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كتب املحرر ال�سيا�سي

تت�صالن  م�ص�ألتني  خالله�  ليح�صموا  اللبن�نيني  اأم�م  بقيت  اأ�صبوعً�   ١٢
مب�صتقبلهم وم�صتقبل بلدهم .

احلدود  تر�صيم  مف�و�ص�ت  ق�صية  لبّت  اليوم  من  بدءًا  اأوىل  اأ�ص�بيع  �صتة 
حدده  الذي  اأيلول  موعد  يف  الأ�ص�بيع  هذه  وتنتهي  اإ�صرائيل.  مع  البحرية 
نف�صه  واملوعد  واإ�صرائيل،  لبن�ن  بني  الأمريكي  الو�صيط  هوك�صت�ين  اأمو�س 
تداولته اأو�ص�ط اإعالمية اإ�صرائيلية، وعليه بنى ال�صيد ح�صن ن�صرالله خط�به 
التي  الإفق�ر  ح�لة  على  يف�صله�  اإ�صرائيل  مع  بحرب  مهددًا  الأخري  احلربي 
و�صرقة  الع�م  النهي�ر  عن  امل�صوؤول  هو  الأجنبي  وك�أن  اللبن�نيون،  يعي�صه� 

الودائع واحتك�ر الدواء والغذاء واملحروق�ت وتهريبه� .
ك�ن هوك�صت�ين يف من��صبة خط�ب ن�صرالله يرافق رئي�صه جوزيف ب�يدن 
ويجل�س وراءه يف القمم العربية الأمريكية يف جدة، ومل يلق اخلط�ب اهتم�مً� 
الزم�ن  يف  مطلوب  خط�ب  اأنه  اعتق�د  �ص�د  فقد  عربيً�،  �صدًى  ول  امريكيً� 
واملك�ن واملربرات لتدعيم موقف اإيران ع�صية زي�رة ب�يدن وا�صت�ص�فة طهران 

الرئي�صني الرو�صي والرتكي .
لكن تهديد ن�صرالله ب�حلرب وجد �صداه يف اإ�صرائيل التي كررت مرارًا يف 
ال�صنوات الأخرية وبعد اخلط�ب مب��صرة تهديده� بتدمري لبن�ن واإع�دته اىل 

الع�صر احلجري، مع ان التح�لف احل�كم �صبقه� يف تويل هذه املهمة، وحذرت 
اإيراين،  اإ�صرائيلي-  ا�صتب�ك  �صوى  لي�صت  وقعت  اإن  احلرب  هذه  من  اأي�صً� 
يف �صي�ق املع�رك بني حربني بني الدولتني والتي تزداد احتم�لت ا�صتع�له� 
مع عدم التو�صل اىل اتف�ق يف املف�و�ص�ت النووية، واللتزام�ت الأمريكية 

الإ�صرائيلية ال�صريحة مبنع اإيران من �صنع قنبلة نووية.
زج ن�صرالله لبن�ن يف موعد احلرب من دون اعتب�ر ل�صلط�ته ال�صرعية يف 
�صقه� امللتحق به �صراحة وحكومته التي ت�صتنجد ببي�ن�ت ن�أي ب�لنف�س ب�تت 

�صمة له� منذ اخرتع رئي�صه� هذا التعبري عند اندلع النتف��صة ال�صورية .
�صيقود ن�صرالله البالد اىل موعد اأيلول، ولكنه يقوده� اأي�صً� اىل موعد ت�صرين 
بعد �صتة اأ�ص�بيع اأخرى �صيتحدد يف نه�يته� من يكون رئي�صً� للجمهورية. ومن 
غري الطبيعي اأين اأ�صبح البلد عند احلديث عن موقع الرئ��صة ومن �صيكون 
املر�صحني ومن هو  النواب وم� عدد  ال�صوؤال من �صينتخب  الرئي�س. مل يعد 
الأبرز بينهم، كم� ل يدور البحث يف موا�صف�ت وبرامج و�صلوك �صخ�صي، 
و�ص�ر ال�صوؤال من الذي �صيخت�ره حزب الله، هل �صيكون جربان ب��صيل اأم 
�صليم�ن فرجنية، ويف اجته�دات اأخرى �صخ�س اأقل �صهرة ولكنه ينتمي اىل 

اخلط ال�صهري اإي�ه .
امليلي�صي�  الت�لية، تبدو  ال�صتة  الأ�ص�بيع  ال�صتة الأوىل ثم يف  الأ�ص�بيع  يف 
مم�صكة بخن�ق البلد يف ا�صتحق�قيه الأبرز، م�صري الرت�صيم وم�صري الرئ��صة، 

وفيه املق�بل تكرر املواقع الرئ��صية �صلوكه� التقليدي ك�أن �صيئ� مل ولن يح�صل 
يف البلد .

قدمية  ك�أ�صطوانة  يكرر  وليته  نه�ية  من  اأ�ص�بيع  قبل  اجلمهورية  رئي�س 
عزمه على قي�م حكومة تنجز الإ�صالح�ت التي مل يتحقق منه� �صيء خالل ٦ 
�صنوات، ورئي�س املجل�س الني�بي يوا�صل ترتيب اأو�ص�عه على راأ�س جمل�س 
مل يتخذ تدبريًا مفيدًا يف مع�جلة �صوؤون املواطنني وخم�وفهم، وبدوره رئي�س 
احلكومة الت�صريفية يدور يف دوامة اع��صري العهد وحلف�ئه ويعجز عن تبديل 
اأو على يد  اأعجوبًة تتحقق من اخل�رج  ليجل�س منتظرًا  ا�صمني يف حكومٍة 

احل�كم الفعلي ل�صلطة البالد .
يف ال�ص�أنني ل يجوز النتظ�ر، ل لبن�ن يتحمل لعبتي احلرب والرئ��صة كم� 
ير�صمهم� ن�صرالله، ول طرابل�س التي نف�صت متثيله� ال�ص�بق ميكن ان تنخرط 

يف لعبة ا�صتتب�ع جديدة.
�صينتظر اللبن�نيون املف�و�ص�ت اجلنوبية والأرجح ان حتقق تقدمً�، لكنهم ل 
ميكنهم حتمل تكرار جتربة تن�صيب الرئي�س احل�يل يف املوقع الأول. الع�مل 
اإذ على هوؤلء  اللبن�نيون، والنواب حتديدًا،  �صيقوله  م�  ينتظر  لكنه  يراقب 
له �ص�أنه لي�س فقط يف  اأن يوؤمنوا ب�أن �صوتهم  و١١ منهم ميثلون طرابل�س 
اختي�ر رئي�س جديد، واإمن� اأي�صً� يف اإع�دة ت�صكيل لبن�ن الدولة من ال�صم�ل 

اىل اجلنوب .

اجل�معة اللبن�نية التي ت�أ�ص�صت بعد حراك �صعبي وط�لبي كبري واإ�صراٍب ع�م 
وتظ�هراٍت وا�صتب�ك�ٍت مع رج�ل الأمن الع�م ١95١... هل يجوز قتُله� ب�صمت؟
منذ اأواخر الت�صعين�ت، واجل�معة اللبن�نية م�صتهَدفة، وهي اليوم تتعر�س 
خلطر حقيقي ُيهّدد وجوده� وكي�نه� وم�صتقبله�. ك�ن يف لبن�ن عدد قليل من 
اللبن�نية رائدة  اجل�مع�ت التي متيزت مب�صتوى تعليمه�، وك�نت اجل�معة 
يف جم�لت عدة، ولط�مل� خّرجت اآلف الطالب املتفوقني من خرية ال�صب�ب 
اللبن�ين الذين اأبدعوا بعد تخّرجهم حيث م� حّلوا، �صواء يف لبن�ن اأو يف 

بلدان الغرتاب.
ك�ن الهدف من ت�أ�صي�س اجل�معة اللبن�نية ت�أمني م�صتوى رفيع من التعليم 
فيه�  يدر�س  انتم�ءاتهم ومذاهبهم.  اللبن�نيني على اختالف  الطالب  جلميع 
ة،  الط�لب الغّني والفقري، والط�لب الق�دم من ث�نوية ر�صمية ومن ث�نوية خ��صّ
يجل�صون جنبً� اإىل جنب على مق�عد الدرا�صة، يف تعبري وا�صح عن الن�صه�ر 

الوطني الذي نتوق اإليه جميعن�.
موازن�ت  تقلي�س  امل�صوؤولون  قرر  الكثريون،  ويجهله�  اأجهله�  ولأ�صب�ب 
اجل�معة اللبن�نية التي ك�نت ت�صم اأكرث من ن�صف طالب لبن�ن اجل�معيني، 
وا�صتمر تخفي�س موازنته� حتى الآن. وخالل هذه الفرتة مت الرتخي�س مل� 

ين�هز الأربعني ج�معة خ��صة جديدة! 
الدولة  ط�لبوا  لبن�ن  يف  املن�طق  اأبن�ء  من  كبريًا  عددًا  ان  ب�لذكر  اجلدير 

اآنذاك ب�إن�ص�ء فروع اإ�ص�فية للج�معة اللبن�نية، ولكن امل�صوؤولني، ولالأ�صف، 
مل ي�صتجيبوا. وال�صوؤال: هل ال�صتثم�ر يف اجل�مع�ت اخل��صة مربح م�ديً� 
لأ�صح�به�؟ وهل عدم ا�صتثم�ر الدولة يف اجل�معة اللبن�نية اأدى اىل نزوح 

�س له�؟  الطالب اىل اجل�مع�ت اخل��صة التي ُرخِّ
اخلطر من �صقوط اجل�معة اللبن�نية ل يقت�صر عليه� فقط، بل اإّن �صقوطه� اإذا 

ح�صل يعني �صقوط الوطن كّله.
اجل�معة اللبن�نية اليوم م�صتهَدفة من قبل ال�صي��صيني على كّل امل�صتوي�ت، 

الأم" يهدف  "اجل�معة  لإ�صق�ط  العمل عليه  الذي يجري  امل�صبوه  واملُخّطط 
ل عليه جدّيً� لنه�صة الوطن من كبوته الغ�رق فيه�  للق�ص�ء على اآخر اأمل ُيعوَّ
وتركهم  الذات،  وبن�ء  التعّلم  من  �صب�به  حرم�ن  اىل  ويهدف  �صنوات،  منذ 

مرميني على ق�رعة الت�صّكع اأو على اأبواب الهجرة. 
يف ال�ّصنوات الأخرية بداأت "ري�ح" النهي�ر تهّب على اجل�معة اللبن�نية، 
مقّوم�ت  من  الأدنى  احلّد  توفري  وعدم  موازنته�،  تقلي�س  يف  وجت�صدت 
وتعطيل  له�،  ال�صرورية  التجهيزات  من  وحرم�نه�  وا�صتمراريته�،  عمله� 
عمل خمترباته�، يف ظّل اإ�صق�ط اجل�معة اللبن�نية من ِقبل الطبقة ال�ّصي��صية 
ب�أكمله� من ح�ص�ب�ته�، واإغداق وعود ك�ذبة عليه� بقيت حربًا على ورق، كم� 
ان النهي�ر امل�يل والقت�ص�دي بداأ ُيهّدد ب�إفراغ اجل�معة اللبن�نية من خرية 
لبن�ن  ال�صي��صية ل تريد يف  الطبقة  التعليمية والإدارية، لأّن هذه  كوادره� 
من  ليتمكنوا  املقيتة  الط�ئفية  الزع�م�ت  قيود  من  متحّررًا  متعلمً�  اإن�ص�نً� 

التحكم به كم� ومتى ي�ص�وؤون.
ان امل�صوؤولني يف الدولة اللبن�نية رفعوا اأم�مكم ايه� ال�صب�ب راية التخلف... 
فتذكروا كيف ولدت اجل�معة اللبن�نية من رحم الثورة، ول تدعوهم يدفنونه� 

ويدفنون اأحالمكم معه�. 

*وزيرة �سابقة
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ال تغتالوا اجلامعة اللبنانية.. ال تغتالوا مستقبل شبابنا!

كتبت فيوالت خري اهلل الصفدي*
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حمرر ال�س�ؤون ال�سيا�سية - "البيان"

الواجهة  الرئ��صي وع�د اىل  تقدم امللف 
من جديد على ح�ص�ب ت�صكيل احلكومة مع 
اجلمهورية  رئي�س  ولية  انته�ء  اقرتاب 
العم�د مي�ص�ل عون يف 3١ ت�صرين الأول 
تدر�س  ال�صي��صية  القوى  وبداأت  املقبل، 
القوات  حزب  رئي�س  ان  حتى  خي�راته�، 
املعركة  افتتح  جعجع  �صمري  اللبن�نية 
جوزف  العم�د  اجلي�س  ق�ئد  ا�صم  بطرح 
تي�ر  رئي�س  بداأ  فيم�  الب�زار،  يف  عون 
بلق�ء  حتركه  فرجنيه  �صليم�ن  املردة 
يوم  الراعي  ب�ص�رة  امل�روين  البطريرك 
حدد  ان  له  �صبق  الذي  امل��صي  اخلمي�س 
يكون  ب�أن  العتيد  الرئي�س  موا�صف�ت 
متمر�صً� �صي��صيً� و�ص�حب خربة، حمرتمً� 
حي�ديً�  دولة  ورجل  ومتجردًا،  و�صج�عً� 
ونزيهً� ونظيف الكف وفوق ال�صطف�ف�ت 
حتدي�  ي�صكل  ول  والأحزاب،  واملح�ور 
احلر  الوطني  التي�ر  رئي�س  فيم�  لأحد، 
رغم  مر�صح  غري  اأنه  اأعلن  ب��صيل  جربان 
اأنه ي�صعى بدعم وا�صح من الرئي�س عون 

ليكون ف�ر�س الره�ن.
البلد  ان  ت�صي  الأجواء  كل  ان  ويبدو 
النق�ص�م  ب�صبب  رئ��صي  فراغ  اىل  ذاهب 
ال�صي��صية  القوى  بني  احل�د  ال�صي��صي 
اأكرثية ني�بية توؤمن تغطية  وعدم وجود 
�صوتً�   ٦5 ب�أكرثية  الرئي�س  انتخ�ب 
مل  اإذا  خ��صة  اأقله،  الث�نية  الدورة  يف 

ولية  انته�ء  قبيل  حكومة  ت�صكيل  يتم 
الأعم�ل  عون، وب�لت�يل حكومة ت�صريف 
برئ��صة ميق�تي �صرتث �صالحي�ت رئي�س 
الفراغ  ح�صول  ح�ل  يف  اجلمهورية 
حول  خالفً�  هن�ك  ان  رغم  الرئ��صي، 
ان  اعتب�ر  على  اخلطوة،  هذه  د�صتورية 
ان  له�  يحق  ل  الأعم�ل  ت�صريف  حكومة 
ي�صكك  كم�  الرئي�س  �صالحي�ت  مت�ر�س 

البع�س.
اأمني  الرئي�س  ولية  انتهت  ان  و�صبق 
انتخ�ب  دون   ١988 اأيلول  يف  اجلميل 
بديل. م� اأدى اىل ت�صكيل حكومة ع�صكرية 
برئ��صة ق�ئد اجلي�س اآنذاك العم�د مي�ص�ل 
التي  املوازية  احلكومة  مق�بل  يف  عون 
ك�نت ق�ئمة برئ��صة الدكتور �صليم احل�س، 
ومل ينته ذلك الفراغ الرئ��صي اإل ب�نتخ�ب 
اغتيل يف  الذي  رينية معو�س  الرئي�صني 

بعد  منه  بدًل  لينتخب  الث�ين  ت�صرين   ٢٢
اأي�م الي��س الهراوي.

حلود  اإميل  الرئي�س  ولية  انتهت  كم� 
يف اأيلول ٢007 دون اأن ينتخب بديل له، 
وقد مالأت حكومة الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة 
من  اأي�ر  �صهر  اىل  ا�صتمر  الذي  الفراغ 
الدوحة  ت�صوية  ج�ءت  حيث   ٢008 ع�م 
ب�لعم�د مي�ص�ل �صليم�ن رئي�صً� للجمهورية 

.
�صليم�ن  مي�ص�ل  الرئي�س  ولية  وانتهت 
م�  بديل  ينتخب  اأن  دون   ٢0١4 اأي�ر  يف 
اأوجد فراغً� رئ��صيً� مالأته حكومة الرئي�س 
القي�م  يف  ا�صتمرت  التي  �صالم  مت�م 
وقي�م   ٢0١٦ خريف  حتى  املهمة  بهذه 
مي�ص�ل  العم�د  بني  الرئ��صية  الت�صوية 
عون والرئي�س �صعد احلريري، وب�لت�يل 

انتخ�ب العم�د عون رئي�صً� للجمهورية.

ل  الرئ��صي  ف�ل�صتحق�ق  يذكر  وهن� 
ي�صتند اىل عوامل داخلية فقط واإمن� اىل 
عوامل خ�رجية اأي�صً�، وكل اخلي�رات هن� 
مفتوحة، والبلد يف ح�لة انق�ص�مه ل تنقذه 
معظم  يف  الع�دة  جرت  كم�  ت�صوية،  اإل 
العهود، ل�صيم� وان لبن�ن بلد الت�صوي�ت، 
حتى يتم مترير ال�صتحق�ق واإل ف�لفراغ 

اآٍت حكمً� و�صيتمدد اىل م� �ص�ء الله.
�صليم�ن  الرئ��صة  مر�صحي  اأبرز  ولعل 
فرجنية الذي ي�صتطيع ت�أمني بني ٦0 و٦3 
ن�ئبً�، لكن اإذا جنحت فر�صة التق�رب بينه 
وبني التي�ر الوطني احلر ب�صعي من حزب 
على  ب��صيل  وبني  بينه  التف�ق  ومت  الله 
دعمه، فلواء الرئ��صة معقود له حكمً�، فيم� 
ولذلك  معدومة،  جعجع  �صمري  ح�صوظ 
اقرتح ا�صم ق�ئد اجلي�س كخي�ر ل حلرقه 
الطريق ب�كرًا  البع�س بل لقطع  كم� يرى 

على  خ�صميه اللدودين فرجنيه وب��صيل، 
بينم� حظوظ ب��صيل �صبه معدومة نتيجة 
وان  ل�صيم�  له،  القوى  معظم  ت�أييد  عدم 

العقوب�ت الأمريكية تط�له اأي�صً�.
ب�لأكرثية،  رئي�س  انتخ�ب  تعذر  اإذا  اأم� 
لالنتخ�ب  الأوىل  الدورة  وان  ل�صيم� 
اأع�ص�ء  ثلثي  ح�صور  د�صتوريً�  تفرت�س 
املجل�س الب�لغني ١٢8 ن�ئبً� اأي 8٦ ن�ئبً�، 
ت�صوية  رئي�س  ب�نتخ�ب  يكون  ف�خلي�ر 
حظوظ  تتقدم  وهن�  �ص�بقً�،  ح�صل  كم� 
العم�د جوزف عون املر�صى عنه اأمريكيً� 
املع�ر�صة  قوى  بع�س  من  واملدعوم 
للتي�ر  من�ف�صة  اأ�ص��صية  كتل  ومن  اأي�ص� 
مهلة  اقرتاب  مع  املق�بل  يف  لكن  احلر، 
يف  د�صتورية  عقب�ت  تربز  النتخ�ب�ت 
د�صتوري  تعديل  ح�صل  اإذا  اإل  وجهه 

ي�ص�هم يف انتخ�به.
رئي�س  عن  البحث  بداأ  ح�ل  اأي  وعلى 
الق�دة على  اتفق  واإذا  للجمهورية،  جديد 
ال�صم فمن املمكن ان حت�صل النتخ�ب�ت 
�صيكون  ف�لفراغ  واإل  املقبل،  اأيلول  يف 
ترافقه  ان  اخلوف  وكل  املوقف،  �صيد 
فو�صى اأمنية مع تدهور الو�صع املعي�صي 
وارتف�ع �صعر الدولر الذي ينعك�س �صلبً� 
على اأ�صع�ر كل ال�صلع واملواد واخلدم�ت، 
املنطقة  يف  الكبرية  الت�صوية  تتم  ان  اىل 
لبن�ن وت�صرع  والتي تن�صحب حكمً� على 
يف انتخ�ب�ت الرئ��صة ب�لتوافق، وب�لت�يل 

يتم اآنذاك حتديد ا�صم الرئي�س العتيد. 

