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مناطق

ال�سيد ح�سين ّ
َ
المواطنة في زحلة
يوقع كتابه عن

«ذاكرة ني�سان» ...معر�ض �ص َور فوتوغرافية على الر�صيف

فرقة كورال مدرسة الميادين الدولية

جانب من المعرض

صور ـ محمد أبو سالم
ب��رع��اي��ة م��س��ؤول منطقة ال��ج��ن��وب األول��ى
في ح��زب الله أحمد صفي ال��دي��ن ،وبمناسبة
ذكرى الحرب األهلية اللبنانية ،ومجزرة قانا
األولى ،وذكرى تحرير مدينة صور من االحتالل
الصهيوني ،افتتح منتدى الفكر واألدب في مدينة
َ
معرض
صور بالتعاون مع «جريدة السفير»،
صوَر فوتوغرافية تحت عنوان «ذاكرة نيسان»،
وذلك على رصيف التكميلية األولى الرسمية في
مدينة صور ،بحضور مدير عام جريدة السفير
ياسر نعمة ،رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي
ياسين ،المطران شكر الله نبيل الحاج ،ممثلين
عن األح��زاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية،
رئيس المنتدى الدكتور غسان ف��ران وأعضاء
الهيئة اإلدارية ،وممثلين عن الجمعيات الثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والكشفية ،وح��ش��د م��ن أبناء
المدينة.
قدّم االحتفال عضو الهيئة اإلدارية في المنتدى
أك��رم ج���ودي ،ث � ّم ق�دّم��ت فرقة ك���ورال مدرسة
الميادين الدولية ع��ددا ً من األناشيد الوطنية
والثورية عن المقاومة وذكرى مجزرة نيسان.

وألقى صفي الدين كلمة دعا فيها الجميع
إلى الجلوس معا ً والتحاور واالستماع جيدا ً
لبعضهم ،والنظر بعناية فائقة إلى المخاطر
التي تتهدّد بلدنا ،معتبرا ً أن لم يعد يُسمح
بمزيد م��ن ال��ره��ان��ات ال��خ��اس��رة ،واألح�ل�ام
ال��ط��وب��اوي��ة ال��ت��ي ال م��ك��ان لها ل��ل��وج��ود أو
للتحقق« ،فاللبنانيون ج ّربوا كل شيء ولم
يج ّربوا أنفسهم وقواهم وقدراتهم الذاتية».
ص��ف��ي ال���دي���ن أن م��وق��ع رئ��اس��ة
ورأى
ّ
الجمهورية م��وق��عٌ ج��ام��ع للبنانيين ،وأن
الرئيس الذي أقسم على وحدة لبنان والشعب
اللبناني وعلى حماية لبنان ،هو الرئيس الذي
ينبغي أن يحرص على جمع اللبنانيين ،ال
على تفرقتهم ،وأن يرفع عناصر الخالف
ويق ّرب اللبنانيين ،وأن أخذ بإنجازات هذا
الوطن التي تحققت بدماء الشهداء ،وأن يرتقي
به إل��ى حيث ينبغي أن يكون قويا ً ومنيعا ً
وعزيزا ً وكريماً .مشيرا ً إلى أن كل الظروف
التي نعيشها تؤكد قدرتنا على تحقيق ذلك إذا
ما قرأنا جيدا ً ما يجري حولنا من متغيّرات.
وأش��ار صفي الدين إلى أن هناك من يريد
أن تمحى ذاكرة نيسان من جهة ،وأن نعيش

