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هل يتجاوز الم�ؤتمر القاري الأفريقي
قطوع االنتخابات �أم يقع في قطب الخالفات؟
} علي بدر الدين
ب��ع��د ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن ،ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال ،ق ّرر
المجلس القاري األفريقي للجامعة اللبنانية في العالم
عقد مؤتمره السابع في قصر األونيسكو في بيروت،
قبل ظهر اليوم الجمعة ،النتخاب رئيس وهيئة إدارية
جديدين ،في حال اكتمل النصاب وحضر المدعوون
البالغ عددهم خمسا ً وستين عضوا ً أو نصفهم زائدا ً
واحداً.
ويكتسب هذا المؤتمر ،الذي يعقد بعد طول انتظار،
أهميته وض��رورت��ه من ال��ح��راك ال��دائ��ر بين المعنيين
م��ن المغتربين والمهتمين بالملف االغ��ت��راب��ي ،ألنّ
المرحلة تقتضي من الجميع التحضير واالستعداد
ّ
والصف وتفعيل قدرات
لمواجهتها بتوحيد الكلمة
المغتربين ،وخصوصا ً في أفريقيا من خالل تنشيط
عمل المجلس وانتخاب رئيس وأعضاء قادرين على
تح ّمل المسؤولية وانتشال المجلس من حالة السبات
وال�ل�اوع���ي وال��وه��ن ال��ت��ي أص��اب��ت أج��ه��زت��ه بالشلل
وال��ت��ل��ف ،وم���ن أج���ل ح��م��اي��ة االغ���ت���راب اللبناني في
أفريقيا ،المتجذر في منذ أكثر من  120عاما ً في القارة
التي انطلق منها قطار المغتربين في العالم ،وفيها
جاليات لبنانية كبيرة ،نوعية في الحضور والعمل
واإلنتاج .
وي�����رى م���ص���در اغ���ت���راب���ي» أنّ ال��م��ه��م ف���ي عقد
المؤتمر أن يعي المغتربون اللبنانيون في أفريقيا
مسؤولياتهم ،وأن يتعاونوا إلخ���راج المجلس من
دائ���رة ال��ف��راغ وال�ل�اوج���ود ،وم��ن ش��وائ��ب السنوات
العجاف الماضية» ،م��ؤك��دا ً «ض���رورة تقديم رؤية
وطنية اغترابية تحاكي ال��ن��ط��ورات وتتماشى مع
المتغيرات وترسم خريطة طريق جديدة وتكون على
تواصل مباشر مع المغتربين ،وتغيّر العقلية السائدة
التي أنتجت شلالً وجمودا ً واتكالية مفرطة وعشوائية
في توزيع المسؤليات واألدوار.
ويطالب المصدر بتجديد شباب المجلس وإخراجه،
كلياً ،من دائ���رة االنكفاء وال��ن��أي بالنفس واقتصار
نشاطه على المآدب وأحاديث المجاملة والمسايرة
التي طغت على ك ّل شيء.
وإذا كتب النجاح للقاءات االغترابية المكثفة بين
م��س��ؤول��ي��ن م��ن ال��م��ج��ل��س ورم����وز اغ��ت��راب��ي��ة فاعلة
وشخصيات ،فإنّ المؤتمر سيعقد من دون إشكاليات
أو تعقيدات أو مقاربات قانونية على صعيد شرعية
انعقاده وشرعية المدعوين في الترشح واالنتخاب،
حيث تتسارع ال��م��ش��اورات لبلورة تص ّور انتخاب
واضح يؤدّي إلى التوافق على انتخاب رئيس وأمين
عام جديدين ،أو اإلذعان إلبقاء القديم على قدمه ،ما
سيخلف تداعيات وسلبيات قد تطيح بالمؤتمر ،وفق
م��ص��ادر متابعة ،ت��ش��دّد على ض���رورة ال��خ��روج من
الماضي بعد عشرين عاما ً لم يعقد خاللها المجلس
س���وى ث�لاث��ة م��ؤت��م��رات اق��ت��ص��رت ع��ل��ى التجديد
والتمديد ،وبالتالي فإنّ االستمرار في عمل المجلس
المشلول قد يض ّر بالمغتربين ،وخصوصا ً أنّ قانونه
ينص على انعقاد المؤتمر ك ّل سنتين .فكيف يمكن
ّ
القبول بالتمديد أو التجديد للهيئة اإلدارية ثالث مرات
خالل  20عاما ً من دون انقطاع؟
والجدير ذكره أنّ المجلس شهد عصره الذهبي إبان
تسلّم الرئيس الحالي للجامعة أحمد ناصر رئاسته
في ثمانينات القرن الماضي ،في انتخابات مشهورة

