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بري ي�ستقبل م�ست�شار مجل�س ال�شورى االيراني
ّ

�شيخ الإ�سالم :حققنا انت�صارات ا�ستراتيجية

بري مجتمعا ً إلى شيخ اإلسالم وفتحعلي
أك���د م��س��ت��ش��ار رئ��ي��س مجلس
الشورى االيراني للشؤون الدولية
حسين ش��ي��خ االس��ل�ام «أن���ه ليس
خافيا ً على أحد أن المنطقة تتعرض
حاليا ً لضغوط كبيرة ،وإن كنا قد
تمك ّنا من تحقيق انتصارات باهرة
واستراتيجية».
ك�ل�ام ش��ي��خ االس��ل�ام ج���اء خ�لال
زيارته وسفير الجمهورية االسالمية
االي��ران��ي��ة محمد فتحعلي ،رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري في عين
التينة ،حيث جرى عرض األوضاع
والتطورات في المنطقة.
وأكد «أن هناك مؤامرة تشن منذ
بضع سنوات على سورية حكومة
وش��ع��ب �اً ،وأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
م��راك��ز ال��ق��وى س��واء على مستوى
رئاسة الواليات المتحدة االميركية
ورئاسة فرنسا أو رئاسة الحكومة
البريطانية ،أو لألسف الشديد على
مستوى ملوك ورؤس��اء بعض دول
هذه المنطقة التي كانت تعمل في
السر وف��ي العلن م��ن أج��ل اسقاط
الدولة في سورية ولكنها لم تستطع

(حسن ابراهيم)
ان تحقق هذا الهدف».
ول��ف��ت ش��ي��خ اإلس��ل�ام إل���ى «أن
الجمهورية االسالمية االيرانية ومنذ
اللحظة االولى لبداية األزمة السورية
ك��ان��ت ت��ق��ول دائ��م �ا ً أن��ه ينبغي أن
نفسح المجال أمام الشعب السوري
ل��ك��ي ي��ق��رر م���ن خ�ل�ال ان��ت��خ��اب��ات
ح��رة ونزيهة مستقبله وحكومته
وقيادته ومصيره ،وبالفعل فإن هذه
االنتخابات قد أجريت وهي تشكل
خطوة أول��ى باتجاه ال��وص��ول الى
الديمقراطية المنشودة».
وأكد أن كل هذه االطراف الخبيثة
التي ذكرتها ق��د وقفت ال��ى جانب
الكيان الصهيوني طوال  55يوما ً من
خ�لال ممارسته للعدوان الوحشي
اآلث���م على ق��ط��اع غ��زة م��ن أج��ل أن
تصبح منزوعة من السالح المقاوم.
وفي المقابل هناك محور المقاومة
والممانعة الذي كان يقول أنه ينبغي
علينا أن نحافظ على السالح المقاوم
في غزة بل يجب علينا أن نعمل على
تسليح الضفة الغربية أيضاً».
واع���ت���ب���ر ش��ي��خ االس���ل��ام «أن

التطورات االخيرة في الضفة الغربية
والقدس المحتلة مهمة ،مشددا ً على
«أن الطرف اآلخر يريد أن يعمل على
تنفيذ م��ؤام��رة دنيئة من شأنها أن
تخرج خطوط التماس واالشتباك من
أسوار ومن حدود الكيان الصهيوني
قد تدخل ه��ذه الخطوط إل��ى داخل
العالمين العربي واالسالمي ،ونحن
نريد أن نعمل من خالل تعاوننا مع كل
المخلصين والغيارى على مصلحة
هذه المنطقة إلعادة خطوط االشتباك
مرة أخرى إلى حالة الصراع العربي
«اإلسرائيلي» والصراع اإلسالمي مع
الكيان الصهيوني بدال ً من أن تكون
خطوط االشتباك داخ��ل العواصم
العربية واالسالمية سواء في العراق
او في دمشق».
وكان بري استقبل رئيس الكتلة
الشعبية الوزير السابق ايلي سكاف،
كما التقى نائب حاكم مصرف لبنان
محمد بعاصيري .وأبرق إلى رئيس
االت��ح��اد البرلماني العربي رئيس
مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم
معزيا ً بوفاة عمه عبدالعزيز الغانم.

