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حمليات

نا�شطون من الحراك المدني ّ
لتظاهرة غداً من «الداخلية» �إلى و�سط بيروت
يوزعون ميداني ًا دعوات
ٍ

مديرية �سحمر في «القومي»
ّ
تنظم يوم ًا ترفيهي ًا للأ�شبال والزهرات

هل ُت�سقط ثورة البندورة التمديد لن ّواب الأ ّمة؟!

بمناسبة ذكرى انتصار تموز ،وكعادتهاّ ،
نظمت مفوضية التربية والشباب
في مديرية سحمر التابعة لمنفذية البقاع الغربي في الحزب السوري القومي
االجتماعي يوما ً ترفيهيا ً لألشبال والزهرات ،والمحطة هذه السنة كانت في
«مج ّمع ومنتجع مشارف سحمر السياحي» في البقاع الغربي.
وألقت مف ّوض التربية والشباب في المديرية سماح منعم كلم ًة مقتضبة
أساس نهضوي وقومي،
ض ّمنتها أهمية تربية الجيل الجديد وتنشئته على
ٍ
وشرحت أبعاد االنتصار على العدو الصهيوني بعد عدوان تموز  ،2006محيية
رجال المقاومة وصمود الشعب واحتضانه المقاومة .ومعتبر ًة أنّ الشهداء
قدّموا دماءهم من أجل حياة األمة وصون كرامتها والذود عن تراب الوطن.
وكانت فرحة عامة ارتسمت على وجوه األشبال والزهرات الذين أمضوا يوما ً
كامالً في المج ّمع.

طي
أحمد ّ
«بعرفش إقرا» ...عبارة قالها أحد الشبّان ،والذي ،من سماته ،يظهر أ ّنه يتقن
القراءة وبأكثر من لغ ٍة غير لغته األ ّم .أ ّما هذه العبارة ،فقالها مبديا ً ته ّربه من
مجموعة شباب آخرين ،أخذوا من شارع الحمرا رصيفا ً لكي يوزّعوا مناشير
على المارة .الشاب الذي ته ّرب من المنشور ظهرت سريعا ً على وجهه تلك
العالمات التي نشعر بها لدى تفكيرنا باألوضاع الحالية ،وبما آل إليه هذا اللبنان
الصغير بمساحته والكبير بأزماته .إنه ذلك الشعور باليأس ،فتترك النضال
جانباً ،والعلم جانباً ،وقد تتخلّى عن أحالمك أو تقزّمها لمج ّرد «فيزا» في أقرب
سفارة.
«ما بدي إقرا» ،عبارة أخرى أكثر جرأة وصدقا ً قالها شاب آخر ،وكأنه على
عل ٍم بما في المنشور من كلمات ،أو ربما بلغ فيه القنوط درجات ودرجات.
ربما تختصر هاتان الحالتان ،ما يشعر به اللبنانيون إزاء ما وصلت إليه
األوضاع ،فالتهديدات األمنية موجودة وبقوة اعتراف أهل السياسة مدعومين
بتنبؤات نوستراد آموس لبنان ميشال حايك .واألوضاع االقتصادية في
أعمق قعر ،والكهرباء والماء حدّث وال حرج ،واإلعالم المرئي يشارك أميركا
والصهاينة والغرب في زرع بذور الفتنة عبر تنقيبه عن أصل الخالف بين
«السنّة والشيعة» بدالً من العمل على رأب هذا الصدع ،أما الداء األكبر فيكمن في
السياسة والسياسيين ،الذين يعتبرهم معظم الشعب ـ وإن لم يتكلم ـ مسؤولين
مباشرين ع ّما آلت إليه األمور ...لذا وجب التغيير.
والعمل على التغيير يكون بأساليب مختلفة ،أهمها التعبير عن الرأي ،إن
بالكلمة أو برفع الصوت عالياً ،من خالل التظاهرات والمسيرات .وغداً ،سيكون
وسط بيروت على موعد مع رفع الصوت ،وهذه المرة ض ّد التمديد لمجلس
النواب ،الذي يل ّوح به البعض تحت ذرائع يعتبرها الشعب ...واهية.
غدا ً ستنطلق تظاهرة يكون عنوانها «ال
للتمديد» ،وسالحها البندورة ،والمشاركون
فيها طالب وناشطون مدنيون ،ينضوون
تحت ما س ّمي بالحراك المدني للمحاسبة.
ه��ذا غ��داً ،أم��ا أم��س ،فقد ك��ان التحضير
للتظاهرة يشهد فصالً من فصوله :فريقان
من الناشطين انطلقا إلى الحمرا وساحة
ساسين ،وو ّزعوا البندورة على المواطنين
لكي ي��ع � ّب��روا ع��ن رفضهم التمديد على
طريقتهم.
كما و ّزع الناشطون مناشير على المارة،
دع��ت إل��ى المشاركة ف��ي المسيرة التي
ستنظم غدا ً الخميس ،والتي ستنطلق عند
السادسة مسا ًء من أم��ام وزارة الداخلية
في الصنائع ،إلى ساحة رياض الصلح في
وسط بيروت.
وم��م��ا ج���اء ف��ي ال��م��ن��اش��ي��ر« :تضمن
الديمقراطية أح��د أه��م ح��ق��وق التعبير
عن ال��رأي ،وهي االنتخابات .إن التمديد
ٌ
إخالل باألسس الدستورية
لمجلس النواب
والديمقراطية في البالد ،وإلغا ٌء لدوركم في
ممارسة حقك االنتخابي .لذلك ،ندعوكم
كحركات طالبية علمانية مستقلة ،إلى
المشاركة الفعلية كطالب ومواطنين قلقين،
ومسؤولين عن استمرار المسار الديمقراطي
في لبنان ،إل��ى التظاهر والمشاركة في
المسيرة ض ّد التمديد لمجلس النواب».

