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حمليات

المجادلّ ...
لكل قطعة �أر�ض فيها �ألف حكاية

تحقيق :محمد أبو سالم
هي واح��دة من تلك القرى في جنوب لبنان .وإن تحدثنا
عن الجنوب فإننا نلفت إلى الجمال والبساطة ،جمال األرض
والشجر والبشر ،حكاية طالت وما زال��ت تستمد العطاء من
أناس لهم في كل قطعة من األرض حكاية.
هي قرية المجادل التي تقع في محافظة الجنوب قضاء صور،
وتبعد حوالى  98كيلومترا ً عن العاصمة بيروت ،والتي ما زالت
تحمل صورة ذلك الفالح المجاهد ،وتلك المرأة المقاومة التي
تكدح في العمل حتى أنفاسها األخيرة.
يشتهر أبناء هذه القرية بحبهم األرض والعمل فيها لتحصيل
المنتوجات الزراعية ،فهي ترتفع عن سطح البحر حوالى 450
مترا ً فقط ،ويتجاوز ع��دد سكانها  5200نسمة وتمتد على
مساحة ُتق َدّر بـ  225هكتارا ً ( 2.25كيلومترا ً مربّعاً).
�رج��ح البعض ع���ودة أص��ل اس��م ال��م��ج��ادل إل��ى اللفظة
ي� ّ
السريانية « ،»magdleوهي تفيد معنى األب��راج واألماكن
العالية المشرفة.
في المجادل عدد من العائالت ،كبيرة وصغيرة مثل :رميتي،
حمادي ،دروي��ش ،بيلون ،عواضة ،فريدي ،سالمي ،حاوي،

عيسى ،يونس ،م ّنون ،عبد الحسين ،وعكاش.
وعلى رغم أن لهذه القرية اكتفاءها الذاتي ،إال أن  1500من
أبنائها سافروا بهدف العمل ،فأصبحوا مغتربين.
و ُتع ّد المرجعية الدينية أهم ثروة ثقافية تاريخية يفتخر بها
أبناء المجادل على صعيد العالم تتمثل برجل من أبناء هذه
القرية .هو الشيخ حسن رميتي الذي يعت ّز به الوطن والتاريخ
وهذا ليس بجديد على أرض جبل عامل.
وخالل لقائنا بالمرجعية الشيخ حسن رميتي ،أكد أن رئيس
البلدية ينوب عنه في الكالم.
وفي زيارتنا لرئيس بلدية المجادل أبو علي رميتي ،أك ّد أن
االنسان يوجد اإلنماء ،وهم وج��دوا لتسهيل أمور البلدة بكل
صدق واندفاع ،أما النشاطات التي قامت بها البلدية فهي:
اشتراك كهرباء  ،24/24بئر م��اء ،أعمدة كهرباء تصل إلى
أبعد بيت في البلدة ،تأمين بنى تحتية ،إنشاء ملعب كرة قدم
للشباب ،تأسيس جمعية خيرية «مركز روضة لألطفال».
بعد المساعدات المتتالية المقدمة لقريتهم ،يشكر رميتي
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري على أفضاله الكثيرة ،ووجدنا
في رميتي حب خدمته أبناء بلدته ،وهذا ما ق ّربه منهم ،فبادلوه
المحبة نفسها ،ووصفوه بالرئيس الجيد جدا ً والمميز والمساعد
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العاملون في االنروا ي�شكون نق�ص الأموال
وعودة �سيا�سة المزارع في التعيينات والتوظيفات

