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الراعي :ن�شهد تفكيك ًا للدولة ك�أ ّنه مبرمج
رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي« ،أ ّننا
بلغنا في لبنان إلى حالة ال يمكن قبولها ،إذ نشهد تفكيكا ً
ألوصال الدولة ،وكأ ّنه مبرمج ،بدءا ً من فراغ سدّة الرئاسة
األولى ،وصوال ً إلى تعطيل عمل المجلس النيابي ،وتع ّثر
المؤسسات العامة ،وبالتالي
نشاط الحكومة وسائر
ّ
ازدي��اد الفساد فيها وتفاقم األزم��ة االقتصادية الخانقة،
وخطر استيطان النازحين والالجئين والحالة األمنية
وفقدان الهوية اللبنانية ،وهجرة األدمغة والقوى الحيّة».
وفي كلمة له خالل تدشينه مسرح الراهبات األنطونيات
في ثانوية مار ضومط برومية ،اعتبر الراعي أ ّن��ه «آن
األوان ألن تطرح القوى السياسية المعنيّة ،بمسؤولية
وشجاعة ،األس��ب��اب الحقيقية التي تحول دون إكمال
النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية ،فالمسؤولية في
الدرجة األول��ى تقع على اللبنانيّين ،أصحاب البيت»،
مشيرا ً إلى أنّ «البطريركية المارونية أص��درت وثيقة

س ّمتها «شرعة العمل السياسي ،في ضوء تعليم الكنيسة
وخصوصيّة لبنان» ،من أهدافها أن تو ّفر للشعب اللبناني
الثقافة السياسية ٍّ
كفن شريف في خدمة الشخص البشري
والخير العام ،مع أبعاد هذه الثقافة الروحية والخلقية
واالجتماعية والوطنية ،فبيّنت خصوصيّة لبنان الوطن
والكيان ،الميثاق والصيغة ،من أجل االلتزام معا ً في إعادة
بناء لبنان على أ ُ ُسس ثابتة ،كي يستعيد استقراره ودوره
في األسر َتين العربية والدولية».
وأوض��ح أنّ «الكنيسة تبتغي من خالل هذه الوثيقة
تعزيز تربية وطنية وتنشئة على المواطنة في المدارس
والجامعات ،في العائلة والمجتمع ،في المجالس الراعوية
والمنظمات الرسولية واللجان العاملة ف��ي الرعايا
واألبرشيات ،وال سيّما بالتعاون مع اإلعالميّين عبر تنظيم
ندوات تثقيفية ،وك ّنا نأمل أن تكون خريطة طريق للجماعة
السياسية».

�شاركا في منتدى العدالة لفل�سطين بتون�س

لت�سد العدالة والعقل عالمنا العربي
دروي�شُ :
للتع�سف «الإ�سرائيلي»
زين :ال�ستراتيجية مواجهة ّ

الخازن :هدف ب ّري
من الت�شريع �إنقاذ الوطن
دعا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في
تصريح ،إلى «مراعاة ُمقتضى المصلحة الوطنية ،بعد مطالبة الرئيس
تمس بقدرة لبنان للوقوف
نبيه ب ّري بتشريع الضرورة في القوانين التي
ّ
على قدميه».
وق��ال« :عندما يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه ب � ّري إل��ى أولويّة
الملحة ،وتجنيب لبنان اإلضرار بمصالح الدولة
الدعوة لتشريع القوانين
ّ
والمواطنين برغم صدارة مناقشة قانون انتخابات نيابيّة جديد ،فأل ّنه
يحرص على عامل الوقت والفرص المتاحة أم��ام لبنان للحصول على
مساعدات دولية مق ّررة بمليارات الدوالرات».
وأض��اف« :بهذا المعنى ،فإنّ هاجس الرئيس ب ّري األساسي من وراء
تشريع الضرورة ،هو إنقاذ الوطن من سياسة التعطيل واالنهيار ،لئلاّ يغدو
الساقطة والمهملة في قاموس المجتمع الدولي ،فضالً
لبنان في حكم الدولة ّ
عن سعيه الدؤوب إلى تأمين مناخ مالئم النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
المؤسساتية التي تتخبّط بها
الذي يعتبره خشبة الخالص من األزم��ة
ّ
البالد».
وختم« :أنّ استمرار التجاذب القائم حول أولويّة تشريع الضرورة
قبل إق��رار قانون انتخابي جديد متقارب األرق��ام بين األفكار والتداوالت
ونسبي ،إ ّنما يح ّتم التفكير بعدم المترسة
المطروحة ال يتباعد بين أكثريّ
ّ
واالشتراط الذي يش ّل العمل التشريعي ،ويُع ّرض البالد إلى الشلل والفراغ
المميت آلخر معقل دستوري ترتكز عليه مق ّومات الدولة ،من خالل مساعدة
لبنان للوقوف على قدميه واالستمرار كي يتم ّكن من تلبية استحقاقاته
االنتخابية ،وليس للتملّص من مسؤوليّاته الوطنيّة واللجوء إلى التمديد
بوصي خارجي دائم للتعويض
اعترافا ً بعجزه عن حكم نفسه واالستعانة
ّ
والتفويض إليه إدارة أمره».