اللقاء الوطني :لمنع انزالق لبنان
في لعبة الأجندات الإقليمية
أكد اللقاء الوطني «أن المرحلة السياسية التي يعيشها
لبنان تتطلب ح��وارا ً وطنيا ً شامالً وصادقا ً يشارك فيه
جميع اللبنانيين من دون استثناء ،لتحصين لبنان من
اإلنجرار للفتن والحروب المذهبية ومنع انزالقه في لعبة
االجندات االقليمية التي ال قدرة له على أن يكون اداة لها»،
الفتا ً إلى «أنه على رغم مما يشاع حول إجراء حوار بين
مكونات سياسية متعارضة ،تأتي المقابالت المتلفزة
مخالفة لهذا التوجه ،وكأن الدعوة الى هذا الحوار تخضع
لبازارات التعارض االقليمي ،بعيدا ً من المصلحة الوطنية
التي يحاول البعض ان يتلطى وراءها».
ودع���ا ال��ل��ق��اء ال��وط��ن��ي بعد اجتماعه ال����دوري في
مكتب الوزير السابق عبدالرحيم م��راد وبرئاسته الى
حملة وطنية وشعبية إصالحية واسعة لجبه الفساد
والمفسدين ،وأس��ف لعملية التالعب بصحة المواطن
وحجم التلوث الغذائي ،وعدم مراعاة الشروط الصحية
في مأكل اللبنانيين ومشربهم ،والذي يدفع ثمنه المواطن
من صحته والدولة اللبنانية من خالل الفاتورة الصحية.
وطالب اللقاء المعنيين في الحكومة بوقف التباين في ما
بينهم من زاوية المصالح التي يمثلونها واالهتمام الجاد
والجدي في متابعة مسألة سالمة الغذاء والماء ووضع
ش��روط دقيقة لمعايير الغذاء ومراقبته بصورة دائمة
ومستمرة ومن دون انتقائية أو ظرفية.

كما دعا اللقاء الحكومة اللبنانية إلى إي�لاء الجانب
االقتصادي واالجتماعي أهمية استثنائية تضع خاللها
حلوال ً جذرية ،ألن اللبنانيين باتوا أمام الركود االقتصادي
واألزمات االجتماعية المتالحقة وموجة الغالء التي باتت
تضرب كل السلع ،غير قادرين على مواجهتها إال باعتماد
سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة تخفف عن كاهل
المواطنين.
وطالب اللقاء بالحفاظ على كرامة وبطوالت العسكريين
من مظاهر الضعف واإلذالل التي يريد اإلرهاب لصقها بهم،
والحذر من مخطط خطف إرادة الدولة اللبنانية وهيبتها،
والتنسيق بين الحكومة اللبنانية وسورية لمواجهة
اإلرهاب.
وتوقف اللقاء عند ذكرى قرار تقسيم فلسطين ،ورأى
فيها تخليا ً من االم��م المتحدة عن الحقوق الوطنية
المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ،واعترافا ً بدولة
االغتصاب الصهيوني على جزء من أرض فلسطين،
بقرار مشؤوم مهد إلقامة دولة يهودية ،اعتبر المرتكز
لشرعنة االغتصاب واالحتالل ،واالستيالء على أراضي
الغير بالقوة ،كمصدر من مصادر الشرعية الدولية،
الكتساب الحقوق وتشكيل ال���دول ،ثم االنتقال الى
مرحلة تهويد الكيان الغاصب تمهيدا ً لتهجير العرب
الفلسطينيين.