فيها من جهة أخرى ،وثمة من يريد أال يبقى
م��ن ذاكرتنا إالّ النكسات وال��م��ج��ازر واآلالم
والضعف والويالت والحزن ،وأن ننسى كل
البطوالت واإلنجازات وكل ما تحقق .الفتا ً إلى
أنه ليس معيبا ً أن نعود في الذاكرة إلى الوراء،
فالتاريخ حقيقة وكتاب ومحكمة يشهد كما
الحاضر ،وهو ركيزة في الحاضر والمستقبل.
ولفت إلى «أننا في وطن عاش الكثير من
المحطات بحلوها ومرها ولكننا شعب يحب
الحياة ويحب أن ينطلق نحو الغد ،ويبني
مستقبله ويستفيد من ماضيه».
وخ��ت��م صفي ال��دي��ن إن المقاومة ليست
مقاومة بندقية وال مدفع على أهميتهما ،إالّ
أنها المقاومة بالوعي ،مقاومة أمة بتكوينها
ترفض الذل واإلذعان والخضوع».
وألقى علوية كلمة أشار فيها إلى أن أسطورة
«الجيش ال��ذي ال يقهر» انهزمت في لبنان،
وفرض المقاومون معادالتهم وأجبروا العد ّو
على االنسحاب في عتمة ليل دام��س تاركا ً
وراءه دباباته وعمالءه ودشمه وتحصيناته
التي سرعان ما اجتاحها المقاومون وزيّنوها
بالورود وأع�لام النصر والتحرير .الفتا ً إلى

أن اللبنانيين ّ
سطروا بدمائهم أروع المالحم
والبطوالت في نيسان وف��ي كل المواجهات
ليبقى تاريخهم من صنع أيديهم ،وتاريخ
الجنوب منذ بدايته تاريخ ثورة على الظلم
وال��ق��ه��ر وث����ورة م��ن أج���ل ال��ح��ري��ة وال��ع��زة
والكرامة.
وأك��د نعمة أنّ «ذاك��رة نيسان في لبنان،
هي ذاك��رة المجد والنصر المستمر وشعلة
المقاومة التي ستبقى وهّ ��اج��ة دائ��م �اً ،وأنّ
شهر نيسان هو شهر من أشهر المقاومة التي
عشنا ونعيش بطوالتها على مر تاريخ لبنان
المعاصر».
وألقى الشاعر حسين فران قصيدة تحدث
فيها عن المقاومة والمقاومين الذين قدموا
أغلى ما يملكون من أجل تحرير الوطن وحفظ
كرامة األمة وتحقيق حلمها بتحرير فلسطين
من ظلم االحتالل.
ختاماً ،جال الحضور في المعرض ّ
واطلعوا
على الصوَر ،التي تتحدّث عن الحرب االهلية
واالع��ت��داءات «اإلسرائيلية» على الجنوب
وعلى مدينة ص��ور ،كما تضمن قسم منها
صورا ً عن نهضة المدينة بعد التحرير.

حملة للمطالبة بقانون انتخابات يت�ض ّمن كوتا ن�سائية في البرلمان
أطلقت هيئة «تفعيل دور المرأة في القرار الوطني» ،حملة
«عطتك حقك بالحياة عطيها حقها» ،للمطالبة بإقرار قانون
انتخابات عصري يتض ّمن كوتا نسائية  30في المئة من
المقاعد النيابية ،وذلك بمناسبة وعد الحكومة الذي جاء في
بيانها الوزاري ،والعذر الذي ب ّرر به النواب مسألة التمديد.
حضر حفل االط�لاق الوزير السابق زي��اد ب��ارود ،سفيرتا
االتحاد األوروبي آنجلينا إيخهورست ،وإسبانيا ميالغروس
هرناندو ،ورئيسة لجنة ماراثون بيروت مي الخليل ،إضافة
إلى عدد كبير من الفنانين واإلعالميين منهم زين العمر ،كارول
صقر ،نقوال األسطا ،جورج خباز ،أنطوانيت عقيقي ،طالل
الجردي ،شربل اسكندر ،وميالد رزق .ومن اإلعالميين حضر
رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتور طالل المقدسي،
وليد ع��ب��ود ،سعيد غ��ري��ب ،سعاد ق���اروط العشي ،رابعة
الزيات ،ديما ص��ادق ،ريما كركي ،رن��دة المر ،سعد الياس
ومقدّمو برامجُ .وو ّزع على الجميع سوار يحمل شعار الحملة
والمطالب .وتعهد الحضور بااللتزام بمطالب الحملة بلبس
السوار لمدة شهر ،وإثارة الموضوع في كل مناسبة إعالمية.
وتلت بيان الحملة عضو الهيئة األميرة مدى أرسالن فقالت:
«ال��ي��وم ،نطلق حملة «عطتك حقك بالحياة عطيها حقها»،
للمطالبة بحقوق اإلنسان ،وتحديدا ً المرأة ،وأول هذه المطالب
قانون انتخابات عادل وعصري ،يتضمن كوتا نسائية  30في