مخزومي عر�ض التطورات مع الم�شنوق:
محرجة في الخارج
�أو�ضاع لبنان ِ

جانب من المنتدى
ش��ارك رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا دروي��ش
مم ّثالً البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ،في الجلسة
االفتتاحية لـ«المنتدى العربي الدولي الثاني من أجل
العدالة لفلسطين» التي شارك فيها أكثر من  400شخصية
عربية وعالمية ف��ي العاصمة التونسية ،وافتتحها
األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل حسين
العباسي .كما شارك في الجلسة األمين العام السابق
التحاد المحامين العرب ،رئيس المنظمة العربية لحماية
المنسق العام
ومساندة الصحافيّين وسجناء ال��رأي،
ّ
للّجنة الوطنية اللبنانية للدفاع عن األسرى والمعتقلين
في سجون االحتالل «اإلسرائيلي» عمر زين.
وألقى درويش كلمة ،قال فيها« :لع ّل أحدا ً م ّنا ال يستطيع
التحدّث عن العدالة من دون أن تكون مأساة فلسطين
نصب عينيه ،وال يتم ّكن محاضر من الحديث عن العنصر ّية
من دون أن ترتسم أمامه العنصريّة التي اس ُتجمعت في
مشروع استيطاني ،شعبا ً مش ّتتا ً على مدى الكرة األرضية
إلقامة كيان يُطرد منه أهله و ُتستباح كراماتهم وممتلكاتهم
ومقدّساتهم .وإذا ك ّنا في العالم العربي والمجتمع الدولي
ال ُنجمع على التفاصيل الفلسطينيّة ،فلتكن القدس جامعنا
وأولويّتنا وبوصلتنا».
وأشار إلى أنّ القدس «غالية جدا ً هذه المدينة العظيمة
موحدي األرض .والعدالة تبدأ بها أو ليس من
على كل
ّ
تقسمها وتحتلّها وتضطهد تراثها
عدالة .العنصريّة
ّ
السمح باالنغالق والقوقعة .كلّنا يذكر التصريح الشهير
ّ
لغولدا مائير ب��أنّ ما من شيء يُدعى شعبا ً فلسطينياً،
والمجازر اإلسرائيلية أبلغ من التصريح».
وقال« :العالم سيبقى رماال ً متح ّركة إذا لم يع ْد قادته
إلى ضمائرهم .ومعيار الضمير ،االنحياز إلى الحق أ ّيا ً يكن
صاحبه ومستح ّقه .والحق كلمة مرادفة للعدل ،وليس
من عد ٍل إذا تكاثرت أعداد الفقراء والمش ّردين والنازحين
والمسحوقين .ليس من عدل إذا بقيت فلسطين مصلوبة
على الجلجلة .ليس من عدل إذا استم ّر التضييق على
األقليّات المسيحية في بعض مناطق العالم ،كالشرق
األوسط وأفريقيا .ليس من عدل إذا تك ّرس إلصاق تهمة
اإلرهاب بالمسلمين لمجرد أ ّنهم ُولِدوا على اإلسالم .وقد
ُوضعت الدساتير والقوانين لمنع شريعة الغاب من أن
تسود .كما نزلت األدي��ان السماوية ليهتدي الناس ،كل
الناس إلى الحق والخير والجمال األسمى».

