؟  فيه  جدال  ل  ذلك 

فلينظر اإىل اأعماق نف�سه
اأو اإىل �سطحية حتولته ومتطلباته.....؟

  عثمان عثمان



7 الوفاق - شباط 2012 - العدد 118 - السنة الحاديه عشر

مدير التحرير
هدى بياسي

نائب
رئيس التحرير
ريما ايعالي

هيئة التحرير: مروى ملقي - ميساء منصور-
 ياسمين األيوبي - نسرين شلق - سارة مراد - بشرى آمنة

مدير مكتب بيروت : غسان حلواني

فاكس: 06/614314

مهما  اأّنه  طرابل�سي  كاتب  اأّي  م�سكلة 
حاول اأن يكتب عن اأّي �سيء اأو مكان اآخر، 
اأنفه للكتابة عنها،  اأعادته طرابل�س رغم 
كاأّنها ت�ستغيث به و تقول: وحدك الأمل 

الأخري، و اإل فهالك قريب!
يقت�سر هذا الأمر ب�سكل غريب على اأبناء 
اأّن طرابل�س  اإذ  و �سّكان املدينة وحدهم،  
�سبه غائبة اأو مغّيبة عن خارطة الإعالم 
فيها  حتدث  عندما  اإّل  اللهم  الوطني، 
يحتاجها  حني  اأو  م�سّلحة  "مناو�سات" 

البع�س لغر�ٍس �سّيا�سي ما. 
"من  هذا  اأّن  النف�س  جلد  هواة  يقول 
احلايل  بو�سعها  طرابل�س  اأّن  و  اإيدنا" 
الديباجة  اآخر  اإىل  النظر،  تلفت  ل 
مدينتنا  منزبط  و  منفهم  ن�سري  "ب�س 
كتيِّب  )و  بيتذكرنا"  الإعالم  لوحدو 
اأنا  اأّنني  مبا  و  كذلك(.   ال�سياحة  وزارة 
فاإّنني  الفردية  املبادرات  هواة  من  اأي�ساً 
اأتفق معهم يف بع�س اجلوانب، بالأخ�س 
اأنه  اإذ  البيئي،  باجلانب  املتعّلقة  تلك 
نمُحدث فيه فرقاً، و من  اأكرث جماٍل قد 
ل  )و  املعّلقة  احلدائق  فكرة  كانت  هنا 
هل  يل،  قولوا  الدعاية،  ببع�س  باأ�س 
نهاية  تنتظرون  اأنكم  اأم  �سرفاتكم  زّينتم 
يقول  من  لكن  اجلميع؟(  حّجة  ال�سهر، 
اأّن الأمر كّله خطاأ طرابل�سي وحده بحق 
جزء  طبعاً  مدينته.  اأبناء  حق  و  نف�سه 
من اللوم يقع اأي�ساً على وجوه طرابل�س 
على  و  ال�سعد،  خمتلف  على  ال�سيا�سّية 
لكن  البلدي،  جمل�سها  داخل  اخلالفات 

هذا التهمي�س لي�س جديداً، بل قد يكون 
اللبناين  الإ�ستقالل  بعد  ما  اإىل  يرجع 
على  الطرابل�سيون  اعتاد  حّتى  مبا�سرة 
يتذمرون  يعودوا  مل  و  الو�سع  هذا 
الذي  بالإعدام  كاملحكوم  متاماً  كثرياً، 
تقّبل احلكم و اأ�سبح ينتظر تنفيذه بكّل 
�سرب! ل ل�ست اأقبل اأن يقول يل اأحد اأّننا 
التقنني  مو�سوع  عن  امل�سوؤولون  نحن 
البلد  يف  كان  لو  حّتى  مثاًل،  الكهربائّي 
يف  الثانية  املدينة  اأّننا  فاملفرت�س  اأزمة، 
لبنان، اإّل اإذا كان الرتتيب "الثانية، ب�س 
اأن يقول  اأقبل  اأ�سفل القائمة"! و ل  من 
يل اأحد اأن عدم تنظيم ال�سري خطئي اأنا، 
الع�سوائية  النارية  الدراجات  اآلف  ل  و 
ع�سابات  ل  و  ال�سوارع،  جتوب  التي 
الن�ّسالني املنت�سرة! و اأما حتّول طرابل�س 
ذلك  بوجود  عمالقة  متاهة  جمرد  اإىل 
ل  و  فحّدث  احلفريات  من  الهائل  الكم 
حرج. عدا عن مئات ال�سيارات اجلريحة 
اله�ساب  و  اخلنادق  ب�سبب  القتيلة  اأو 
املوجودة يف كّل زاوية، فاإّننا نقوم بجولة 
يومّية حول طرابل�س مروراً بكّل �سوارعها 
كنا  اإن  و  لآخر.  مكان  من  ننتقل  حتى 
اأّن  اإل  و مهمة  كانت �سرورية  اأنها  نعلم 
ب�سيء!  لي�سّرنا  كان  ما  التنظيم  بع�س 
لأحد  التهام  اأ�سابع  اأوجه  ل  كنت  اإن  و 
اأّن من واجب كّل م�سوؤول  اأقول  اأنني  اإل 
كائناً من كان اأن ي�ساهم يف تنظيم الأمر 
التوقف عن هدر  و  النا�س  اأمور  لتي�سري 
�ساعات من وقتهم على الطرقات يومياً! 