والمحب والمتواضع.
وأثناء تجولنا في القرية ولقائنا العائالت فيها ،عبّر أهالي
البلدة بكل عفوية عن محبتهم ألرضهم وانتمائهم العميق
إليها ،إذ يعتمدون على عملهم الذاتي في زراعة التبغ ،الزيتون،
والقمح.
النساء في البلدة أكدن أنهن ينتجن مونة السنة بأيديهن ،من
صعتر ،زيتون ،كشك ،قمح ،عدس ،زيت ،سميد ،مربى ،وح ّر.
وهناك من كان لهم حكايات أعادتهم روحها الجميلة بالزمن
إلى الوراء عند ذكرها ،مثل قصص الزواج واالرتباط ولحظات
وحفظت في ذاكرة أبنائها.
كثيرة م ّرت بها القرية ُ
وال ننسى الحداثة التي طرأت على المجادل مثل باقي الجوار،
في ترميم المنازل ،وبنائها بطرق معاصرة ،إلاّ أن أصالة التراث
ال تزال موجودة في بعض منازلها القديمة التي تتميز بلمسات
الماضي الغنية والزاخرة ،والتي توحي لنا بالقول إن المجادل
قطعة من الماضي العتيق ،ما تزال راسخة وستبقى.
وإن تغير لون الزمان ،فستبقى البساطة واأللفة تضفيان لونا ً
من الحب والتواضع والبراءة على بشر غيّروا مسار التاريخ
بأيديهم ،وصنعوا من أرض جنوبهم لباسا ً يكسوهم ،ولقمة
عيش من عرق جبينهم.

عقد التجمع الديمقراطي للعاملين
في «األون���روا» في لبنان ،جمعيته
العمومية الـ( ،14دورة القائد النقابي
الشهيد موفق بهيج) وعرض لألزمة
ال��م��ال��ي��ة المفتعلة ال��ت��ي تعانيها
«األون��روا» في المرحلة الراهنة ،وما
تشهده من عجز في موازنتها وصل
إل��ى م��ا ي��ق��ارب الـ 56مليون دوالر
لهذا العام .وعليه دعا المجتمعون
وكالة الغوث إلى تح ّمل مسؤولياتها
والعمل من أجل توفير األموال الالزمة
لتحسين الخدمات المقدمة لالجئين،
ووقف النزف الحاصل بأسرع وقت
ممكن.
وعلى المستوى النقابي الحظ
المجتمعون عودة سياسة المزارع في
التعيينات والتوظيفات ،وخصوصا ً
م��ا ح��ص��ل ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة في
وظ��ائ��ف السائقين ومعلمي PRS
وغ��ي��ره��م ،وع����دم إص�����دار ل��وائ��ح
التعيين لغاية اآلن .كما أشاروا إلى
أنّ الترقيات في بعض الوظائف تت ّم
بناء على رغبة ونشاط رئيس دائرة
او قسم هنا أو هناك ،معتبرين أنّ
هناك توزيعا ً غير عادل لحجم العمل
بين الموظفين حتى في القسم ذاته.
وط��ال��ب المجتمعون ب��ض��رورة

وضع نظام عادل وواضح للترقيات،
وانتاج سلم جديد للرواتب ،وزيادة
ت��ع��وي��ض ن��ه��اي��ة ال��خ��دم��ة وزي���ادة
مساهمة صندوق التوفير ،وتحسين
برنامج التأمين الصحي ،والضغط
م���ن اج����ل ت��خ��ف��ي��ض ف��ت��رة الـ10
سنوات المطلوبة لترفيع المعلمين.
وتخفيض ساعات العمل وأيام الدوام

لقطاع العمال وزي���ادة ع��دد عمال
النظافة في المخيمات وإعطائهم بدل
خطورة عمل.
وف���ي ن��ه��اي��ة الجمعية انتخب
المجتمعون مكتبا ً تنفيذيا ً جديدا ً
للتج ّمع م��ن  16ع��ض��واً .كما منح
ال��ت��ج��م��ع ش���ه���ادات ت��ق��دي��ر ل��ق��ادة
نقابيين.

اعت�صام في الر�شيدية
رف�ضا لالنتهاكات ال�صهيونية
ّ
نظمت «الهيئة النسائية الديموقراطية ـ ندى» ،اعتصاما ً تضامنيا ً في ساحة
ّ
بحق
مخيم الرشيدية رفضا ً للجرائم «االسرائيلية» ،واالنتهاكات المتك ّررة
المسجد االقصى.
وتقدم الحضور ممثالت عن الهيئات النسائية الفلسطينية ،واالتحاد العام
للمرأة الفلسطينية ،واللجان الشعبية وفاعليات المخيم.
وتحدثت في االعتصام عضو االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في صور سهام
أبو خروب ،ومسؤولة «النسائية الديمقراطية» في الرشيدية وفاء درباس.
وشدّدت الكلمات على ضرورة التحرك سريعا ً من قبل فصائل العمل الوطني،
لوضع برنامج على مستوى ما تتع ّرض له القدس من انتهاكات «إسرائيلية»،
في ظل هذا السكوت العربي من قبل الحكومات والشعوب على ح ّد سواء.