وتم ّنى أن «تسود العدالة عالمنا العربي ،وأن يسود
العقل واالعتدال ،لكي تجد فلسطين بمساعدة المجتمع
الدولي طريق السالم».

زين

«المؤسسات الحقوقية
بدوره قدّم زين مداخلة دعا فيها
ّ
في العالم وجمعيات حقوق اإلنسان ومجلس حقوق
اإلنسان في جنيف والبرلمانات في كل دول العالم التح ّرك
بعد وضع برنامج محدّد لتنفيذه على الفور بالوقوف
بوجه العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ،وعلى
أن يكون من نتائجه الوصول إلى إصدار قرارات حاسمة
وملزمة من المراجع الدولية تحت طائلة تطبيق البند
السابع من ميثاق األمم المتحدة بحق سلطات االحتالل».
وط��ال��ب «بلجنة تحقيق دول��ي��ة ل��زي��ارة السجون
ّ
واإلط�ل�اع على أح��وال األس��رى ومعاناة
«اإلسرائيلية»
األطفال منهم والنساء والشباب والكهول ،والعمل على
اإلف��راج الفوري عن األطفال .ودع��وة األط��راف السامية
المتعاقدة في اتفاقيّات جنيف األربعة لالنعقاد ،وإلزام
«إسرائيل» بتطبيق هذه االتفاقيات على األراضي المحتلّة،
ّ
والكف عن التعامل مع األسرى وفق قوانينها وتشريعاتها
العسكريّة والمحليّة».
كما دعا إلى «تشكيل محكمة خاصة من ِقبَل الجمعية
العامة لألمم المتحدة بنا ًء على المادة رقم  12من ميثاق
األمم المتحدة ،للنظر في جرائم وأعمال ال إنسانية ُتر َتكب
بحق األسرى في السجون».
كما دعا إلى «عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية
على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجيّة
التوجه ف��ي قضية األس���رى والمعتقلين
عربية لدعم
ّ
للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول
األعضاء في اتفاقيات جنيف األربع».
وشدّد على «بناء استراتيجيّة وطنية لمواجهة رزمة
التعسفية «اإلسرائيلية» التي تنتهك اتفاقية
التشريعات
ّ
الهاي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل اآلراضي
المحتلة ،وتنتهك معايير المحاكمات العادلة».
وأ ّكد «أ ّننا مع ثقافة المقاومة ،وتعميمها في كل األمة،
ض ّد الظلم والفقر والجهل واإلرهاب واالستيطان والتط ّرف
والعنف ،إ ّننا مع المقاومة الفلسطينية وكل مقاومة تعمل
على تحرير فلسطين» ،مشيرا ً إلى أنّ «وحدة البندقية هي
طريق االنتصار».

وفد من «الجهاد» و«بيت المقد�س»
زار منزل الأ�سير يحيى �سكاف مت�ضامن ًا
زار وفد مشترك من حركة «الجهاد
اإلس�لام��ي» برئاسة مسؤولها في
ّ
و«كشافة بيت
الشمال بسام موعد
المقدس» في مخيّمات لبنان برئاسة
القائد أس��ام��ة زن��ه��ر ،م��ن��زل األسير
يحيى سكاف في المنية للتضامن
مع قضيّته بمناسبة الذكرى السنوية
الـ 38العتقاله ،وكان في استقبالهم
جمال سكاف شقيق األسير وأعضاء
لجنة أصدقاء يحيى سكاف.
ورح��ب جمال سكاف بالوفد في
ّ
منزل األسير يحيى سكاف ،معتبرا ً
أ ّنه «منزل الشعب الفلسطيني وكا ّفة
المقاومين الشرفاء الذين يواجهون
ال��ع��دو الصهيوني وي��داف��ع��ون عن
كرامة األم��ة ،وأ ّك��د أنّ متانة العالقة
األخ���وي���ة ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ي النضال
والكفاح والمقاومة بين الشعبين
اللبناني والفلسطيني س ُتسقط كل
المخططات الجهنمية التي يرسمها
لنا العدو الصهيوني وعمالؤه».
وحيّا موعد األسير سكاف ،مؤ ّكدا ً
أنّ «ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية اليوم
تكمل المسيرة النضالية التي بدأها
يحيى سكاف ورفاقه أبطال عملية
كمال ع��دوان قبل  38ع��ام�اً ،والتي
أع��ل��ن��وا خ�لال��ه��ا ع��ن ت��أس��ي��س أول
جمهورية فلسطينية» ،وقال« :من هذا