آراء ومواقف
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جبران باسيلسليمان فرجنية جوزيف عون

تعددت وتنوعت الأحزاب ال�صي��صية يف لبن�ن، لكن 
ال�صمة الغ�لبة التي تو�صف به� هي اأنه� يف معظمه� 
م�  م�،  حد  اىل  و�صخ�ص�نية  وع�ئلية  ط�ئفية  اأحزاب 
فقدت  التي  الت�ريخية  العق�ئدية  الأحزاب  بع�س  عدا 
زخمه� مع هيمنة الأحزاب الط�ئفية على ال�صلطة وكل 
مقدرات البلد، على اعتب�ر ان النظ�م ال�صي��صي ط�ئفي، 
وب�لت�يل اأ�صبح لكل ط�ئفة اأو مذهب واجهة �صي��صية 
اأحي�نً�  ارتبط  واإن  �صي��صي،  حزب  عن  عب�رة  هي 
ب�صخ�صية متزعمة �صمن هذه الط�ئفة اأو املذهب، حتى 
الكت�ئب  مع  الأمر  بداأ  هكذا  معظمة.  مرجعية  ب�تت 
والنج�دة،  ال�صرتاكي  والتقدمي  الوطنية  والكتلة 
وتي�ر  واملردة  والقوات  الله  وحزب  اأمل  مع  وتطور 
امل�صتقبل خالل العقود الثالثة امل��صية، حتى حتولت 
والقومي  ال�صيوعي  ل�صيم�  العق�ئدية،  الأحزاب 

ال�صوري والبعث والن��صري، اىل لعبني �صغ�ر.
واليوم تتوجه الأنظ�ر اىل تي�ر امل�صتقبل اأو م� ُعرف 
ب�حلريرية ال�صي��صية بعد انكف�ء زعيم هذا التي�ر �صعد 
احلريري عن امل�ص�ركة يف النتخ�ب�ت الني�بية، وت�ليً� 
ابتع�ده عن �صلطة التقرير بعدم� ك�ن ا�صمه مطروحً� 
كرئي�س للحكومة، ل�صيم� وب�ت يف زمن م� مرجعية 
ال�صّنة يف لبن�ن امتدادًا لتجربة والده الراحل رفيق 
احلريرية  انتهت  هل  ال�صوؤال:  ويطرح  احلريري. 
ال�صي��صية وا�صمحل دوره� وجت�وزه� الن��س اأم هي 
ا�صرتاحة حم�رب يف انتظ�ر حمطة جديدة تغري كل 

املوازين احل�لية؟
ف�حلريرية ال�صي��صية دخلت اىل ال�صي��صة من ب�ب 
واإق�مة  للطالب  املنح  وتوزيع  وامل�ص�ريع  المن�ء 

ا�صتندت  ه�مة  وخ�رجية  داخلية  عالق�ت  �صبكة 
رافعة  اىل  وا�صتندت  ال�صلطة،  وت�ليً�  امل�ل  قوة  اىل 
ه�ئلة من الع�ئلة ال�صعودية امل�لكة، حتى ا�صتط�عت 
وال�صني  عمومً�  اللبن�ين  ال�ص�رع  يف  نفوذه�  فر�س 
بني  الرحى  قطب  الأب  احلريري  وب�ت  خ�صو�صً�، 
الزع�م�ت بعدم� اأم�صك بكل مف��صل ال�صلطة والإدارة 
وامل�ص�ريع والإمن�ء، واأ�صبح ملكً� غري متوج برع�ية 
�صعودية وعربية ومب�ركة غربية، وحتى يف البداية 
وحتول  ال�صورية،  الو�ص�ية  زمن  يف  �صوري  بر�ص� 
اىل الرقم واحد يف لبن�ن اىل ان ا�صت�صهد ع�م ٢005 

وانتقل هذا الإرث اىل ابنه �صعد الذي وا�صل امل�صرية 
على خطى الوالد، واأ�صبح الزعيم واملرجعية بدوره 
ل�صنوات، اىل ان بداأ التذمر ال�صعودي منه والغربي 
عمومً� على اعتب�ر ان البع�س اأراده راأ�س حربة يف 
مواجهة حزب الله، ولو اأدى الأمر اىل حرب اأهلية، 
الذي  والده  كح�ل  البن  احلريري  رف�صه  م�  وهذا 
حر�س على الدوام على جتنب الك�أ�س املرة والتفريط 
اإذلله وح�ص�ره،  ب�ملق�ومة، اىل ان طفح مبح�ولت 
واتخذ القرار الكبري ب�لعزوف عن الرت�صح لنتخ�ب�ت 
٢0٢٢ ت�ركً� ال�ص�رع ال�صني مرتبكً� وح�ئرًا و�ص�ئعً� 

و�صتتت  النتخ�ب�ت  ج�ءت  حتى  مرجعية،  بدون 
ال�صوت ال�صني يف اأكرث من جهة بعدم� ك�ن احلريري 
يحتكر معظمه، لكن مع ذلك ف�ز العديدون من ت�أثري 
جمموعة  ان  البع�س  اعترب  بل  ل  احلريري،  وهج 
احلريرية  على  حم�صوبون  الـ١3  ال�صنة  النواب 
ال�صي��صية ويلتزمون بتوجه�تهم، وهذه ورقة ه�مة 
ل�ص�لح احلريري اإذا اأراد ا�صتعم�له� عند اللزوم، لكن 
اإل  م�صروع  كل  خ�رج  اليوم  ف�حلريري  كله  هذا  مع 
وا�صتكم�ل  اللعبة  يف  النخراط  جديد  من  قرر  اإذا 
على  يتوقف  وهذا  واحلزبي،  ال�صي��صي  م�صروعه 
فراره ال�صخ�صي بغ�س النظر عن الورقة ال�صعودية 

التي رفعت الغط�ء عنه ومل تعد ولية نعمته. 
يتن�ت�س  ف�إم�  طرق  مفرتق  على  اليوم  ف�حلريرية 
البيوت  من  كغريه�  وت�صيع  احلريري  اأولد  اإرثه� 
اإكم�ل  ان يعود �صعد احلريري اىل  واإم�  ال�صي��صية، 
ويبداأ  اأحد،  خيمة  وبدون  جديد  بنف�س  م�صريته 
ب�إ�صالح تي�ره وتنقيته من ال�صوائب والزوائد وكل 
املتمردين على قراراته، ويقدم روؤية �صي��صية جديدة 
ق�درة على مواكبة املرحلة املقبلة، ويفّعل موؤ�ص�ص�ته 
لعبً�  ي�صبح  ب�لت�أكيد  وهو  ودخله،  م�له  وموارد 
واملذاهب  الطوائف  لعبة  �صمن  جديد  من  اأ�ص��صيً� 
الزع�م�ت  من  خ�لية  �صبه  ال�صنية  ال�ص�حة  ان  ط�مل� 
الف�علة ح�ليً�، واإم� ان ي�صتمر احلريري يف اعتك�فه 
ت�صمحل  حتى  املحلية  ال�صي��صة  عن  وابتع�ده 
احلريرية ال�صي��صية رويدًا وت�صبح مرتبطة ب�لع�ئلة 

ل اأكرث، وينتهي دوره�.
حمد ح�سني

احلريرية السياسية على احملك اليوم لالنطالق برؤية جديدة

امللف الرئاسي يتقدم: حظوظ فرجنية كبرية.. واسم قائد اجليش مطروح بقوة
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...و بالطابور امام محطات الوقودبالطابور للحصول على ربطة خبز

على  جمل�صه�  ي�أِت  مل  ع�جزة،  م�صلولة،  مري�صة،  بلديتن� 
حجم التوقع�ت والآم�ل التي ك�ن ال�صعب الطرابل�صي يعقده� 
لط�مل�  لبلدية  املطلوب  الرجل  هو  رئي�صه�  يكن  ومل  عليه... 

اأرهقته� املن�كف�ت والنك�ي�ت واأثقلته� املت�عب والهموم.
يتقن  بل  اليوغ� وح�صب،  فن  يتقن  ل  للبلدية،  رئي�صً�  نريد 
تزعزع  ول  ريح،  تهّزه  ل  رجل  وقفة  امل�ص�عب  يف  الوقوف 
فتجعله  و"زعرن�ت"  "�صبي�نية"  حرك�ت  واأع�ص�به  كي�نه 
زاوية  يف  والرمت�ء  والتق�صري  والتلكوؤ  اخلوف  اأ�صري 

يتلهىفيه�  برمي الف�صل على اأكت�ف الآخرين.
املجتمع املحلي ي� �ص�دة ل ميكن اأن ينه�س اإل ب�إرادة بلدية 

كفوءة ونزيهة وح�زمة و�صلبة يف اآن. 
حرًا،  بلديً�  جمل�صً�  تريد،  اأي�صً�  واملين�ء  تريد،  طرابل�س 
يت�صكل ب�إرادة حرة بعيدًا عن الفر�س وال�صغط وال�صتزلم.

اإرادتهم  بح�صب  الن�خبون  يخت�ره  بلديً�  جمل�صً�  نريد 
وقن�عتهم.

واملح��ص�صة  الو�ص�ية  عن  بعيدًا  بلديً�  جمل�صً�  نريد 
والتبعية والرته�ن.

ويف  دميقراطي،  اأ�ص��س  على  يت�صكل  بلديً�  جمل�صً�  نريد 

اخل�صية  كل  نخ�صى  اإنن�  ال�صريفة.  املن�ف�صة  من  �صحي  جو 
واأن  البلدي،  املجل�س  على  اأيديهم  ال�صي��صيون  ي�صع  اأن 
ي�ص�دروا حرية الن�خبني بدعوى الجت�ه للتوافق، والرغبة 
يف التف�هم والئتالف. فهذا الأمر قد ي�صكل يف بالدن� �صكاًل 
من اأ�صك�ل الو�ص�ية على ال�صعب، و�صبياًل لإجه��س املم�ر�صة 
كي  الط�لعة  والأجي�ل  اللبن�ين  لل�صعب  ودفعً�  الدميقراطية، 
اإ�صالح  يف  دوره�  ب�أن  وت�صعر  الي�أ�س،  اأح�ص�ن  يف  ترمتي 
فوقية  ومم�ر�ص�ت  حمراء  بخطوط  حمكوم  الع�مة  احلي�ة 

غري دميقراطية.
اإن ال�صعب الطيب يف طرابل�س واملين�ء يعرف مت�مً� اأهمية 
التق�صري  �صك� من  اليومية، ولط�مل�  البلدي يف حي�ته  العمل 
والإهم�ل والتواطوؤ وال�صتزلم على مدى ع�صرات ال�صنني. 
عن  ليربهن  البلدية  النتخ�ب�ت  فر�صة  يغتنم  اأن  يريد  وهو 
على  وقدرته  ال�صعبة،  ب�أو�ص�عه  وحت�ص�صه  مل�ص�حله،  وعيه 

فر�س اإرادته.
اإن املرحلة الراهنة تتطلب نوعية مميزة من املر�صحني، كم� 
امل�ص�لح  واأ�صح�ب  الوج�هة  وحمبي  الهواة  ابتع�د  تتطلب 
اخل��صة عن رئ��صة وع�صوية املجل�س البلدي. فال يجوز اأن 

وم�ص�حله  نف�صه  لي�صع  منتفع  اأو  م�صتغل  ال�صفوف  يقتحم 
اأحد  اأن يغّلب  فوق حقوق املجتمع وم�ص�حله، كم� ل يجوز 
املدينة  م�صلحة  على  ال�صخ�صية  والعالق�ت  ال�صداق�ت  من� 
ب�آث�ره�  والعن�ية  اأحي�ئه�،  تطوير  يف  والرغبة  ومرافقه� 

ومن�طقه� ال�صعبية وغريه�.
توؤدي  اأن  املقبلة  البلدية  النتخ�ب�ت  اإنن� نخ�صى كثريًا يف 
واإر�ص�ئهم  ال�صي��صيني  جلمع  املبذولة  واملح�ولت  امل�ص�عي 
عن  النتخ�بي  ال�صتحق�ق  اإخراج  اىل  توافقية  بق�ئمة 
ج�هزًا  وتقدميه  ال�صتحق�ق  هذا  وتعليب  ال�صعبية،  �صكته 
للمواطنني كي يب�صموا عليه، ويعملوا على تظهري �صورته 
حمتواه  من  مفرغ  دميقراطي  ب�أ�صلوب  الدميقراطية  غري 

ومع�نيه احلقيقية.
ف�صل  الق�طع  وب�لدليل  والعقود  العهود  مر  على  ثبت  لقد 
الن��س،  فدعوا  البلدية،  املج�ل�س  اختي�ر  يف  ال�صي��صيني 
عليهم.  تخ�فوا  ول  بحرية  مر�صحيهم  يخت�رون  املرة،  هذه 
اأكرث  اأنه  و�صدقوين  ع�جزًا،  ولي�س  ق��صرًا  لي�س  ف�ل�صعب 

وعيً� من معظم حك�مه وزعم�ئه وممثليه.
اأمل زيد حمزة

ثمنه�  يدفع  م�صبوقة  غري  وم�لية  اقت�ص�دية  اأزمة  لبن�ن  يع�ين 
�صعر  ارتف�ع  مع  معي�صية  �ص�ئقة  يف  ب�توا  الذي  اللبن�نيني  كل 
ال�صلع  كل  اأ�صع�ر  ارتف�ع  وب�لت�يل  لرية  األف   30 اىل  الدولر 
ول  تغني  ل  ح�له�  على  الرواتب  فيم�  جنوين،  ب�صكل  واخلدم�ت 
ت�صمن من جوع، لكن مع ذلك يقف اللبن�نيون ب�لطوابري وب�إذلل 
امل�صت�صفي�ت  اأبواب  وعلى  الأفران  واأم�م  الوقود  حمط�ت  اأم�م 
ذلك  وكل  ط�ئل،  دون  يريدونه  م�  على  للح�صول  وال�صيدلي�ت 
رحمة  دون  ب�ل�صوق  تتحكم  التي  اأنواعه�  على  امل�في�ت  ب�صبب 
املنظومة  معظم  لأن  �ص�كنً�  حترك  ول  تتفرج  والدولة  �صفقة،  اأو 
احل�كمة هي التي اأو�صلت البالد اىل هذه املع�ن�ة ب�صبب م�ص�حله� 
الذاتية، ل بل هي �صريكة يف لعبة الحتك�ر، حتى ب�تت الع�ص�ب�ت 
تت�صلط على رق�ب الن��س بدءًا من ع�ص�ب�ت ال�صوق ال�صوداء امل�لية 
وعممت  قيمة  بال  اللبن�نية  اللرية  جعلت  التي  ب�لدولر  وتالعبه� 
الإفق�ر على ال�صعب اللبن�ين، مرورًا بع�ص�ب�ت الحتك�ر من جت�ر 
واأ�صح�ب حم�ل، والذين يرفعون الأ�صع�ر ع�صوائيً� دون ح�صيب 
اأو رقيب، ويعمدون اىل احتك�ر املواد الأ�ص��صية ملزيد من الك�صب 
على ح�ص�ب الن��س والفقراء، حتى و�صل الأمر اىل الرغيف الذي 

ربطة  وب�تت  والطحني،  القمح  ع�ص�ب�ت  احتك�ر  لعبة  اأ�صري  ب�ت 
وي�صطف  لرية،  األف   30 بنحو  ال�صوداء  ال�صوق  يف  تب�ع  اخلبز 
بينهم  وحت�صل  خبز  ربطة  على  للح�صول  ب�لط�بور  اللبن�نيون 
اأي�م،  منذ  طرابل�س  يف  ح�صل  كم�  دموية،  اىل  تتحول  اإ�صك�لت 
تهريب  على  تعمل  الرغيف  م�في�  ب�أن  علمً�  جرحى،  ثالثة  ووقع 

اخلبز والطحني والعديد من املواد الأ�ص��صية اىل �صوري�.
اأم� ع�ص�ب�ت املحروق�ت من �صرك�ت وجت�ر و�صم��صرة بتواطوؤ 
ب�ت  حتى  حرج،  ول  فحدث  والوزارات  الإدارات  من  ر�صمي 
احل�صول على �صفيحة البنزين اأ�صبه ب�ملعجزة عند احتك�ر امل�دة 
الذي  اأو ب�صبب ارتف�ع �صعره�  ال�صفن يف تفريغ احلمولة  وت�أخر 
لم�س احلد الأدنى لالأجور، فيم� امل�زوت اأعلى �صعرًا، ولذلك جل�أ 
جهة  من  للتدفئة  بلدهم  غ�ب�ت  من  تبقى  م�  قطع  اىل  اللبن�نيون 

والتج�رة من جهة اأخرى.
الذين  املوّلدات،  اأ�صح�ب  م�في�  هن�ك  املحروق�ت  تفرع�ت  ومن 
ارتف�ع بور�صة  املواطنني ح�صب  الت�صليح واخلوة بحق  م�ر�صوا 
اأهل احلكم  من  والكثريون  الدولر،  ب�رتف�ع  املرتبطة  املحروق�ت 

�صرك�وؤهم.