ف��ي م��ؤت��م��ره األول ف��ي س��ي��رال��ي��ون ،وال����ذي سجل
ح��ض��ورا ً وفاعلية وإن��ت��اج��ا ً على مستوى االغتراب
اللبناني في أفريقيا وإنجازات إنمائية صحية وتربوية
واجتماعية ،على مستوى العديد من الدول األفريقية
وال تزال حاضرة ميدانيا ً وفي أذهان الناس ،وعليها
استحق ناصر في مؤتمر ليبيريا الثالث  ،1988لقب
«ضمير االغتراب اللبناني» .وفي هذا المؤتمر سلم
ن��اص��ر أم��ان��ة ال��رئ��اس��ة إل��ى خلفه ع��ب��اس ف���واز الذي
انتخبه المؤتمرون آن��ذاك باإلجماع وتابع مسيرة
العمل والعطاء واإلنجازات ،على غير مستوى ،ليشهد
عليها الجميع وعلى قدرة فواز على تقوية الحضور
االغترابي اللبناني في أفريقيا وعلى دينامية عمل
المجلس الذي تح ّمل مسؤولياته في مرحلة قاسية
وصعبة تعرض فيها المغتربون إل��ى االستهداف
والمآسي ،ودفعوا ثمن اضطرابات شهدتها بعض
ال��دول األفريقية بسبب االنقالبات العسكرية أو من
أجل مطالب اجتماعية أو بتحريض من المتض ّررين
من مسيرة نجاح المغترب اللبناني في أفريقيا.
أم��ا آخ��ر ال��م��ؤت��م��رات ،فقد عقد ف��ي ال��ع��ام 1995
في بيروت وت ّم انتخاب نجيب زهر رئيسا ً له ،خلفا ً
للرئيس السابق عباس ف��واز وه��و صاحب تجربة
اغترابية واسعه وله سمعته الطيبة بين المغتربين،
غير أنّ ظروفا ً كثيرة واجهت االغتراب حالت دون
تحقيق األهداف المرسومة ،فأصيب المجلس بالشلل
في سنواته األخيرة ،وقد يكون ذلك ناتجا ً عن إطالة
عمر الهيئة اإلدارية من دون سبب قانوني أو عمالني
م��ق��ن��ع ،م��ا ح���دا ب��ال��غ��ي��وري��ن ع��ل��ى المجلس ودوره
ووظيفته إل��ى المطالبة بانعقاد ه��ذا المؤتمر الذي
بات حاجة وض��رورة ال ب ّد منها في ظ��روف ملتهبة
وت��ط��ورات دراماتكية واس��ت��ه��داف مباشر أو مقنّع
للوجود اللبناني في القارة األفريقية أو غيرها.
يأمل المترقبون لمؤتمر ال��ي��وم ،أن يكون جديا ً
وأن يحشد مغتربين من ك ّل المجالس الوطنية ومن
الرؤساء الحاليين والسابقين ،ألنّ مشاركتهم باتت
ضرورة وحاجة مطلوبة إلعادة الروح إلى المجلس
ال����ذي يمثل واق����ع االغ���ت���راب ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي أفريقيا
حيث يعاني المغتربون من منافسات واستهدافات
مشبوهة من المتض ّررين من نجاحهم ،تستهدف
حضورهم وحاضرهم ومستقبلهم وفعاليتهم .
ال مب ّرر لعدم المشاركة التي هي مسؤولية وطنية،
وال��ت��ه�� ّرب منها ل��ه ت��ب��ع��ات وس��ل��ب��ي��ات م��ن الواجب
الوطني والمسؤولية االغ��ت��راب��ي��ة تفاديها وتجنب
انعكاساتها ،وحتى ال تضيع بوصلة الحقيقة ،في ظ ّل
الواقع الحالي للمجلس ،حيث أنّ خلالً واضحا ً ظهر
قبيل انعقاد المؤتمر ،ولم يقدّم أحد من المغتربين
ال��ذي��ن يحقّ لهم الترشح واالن��ت��خ��اب ترشيحه إلى
األمانة العامة للمجلس ،وف��ق النظام األس��اس��ي ،ما
يعني اللجوء إلى الترشيح المباشر وإج��راء العملية
االنتخابية برفع األي��دي داخ��ل المؤتمر ،وليس في
األفق ما يد ّل على اسم رئيس المجلس الجديد ،حيث
أنّ بعض من ت ّم ترشيحهم لهذا المنصب االغترابي
رفضوه العتبارات خاصة ،أو لشروط المسايرة
وعدم المواجهة الشخصية واالنتخابية.
وإذا لم تنجح المساعي واالتصاالت إلقناع بعض
الشخصيات بالترشح إلى منصب الرئاسة ،فإنّ األمور
تتجه إلى التجديد للرئيس الحالي نجيب زهر وإبقاء
الوضع على ما هو عليه ،حتى انعقاد مؤتمر آخر.