التقى رئيس ح��زب ال��ح��وار الوطني ف��ؤاد مخزومي وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه ،وتشاور معه في األوضاع المحليّة
والتطورات في المنطقة .ووضعه في أجواء لقاءاته المسؤولين الكبار في
روما إثر مشاركته في االجتماع السنوي للجنة الثالثية (Trilateral
.)Commission
بعد اللقاء ،قال مخزومي ،بحسب مكتبه اإلعالمي ،إ ّنه «لمس جهوزيّة
وزارة الداخلية إلج��راء االنتخابات البلدية واالختيارية ،وأنّ الوزير
المشنوق ب��ارك األج��واء التوافقيّة في بيروت ،وال��ح��وارات الجارية مع
الرئيس سعد الحريري وفاعليات بيروتية من كل االتجاهات» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«بيروت تحتاج إلى دم جديد ،خصوصا ً من الشباب ،يحفظ تراثها ويُعيد
إليها رونقها كأهم مدن البحر المتوسط ،وعلى أهميّة النأي بالبلدية عن
التباينات السياسية بين األقطاب ،واعتبار العمل البلدي مه ّمة ضرورية
لتنمية بيروت».
ّ
حض الوزير المشنوق على أن تكون االنتخابات
وقال مخزومي« :إ ّنه
البلدية مقدّمة للتحضير لالنتخابات النيابيّة بإنجاز قانون االنتخاب،
يكون بدوره مقدّمة للتغيير المنشود» ،الفتا ً إلى أنّ «األوضاع صعبة على
ّ
ضخ
الصعد كافة ،وباتت محرجة للبنان أمام الخارج ،وأنّ البلد بحاجة إلى
ُّ
دم جديد يحول دون المزيد من نزف مؤسسات الدولة ،ويُفعِّ ل االقتصاد،
ويضع ح ّدا ً لإلحباط الذي يعاني منه الشعب اللبناني ،وخصوصا ً فئة
الشباب».
ولفتَ إلى أ ّنه سيلتقي الوزير المشنوق في الرياض على هامش المؤتمر
الدولي الذي ّ
ينظمه «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية»
تكريما ً لألمير الراحل سعود الفيصل.

المنطلق نؤ ّكد أنّ الشعب الفلسطيني
والمقاومة الفلسطينية لن يتخلّوا عن
قضيّة األسير يحيى سكاف».
وتحدّث زنهر باسم «كشافة بيت
�وج��ه تحية اإلج�ل�ال
ال��م��ق��دس» ،ف� ّ
واإلك���ب���ار ل�لأس��ي��ر ي��ح��ي��ى س��ك��اف

ولعائلته ،وقال« :إ ّننا نفتخر بالعالقة
مع عائلة وأصدقاء المناضل يحيى
سكاف للنضال والمقاومة».
وقدّم الوفد درعا ً تكريميّة لجمال
سكاف عربون وف��اء وتقدير لعائلة
األسير سكاف.