الدفعة الثانية من م�أموري الأمن العام ت�ؤدّ ي اليمين القانونية

عطية :الم�س�ؤولية تعني الحفاظ على القيم

«العربية للم�س�ؤولية االجتماعية» تك ّرم م� ّؤ�س�سات و�إعالميين
ك ّرمت المنظمة العربية للمسؤولية
االجتماعية ،المؤسسات والصحافة
ال��م��ل��ت��زم��ة ق��ض��اي��ا ال��م��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية ،في احتفال أقيم في فندق
«هيلتون متروبوليتان» ـ سن الفيل،
برعاية وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج،
رس��م��ي ع��ل��ى ش��رف
تخلله ع��ش��اء
ّ
المشاركين.
ونالت الوكالة الوطنية لإلعالم درع
التميز الذهبية في مجال المسؤولية
االجتماعية ،تسلمته مديرتها لور
سليمان صعب ،التي شكرت للمنظمة
العربية للمسؤولية االجتماعية هذا
التكريم ،وأه��دت بدورها هذا الدرع
لكل موظف في الوكالة ،معتبرة انه
بفضل تعاون العاملين في الوكالة
وصلت إلى ما هي عليه اليوم.
حضر االحتفال إلى جانب جريج،
وزي��ر العمل سجعان ق��زي ،النائب
هادي حبيش ،وزير اإلعالم السابق
ول��ي��د ال���داع���وق ،رئ��ي��س الجامعة
اللبنانية ال��دك��ت��ور ع��دن��ان السيد
حسين ،وع��دد من السفراء العرب،
نقيب الصحافة محمد البعلبكي،
نقيب المح ّررين الياس عون ،مديرة
الوكالة الوطنية لإلعالم لور سليمان
صعب ،رؤساء بلديات وعدد كبير من
اإلعالميين.
قدم للحفل الزميل طوني نصار،
فدقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء
ال��ج��ي��ش .وأل��ق��ى رئ��ي��س المنظمة
العربية للمسؤولية االجتماعية
بيار مكرزل كلمة ق��ال فيها« :نعلن
ال��ي��وم بفخر واع���ت���زاز ع��ن إط�لاق
االحتفالية الخامسة لجوائز التميز
في مجال المسؤولية االجتماعية،
وهي تهدف إلى تكريم اإلنسان من
خالل إنسانيته وأعماله اإلنسانية
في سبيل دعم األنشطة المجتمعية
على ك��ل المستويات .ن��ك� ّرم الليلة
مؤسسات وهيئات رسمية وإعالميين

ممن اعتنقوا المسؤولية االجتماعية
مذهبا ً واعتمدوها في حياتهم اليومية
أسلوب حياة».
وأض��اف« :بعد أن تزايد االهتمام
في هذه الفترة بمفهوم المسؤولية
االجتماعية ،ال��ذي يعرف وفقا ً لما
حددته األم��م المتحدة وما اعتمدته
ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة للمسؤولية
االجتماعية بأنه االلتزام والمساهمة
ف��ي التنمية المستدامة ،وبعد أن
تع ّززت من خالل اإلدارة الحكيمة في
عمل البلديات والحكومات العربية
والمؤسسات الخاصة بمستوياتها
وأح��ج��ام��ه��ا ك��اف��ة ،وب����دأت تعتمد
على دع��م أدائها وتحسين مستواه
بأسلوب أفضل يخدم المجتمعات
والتنمية في وقت واح��د ،يأتي دور
المنظمة لتساهم في تسليط الضوء
على إنجازاتكم وتعزيز دور المشاركة
الفعلية ،وبناء افضل الجسور بغية
تأسيس شراكة متينة وقوية بين