المئة من المقاعد النيابية ،ويليه إقرار قانون العنف األسري
بحلّته األساسية ،ال كما ش ّوه وأفرغ من مضمونه ،كذلك ،إقرار
قانون يمكن المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني من إعطاء
جنسيتها ألوالدها ،وأخيراً ،إقرار قانون أحوال شخصية مدني،
يخضع له جميع اللبنانيين وليس للطائفة أو للمذهب».
وتابعت« :حملة المطالبة هذه ،استكمال للحمالت التي
سبقت والتي قد تتبع ،لكن بحلة جديدة تخرج عن الحمالت
التقليدية ،وه��ي حتما ً ستكون أك��ث��ر فعالية ،والسبب،
عناصرها الفنانون واإلعالميون .وهم مقبولون ومرغوبون
ألنهم يعبرون ع��ن آالم��ن��ا وآم��ال��ن��ا .فالفنانون والفنانات
اللبنانيون ،أثبتوا نجاحاتهم ويحتلون مركز الصدارة في
الموسيقى والمسرح والتلفزيون .واإلعالميون واإلعالميات
كذلك يحترمون عقولنا وأذواقنا ،يدرسون ملفاتهم يبحثون
ويناقشون بجدية وبعمق حتى أصبحوا محط أنظار محليا ً
إقليما ً ودولياً».
ً
ً
وأوضحت أن هذه الحملة تعتمد سورا محبوكا بالعنوان
والمطالب« ،سنلبسه لمدة شهر كامل ،وسنستفيد من كل
فرصة ممكنة لالشارة إليه».
وتمنت على الفنانين أن يذكروا الحملة في بداية كل مناسبة
فنية ،أو في كل ظهور إعالمي لهم ،وعلى االعالميين ومقدمي
البرامج كونهم األكثر حضورا ً في االعالم المرئي والمسموع

والمقروء اعتماد الحملة إلحيائها ،وضمان استمرارها إذ إن
لبس السوار وتقديمه لضيف أو ضيوف البرنامج سيفتحان
السيرة تلقائيا ً ويثار الموضوع.
وإذ توقعت أن تالقي ه��ذه الحملة استحسانا ً لناحية
الموضوع واألسلوب ،لكن قد تطرح أسئلة حول التوقيت ،ألن
الموضوع الذي يشغل البلد اليوم ،وعن حق هو استحقاق
انتخابات رئاسة الجمهورية ،ذكرت أن الوعد الذي أطلقه
الرئيس سالم في البيان الوزاري والعذر الذي قدمه النواب
للتمديد ،هو إقرار قانون انتخابات جديد .إذا ً الحملة في زمانها
ومكانها الطبيعيين .كما أننا نرى أنه واجب علينا أن تستمر
حملتنا في كل الظروف إلى أن تحقق أهدافها ،و هذا تأكيد أكبر
على أن حمالتنا ليست موسمية ألن أهدافنا استراتيجية ال
تتغير مع تغيير الظروف.
وختمت« :إنها حملة تحقيق العدالة ،إنها حملة تحقيق
التوازن ،إنها معادلة أرستها الطبيعة :معادلة األخذ والعطاء،
إنها دعوة ممن اعطتك حقك بالحياة عطيها حقها».
بدورها قالت رئيسة الجمعية األميرة حياة أرسالن« :نحن
نستعير لهذه الحملة صوت الفنانين واإلعالميين الملتزمين
بمبدأ المطالبة بالكلمة الحق ،وبالطريقة الراقية الفعالة،
لكننا حتما سنبقي على التحرك الشعبي ال��ذي نعتمد في
نشاطاتنا».

متفرقات
اعت�صام �أمام ثانوية �أندريه نحا�س في الميناء

ن ّفذ تالمذة ثانوية أندريه نحاس في الميناء ـ طرابلس أمس اعتصاما ً أمام الثانوية ،بمشاركة
حاشدة من األهالي والمدارس المجاورة وهيئات اجتماعية وتربوية ،احتجاجا ً على قرار هدم
مبنى الثانوية ،مشيرين إلى أنه ُكشف على المبنى وتبيّن أنه غير مهدّد باالنهيار وال يلزمه سوى
إعادة ترميم ،ورفعوا الفتات مندّدة ،خصوصا ً أن ال ثانوية للبنات في الميناء سوى ثانوية أندريه
نحاس.