فرنجية مع وفد الجامعة الثقافية
استقبل رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية
ف��ي مكتبه ف��ي «مؤسسة ال��م��ردة» ،وف���دا ً م��ن الجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة المحامي بيتر األشقر،
في حضور مسؤول االنتشار في «المرده» جواد خوري.
وتخلّل اللقاء بحث في الوضع الراهن وفي أوضاع
اللبنانيين في بلدان االنتشار ،باإلضافة إلى ضرورة دعم
االغتراب اللبناني وتوحيد جهوده لما فيه مصلحة لبنان.
كما استقبل فرنجية وف��دا ً نيابيا ً من ح��زب العمال
األسترالي ،برئاسة لوك فولي يرافقه السفير األسترالي
في لبنان غلين مايلز ،وحضر اللقاء الدكتور جان بطرس
وجواد خوري.
إثر اللقاء ،قال فولي« :إ ّن��ه شرف لي كرئيس لحزب
العمال األسترالي أن التقي السيد سليمان فرنجيه هنا
في شمالي لبنان .إ ّنني أحمل للسيد فرنجية الدعم القوي
الذي يتم ّتع به من خالل الجالية اللبنانية في أستراليا،
خصوصا ً في سيدني أكبر مدن أستراليا».
وتابع« :سيكون هناك غداً(اليوم) مسا ًء في سيدني،
عشاء كبير جدا ً لتيار المردة ،وأتو ّقع أن يض ّم حوالى ألف

شخص ،إلاّ أ ّنني أعتذر عن عدم تم ّكني من الحضور ،إلاّ أنّ
لديّ عذرا ً جيدا ً أل ّنني هنا مع سليمان فرنجية».
وأض��اف« :لقد ناقشنا اليوم ،الحالة السياسية في
لبنان وبعثتنا في حزب العمال األسترالي تم ّنت له كل
التوفيق في ّ
ترشحه للرئاسة في لبنان ،ونأمل بالتأكيد
أن ينتخب البرلمان اللبناني رئيسا ً جديدا ً للبنان قريباً،
األمر الذي يش ّكل رغبة قوية جدا ً للجالية اللبنانية الكبيرة
في أستراليا ،كما حملت للسيد فرنجيه األخبار الجيدة
عن نجاح االغتراب اللبناني واللبنانيين القاطنين في
أستراليا».
وأكد فولي أن فرنجية «كان سعيدا ً جدا ً أن تصله هذه
األخبار عن نجاح اللبنانيين األوستراليين في االحزاب
السياسية ،ضمن ذلك حزب العمال األوسترالي وكذلك
النجاح في السياسة والتجارة».
وزار ال��وف��د مركز الشمال للتوحد ،حيث كانت في
استقباله رئيسة المركز السيدة ريما فرنجية وقد جال
الوفد في اقسام المركز مطلعا ً على أوضاعه وطرق العمل
فيه.

لقاء مع ال�شباب في مجل�س الن ّواب
تناول م�شاكل وحلول للأزمات

المشنوق مستقبالً مخزومي
الشباب على مقاعد النواب

يزبك :الغيوم ّ
ملبدة
و الحدود ّ
مهددة
اعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ
محمد يزبك ،أنّ «األزمة تراوح مكانها ،لقاءات خجولة ومكافحة فساد قابلة
لاللتفاف ،واإلع�لام ال��ذي امتاز به لبنان من الحرية اإلعالمية فيه نظر،
ولم يبتّ المعنيّون مسألة «المنار» ،لماذا؟ وفي إسطنبول موقف خجول
وبيان فيه النفس الصهيو  -أميركي با ّتهام حزب الله باإلرهاب إلى الواقع
ّ
معطلة ،وإذا كان من حركة في بعضها
االجتماعي واالقتصادي ،فالمؤسسات
من حالوة الروح».
أضاف« :المواطن في حيرة من أمره وتتجاذبه المخاطر واألوضاع غير
المستقرة ،واستحقاق االنتخابات البلدية على األبواب ،غيوم ملبّدة ومخاوف
متزايدة والدعوة إلى جلسة نيابيّة تتقاذفها األهواء كلّه على حساب المواطن،
والحدود مهدّدة والجيش بحاجة إلى دعم ،والقوى األمنية بحاجة إلى مزيد
السهر ،مع األسف غياب عن تح ّمل المسؤولية ولكن ألسنتهم حداد بحق
من ّ
بعضهم ،فمن المسؤول وإلى متى االنتظار؟».
وتابع« :أوباما يفتتح مجلس التعاون الخليجي ويلتقي السعودي ،وما
يخفى أكبر ،وقطعا ً لم يكن لفلسطين أي نصيب وكأ ّنها أصبحت من الماضي،
فأين أنصار العرب وفلسطين؟».
وختم« :الذين أشعلوا نار الفتنة لم يتو ّرعوا عن دعم اإلرهابيين بكل
اإلمكانات والطاقات ،وأمل الحل ما زال بعيداً ،كيف يكون ما يُس ّمى بالتفاوض
مع نقض ال��ق��رارات بوقف إط�لاق النار من عاصفة حزم إلى ما يجري في
سورية».