اأما النداء الأخري فموّجه لكل غيور على 
املدينة و اإرثها الثقايف: اأوًل، يف مدينتكم 
يقف  اأن  الظلم  من  معمارّي  تراث 
يتوّجب  فيما  وحيدين  عنه  املدافعون 
على كّل �سخ�س  اأن ي�ساهم يف املحافظة 
و  املدار�س  يف  بتدري�سه  املطالبة  و  عليه 
لي�س فقط يف كليات الفنون اأو الهند�سة 
اأو  يقراأ  من  كّل  اإىل  ثانياً،  املعمارية. 
اأو  اأ�ستاذ  كل  اإىل  املدينة،  هذه  يف  يكتب 
هناك  التعليمية،  موؤ�س�ساتنا  يف  م�سوؤول 
انطالق  قبل  اأ�سهر  ثالثة  من  اأقل  مدة 
و  فلنجتمع  ال�سنوي،  الكتاب  معر�س 
مبعر�ٍس  للمطالبة  اأ�سواتنا   لرتتفع 
مكتبات  و  كّتاب  معر�س  باملدينة،  يليق 
ل  ثقافية،  اإلتقاء  نقطة  ن�سر،  دور  و 
و  اأحزاب  و  مدار�س  و  جامعات  معر�س 
تفعيل  اأعيدوا  عليكم  باهلل  جمعيات! 
و  اللقاءات،  و  املوؤمترات  و  الندوات 
اأعطوا الكتاب هيبته و قيمته، فتباً ملدينٍة 
اأهّم  العلماء فيما  و  العلم  تلّقب مبدينة 
فعالية ثقافية فيها ت�سّكل منا�سبة جيدة 
اأقرا�س  �سراء  و  اجليلو  و  البو�سار  لأكل 
حفرت  قلوباً  حتمل  �سال�سل  و  الألعاب 
عليها حروف اأو اأ�سماء! ل، مل اأخرج عن 
تفاوؤيل، لكن اأنتظر تغيرياً، نعم تغيري ما 
باأنف�سنا، لكن اأي�ساً توقف عن ا�ستغبائنا 
قلوب  املدينة  يف  زال  فال  تهمي�سنا،  و 
تنب�س بحّبها و لن تهداأ-اأو ت�سكت- حتى 

تغيري الواقع املفرو�س.

لتوؤ�ّس�س  فعله  عليك  يتوّجب  ما  اأّول 
ومتما�سكة  مرتابطة  اجتماعية  عالقة 
هو ت�سييد طوابق مرتفعة من الحرتام 
حيث ت�سمن حتليقك و ا�ستمراريتك يف 
ف�ساء العالقة و رحابها. فالحرتام من 
اأهّم القيم احلياتّية التي بداأت ت�سمحّل 
التي  اأيامنا  يف  خ�سو�ساً  تتال�سى  و 
البحر  نوء  يف  الإن�سانية  فيها  اندثرت 
وغرقت �سم�س القيم يف جّلة الّيم. كثرية 
هي اأ�سكال عدم احرتام رغبات وحقوق و 
معتقدات و مبادىء الآخر!  ورمّبا هذه 
هي  اأهّم جذور الفنت وامل�ساكل القائمة، 
اأّما ابرز املظاهر والأكرث خ�سو�سية فهي 
الأب  تقدير  عدم  اأوًل:  بالتايل  تتمّثل 
لتوّجهاتها  اإ�سغائه  وعدم  ابنته  لأعمال 
الثقافية والعلمّية الطموحة. تقول رمي 
لأعمايل  يويل  ل  والدي   :) �سنة   20(
الثقافية اأهمية كربى و عندما اأخرج من 
غرفتي لأحّدثه عن اأعمايل اأراه م�سغوًل 
م�سغول  اأّنه  بيده  في�سري  اأخرى  باأ�سياء 
اأفعل فاأحمل حديثي و  وكاأّنه ل يهتّم ملا 
اأعود به من حيثما جئت" . هذا الت�سرف 
عن  اأخر،  مالذ  عن  تبحث  الفتاة  يجعل 
و  الأهمية  مينحها  و  لها  ي�ستمع  اأحد 
�سخ�س  اإىل  فتلجاأ  الكافيني  الحرتام 

اآخر قد يكون ال�سبب يف تدمريها.
ثانيا: عدم احرتام الأخت و التقليل من 
�ساأنها و قدراتها لأن ذكورية �سقيقها ل 
فر�س  من  يتبع  ما  و  بذلك  له  ت�سمح 
قيود على حريتها امل�سنوقة، تقول ريان) 
22�سنة (: " خيي كان عم يحاول مينعني 
من الت�سجيل باجلامعة لأنو خمتلط !! 

"اأّما مرينا )21 �سنة ( فتتح�ّسر قائلة:" 
اأنا خيي جربين اإت�سّجل �سريعة، اأنا كان 
و  وطموحي  راأيي  احرتم  ما  علوم  بدي 