«تجمع العلماء» :ال�صراع في المنطقة
بين المقاومة واال�ست�سالم
رأى تجمع العلماء المسلمين في
بيان اثر اجتماع مجلسه المركزي ،أن
«المنطقة اإلسالمية تمر اليوم بأدق
مرحلة من تاريخها وتسعى بعض
ال��ق��وى م��ن أج��ل التمسك بعروشها
إلى بث فتنة مذهبية تريد من خاللها
تصوير النزاع على أن��ه ن��زاع ديني
مذهبي في حين أنه في الواقع ليس
كذلك بل هو نزاع بين نهج حق ونهج
باطل،بيننهجمقاومةونهجاستسالم
يقر احتالل الصهاينة ألرضنا».
واعتبر «التجمع» أن «ما بات يخيف
اليوم أن مصطلح البالد العربية لم يعد
يستعمل ال في الدوائر االستكبارية كما
في أميركا وأوروب��ا ،بل وال حتى لدى
بعض ال���دول العربية وح��ل مكانها
مصطلح ب�لاد ال��ش��رق األوس���ط وهو
برأينا توطئة لضم الكيان الصهيوني
إلى نسيج منطقتنا وتهيئة الرأي العام
لقبول ذل��ك ،ومن جهة أخ��رى تسعى
هذه الدول إلى توسعة دائرة الصراع
مع نهج المقاومة لتضم دوال ً غير عربية
كباكستان وتركيا».
وأكد التجمع أن «الكيان الصهيوني
هو العدو األوحد ألمتنا وال عدو آخر لنا
وإذا ما كان من خالف فهو خصومة ال
تصل إلى حد العداوة ،وأن الشعوب
ستبقى رافضة لهذا الكيان وحتى لو
ذهبت األنظمة إل��ى صلح معه فلن
تسمح الشعوب العربية بالتطبيع».
وشدد على أنه «يجب على كل حكام
العالم اإلسالمي والعربي السعي لحل
الخالفات ضمن إطار الحوار السياسي

وعدم اللجوء إلى الخيار العسكري،
ال��ذي يجب أن يكون فقط مع العدو
الصهيوني».
ودعا إلى «قمة إسالمية تنتج لجنة
للمساعي الحميدة من دول محايدة
لحل الصراعات القائمة اليوم في إطار
المصلحة اإلسالمية والوطنية العليا
وإع��ادة توجيه بوصلة الصراع نحو
العدو الصهيوني ،الذي وحده يشكل
خطرا ً على أمتنا ووجودنا ومصيرنا».
كما دع��ا إل��ى «ح��ل مشكلة اليمن
وس���وري���ة ف���ي إط����ار ح����وار وط��ن��ي
ضمن التسليم أن اللجوء إلى الخيار
الديمقراطي لدى الشعب هو السبيل
األوحد وأن الصراع العسكري ال نتيجة
له سوى الدمار والخراب».
وفيلبنان،دعاالتجمعإلى«اإلسراع
في انتخاب رئيس للجمهورية والبدء
بعملية إص�لاح شاملة تبدأ من إقرار
قانون انتخاب عصري يعتمد مبدأ
النسبية وتشكيل حكومة ائتالفية قوية
تعالج مشاكل الوطن كافة».