ميرنا الوند

بتصريح
وأدل���ت الزميلة ميرنا الون��د
ٍ
لـ«البناء» جاء فيه« :يوما ً بعد يوم ،تثبت
الطبقة الحاكمة بغالبية شرائحها و
مك ّوناتها السياسية ،فشلها الذريع ،وخرقها
القوانين تحت مس ّميات «الحاجة تبيح
المحظوارت» ،و«الحاجة تب ّرر الوسائل».
فأيّ حاجة في طعن الديمقراطية تكون
ف��ع�لاً ح��اج��ة إل���ى ك��س��ر ال��م��ح��ظ��ور ومنع
الفراغ؟!».
وتابعت« :للمرة الثانية على التوالي،
ي��ج��رؤ السياسيون وب��ج�دّي��ة على طرح
مسألة التمديد لمجلس النواب ،من دون أي
مراعاة للشريحة الشعبية المندّدة بالتمديد
أو االلتفات إليها ،وكأن الدولة تتفضل وتقول
لنا إن العالقة بينها وبين الشعب ا ّتسمت

بالطالق من دون رجعة .ونحن نقول لها
إنّ قرار التمديد إذا أق ّر للمرة الثانية ،فإنه
سيفتح المجال أم��ام إلغاء استحقاقات
دستورية أخرى تحت حجج واهية وغير
جدّية.
تجدر اﻹشارة إلى أن المجلس الدستوري
سبق وألغى قانونا ً يقضي بتمديد والية
مجالس بلدية واختيارية ع��ام ،1997
تحت كالم مفاده آن��ذاك أنّ التمديد يعطل
مبدأ دوري��ة اانتخاب وهو مبدأ دستوري.
فهل مبدأ دورية اانتخاب مصاب بانفصام
جوهريّ ما بين استثناءات للمجلس النيابي
ووجوب للمجلس البلدي؟».