ف�ضل اهلل :واجب العرب والم�سلمين
حماية ال�شعب الفل�سطيني وحفظ ق�ضيته

دريان يتلقى دعوة
لزيارة الباراغواي
تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من سفير الباراغواي
في لبنان حسن ضيا دعوة لزيارة أميركا الجنوبية – الباراغواي .واستقبل المفتي
دريان في دار الفتوى ،وفد منتدى الحوار االسالمي برئاسة فؤاد مخزومي الذي أكد
«أن المفتي مهتم جدا ًبالحوار المزمع عقده بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
وحزب الله» .ورحب مخزومي بالحوار المرتقب ،معتبرا ً «أنه خطوة إيجابية ،تجب
مساندته بمواقف داعمة من الجميع على غرار موقف دار الفتوى».
وقال مخزومي« :إن هذا اللقاء يأتي لمتابعة خريطة الطريق التي رسمها المفتي
إبان خطاب توليه منصبه ،إذ أكد لنا أن جميع النقاط التي طرحها ستجد طريقها
إلى التطبيق ضمن المهل التي تتماشى مع القوانين المرعية اإلجراء في دار الفتوى».
ونقل تأكيد دريان «أن العمل انطلق فعليا ً إلعداد لوائح الشطب التي ستكون جاهزة
أوائل كانون الثاني المقبل ،والتي على أساسها ستوجه الدعوة النتخابات المجلس
الشرعي ومفتي المناطق» ،الفتا ً إلى «أن هذا ما ينتظره المسلمون لوضع حد نهائي
للمرحلة السابقة» .كما قدم مخزومي إلى المفتي وثيقة منتدى الحوار اإلسالمي.
وفي دار االفتاء ،كان وفد من الرابطة السريانية في لبنان برئاسة حبيب أفرام
الذي قال« :نحن مع خلق نهضة عربية إسالمية عنوانها المواطنة ،وعنوانها
المساواة ،وعنوانها محاربة اإلرهاب» ،الفتا ً إلى «أنه طلب من المفتي دريان أن
يحمل معه حيث كانت واحدة من قضايانا الكبيرة ،وهي خطف المطرانين العزيزين
يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي في كل اتصاالته».
واطلع مفتي الجمهورية من وفد المجلس اللبناني لخبراء الموارد البشرية ،على
نشاطات المجلس.
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الإدارة و�ضعت ت�صور ًا لتملك الأجانب مع �ضوابط
ومتابعة تنفيذ القوانين عر�ضت �آلية عملها

الساحلي مترئسا ً اجتماع فرعية االدارة

دريان يتص ّفح خالل لقائه مخزومي وثيقة منتدى الحوار اإلسالمي

ف ّيا�ض :عوائد الحوار
ت�صب في م�صلحة الوطن
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أن ما ينقص البلد اليوم
هو الحوار الذي يعتبر بدوره حاجة أساسية أيضا ً في استراتيجية مواجهة
الجماعات التكفيرية التي بات يدرك الجميع أنها تشكل تهديدا ً واستهدافا ً لهم،
ولكن في الوقت ذاته يجب أن ال نستهين بالتهديد األمني الذي تمثله الجماعات
التكفيرية على رغم تراجعها وتطويقها شعبياً».
وشدد فياض خالل احتفال تأبيني في بلدة الطيبة« :على ضرورة أن يخطو
الجميع باتجاه الحوار بخطوات ثابتة ومسؤولة ،ألن فيه مصلحة للجميع
وليس لطرف أو لفئة وعوائده ستصب في مصلحة الوطن أوال ً واخيراً».
ورأى «أننا قد دخلنا في مرحلة أفول تنظيم داعش وتراجعه واضمحالله،
وأن ما يجري تحقيقه على كل الجبهات يدل على ذلك ،ففي العراق خسر داعش
أراض ،وفي كوباني يقف عاجزا ً عن إسقاط البلدة رغم
نصف ما احتله من
ٍ
حصارها ،وفي سورية يسجل الجيش السوري نجاحات كبيرة يوما ً بعد يوماً،
وفي لبنان فقد بات التكفيريون عاجزين عن اجتياح أي قرية أو بلدة لبنانية،
وما حققه الجيش اللبناني من مالحقة وتفكيك للخاليا التكفيرية ش ّكل انجازا ً
كبيرا ً وأظهر أن البيئة الحاضنة للمجموعات التكفيرية هي بيئة واهنة وهشة
ومحدودة».