القطاعين العام والخاص».
وق���ال السفير ل��ش��ؤون التعاون
ال��ع��رب��ي للمسؤولية االجتماعية
محمد عيسى العدوان« :من الواضح
للعيان ،أن القضية ذات األهمية األكبر
التي يواجهها العالم ،قضية األنسنة،
وقد برزت هذه القضية بوضوح في
التحذيرات األممية ومجالس التنمية
العربية ومخاوف الجمهور واهتمام
وسائل اإلعالم التي نأمل منها المكاتفة
والمساندة في تسليط الضوء على كل
ما هو مميز وفعّ ال لخدمة التنمية
المستدامة ورفعة المجتمع المحلي،
كما ب��دأت المسؤولية االجتماعية
تأخذ طريقها إلى البرامج السياسية
ل��ل��دول ،وان ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ليس
معزوال ً عن باقي العالم في ما يتعلق
بهذا الموضوع ،وكذلك بوجود نخب
عربية من أمثالكم يعملون كجنود
لخدمة اإلنسانية أوال ً واألمة».
ث��م ألقى جريج كلمة ج��اء فيها:

سليمان تتسلّم درع التميّز

«�سما بيروت» ....ويوم ِبال �سيارات في ال�سوديكو

رحبت إدارة «م��ش��روع سما ب��ي��روت» بتنظيم مبادرة
ّ
«أشرفية  »2020البيئية اإلنمائية منذ أيام ،يوما ً ترفيهيا ً بال
سيارات تحت عنوان «مهرجان الخريف» في شارعَ ْي عبد
الوهاب اإلنكليزي وبترو طراد (السوديكو) ،حيث يقع البرج
بطبقاته الخمسين وعل ّوه البالغ  193متراً.
واعتبرت إدارة «سما بيروت» في بيان أن األنشطة التي
أقيمت في هذين الشارعين ،والتي ّ
نظم مثلها سابقا ً في شوارع
األشرفية والرميل ومار مخايل والجميزة ومونو ،تساهم في
تعميم حب الطبيعة والمدينة وثقافة الحفاظ على البيئة
ولو في قلب العاصمة ،وفي التوعية بأهمية الح ّد من التلوث

والعمل لمدينة أكثر اخضراراً.
وأضافت« :إن فلسفة هذه األنشطة تلتقي تماما ًمع المعايير
التي اتبعها مشروع سما بيروت ،لجهة كونه مشروعا ً عقاريا ً
صديقا ًللبيئة إذ حرص القيمون عليه ،على أال تشغل المساحة
المبنية من البرج سوى  20في المئة من مساحة عقاره ،فيما
خصص أربعة آالف متر مربع للمساحات الخضراء».
ّ
وأش��ار البيان إل��ى أن مشروع «سما ب��ي��روت» ك��ان من
المؤسسات الراعية لهذا الحدث ككل ولعدد من فقراته ،علما ً
أن برنامجه تضمن أنشطة للعائلة ،احتفاال ً بحلول فصل
الخريف ،إذ ُح ّول الشارعان إلى مزرعة ريفية مو ّقتة.

«المجتمع ،هذا اإلطار األمثل للعيش
ال��ب��ش��ري ،وال��ف��ض��اء األوس���ع ال��ذي
تتقاطع فيه ك��ل أن���واع العالقات
اإلنسانية ،والمسرح األك��ب��ر ال��ذي
ت��ت��داول عليه أح���وال ال��ن��اس بكل
تطلعاتهم وأمانيهم وقيمهم جيالً بعد
جيل،
ه��ذا المجتمع ال��ذي تهدف معظم
ال��م��ع��ت��ق��دات ال��دي��ن��ي��ة وال��م��ذاه��ب
الفلسفية إلى تأمين سالمته وسعادة
االن��س��ان ف��ي��ه ،ه��ذا المجتمع ال��ذي
يشكل حاضنة الحياة بكل تجلياتها،
من حقه علينا أن نكون نحن أيضا ً
مسؤولين عنه».
وأك����د أنّ م��ف��ه��وم ال��م��س��ؤول��ي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ك��م��ا ح���ددت���ه األم���م
المتحدة ،هو ال��ت��زام ومساهمة في
التنمية المستدامة ،ك��واج��ب يقع
على عاتق السلطات العامة وهيئات
المجتمع المدني بكل قواه الحية ومن
ضمنها اإلع�لام .وقال« :حقيقة األمر