نعمت بدر الدين

أما الزميلة نعمت بدر الدين ،فاعتبرت أنّ
التمديد للمجلس النيابي ليس ديمقراطياً،
وأ ّن��ه إذا أق ّر من جديد ،فإنه يقتل العملية
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الديمقراطية في البلد ويغتالها ،ويمنع
الناس من ممارسة حقوقهم التي منحهم
إياها الدستور النتخاب ممثلين عن األمة
جمعاء.
إنّ ما يحدث اليوم لهو اغتيال الشكل
األخير من أشكال الديمقراطية .فالوضع في
لبنان ليس أفضل من ليبيا ومصر وتونس
وسورية والعراق .هناك األوضاع األمنية ـ
التي يتذرعون بها هنا ـ أسوأ بكثير مما هي
عليه في لبنان.
من حقنا الطبيعي والديمقراطي أن نطالب
ب��إج��راء العملية االنتخابية وف��ق قانون
عصري لالنتخابات خارج القيد الطائفي
يضمن عدالة التمثيل ،ويكون قائما ً على
مبدأ النسبية .ومن حق كل مواطن ممارسة
ّ
الترشح واالنتخاب .وهنا ال ب ّد من
حقه في
اإلش���ارة ،إل��ى أنّ رفضنا التمديد اليوم ال
يعني مطلقا ً قبولنا بإجراء انتخابات وفق

قوانين «أمر واقع» ،وال وفق قوانين ال تحقق
الديمقراطية الحقيقية».
وتابعت« :إن دعوتنا إلى التظاهر غدا ً
الخميس ،هي دعوة للمشاركة في رفض
التمديد مهما كانت ال��ظ��روف السياسية
واألم��ن��ي��ة ،ه��ي دع���وة ل��ن��ق��ول :ك��ف��ى في
�ص مصالحهم
وج��ه رهننا ألس��ب��اب ت��خ� ّ
الشخصية والطائفية والنفعية ،لنقول
حجة
كفى في وج��ه الحجج الواهية من
ّ
حجة
انتخابات رئاسية قبل النيابية ،إلى ّ
األوضاع األمنية».

عربي العنداري

«ال��ب��ن��اء» التقت أي��ض�ا ً الناشط عربي
العنداري الذي كان ضمن المجموعة التي
ت��و ّزع المناشير في ش��ارع الحمرا ،والذي
قال« :إن ما نقوم به اليوم ،يندرج في إطار
النشاط ال��ع��ام المس ّمى ال��ح��راك المدني

للمحاسبة وال���ذي ينضوي فيه ع��دد من
مؤسسات المجتمع المدني والطالب ،ال سيما
ط�لاب من الجامعة األميركية في بيروت
والجامعة اللبنانية ـ األميركية .وهو عبارة
عن تحضير لتح ّرك الغد الخميس المتمثل
في تظاهرة ستنطلق في تمام السادسة
مسا ًء من أمام وزارة الداخلية وصوال ً إلى
ساحة رياض الصلح ،وطبعا ً ض ّد التمديد
الثاني لمجلس النواب.
إن هذا الحراك يخاطب الناس ويوضح
لهم أننا كلما نذعن لهؤالء الذين يدّعون زورا ً
بأ ّنهم نواب ،فإنهم يتمادون في تهميشنا
والهزء بنا ،وفي استمرارهم بالممارسات
ال�لادس��ت��وري��ة وال�لاق��ان��ون��ي��ة ،ك��م��ا أننا
بإذعاننا يستمر الفشل والعجز ،واألهم من
ذلك كلّه ،تستمر تلك المسرحية الفاشلة
التي يؤدّونها ،ونبقى نحن الضحايا».
وت���اب���ع« :أم���ا ال��م��ط��ل��وب م��ن ال��ن��اس،
فالتعبير عن الرأي بأي شكل من األشكال،
إن ك��ان بالبندورة أو الصوت أو الكلمة،
واألهم بالمشاركة في تظاهرة الغد .إن ما
يوصف
نلمسه لدى المواطنين ال يمكن أن
ّ
إال باليأس من األحوال التي آلت إليها البالد،
فالعمل السياسي أصبح تهمة ،إذا قلت ألحد
ما أنك تتعاطى السياسةُ ،ترشق سريعا ً
بكيل من االتهامات كالفساد وتقاسم الجبنة
والسرقة والتفريق والكذب على المواطن.
لألسف هذه هي السياسة في لبنان ،أو هكذا
أصبحت بدال ً من أن تكون بابا ً للعمل العام
أو تأمين الخير العام.
رسالتنا للمواطن اللبناني أن عليه أال
يقف ويتفرج ،أال ييأس ،ألن يأس المواطنين
يؤدّي حتما ً إلى استفحال وجود هذه الطبقة
السياسية».