واملت�جرة  ب�صعره  والتحّكم  واإخف�وؤه  الدواء  م�في�ت  اأم� 
همهم  وكل  الإن�ص�ن،  ل�صحة  ي�أبهون  فال  منه  واملزور  ب�ملغ�صو�س 
خمزون  على  امل�في�ت  ا�صتيالء  املوؤمل  لكن  الطرق،  ب�صتى  الربح 
يف  وبيعه  امل�صتع�صية  ب�لأمرا�س  امل�ص�بني  عن  ومنعه�  الأدوية 
بغية  للخ�رج  تهريبه  اأو  الأمريكي  ب�لدولر  ال�صوداء  ال�صوق 

م�ص�عفة الأرب�ح.
ول نن�صى م�في� التعليم، حيث يعمد اأ�صح�ب املدار�س واجل�مع�ت 
اخل��صة اىل رفع الأق�ص�ط املدر�صية ب�صورة جنونية دون رحمة اأو 

�صفقة.
وت�صليح  و�صرقة  قتل  من  اأ�صك�له�  بكل  الإجرام  م�في�  برزت  كم� 
خمدرات  وترويج  ع�صوائي  ر�ص��س  واإطالق  واعتداء  وخطف 
دون رادع، ل بل الكثري منهم حممي من اأهل ال�صلطة وهن�ك خيمة 

فوقهم. 
والدولة  اأنواعه�،  على  امل�في�ت  حتكمه�  غ�بة  اىل  حتول  فلبن�ن 
عن  غ�ئبة  واملح��صبة  الرق�بة  واأجهزة  يعلم،  من  اآخر  اأو  �صريك 

ال�صمع واحل�صور.
"البيان"

مطلوب للبلدية نوعية مميزة من املرشحني

لبنان بلد املافيا بامتياز... واملواطن هو الضحية

قضايا ساخنة

3



األربعاء 27 متوز  2022

شؤون وشجون
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حمرر ال�س�ؤون اللبنانية- "البيان"

ال�ّص�بق  يف  تقدميه�  جرى  كثرية  اقرتاح�ت 
الع�مة  املوازنة  يف  العجز  اأزمة  ملع�جلة  وح�ليً� 
الف�ص�د  وحم�ربة  الدولة  اإدارة  وترهل  واملديونية 
واإلغ�ء  جم�ل�س  اإقف�ل  بينه�  من  فيه�،  امل�صت�صري 
الع�م،  القط�ع  موظفي  عدد  وتخفي�س  وظ�ئف 
�ص�ت النّواب ال�ص�بقني، وغريه� من  واإلغ�ء خم�صّ
القرتاح�ت التي اأب�صر عدد قليل منه� النور بينم� 
بقي معظمه� جمرد اقرتاح�ت ُو�صعت يف الأدراج 

اأو احُتفظ به� يف الأر�صيف.
طرحه�  اأعيد  جديدة  قدميةـ  اقرتاح�ت  لكّن 
موؤّخرًا لإخراج البلد من اأزمته امل�لية اخل�نقة ومن 
والجتم�عية  واملعي�صية  القت�ص�دية  تداعي�ته� 
بع�س  مع  معينة  وزارات  دمج  بينه�  من  عبة،  ال�صّ

�صنوات  يف  ح�صل  اأمر  وهو  الأخرى،  الوزارات 
عن  وزارات  لف�صل  مع�ك�س  اجت�ه  يف  �ص�بقة، 
ا�صتحداث  ا�صتحداثه�، وهو  وزارات معينة جرى 
مل يكن منتجً�، واأ�صهم فقط يف تفريخ وظ�ئف ويف 
اأجل  من  الدولة  خزينة  على  امل�لية  الأعب�ء  زي�دة 
ك�ن  ولو  ذاك،  اأو  ال�ّصي��صي  الطرف  هذا  مرا�ص�ة 

الأمر على ح�ص�ب امل�صلحة الع�ّمة للبلد.
دمج  اأجل  من  �ص�بقً�  ُقّدمت  عديدة  طروح�ت 
مع  الثق�فة  وزارة  دمج  مثل  اأخرى،  مع  وزارات 
مع  ال�ّصي�حة  وزارة  ودمج  مثاًل،  الرتبية  وزارة 
اإىل  دعت  اقرتاح�ت  موازاة  يف  الإعالم،  وزارة 
اإلغ�ء وزارات غري جمدية وغري منتجة، مثل وزارة 
ال�ّصوؤون الإدارية واإحل�قه� بوزارة اأخرى، وغريه� 
هي  التي  الدولة  وزارات  واإلغ�ء  الوزارات،  من 
حل�ص�ب  تر�صية  وجوائز  �صكلية  وزارات  جمرد 

فريق �صي��صي اأو طرف وجهة معينة.
وزارات  اإلغ�ء  يف  يتمثل  اجلديد  الطرح  لكّن 
وغري  العمل  عن  ع�طلة  وهي  �صكليً�،  اإل  تعمل  ل 
منتجة اأبداأ، ومل يعد مرّبرًا وجوده� ودفع الأموال 
اأو  حقيبته�،  يحمل  الذي  للوزير  �ص�ت  واملخ�صّ
للموظفني فيه�، بعدم� اأ�صبحت هذه الوزارات عبئً� 

ثقياًل على خزينة الدولة التي ب�تت �صبه خ�وية.
جّدي  هو  بل  فراغ،  من  ينطلق  ل  الطرح  هذا 
لالإ�صالح  والعملية  الفعلية  اخلطوات  اأحد  ويعّد 
له  تعّر�س  الذي  الكبري  النهي�ر  بعد  البلد،  واإنق�ذ 
اأن  وبعد  ومعي�صيً�،  م�ليً�  الأخرية،  ال�صنوات  يف 
اإدارات الدولة ع�لة على البلد كله، وب�ت  اأ�صبحت 
�صطبه� واإلغ�وؤه� واجبً� واأمرًا ل مفّر منه، اإذا ك�نت 
النّية موجودة وفعلّية لإخراج البلد من القعر الذي 

و�صل اإليه.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

الأ�صحى  عيد  �صبقت  التي  القليلة  الأّي�م  خالل 
على  اللبن�نية  املن�طق  �صهدت  وبعده  وخالله 
يف  وجواره�  طرابل�س  خ��س  وب�صكل  اختالفه�، 
عّدة  اإ�صك�لت  وعّك�ر،  واملنية  وال�صّنية  الكورة 
رب  ا�صتخدم فيه� اإىل ج�نب التال�صن وال�ّصتم وال�صّ
اإىل  اأّدى  م�  احلربي،  وال�صالح  ال�صك�كني  واللكم، 
ذهبوا  قتلى  عن  ف�صاًل  اجلرحى  ع�صرات  �صقوط 

�صحية هذه الإ�صك�لت.
ك�نت  ب�ل�ّصواد  املّت�صحة  الإ�صك�لت  هذه  اأخب�ر 
فهن�  الربق.  ب�صرعة  اأخرى  اإىل  منطقة  من  تنتقل 
اأخ يقتل اأخ�ه ب�صبب خالف�ت فردية، وج�ر يطلق 
قدمية،  خالف�ت  نتيجة  فريديه  ج�ره  على  الّن�ر 
اأو  ال�ّص�رع  يف  ذاك  على  الر�ص��س  يطلق  وهذا 

خالف  ب�صبب  اأو  حمروق�ت  حمطة  اأو  فرن  اأم�م 
يعرف  اأن  غري  من  مرور،  اأو  دور  اأف�صلية  على 
اأحدهم� الآخر اإل حلظته�، وهي اللحظة التي يقع 

فيه� املحظور.
اإىل  تتحّول  م�  �صرع�ن  الإ�صك�لت  هذه  �صرارة 
اإ�صتب�ك�ت م�صلحة ت�صتخدم فيه� كّل اأنواع الأ�صلحة 
بال ا�صتثن�ء، من ر�ص��صة اإىل رمي قن�بل اإىل اطالق 
اأو  الأبدي  عدّوه  يواجه  اأحدهم  وك�أّن  قذائف، 
القرابة و�صلة  اأّي مراع�ة حلرمة  اللدود، من غري 
اأو  لالأخالق  اعتب�ر  اأّي  غري  ومن  واجلوار،  الدم 

لهيبة ال�صلطة اأو الق�نون اأو الراأي الع�م.
يتم  ل  اأحدًا  اأّن  الإ�صك�لت  هذه  يف  والالفت 
توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية اإل ن�درًا، اإذ يبقى 
مطلقو الّن�ر واملت�صّببون ب�لإ�صك�لت طليقني، واإذا 
ودينية  �صي��صية  تدخالت  ف�إّن  اأحدهم  توقيف  مّت 

�صراحه،  اإطالق  اإىل  توؤّدي  م�  �صرع�ن  واأمنية 
فيخرج ك�لط�وو�س وتطلق املفرقع�ت والر�ص��س 
احتف�ء بخروجه، قبل اأن يعود اإىل �صريته الأوىل 
جمّددًا بعد وقت لي�س ب�لطويل، وهذه املّرة ب�صكل 

اأ�صّد واأكرث فج�جة من ال�ّص�بق.
هوؤلء  بع�س  اأّن  الإ�صتغراب  يثري  وم� 
يحظون  �صغريًا،  لي�س  وعددهم  "امل�صكلجية"، 
بحم�ية اأجهزة اأمنية وجه�ت �صي��صية، م� يجعلهم 
غري  من  واأحي�ئهم  من�طقهم  يف  ف�ص�دًا  يعيثون 
يف  الأّول  املت�صّبب  اإىل  ويتحّولون  لهم،  رادع  اأّي 
و�صوًل  الوا�صع،  الأمني  والفلت�ن  الإ�صك�لت 
بوادر  اأّي  ظهور  غري  من  املجتمعي،  الإجرام  اإىل 
ارتك�ب  عن  هوؤلء  تردع  اإجراءات  اأو  قرارات  اأو 
اأفع�لهم ال�ّصنيعة بحّق اأنف�صهم وجمتمعهم وبلدهم، 

والتي ترتد وب�ًل على اجلميع من دون ا�صتثن�ء.

حكم املواطن الطرابل�صي على اأداء نوابه 
لي�س مفتوًح� لأربع �صنوات..

ل ميكن من الآن واإىل الآن، احلكم النه�ئي 
عمرهم  لأن  اجلدد  طرابل�س  نواب  على 
ال�صهرين  يتج�وز  ل  الني�بي  املجل�س  يف 
التح�صريات  طور  يف  الآن  اإىل  زالوا  ول 
املك�تب  ل�صتالم  املجل�صية  اللوج�صتية 
اأي  الإجراءات لزوم  واللج�ن وغريه� من 

دورة جديدة للمجل�س الني�بي.
اإل اأن الأو�ص�ع املعي�صية املتف�قمة الن�جتة 
عن النهي�ر القت�ص�دي احل��صل يف لبن�ن 
اأو�ص�ع مدينة طرابل�س ب�صكل  اإىل  اإ�ص�فة 
الدور  يف  تراجًع�  تعي�س  التي  خ��س، 
�صنوات،  من  عنه�  الدولة  وغي�ب  والأداء 
يختلف  املدينة  هذه  مع  التع�مل  يجعل 
اختالًف� كلًي� عن التع�مل مع اأي منطقة اأو 
مدينة لبن�نية اأخرى. من هذا املنطلق ف�إن 
مدينتهم  نواب  على  طرابل�س  اأه�يل  حكم 
ل ميكن اأن يطول كثرًيا فلي�س اأم�م هوؤلء 
ول  �صنة  ل  الوقت  من  مت�صًع�  النواب 
وم�  بهم  الن��س  راأي  يعرفوا  حتى  �صنتني 
هو تقييم الراأي الع�م الطرابل�صي لأدائهم، 
اإىل خم�صة  الأربعة  تتعدى  اأم�مهم مهلة ل 
اأ�صهر حتى يقولوا راأيهم النه�ئي بنوابهم 
كم�   black list على  �صي�صعونهم  وهل 
فعلوا مع املجموعة الني�بية ال�ص�بقة اأم ل.

و�صف  ميكن  امل��صيني  ال�صهرين  يف 
ل  ب�أنه  اجلدد  طرابل�س  نواب  اأداء 
فقد  النية.  تعوزه  ول  احلم��صة  تنق�صه 
مت�ص�منون  اأنهم  ال�صكل  يف  هوؤلء  اأبدى 
اإزاء  واحدة  ككتلة  العمل  ويريدون 
وحده�  النية  لكّن  طرابل�س.  م�ص�ريع 
يومي  جدي  بعمل  ُتقرن  مل  اإذا  تكفي  ل 
اأهل  اإىل  احلقوق  لإع�دة  ومتوا�صل، 
اخلروج  يف  الن��س  وم�ص�عدة  طرابل�س 
ي�صبحون  التي  وامل�ص�كل  الأزم�ت  كم  من 
اأن  اليوم  الطرابل�صي  املواطن  يريد  فيه�. 
يجد نوابه ي�ص�بقونه اإىل حل م�صكلته مع 
الفو�صى  رفع  واإىل  املولدات،  اأ�صح�ب 
التي تنت�صر يف �صوارع املدينة واأحي�ئه�.. 
يريد اأن يرى نوابه يحلون م�صكلة البلدية 
اإىل  التوازن  يعيد  فّع�ل  رئي�س  ب�ختي�ر 
البلدية واأدائه�.. يريد املواطن الطرابل�صي 
اأن تنتهي م�أ�ص�ة زورق املوت ويتم انت�ص�ل 
اأن  يريد  امل�أ�ص�ة...  هذه  لتنتهي  مفقوديه 
يرى الدولة وموؤ�ص�ص�ته� تقوم بدوره� يف 
هذه  عقود...  منذ  املحرومة  املدينة  تنمية 
غري  مط�لب  ول  تعجيزية  مط�لب  لي�صت 
اأن  ميكن  م�  اأب�صط  هي  بل  للتنفيذ،  ق�بلة 

يطلبه مواطن من م�صوؤول.
نواب املدينة اجلدد يقولون اإنهم يريدون 
الأداء  وتغيري  النمطية  ال�صورة  تغيري 
واملواطن الطرابل�صي ينتظر لريى ترجمة 
النواي�  على  الن��س  يحكم  لن  القول.  هذا 
الوقت  لكن  �صريًع�،  الوك�لة  ي�صحبوا  ولن 
ك�ن  كم�  �صنوات   4 اإىل  مفتوًح�  لي�س 

يح�صل يف غ�بر ال�صنوات.

مايز عبيد

أقفلوا الوزارات غري املنتجة

األمن الفالت ُيعّلم الّناس اإلجرام

يا نوابنا اجلدد
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كتب خ�سر ال�سبعني

اأ�صفرت النتخ�ب�ت الني�بية ع�م ٢0١8 عن اخرتاق "لئحة الكرامة" 
ال�صنية اخلم�صة،  اأحد مق�عد طرابل�س  الن�ئب في�صل كرامي عن  بفوز 
اىل ج�نب الن�ئب جه�د ال�صمد عن اأحد مقعدي ال�صنية، وك�د املر�صح 
الد�صتوري  املجل�س  اأقر  ان  بعد  الني�بي  املجل�س  يدخل  اأن  ن�جي  طه 
قبول طعنه بوجه ن�ئب "امل�صتقبل" دمي� جم�يل، ولكن بف�رق �صئيل من 
الأ�صوات "ل يعتد به�" لعتب�ر ن�جي ف�ئزًا وب�لت�يل اإجراء انتخ�ب�ت 
بدعم  جم�يل  وحظيت  خو�صه�،  عن  ن�جي  اأحجم  فرعية،  ني�بية 

"امل�صتقبل" و"العزم".

مفاجاأة ف�ز كرامي يف ٢٠١٨
وقد اعُترب فوز كرامي مبث�بة مف�ج�أة و�صدمة قوية لالئحتي الرئي�صني 
جنيب ميق�تي و�صعد احلريري، مم� اأت�ح لكرامي، لي�س دخول الندوة 
الربمل�نية فح�صب، بل اأي�صً� املن�ف�صة على الزع�مة ال�صنية يف طرابل�س 
امل�صهد  تت�صدر  ك�نت  التي  كرامي  اآل  مك�نة  ا�صتع�دة  من  ومتكنه 
الطرابل�صي منذ اأي�م رجل ال�صتقالل الراحل عبد احلميد كرامي مرورًا 

بزمن الرئي�س ال�صهيد ر�صيد كرامي والرئي�س الراحل عمر كرامي.

ت�قعات مل تكن يف حملها
ترجح  الراأي  ا�صتطالع�ت  ك�نت   ٢0٢٢ الني�بية  النتخ�ب�ت  وع�صية 
فوز كرامي ولئحته ب�ملرتبة الأوىل واحتم�ل ح�صوله� على اأكرب عدد 
اإحج�م احلريري  ال�صي��صية، بعد  النواب، يف ظل �صعف املن�ف�صة  من 
النتخ�ب�ت،  ال�صنية عن خو�س  الطرابل�صية  الوجوه  واأبرز  وميق�تي 
اإذ ف�ز كرامي  ولكن ح�ص�ب�ت احلقل مل تكن مط�بقة حل�ص�ب�ت البيدر، 
م�ص�ء يوم فرز الأ�صوات ولكنه ا�صتيقظ على خ�ص�رة مل تكن ب�حل�صب�ن 

�صب�ح اليوم الت�يل.
فقد ح�صلت "لئحة الإرادة ال�صعبية"، اأي لئحة كرامي على ٢9٢77 
�صوتً� وف�زت بح��صلني مثله� مثل "لئحة التغيري احلقيقي" اأي لئحة 
ايه�ب مطر التي ح�صلت على ١٦8٢5 �صوتً� فقط، وف�زت اأي�صً� مثله� 

من  يقرب  م�  اأي  �صوتً�   ١٢45٢ الالئحتني  بني  والف�رق  بح��صلني، 
اإىل فوز الالئحة  اأدى  الف�رق ب�لك�صر الذي  ح��صل ك�مل، والالفت هو 
الث�نية بح��صلني والذي اأدى اإىل فوز الدكتور رامي فنج ب�ملقعد ال�صني 
اخل�م�س، هذا الف�رق هو 4٦ �صوتً�، اأي 00،0033 اأي ن�صبة 3 من الألف.
ويف وقت يحتل كرامي املركز الرابع وح�صل على ٦494 �صوتً�، اأي 

اأكرث بقرابة 30% من اأ�صوات فنج، ١500 �صوت تقريبً�.

كرامي يطعن بالنتائج
الد�صتوري  املجل�س  اأم�م  بطعن  تقدم  كرامي  في�صل  اخل��صر  الن�ئب 
النواحي  من  "مبكلة"  "معلوم�ت  كرامي،  م�ص�در  بح�صب  ت�صمن، 

واعرتاف�ت،  وت�صجيالت  وث�ئق  اىل  م�صتندًا  والق�نونية،  الد�صتورية 
وهو يبدي ارتي�حه اىل م� �صمعه من رئي�س املجل�س الد�صتوري الق��صي 
ط�نيو�س م�صلب من مواقف وت�صريح�ت حول التع�طي ب�صف�فية ومهنية 

مع الطعون املقدمة".
عن  فنج  ورامي  مطر  اإيه�ب  الف�ئزين:  النواب  بوجه  الطعن  وهذا 

املقعدين ال�صنيني، وفرا�س �صلوم عن املقعد العلوي، يف طرابل�س.