«الكتائب» :لحوار ب ّناء يغني
عن ت�سوية �إقليمية النتخاب الرئي�س
أعلن حزب الكتائب اللبنانية «أنه يشجع انتظام الفرقاء والمكونات الوطنية
في مشروع حوار ب ّناء ،من شأنه إيجاد نقطة ارتكاز داخلية يعول عليها النتخاب
رئيس للجمهورية ،وتغني عن التفتيش عن تسوية اقليمية او خارجية ألزمة
رئاسة الجمهورية».
ورأى في بيان إثر االجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين
الجميل في «الحوار المباشر الممكن بين تيار المستقبل وحزب الله ،عامالً
مساعدا ً لالستقرار في أعقاب االح��داث االليمة االخيرة ،ال سيما في منطقة
الشمال ،ومقدمة لحوار وطني شامل سبق ودعت اليه القيادة الكتائبية».
كما رأى «في القرار الذي اصدره المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم
بقانون التمديد لمجلس النواب عمالً يخص المجلس لما يشكله من كيان
مستقل وسلطة في التقدير واالستنساب» ،مؤكدا ً «وجوب قيام مجلس النواب
بكامل موجباته الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية ،وإقرار قانون حديث
لالنتخابات النيابية ،وإصدار قانون جديد يقصر الوالية الممددة للمرة الثانية
بما يعيد االعتبار الى حق الناخب والى مبدأ تداول السلطة».
ودعا الى «اتخاذ اخضاع الملف التربوي الى المعايير االكاديمية» ،والى
«تحرير االستحقاقات العامة والخدماتية من الحسابات السياسية واالحتكام
فيها الى االصول القانونية ،بما يحفظ تسيير المرفق العام وحاجة الناس الى
خدماته ،وهذا ينطبق على بعض الملفات العالقة أمام مجلس ال��وزراء منها
الخليوي والطاقة والنفايات».

التأمت  3لجان نيابية في ساحة النجمة لدراسة
ج��دول أعمالها ،فيما أرج��ات لجنة الدفاع الوطني
جلستها إلى االثنين المقبل .وفي السياق ،وضعت
لجنة اإلدارة والعدل تصورا ً لتملك االجانب تضمن
ضوابط وتعديالت على القانون في جلسة قبل ظهر
امس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم،
وفي حضور النواب االعضاء.
وتوافقت اللجنة على إلزام أي أجنبي يبغي اكتساب
أي حق عيني عقاري يفوق  3000متر مربع ،أن يحدد
المشروع الذي ينوي القيام به ،وهذا لم يكن معموال ً به
قبالً ،والغاية من نقل الملكية التي يجب ان تسجل في
الصحيفة العينية للعقار.
وقررت اللجنة رفع الطلب الى لجنة مختصة مؤلفة
من المدير العام للشؤون العقارية وأمين السجل
العقاري في المنطقة المعنية ورئيس دائ��رة تملك
االجانب في وزارة المال ،على أن تدرس اللجنة الطلب
والمستندات المرخص بها وترفع تقريرها الى مجلس
الوزراء ،بالموافقة أو بعدم الموافقة.
وأكدت اللجنة أن طلب الترخيص لغير اللبنانيين
(االجنبي) يجب أن يتضمن :إفادة عقارية شاملة عن
الحق العيني ،اسم طالب الترخيص ومحل اقامته،
اخراج قيد عائلي مدته أقل من سنة ،النظام االساسي
للشركات وما يملكه من عقارات في لبنان وأسماء
المفوضين بالتوقيع ،تصريح مسجل لدى الكاتب
العدل يبين فيه ما يملكه من عقارات في لبنان او
اسهم او حصص في شركات تملك عقارات في لبنان
او من اسهم او حصص ،ونصيب االجنبي منها ،تحديد
الغاية من اكتساب الحق العيني ،ترفق بها دراسة
هندسية مع الكلفة المتوقعة والجدوى االقتصادية،
إفادة نفي ملكية من الدوائر العقارية ،أي انه ال يملك
أكثر من  3في المئة ،إفادة محتويات من البلدية ،إفادة
من البلدية تبين أو تنفي وجود قرار تنظيمي ومدى
مراعاة الطلب للقرار المذكور».
ولفتت إلى «إلزام غير اللبناني أن ينجز مشروعه
خ�لال  5س��ن��وات م��ن ت��اري��خ التسجيل ف��ي السجل
العقاري ،وتكون ه��ذه المهلة قابلة للتمديد لمدة
مماثلة ولمرة واحدة من المرجع المختص» ،مشيرا ً
إلى «أن رسما ً سيفرض على مالك العقار قدره  2في
المئة من قيمة العقار لمصلحة الخزينة خالل المدة
االضافية المطلوبة لالنجاز ،وفقا ً لالصول المتبعة في
قانون البناء ،وتقدر قيمة العقار من لجنة مختصة.
وات��ف��ق��ت اللجنة على «أن��ه يحظر على ال��دوائ��ر
العقارية تنظيم او تسجيل اي عقد او معاملة او