اجنربت وافق و اإل بقعد بالبيت !!"
لزوجته  الزوج  احرتام  عدم  ثالثاً: 
واإهانتها ... يقول رامي )�ساحب تاك�سي 
معي  طلع  يومني  من  واهلل   ":) 27�سنة 
مرا و رّجال ما �سمعتو اإل بي�سب�سب عليا 
على  ي�سرت  اهلل  نحكي،  ما  بال   ..... و 
خجلت  اأنا  العظيم  هلل  و  ب�س   !! العامل 
ردت عليه ول  ما  ملا  بعيني  ، وهي كربت 
حرف" فاإىل اأّي حد من ال�سفالة و�سلنا 
تتحّقق  ل  الذكر  اأّيها  رجولتك  وهل  ؟! 
من  والتقليل  علناً  زوجتك  باإهانة  اإل 
�ساأنها بتلك الطريقة املتخّلفة ؟! وتروي 
رنا)35 �سنة (: مّرة اختلفت اأنا و زوجي 
عند اأهلو ، فماترك كلمة اأو م�ّسبة اإل و 
، ومن وقتا احتار مني بدو يتدّخل  قال 
فيني لأنو ما عملي ل كيان و ل احرتام 
مع  " و�سلت   : )27�سنة(  نورا  " وتقول 
زوجي ي�سربني قدام اأهلي و العامل !!" 
فكيف تتوقع اأيها الرجل اأن تكون نظرة 
زوجتك  و  فاأنت  اإليك؟  والنا�س  اأبنائك 
�سخ�س واحد اإن مل حترتمها فهذا يعني 
يحرتم  ل  من  و  نف�سك  حترتم  ل  اأّنك 
نف�سه ل يحرتمه النا�س . اأيها الأب والخ 
و الزوج ... احرتموا املراأة " لأن احرتام 
املراأة هي الفرا�سة التي يعرف بها الرجل 
وهو  بيكو  قال  هكذا  قلب"  له  الذي 
حمّق. فكن اأّيها الرجل �ساحب القلب و 
العقل و جّمد قدراتها لأن املراأة اأّم الدنيا 
و روحها وبدون دعمها ل عي�س ل حياة .

ل  الإ�سرائيلي  الكيان  اأّن  �سّك  من  ما 
الذي  الذعر  وقع  حتت  يعي�س  يزال 
وثوراته  العربّي  ال�سعبّي  احلراك  خّلفه 
اأكرث  يف  العربّي  العامل  اجتاحت  التي 
باهى  لطاملا  اأّنه  ورغم  عربية،  دولة  من 
الدميقراطية"  "واحة  بكونه  وفاخر 
اإىل  بال�ستناد  الأو�سط،  ال�سرق  يف 
واإجراء  التعبري  حلرّية  ناخبيه  ممار�سة 
لختيار  الدميقراطية  النتخابات 
اأّنه  اإل  ال�سيا�سية،  وزعماته  حكوماته 
العربية،  الثورات  موجة  اندلع  ومنذ 
العربية  ال�سعوب  بانتفا�س  ب�ّسرت  التي 
ورغبتها  الديكتاتورية،  اأنظمتها  �سّد 
على  حقيقي  دميقراطي  تغيري  باإجناز 
حياتها ال�سيا�سية، تبّدل احلال يف الكيان 
تنتقد  اأن  درجة  اإىل  متاماً  الإ�سرائيلّي 
هيالري  الأمريكية،  اخلارجية  وزيرة 
وتبدي  الإ�سرائيلي،  الكيان  كلينتون، 
ال�ستبداد  عدوى  تف�سي  من  خماوفها 
طوياًل  العرب  نافح  التي  والت�سّلط 

للتخّل�س منها!
وزيرة  وّجهتها  لها،  �سابق  ل  انتقادات 
"هيالري  الأمريكية،  اخلارجيِة 
فيها  اأعربت  لإ�سرائيل،  كلينتون" 
نظاِمها  م�ستقبل  على  خ�سيِتها  عن 
الدميقراطي عِقب املحاولت الت�سريعية 
الن�ساء  اإق�ساء  وحماولِت  الكني�ست،  يف 
باإيران،  تذكرها  التي  ة  العامِّ املراكز  عِن 

على حّد تعبريها.
ي�ساي،  اإيلي  الإ�سرائيلي،  الداخلية  وزير 
من حزب �سا�س املت�سّدد، مل ينكر مواكبة 
من  عليه  املهيمن  والكني�ست  حكومته 
الت�سّدد  ملوجة  متطّرفة،  تّيارات  قبل 
داخل الكيان الإ�سرائيلي، ومل يدافع عن 
اأمام كلينتون، بل ذهب  مواقف حكومته 
اإىل القول: "حني يقوم الكني�ست بت�سريع 
بعمق.  �سيء  كّل  يفح�س  فاإّنه  قوانني، 
ودولة اإ�سرائيل هي الدولة الدميقراطية 

الوحيدة يف ال�سرِق الأو�سط".
وزعمائه  الإ�سرائيلي  الكيان  اعتبار 
يف  الوحيدين  الدميقراطيني  اأنف�سهم 

عن  يك�سف  ل  العامل،  يف  ورمبا  املنطقة 
ميتاز  التي  والعنجهية  ال�سلف  حجم 
يك�سف  ما  بقدر  املاأزوم،  الكيان  هذا  بها 
عن  موؤخراً  اأجري  للراأي  ا�ستطالع 
مدى العن�سرية التي يتمتع بها ناخبوه 
الدميقراطية  األعيب  يف  املتمّر�سون 
باملتطرفني  اإل  تاأتي  ل  التي  واأحابيلها 

منهم اإىل هرم ال�سلطة!؟
العام  للراأي  ل�ستطالع  ووفقاً 
الإ�سرائيلي، اأجرته �سحيفة "جريوزليم 
عام  يف  ق�سية  واأكرب  اأهم  حول  بو�ست" 
جاءت  لالإ�سرائيليني،  بالن�سبة   2011
املرتبة  يف  التايل:  النحو  على  النتائج 
 %55 بن�سبة  العربي  الربيع  الأوىل 
النووي  التهديد  وحّل  امل�سّوتني،  من 
الإيراين يف املرتبة الثانية، وفق ت�سويت 
23%. وبح�سب ال�سحيفة، فمع بزوغ فجر 
الربيع  مع  الأو�سط  ال�سرق  يف  جديد 
العربي، كان ثّمة القليل من الت�سفيق يف 
يريدون  ل  فالإ�سرائيليون  "اإ�سرائيل"، 
جمتمعات  يف  العرب  جريانهم  روؤية 
تقع  فـ"اإ�سرائيل"  مزدهرة،  دميقراطية 
دراية  وعلى  الأو�سط  ال�سرق  قلب  يف 
باملّد الإ�سالمي الذي يرتفع تدريجياً يف 