"اخرتاق القاعدة ال�سعبية"
ويعترب كرامي "اأن اخرتاق ق�عدته ال�صعبية، اإذا عطفن� عليه� احلجم 
الكبري من املخ�لف�ت الق�نونية، تبني اأنه ك�ن هن�ك قرار ب�إ�صق�طه، لالإمع�ن 
يف ت�صتيت البيئة ال�صنية وتفتيته�، خ�صو�صً� اأنني كنت �ص�أ�صكل مع عدد 
من النواب الآخرين للط�ئفة اط�رًا اأو مظلة �صي��صية، ف�خت�روا كم� يبدو 

ان ي�صيبوا الراأ�س حتى يرت�حوا".
وي�صتغرب كرامي "كيف اأن الديبلوم��صي المريكي ديفيد �صينكر اأعلن 
عن �صقوطه قبل اأن يتبلغ هو ر�صميً� ب�لنتيجة"، معتربًا ان "هذا الأمر 

يحمل م� يحمل من اإ�ص�رات ودللت".
ويك�صف كرامي اأنه "ميتلك "اأدلة م�دية قوية" دفعته اىل تقدمي الطعن، 
واهية  لأ�صب�ب  امللغ�ة  الأ�صوات  من  مئ�ت  على  اأدلته  يف  يعتمد  وهو 
ب�صرية يف عملي�ت اجلمع والحت�ص�ب،  اأخط�ء  ل يعول عليه�، وعلى 
كذلك هن�ك �صندوق ك�مل مل يحت�صب لأي لئحة وهو ب�ت يعرف بـ"لغز 
ال�صندوق ال�ص�ئع"، والذي ن�ل فيه كرامي، بح�صب املح��صر الر�صمية، 

5١ �صوتً�، علمً� اأنه خ�صر بف�رق 4٦ �صوتً�.
املجل�س  اأم�م  املقدمة  الطعون  نت�ئج  اأن  املت�بعة  امل�ص�در  توؤكد 
ح�صلت،  اإذا  اجلمهورية،  رئ��صة  انتخ�ب�ت  قبل  ت�صدر  لن  الد�صتوري 
وهي يف هذه احل�لة لن يكون له� اأي ت�أثري، ولكن بعد �صدوره�، واإذا م� 
جنم عنه� تغيري يف اأ�صم�ء بع�س النواب ف�إنه� �صتكون ذات ت�أثري كبري 
على الرتكيبة احل�لية، اإذ ان املجل�س الني�بي احل�يل �صبه منق�صم بني 
طرفني �صي��صيني متن�ق�صني ي�صعى كل منهم� حلي�زة اأكرثية ني�بية ولو 

بف�رق ن�ئب اأو اثنني!
دعون� ننتظر واإن غدًا لن�ظره قريب!

هل يعود فيصل كرامي اىل الندوة الربملانية؟

على  عزمت  يوم  تلقيته  در�س  اأول 
"املعلم"  من  ك�ن  ال�صح�فة  مهنة  مم�ر�صة 
ال�صت�ذ �صليم اللوزي، رحمه الله، �ص�حب 
يف  �صيته�  ذاع  التي  "احلوادث"  جملة 
والثم�نيني�ت.  وال�صبعيني�ت  ال�صتيني�ت 
واأ�صحى �ص�حبه� ورئي�س حتريره� جنمً� 
�ص�طعً� يف دني� الإعالم. يح�صب له امللوك 
والأمراء والروؤ�ص�ء والزعم�ء األف ح�ص�ب 
الأمر  يتطلب  عندم�  "احل�د"  لقلمه  نظرًا 

ذلك من وجهة نظره.
"الأن�"  اأبعد  الت�يل:  ك�ن  الأول  الدر�س 
اأي ل تتحدث عن نف�صك ول  يف كت�ب�تك، 
ت�صعر )ب�صم الت�ء( الق�رئ اأنك "اأفهم منه" 
اإليه ب�لن�ص�ئح ومتلي عليه الآراء  ت�صدي 

والأفك�ر.
يدي  على  وتتلمذت  �صمعت  مب�  عملت 
ال�صت�ذ الذي الذي ق�صى اغتي�ًل واأحرقت 
يده التي مت�صك ب�لقلم، وعلى بدي ال�صت�ذ 
الذي  الله،   العم رحمه  ابن  وليد عو�س، 
مديرا  ا�صحى  ان  بعد  علي  يق�صو  ك�ن 
لتحرير "احلوادث" وت�صلمت �صكرتريية 
املجلة  يف  الع�ملني  ب�أن  لظنه  حتريره� 
ب�أنني  و  احل�صود  بعني  اإيل  �صينظرون 
مل  لعمري  وهذا  كثريًا،  اأعمل  ل  "مدلل" 
يح�صل اأبدًا. اإذ كنت اأول من يح�صر اىل 
�صب�حً�  املزرعة"  كورني�س   " يف  املكتب 
من  مت�أخرة  �ص�عة  يف  يغ�دره  من  واآخر 

الليل.

ان  بعد   ١9٦8 الع�م  منت�صف  ذلك  ك�ن 
كت�به�  من  واحد  "احلوادث"  اأدخلني 
الب�رزين املح�مي الأملعي واللبق ال�صت�ذ 
�صقيق  اأ�صهر(  منذ  )تويف  اجل�صر  ب��صم 
خ�يل  ابنة  زوج  اجل�صر  ح�زم  املهند�س 
يف  نحبهم�  ق�صي�  اللذان  عو�س،  عف�ف 
ح�دث حتطم ط�ئرة يف م�صر ومعهم� وفد 
وزوج�تهم،  الطرابل�صيني  املهند�صني  من 
لأه�يل  كربى  ف�جعة  احل�دث  �صكل  حيث 
ال�صح�ي� ب�صورة خ��صة ولأبن�ء طرابل�س 

ب�صكل ع�م.
حلظة  وحتى   ١9٦8 الت�ريخ  ذلك  منذ 
عملية  يف  يتبني،  ال�صطور  هذه  كت�بة 
ح�ص�بية، اأنني اأم�صيت م� يق�رب الأربعة 
وخم�صني ع�مً� ع�ماًل يف احلقل الإعالمي 
اىل  اأو�صلتني  التي  ب�ملهنة  متيمً�  ع��صقً� 
العربي"  كـ"ال�صبوع  املجالت،  كربي�ت 
ال�صعودية  و"املجلة"  امل�ص�ء"  و"بريوت 
التي فتحت اأم�مي ب�ب الولوج اىل جريدة 
والوا�صعة  املعروفة  الو�صط"  "ال�صرق 
عن  "املجلة"  مع  ال�ص�درة،  النت�ص�ر 
والن�صر"  لالأبح�ث  ال�صعودية  "ال�صركة 
ع�صرة  اأربع  من  اأكرث  ون��صرة  م�لكة 
مطبوعة بينه� "�صيدتي" وهي" و"الرجل" 
التي  "ال�صرق الو�صط"،  و"اجلميلة" مع 
ع�م  مطلع  بريوت  يف  مك�تبه�  افتتحت 
١994، بعد ان اأم�صيت خم�س ع�صرة �صنة 
واأكرث  النوعية يل  النقلة  ك�نت  لندن،  يف 

م�صريتي  يف  وت�صويقً�  اأهمية  املحط�ت 
عند  هن�  اأتوقف  ان  اأود  ول  ال�صح�فية. 
تف��صيل م� مررت به وع�ي�صته، فهذا يحت�ج 
اىل ع�صرات �صفح�ت ان مل اأقل املئ�ت، لكن 
املرحلة،  تلك  يف  اأنه  اىل  ب�لإ�ص�رة  اأكتفي 
يف  الف�صل  الكلمة  ال�صورية  للقي�دة  ك�ن 
كل �ص�ردة وواردة عندن� يف لبن�ن. ولكي 
من�صي  اأين  واىل  لن�  يخطط  م�ذا  تعرف 
ذلك  غري  اىل  ذاك  اأو  ال�صتحق�ق  هذا  يف 
التعيين�ت والرتتيب�ت  من موا�صيع منه� 
اطالع  على  تكون  ان  بد  ل  والنتخ�ب�ت، 

ومعرفة مب� ي�صمره ال�صوري لن�.
وفق هذه املع�دلة �صعيت للح�صول على 
للج�نب  ع�ئدة  واآراء  اأخب�ر  من  امكن  م� 
لبن�ن. و�ص�عدين  ال�صوري يف م� يخ�س 
يف ذلك تعريف اىل الرئي�س الدكتور ب�ص�ر 
رئي�س  برفقه  معه،  اأجريت  الذي  ال�صد 

عبد  ال�صت�ذ  الأو�صط"  "ال�صرق  حترير 
له�  ك�ن  اأح�ديث  ثالثه  الرا�صد،  الرحمن 

اأكرب الأثر يف ال�صي��صة اللبن�نية.
بيت  اىل  اأ�صل  كي  �صبق  م�  �صردت 
اأخريًا  فعله  اأعتزم  م�  وهو  الق�صيد. 
اأخم��س  و"�صرب  وحذر  تردد  طول  بعد 
ب�أ�صدا�س". واملق�صود بكالمي هذا اإ�صدار 
الكثري  فيه  اأروي  يل،  الول  هو  كت�ب، 
طي  اأبقيته�  التي  والوق�ئع  الأ�صرار  من 
الكتم�ن على مدى �صنوات و�صنوات، حتى 
ج�ء من يحثني ويدفعني اىل ن�صر م� اأملك 
من معلوم�ت، وهو الزميل العزيز �ص�مي 
كليب ) لديه كثري من املوؤلف�ت( الذي رويت 
له ذات مرة كيف حملت ر�ص�لة من امللك عبد 
الله بن عبد العزيز- رحم�ت الله عليه- اىل 
الأ�صواء  من  بعيدة  ظلت  ال�صد  الرئي�س 
ومل يعلم به� اإل اثن�ن اأخي ال�صت�ذ الرا�صد 
تلح  راحت  بدوره�  التي  مهى،  وزوجتي 
علي لإجن�ز الكت�ب، فيم� اأن� كنت اأتخوف 
من وقعه على كثريين م� زالوا اأحي�ء وهم 
وع�صكريون  وروؤ�ص�ء  ق�دة  غ�لبيتهم  يف 

و�صفراء..
اأكتب يومً�  ب�أنني كنت  اإذا قلت  اأب�لغ  ل 
واأتوقف عن الكت�بة لأي�م واأن� يف حرية 
عن  اأعدل  اأو  قدمً�  اأم�صي  هل  اأمري.  من 
الث�ين  الأول غلب  التوجه  لكن  الفكرة؟!. 
بعد اأخذ ورد مع النف�س. وجل�صت طوال 
ال�صنة  منت�صف  وحتى  امل��صي،  ال�صيف 

يف  يجول  م�  الورق  على  اأخط  احل�لية، 
كنت  واأحداث  ذكري�ت  واأ�صتعيد  فكري 
من  ب�لأحرى  اأو  �ص�نعيه�  من  واحدًا 
املنخرطني فيه� واأحي�نً� "جنمه�" من دون 

مب�لغة.
التي دونته� ب�صدق  الوق�ئع  كثرية هي 
ذكرت،  كم�  عليه�،  �ص�هدًا  وكنت  واأم�نة. 
كت�ب  يف  وو�صعته�  جمعه�  يف  ووفقت 
ال�صت�ء  ف�صل  بدء  مع  �صدوره  اأتوقع 
ويحمل العنوان الت�يل "مهم�ت �صرية يف 

حي�تي ال�صح�فية".
على  هو  م�  ومنه�  ب�لفعل.  كذلك  هي 
ولكنني  والغرابة.  اخلطورة  من  ج�نب 
وعقدت  وجل  عز  الله  اىل  اأمري  اأوكلت 
يف  واملخب�أ  امل�صتور  ك�صف  على  العزم 
اىل  ذلك  يف  يعزوين  وذاكرتي  جعبتي 
وال�صبعني  ال�ص�د�صة  على  �ص�رفت  اأنني 
عن  ال�صت�رة  اأرفع  ان  يل  واآن  العمر  من 
ف�صول يف حي�تي مل تكن لتح�صل لو مل 
اأنخرط يف هذه املهنة التي ا�صحت ل مهنة 
البحث عن املت�عب بل مهنة النغم��س يف 

املخ�طر.
اأخريًا ولي�س اآخرًا اأعتذر خلروجي عن 
الدر�س الأول الذي تلقيته مع بداية عملي 
وكت�بي  نف�صي  عن  لأحتدث  ال�صح�يف 
على  الأوىل  للمرة  عنه  اأك�صف  الذي 
�صفح�ت "البي�ن" العزيزة على قلبي كم� 

�ص�حبته� الأعز الزميلة اأمل زيد حمزة.

»مهمات سرية يف حياتي الصحافية«

أ. ابراهيم  عوض
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السفري السعودي وليد البخاري ضيف مكرَّم عند الوزير حممد الصفدي

ه�:  ك�نت للوزير ال�صفدي كلمة ترحيبية ب�ملن��صبة فيم� يلي ن�صّ
مع�يل ال�صفري احلبيب وليد البخ�ري

زمالئي واإخواين... اأ�صدق�ئي الأحب�ء... اأهاًل و�صهاًل... ه�ت�ن 
الكلمت�ن هم� اخت�ص�ر لـ"حلْلت اأهاًل ووِطئَت �صهاًل"

املحبة  من  �صهاًل  ووِطئَت  اأهاًل  حلْلَت  حقً�  ال�صفري  مع�يل  في� 
والتقدير مل� متثل ولكم.

جت�صيدًا  ت�أتي  احلبيب،  ال�صفري  مع�يل  ي�  لطرابل�س  زي�رَتَك  اإن 
يرع�ه� جاللة خ�دم احلرمني  والتي  بلدْين�،  بني  الأخّوة  لعالق�ت 
�صمو  الأمني  عهده  وويل  العزيز  عبد  بن  �صلم�ن  امللك  ال�صريفني 
الزمن،  من  لعقوٍد  امتدادًا  ت�صكل  والتي  �صلم�ن،  بن  حممد  الأمري 
البلدين  بني  العالق�ت  هذه  تغمُر  للمملكة  البي�ص�ء  الأي�دي  ك�نت 

وال�صعبني ب�خلري والربكة.
اأم� وبعد اأن حّلت الغيمُة ال�صوداء واأرخت بظالِله� الق�متة على 
وك�ن  اخلري،  مملكة  مع  العالق�ت  تعطلت  ه،  واأر�صِ لبن�ن  �صم�ِء 
والعزمية  ال�صلبة  ب�لإرادة  اللبن�ين  ال�صعُب  يتحلى  اأن  الأمل 
ال�صوداء مطرًا ين�ص�ُب ويندثُر يف  الغيمَة  القوية ليجعل من هذه 
اأعم�ق البح�ر، لتعوَد وُت�صِرَق �صم�ُس العالق�ت من جديد مع مملكِة 

اخلري... ولكن، لالأ�صف، هذا م� مل يح�صْل حتى الآن.

العربية  اململكة  من  نتقدم  ونحُن  وع�صيبة،  �صعبة  الظروف 
ك�نت  الذي  للبن�ن  الدعم  برن�مج  على  ب�ل�صكر  ال�صعودية وفرن�ص� 
ي�صتعيَد  اأن  اأمل  وكلن�  احلبيبة،  طرابل�س  ربوع  يف  ثم�ِره  اأُوىل 
لبن�ن عزميَته وع�فيَته مب�ص�عدة اأ�صق�ئه العرب، وحُتلَّ روُح املحبِة 

والإخ�ء يف لبن�ن ويف الع�مل العربي. 
مع�يل ال�صفري احلبيب، 

واملحبة  الود  كلَّ  للمملكة  يحملون  وال�صم�ل  طرابل�س  اأهَل  اإن 
والتقدير، وهم يدركون حجَم املك�ئد التي تتعر�س له�..

التي  والأخط�ر  ال�صرور  جميع  من  ولبن�ن  اململكة  الله  حِفظ 
ترتّب�س بهم�. وال�صالم عليكم ورحمة الله وبرك�ته.

ومن جهته، األقى ال�صفري بخ�ري كلمة ارجت�لية ج�ء فيه�: 
ال�صالم عليكم ورحمة الله وبرك�ته.

كلمة ال�سفري وليد البخاري
وال�صكر  ال�صتقب�ل،  وحف�وة  املحبة  هذه  على  جميًع�  اأ�صكركم 
ولي�س  ال�صي�فة،  هذه  على  ال�صفدي  الوزير  ملع�يل  مو�صول 
فيح�ء  اإن  قوله  اأود  م�  فعاًل  لكن  طرابل�س.  يف  اأهلن�  على  بغريٍب 
طرابل�س واأهله� الكرام، هذه املدينة هي مدينة ال�صحر يف ال�صرق، 

وقدمت اأ�صع�ف م� ت�صتحق، لذلك، اليوم بداأن� املرحلة الأوىل من 
م�صروع ال�صندوق ال�صعودي الفرن�صي امل�صرتك، وك�نت طرابل�س 
الهتم�م الأول يف املرحلة التنفيذية الأوىل. امل�صروع اليوم ك�ن 
الزمنية  مدته  امل�صروع  وهذا  احلكومي،  طرابل�س  م�صت�صفى  يف 
التقديرية ٢١ مليون يورو، على 3 قط�ع�ت  امليزانية  4 �صنوات، 
ترميم  اإع�دة  قط�ع  وهو  جًدا  املهم  هو  الأول  القط�ع  اأ�ص��صية. 
امل�صت�صفى ك�ماًل بكل حمتوي�ته والبنى التحتية والبنية الأ�ص��صية 
� القط�ع الث�ين وهو تدريب ب�ل�صراكة  يف اخلدم�ت الطبية، واأي�صً
مع ال�صليب الأحمر، والأهم هو الدواء الذي يجب ان ُيوفَّر ب�صكل 
�صريع لأه�لين� يف املنطقة. امل�صروع وال�صندوق �صيكون�ن لعموم 
بداأن�  طرابل�س.  يف  لأهلن�  هم�  والأولوية  التوجيه  ولكن  لبن�ن، 
اليوم يف املرحلة التنفيذية. �صبب الت�أخري ك�ن اأمورًا تقنية خ��صة 
ون�صف  �صهرًا  اأّخرتن�  الفرن�صي،  اجل�نب  من  طلبت  ب�تف�قي�ت 
ال�صهر عن هذا احلدث املهم الذي ك�ن حمدًدا للتنفيذ. على كل ح�ل 
واهتم�م  ال�صعودية  والقي�دة  ال�صعودي  ال�صعب  حمبة  لكم  اأنقل 
اململكة. نحن موجودون ولن نتخلى عن لبن�ن، وكل اإن�ص�ن لبن�ين 
جمدًدا  لكم  ف�صكًرا  ال�صعودية.  العربية  اململكة  اهتم�م  حمور  هو 

على هذا احل�صور.