«جبهة العمل»

وج���ددت جبهة العمل اإلسالمي،
بدورها« ،شجبها واستنكارها وإدانتها
للحرب المستمرة على اليمن تحت
ع��ن��وان «ع��اص��ف��ة ال���ح���زم» ،م��ؤك��دة
«ض���رورة ال��ح��وار وال��ح��ل السياسي
الداخلي لليمن بمشاركة كافة األطراف
والشرائح والمكونات اليمنية بعيدا ً
من أي تأثير أو ضغط أو تدخل أجنبي
وخارجي ال من قريب وال من بعيد».

ولفتت إلى «أهمية التمسك بوحدة
وعروبة اليمن في مواجهة المشروع
األميركي  -الصهيوني» ،مشيرة إلى
«حق الشعب اليمني في تقرير مصيره
من دون أي وصاية خارجية».
ودع����ت إل���ى «ال��ع��م��ل ع��ل��ى رأب
الصدع ولملمة الجراح وجمع الشمل
ونبذ العنف ومنطق الفتنة وتحويل
«عاصفة الحزم» وكل قوانا وطاقاتنا
ل��م��واج��ه��ة االس��ت��ك��ب��ار واالس��ت��ع��م��ار
العالمي ولمواجهة العدو الصهيوني
المتغطرس».

شبيبة لبنان العربي

ورأى األمين العام لحزب «شبيبة
لبنان العربي» نديم الشمالي «ان
الحلف الصهيو  -اميركي وبأموال
ع��رب��ي��ة لتغذية الفتنة المذهبية
والتحريض واالقتتال ،لن ينتهي حتى
بعد ألف عام وتبقى تل أبيب مرتاحة
و«إسرائيل» مغتصبة لفلسطين وهدم
المسجد االقصى والمسلمون يذبحون
بعضهم البعض».
وأش��ار الى إن «األم��ة العربية في
حاجة الى تنظيم صفوفها وأوضاعها
لكي يتوجه كل السالح في المنطقة
في اتجاه واحد الذي يجب ان يكون
وجهته التحديات «اإلسرائيلية» التي
ال تحتمل تأجيل المواجهة أو التصدي
لها».
وأش��اد بـ«المالحم البطولية التي
يسطرها الجيش اللبناني في منطقة
جرود عرسال».

التيار الأ�سعدي :لك�شف المعرقلين للحوار
شدد األمين العام لـ«التيار االسعدي» معن االسعد،
في تصريح ،على «ض��رورة أن يعي االف��رق��اء خطورة
المرحلة ويكفوا عن توريط لبنان في نزاعات المنطقة
وصراعاتها ألن أب��ن��اءه باتوا عاجزين عن تحمل اي
انقسام جديد» ،داعيا ً إلى «االبتعاد عن سياسة المحاور
العربية واالقليمية وسياساتها التي لن تكون لمصلحة
لبنان».
وطالب األسعد «أفرقاء الحوار بعدم اعتماد الحوار
شماعة إلل��ه��اء اللبنانيين» ،وق���ال« :كفى استهتارا ً
بعقولهم ،فإما ان يكون حوارا ً جديا ً وفعاال ً ومنتجا ً او
فليعلن كل فريق عالنية ماذا يريد من اآلخر ،وبالتالي
كشف المعرقلين للحوار والمتضررين منه».
ودان «التعرض للمؤسسات االعالمية واللجوء الى

تكبيلها وتقييد حرياتها خدمة لمشاريع آنية وسياسية
وطائفية ضيقة» ،متسائالً« :كيف يمنع لبناني من انتقاد
دولة عربية والتعبير عن رأيه السياسي على «تلفزيون
لبنان» في حين يسمح آلخر بانتقاد دولة عربية اخرى»،
معتبرا ً «ان تلفزيون لبنان هو تلفزيون كل الوطن وجميع
المواطنين ومن غير المقبول تسييسه او توظيفه لحساب
فئة او مجموعة او شخص».
ورأى األسعد «ان محاكمة تلفزيون «الجديد» تعني
استمرار المؤامرة على لبنان واعالمه الحر بواسطة
المحكمة الدولية التي انكشف دورها المنحاز ووظيفتها
الهادفة الى ضرب العروبة والمقاومة ،وهدفها ليس
كشف حقيقة من اغتال الشهيد رفيق الحريري بل هي
اداة في يد المحور األميركي – اإلسرائيلي».