جميع اأنحاء املنطقة. 
الإ�سرائيليني  املراقبني  واعترب عدد من 
اأن املفاجئات والتغيريات يف املنطقة من 
دميقراطية  قوى  جتلب  اأن  املرّجح  غري 
فتحت  ولكّنها  راأيهم،  بح�سب  معتدلة، 
لالأيديولوجيات  العنان  لتطلق  الباب 
واحلركات املتع�سبة التي كانت منذ عقود 
وبح�سب  القمعية.  الدول  وطاأة  حتت 
الربيع  فاإن  الإ�سرائيليني،  املحّللني 
اإ�سالمي  �ستاء  اإىل  �سيتحول  العربي 
مظلم، واأهم دولة عربية هي م�سر التي 
من  النتخابات  من  مرحلتني  اأكملت 
اأ�سل ثالث وجنحت احلركة الإ�سالمية 
الأوىل،  املرتبة  يف  امل�سلمني"  "الإخوان 
"الأكرث  ال�سلفي  النور  حزب  حّل  بينما 
املرتبة  يف  تعبريهم،  بح�سب  تع�سباً"، 
والعلمانيون  الليرباليون  اأّما  الثانية، 

وم�سة  �سوى  ياأخذوا  فلم  والي�ساريون، 
يكون  ولن  الرادار،  �سا�سة  على  �سغرية 
هذه  يف  م�سر  م�سار  يف  راأي  اأّي  لديهم 

املرحلة من التاريخ.
ونتيجة لذلك، فاإن "اإ�سرائيل" الآن تعد 
نف�سها حلّكام م�سر اجلدد، وهم الإخوان 
اأن�ساأت  التي  احلركة  نف�س  امل�سلمني؛ 
"النظام  تدير حالياً  التي  حركة حما�س 
تعبري  حّد  على  غزة،  يف  الإرهابي" 

ال�سحيفة. 
ويف املقابل، فاإن اجلي�س امل�سري، املوؤ�س�سة 
الوحيدة التي ميكن اأن تخترب احلكومة 
ب�سعبية،  يحظى  ل  ولكنه  الإ�سالمية، 
الذي  اجلي�س  فاإن  التقديرات،  وبح�سب 
اإذا  ال�سلطة،  يف  البقاء  اأجل  من  يكافح 
ف�سل كقوة �سيا�سية، فاإن م�ستوى معاهدة 
�سينخف�س  "اإ�سرائيل"  مع  ال�سالم 

و�سندخل يف هدنة غري م�ستقرة.
نف�س  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الأردن  مع  يتكرر  اأن  ممكن  ال�سيناريو 
امللكي  الديوان  اأقل،  باحتمالت  ولكن 
الها�سمي يحظى ب�سعبية اأكرب من ح�سني 
مبارك ولكن كما ظهر يف عام 2011 من 
غداً،  �سيحدث  ماذا  نتوقع  اأن  امل�ستحيل 
ال�سلطة يف  اإىل  الإ�سالميني  عندما جاء 
اإقليمّية  اأنظمة  وانهيار  واملغرب،  تون�س، 

قدمية. 
ويف ال�سمال، توجد �سوريا، حيث تفجّرت 
حافة  من  البالد  واقرتبت  الأحداث 
على  يجب  بالتاأكيد  الأهلّية،  احلرب 
الأ�سلحة  تر�سانة  تراقب  "اإ�سرائيل" اأن 
�سواريخ  فيها  مبا  دم�سق  متلكها  التي 
اأن  ميكن  التي  كيماوية  روؤو�س  حتمل 
املراقبني  وبح�سب  اهلل.  حزب  اإىل  ت�سل 
�سيجلب  الأ�سد  ب�سار  نظام  انهيار  فاإن 

نتائج خمتلطة من املنظور الإ�سرائيلي:
املوايل  احلليف  اأن  هو  ال�سار،  اخلرب 
اهلل  حلزب  الرئي�س  والراعي  لإيران 
ذلك  و�سيحّد  امل�سهد،  من  �سيختفي 
الأ�سلحة  نقل  على  اإيران  قدرة  من 
لبنان  جنوب  يف  "ال�سيعي"  وكيلها  اإىل 

احلّد  و�سيكون  ب�سدة،  �سيت�سّرر  والذي 
الأو�سط.  ال�سرق  يف  اإيران  لنفوذ  الأدنى 
حكومة  اأن  فهو  ال�سيئ،  اخلرب  اأما 
الأ�سد،  حمل  حتّل  قد  اإ�سالمية  �سنّية 
و�ستن�سم اإىل القوى الإ�سالمية الأخرى 