هل تجدي البندورة؟

غ����داً ،س��ي��ق��ول ال��م��ت��ظ��اه��رون كلمتهم،
وسيرفعون أصواتهم ،وسيحملون الالفتات
ويلقون الكلمات ويتلون البيانات .لكن
السؤال األه ّم ،هل ستفلح «ثورة البندورة»
في إسقاط مشروع التمديد لن ّواب األمة ،في
نواب األ ّمة هؤالء المتظاهرين
وقت ال يرى فيه
ُ
وال يبالون بهم وال بالشعب أجمع؟ سؤال
يطرح نفسه وينتظر اإلجابات.

حوادث �سير و�صدم ...وجرائم قتل

جثة إيلي كفوري في جل الديب
رصاصي ورقم
{ صدمت سيارة من نوع «متسوبيشي ـ باجيرو» لونها
ّ
لوحتها /214607ج ،مساء أمس ،المواطن المصري خالد عبد الواحد الزهور
(مواليد عام  ،)1981عند تقاطع كنيسة مار جرجس ـ جبيل ،و ُنقل بوساطة
سيارة تابعة للصليب األحمر إل��ى مستشفى «سيدة ماريتيم» في جبيل
للمعالجة.
ولدى فرار سائق الـ«باجيرو» من المكان ،صدم سيارة المواطن ريشار نون
وهي من نوع «سوزوكي» لونها أبيض ورقم لوحتها /151236ج ،ما أدّى إلى
تض ّرر السيارة ،وبدأت القوى االمنية تحقيقاتها.
{ سقط أربعة جرحى نتيجة حادث سير وقع بين عدّة سيارات في منطقة
وتوجهت إلى مكان الحادث فرق االنقاذ واالسعاف
جونية مقابل تقاطع أدما.
ّ
من مركز جونيه.
{ أقدم مجهوالن كانا يستقالن دراجة نارية على محاولة سلب أحد المحال
التجارية قرابة العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس في منطقة جل الديب،
قرب كنيسة مار تقال ،وعندما شعر بهم أحد المواطنين ،ف ّرا هار َب ْين إلى جهة
مجهولة ،مطلقين النار عشوائياً ،فأصيب المواطن إيلي منصور كفوري (مواليد
الخنشارة عام  )1962الذي ما لبث أن فارق الحياة.
وعلى الفور ،حضرت إلى المكان األجهزة األمنية وفتحت تحقيقا ً في الحادث.
ويُذكر أنّ كفوري يملك محالً لبيع األدوات الكهربائية قرب مكان الحادث.
{ عُ ثر بعد ظهر أمس على جثة رجل مجهول الهوية عند شاطئ البحر في
محلة معمل السكر إلى جانب الطريق الساحلية الدولية في عكار .وحضرت
األجهزة األمنية وفتحت تحقيقا ً لكشف هوية الجثة وأسباب الوفاة.

�أخبار متفرقة
تكريم المكتبة الوطنية في بعقلين

رعى وزير الثقافة ريمون عريجي ممثالً بمدير عام الوزارة فيصل طالب ،احتفال تكريم المكتبة الوطنية
في بعقلين ،الذي أقامته لجنة تكريم ر ّواد الشرق ،بالتعاون مع بلدية بعقلين ،وذلك في صرح المكتبة،
بحضور حشد من الفاعليات السياسية والثقافية والعسكرية واالجتماعية ،وممثلين عن المجتمع المحلي
في منطقة الجبل.
وألقيت خالل الحفل كلمات عدّة ،إذ تحدّث كل من :رئيس لجنة التكريم أنطوان عطوي ،عصمت أبو
شقرا ،مدير المكتبة غازي صعب ،وعضو المجمع اللغوي في القاهرة شوقي حمادة ،ورئيسة اتحاد بلديات
الشوف السويجاني الدكتورة نهى الغصيني أبو عجرم.
واعتبر طالب في كلمته أنّ المكتبة عالمة ثقافية فارقة ومعلم حضاري بارز نفخر به ونعت ّز .وقال:
«استطاعت هذه المكتبة أن تفرد بحضورها مكانة متميزة تليق بالدور الذي اضطلع به لبنان على م ّر
التاريخ الحديث ،وال يجوز لنا في هذه المناسبة إلاّ أن نن ّوه بالجهود الجبّارة التي بذلها النائب وليد
جنبالط ،وبدعمه المتواصل ورفده المكتبة الوطنية في بعقلين بكل األسباب التي تؤدّي إلى إغنائها وتعزيز
فعاليتها وحضورها في ساحة الحركة الثقافية عموماً».
وتض ّمن االحتفال محطات فنية وتقديم درع تقديرية إلى إدارة المكتبة .ث ّم كان كوكتيل.