مركز جابر الثقافي يطلق الأ�سبوع الوطني للمطالعة

أطلق مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي في النبطية األسبوع الوطني للمطالعة بالتعاون
مع وزارة الثقافة ،ويشمل لقاءات ثقافية بين طالب المدارس الرسمية والخاصة في مدينة النبطية
ومنطقتها ،وذلك في قاعة مكتبة المركز ،كما يشمل مطالعة أدبية وثقافية للطالب ،ومسرحيات
وقصص أدبية باللغات الثالث ،والمطالعة من خالل المكتبة االلكترونية التي يتميز بها المركز،
ونشاطات رسم وفنون وأشغال يدوية واحتفاالت خاصة باألطفال والطالب.
وجاء في بيان اإلط�لاق« :كعادته كل عامّ ،
ينظم مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي
في النبطية بالتعاون مع وزارة الثقافة األسبوع الوطني للمطالعة في منطقة النبطية ،ويتض ّمن
نشاطات ثقافية وتربوية وفنية (مطالعة كتب وروايات ،عروض مسرحية وسينمائية ،مسابقات
علمية ،رسم ،ألعاب تربوية وترفيهية لألطفال) ،ويشارك فيه عدد من طالب المدارس الرسمية
والخاصة في منطقة النبطية».
وكانت البداية أمس في مدرسة فريحة الحاج علي في النبطية ،حيث أقيم نشاط ثقافي وتربوي
ترفيهي لألطفال.
وشكرت مديرة المدرسة المربّية سالم حمادي المركز على ما يقوم به من نشاطات مميزة في
سبيل تعزيز دور الثقافة والعلم والتربية في صفوف الطالب في النبطية ومنطقتها ،شاكرة النائب
ياسين جابر على دوره من خالل المركز وفتح أبوابه أمام الطالب إيمانا ً منه في دعم الثقافة في
المنطقة.
وقال النائب جابر في تصريح« :إيمانا ً م ّنا في المركز بالثقافة وبتنمية قدرات الطالب ،أطلقنا
األسبوع الوطني للمطالعة بالتعاون مع وزارة الثقافة ،وهو أسبوع سيكون حافالً بمختلف
النشاطات الثقافية والفنية ،إذ يفتح المركز أبوابه أمام طالب المدارس ليرتادوا المكتبة العامة
ويشاركوا في الحوارات األدبية والثقافية التي ستقام ،علما ً أن المركز ير ّكز في جوانبه المتعدّدة على

من نشاطات األسبوع الوطني للمطالعة في مركز كامل جابر الثقافي في النبطية

الثقافة واحتضان الطالب في نشاطات هادفة إلكسابهم العلم والمعرفة وتنمية قدراتهم وتنظيم
زيارات لهم إلى ضريح العالم حسن كامل الصباح في النبطية في ذكرى رحيله التاسعة والسبعين
ليتعرفوا على اختراعاته وإبداعاته ،فضالً عن عد ٍد من النشاطات التي يمتاز بها أسبوع المطالعة،
منها زيارات إلى المواقع االثرية والعلمية في النبطية ومنطقتها».