يف املنطقة مبا فيها م�سر.
الأكرث  فاإن  بو�ست،  اجلريزوزليم  ووفق 
الربيع  حما�سة  قدرة  عدم  هو  اإحباطاً 
اأن  حيث  اإيران،  اخرتاق  على  العربي 
املعار�سة ل تزال ت�سمد جراحها بعدما 
ال�سلطة  قبل  من  لل�سرب  تعّر�ست 
هذه  و�سط  ويف   .2009 يف  الر�سمية 
ت�سابق  تزال  ل  اإيران  فاإّن  ال�سطرابات، 
نووي،  �سالح  على  للح�سول  الزمن 
لـ"اإ�سرائيل"  بالن�سبة  ينفذ  والوقت 
قدماً  امل�سي  كيفية  ب�ساأن  قرار  لتخاذ 
هذه  مثل  ويف  امل�سروع،  هذا  ملواجهة 
توجيه  خيار  فاإن  امل�ستقرة،  غري  البيئة 
النووي  اإيران  لربنامج  ع�سكرية  �سربة 

اأ�سبح اأكرث تعقيداً.
ما  اإزاء  الإ�سرائيلي  الكيان  عن�سرية 
يح�سل حوله من حتّركات �سعبية اأعادت 
اإىل الواجهة بع�س القوى ال�سيا�سّية التي 
بفعل  ال�سيا�سّي  امل�سهد  عن  مغّيبة  كانت 

يف  كما  وال�ستبداد،  والكبت  القهر  قوى 
تف�سريها  ميكن  وليبيا،  وتون�س  م�سر 
الأق�سى  احلّد  ممار�سة  يف  برغبته 
الثورات  م�سارات  على  ال�سغوط  من 
مل�سلحته  بو�سلتها  عن  حلرفها  العربية 
متحالفة  كانت  التي  للقوى  وخدمة 
معه  للتحالف  ا�ستعداد  عندها  اأو  معه، 
�سعارات  اأّن  ويثبت  يوؤكد  مبا  م�ستقباًل، 
الدميقراطية وواحتها الغّناء التي لطاملا 
اإل  هي  ما  الإ�سرائيلي  الكيان  بها  تغنى 

�سراب يح�سبه الظماآن ماء!

ه�سام منّور- باحث واإعالمي

ن.�سلقيا�سمني الأيوبي

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس
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ن�سادفها  التي  تلك  هي  الأ�سياء  اأجمل 
اأ�سّد  يكون  فوقعها  ننتظرها،  اأن  دون 

جاذبية لنا.
لطاملا كنت اأبحث يف اأقبيتي عن اإحداهن 
للروح،  املظلمة  الزاوية  يف  خمتبئًة 
ي�سيء  بداأ  نور  من  قب�ساً  فيِك  ووجدت 
يف  باأّن  لقتناعي  ال�سرّيَة  املمرات  هذه 
لقوا ليمُ�سيئوا لنا هذه  احلياة اأ�سخا�ساً خمُ

الطرقات.
بعدما قراأتِك مل اأ�ستطع اأن اأمنع نف�سي 

من الإبت�سام.
اإبت�سامة تنمُّ عن نور قد اأمُ�سيء يف مالمح 
ي�ستطيع  اأحداً  ل  اأنَّ  اأوؤمن  فاأنا  وجهي. 
خالل  من  اإل  القلب  �سغاف  يلم�س  اأن 
هذه  مفاتيح  ميلك  ومن  والروح.  الفكر 
اأن  ي�ستطيع  للذات  العميقة  ال�سناديق 

ميتلك كّل كنوزها.
اأن  دون  الأ�سخا�س  نعرف  اأن  جميٌل 
نتعّرف عليهم، ففي هذه املعرفة اخرتاق 
لالأمُطر التي ينتهجها النا�س فال يدركون 
قيمة الأ�سياء والأ�سخا�س والأماكن، ول 
ي�سعرون بلهفة الإنتظار اأو ن�سوة اللقاء.

 كّل مرة اأتذكر فيها كالمك اأزداد اقتناعاً 
الغو�س  اإىل  جاذبيتي  ي�سّد  ما  �سيئا  باأّن 
من  النوع  هذا  اأع�سق  لأين  اأكرث،  فيك 
فيك  اأبحث  ولأين  املاألوف  غري  التاآلف 
الأزّقة  يف  �سيعتها  التي  ذاتي  عن  عني، 
اآنذاك  املتفّرعة للحنني فت�سّربها الوقت 
ليتقّياأها يف زمن اآخر تبّدلت معه معامل 
ت�سرق  وجه  لالإبت�سامة  يعد  ومل  الفرح 
فيه، األأين كربتمُ فجاأة دون اأن اأنهمك يف 
مراهقتي اأو هي التي حتى الآن مل جتد 
حمّطة فارغة متالأ م�ساحتها يف عمري .
لقد حان الوقت لأ�ستعيد ما بقي مني ! 

اليوم عندما جتل�سني على مائدة اأفكاري 
فقدت  األهذا  تاتي.  بفمُ مليئة  �ستجدينها 
القدرة على الإلتئام؟ ومل اأعد قادراً على 

�سّم نف�سي اإىل نف�سها لأكتمل.
اخرتاق  على  قدرتك  بك...  اأنا  مفعم ٌ 

مداري اأيقظت �سو�سائي واأربكتني .
اأن�ساع  اأن  عليَّ  لزاماً  كان  فاعذريني، 

لرغبتي يف احلزن، مل اأكن مهياً للفرح .
اإن رغبتي يف ارتداء نف�سي تفوق اأّية رغبة 
اأخرى قد تعانق طموحاتي، كنت اأحاول 
بي  املليئة  ذاكرتي  حقائب  اأ�ستعيد  اأن 
ولكن، يفقد الإن�سان وجهته عندما تفقد 

بو�سلته الروؤية .
فهو  التحّول  على  الإن�سان  قدرة  غريبة 

كال�سوء ينك�سر كلما ا�سطدم باآخر !