أن التنمية أكثر من واجب ،إنها صفة
مالزمة لطبيعة الحياة التي تتحرك
وتنمو وتتطور ،وإال تجمدت وأدركها
الموت .واإلشكالية الكبرى في مبدأ
المسؤولية االجتماعية هي تمكين
المجتمعات كلها من دون استثناء
من مواكبة حركة التطور واللحاق
بركب الحداثة على الصعد السياسية
واالجتماعية واالقتصادية كافة ،لكي
تصل إلى تكريس المساواة بين جميع
الناس».

تكريم

ب��ع��دئ��ذٍ ،ب���دأ ت��ك��ري��م ال��ب��ل��دي��ات
وال��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة الناشطة
ف��ي مجال المسؤولية االجتماعية
والتنمية المستدامة ،ثم كان تكريم
المؤسسات اإلعالمية ،كما ُو ّزع��ت
ال��دروع التكريمية لكل م��ن« :إذاع��ة
لبنان (برنامج آلو بيروت لناتالي
ع��ي��س��ى)« ،إذاع����ة ال��ن��ور (برنامج
همزة وص��ل لفاطمة م��زن��ر) .غرفة
التحكم المروري( :برنامج التحكم
المروري ،تسلّم الدرع النقيب ميشال
مطران)( »MTV« .برنامج 1544
لطوني خليفة ،وبرنامج الحل ع ّنا
لربيكا أبو ناضر)« .تيلي لوميير»
(برنامج حكي شباب لراكيل مبارك).
«تلفزيون المستقبل» (برنامج بال
ط��ول سيرة لزافين قيوميجيان).
«تلفزيون المنار» (برنامج مشكلة
ورأي لليلى شمس الدين)« .إذاع��ة
ص��وت ال��ش��ع��ب» (ب��رن��ام��ج قضية
اليوم لرامي ضاهر)« .إذاع��ة صوت
لبنان» (عبر البرامج :فسحة أمل
لجهاد أبيض حداد ،البلديات لمروان
قدوم ،شكاوى الناس لناديا الياس،
نقطة على السطر لنوال ليشع عبود).
و«وكالة أنسا» اإليطالية.
واختتم الحفل بفقرة غنائية مع
الفنان وليد توفيق.

أقسمت الدفعة الثانية من مأموري
األمن العام والتي ضمت مئتين وثالثة
وخمسين مأموراً ،اليمين القانونية
قبل ظهر أمس أمام القاضي المنفرد
الجزائي في بيروت ج��ورج عطية،
بحضور العقيد وديع خاطر والنقيب
داود فياض والنقيب زاه��ر يحيى،
والمالزم أول سامر أبو خشفى.
وأل��ق��ى القاضي عطية كلمة في
المناسبة جاء فيها« :أخاطبكم اليوم
وأنتم على مشارف الولوج في خدمة
عامة أنيطت بكم بعد أن صار انتقاءكم
استنادا ً إلى معايير الكفاءة والقدرة
على االل���ت���زام .تكتمل اآلن مراسم
انتمائكم إلى سلك األمن العام ،مت ّوجة
بيمين حملت في مضامينها بعضا ً
من القواعد االصلية ألخالقيات القوى
األمنية».
وق����ال« :ف��م��ا أع��ظ��م أن تقسموا
اليمين على أن تطيعوا رؤساءكم في
كل ما يتعلق بالخدمة التي تدعون
إليها ،وأال تنتهكوا حرمة الشرف وأال
تستعملوا الوظيفة التي أعطيت لكم
لغير ما يحقق مصالح الناس في تنفيذ
القانون .فطاعة الرؤساء بالخدمة،
االخ�ل�اص ف��ي العمل والتفاني في
االلتزام ،وعدم انتهاك حرمة الشرف

