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جريدة   أسبوعية   شاملة

القانون  الى دولة يسود فيها  انهم يشتاقون  يقولون  اناساً كثُراً  في لبنان نسمع كل يوم 
وإنهم ضاقوا ذرعاً بهذه احلالة القائمة من عدم تطبيق القوانني. لكن ال أخفي عليك عزيزي 
إن كنا  اعلم  القانون. ال  نريد تطبيق  كلبنانيني  إن كنا فعالً  بالضبط  ادري  اني ال  املستمع 

فعالً نرغب في ان منتنع عن التدخني مثالً في االماكن العامة.
ال ادري ان كنا فعالً نريد ان نستعمل حزام االمان في كل مرة نقود فيها سياراتنا. ال ادري ان 
كنا فعالً نريد ان نصرح لدائرة الضرائب عن كل مبلغ يحوله لنا اوالدنا من الغربة. ال ادري ان 
الدولة عن  الضريبة خلزينة  ندفع  ان  ارض  فيها قطعة  نشتري  مرة  في كل  نريد  فعالً  كنا 
ان نتوقف على  نريد  ان كنا فعالً  ادري  للبائع من دون نقصان. ال  الذي دفعناه  الثمن  كامل 

اإلشارة احلمراء اذا كنا نقود سيارتنا بعد منتصف الليل وال احد سوانا في الطريق.
ال ادري ان كنا فعالً نريد ان منتنع عن ازعاج جيراننا وخصوصاً في فصل الصيف بأصوات الغناء 
والطرب التي تصدر من اماكن سكننا بعد منتصف الليل. ال ادري ان كنا فعالً نريد ان ندفع 
الضرائب املتوجبة علينا كاملة وفي الوقت الذي حتدده البلديات وسائر االجهزة احلكومية.
ال ادري ان كنا فعالً نريد ان منتنع عن رمي اصغر االشياء من شبابيك سياراتنا على الطرقات 
العامة. ال ادري ان كما فعالً نريد ان منتنع بالكامل عن التعليق على شبكة الكهرباء العامة 

كما تفعل قرى بكاملها...ال ادري وال ادري وال ادري والسبحة تطول.
أقول هذا الكالم ألشير الى اننا كثيراً ما نلوم الدولة على ما ال تقوم به، في سبيل تطبيق 
القانون ولعلنا محقون بذلك. لكن ال بد من سؤال جدي نوجهه الى انفسنا اليوم هل نحن 

فعالً ال قوالً نريد تطبيق القانون ما يزعجنا في ذلك وما يرضينا؟ ال ادري.

د. سمير قسطنطني

في  الكهربائية  الطاقة  تأمني  مشروع  نكد:" 

منطقة زحلة 24/24 سيبصر النور مع حلول 

عيد امليالد اجمليد.

صـ2

رابطة خريجي 
اإلجنيلية أوملت 

على شرف 
الرئيسة 
اجلديدة 

للمدرسة 

صـ3

على  تتوافق  الكاثوليك  الروم  طائفة 
مجلسها األعلى، في دارة سكاف

صـ3

القدس  الروح  جامعة  افتتاح 
عامها  والبقاع  زحلة  الكسليك-فرع 
اجلامعي بإختتام واعالن توصيات مؤمتر 

النبيذ اللبناني الثاني "واقع وآفاق"

صـ10ورشة عمل في زحله عن العمل البلدي الالمركزي

هل نحن فعالً ال قوالً نريد دولة القانون؟

صـ4

صـ15اإلفراج عن اخملطوف توفيق وهبي
قي  زحلة  قضاء  هيئة  عن  صادر  بيان 

التيار الوطني احلر   صـــ15