(ت ّموز)
تنفيذ حكم قضائي يكون موضوع أي منها اكتساب
حق عيني لشخص غير لبناني ،وكذلك المحاكم،
وأنه يحظر على كاتب العدل ان ينظم اي عقد يكون
موضوعه اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني ،إذا
لم تتوافر كل الشروط وتضم كل المستندات المطلوبة
في هذا القانون ،وكذلك تنظيم اي وكالة لمصلحة
وكيل غير لبناني».

فرعية االدارة

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة االدارة
وال��ع��دل والمكلفة درس قانون االنتخابات جلسة
برئاسة النائب نوار الساحلي تابعت خاللها درس
المشروع المذكور بما يتعلق بالمسائل التقنية .ورفعت
الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الحقة.

متابعة تنفيذ القوانين

واستعرضت اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ القوانين
التي اجتمعت برئاسة النائب ياسين جابر أمس جردة
القوانين غير المنفذة وناقشت في آلية العمل التي
ستعتمدها ،وجرى االتفاق على عقد جلسة نهار غد
في حضور وزراء االشغال العامة والنقل والتنمية
االداري��ة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وذلك
من أجل متابعة القوانين غير المنفذة المتعلقة بوزارة
االشغال العامة والنقل.

لجنة الدفاع

وأع��ل��ن رئيس لجنة ال��دف��اع الوطني والداخلية
والبلديات النيابية النائب سمير الجسر عن إرجاء
الجلسة التي كانت مقررة عند الثانية عشرة ظهر أمس
الى الثانية عشرة من ظهر االثنين المقبل.

لجنة المرأة والطفل

ودعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جيلبيرت
زوي��ن ال��ى جلسة تعقد عند العاشرة من قبل ظهر
الخميس المقبل ،وذلك لإلضاءة على واقع سجـون
النساء الميداني والتشريعي واالستمـاع الى ممثلـي
جمعيات المجتمع المدني المعنيـة بتنفيذ مشروع
«تعزيز وممارسات حقوق االنسان في سجون النساء
في لبنان» وممثلين عن مديرية السجون في وزارتي
العدل والداخلية وبرنامج االم��م المتحدة االنمائي
في مجـلس النـواب وللبحـث فـي منهجيـة العمـل
المقبلـة.

الراعي رعى دعم المدر�سة الر�سمية في المتن

بو �صعب :التعليم م�س�ؤولية م�شتركة
بين الدولة والم�ؤ�س�سات الحية في المجتمع

�آالن عون :لن ن�ستكين حتى نعود
�شركاء حقيقيين في النظام ال�سيا�سي

فضل الله مستقبالً وفد الجهاد
شدد العالمة السيد علي فضل الله
على أن من واجب العرب والمسلمين
ت��ق��دي��م ال��دع��م ال��م��ع��ن��وي وال��م��ادي
واإلع�لام��ي وك��ل اإلمكانات المتاحة
لحماية الشعب الفلسطيني وحفظ
قضيته.
كالم فضل الله جاء بعد استقباله
أم���س وف�����دا ً م���ن ح��رك��ة «ال��ج��ه��اد
اإلس�لام��ي» ف��ي فلسطين ،برئاسة
ممثلها في لبنان أبو عماد الرفاعي،
حيث جرى البحث في األوضاع العامة
في المنطقة ،والقضية الفلسطينية.
وق����ال ال���رف���اع���ي ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
«استعرضنا ما تتعرض له فلسطين،
وما يتعرض له الشعب الفلسطيني
في هذه المرحلة ،وأخطار ذلك على
مستقبل هذه القضية ،خصوصا ً أن
العدو الصهيوني يحاول في هذه األيام
تجزئة الملف الفلسطيني وفكفكته