�إحياء ذكرى العالم ح�سن كامل ال�ص ّباح

أحيت لجنة الصباح الوطنية وبلدية النبطية الذكرى التاسعة والسبعين للعالم حسن كامل
الصباح في احتفال أقيم في ثانوية حسن كامل الصباح في النبطية ،حضره النائب عبد اللطيف
الزين والمحامي جهاد جابر ممثالً النائب ياسين جابر والدكتور حسين عبيد ممثالً النائب هاني
قبيسي وحشد من الشخصيات.
بعد تعريف من الدكتور عباس وهبي ،ألقى رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل كلمة اعتبر
فيها أن حسن كامل الصباح قيمة إنسانية علمية يجب أن تك ّرم وتقدّر ،خصوصا ً في العالم العربي.
وألقى عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين كلمة استهلها بالقول:
«استشعر الصباح باكرا ً فكرة القرية الكونية سقفها المزينة بمصابيح وأرضها منيت بالخير
والعطاء تمدّها الشمس بالدفء والضياء ،كما بالطاقة والحراك ،وقد حول طاقة نظيفة تبعث فيها
الحياة االفضل.
وأشار إلى حاجة كلية العلوم في النبطية لبناء الئق ومختبرات متقدمة.
ولفت مدير ثانوية الصباح الرسمية عباس شميساني إلى أنّ العالم الصباح إنسان ثابر وكافح
في سبيل إفادة االنسانية من اختراعات كثيرة ،ورفع اسم بلده منارة في االرض والسماء ،والصباح
أسس لبيان النهضة العلمية اللبنانية.
بنبوغه ّ
وأشار رئيس اللجنة الثقافية الدكتور كمال وهبي إلى أنّ لجنة الصباح تسعى إلى إنشاء المركز
العلمي الذي يُطمح إليه ،غير ان االوضاع االقتصادية واالمنية حالت دون ذلك.
ثم أزيحت الستارة عن نصب العالم الصباح الذي وضع داخل مبنى الثانوية.
كما ّ
نظمت الثانوية ومركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي في النبطية بالتعاون مع لجنة
الصباح الوطنية ،وضمن فعاليات األسبوع الوطني للمطالعة ،مباراة العالم حسن كامل الصباح
في مادة الفيزياء للصف الثاني علمي بفرعيه الفرنسي واإلنكليزي ،وذلك صباح أمس في مركز كامل
يوسف جابر بإشراف لجنة مؤلفة من الدكتور خليل أبو صالح واألستاذ زياد بدران.
وشاركت في المباراة ثالثون مدرسة ثانوية رسمية وخاصة من مدينة النبطية ومنطقتها.

من االحتفال بذكرى العالِم حسن كامل الصبّاح
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(مصطفى الحمود)

و ّقع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد
حسين كتابه «المواطنة :أسسها وأبعادها» في قاعة
غرفة التجارة والصناعة وال��زراع��ة في زحلة ،بدعوة
من معهد العلوم االجتماعية ـ الفرع ال��راب��ع ،ورابطة
متخ ّرجي المعهد ومجلس قضاء زحلة الثقافي ،بحضور
حشد سياسي واجتماعي وثقافي ،كما حضر المطرانان
عصام يوحنا دروي��ش ومنصور حبيقة ،رئيس بلدية
زحلة جوزف دياب المعلوف ،مدير عام غرفة التجارة
يوسف جحا ممثالً رئيسها إدمون جريصاتي ،وجمع من
أساتذة الجامعة ومدراء كلّياتها وكبار موظفي الدولة.
بعد كلمات للدكاترة أنطوان مصروعة ،طوني عطا
الله وأنطوان ساروفيم ،تحدّث السيد حسين فرأى «أننا
لسنا في هذا العالم قادرين كلبنانيين أو كعرب أن نضع
ألنفسنا عالما ً خاصا ً بنا غير متأثر بالعالم األوسع بما
فيه من أنظمة وقوانين وأع��راف وحضارات ،إذ نحن ال
نعيش وحدنا على هذه االرض».
وأضاف« :لست مضطرا ً كشخص لبناني ،سواء كنت
مسلما ً أو مسيحياً ،أن أتط ّرق إلى الحضارة االوروبية
لنخاطب العقل ال��ب��ش��ري ف��ي ه��ذا ال��زم��ن ون��ق��ول إن
االوروبيين سبقونا بأكثر من مئتي سنة في فكرة الدولة
المدنية والمواطنة» .معربا ً عن اعتقاده بأنّ أناسا ً حول
العالم العربي واالسالمي جديرون بأن يقوموا بنهضة
فكرية على قاعدة العقالنية؟ مشيرا إل��ى أن الحملة
الفرنسية على مصر في بداية القرن التاسع عشر،
استطاعت أن تؤسس لحوار مصري ـ أوروبي ،ثم عربي
ـ أوروبي ،ثم إسالمي ـ أوروبي ،لعب المسيحيون دورا ً
مركزيا ً فيه.
وعن موضوع فكرة الدولة ،اعتبر السيد حسين أننا
نجحنا لسوء الحظ فقط في مواجهة االستعمار ،فيما
فشلنا في بناء الدولة ،واعتبر انه عندما نتحدث عن
موضوع المواطنة ،فال نخترع في نظرنا شيئا ً خيالياً،
إال أنّ آل��ي��ات التطبيق نفتقدها ،س��ائ�لاً« :ه��ل عندنا
سيادة قانون؟ وهل عندنا في البعد السياسي قبول
من المعارضة بالغالبية الحاكمة وبتبادل السلطة؟».