يف حياتي كّلها، مل يقطفني برعٌم قط! 
ومل ي�سبق يل اأن ت�سّلحتمُ كي اأ�سّم وردة! 

فكيف لتلك الهادئة اأن تثريين؟
يبدو اأّنها كالأطفال قّوتهم يف �سعفهم .

هزارمُ ... 
زهوها،  من  الثالث  العقد  يف  اأنثى 
ج�سدها جريٌء يف تقاطيعه، كّلما �سرتته 
زادته اإغراًء فكاأّنه يتحّدى قانون العمُري 

بجدارة .
ابت�سامَتها  ي�سبق  كما  ت�سبقها  ابت�سامتمُها 
باإطاللتها  حوا�سك  تمُ�سبع  ها!  عطرمُ
فيتعذر عليك التخّل�س من عبق وجودها 
�سفريها،  عيناها  ذهبت.  واإن  حّتى 
والناطق الر�سمّي لقانون اجلاذبّية، فاإذا 

ما تكّلمت اكتملت ...
واأن  �سدفة؟  ا�سمها  يكون  اأن  اأ�سدفة 
مبلغ  ال�سكينة  بي  بلغت  بعدما  األتقيها 

العفة.
�سدفة  عن  اأبحث  اإين  لها:  قلت  عندما 

ابت�سمت قائلة:
 C'est le hazard  qui  nous
 a cherché  pour cette

.rencontre
ا�سمها املتواطىء مع لغتني يجيد تغليفي 

فاأن�سهر كاحتبا�س حرارّي.
متّر  البحر،  اأمام  واأنا  الآن  اأذكرها   
اأقراأه  لكتاب  فاأجلاأ  ا�ستياقي  مبحاذاة 
بي على  واإذا  اأبطاله عنها.  يلهيني  حتى 
خّف  ما  ارتدوا  باأنا�س  مليء  �ساطىء 

عندما  اإغراء  اأكرث  اأكون  ثيابهم،  من 
يرتديني كتاب!

يرمني  ق�سٍد  وعن  بقربي  الن�ساء  متّر 
و�سوله  منذ  ياأبه  مل  لرجٍل  ابت�سامة  
بكّل الأج�ساد املهّياأة له. كنت يف ان�سغايل 
ل  وهذا   ، لأنوثتهنَّ حتدّياً  اأمُ�سّكل  عنهن 
اأن  اأ�سّك  رجل.  ح�سور  يف  امراأة  ير�سى 
اأ�سباب  اأحد  اأقراأه  الذي  الكتاب  يكون 
تقهره  ل  مناف�ساً  كان  ولكّنه  التفاتهّن 
حقيقة  اأعرف  كنت  وحدي  الغواية. 
يتوقف  قاطبة  الأر�س  فن�ساء  متّنعي. 

اإغراوؤهّن عند حدود ابت�سامٍة هي لك.
كلمات  حت�سرين  دوماً..  املنتظر  اأنا 

اإرادتي  عن  ليف�سلني  دروي�س  حممود 
عندما ينفيني مرّددا  :

ع بالالزورِد  بكاأ�س ال�سراب املر�سَّ
انتظْرها ،

وَزْهر  امل�ساء  حول  املاء  بركة  على 
ولمُونيا انتظْرها ، الكمُ

بَذْوِق الأمري الرفيع البديع 
...انتظْرها ،

ْل ، فاإن اأقبلَْت بعد موعدها  ول تتعجَّ
فانتْظرها ، 

واإن اأقبلْت قبل موعدها 
فانتْظرها ، 

اإىل اأَن يقوَل َلَك الليلمُ : 
ما يف الوجوِد  كمُ مل َيْبَق غريمُ

ْذها ، ِبِرْفٍق ، اإىل موتَك املمُ�سْتَهى  فخمُ
وانتْظرها ! .

على جرحي،  املتعالية  تلك  ها...  واأنتظرمُ
تلك القابعة يف نَف�ٍس ل اأحد �سواها يجيد 
تلك  وخروجه،  دخوله  مواعيد  ترتيب 
التي اكت�سفت معها الرجولة كفعل حّب. 
رحمها  من  انبعاٌث  اأّنني  لو  كما  وكنت 

الذي مل ينجب �سواي.
معها  عظمة؟  الرجولة  اأّن  قال  من   
ج�سد  اأمام  انك�سار  الرجولة  اأّن  اكت�سفت 
حنيننا  حلنني.  ولكن  ل�سهوة  ل  نحّبه، 
نحن الرجال اإىل ن�سفنا الأنثوّي والذي 

ل يكتمل اإل اأمام املراأة التي نحّب.
مل يكن جنوين بها نزوة عابرة، تلك التي 
، تعيدين وحدها اإىل  اأثق اأنَّ بيَّ منها م�سٌّ
وبي  الأربعني  �ساحب  اأنا  مني.  �ساع  ما 
ولٌع ل�سفتيها مل تطفئه حمّطات ال�سفر.
اأكرث ما ي�ستهويني بها حلظاٌت هي  كان 
اأع�سق  اإىل اجلنون،  للمجون منها  اأقرب 
اأن اأعّريها اأمام مكتبتي لأغيظ بها كتب 
كتب  ة  وخا�سّ والأديان  والفل�سفة  الأدب 
احل�سارات،  كّل  اأمام  لأحّبها  التاريخ 
معها  اأرتقي  اأن  اإل  اأ�ستطيع  ل  التي  هي 

لأ�سري "زيو�س" يف عّز �سطوته، ولتكون 
هي اآلهتي يف كّل الأ�ساطري.