النابل�سي  :لم ْ
يعد مقبو ًال
ا�ستمرار الف�ساد والنزف المالي

سكاف يتسلّم الدرع

فرنجية عر�ض �أو�ضاع المغتربين
مع الجامعة الثقافية ووفد �أ�سترالي
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اعتبر الشيخ عفيف النابلسي في تصريح ،أنّ « البلدان التي أُصيبت بمرض
الفساد ُ
وشفيت منها كثيرة ،لكن بلدنا بقي متلبّسا ً بهذا المرض ،وكأ ّنه ال يريد
أن يخرج منه .مع كل صباح نسمع عن فساد في هذا القطاع وذاك ،ث ّم نسمع
ا ّتهامات متبادلة بين مسؤولين كبار ولكن ال يتغيّر شيء على اإلط�لاق .فال
الفساد يقف وال المسؤولون يُحالون إلى الحساب».
وسأل« :كيف يدّعي البعض حرصه الدفاع عن سيادة لبنان ،وحرصه على
اإلصالح السياسي ،وحرصه على االستقرار االجتماعي ،وهو إ ّما شريك وإ ّما
متواطئ في الخلل والخراب والفساد المروِّع الذي ما عاد باإلمكان الحديث عن
انتخاب رئيس للجمهورية أو تفعيل عمل المؤسسات من دون محاربة كل مفسد
ومعت ٍد على أمالك وأموال الدولة ومصالح المواطنين».
وشدّد على أنّ « هذا الواقع المزري لم يع ْد مقبوال ً أن يبقى .لم يع ْد مقبوال ً أن
تكون الوزارات ومؤسسات الدولة مزارع يتح ّكم بها أشخاص .لم يع ْد مقبوال ً أن
ُتحجز أموال البلديات و ُتعطى لشركة محسوبة على مسؤولين في السلطة .لم
يع ْد مقبوال ً أن يستم ّر هذا النزيف المالي من دون حسيب أو رقيب ،والدولة تقع
تحت عجز مخيف».