الم�شنوق تر�أ�س اجتماع مجل�س الأمن المركزي

معالجة م�شروع �إعمار «البارد»
مع مراعاة ظروف الـ«�أونروا»
عقدت قيادات الفصائل الفلسطينية وإدارة الـ»أونروا» اجتماعا ً طارئا ً في
السراي الكبيرة ،بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور
حسن منيمنة ،وناقشت «المستجدات المتعلقة بمشروع إعادة إعمار مخيم
نهر البارد في شكل عام وخصوصا ً التأثيرات الناتجة من اإلضرابات التي
تزيد من معاناة الالجئين الفلسطينيين في حياتهم اليومية وتهدد مستقبل
المشروع في ظل الفجوة المالية الضاغطة على األونروا».
وأوض��ح بيان للمجتمعين ،أنهم ناقشوا «سبل التوصل إلى معالجات
تراعي ظروف األونروا المالية الصعبة من جهة ،واحتياجات أهالي المخيم
المحقة من جهة أخرى ،وتم التوصل الى توافق عام على ما يلي:
أوالً ،توضيح موقف ال��ـ»أون��روا» إزاء اإلشكال الذي حصل بين وفد من
المخيم ومسؤولين في الوكالة على خلفية سوء فهم بين الطرفين.
ثانياً ،ضرورة تقديم كل التسهيالت لزيارة المانحين المرتقبة حرصا ً على
استمرار المشروع وإبقائه على جدول اهتمامات الجهات المانحة.
ثالثاً ،سعي الـ»أونروا» الى التوصل لمعالجات مقبولة في ملف التقديمات
الصحية في المخيم.
رابعاً ،توجه الـ»أونروا» الى إجراء تقييم داخلي للمشروع يوضح مكامن
الخلل وتقديم اقتراحات عملية تطرح للنقاش مع رئاسة الحكومة عبر لجنة
الحوار اللبناني الفلسطيني».
وفي الختام أكد منيمنة «ضرورة فصل مسار اإلعمار عن الحراك المدني
والمطلبي في المخيم كمصلحة لبنانية وفلسطينية عليا ،ولما في ذلك من
ضرر على سكان المخيم الفلسطينيين بشكل أساسي» ،مشددا ً على «ضرورة
بقاء جميع التحركات الشعبية ضمن اإلطار السلمي».

مجل�س ال�شورى يوقف
قرارات لوزير الأ�شغال
ق��رر مجلس ش���ورى ال��دول��ة برئاسة القاضي ي��وس��ف نصر وعضوية
المستشارين رانيا ابو زين ووهيب دوره ،وقف تنفيذ قرارات لوزير األشغال
العامة والنقل غازي زعيتر.
وقضى األول بتكليف المهندس علي رمضان برئاسة مصلحة ال��دروس
في المديرية العامة للتنظيم المدني باالنابة بدال ً من المهندس وليد درويش
رئيس دائرة التخطيط في هذه المديرية ،على رغم كونه رئيس الدائرة األصيل
واألعلى رتبة بين رؤساء الدوائر التابعة لمصلحة الدروس ،بينما البديل كان
رئيس مكتب تابعا ً مباشرة للمدير العام وليس ضمن الدوائر التابعة لمصلحة
الدروس.
وتناول القرار الثاني تكليف المهندس وليد درويش بمهمات رئاسة مصلحة
المشاريع البلدية في المديرية العامة للتنظيم المدني بدال ً من المهندس وجدي
رمضان وتكليف األخير برئاسة مصلحة الدروس في المديرية العامة للطرق
والمباني في وزارة االشغال ،علما ً أنه ليس من موظفي هذه المديرية.

اللقاء الروحي يعايد دروي�ش
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،وفد اللقاء الروحي في لبنان ،المؤلف من األب
القاضي الياس صليبا ،الشيخ محمد علي الحاج العاملي ،الشيخ عامر زين
الدين والشيخ أياد عبد الله.
وقدم الوفد التهنئة للمطران بعيد الفصح المجيد ،ودعوه للمشاركة في اللقاء
السنوي الذي يقام في ساحة الشهداء يوم األحد  12نيسان  ،2015عشية ذكرى
الحرب األهلية في لبنان.