َ
المواطنة
ور�شة تدريب عن مفهوم

َ
المواطنة الحاضنة للتنوع في لبنان ،ضمن
اختتمت مؤسسة «أديان» ورشة عمل تدريب المد ّربين على
مشروع «مواطنون من أجل الوحدة والسالم» الذي تنظمه «أديان» بالتنسيق مع البلديات ومؤسسات
المجتمع المدني.
شارك في الورشة  20مد ّربا ً ومد ّربة من كافة المناطق ،وامتدت الورشة على مدى أربعة أيام ،وتد ّرب
َ
بالمواطنة الحاضنة للتنوع في لبنان ،وعلى تقنيات التدريب ،ليقوموا
المشاركون على المفاهيم المرتبطة

المشاركون في حملة «دعوني أتنفس»

يقصون شريط افتتاح الطريق بين يانوح ومعركة
الحسيني وبوللي وجابر ّ

بدورهم بحلقات تدريبية في مناطقهم ومع مؤسساتهم بين شهري أيلول وتشرين األول  ،2014مستندين
َ
المواطنة
إلى الكفايات المعرفية والتقنية التي اكتسبوها خالل الدورة ،وإلى دليل المدربين للتدريب على
الحاضنة للتنوع الذي ُو ِّزع عليهم.
كما تناولت الورشة التي شارك فيها المد ّربون :األب الدكتور فادي ضو ،الدكتور أنطوان مسرة ،الدكتورة
نايلة طبارة ،الدكتور شادي رحمة وطوني صوما المواضيع التالية :الهوية واالنتماءات ،الدستور اللبناني
َ
المواطنة والتنوع الثقافي والديني وعالقته بالمجال العام ،بهدف الوصول إلى رؤية
والتنوع ،أسس
ً
ً
َ
مشتركة تتجسد في مفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي والديني .وتض ّمنت أيضا تدريبا عن كفايات
المد ّرب والتربية غير النظامية ،وعن إعداد األنشطة والتقييم القبلي والبعدي وعن كيفية استخدام تمارين
الدليل التدريبي.
كذلك تضمن البرنامج جلسات حوارية عبر من خاللها المشاركون عن الهواجس التي تراودهم من جراء
الوضع الذي يمر به لبنان والمنطقة ،وا ُتفِق على رؤية مشتركة حول بناء مستقبل لبنان من خالل تب ّني
َ
المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي ،تأخذ باالعتبار جميع الشركاء في الوطن ومبنية على التفاعل
مفهموم
بين كافة مك ّونات المجتمع اللبناني.