اجرتار  بها  اأبداأ  بقبلة  اأختل�سها  كنت 
اأقّبل  دوماً،  املتعّط�س  �سهلها  اللهفة على 
يل  اأّن  لو  اأقول:  واأنا  فيها  ما  كّل  فيها 
بها نحوي لأحكم  اأ�سّدك  اأخرى  يد  األف 
اإقفايل عليك وتظّلني يل، فتبت�سم بتلك 

الن�سوة امل�سيئة: اأنا لك.
يل،  لي�ست  اأّنها  اأدرك  اأعماقي  يف  كنت 
األوهيتي  م�سرح  هو  الذي  ج�سدها  واأّن 
�سيلعب دوره مع رجل غريي لأّنه ميلك 
نف�سي:  فاأ�ساأل  ثبوتّية.  بورقة  �سرعيته 
كيف ميتلك �سيئاً ل ي�ستطيع اأن ميلكه؟

اأراأف به حلظة، لأّن غروره  غري اأين مل 
اأ�ساركه  اأّنني  ينتبه   الذكورّي مل يجعله 
ها  يلجمُ التي  اللحظة  نف�س  يف  زوجته 
واحداً. فلو  رّباً  واأّنه مل يكن يوما  فيها، 
يف  رجولته  فداحة  لأدرك  مثلي  اأحّبها 

بلة الأوىل. �سريرها منذ القمُ
ي�ستطع  الغريزة حتى مل  اأتراه غارق يف 
ما  يقراأ  اأن  اأو  ثدييك؟  على  ي�سّمني  اأن 
اأ�سفل  حتى  رقبتك  اأعلى  من  حفرته 
اأر�سم �سهم الو�سول متذرعاً  بطنك واأنا 
كيف  نف�سي:  لأ�ساأل  واأعود  اأداعبك؟  كي 

تغفرين له جهله بج�سدك؟
يوماً،  يخرتقني  مل  لأّنه  فتجيبينني: 
معك فقط اكت�سفتمُ ج�سدي حتى امتلكَت 
غريك  على  ي�سعب  وبات  مفاتيحه 
اإليك.  جوعي  رهن  ورغبتي  ولوجي، 
ي�ستاأثر  طعمها  مازال  ل�سفاٍه  جوعي 
رحم  من  خلقنا  منذ  لك  اأنا  ب�سفاهي. 
وقلباً  ج�سداً  لك  اأنا  الأ�سطوري  حّبنا 

وروحاً ورغبًة.
قِنـٌع هو البحر عندما يتواطاأ معِك لأرّد  ممُ

حتّية مل ت�سل بعد.
�ٌس هو البحر عندما يف�سح خوائي  رِّ حممُ

بدونك ويعيدين اإىل اأول البدايات..

هدى بّيا�سي
فقد  م�ستحدثاً،  بال�سعر  ولعي  يكن  مل 
راأ�سي وظلت  الكلمة يف  نبتت  عرفته مذ 
انك�سف  اأغلبه  اأّن  ظننت  حتى  األحقه 
ل  اأنثى  ال�سعر  اأّن  اأدركت  متاأخرة  علّي. 
ال�ساعر  واأّن  مبزاجها  اإل  نف�سها  تهب 
متلكه.  التي  هي  قط،  لغته  ميلك  ل 
تف�سريه، جزء  فال�سعر مهما جاهدَت يف 
ليرتك  كاأّنا  عليك  متمّنعاً  يبقى  منه 
كّلما اقرتبت من  به  النبهار  لك غواية 
قراأت  عندما  ال�سعر  عرفتمُ  هكذا  مل�سه. 
  " دمي اأفيون  واأهّز   " الأّول  ديوانها 
الكلمة  به  تخرج  باحلياة  عميقة  جتربة 
عن مدارها املّتفق عليه، لت�سنع ف�ساءها 
ل   ابتهال  من  نوعاً  ولتخلق  بنف�سها 
التي  كل�س  روز  انها  ليحّلق.  ال  ينحني 

وكان  اجنذاباً.  ال�سعر  تخترب  اأن  اأ�سّرت 
اأ�سبح  زمن  الدرد�سة.  يف  يل معها هذه 
فيه القاب�س على ال�سعر كالقاب�س على 
كتابك  ن�سر  على  جتّراأت  كيف  اجلمر. 
واأنت تعرفني اأّن قراء ال�سعر قليلون واأّن 

كتب ال�سعر هي الأقّل رواجا؟
مع  عالقتها  يف  ال�سعر  كتب  ت�سبه  ل 
ال�سعر  لأّن  الأخرى.  الكتب  موؤّلفها 
اإىل  ويخرج  قمقمه  من  ينفلت  حني 
ذات  الذات،  انك�ساف  يعني  فذلك  العلن 
ما  لالآخر، مع  الدفني  ال�ساعر ولوعيه 
يتبع ذلك النك�ساف من اإ�سراك للقارىء 
العليا،  الأنا  ورمبا  الأنا  دهاليز  �سرب  يف 
والتناق�سات  التجاذبات  مظّلة  حتت 
بالفعل  كان  الكتاب  هذا  وال�سقاطات.  
ل�سنوات  عليها  قب�ستمُ  جمرة  مبثابة 