درويش متوسطا ً وفد اللقاء الروحي

(أحمد موسى)

مجلس األمن المركزي
ترأس وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق اجتماعا ً لمجلس
األمن المركزي في ال��وزارة ،حضره
مدعي ع��ام التمييز القاضي سمير
ح���م���ود ،م��ف��وض ال��ح��ك��وم��ة ل��دى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
ص��ق��ر ،المدير ال��ع��ام ل�لام��ن العام
اللواء عباس ابراهيم ،المدير العام
لقوى االمن الداخلي بالوكالة العميد
الياس سعاده ،المدير العام ألمن

ال��دول��ة ال��ل��واء ج��ورج قرعة ،مدير
المخابرات ف��ي الجيش اللبناني
العميد ادم��ون فاضل ،نائب رئيس
االرك�����ان للعمليات ف��ي الجيش
العميد محمد جانبيه وأم��ي��ن سر
مجلس األمن المركزي العميد الياس
الخوري.
وب��ح��ث المجتمعون ف��ي أم��ور
وملفات أمنية ،وات��خ��ذت سلسلة
قرارات بقيت سرية.

وكان المشنوق التقى قائد الدرك
الفرنسي دنيس رافييه يرافقه ملحق
األمن الداخلي نيكوال ديكليرك وسفير
فرنسا في لبنان باتريس باولي،
وجرى في أمور ذات اهتمام مشترك،
وكانت مناسبة تم فيها استعراض
األوضاع األمنية في لبنان والمنطقة
وامكانية استفادة لبنان من الخبرات
الفرنسية خصوصا ً ف��ي موضوع
مكافحة اإلرهاب.

ندوة في مجل�س النواب
بعنوان «افتحوا الباب لل�شباب»
نظمت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب
سيمون ابي رميا ورعايته ،ندوة قبل ظهر أمس ،في
قاعة المكتبة العامة في مجلس ال��ن��واب ،بعنوان
«افتحوا ال��ب��اب للشباب» ،تناولت وض��ع الشباب
اللبناني وتحفيزه على البقاء في وطنه وعدم الهجرة،
كما عرضت للصعوبات التي يتعرض لها الشباب.
حضر الندوة النواب :فادي كرم ،خالد زهرمان ،علي
عمار ،حكمت ديب ،دوري شمعون ،ممثل وزارة الشباب
والرياضة جوزف سعدالله.
كما حضرها عدد من ممثلي الجمعيات من بينها
جمعية «مسار» التي تعمل في مجال التنمية الشبابية
المجتمعية اضافة الى عدد من ممثلي االحزاب.
افتتح ابي رميا الندوة متحدثا ً عن جمعية «مسار»
التي ك��ان لديها «مسار طويل بالمساهمة في خلق
دينامية في المجتمع المدني الذي عمل مع المؤسسات
او لجنة الشباب والرياضة إلق��رار وثيقة السياسية
الشبابية عام .»2012
ولفت إلى «إعداد جمعية مسار لفيلم تحت عنوان:
«افتحوا ال��ب��اب للشباب» .وأش���ار ال��ى ان «ال��دول��ة
اللبنانية مقصرة تجاه الشباب وت��ج��اه المواطن
اللبناني فكيف بالحري عندما نتكلم عن التقصير
واإلهمال بحق الشباب».
وقال« :في ظل المؤسسات المعطلة في لبنان نحاول
قدر المستطاع ان نقدم خطوات نحو تحقيق الطموحات
والتوصيات من خالل وثيقة السياسة الشبابية».
ثم تحدث ممثل وزارة الشباب والرياضة الذي شكر
لجنة الشباب والرياضة لتنظيمها هذه الندوة ،قائالً:
«نحن في ال���وزارة لدينا اقتراحات قوانين لتفعيل
وثيقة السياسة الشبابية التي أق��رت ع��ام ،2012
وسننطلق منها كبادرة لتنفيذ خطط الشباب للمشاركة
في السياسة واالقتصاد».
وقال رئيس جمعية «مسار» كمال شيا« :الشباب
يجمعنا اليوم .شباب لبنان .ال مذهب وال طائفة ،ال
منطقة وال توجه سياسي .القضايا الشبابية هي
التي تجمعنا .وم��ا أكثر ه��ذه القضايا .هي قضايا