السيد حسين يلقي محاضرته
مجيباً« :عندنا كوارث بعد كل حفلة انتخابات ،ال أتكلم
عن لبنان وحده ،بل عن العالم العربي والعالم النامي
بالمجمل ،في االقتصاد ،هل يشارك المواطنون الذين ما
زالوا أفرادا ً في نصيب عادل من الثروة الوطنية؟».
وأكد أن الديمقراطية ثقافة ،وهي ال تفرض بالدبابة،
«إنها ممارسة طويلة األم��د تبدأ بالقضاء على األ ّمية
وبمساواة الناس ببعضها ،فكيف نصل إلى المواطنة
وإلى االنتخابات الصحيحة إذا كنت ال أجيد كتابة اسم
المرشح» .مشيرا ً إلى أن هذه القضايا االجتماعية بحاجة
إلى تبصر في العلوم ،ودعوة إلى عقالنية الدين ،أي دين،
وبحاجة أيضا ً إلى التمسك بإنسانية االنسان».
بعد ذل��ك  ،ق �لّ��دت راب��ط��ة متخ ّرجي معهد العلوم
االجتماعية الدكتور السيد حسين درع الجامعة ،ثم
جرى توقيع الكتاب.

م�ؤتمر في «اللبنانية» عن الدولة ال�سليمة
في الأداء الق�ضائي ال�سليم
ّ
نظم المعهد العالي للدكتوراه في
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية
واالقتصادية في الجامعة اللبنانية،
مؤتمرا ً عنوانه «الدولة السليمة في
األداء القضائي السليم» ،بحضور
ش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة وأك��ادي��م��ي��ة
وقضائية وعسكرية ودينية وأساتذة
من جامعات فرنسا وكندا والعراق.
ألقى كلمة االفتتاح عميد المعهد
ال��دك��ت��ور ج���ورج سعد وق���ال« :على
رغم الفوضى التي نعيشها في لبنان،
نسمع ليالً ونهارا ً من يقول« :لنترك
القضاء يقول كلمته .الكلمة للقضاء.
لننتظر كلمة القضاء .الكلمة الفصل هي
للقضاء» .ما يعني أن القضاء اللبناني
ال يزال يتمتع بهالة لدى اللبنانيين وال
يزال يحتفظ بدوره الفاصل لنزاعات
الناس».
أض��اف« :شرب اللبنانيون الكأس
الم ّرة حتى الثمالة من ج ّراء الحروب
األخوية العبثية .ح��ان الوقت لبناء
وط��ن يستحقه ه��ذا االشعب .ال وطن
وال دولة قانون من دون قضاء مستقل
وس��ل��ي��م .أص���در ال��ق��ض��اء اللبناني
أحكاما ً هي مصدر فخر واعتزاز لدى
اللبنانيين ،كان للقضاء اإلداري حصة
األسد ،سمو المعاهدات على القوانين
حتى الالحقة (ق��رار مركز البحوث)،
مراجعة الطعن مراجعة قائمة دائما ً
حتى خ��ارج أيّ نص (في مسار قرار
 Dame Lamotteالفرنسي) ،حذف
عبارة «طفل بالتب ّني» عن إخراجات
القيد (قرار س .س ،).أولوية قرارات
المجلس ال��دس��ت��وري (ق���رار الياس
غصن) ،مبدأ دورية االنتخابات (قرار
المجلس ال��دس��ت��وري اللبناني عام
 )1997وغيرها».
وتابع« :كما أصدر القضاءان المدني
والجزائي اللبناني أحكاما ً تغييرية
ومتطورة قطعت مع مرحلة سابقة ،إذ
كان القضاء بصورة عامة فم القانون
«،»le juge, bouche de la loi
نل ّمح هنا إلى القرارات القضائية التي
أصدرها القاضي جون قزي وق��رارات
عدّة أخرى اتخذها قضاة آخ��رون ،وال
ننسى جيل الشباب من القضاة الذين
يصدرون أكثر فأكثر هذه األيام قرارات
جريئة عبر تفسير جديد للقانون (في
مجال إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة
على سبيل المثال ،أو سجن صاحبة
المنزل بعد اعتدائها بالضرب على
الخادمة األجنبية ،أو رفض تنفيذ قرار
ترحيل أجنبي تنتظره عقوبة اإلعدام
في بلده)».