بطريقة منهجية خطيرة ،ويعمل
على إيجاد موقع دائم له في المسجد
األقصى على المستوى الزماني ،من
خالل إدخاله المستوطنين صبيحة
كل يوم إلى األقصى ،لتمرير مسألة
التقاسم الزماني ،وفرض أمر واقع
جديد ،مستغالً بذلك الصمت العربي
واإلسالمي القاتل».
وأكد أن «ال سبيل لمواجهة هذا العدو
إال بتضامن العرب والمسلمين جميعاً،
إضافة إلى الجهود الجبارة للشعب
الفلسطيني ،ال���ذي ق��دم ف��ي األي��ام
األخيرة نماذج كبرى في المواجهة،
والشواهد أثبتت أن كل فلسطيني
ه��و قنبلة موقتة ف��ي م��واج��ه��ة كل
المحاوالت االستيطانية ،ومحاوالت
استباحة األقصى وتدنيسه».
وشدد فضل الله ،من جهته ،على
أن «م��ن واج��ب العرب والمسلمين

التفاعل مع ما يجري في فلسطين
المحتلة ،وتقديم الدعم المعنوي
والمادي واإلعالمي ،وكل اإلمكانات
المتاحة ،لحماية الشعب الفلسطيني
وحفظ قضيته».
ورأى أن «ه��ذا الشعب تحمل من
الضغوط ما لم يتحمله أي شعب،
ولكنه أثبت في كل مرحلة أنه يستطيع
االنتصار على هذه الضغوط ،وابتداع
أساليب جديدة في عملية المواجهة،
ولكن ذلك ال يعفي العرب والمسلمين
من مسؤولياتهم التاريخية تجاهه
وتجاه قضيته».
وش����دد ع��ل��ى «ض�����رورة رع��اي��ة
الشعب الفلسطيني ،واحترام حقوقه
ف��ي ال��ب��ل��دان العربية واإلس�لام��ي��ة،
خصوصا ً في المخيمات» ،داعيا ً إلى
«توفير كل ما هو ممكن لرفع الحيف
والظلم عنه».

أكد النائب آالن عون «أن التيار الوطني الحر ال يسعى إلى تحقيق نزوات
شخصية ،بل يهدف إلى تثبيت اإلستقرار» .وقال« :اإلستقرار السياسي هو أحد
وجوه االستقرار ،والنظام السياسي القائم على خلل بين مكوناته الطائفية ،هو
نظام غير مستقر ،وبقدر ما نحقق اليوم إنجازات في معركة الشراكة ،بقدر ما
نؤمن االستقرار ونوفر على اللبنانيين مشاكل في االستحقاقات المقبلة».
وقال عون خالل مشاركته والنائب سيمون أبي رميا في السهرة السنوية
للتجمع الوطني من اجل لبنان في باريس« :لن نستكين حتى نعود لنصبح
شركاء حقيقيين في النظام السياسي ،فلبنان ال يقوم إال بكل مكوناته ،لسنا رعايا
لألكل والشرب والنوم ،بل نريد أن نكون شركاء في تقرير مصيرنا ،وبالتالي
تثبيت االستقرار في لبنان».
أما في ما يتعلق بالطعن بدستورية قانون التمديد ،قال عون« :رد الطعن
بدستورية التمديد ليس خسارة للتيار الوطني الحر بقدر ما هو خسارة للوطن
والدولة ،لقد أصبح المجلس الدستوري ضحية جديدة للقوى السياسية التي
تستبيح الدولة بكل مؤسساتها من أجل مآربها السياسية».
ورأى أن «الحلقة األضعف هي الدولة اللبنانية اليوم التي يتطاول عليها
الجميع ،من القوى السياسية إلى األحزاب ،وزعماء الطوائف وقطاع الطرق وقادة
المحاور والمياومين».
وتطرق إلى «معركة الشراكة التي يخوضها التيار الوطني الحر» .وقال:
«نخوض معركة الشراكة منذ عام  ،2005هي معركة صعبة ألننا نخوضها مع
أناس اعتادوا على تغييبنا ،فيتفردون بالقرارات أو يتخذونها بمشاركة من ال يمثل
المسيحيينفعلياً».
وأضاف« :حاولنا تعزيز الشراكة في محطات عدة :ففي الدوحة سعينا إلى
تحسين قانون االنتخاب لجهة صحة التمثيل المسيحي ،ونكمل اليوم المسيرة
في محاولة إلقرار قانون انتخابي يؤمن المناصفة الحقيقية التي كرسها الدستور.
وفي تأليف الحكومات ،سعى العماد عون إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية،
يشارك فيها الممثلون الفعليون للمسيحيين ،على عكس ما كان سائدا ً على مر
السنوات .أما في الملف الرئاسي ،فيخوض التيار الوطني الحر اليوم معركة
مشرفة ،معركة يجب أن تخاض ،لتمكين المسيحيين من التأثير في اختيار رئيس
للجمهورية ،وليس فرض رئيس ال صفة تمثيلية لديه».