السفير البخاري مع املفتيني محمد إمام ومالك الشعار والنائبني كرمي كبارة وإيهاب مطر وفيصل كرامي

جانب من احلضورالوزير الصفدي مرّحباً بالنقيب جنا، ويبدو أ. ابراهيم عوض، النقيب دبليز ورئيس بلدية بحننيرئيس ومدير املستشفى احلكومي د. فواز حالب واالستاذ ناصر عدره يرحبان بالسفير البخاري

معالي السفير وليد البخاري ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام حتية من النائب طه ناجي للسفير وليد البخاري

الوزير والنائب السابق محمد الصفدي مستقبالً معالي سفير اململكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري

بح�س�ر ح�سد كبري من الفعاليات وال�سخ�سيات ال�سيا�سية والنقابية والثقافية واالجتماعية والدينية البارزة يف طرابل�س وال�سمال، اأقام ال�زير والنائب 
ال�سابق حممد ال�سفدي حفل غداء تكرميي ل�سفري اململكة العربية ال�سع�دية يف لبنان معايل ال�سفري وليد البخاري، يف قاعة طرابل�س، الذي اأثنى على 

احلفاوة الالفتة التي ا�سُتقِبل بها.
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»زيارَتَك لطرابلس يا معالي السفري جتسيد لعالقات األخّوة بني بلدينا«

الوزير الصفدي مرحباً باألستاذ أحمد صبح ويبدو أ. طوني حبيب وأ. كميل مراد

الوزير الصفدي مستقبالً أ. أحمد قمر الدين، ويبدو  أ. سعيد احلالب و أ. بسام رحولي

السفير البخاري يلقي التحية على نقيبة احملامني ماري تريز القوال

الوزير محمد الصفدي مستقبال الوزير فيصل كرامي 

الوزير محمد الصفدي مع النقيب منذر كبارة ويبدو د. مصطفى احللوةالسفير البخاري و أ. عبد الغني كبارة يتوسطهما د. عبد احلميد كرمية

وجوه وفعاليات بارزة في املدينة كانت حاضرة الستقبال السفير البخاري

السفير وليد البخاري مرحبا باألستاذ أحمد تامر واالستاذ حسان ضناوي

الوزير محمد الصفدي مستقبال الوزير سمير اجلسر

السفير وليد البخاري: طرابلس هي مدينة السحر في الشرق وقدمت أضعاف ما تستحقالوزير محمد الصفدي: أيها السفير احلبيب حللت أهال ووطئت سهالً

حمليات
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احل�س�ر

لّبى دعوة الوزير ال�صفدي كلٌّ من:
الدكتور  املفتي  اإم�م،  حممد  ال�صيخ  وال�صم�ل  طرابل�س  مفتي 
العلي�  الإ�صالمية  ال�صرعية  املحكمة  رئي�س  ال�صع�ر،  م�لك  ال�صيخ 
يف لبن�ن �ص�بقً� ورئي�س جمعية مك�رم الأخالق يف املين�ء ال�صيخ 
ن��صر ال�ص�لح، النواب احل�ليني: كرمي كب�رة، طه ن�جي، اإيه�ب 
في�صل  اجل�صر،  �صمري  ال�ص�بقني  الوزراء  خوري،  اإيلي  مطر، 
�ص�مي  ال�ص�بقني  النواب  درب��س،  ر�صيد  فتفت،  اأحمد  كرامي، 
طرابل�س  بلدية  رئي�س  الدين،  علم  عثم�ن  حبيب،  خ�صر  فتفت، 
ح�صن  الفيح�ء  بلدي�ت  احت�د  رئي�س  ميق،  ري��س  الدكتور 
غمراوي، رئي�س بلدية را�س م�صق� �صيمون نخول، رئي�س بلدية 
اأحمد  ال�ص�بق  طرابل�س  بلدية  رئي�س  وهبة،  م�صطفى  بحنني 
الدين،  علم  الق�در  عبد  ال�ص�بق  املين�ء  بلدية  رئي�س  الدين،  قمر 
عي�صى،  حممد  الدكتور  ال�صفري  زي�دة،  خ�لد  الدكتور  ال�صفري 
قن�صل اإ�صب�ني� ح�ص�م قبيطر، نقيب املح�مني م�ري ترييز القوال، 
نقيب  �ص�يف،  حممد  الأطب�ء  نقيب  حرب،  به�ء  املهند�صني  نقيب 
ال�ص�بقني: خلدون جن�، عبد  النقب�ء  ن�ظم حف�ر،  الأ�صن�ن  اأطب�ء 
رئي�س  خري�طي،  ن�صيم  رعد،  غ�ص�ن  كب�رة،  منذر  دبليز،  الرزاق 
امل�صلحة امل�لية و�صيم مرحب�، مدير ع�م وزارة النقل اأحمد ت�مر، 
رئي�س جمل�س اإدارة معر�س ر�صيد كرامي الدويل اأكرم عوي�صة، 
رئي�س املنطقة القت�ص�دية احلرة ح�ص�ن �صن�وي، رئي�س جمل�س 
التج�رة  غرفة  رئي�س  حبيب،  اأنطوان  الإ�صك�ن  م�صرف  اإدارة 
وال�صن�عة يف طرابل�س وال�صم�ل توفيق دبو�صي، رئي�س جمل�س 
مدير  حالب،  فواز  الدكتور  احلكومي  طرابل�س  م�صت�صفى  اإدارة 
رئي�س  زكي،  حممد  الجتم�عي  لل�صم�ن  الوطني  ال�صندوق 
رئي�س  احللوة،  م�صطفى  الدكتور  الجتم�عية  اخلدم�ت  جمعية 
رئي�س  كرمية،  احلميد  عبد  طرابل�س  يف  الأخالق  مك�رم  جمعية 
امل�صت�صفى احلكومي  جمعية جت�ر طرابل�س فواز احللوة، مدير 
ن�ئب  موا�س،  الرحمن  عبد  ق�دي�ص�  �صركة  مدير  عدرة،  ن��صر 
النت�ص�ر  موقع  حترير  ورئي�س  لالإعالم  الوطنية  الوك�لة  رئي�س 
الإلكرتوين اإبراهيم عو�س، رئي�س الرابطة الثق�فية رامز فري، 
امل�صت�ص�ر  حداد،  ع�مر  املين�ء  مدينة  يف  الهند�صة  دائرة  رئي�س 
فع�لي�ت  اىل  ب�لإ�ص�فة  ال�صريف،  خلدون  الدكتور  ال�صي��صي 
تربوية ومهنية واجتم�عية واقت�ص�دية يف املجتمع الطرابل�صي 

وال�صم�يل.
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غادة عي�سى- "البيان"

 ٢0٢0 اآب  من  الرابع  يف  بريوت  مرف�أ  لنفج�ر  الث�نية  الذكرى  تطل 
اأجزاء  ودّمر  جريح،  اآلف   ٦ ونحو  �صهيد   ٢00 قرابة  ح�صد  والذي 
كبرية من الع��صمة بريوت، وملف التحقيق بهذه اجلرمية التي هزت 
الع�مل جممد منذ 8 اأ�صهر حتى اإ�صع�ر اآخر ب�صبب عدم ا�صتئن�ف ق��صي 
التحقيق العديل ط�رق البيط�ر حتقيق�ته اىل حني بت طلب�ت الرد والنقل 
واملخ��صمة املقدمة من حم�مي الدف�ع عن بع�س املدعى عليهم ال�صي��صيني 
ومنهم الن�ئب�ن علي ح�صن خليل وغ�زي زعيرت، والن�ئب ال�ص�بق نه�د 
امل�صنوق، والوزير ال�ص�بق يو�صف فني�نو�س، ورئي�س احلكومة ال�ص�بق 
ح�ص�ن دي�ب واملدير الع�م للجم�رك بدري �ص�هر املوقوف منذ �صنتني، 
ومل ي�صدر القرار الظني، ومل يح�صم اأمر املوقوفني على ذمة التحقيق، 
لكي  التمييز  ملحكمة  الع�مة  الهيئة  تعيني  وتنتظر  ع�لقة،  الأمور  وكل 
تبت الدع�وى الع�لقة، مب� فيه� نقل امللف من الق��صي البيط�ر اىل ق��س 
امل�ل يو�صف اخلليل بحجة  املر�صوم ا�صري عدم توقيع وزير  لكن  اآخر، 
غي�ب التوازن الط�ئفي، الأمر الذي يعطل ت�صكيل روؤ�ص�ء اأ�صيلني ملح�كم 
واحلكم  مه�مه�  يف  لال�صتمرار  للهيئة  املفقود  الن�ص�ب  واإع�دة  التمييز 
تعطيل  وب�لت�يل   35 وعدده�  وغريه  البيط�ر  �صد  املقدمة  ب�لدع�وى 

التحقيق وتعرثه.
الرد ونقل  البيط�ر م�صمون عدد من دع�وى  الق��صي  تبّلغ  ان  و�صبق 
امللف من عهدته املقدمة من مدعى عليهم وموقوفني يف الق�صية، وذلك 
بعد ح�صوره اىل مكتبه يف ق�صر العدل يف بريوت يف الأ�صبوع امل��صي 

بعد غي�ب منذ ٢3 ك�نون الأول ٢0٢١ اإثر تبلغه دعوى رده املقدمة من 
الن�ئبني غ�زي زعيرت وعلي ح�صن خليل.

األفه اىل ي�ئه منذ حلظة  اأي ح�ل فملف تفجري امللف م�صّي�س من  ويف 
بدء التحقيق، ولي�س فقط عند ت�صلم الق��صي البيط�ر هذا امللف بل حتى 
عندم� عنيِّ الق��صي ف�دي �صوان حمققً� عدليً� بعد اإح�لة امللف على املجل�س 
رئي�س  على  �صوان  ادع�ء  ب�صبب  النفج�ر  وقوع  على  اأي�م  بعد  العديل 
احلكومة اآنذاك ح�ص�ن دي�ب والوزراء ال�ص�بقني علي ح�صن خليل وغ�زي 
زعيرت ويو�صف فني�نو�س ونه�د امل�صنوق، اإ�ص�فة اىل امل�صوؤولني الأمنيني 
والإداريني يف املرف�أ، ل�صيم� املدير الع�م للجم�رك بدري �ص�هر، مدير املرف�أ 
وموظفني  مرعي،  �صفيق  للجم�رك  ال�ص�بق  الع�م  واملدير  قريطم،  ح�صن 
اآخرين هم نعمة الرباك�س ون�يلة احل�ج وجورج �ص�هر ومي�ص�ل نحول، 
تفريغ  حلظة  منذ  امل�صوؤولي�ت  تولوا  الذين  امل�صوؤولني  من  غريهم  دون 
كل  ليط�ل   ٢0١3 ع�م  به�  وال�صم�ح  املرف�أ  يف  الأمونيوم  نرتات  �صحنة 
الروؤ�ص�ء والوزراء والإداريني والأمنيني الذين تع�قبوا من ٢0١3 حتى 
٢0٢0 بل اتهم البع�س منهم فقط، م� اأحدث ردة فعل �صلبية، حتى اتُّهم 
ب�ل�صتن�ص�بية يف توجيه الته�م�ت، اىل ان ا�صتق�ل وعنيِّ البيط�ر مك�نه، 
وبقيت النغمة ذاته�، ل بل ك�نت هن�ك م�آخذ على �صري التحقيق�ت اأنه� مل 
حتدد نه�ئيً� وب�صكل ح��صم م� اإذا ك�نت براميل الأمونيوم ا�صتعلت بفعل 
حريق ت�صببت به اأعم�ل احلدادة التي ك�نت تنّفذه� هيئة اإدارة املرف�أ ل�صد 
فجوة يبلغ قطره� 50 �صنتم بـ50 �صنتم يف جدار العنرب رقم ١٢،اأم اأنه كم� 

قيل ا�صتهدف املرف�أ ب�ص�روخ اإ�صرائيلي عرب ط�ئرة م�صرّية.
الب�ص�ئع  �صفينة  اأ�صح�ب  يالحق  مل  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 

من  واأبحرت  املولدويف  العلم  ترفع  التي  رو�صو�س"  يف  "اإم  الرو�صية 
مرف�أ مدينة ب�طوم اجلورجية، متوجهة ب�صحنة النرتات اإىل مدينة بريا 
يف موزمبيق، وعلى متنه� ٢750 طًن� من م�دة نرتات الأمونيوم. ولدى 
بلوغه� مرف�أ اإ�صطنبول توقفت ليومني، قبل اأن تبحر جمددًا وتتوقف يف 
مين�ء بريوت يف ٢١ ت�صرين الث�ين ٢0١3 ب�صبب م�ص�كل يف حمركه�. 
وعند التفتي�س الذي ق�مت به �صلط�ت الرق�بة يف املين�ء، ُقّرر اأن ال�صفينة 
لالإبح�ر،  �ص�حلة  غري  واأنه�  حتركه�  تعيق  كبرية  عيوب  من  تع�ين 
اأوكرانيني  اإثر ذلك من الإبح�ر. وك�ن على منت ال�صفينة ثم�نية  وُمِنعت 
ومواطن رو�صي واحد، ومب�ص�عدة القن�صل الأوكراين، اأفرج عن البح�رة 
اأفراد  من  اأربعة  بقي  بينم�  بالدهم،  اإىل  واأعيدوا  اخلم�صة  الأوكرانيني 

الط�قم، من بينهم قبط�ن ال�صفينة على متنه� لرع�يته�.
وخال�صة الأمر ان امللف دخل يف ده�ليز الت�صيي�س، الأمر الذي يعطل 
حكمً� الو�صول اىل احلقيقة والعدالة التي يط�لب به� اجلميع، وهذا اأمر ل 
يجوز لأنه ي�صيع حقوق ال�صح�ي� وكل املت�صررين من هذه الك�رثة، لكن 
مع الأ�صف ف�لق�ص�ء اللبن�ين كغريه من موؤ�ص�ص�ت الدولة ينخره الف�ص�د 
ويفتقر اىل ال�صتقاللية وال�صف�فية كون الق�ص�ة يتحركون وفق م�ص�حلهم 
تعيينهم  يف  الف�صل  له�  ك�ن  التي  املرجعي�ت  لإر�ص�ء  ويعملون  الذاتية 
على ح�ص�ب العدالة. ومن هن� �صرورة ان يكون الق�ص�ء م�صتقاًل وحي�ديً� 
ب�صكل ت�م لكي يقوم بواجبه ويحقق العدالة ويحمي حقوق الن��س ويدافع 
عن املظلوم، ول يكون بوقً� لأهل ال�صلطة املط�َلبة برفع يده� عن الق�ص�ء 
ليم�ر�س دوره ب��صتقاللية ك�صلطة ث�لثة ح�صب الد�صتور بعد ال�صلطتني 

الت�صريعية والتنفيذية. 

عبد الكايف ال�سمد- "البيان"

مل ي�صبق اأن ع�نى اللبن�نيون يف �صبيل احل�صول 
اأّي�م  اإّن  بل  ل  اليوم.  يع�نون  كم�  خبز  ربطة  على 
اللبن�نيني  ك�ن و�صع  الأهلية ١975ـ ١990  احلرب 
مع ربطة اخلبز اأف�صل مّم� هو عليه الآن، ومن يتذكر 
ل  حينذاك  اخلبز  ربطة  مع  و�صعه  ك�ن  كيف  منهم 

ينفي هذه املق�رنة اأبدًا.
اأ�صهر،  منذ  اخلبز  ربطة  مع  اللبن�نيني  مع�ن�ة 
اأم�م  طويلة  طوابري  الوقوف  اإىل  ق�صرًا  دفعتهم 
الأفران من اأجل ت�أمني لقمة العي�س لهم ولع�ئالتهم، 
كّل  متحّملني  قبل،  من  يعي�صوه  مل  م�صهد  يف 
احلكومة  تتربع  اأن  غري  من  والإه�نة،  الّذل  اأ�صك�ل 
والوزارات املعنية واجله�ت امل�صوؤولة يف و�صع حّد 

لهذه املهزلة التي ب�تت ل تط�ق.
�صبيل  يف  اللبن�نيني  كرامة  من  النتق��س  هذا 
بع�س  احتك�ر  منه  زاد  خبز،  ربطة  على  احل�صول 

للطحني  والتّج�ر  الأفران  واأ�صح�ب  املط�حن 
بيعه  اأجل  من  ب�إخف�ئه  اإّم�  يقومون  الذي  املدعوم، 
اإىل  تهريبه  اأو  اأعلى،  ب�صعر  ال�ّصوداء  ال�ّصوق  يف 
اخل�رج، ب�لتواطوؤ مب��صرة اأو غري مب��صرة مع اأهل 

ال�صلطة.

املط�حن  اأ�صح�ب  احتي�ل  اأّن  ِبّلة  الطني  وزاد 
الدخل  وذوي  الفقراء  املواطنني،  على  والأفران 
املحدود، يلقى دعمً� مب��صرًا من اأهل ال�ّصلطة، ذلك اأّن 
ربطة اخلبز تب�ع ب�صعر اأعلى من �صعره� الر�صمي، 
من حيث  اأقّل  وبعدد  الوزن،  من حيث  اأقّل  وبحجم 

اأّن حجم الرغيف قد تقّل�س بقدرة  الأرغفة، عدا عن 
ق�در.