وأش��ار إلى «األسئلة واإلشكاليات
ال��ت��ي س��ي��ط��رح��ه��ا ال��م��ؤت��م��ر ،وه��ي
االستقاللية القضائية في لبنان .هل
هي قائمة فعالً؟ ما هي العوائق أمام
اكتمالها؟ لماذا وعلى رغم كل شيء ال
تزال الثقة بالقضاء اللبناني كبيرة؟
هل يمكن تفسير ذلك باإلنجازات التي
حققها القضاء اللبناني ف��ي أحكام
قضائية جريئة س���واء ف��ي القضاء
ال��ع��دل��ي أم اإلداري؟ م��ا ه��و تأثير
الربيع العربي على القضاء؟ ما هي
األفكار التطويرية التي تتيح للبنان
التمتع بقضاء سليم وقادر على إعمال
ال��ع��دال��ة :ش��روط التعيين ،االنتماء
المذهبي ،التأهيل ،المناقالت؟ القضاء
الدستوري اللبناني .جردة وتصورات
مستقبلية .العالقة بين االقتصاد
والقضاء .الملكية الفكرية .مشاكل
المنافسة الحرة وقيودها .التسويق.
العالقة بين االقتصاد والقضاء .العمل
المصرفي والقضاء .السرية المصرفية
في لبنان :إلى أين؟».

الجلسات

ت����رأس ال��ج��ل��س��ة األول����ى رئيس
الجامعة اللبنانية السابق الدكتور
محمد المجذوب ،وتكلمت في البداية
فيها المستشارة في مجلس شورى
ال��دول��ة القاضية ك��ارم��ن عطا الله
ب��دوي التي تناولت موضوع البحث
ع��ن ال��ع��دال��ة ال��س��ل��ي��م��ة ،وع��رض��ت
ب��ص��ورة فائقة ال��ج��رأة لما يعانيه
القضاء اللبناني من أزم��ات وشكرت
ّ
منظمي المؤتمر ،من ّوهة بجهود رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين.
ثم تكلمت برناديت أوبير من كلّية
الحقوق في جامعة بواتييه في فرنسا
وعرضت لمشروع النيابة العامة في
االتحاد األوروبي.
وت���ح���دث رئ��ي��س ح����زب ال��ح��وار
المهندس ف��ؤاد مخزومي ال��ذي انتقد
ال��ت��دخ�لات السياسية ف��ي الجامعة
اللبنانية ،وطالب باستقاللية القضاء
وض���رورة ان يأخذ المجتمع المدني
دوره خصوصا الشباب الذين يجب ان
يأخذوا مكانهم.
وش��دد القاضي ف��وزي أده��م على
االخالقية في القضاء وضرورة تعزيز
مكانة القاضي الحياتية.
وأدار الجلسة الثانية من المؤتمر
النائب العام المالي علي ابراهيم الذي
دعا إلى تنظيم السلطة التنفيذية لنصل
إلى أداء قضائي سليم .ورأى أن هناك