مواطنية .والشباب ليسوا مجرد فئة عمرية ،بل هم
مواطنون كاملو الكرامة والحقوق ،وهم يعانون من
تمييز القانون ضدهم ،استنادا ً الى السن ،وانطالقا ً من
موروثات كثيرة».
وإذ عرف بجمعية «مسار» وعملها في مجال التنمية
الشبابية ،ق��ال« :نؤمن ان المؤسسات والمنظمات
الشبابية يجب ان تعمل مع بعضها ،وان تتعاون مع
الدولة لتحقيق التنمية الشبابية الوطنية .نحن نطمح
اليجاد سياسات صديقة للشباب».
وقدم تعريفا ً للشباب ،موضحا ً أنهم:
 مواطنون كاملو الكرامة والحقوق. الفئة العمرية  29 - 15سنة (اس��ت��ن��ادا ً الىخصائص اجتماعية واقتصادية في لبنان).
 حوالى  28في المئة من مجمل السكان في لبنان. هم يواجهون التمييز ضدهم في المجتمع وفيالقوانين.
 يشكل الشباب  41في المئة من القوى العاملة(أهمية هذه الفئة في انتاج التنمية االقتصادية).
 نسبة المهاجرين الشباب  44في المئة من اجماليعدد المهاجرين الذكور.
 نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب  66في المئةمن مجمل العاطلين من العمل.
 نسبة الهجرة مرتفعة بين الشباب من حامليالشهادات.
 يعاملون كراشدين لناحية العقوبة ،وكقاصرينلناحية الحقوق».
وتطرق الى السياسة الشبابية الوطنية التي اقرت
في  3نيسان  2012في مجلس الوزراء وتبنتها لجنة
الشباب والرياضة البرلمانية في  10نيسان ،2012
مشددا ً على تطبيق السياسة المذكورة.
وج��رى ن��ق��اش بين ممثلي المنظمات الشبابية
ومندوبي األح���زاب وال��ن��واب ،ح��ول «أهمية تطبيق
السياسات الشبابية ووضع القوانين االنتخابية في
لبنان ومسألة سن االقتراع وسن الترشح والمشاريع
المتعلقة بالشباب».

«ال�شعبية» :لتحرير اليرموك من الإرهابيين
اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان أمس ان «المؤامرة
والتدمير والقتل والذبح الذي يتعرض له مخيم اليرموك على أيدي العصابات
اإلرهابية ،شكل تطورا ً نوعيا ً آخر في استباحة المخيم وتهجير من تبقى من
أهله إلى خارج الوطن السوري بهدف إسقاط حق العودة».
وأشارت إلى «إن دخول ما سمي بـ«داعش» بتواطؤ جبهة النصرة على خط
استباحة المخيم وارتكابها مزيدا ً من القتل والتهجير ،قد رتب استحقاقات
سياسية وميدانية جديدة تستجيب لهذا التطور الجديد من أجل وقف معاناة
شعبنا الفلسطيني في مخيماته».
ودعت «الفصائل الفلسطينية إلى الوقفة الجادة والمسؤولة أمام هذا
المستجد وأمام معاناة شعبنا على قاعدة أن هناك هدفا ً واضحا ً وبينا ً وهو
تحرير المخيم من كل العصابات اإلرهابية ،حفاظا ً على بوصلة نضالنا نحو
فلسطين».
كما دعت الى «تشكيل قوة مشتركة من «الفصائل الفلسطينية» و«جيش
التحرير الفلسطيني» ،مؤكدة «ضرورة ترجمة الموقف الفلسطيني الموحد
السياسي والميداني ،بهدف تحرير المخيم وطرد العصابات اإلرهابية وعودة
أهله إليه ليعود كما كان سابقا ً خاليا ً من السالح والمسلحين».

الحضور في الندوة

(ت ّموز)

القب�ض على ع�صابة من كبار تجار المخدرات
والجي�ش يحرر العراقي المخطوف في وادي خالد
أعلن وزي��ر ال��م��ال علي حسن خليل ف��ي بيان أن ق��وة من
الجمارك اللبنانية ألقت ،مساء أمس ،وفي عملية تعقب ومتابعة
دقيقة ،القبض على عصابة من كبار تجار المخدرات ،وضبطت
مستوعبا ً كبيرا ً في داخله قرابة  2طن من المخدرات كانت
مخبأة بحمولة شاحنة مموهة بصناديق من الفواكه.
وأوض��ح أن «حمولة الشاحنة القادمة من البقاع كانت
معدة بغية تهريبها إلى مصر» ،مشيرا ً إلى أن «العملية تمت
بالتنسيق بين المدير العام للجمارك ومدعي ع��ام التمييز
القاضي سمير حمود وبناء على إشارته .وقد تم ختم المحضر
وتسليم الموقوفين الى مكتب المخدرات المركزي في قوى األمن
الداخلي».
وهنأ خليل «إدارة الجمارك بكل أجهزتها» ،منوها ً بـ«ما تقوم
به من جهود في سبيل انجاح خطة التدابير الجديدة».
من جهة أخرى ،دهم الجيش في بلدة خط البترول في منطقة
وادي خالد الحدودية ،منازل ومحال تجارية ومعابر حدودية
غير شرعية ،كانت تستخدم في عمليات التهريب وإدخ��ال
أشخاص خلسة.
وتم تحرير العراقي ليث تامر سلمان ،كما أفيد عن توقيف
عدد من األشخاص من بينهم ح.غ .المشتبه بتورطه في عمليات
احتجاز أشخاص وتهريبهم عبر الحدود .وتم ضبط بندقية
حربية وعدد من الدراجات النارية وشاحنة نقل صغيرة.
وأص��درت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه بيانا ً أشارت