عند  تقف  مل  اخلبز  ربطة  مع  اللبن�نيني  مع�ن�ة 
اأم�م  يوميً�  حت�صل  التي  ف�لإ�صك�لت  احلّد،  هذا 
وحميطه�  طرابل�س  يف  خ�صو�صً�  الأفران،  اأغلب 
ن�ر  اإطالق  من  يرافقه�  وم�  ال�ّصم�لية،  املن�طق  يف 
وتك�صري واجه�ت اأفران واعتداءات على املواطنني، 
واملنية  والبّداوي  واملئتني  الّزاهرية  يف  ح�صل  كم� 
غ�لبً�  يوؤّدي  عّك�ر،  اإىل  و�صوًل  وال�صّنية  والكورة 
يكفي  ل  وك�أّنه  قتلى،  واأحي�نً�  جرحى  �صقوط  اإىل 
على  احل�صول  �صبيل  يف  يع�نونه  م�  ذًل  اللبن�نيني 
ب�لّدم  مغّم�صة  الربطة  اأ�صبحت هذه  بل  ربطة خبز، 

اإىل ج�نب القهر والّذل والحتك�ر.
ال�صلطة  واأهل  احلكومة  بينم�  يح�صل  ذلك  كّل 
يقفون متفّرجني على مع�ن�ة املواطنني املتف�قمة يومً� 
بعد اآخر، ول�ص�ن ح�لهم يقول: اأم� اآن لهذه املع�ن�ة اأن 

تنتهي، ولهذا الّذل اأن يتم و�صع حّد نه�ئي له؟

التحقيق بانفجار املرفأ ضاع يف البازار السياسي

ربطة خبز مغّمسة بالّذل والّدم
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حديث الساعة

كتبت اإ�سراء ديب

اعت�د اأه�يل طرابل�س على اللتزام بع�دات وتق�ليد كم� 
�صنن دينية مل يتخّل اأّي منهم عنه� يف فرتة الأعي�د التي 
حتّل على املدينة هذا الع�م بظروف ق��صية، لكّنه� متوّقعة 
مع العهدين الرئ��صي اأوًل واحلكومي ث�نًي�، اللذين اأطلق� 
اإىل  طريقة  وب�أ�صهل  تو�صلن�  التي  امل�آ�صي  لكّل  العن�ن 

طريق جهنم الوعرة. 
مُيكن القول، اإّن ذبح الأ�ص�حي، �صراء كعك العيد، �صراء 
�صة للعيد وغريه� من  اأو اإعداد املعمول، واحللوى املخ�صّ
التف��صيل، ك�نت كّله� ح��صرة هذا العيد على الّرغم من 
احل�ل املعي�صية املرتّدية، ل �صيم� يف م� يتعّلق مبو�صوع 
ل�صبٍب  الأخرية  الأّي�م  ك�ن مزدهًرا يف  الذي  الأ�ص�حي 
ب�ت معروًف� ويك�د يكون ال�صبب الوحيد لبق�ء الن�ص�ن 
مرتبط  وهو  البالد،  هذه  يف  العي�س  يف  وا�صتمراره 
ب�ملغرتبني الذين اأنع�صوا الأ�صواق واأع�دوه� اإىل احلي�ة 
بدولراتهم التي ح�صرت �صواء عرب التحويالت امل�لية 

مب�ص�ركة  العيد  عطلة  لق�ص�ء  �صخ�صًي�  ح�صورهم  اأو 
اأه�ليهم هذا الع�م. اإّن الإقب�ل الكبري على الأ�ص�حي هذا 
الع�م، اأّدى اإىل ارتف�ع اأ�صع�ر كيلو اللحم، وهو ارتف�ع 
مل ينعك�س اأبًدا على ن�صبة ال�صراء التي ك�نت مرتفعة، 
� على حي�ة  وب�لت�يل اإّن عملية الذبح هذه تنعك�س اأي�صً

ة  الكثري من الفقراء الذين ح�صل عدد كبري منهم على ح�صّ
اأو ح�ص�س منه�، م� اأ�صعل "حفالت ال�صواء" خالل فرتة 
ة مع  العيد اأو بعده�، وهي احتف�لية ل ُتقّدر بثمن، خ��صّ
حرم�ن الكثري من املواطنني من نعمة تذّوق اللحمة مع 
غالء اأ�صع�ره� يف الأ�صواق خالل الع�مني امل��صيني. كم� 

اأو  العيد  اأنف�صهم من حلوى  الأه�يل  مل يحرم عدد من 
املعمول، لكن تتمّيز عملية �صرائهم لهذه املواد التي ُتزّين 
بـ"القت�ص�د" اأو العتم�د على الأولوي�ت  فرحة العيد، 
اإذ اعتمدت ع�ئالت على معمول التمر ل الف�صتق  فيه�، 
�صوكول  كيلو  ب�صراء  اأخرى  ع�ئالت  اكتفت  وقد  مثاًل، 
بجودة ب�صيطة اأو متدنية، وذلك يف تركيز م�صتمّر على 
�صرورة بّث روح العيد الإيج�بية التي ُتعيد احلي�ة اإىل 
قلوب الطرابل�صيني الذين قتلهم الأزم�ت. يف الواقع، اإن 
م� ينق�س طرابل�س يف اأّي�م العيد وقد يحت�ج اإىل دعم 
مراكز  اإن�ص�ء  �صرورة  يف  فيكمن  ب�لت�أكيد،  املغرتبني 
والآمنة،  املتطّورة  املالهي  كمدن  والرتفيه  لالألع�ب 
�صة لّلعب يف  ف�صحيح اأّن البع�س قد يجد مراكز خم�صّ
املدينة، لكّنه� قد تكون "خميفة ب�لن�صبة للبع�س خوًف� 
من غي�ب اأعم�ل ال�صي�نة عنه�، وقد تكون قدمية ب�لن�صبة 
اأخرى  ملن�طق  التوجه  اإىل  يدفعهم  ك�ن  م�  لآخرين"، 
بعيدة ل�صطح�ب اأطف�لهم اإىل اأم�كن يرونه� اأكرث اأم�ًن� 

� على خدمة الزب�ئن. وحر�صً

كتبت ج�دي االأ�سمر

الّطفلة  املوت  ح�صد  امل��صي،  حزيران   ٢٦ يف 
�صنوات،  الب�لغ 5  جوم�نة ديكو يف ربيع طفولته� 
املغر.  �صهر  حّي  يف  منزله�  مبنى  �صقوط  اإثر 
ترا�صق  ا�صتنك�ر،  بي�ن�ت  الع�دة:  جري�ن  وعلى 
ل، تهم، اأّي �صيء وكّل �صيء متوّقع  م�صوؤولي�ت، تن�صّ
ان�صّمت  الروح  هذه  اأن  املهم  الف�جعة،  بعد  وقوعه 
التي ي�صط�ده� �صوء  الع�برة  اإىل ق�فلة من الأرق�م 
ط�لع من ولدوا وع��صوا يف واحدة من اأكرث البوؤر 

بوؤ�صً� يف طرابل�س.
امل��صي،  الفطر  عيد  اأي�م  اأحد  اأ�صتذكر يف  زلُت  ل 
طفولة  اأحتّرى  املغر  �صهر  اإىل  م�صيً�  نزلُت  حني 
والدي، ل زلت اأرى اأم�مي الأرجوحة اخل�صبّية التي 
ميتطيه�  ك�ن  وقد  اأ�صخ��س،  لأربعة  ب�لك�د  تّت�صع 
العيد.  اأه�زيج  يرّددون  اأطف�ل،  ع�صرة  من  اأكرث 
اعرتتني م�ص�عر خمتلطة.  بني اأّن العيد اّلذي ن�ص�أل 
عن غي�به وجدته هن�، واأّن هوؤلء الأطف�ل يعرفون 
اأفرح...  فرُحهم  فجعلني  للعيد،  معنى  ويعطون 
�صقوط  خطر  من  متّلكني  الذي  التوج�س  وبني 
وهي  وه�ص��صته�،  اكتظ�ظه�،  ب�صبب  الأرجوحة 

�صهر  ي�صغل  اّلذي  املك�ين  احلّيز  كّل  حرفّيً�  جت�ّصد 
اأ�صرطة  وت�ص�بك  لالنهي�ر،  الآيلة  ب�لأبنية  املغر، 
الكهرب�ء، والبنى التحتية والفوقية امله�ّصمة والتي 
ثّمة  الأهلية...  احلرب  قبل  منذ  �صي�نته�  يجِر  مل 
يف  يعي�صون  من  بق�ء  يف  الأعجوبة  ت�صبه  ظ�هرة 
�صهر املغر على قيد احلي�ة. لطف اخل�لق؟ ا�صتثن�ء 
الأقدار؟ بركة الأولي�ء؟ اإرادة العي�س؟ ل اأعرف. لكن 
اأحي�ء، وحّقهم  اأّن �صّك�ن هذه الأحي�ء هم  اأعرفه  م� 
واملركزية،  املحلية  ال�صلطة  يف  "موّظف"  كّل  على 
من  ال�صعب،  اأموال  من  مع��صه  يتلّقى  موّظف  نعم 

حّقهم عليه اأن يوّفر لهوؤلء ال�صك�ن امل�أوى الآمن.
كّل  ب�أّن  انطب�عً�  املغر  �صهر  يعطيك  تزوره،  حني 
احلّي،  هذا  واأخرى.  حلظة  بني  �صيته�وى  �صيء 
اّلذي ي�صّكل م�صقط راأ�س لأحد اأهّم نواب طرابل�س، 
بيوته�  تدخل  ل  ع�صوائّية  اإىل  الّزمن  بفعل  حتّول 
نهر  رطوبة  ال�صم�س  غي�ب  مع  وت�ص�فر  ال�صم�س، 
دخلُت  اأنف��صه.  على  ال�صقف  كتم  اّلذي  علي  اأبو 
براداتهم  لأ�صّور  الق�طنني  بع�س  بيوت  يوم  ذات 
الف�رغة، خرجت خمتنقة من فعل الرطوبة ورائحة 
العطن. فيم� الأولد يلعبون ب�لكرة يف اأزّقة ت�صقفه� 
برك  فيه�  وتتجّمع  املت�ص�بكة  الكهرب�ء  �صرط�ن 

البوؤ�س" اّلتي  "اأدوات  بع�س  وهذه  الآ�صنة.  املي�ه 
ت�صتحكم يف هذا املجتمع التحتّي و"الث�لث" )على 
املغر  �صهر  فال  ال�صه�ل(،  نهلة  الدكتورة  تعبري  حد 
اأدنى �صّك جم�ل  مدينة، ول هو ريف، ولكّنه بدون 
�صّك�نه  يح�ول  انتظ�مي،  غري  و�صكنّي  اجتم�عي 
ال�ص�كن  عالقة  ولأّن  الق��صية،  �صروطه  مع  الت�أقلم 
وانتم�ئه  ملواطنته  مب��صرة  ترجمة  هو  ب�حلّي 
يعي�س  اأن  العي�س،  يتحّول  لن  كيف  يعي�س،  حليث 
من  �صرب  اإىل  املغر،  �صهر  ع�صوائّي�ت  يف  فرد  كّل 
انتق�مً�  الذات  وجلد  ال�صلطة،  على  النقمة  �صروب 

من ال�صلطة؟
�صتظهر  الأخرية  للف�جعة  وجيزًا  ا�صتعرا�صً�  اإن 
لأّي مدى ل ت�ص�وي اأرواح هوؤلء املواطنني �صيئً�: 
"لف�جيت" ا�صطدمت  من  �ص�حنة  لأّن  انه�ر  املبنى 
جوّية  �ص�عقة  ف�إن  اله�ص��صة،  ب�لغ  املبنى  ولأن  به، 

�صّرعت �صقوطه!
الآث�ر  "مديرية  على  اللوم  يلقي  البلدّية  رئي�س 
املب�ين  لرتميم  طلب  اأي  برف�س  الثق�فة  وزارة  يف 
الأثرية حتى لو توفرت الأموال الالزمة له�"... لكن 

م� عالقة املب�ين الأثرية مببنى �صكني؟
وغريه  املبنى،  ب�ص�أن  تقريرًا  اأعّدت  واإذ  والبلدية 

من املب�ين املتداعية يف ب�ب التب�نة والقبة و�صهر 
املغر، مل تلَق جت�وبً� �صواء من املديرية الع�مة لالآث�ر 
اأو الهيئة العلي� لالإغ�ثة. ولكن هل تكون البلدية قد 
وفت بواجبه� يف تدارك الكوارث الإن�ص�نية؟ البلدّية 
لي�صت �صركة ا�صت�ص�رية ول جريدة. البلدية �صلطة 
تقريرية وتنفيذية، وعليه� اأن ت�صتمّر ب�ل�صغط على 
املعنيني ب�لأمر من وزارات واإدارات ع�مة يف ح�ل 
ب�مل�صوؤولية  الإلق�ء  ولي�س  الإمك�ن�ت،  له�  تتوفر  مل 

على الآخرين �صوى اعرتاف �صمنّي ب�لتق�صري.
اأتخّيل لو اأّن مبنى اأو اأي ح�دثة من هذا النوع قد 
اأرواحً� من  وقعت يف حّي �صكنّي ف�خر، وح�صدت 
ذوي النفوذ اأو اأبن�ئهم، هل ك�ن �صيمّر اخلرب مرور 

الكرام، وُتن�صى اجلرمية ك�أّنه� م� ك�نت؟
�صهر املغر، حّي املن�صّيني املن�صّي... وجريانهم يف 
اأحي�ء طرابل�س.  التب�نة والقبة واملنكوبني و�ص�ئر 
مل تعد اأنظ�ر النواب واملر�صحني تتجه �صوبهم لأّن 
هذه  يف  يحوم  املوت  وحده  انتهت.  النتخ�ب�ت 
الأحي�ء  اأبن�ء هذه  يتمّرد  مل�ذا  الأرج�ء. وي�ص�ألونك 
هذه  اأه�يل  �صيخربكم  يوم،  ذات  الّدولة؟  على 
الأحي�ء مل�ذا ينقمون على الدولة ويتمّردون عليه�، 

هذا اإن بقي منه� اأحٌد يخرب.

املغرتبون ُينعشون العيد بتفاصيله!

ضهر املغر: عشوائيات وموت عشوائّي
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�صديقي واأخي اأبو ع�صري: اأقف اليوم على �صرفة 
الزمن لأ�صكب دمعة حزن واأمل على غي�بك وفراقك.
كنَت الأخ الذي مل تلده اأّمي، وكنَت ال�صديق يف 
وقت ال�صدة وال�صيق، مل تتواَن يومً� عن الوقوف 
تف��صيل  يف  الن�صوح  املحب  وقوف  ج�نبي  اىل 

حي�تي وم�صرية عملي.
هل تدرك اأخي ب�ص�م كم ي�صقيني اأن اأحتدث عنك 
اليوم واأن اأرثيك وقد خطفك املوت بلمح الب�صر 

بال اإنذار وبال ا�صتئذان؟
كن�  حني  خميلتي  يف  الذكري�ت  �صريط  مير 
ج�رْين يف حيٍّ واحد بل يف عم�رة واحدة، فكن� 
لل�صديقنْي  واملثل  النموذج  وكن�  الرفيقني،  نعم 
ال�صخ�صية  عالقُتهم�  امتدت  اللذين  املخل�صنْي 
وا�صتمرت على مدى خم�صني ع�مً� متّوجة ب�لود 

والوف�ء واملحبة ب�أبهى �صوره� واأرقى مع�نيه�.
الل�ص�ن  ويعجز  احلرب  ويجف  الكلم�ت  تتلعثم 
ح�صرة  يف  واأملي  وحزين  م�ص�عري  و�صف  عن 

موتك اأخي الغ�يل.
متّر �صور امل��صي البعيد والقريب يف خميلتي 
�صراعً� لتثني اأعظم الثن�ء على اأخالقك وا�صتق�متك 
وعروبتك،  وطنيتك  واأ�ص�لة  مواقفك  و�صالبة 
املواقف  هذه  تعداد  يف  ال�صرت�ص�ل  اأحببُت  ولو 

لحتجت اىل �صفح�ت و�صفح�ت.
نعم ي� اأخي اأبو ع�صري، كنَت مفخرة لن� ولأهلك 

وجلميع اأ�صدق�ئك.

�صّليَت يف حمراب احلق والعدل، واأعطيَت املثل 
ال�ص�لح للن��س ب�أن القيم يف هذا الع�صر الب�ئ�س 
وفرُعه�  الأر�س  يف  ث�بتً�  اأ�صلُه�  يكون  اأن  ميكن 

�ص�ربً� يف ال�صم�ء.
اأيه� املرتّجل اليوم عن �صهوة جواده... كم اآملني 
غي�ُبك، وكم اأحزنني واأ�صق�ين رحيلُك. ولكم دعوُت 
برع�يته...  ق�متك  ويكالأ  بعن�يته  يتولك  اأن  الله 
ك�ن  جواره،  اىل  الرحمن  دعوة  لبيَت  وعندم� 

رحيلك ال�صهم الذي اأ�صمى وال�صيف الذي اأدمى.
طرابل�س خ�صرت برحيلك ق�مة ق�نونية واإن�ص�نية 

ا�صتثن�ئية.
الأحّب�ء..  اأحّب  ي�  عليني  يف  عليك  ف�ل�صالم 
ولرْيحْمك الله رحمة وا�صعة، ولْيكن لن� من بعدك 

ال�صرب اجلميل ولأهلك ح�صن العزاء.

ال�زير ال�سابق حممد ال�سفدي

قوله جل  الأحب�ب  م�ص�مع  على  اأتلو  البدء  يف 
اأ�ص�بتهم  اإذا  الذين  ال�ص�برين  "وب�صر  وعال:  
م�صيبة ق�لوا اإن� لله واإن� اإليه راجعون"، وبعده� 
والعني  يخ�صع  القلب  اإن  ر�صولن�  قول  اأ�صتعري 
نردد  ولكنن�  ملحزونون،  ب�ص�م  ي�  بك  واإن�  تدمع 
معه، ول نقول اإل م� ير�صي الله ربن� اإن� لله واإن� 

اإليه راجعون".
الق�ئلني ان ح�صن ال�صرب  اأب� ع�صري مع  اإنن� ي� 
اأعطى  الذي  والله  الثواب  مفت�ح  النوازل  عند 
امل�صيبة  على  ال�ص�برين  وعد  قد  اأخذ  والذي 
واأمل  الوداع  ح�صرة  ومع  والثواب،  ب�لرحمة 
والأخوة  ولالأبن�ء  للزوجة  نقول  الفراق 
حمتوم  �صبيل  املوت  اإن  والأحب�ب،  والأخوات 
موؤخر  ول  عنه  دافع  ل  والآخرين  الأولني  على 
مربم  �ص�مل  حكم  ف�ملوت  الع�ملني.  رب  ق�صى  مل� 
واأنت كنت خري من يعلم هذا الأمر، اأم� الأحب�ب 
فم� عليهم �صوى ال�صرب ولهم فيه مزيد من الأجر.