تبت  كمُ ق�سائد  يت�سمن  اأّنه  اإذ  طويلة، 
اأن  اإىل  �سنوات،  ع�سر  عن  ينيف  ما  منذ 
عرب  بالتنف�س  اجلمرة  تلك  طالبتني 
عليها  �سيَقْت  التي  قب�ستي  ق�سبان 
فقررت  الفرتة.  تلك  طوال  اخلناق 
احلِذر  وخجلي  خويف  عن  التخلي 
لأ�سرك القراء على ندرتهم يف هواج�سي 
رغبة  لي�س  كتاب،  دّفتي  بني  امل�ستطرية 
مني يف الو�سول اإىل عدد كبري منهم، اإذ 
اأ�سبح  اأنني على وعي تام باأّن ال�سعر قد 
تواأم العتمة الل�سيق. فاأنا عندما جتّراأت 
قلب  على  اأراهن  كنت  كتابي  ن�سر  على 
ثّمة  يعي�س.   كي  ويحتويه  يحّبه  واحد 
للرائي.  تنك�سف  ل  ق�سائدك  يف  دللت 
الوجع  عمق  يف  نغو�س  اأن  علينا  بل 
ما  اأن  اأعتقد  هنا؟   نزفت  كم  لفهمك. 
الفرح  واأن  اأمٍل ما  وليد  دائماً  كتبته كان 
التي  اخلفية  اليد  حمّرك  كان  ما  نادراً 
احلرب  وتدلق  داخلي  يف  بالدواة  مت�سك 
القارىء  على  يخفى  ول  عواهنه.  على 
والذي  اأكتب،  ملا  قراءته  جاءت  مهما 
�سطحية..  �سعراً،  بال�سرورة  اأ�سميه  ل 
الوافر  املعجمي  احلقل  عليه  يخفى  ل 
والت�سّظي.  والنزف  لالأمل  وال�سارخ 
تنبع  ل  امل�سطلحات  تلك  كانت  واإن 
باملعنى  ماأ�ساوية  جتارب  من  بال�سرورة 
ل�سيقة  تبقى  اأنها  اإل  للكلمة،  الدقيق 
امل�سني  والبحث  العبثي  الوجود  مباأ�ساة 
عن الآخر، ذلك البحث الذي ل يرتوي 
�سور  من  �سورة  على  العثور  مبجرد 
ذلك الآخر بل يظل منداحاً يف امل�سافات 

الجتاهات  كل  يف  الذات  تقطعها  التي 
بقدر  الأنا  تدمي  اأخرى  ل�سور  تق�سّياً 
تن�سب  ل  �سور  وترفعها،  تدّللها  ما 
مادام قلب ال�ساعر/الرائي ينب�س.   متى 
يبزغ ال�سجر من بني اأ�سابع روز كل�س؟ 
التي كثرياً  اإىل كتاباتي  �سوؤالك يحيلني 
ما يرد فيها ذكر الأ�سابع...فاليدان هما 
واإن  حتى  حولنا  مبا  ت�سلنا  التي  الأداة 
هي  الأ�سابع  الأخرى،  احلوا�س  فقدنا 
التي ن�ستنفرها متى اأردنا تلّم�س طريقنا 
يف العتمة، ون�ستلهمها متى اأردنا ا�ست�سعار 
الآخر، اأي اأّنها ذاكرة تختزن وت�ستح�سر 
اأ�سكاًل واأحا�سي�س ل تمُدَرك بغريها. نادراً 
بقرار  اأ�سابعي  ال�سجر على  ي�ستويل  ما 
مّني، فهي حني تعزف عّما حولها، ذلك 
ول  يكفي،  مبا  يوؤرقها  ل  حولها  ما  اأّن 
ي�سحذ  الذي  بالقدر  ف�سولها  ي�ستثري 
طاقتها على البحث يف الظالم عن مل�سة 

جتعل القلب ينهزم اأمام ورقة. 
كلنا_ كّتاباً و�سعراء_ نّدعي اأّننا نلك 
اأ�سماء من  ذكر  القراء عن  لن�سّتت  وحيا 

نحّب. على اأّي وحّي تعتمدين؟
الوحي  هي  نحب  من  اأ�سماء  لي�ست 
ذهن  ت�ستيت  على  نعمل  الذي  احلقيقي 
اأّن  ذلك  على  دليل  وخري  عنه.  القارىء 
التاريخ  عر�س  اعتلوا  الذين  ال�سعراء 
اأحّبوا.  من  باأ�سماء  اأ�سماوؤهم  اقرتنت 
نكتب  ل  اأننا  هنا  الإ�سارة  اأوّد  لكنني 
بال�سرورة لنحتفي مبن نحّب اأو لنتحّرر 
الإبداعية  فالكتابة  احلّب،  اأوجاع  من 
كّل  يطال  وجودياً  هّماً  تكون  ما  غالباً 

يحيط  ما  مع  الذات  بتفاعل  يت�سل  ما 
امتداداً  ي�سكلون  نحّب  من  اأّن  ومبا  بها، 
لذاتنا، ي�سبح من الع�سري علينا �سلخهم 
بهذا  احتفائنا  عن  اأو  وجودنا  اأزمة  عن 
ت�سليل  اإىل  اأ�سعى  وحي  ل  الوجود. 
الأنا  وليد  هو  اأكتب  فما  عنه،  القارىء 
بكل  وكبواتها،  انت�ساراتها  بكل  الدفينة 
تبعرثاتها حّباً وبغ�ساً، حرباً و�سلماً، لذة 
ما  ر�سالة..  حتمل  الكتب  كّل  وحرماناً. 

هي ر�سالة روز كل�س؟
ل اأعتقد اأن كتابي يحمل ر�سالة بقدر ما 
يحمل اأمنية: اأن ينجح الإبداع يف جعلنا 
نتخطى كّل ب�ساعة قد ترتطم باإن�سانيتنا 

فتدميها.