فيه إلى أنه إثر توافر معلومات عن تعرض المواطن العراقي
ليث تامر سلمان لعملية خطف في منطقة وادي خالد على يد
مجهولين ،وطلب الخاطفين فدية مالية مقابل اإلف��راج عنه.
قامت قوة من مديرية المخابرات بعد تحديد المكان الذي لجأ
إليه الخاطفون ،بمداهمته قبل ظهر أمس ،وتحرير المواطن
العراقي ،وتوقيف اللبناني حسين غازي غازي من وادي خالد
والذي دبر عملية الخطف .وهو من أصحاب السوابق ،وقد أوقف
سابقا ً وحوكم لقيامه بأعمال جرمية.
كما تمت مصادرة األسلحة المستخدمة في عملية الخطف،
وتجري مالحقة المتورطين اآلخرين .وبوشر التحقيق بإشراف
القضاء المختص.
أمنيا ً أيضاً ،صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي -
شعبة العالقات العامة ،بالغ أعلنت فيه أن فصيلة جونية في
وحدة الدرك االقليمي ،تمكنت ،نتيجة لالستقصاءات والتحريات
المكثفة ،من خالل تنفيذ ليل أمني فجر  2015/4/9من توقيف
ستة أشخاص مطلوبين بموجب مذكرات واحكام عدلية مختلفة
بعد مداهمتهم في أماكن إقامتهم ،وهم:
 ن.ش( .مواليد عام  ،1988سورية) ،يوجد بحقها مذكرةتوقيف بجرم تجارة مخدِّرات.
 غ.خ( .مواليد  ،1959لبناني) يوجد بحقه  12مذكرةعدلية و 4خالصات أحكام وبالغ بحث وتح ٍر بجرائم احتيال
وشيكات دون رصيد.

 ق.خ( .مواليد عام  ،1989لبناني) يوجد بحقه مذكرتيتوقيف بجرائم احتيال شكات من دون رصيد.
 ج.خ( .مواليد عام  ،1987لبناني) يوجد بحقه مذكرةتوقيف و 3بالغات بحث وتح ٍر بجرم شيكات من دون رصيد.
 ه��ـ.ش( .مواليد عام  ،1973لبناني) المطلوب بموجبمذكرة توقيف وبالغ بحث وتح ٍر بجرم شيك من دون رصيد.
 د.ب( .مواليد ع��ام  ،1958لبناني) المطلوب بموجبخالصة حكم بجرم شيك من دون رصيد.
والتحقيق جا ٍر بإشراف القضاء المختص.
وفي بعلبك ،أصيب الرضيع قاسم محمد زعيتر ( 18شهراً)
بطلق ناري في رأسه من طريق الخطأ ،أثناء مروره مع والديه
في سيارتهم في بلدة الحمودية خالل تبادل إطالق نار بين
مطلوبين على إثر خالف بينهم.
وف��ي بعلبك أيضاً ،ح��اول مسلحون مجهولون يستقلون
سيارتين األولى من «سوبر شارج» سوداء والثانية من نوع
«غراند شيروكي» من دون لوحات حاولوا خطف التاجر حسين
عواضة من داخل السوق التجاري في مدينة بعلبك مقابل فدية
مالية ،لكن تدخل القوى االمنية حال دون ذلك.
وفي طرابلس أطلق مجهولون النار ،من على دراجة نارية،
على عالء ملص عند اشارات شارع عزمي في المدينة وحضرت
على الفور سيارة إسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى ،كما
حضر إلى المكان عناصر من الجيش.