أم��ان��ة على ك��رام��ات ال��ن��اس ،مهمة
تستلهم أديان السماء وال تلقى إال على
عاتق االنقياء والشرفاء».
وأض���اف« :إن اليمين وع��د أم��ام
الله والشعب وال��ذات ،والوعد التزام
ووفاء .ان اليمين عهد أمام على تمام
كل معاني القسم ،وحضور دائم امام
الضمير الشخصي ،ومسؤولية أمام
الشعب الصارخ المطالب باالنصاف
وال��ع��دل ف��ي مالحقة المستهترين
بسالمة هناء عيشه ومحاسبتهم .أما
االلتزام فيه وفاء لكل سلطة اعطيت لكم
بتشريف ،فحريّ بكم صدق االمانة في
عيش المهام الموكلة لكم».
وت��اب��ع« :أم���ا ال��وع��د ف��ي اليمين
فمسؤولية ،ال يشغلها اال مستحقها وال
يستحقها اال من أملى شروطها ،انها
تكليف ،من أبناء هذا الوطن اجمعين،
لكم أنتم الماثلين ،في هيبة قوسهم
الكريم ،الحاكم ِباسم الشعب اللبناني
العظيم ،اذك��روا أن اكبر مسؤول في
هذا الوطن مسؤول أمام الناس ال على
الناس .من هنا ،أن تكون في مسؤولية
الوظيفة ،فذلك ابعد م��ن ان يكون
لك موقع حصين في الدولة ومكانة
مرموقة في المجتمع .ان تكون في
مسؤولية الوظيفة ،فمعناه ان تعمل

باستمرار على تنشئة ذاتك وتحويلها
إلى مثال يرضيك ،من خالل اتصافك
بمزايا الشجاعة وال��ص��دق وحرية
الضمير ،ومحاربة التراضي والتباطؤ
والتأفف والتكاسل».
وأضاف« :أن تكون مسؤوال ً فمعناه
أن تحافظ على القيم االنسانية
السامية ،ال سيما التوق إلى التمسك
بالحريات العامة واجتناب كل ما هو
نفعي وشخصي .وه��ذه مزايا وقيم
ومبادئ قائمة في صلب مؤسستكم
ينقلها السلف إل��ى الخلف .وأنتم
الدم الجديد والجيل الواعد تتابعون
الرسالة بكل حزم وعزم ودراية وعلم،
فتكونون في خدمة المواطنين ،جميع
المواطنين ،حتى التضحية .وها انتم،
اليوم ،تقفون ص��دورا ً عامرة بالعزة
والكرامة ورؤوس���ا ً شامخة شموخ
االرز ،يفخر بنجاحكم اهلكم ،ويطمئن
لحسن أدائ��ك��م المواطنون ،ويعتز
بصدق والئكم الوطن».
وختم« :إنه ليسعدني ان اشهد على
يمينكم اليوم ،متوجها ً اليكم بخالص
التهنئة ،ومتمنيا ً لكم النجاح والتفوق
في تأدية واجبكم لما فيه مصلحة
المجتمع والوطن».