ي� اأب� ع�صري، لقد عرفتك اأخً� حمبً� وزمياًل وفيً�، 
اأهلك زوجً� حنونً� واأبً� ح��صنً� واأخً�  كم� عرفك 
عرفْتك  كم�  والرتبية،  الدم  رابطة  يقدر  روؤوفً� 
املذيلة  وال�صفح�ت  والأقالم  املح�كم  ق�ع�ت 
جم�ل  يف  �صيم�  ول  املج�لت،  كل  يف  بتوقيعك 
الق�نون ف�ر�صً� ل ي�صق له غب�ر، ورائدًا من رواد 

مهنة املت�عب وامل�صق�ت.
و�صمعت  وداعك  يف  م�صيُت  لقد  ع�صري،  اأب�  ي� 
تلهج  �صمعته�  احلق،  اأقالم  وهي  اخللق  األ�صنة 
ب�لثن�ء عليك وب�حل�صرة على فراقك، واأن� ك�نت 
الق�ص�ء  حمراب  اأم�م  ووقف�ت  وقف�ت  معك  يل 
فكنت عنوان الحرتام، حتى اأنني كثريًا م� كنت 

اأن�قة  ت�ص�بق  وكلم�تك  �صفري،  لغة  لغتك  اأقول 
ك�بر،  عن  ك�بر  موروثة  �صف�ت  وهي  ملب�صك، 
لديك  ترك  قد  والدك  املرحوم  ب�أن  اأ�صهد  واأن� 

الدبلوم��صية التي ا�صتهرمت� به�.
لدى اجلميع  لفقدك  ك�ن  اأب� ع�صري  ي�  واأخريًا، 
دمعة حّرى، ومع رحيلك جل م� اأطلب ان يوليك 
وامللتقى  واإح�ص�نً�  غفرانً�  الرحيم  الرحمن 
ق�ل جل يف عاله  الذي  الله تع�ىل  غدًا بني يدي 
اتقى"  ملن  خري  والآخرة  قليل،  الدني�  مت�ع  "قل 
لعب  الدني�  احلي�ة  "اإمن�  �صبح�نه  ق�ل  وكم� 
ولهو وزينة".وعلى كل ح�ل ل اأدري واأن� اأكتب 
مق�عد  اىل  الذكرى  بي  ع�دت  مل�ذا  الكلم�ت  هذه 

الدرا�صة واىل اأبي�ت لأبي نوا�س اأختم به�:
وم� الن��س ل ه�لك ابن ه�لك

وذو ن�صب يف اله�لكني عريق
اإذا امتحن الدني� لبيب تك�صفت

له عن عدو يف لب��س �صديق
رحمك الله رحمة وا�صعة واأدخلك ف�صيح جن�نه 

ول نقول اإل م� ير�صيه. 
النقيب خلدون جنا

كلمات من القلب يف رحيل رجل العدل والقانون النقيب بسام الداية
�أخي �حلبيب �أبو ع�شري... كم �آملني رحيلك

دمعة على �لب�شام
رفيقي وزميلي ب�ص�م،

يف  "حلبة"  من�صة  على  الأوىل  للمّرة  التقين� 
جمموعة  نحن  طرابل�س،  يف  البلدي  امللعب 
تعديل  م�صروع  على  املنتف�صني  الطالب  ممثلي 
خ�طبت  عندم�   ،١9٦٦ ع�م  املدر�صية  املن�هج 
مدرج�ت  على  الطالب  اجلهوري  ب�صوتك 
املرعبي  وطالل  اأنت  احللبة  على  كّن�  امللعب، 

ورا�صد املقدم واأن� وغرين�...
ال�صنوات  يف  ت�بعن�ه�  بينن�  موّدة  مَنت 

اجل�معية يف بريوت...
الأوىل  ال�صنوات  من  بدءًا  املوّدة  توّطدت  ثّم 
مكتب  يف  متدّرجً�  وكنت  املح�م�ة  ملم�ر�صتن� 
يف  تتدرج  كنت  فيم�  الرا�صي  �صوقي  املرحوم 
مكتب املرحوم ر�صيد فهمي كرامي... حتى اأنك 
يل  حق  نق�بية  انتخ�ب�ت  اأول  عند  اإيّل  طلبت 
فيه� امل�ص�ركة، قبلك، ان اأنتخب "عنك" اأ�صت�ذك 
ا�صتج�بة  التزمت  واأن�  كرامي،  فهمي  ر�صيد 

لطلبك دون معرفة �ص�بقة ب�أ�صت�ذك...
ثّم تب�دلن� الت�أييد يف النق�بة على مّر الدورات 
من  معن�  يتع�طف  ممن  ح�صد  مع  النتخ�بية 
لنق�بة  الرت�صح  يف  رغبت  وعندم�  الزمالء، 
كنت  بل  ملوافقتي  حتت�ج  تكن  مل  املح�مني 

مت�أكًدا ب�أنني "معك" يف ال�صراء وال�صراء...
وفزت يف النق�بة فوًزا كبرًيا كنت ت�صتحّقه.

�صريح  زرت  الفوز  بعد  اأنك  اإيل  واأ�صريت 
والدك ع�صري الدايه لتقف اأم�مه نقيًب� للمح�مني 

وهذا م� يف�خر به اأبو ب�ّص�م يف قربه...
ملرافقتك  ولزوجتي  يل  دعوتك  ب�متن�ن  اأذكر 
حل�صور  املغرب  اإىل  ع�صري  ام  ومرافقة 

رافقن�  وقد  العرب  املح�مني  احت�د  اجتم�ع�ت 
دبليز  الرزاق  عبد  النقيب  الرحلة  هذه  يف 
جوزيف  الأ�صت�ذ  النق�بة  وممثل  ندى  وال�صيدة 

عبدو.
ت�ريخ  حفظت  للمح�مني  كبرًيا  نقيًب�  كنت 

النق�بة واأعليت من �ص�أنه� وطنًي� وعربًي�.
الروؤ�ص�ء  اأم�م  ي�صدح  �صوتك  وك�ن 
وامل�صوؤولني مدافًع� عن احلق واحلرّية واحلي�ة 

الكرمية.
تهتم  للمح�مني  واأًخ�  اأًب�  نقيًب�  وكنت 
الأفراح  ت�ص�ركهم  و�صوؤونهم  مب�ص�حلهم 

والأتراح.
التح�ق  ت�أمني  يف  واهتم�مك  جهدك  اأن�صى  لن 
�صعيت  عندم�  امل�لية  وزارة  يف  جوي  ابنتي 
ال�صفدي  حممد  الوزير  مع  حثيثً�  �صعًي� 

ل�صعيك. ف��صتج�ب 
رفيقي وزميلي،

املحببة  ذكراك  لكن  اأدم�ين،  املف�جئ  غي�بك 
ترافقني اإىل اأن نلتقي.

النقيب ج�رج م�راين

غيابك �ملفاجئ �أدماين
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كلمات من القلب

الأ�صحى  عيُد  متوز،   ١0 الأحِد،  يوِم  �صب�َح 
املب�رك، وَبَدَل اأن اأُع�يَدُه، ودَّعُتُه.

وقلُت  درب��س،  ر�صيد  ب�لنقيب  ات�صلُت  للوهلة، 
له، َغَدَر املوُت ب�ص�حبن�، وغ�َدَرن�، على حني غفلة، 

�صن�صت�ُق اإليه.
من  ْت  فرَّ دمعًة،  حب�صُت  تعزيتك،  يوم  يف  زبيده، 

عيني، الدمعُة، اأ�صدُق تعبريًا مم� كتبُت واأكُتْب.
ب�ّص�م الدايه، راَفقُتُه نقيبً� للمح�مني عن طرابل�س 
�صنة ٢0١١– ٢0١٢، اأذكُر منه� بع�س املواقف التي 
وبريوت،  طرابل�س  يف  املح�مني  نق�بت�  اتخذته� 
 ٢0٢١/3/9 بت�ريخ  عنهم�  ال�ص�در  البي�ن  ومنه� 
بت�ريخ  انعقد  الذي  امل�صرتك  ال�صح�يف  واملوؤمتر 
ال�ص�بقني  النقب�ء  مع  والجتم�ع   ،٢0١٢/3/٢١
والنواب  والوزراء  النق�بتني  جمل�س  واأع�ص�ء 
حول   ،٢0١٢/5/١7 بت�ريخ  انعقد  الذي  املح�مني 
رئي�س  تعيني  ووجوب  لبن�ن  يف  الق�ص�ء  و�صع 
ملجل�س الق�ص�ء الأعلى، وقد ك�ن للنقيب الداية كلمة 

ق�ل فيه�:
لواقع  مراآة  وهو  الراهن  الق�ص�ئي  "الو�صع 
ال�صلطة الث�لثة، ُي�صري نظرًا للنق�س يف عدد الق�ص�ة 
وبخ��صة  املكننة  وعدم  الق�ص�ئيني  وامل�ص�عدين 
الق�ص�ء الأعلى،  ب�صبب عدم اكتم�ل ت�صكيل جمل�س 
من  اأنه  مع  لبن�ن،  يف  الق�ئمة  املوؤ�ص�ص�ت  ب�نهي�ر 

املفرت�س اأن يكون املث�ل لفع�لية تلك املوؤ�ص�ص�ت.
اإنن� على ثقة ب�أنن� نرف�س جميعً� ان نبقى �ص�متني 

متفّرجني حتى انهي�ر الهيكل.
بنف�صه جت�ه حمنة  ين�أى  اأن  من�  اأحد  ي�صتطيع  ل 
الوطن  م�صوؤولون جت�ه  اأنتم ونحن  لأنن�  الق�ص�ء، 
واملواطن، جت�ه لبن�ن، الذي ب�نتم�ئن� اليه نعتّز..." 
م�  على  الق�ص�ء  و�صع  زال  م�  تلك،  �صرخته  ورغم 

ق�له فيه واأ�صد.
يف  املح�مني  لنق�بتي  ال�صحفي  املوؤمتر  واأذكر 
طرابل�س وبريوت الذي انعقد بت�ريخ 8/8/٢0١٢ 
وقد  الإن�ص�ن  وحقوق  الع�مة  احلري�ت  مبو�صوع 

�صدر عنه بي�ن تاله النقيب الدايه ومم� ج�ء فيه:
لبن�ن  يعي�صه  الذي  الكبري  التف�ّصخ  واقع  "اأم�م 
من  كثري  يف  ال�ص�ربة  والفو�صى  وجمتمعً�،  دولة 
انقالب  من  ُيرافقه�  وم�  الوطنية  حي�تن�  من�حي 
واحتج�ز  للطرق�ت  وقطع  م�صّلحة  ومظ�هر  اأمني 
حم�ية  وجوب  النق�بت�ن  ترى   ،... للمواطنني، 
واحليلولة  امل�صريف  والقط�ع  الوطني  القت�ص�د 
الع�مة  ب�مل�لية  الثقة  من  النيل  حم�ولت  دون 

والقت�ص�د اللبن�ين... "
واإن اأذكر، فال اأن�صى مرافقتي له ملّرات اىل له�ي 
به  اأُعجب  وقد  بلبن�ن،  اخل��صة  املحكمة  حيث 
ق�ص�ته� لإمل�مه ب�للغة الفرن�صية وحلّجته يف من�ق�صة 

الأمور وملنطقه الق�نوين ال�صليم.
ب�ري�س  اىل  الع�ئلية  الرحالت  اأذكر،  م�  واأكرث 

والب�قي اأثره� طيبً� يف الب�ل.
تلك الأي�م، م�صتحيل ن�صي�ن حالوته�.

ل الداخل يف�صله� عن� ول اأثره� ينطفئ يف داخلن�.
ب�إ�صراقة  دربه  رفيقة  بقربه،  زبيدة  وحالوُته�، 
عن  و�صوؤاله  واأن�قته�،  حم�صره�  و�صف�ء  وجهه� 
واإن  اّلتي،  ودام  وه�ين  ب�ّص�م،  و�صغريه  ع�صري 
ين�ديه�  ب�له،  يف  دائم�َ  فك�نت  اإ�صب�ني�  يف  ك�نت 
اأحببن�ه�  عنه�،  كالمه  كرثة  ومن  بــ"دامو" حتبُّبً�، 

ِته له�.  على حمبَّ
ع�ئلة طرابل�صية عريقة يف لبن�نيته�.

واأ�صح�ُبه، من ال�صم�ِل اىل كلِّ لبن�ن، وجدوا فيه 
ومع�صرًا  طلب�ِتهم  يف  بً�  وَع�صَ ملّم�ِتهم  يف  �صندًا 

ُحلوًا يف لق�ءاتهم، 
التقدير  م�صتوى  اىل  اإر�ص�ِئهم  يف  اأبلَغ  ولن 

واملحبة التي تربطهم به.
واأحي�نً�  طوعً�،  اله�دُئ  اخلواجه،  الدايه،  ب�ّص�م 
ال�صّحية،  مع�ن�ته  ُرغَم  �ُم،  الَب�صَّ الب��صُم  بً�،  َغ�صْ
اجلريُء يف الفكِر والكلمِة، املوؤمُن ب�حلوار ف�صحًة 
�صمن  وا�صتق�مة،  بو�صوح  امل�صوؤوليِة  من  وا�صعًة 
احل�زُم  األُعلي�،  واملُُثل  والإن�ص�ن  الله  حمبة  اإط�ر 
و�صمُتُه  الكالِم  القليُل  الهوى،  الُعروبيُّ  لبن�نّيً�، 

كالٌم،
عين�ُه، عنٌي على طرابل�س، وعنٌي على نق�بِتِه، ويف 

ِكلَتيِهم�، ف��صلُة اأََلٍق على لبن�ن.
اأب� ع�صري، نفتقُد ِع�صرُتَك.

النقيب نهاد جرب

يوم الأحد م�صت م�صرية خلف امل�صرية...
جتمع املح�مون ب�صوادهم واملحبون بحدادهم، 
اإىل  ب�أعداِدهم، و�صَعوا جميًع�  الف�صَل  والق�درون 
الب�صمُة  ُن  تتكفَّ كيف  ويع�ينون  يودعون  حيث 
ب�لكّت�ِن والرتاب، حيث يرقد ب�ص�م داية، و�صرنقد 

� بعد اأحي�ن اأو حني. نحن اأي�صً
�ص�ر  �صلك،  ًة  اأيَّ الوجوه  و�صيئة  م�صرية  ب�ص�م 
حم�مًي� متدرًج�، ف�أم�صك ب�لزم�م منذ همزِة جواِده 
الأوىل، من غري اأن ي�صق له اأحد غب�ًرا. ولقد من�ين 
واإي�ه يف التدرج مو�صٌع واحد هو مكتب الأ�صت�ذ 
ر�صيد فهمي كرامي الذي اأخذن� عنه الكثري من العلم 
ملن   � َوِفيًّ لبث  عماًل  ب�ص�ٌم  ا�صتقلَّ  وحني  والأدب. 
يق��س الحرتاف  مث�بًرا  دقيًق�  تعلم معهم ومنهم، 
على مق��صه، و�صْمًح� ل يرتك للخالف مك�ًن�، يتقي 
واخلطر  ب�ل�صرب  واملر�س  ب�لب�ص��صة  الع�دي�ت 
�ًص� ب�ل�صي��صة التي اأخفقت يف  ب�حلنكة، ف�ص�ر متمرِّ

الإف�دة منه، لأنه� رقط�ء وهو م�ص�مل. 
الكوى  من  الن�صيم  دخول  املج�ل�س  على  يدخل 
اأمًرا  وي�صدر  جمًرا،  ويخمد  ا  جوًّ فريطب  احل�رة، 
نقيًب�  �ص�ر  فلم�  والقبول.  �ص�  ب�لرِّ الأ�صم�ُع  ُفه  تتلقَّ
ب�أكرثية كبرية، التفت اإىل من مل يوؤيده ف�أدخلهم يف 
حميميته، وزاد النق�بة مه�بًة، ووقف وقفته ال�صهرية 
يف ق�صر العدل ببريوت يوم افتت�ح ال�صنة الق�ص�ئية 
واملجل�س  اجلمهورية  روؤ�ص�ء  ح�صرة  يف  ملقًي� 
واحلكومة والوزراء والق�ص�ة خط�ب نق�بة حم�مي 
طرابل�س، الذي لو التقطت ق�عة اخلطوات ال�ص�ئعة 

اأ�صداء مع�نيه، مل� �ص�ع حق ول م�ل عدل.
ويف حقيبٍة من ا�صتق�مته ال�صف�فِة حتى البّلورية، 
اأر�صل لبع�س كلي�ت احلقوق ر�ص�لة ح�زمة مف�ده� 
اأن النق�بة لن تقبل يف �صفوفه� من مل يتلقَّ علًم� 
امتح�ن�ت  نت�ئج  اأن  اأعلن  ب�أن  وذلك  ر�صيًن�، 
فقط  اأ�صخ��س  اأربعة  جن�ح  عن  اأ�صفرت  الدخول 
من اأ�صل م� يزيد على مئتي متقدم لالنت�ص�ب، فك�ن 
من  احلقوق  تعليم  وي�صتنقذ  امليزان  يعدل  بهذا 
اآث�ر حقبة معروفة. وعلى الرغم من قوة �صكيمته 
وحزمه، اأح�ط نف�صه ب�لنقب�ء ال�ص�بقني، وا�صتم�صك 
َل عمل املجل�س...  ب�مل�صورة ع��صًم� من الزلل، وفعَّ
عن  جنم  م�  اإىل  األفت  اأن  يقت�صي  الإن�ص�ف  لكن 
اأدته  ح�صوره ال�صخ�صي الب�ذخ، من دور مرموق 
نق�بة طرابل�س على �صعيد جلنة الإدارة والعدل، 
واملواقف امل�صرتكة مع نق�بة بريوت مع ال�صديقني 
احت�د  يف  وكذلك  جرب،  ونه�د  حداد  اأمل  النقيبني 

الدائم يف  ا�صت�ص�ف مكتبه  الذي  العرب  املح�مني 
الزميل  ب�نتخ�ب  قراًرا  منه  وا�صت�صدر  طرابل�س، 

عمر زين اأوَل اأمني ع�م لبن�ين لهذا الحت�د.
توا�صعه املوروث عن اأبيه الذي تقم�س �صج�ي�ه 
�صم�ًن�  كثرية،  طرق  تق�طع  على  َره  اأَمّ الغزيرة 
وح�صبه  الداية-  ع�صري  ك�ن  وكم�  الآمن؛  للعبور 
ب��صمه لقبً�- مث�ًل يف الإدارة وال�صداقة واحل�ص�فة 
ِجِبلًَّة  واإخوته  ب�ص�م  ك�ن  والع�ص�مية،  والب�ص��صة 
ً� وف�ئ�صة  اأي�صً اأم ف�ئقة الرقي  ف�ئقة الرقي، رعته� 
ب�ص�م"  "اأبي  ب��صم  الوالد  اعتزَّ  وكم�  احلن�ن. 
الرحيل  اآثر  "اأبي ع�صري" فلم�  بلقب  ازدهى ب�ص�م 
اأوى اإىل �صالة ع�صرية العمر"اأم ع�صري" وابنتهم� 
دامو واأخيه الدكتور نبيل تربًك� ب�لكالم القد�صي، 

واغت�ص�ًل بنبع الع�طفة املتدفق منهم.
ُر  اأخي  ب�ص�م... اأُتراك تدري م� نحن نع�ين؟ اأُتْب�صِ
رت عن  الفرَح الذي اأخذَته مّن� معك؟ ووالله، لئن َق�صَّ
الرتق�ء اإىل عتبة اجلواهري، ف�إنني مق�صر اأي�صً� 
اأتقي  اأن  يل  وكيف  عتب�تك.  بف�صيح  الإح�طة  عن 
اإىل قالدة لأنَّ بريقه دالٌّ  ذلك، واجلوهر ل يحت�ج 
عليه؟ مل يبَق يل اإًذا اإل اأن اأكتب بحرب غري ملمو�س 
�صطوره�  اأجنب  اأن  ح�ولت  التي  النجوى،  هذه 
تف�صي الدمع يف احلروف، لأر�صله� على زاجل من 
ب�أن  يفيد  الو�صول،  بختم  ممهور  بربيد  حزين، 
امل�صتلم قراأه� وابت�صم، كم� ك�نت ع�دته، لأنه فريد 
بني املت�أملني يعرب عن اأوج�عه ب�لبت�ص�مة ل ب�لآه... 