بو صعب في عشاء جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن
رعى البطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي
حفل العشاء الذي أقامته جمعية أصدقاء المدرسة
الرسمية في المتن في مطعم برج الحمام في برمانا،
الذي يعود ريعه الى دعم المدرسة الرسمية في المتن
في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب ولفيف من المطارنة واآلباء ورؤساء البلديات
والشخصيات.
ولفت بو صعب إلى أنه وقع قرارات لبناء  7مدارس
بالمتن و 4مدارس في كسروان و 3مدارس في البترون
يضاف إليها عدد من المدارس في جبيل وفي بعبدا
من القرض الفرنسي .وهناك هبة ألمانية ستغطي
بناء عدد من المدارس في المتن وكسروان والبترون،
يضاف اليها قرارنا ببناء مدرسة في بيت مري.
وأشار إلى «أنه على األهالي أن يشاركوا في انتخاب
لجان األهل في المدارس الرسمية وأن يرسلوا أوالدهم
إليها لكي ال تتحول مؤسساتنا مأوى للغرباء وحدهم
فيما يغيب عنها أبناء الوطن ويدفعون من ضرائبهم
بدالت اإليجار ورواتب المعلمين» ،مجددا ً حرصه على
مصلحة األساتذة وأهمية العناية بهم ليحققوا الفرق
في المدرسة الرسمية.

الراعي

أما البطريرك الراعي ،فأكد «أن الكنيسة معنيّة
بدعم المدرسة الرسميّة وتطويرها وتقدّمها ،انطالقا ً
من واجب المحافظة على حرية التعليم التي تق ّرها

ال��م��ادّة العاشرة من الدستور اللبناني .وتقتضي
هذه الحرية قيام ت��وازن ومساواة بين المدرس َتين
�اص��ة ،بحيث تتاح لألهل إمكانية
الرسميّة وال��خ� ّ
االختيار الصحيح واألن��س��ب وال��م��س��ؤول لمدرسة
مجانية التعليم،
أوالده .فالدولة مسؤولة عن توفير ّ
والتشريع إلل��زام� ّي��ت��ه ،ووض��ع المناهج التربوية
الرسمية والتشريعات التي يلحظها الدستور في شأن
التعليم .والكنيسة في المقابل تنشئ المدارس وتؤمِّن
تعدُّد تعليم اللغات فيها ،واالنفتاح على الثقافات
المتن ّوعة ،وإغناء المناهج الرسمية بمواد تعليميّة من
شأنها أن تنمِّي الطاقات الجمالية والفنية والمواهبية
لدى ك ّل تلميذ» ،الفتا ً إلى أنّ حرية التعليم ،واختيار
المدرسة المناسبة ،يساهمان في المحافظة على
المجتمع التعدُّدي الثقافي ال��ذي يميّز لبنان ،وفي
تنمية الفكر النقدي ،وتحفيز اإلب��داع ،والتم ّرس على
حمل المسؤولية ،وإنتاج المعارف».
وشدد على «أنّ قيمة لبنان هي في مدرسته الح ّرة
من اإليديولوجيات واألل��وان والتدخالت السياسية.
فتبقى ه��ذه ال��م��درس��ة األم���ل األس���اس ف��ي خالص
لبنان ،طالما هي تربّي وتخ ّرج أجياال ً جديـدة حـ ّرة
ومسؤولـة ،غنية بالمعرفة واألخالقية والتطلّعات
المستقبلية .على هذه المدرسة الح ّرة ،أكانت رسمية
أم خاصة ،ينطبق القول المأثور «إنّ المستقبل في
أيدي الذين يزرعـون بذور الرجـاء في قلـوب األجيـال
الطالعـة».