«الوطني الح ّر» يعود �إلى مقاطعة انتخابات «»NDU

مركز الخيام :تقرير لجنة
مناه�ضة التعذيب يعك�س واقع ال�سجون
أوضح مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ،في بيان صدر أمس ،أن أمين
عام المركز محمد صفا شارك في اجتماع لجنة حقوق االنسان في المجلس
النيابي بتاريخ  2014/10/28لمناقشة تقرير لجنة االمم المتحدة لمناهضة
التعذيب والذي تضمن انتقادات للبنان واتهامات لمؤسساته بممارسة تعذيب
ممنهج.
وأضاف البيان« :أما بيان لجنة حقوق االنسان فجاء فيه ،كان اجماع على
ان التقرير جائر وغير موضوعي من خالل الكالم عن التعذيب الممنهج ،وثانيا ً
مخالفته اللجنة بخرق نصوص االتفاق في ما يتعلق بسرية التقرير».
وأكد أنه لم يكن هناك اجماع على اعتبار التقرير جائر وغير موضوعي ،هذا
كان موقف ممثلي الوزارات والقوى االمنية وبعض النواب ومسايرة من بعض
الجمعيات ولم يكن موقف مركز الخيام الذي أكد صفا في االجتماع على أن
التقرير يعكس الواقع المزري في السجون وهناك تصريحات لوزراء الداخلية
السابقين عن التعذيب ومعاناة المساجين تفوق تقرير لجنة مناهضة التعذيب
وتوصياتها ،فعندما تتراكم الممارسات الالانسانية وانعدام العدالة وسوء
المعاملة يصبح التعذيب ممنهجاً .ودعا صفا إلى مناقشة هادئة للتقرير ،هناك
بعض المالحظات ولكن التقرير كان موضوعيا ً والتعذيب موجود وباعتراف
السلطات اللبنانية التي دائما ً تب ّرر التقصير باالوضاع االمنية والصعوبات.
والتقرير يجب أن يكون حافزا ً لتحسين أوضاع حقوق االنسان في لبنان ،ال
العودة إلى الوراء.
ودعا صفا إلى مناقشة التقرير وتوصياته ،وليس فقط الرد ،مع التأكيد أن
هناك محاوالت ومشاريع تنتظر االقرار في المجلس النيابي ،ولكن على رغم كل
ذلك ،ال يمكن القبول بالتأخير  15سنة و 19سنة عن تقديم لبنان تقريره االولي
والدوري إلى لجنة مناهضة التعذيب.
كما دعا صفا في االجتماع إلى دعم الجيش واعتبار مقاومة االرهاب المهمة
الوطنية االولى ،وأن تكون هذه المهمة من أولويات هيئات المجتمع المدني.
وحيّا المركز لجنة حقوق االنسان رئيسا ً ومقررا ً على الجهود المبذولة على رغم
كل الصعوبات والعراقيل.

سعيد وبويري خالل المؤتمر الصحافي
وقع أمس إشكال على مرحلتين بين طالب من «القوات
اللبنانية» وآخرين من التيار الوطني الح ّر ،على خلفية تعليق
الفتات انتخابية قبل يومين من موعد االنتخابات الطالبية في
جامعة «سيدة اللويزة» التي تجرى للمرة األولى منذ ثالث
سنوات بسبب مقاطعة التيار العوني.
وأدّى هذا االشكال إلى سقوط جريحين ،وكان قد بدأ أمام
كلّية الهندسة ليعود ويتط ّور بشكل أكبر في ساحة الجامعة،
حيث حصل اشتباك بااليدي وتضارب بين الطالب قبل أن
يعمد أمن الجامعة إلى إبعاد الطالب وإنهاء االشكال .وعملت
إدارة الجامعة على التدقيق في كامرات المراقبة لمالحقة كل
من افتعل االشكال.
ث ّم عقد رئيس قطاع الشباب في التيار الوطني الحر أنطون
سعيد ،مؤتمرا ً صحافيا ً تناول فيه اإلشكال .وقال إنه اعتداء
غير مب ّرر ،مطالبا ً إدارة الجامعة «التي نثق بها وبرئيسها

باتخاذ اإلجراءات الالزمة ّ
بحق المعتدين».
وأك��د سعيد أنّ قانون االنتخابات الطالبية الحالي غير
تمثيلي ،وهو أمر ال يختلف إثنان عليه ،ولهذا السبب اتخذ
التيار ق��رارا ً بمقاطعة االنتخابات منذ عام  2012إلى حين
تغيير القانون ،وعلى رغم البدء بورشة عمل لتغيير القانون من
الجامعة واالعتراف بضرورة تغييره من خالل إصدار تعميم
رسمي يؤكد إجراءها على أساس القانون الجديد ،إال أن هذا لم
يحصل ،لذا يلتزم التيار الوطني الحر مقاطعة االنتخابات.
ورأى مسؤول الجامعات في القطاع جورج بويري أن ما
يجري في « »NDUيضر بالحركة الطالبية ،وكشف عن
توجيه رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
رسالة للجامعات كافة للسماح بالعمل السياسي من أجل
زي��ادة االط�لاع عند الطالب ،ما يخفف االحتقان ،غير أن هذا
الطرح لم َ
يلق أيّ جواب.