ف�آٍه ي� ب�ص�م ... اآٍه... ثمَّ اآْه!!!
�صديقتك  املح�مني  نقيبة  اإىل  ا�صتمعت  لو  اآه 
العزيزة م�ري ترييز القوال وهي تودعك يف خط�ب 
راأيته� تتقبل  امل�صلمني، ولو  الدمع يف مق�بر  بليغ 
ال�صكر ج�ل�صة بني امل�ص�يخ  فيك العزاء يف م�صجد 
ومن�صة اإىل القراآن الكرمي، لعرفت اإذن كم اأن رحليك 

فطر القلوب ووحدده�.
النقيب ر�سيد دربا�س

ِك  ُة اْرِجِعي اإىَِل َربِّ ْف�ُس امْلُْطَمِئنَّ ُتَه� النَّ ب�صم الله الرحمن الرحيم ))َي� اأَيَّ
ًة َف�ْدُخِلي يِف ِعَب�ِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي(( �صدق الله العظيم. يَّ َيًة َمْر�صِ َرا�صِ

وك�أنه  خ�طري  يف  م�  يخط  اأن  راف�صً�  مع�ندًا  الرياع  اأ�ص�رع  م�يل 
ي�ص�طرين الأمل على رحيل الأحبة.

كيف يل ا�صتح�ص�ر م� يختلج به �صدري من اأوج�ع وقد اعت�صره الأمل 
واأ�صن�ه ال�صتي�ق. واأي كلم�ت تعرب عن هذا اخلطب اجللل برحيل �صيد 
الق�نون وف�ر�س املن�بر واأمري اللب�قة واللي�قة وح�صن اخللق؟ واأي اأبجدية 

ممكن ان ت�صف رج�حة عقله و�صالبة مواقفه يف الدف�ع عن احلق.
اإنه اأ�صت�ذي ومعلمي وقدوتي "اأبو ع�صري".

هذه الق�مة الق�نونية وهذا الرجل ال�صتثن�ئي الذي اأورثن� خالل م�صريته 
امل�صرفة املن�قبية الأخالقية واأ�صول املهنة و�صقلن� بعلمه وحنكته، فك�ن 
يل �صرف النتم�ء لهذه املدر�صة الوطنية اجل�معة. كيف ل وقد ا�صتلهمن� 
منك املث�برة وغر�صت فين� اأ�صمى القيم من التوا�صع والنزاهة والأم�نة 

بكل مفرداته�، ولي�س اآخره� ال�صرب والتك�ل على الله عز وجل.
اأ�صت�ذي اأب� ع�صري، لن اأن�صى يومي�ت ع�صن�ه� يف رح�بك وكنفك وكيف 

كنت راعيً� و�صندًا لن� ولن اأن�صى اأحب املفردات اإيل قلبي يف من�داتي "�صو 
ي� ب�ب� �صو �ص�ر معك ب�مللف الفالين..."

توفر  فلم  التف��صيل  ب�أدق  الغو�س  على  حري�صً�  مت�بعً�  كنَت  وكيف 
العن�ية والرع�ية، وعلمتن� اأن �صلحً� خ��صرًا خري من دعوى رابحة على 
ق�عدة اأن ال�صلح �صيد الأحك�م، مرتفعً� عن املغ�من وامل�ص�لح ف�أتقنت �صوغ 

التف�هم�ت والعقود املتوازنة بني خمتلف الأطراف.
اأ�صت�ذي اأب�ع�صري، كيف يل اأن اأن�صى يومي�ت رم�ص�ن الكرمي و�صالة الع�صر 
التي  طرابل�س  واأ�صواق  اأزقة  يف  والتدرج  الكبري  املن�صوري  امل�صجد  يف 

اأحببت اىل القي�دة يف �صوارع املدينة خ��صعني ل�صورة يو�صف عليه ال�صالم.
الق�ص�ء  فخورًا يف م�صم�ر  معتزًا  اأقف  كنُت  كيف  اأن�صى  اأن  كيف يل 
نظرات  لأتلقف  الداية  ب�ص�م  ال�صت�ذ  مكتب  من  اأنني  م�صرحً�  مرتافعً� 

الحرتام والتقدير لهذه املدر�صة التي توحي ب�لثقة والأم�نة.
يطول الكالم ول ينتهي ول ي�صعني يف هذا املق�م اإل ان اأت�ص�رك العزاء 
الكرام، راجيً�  الزمالء  الكبري ونق�بة املح�مني و�ص�ئر  مع ع�ئلة فقيدن� 

املوىل عز وجل ان يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه الفردو�س الأعلى.
ومث�برتك  حكمتك  ن�صتلهم  �صنظل  اأنن�  نع�هدك  الكبري  الراحل  اأيه� 

بعزمية قوية وهمة ع�لية علن� ن�صل اىل م� ن�صبو اإليه.
اأب�  اأم�ن الله وحفظه ي� حبيبي ي� نقيبي وقدوتي يف رح�ب الله  يف 

ع�صري …
املحامي عدنان ذوق

رحيلك يا »أبا عشري«  كان السهم الذي أصمى.. والسيف الذي أدمى
ام �لد�يه "�خلو�جه" ب�شّ ر�شالة �إىل ب�شام د�ية بحرب غري ملمو�س

�أننا �شنظل ن�شتلهم حكمتك ومثابرتك نعاهدك 
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َمن ي�ص�هد تزاحم املحتّجني يف �ص�حة عبد احلميد كرامي يوم ٢ متوز 
اأّن  �صيح�صب  ت�صرين،   ١7 انتف��صة  منذ  طرابل�س  ت�صهده�  مل  كث�فة  يف 
ال�ص�حة ا�صتف�قت، و�صنعي�س �صوطً� جديدًا من الحتج�ج�ت �صّد ال�صلطة 
ال�صي��صية اّلتي ل تكرتث لكوارثن�. لكن مهاًل، نحّدق اأكرث يف امل�صهد، فال 
اأّن علم لبن�ن لي�س  جند امراأة واحدة. ثّمة م� يثري الرتي�ب. نلقي ب�ًل 
والي�فط�ت  الأعالم  اإىل  ننظر  وطنّية.  غري  من��صبة  اإذًا  اإّنه�  موجودًا. 
املرفوعة، فنجد اأّن راية الإ�صالم "ل اإله اإل الله حممد ر�صول الله" قد ُرفعت، 
وهن�ك اأي�صً� عب�رة "اإّل ر�صول الله" يرفعه� املتظ�هرون الغ��صبون. وهذا 
م� يف�ّصر وجود رج�ل دين وملتحني. واأّن "الق�صّية" التي يقفون لأجله� 

هي تهديد لر�صول الله ودينه... م� الأمر؟
هذه اجلموع الغفرية، اأقلقه� وق�ّس راحته� وعي�صه� اله�نئ وجود مثليني 
يف طرابل�س، وتعتقد اأّن وجود املثليني الذين ت�صفهم بـ"ال�ص�ذين"، هو 
اأكرب تهديد تتعر�س له املدينة. لي�س هذا فح�صب، بل اأّن "الّرعب" اّلذي 
تثريه هذه ال�ّصريحة هو واحد من اأ�صب�ب "رف�س الزواج املدين وللق�نون 
املوّحد لالأحوال ال�صخ�صية وتالقيً� مع دعوة مفتي اجلمهورية اللبن�نية 

عبد اللطيف دري�ن".
نفهم اأّن هكذا اعرتا�س متوّقع يف مدينة حم�فظة مثل طرابل�س، لديه� 
ح�ص��صية ع�لية جّدًا على كّل مظ�هر الّتحرر والق�ص�ي� اجلن�صّية واحلري�ت 
ول يتمّتع فيه� اأحد بخ�صو�صّية �صخ�صّية، يف وقت ل تزال م�ص�ئل املثلية 

والإجه��س وغريه� اإ�صك�لّية يف كّل لبن�ن والع�مل العربي وبل الع�مل.
لكن "ال�صواذ" يف هذه امل�ص�ألة، هو اأن تدّب غرية مواطنني وم�ص�يخهم 
اأمور الزواج املديّن واملثلّية اجلن�صية، ول يثري غ�صبهم  واأزلمهم على 
كّل اأوب�ل الفقر والظلم واجلوع والتهمي�س والقتل وال�صرقة التي ب�تت 
اأنف�صهم يف ق�ص�ي� ل متّت اإطالقً�  من يومي�ت املدينة، فب�توا يح�صرون 
للو�صع اجلحيمي الذي نعي�س. ل ي�صتفيقون �صوى "تلبية" لنداء مفتي 

اجلمهورّية اّلذي نعلم وهو ل ينكر تبعّيته للمنظومة ال�ّصي��صّية الب�ئ�صة 
اأن  واملهرتئة، واّلتي- �صبح�ن الله- ل تتذّكر طرابل�س �صوى حني تريد 
متّرر ر�ص�ئل �صي��صّية على ك�هل مواطنني من طرابل�س، ويعرفون حّقً� 
كيف يثريون عواطفهم، وكيف يدّقون على ن�قو�س "الت�بو" الجتم�عي، 

ول يجدون اأ�صهل واأ�صرع من الّدين لتعليق �صّم�عة ر�ص�ئلهم عليه.
يجب ال�صتدراك هن�، و�صريعً�، اأّن الّربط الدائم بني م�ص�ألة الزواج املديّن 
واملثلّية لي�س بريئً�، بل هو ربط ممنهج ول يعني �صيئً� �صوى تخويف 
ال�صلطة الدينية وال�صي��صية يف لبن�ن من الزواج املديّن، وهذا م� ا�صُتخدم 
على من�بر امل�ص�جد يف خطب اجلمعة �صّد انتخ�ب نواب تغيريين، واليوم 

ت�صتغّله ال�صلطة من خالل ال�صتثم�ر مبزاج ره�ب املثلّية يف طرابل�س.
يتق��صمون  اّلذين  ورموزه�  للّدولة  جت�ّصد  تزال  ل  طرابل�س  اأّن  املهم 
طروادة،  ح�ص�ن  هي  تزال  ل  ور�صله،  الدين  ب��صم  وامل�ص�لح  املغ�من 
واأبن�وؤه� ُي�صتخدمون لتمويه الق�ص�ي� احلقيقّية واّلتي علين� جميعً� اأن ل 
نفقد بو�صلته�، ولأّن الّدين اأي�صً�، اأيه� ال�ّصعب الغّيور على الّدين، ي�أمركم 
ن�صَي من  واإن  ذلك...  الظلم، و"ال�صواذ" هو عك�س  ت�صكتوا على  ب�أن ل 
م للدف�ع عن "ر�صول الله" اأّي ق�ص�ي� حرّي به� الدف�ع عنه�، اإليهم  اعت�صَ

هذه النبذة:
-م� هو �صّد الفطرة العقلّية هو اأّنن� نعي�س يف بلد ُفِقد فيه رغيف اخلبز 

بحجة نق�س يف الطحني ولكن ل يزال يتوّفر فيه الكعك والب�صكويت.
-م� يخيف حّقً� هو املوت الرخي�س. اأن ي�صقط كّل يوم اأو يومني قتيل 
ب�ل�صالح املتفّلت وتكون روحه اأرخ�س من اأن يالحق القتلى ق�نونّيً�. ثم 
ُيقتل بعده قتيل اآخر ويبقى جمرم اآخر حّرًا طليقً�، فك�أّن اجلرمية اأ�صبحت 
منط عي�س طرابل�صّي يجب القبول به والحرتا�س منه )وكيف ل نعلم(، 
ولكنن� نعلم خ�صو�صً� اأّن وزير الداخلية اللبن�يّن هو من طرابل�س، واأّن 
اأن ينكّب على جتيي�س  اأن تثري هلعه م�ص�ألة ال�صالح املتفّلت من  الأجدر 

ال�ص�رع الطرابل�صّي املح�فظ �صّد الزواج املديّن!
-املثري للرعب هو اأّن املخدرات اأ�صبحت منت�صرة مثل ال�صك�كر، وتق�صي 
بطريقة م�صتمّرة ومتدحرجة على جيل ك�مل من ال�صب�ب، ومن يوّزعون 
اأّن  يعرف  طرابل�س  يف  وال�صعب  تعرف،  والّدولة  معروفون،  املخّدرات 
وُيغ�صب  العقل"،  "ُيذهب  �ص�أنً�  لي�صت  املخّدرات  ولكن  تعرف،  الدولة 
ر�صول الله؟ مل�ذا اإذًا مل تعت�صموا �صّد انت�ص�ر املخدرات؟ وهل تعلمون اأّن 
اجلرائم وكّل اأوجه ال�صرط�ن الأمني املتف�صي يرجع اإىل انت�ص�ر املخّدرات؟ 

اإن كنتم مل تعلموا فال ب�أ�س لو علمتم، واإن كنتم تعلمون ف�مل�صيبة اأكرب.
-الذي يجب اأن يثري غ�صبكم هو "امل�ل احلرام" الذي يتق��ص�ه اأ�صح�ب 
ال�صرق�ت  هذه  واأّن  وراءهم،  ال�صغ�لة  ال�صي��صية  وامل�في�ت  املوّلدات 

املو�صوفة ل نزال ن�صرتي به� الظالم!
�صي�صيق املج�ل على ذكر وتعداد كّل م�ص�كلن� وهمومن� واآف�تن�، لكن، 
م�صكلة  من  فيه�  طرابل�س  من  وم�ص�يخ  مواطنون  يجد  مل  للعجب،  وي� 
اإطالقً�، ووجدوا امل�صكلة يف املثلّيني، فهم يت�صّببون بكّل الآف�ت الأخالقّية 
املنت�صرة يف طرابل�س وغري طرابل�س من اإجرام ون�صب و�صرقة وخمّدرات 
واغت�ص�ب وحتّر�س واإع�دة اإنت�ج نف�س اخلط�ب ال�صي��صّي والت�صفيق له 

واخَلر�س عن احلّق.
�صوؤال اأخري: هل حت�ّص�صتم جيوبكم قبل العت�ص�م املجيد يف ٢ متوز؟ كم 

لرية لبن�نّية وجدمت فيه�؟
لي�صت اللريات، وهي مهم� بلغت قيمته� فهي لن تكفي ل�صداد ح�ج�تن�. 

اإّنه� الكرامة ال�ص�ئعة.
لذلك اأرجوكم، حني ت�صتغّلكم ال�صلطة وبع�س اأزلمه� مّمن ل يعرفون من 

الإ�صالم �صوى �صع�ئره، تكّلموا ب��صم من ت�ص�وؤون، اإّل ر�صول الله! 

ج�دي االأ�سمر

والقوى  والتّيارات  الأحزاب  ملختلف  ال�ّسيا�سي  اخلطاب  اأدبيات  حفلت  لطاملا 
عن  للبنانيني  بديل  "ل  اأّن  مقولة  تاأكيد  على  لبنان  يف  ال�سيا�سية  وال�ّسخ�سيات 
التق�سيم،  اأو  الدولة،  على  التمّرد  اإىل  منهم  البع�ض  دعوات  على  رّدهم  الدولة"، يف 
اأو الولء جلهة خارجية اأخرى اأو الحتكام اإىل تقاليد وعادات واأعراف من اأجل حّل 

م�ساكلهم يف عدد من املناطق.
هذه الأدبيات ا�ستندت اإىل واقع مل يتمّكن اأحد من جتاوزه والقفز فوقه، وهو اأّن 
الدولة يف لبنان كانت وما تزال الراعي الأ�سا�سي حلياة املواطنني. فهي التي تنّفذ 
امل�ساريع احليوية العاّمة مثل البنى التحتية من طرقات و�سرف �سّحي ومياه رّي 
اللبنانية  التي تبني املدار�ض وفروع اجلامعة  ومياه �سرب وكهرباء وهاتف، وهي 
التي  وهي  وامل�ستو�سفات،  امل�ست�سفيات  ت�سّيد  التي  وهي  املناطق،  خمتلف  يف 
تبني بقية املوؤ�ّس�سات الرتبوية، وهي التي توّظف اآلف املواطنني وتدفع رواتبهم 

الإدارات  على  ي�سرفون  مدنيني  وموظفني  اأمن  وقوى  جي�ض  من  وخم�س�ساتهم، 
خمتلف  خيمتها  حتت  وجتمع  القطاعات  خمتلف  على  ت�سرف  التي  وهي  العاّمة، 

اللبنانيني.
وتيّقن اللبنانيون اأكرث اأّنه ل بديل لهم عن الدولة يف اأوقات احلرب الأهلية، ويف 
زمن انق�سام البلد �سيا�سيًا، ويف خمتلف الأزمات التي وقع فيها لبنان وجعل انهيار 
الدولة قاب قو�سني اأو اأدنى، ما جعل اللبنانيني يتم�سكون بدولتهم التي يدركون اأّنه 
اأداء  اأو تقاع�سها عن  اأثناء غيابها،  اأّنهم عانوا الأمّرين  ل بديل لهم عنها، خ�سو�سًا 

دورها املطلوب منها ولو باحلّد الأدنى املتوجب عليها، اأو عدم قيامها مبهامها جتاه 
مواطنيها وتخليها عن دورها. 

لكّن هذه الدولة بات اللبنانيون ينظرون اإليها يف الآونة الأخرية على اأّنها "العدو 
الأكرب" لهم بعدما كانت خ�سبة خال�سهم؛ فهي التي جتّوعهم من خالل اختفاء الرغيف 
وارتفاع �سعره يف ال�ّسوق ال�ّسوداء، وهي التي ل توّفر لهم الكهرباء وترتكهم �سحية 
فري�سة  وترتكهم  الدواء  لهم  توؤّمن  ل  التي  وهي  اخلا�سة،  املولدات  اأ�سحاب  جل�سع 
الأمرا�ض والأوجاع، وهي التي تّذلهم على اأبواب امل�ست�سفيات واأمام حمطات الوقود 
يف  �سّدت  اأن  بعد  ق�سرًا  بلدهم  من  يهاجرون  جتعلهم  التي  وهي  وغريها،  والأفران 

وجههم كّل ال�سبل.
فكيف ت�سرتد الدولة ولء اأبنائها وحّبهم اإذا ا�ستمرت على هذا املنوال؟

"البيان"

دولتنا... عدوتنا!