نصوصا ً قضائية ال تستطيع السلطة
القضائية تطبيقها مثل قانون من أين
لك هذا؟
وتحدث نائب عميد كلّية القانون
والسياسة ف��ي جامعة ال��ن��وروز في
كردستان العراق ك��روان دوسكي عن
موضوع القضاء االداري في العراق،
من ّوها ً بأهمية القانون اللبناني في هذا
المجال.
وعالج النائب السابق في البرلمان
الكردستاني سيروان زه��اوي قضية
المحكمة االتحادية في العراق واالخالل
ال��ذي أحدثه دوره��ا في ال��ت��وازن بين
االقاليم.
وكانت مداخلة للدكتور جوج سعد
عن الفصل بين القضاء االداري والقضاء
العدلي .وقدمت رئيسة القسم الحقوقي
ف��ي م��رك��ز المعلوماتية القانونية
وأستاذة الحقوق جنان خوري ورقة
عن عولمة الجرائم وض��رورة تعاون
الدول مع بعضها لضبط هذه الجرائم
ومنها تبييض االموال.
وأدار الجلسة الثالثة عميد كلّية
الحقوق والعلوم السياسية واالدارية
الدكتور كميل حبيب ال��ذي تناول في
كلمته م��وض��وع ال��ح��ري��ات العامة،
واستغرب استدعاء الصحافيين كرمى
خياط وابراهيم االمين من المحكمة
الدولية.
وتحدث الدكتور عصام مبارك عن
أداء القضاء وتأثير السياسة على عمله،
وشدّد على استقاللية القضاء.
وشرحت الدكتورة في كلية العلوم
االقتصادية وإدارة األع��م��ال شاديا
صوايا ما تخفيه عمليات التسويق
والتجارة من تأثير على وعي المستهلك
وجذبه إلى المنتجات مع ما يحمله من
تضليل يجب أن تنتبه اليه القوانين
وتحمي هذا المستهلك.
وقدم االعالمي مرشد دندش عرضا ً
للعالقة التاريخية بين الصحافة
والسلطات م���رورا ً بفترة االستعمار
العثماني ومطلع االستقالل إلى اليوم.
وطالب ببناء جسور إيجابية مع القضاء
ليكون المصدر الموثوق ال��ذي يع ّزز
الثقة باإلعالم ،كما دعا إلى عدم توجيه
السهام إلى القضاء واحترام هيبته ألنه
السلطة المستقلة التي تضمن تطبيق
القانون وتحمي الح ّريات ومنها حرية
الرأي وله هيئاته الرقابية.
واستحضر ال��ق��اض��ي ج��ون قزي
شخصية القاضي الذي أعطي السلطة
وكيف يستخدمها ،ورأى أن للتربية
الدور االساس.

�أطفال «غدي» ب�ش ّكلون حكومتهم في ال�سراي
أعلنت جمعية «اإلرشاد واإلصالح»
أنّ رئيس الوزراء تمام سالم استقبل
في السراي الحكومية ،أطفال «مركز
غدي» ،وذلك ضمن فعالية «تخيّل أنك
وزير» ،التي تهدف إلى تعزيز مفهوم
المسؤولية الوطنية لدى األطفال.
وأش��ارت الجمعية في بيانها إلى
أنه «بعد أن ت��درب طالب غدي على
مدى شهر كامل حول فكرة الحقائب
الوزارية ،وشاركوا في ورش عمل عدّة،
لوضع الخطط والمشاكل والحلول
للبلد ،توجه «ال��وزراء الصغار» إلى
السراي الكبيرة ،لتشكيل حكومتهم
وصوغ البيان الوزاري.
وجلس «ال����وزراء ال��ص��غ��ار» إلى
طاولة مجلس ال���وزراء ،وق��ام أمين
عام المجلس سهيل البوجي ،بعرض
ال��ش��روح��ات ،وتعريفهم إل��ى كيفية
العمل ال���وزاري وخصوصياته في
ح��وار تفاعلي ،استفاد منه األطفال،
واكتسبوا معلومات جديدة وممتعة.
ثم تال كل وزير منهم خطته للحقيبة
ال���وزاري���ة ال��ت��ي استلمها ،ط��ارح �ا ً

المشاكل والحلول ،وج��رت نقاشات
على هامش ط��رح الخطط ،ثم جال
األطفال بعد ذلك في أرجاء السراي،
فتعرفوا إلى أقسامها وتاريخ مجلس
ال���وزراء اللبناني ،والتقطوا الصور
التذكارية».

وأعلنت االجمعية أن هذه الحكومة
ستتوجه يوم السبت في  3أيار ،2014
إلى المجلس النيابي لعرض البيان
الوزاري ،ونيل الثقة من النواب ،الذين
سيكونون هم أنفسهم طالب «مركز
غدي» من مختلف مناطق لبنان.