وهذه المشاريع تالقي استحسانا ً كبيرا ً من قبل األهالي والسلطات المحلية ،وتعطي شهادة إضافية على
المهنية العالية التي تتمتع بها الوحدة اإليطالية والتي تنسجم تماما ً مع الروحية التي تقود من خاللها
القطاع الغربي في اليونيفيل ،ليس فقط على صعيد األنشطة العمالنية ،إنما على األصعدة اإلنسانية
والتواصل االجتماعي».
ن ّفذت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،في إطار تعزيز االبالغ عن االمراض
االنتقالية من قبل المستوصفات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الميدانية في المناطق ،حلقات تدريبية
الترصد الوبائي ،شملت زغرتا ـ إهدن والقضاء ،وذلك على المسرح البلدي ـ قاعة بيار فرشخ ـ زغرتا.
حول
ّ
وتضمنت الحلقات سلسلة محاضرات تمحورت حول الترصد الوبائي ،األمراض المناعية ،االسهال
الحاد ،االلتهابات التنفسية الحادة واألمراض األخرى ،ألقاها كل من الدكتور سامي االحدب طبيب قضاء
زغرتا ،الدكتور عمر دبليس ،ودانيال سعادة من وزارة الصحة العامة.
في ختام هذه المحاضراتُ ،و ّزعت استمارات ومعدّات لجمع العيّنات على الحاضرين.

ّ
دشن قائد القطاع الغربي في «اليونيفيل» الجنرال اإليطالي فابيو بوللي الطريق التي تربط بلدة يانوح
بمعركة في قضاء صور ،بتمويل من الوحدة اإليطالية العاملة في إطار قوات األمم المتحدة الموقتة في
جنوب لبنان.
وللمناسبةّ ،
نظمت بلدية يانوح احتفاال ً حضره إلى جانب بوللي ،رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن
الحسيني ،قائد الكتيبة الماليزية الجنرال آرمان ،رئيس بلدية يانوح علي جابر ،إضافة إلى فاعليات البلدة
وأهاليها.
وألقى جابر كلمة شكر فيها الجنرال بوللي وجنوده على مساندتهم أبناء الجنوب عموما ً و أبناء البلدة
خصوصاً .وأضاف« :إلى جانب المشاريع الهادفة إلى تحسين البنى التحتية وتعبيد الطرقات في منطقة
عملها ،أنجزت القوة اإليطالية عددا ً من المبادرات التي تعنى بالبيئة وشؤون السكان الحياتية».
وشكر بوللي السلطات المحلية واألهالي على حفاوة االستقبال ،مؤ ّكدا ً على استمرار التعاون في مجال
تحسين ظروف المواطنين المعيشية كي يبرز جهود األمم المتحدة وإيطاليا في سبيل السعي إلى تأمين
االستقرار والعيش الكريم في جنوب لبنان .وأضاف« :تنفذ الوحدة اإليطالية مشاريع عدّة في منطقة عملها،

أطلقت جمعية كشافة البيئة حملتها السنوية الخامسة للحفاظ على الحياة البحرية في لبنان ،على
الكورنيش البحري لمدينة الميناء بعنوان «دعوني أتنفس» ،بهدف مساعدة السالحف البحرية في
االستمرار والبقاء.
بعد النشيد الوطني الذي عزفته الفرقة الموسيقية الخاصة بالجمعية أمام المشاركين وحشد من
االهالي ،بحضور رئيس الجمعية محمد نهاد الزيلع وأعضاء الهيئة االدارية في الجمعية .كانت كلمة أمين
السر العام القائد مراد عبوشي الذي أثنى على نشاط األعضاء وح ّثهم على االستمرار باألنشطة البيئية.
توجهت االولى إلى شاطئ القليعات في عكار حيث تتكاثر
ث ّم ُق ّسم الحاضرون إلى ثالث مجموعاتّ ،
السالحف البحرية ،ومجموعة ثانية إلى شاطئ البياضة في الميناء ،أما الثالثة فانتقلت بوساطة المراكب
إلى الجزر غير المحميّة قبالة شاطئ طرابلس ،حيث القسم االكبر من النشاط .وبدأت عملية جمع النفايات
من الجزر وتجميعها وفرزها ميدانياً.
بعد النشاط الميداني ،استؤنف النشاط التوعوي بإلقاء محاضرة لمفوض البيئة المحامي نجيب سنجر
حول أهمية المحميات البحرية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

تد�شين طريق بين يانوح ومعركة

َ
ِ
المواطنة في مؤسسة «أديان»
محاضر ًة عن
نايلة طبارة

التر�صد الوبائي في زغرتا ـ �إهدن
تدريب عن
ّ

ً
حملة لتنظيف �شاطئ الميناء
«دعوني �أتنف�س»...