ن� ّ
�ظ��م��ت «ال��م��ؤس��س��ة اللبنانية
للسلم األهلي الدائم» ،جلسة نقاش
أم��س ف��ي القاعة العامة لمجلس
الن ّواب دعما ً للشباب اللبناني للعمل
البلدي والنقاش العام المحلّي ،وقد
طرح الشباب على الن ّواب ياسين
ج��اب��ر ،جمال ال��ج��راح وآالن ع��ون،
أسئلة تض ّمنت هواجسهم الوطنية
والواقع الذي يعيشونه.
وحضر اللقاء مدير المؤسسة
أن���ط���وان م��س��رة ،م��دي��ر ال��ب��رام��ج
ف��ي المؤسسة رب��ي��ع ق��ي��س ،عضو
ومنسقة
المؤسسة واص��ف حركة،
ّ
البرنامج ماري بيل طرابيه.
وأش���ارت طرابيه إل��ى أنّ اللقاء
ي��أت��ي «ت��ت��وي��ج�ا ً لبرنامج استمر
سنة كاملة ،واخ� ُت��ت��م ف��ي مجلس
الن ّواب بمشاركة طالب جامعيّين
من صور وطرابلس ،وهو برنامج
مجتمع من ع�دّة جمعيات ناشطة،
أخ��ذت ك��ل جمعية منطقة معيّنة
وستتبعه ب��رام��ج لمناطق أخ��رى
م��ن لبنان ،واح��ت � ّل ال��ط�لاب مقاعد
الن ّواب ،وج��اؤوا مناصفة من صور
الموسع في
وطرابلس ،وسبق اللقاء
ّ
مجلس الن ّواب لقاءات للطالب سواء
مع ن � ّواب صور أو ن � ّواب طرابلس،
وقد ُسمح لهؤالء الطالب بمناقشة
قضايا وطنية مع ن � ّواب ليسوا من
مناطقهم لكل ما يحصل من قضايا
سياسيّة وحياتيّة ووطنيّة على
الساحة اللبنانية».
ولفتتْ إلى أنّ «الشباب المشاركين
خضعوا لدورة تدريبية في المجلس
النيابي بإشراف سيمون مع ّوض
على مدى سنة كاملة ،طرحوا خاللها
كل ما يجول بخاطرهم من أسئلة
وهواجس وطنيّة ،ومن مشاكل».
ب���داي��� ًة ،ش���رح ال��م��دي��ر ال��ع��ام
المستشار في مجلس الن ّواب سيمون
م��ع� ّوض آلية العمل ف��ي المجلس
وآلية التشريع وال ّنصاب القانوني
للجلسات ،واألس��ب��اب التي تحول
دون انتخاب رئيس للجمهورية،
وكيفيّة الخروج من هذه الد ّوامة.
بعد ذلك قدّم كل من الن ّواب جابر
والجراح وآالن عون شرحا ً مسهبا ً
لكل م��ا يتعلّق بالتشريع ،ولفتَ
الج ّراح إلى أنّ «سبب غياب فرص

العمل هو الفساد ال��ذي يؤ ّثر على
عملية االستثمارات» ،مشيرا ً إلى أنّ
«االستقرار التشريعي والقانوني هو
أساس النمو الذي بلغ في السنوات
السابقة تسعة ونصف في المئة ،إلاّ
أ ّنه انحدر إلى ما دون نقطة الصفر
نتيجة اإلرب��اك السياسي والوضع
اللبناني األمني واالقتصادي».
ب���دوره أعلن جابر أ ّن��ه «سيت ّم
الطلب إلى وزير التربية النظر إلى
قضايا الشباب ،وتكليف لجنة من
أساتذة الجامعات إلجراء مراجعة
جديّة لبرامج الجامعات ولتوجيه
التخصص».
ّ
ول��ف��تَ إل��ى «اإلح���ص���اءات التي
بدأت في لبنان لمعرفة حاالت الفقر
المدقع» .مشيرا ً إلى أنّ «تصنيف
لبنان تحت درج���ة الفقر بحاجة
إل��ى المراجعة ،ألنّ هناك مبالغة
في األرقام وفي موضوع التوظيف،
وستت ّم المراجعة في إطار قانوني
لكي يكون هناك استمرارية وفقا ً
لألصول لكي تتل ّقى هذه األسر الفقيرة
المساعدات من خالل صندوق يتل ّقى
التب ّرعات والمساعدات».
وع����ن م���وض���وع االن��ت��خ��اب��ات
وموضوع النفايات ،سأل ياسين:
«ع��ل��ى م����اذا ي��ح��اس��ب ال��م��واط��ن
ال��ن � ّواب؟ هل يحاسبنا على حجم
ال��ج��ل��س��ات وال��ت��ش��ري��ع ،أو على

الخدمة الشخصية؟ ورأى أنّ مشكلة
البلد تنحصر ف��ي كيفيّة التفكير
الديمقراطي ،وأن يكون أداء النائب
للمصلحة العامة وليس للخدمة
الشخصيّة».
ب���دوره ق��ال ع���ون« :إنّ ال��دول��ة
ال��ف��اش��ل��ة ه��ي ال��ت��ي ت��غ��اض��ت عن
الملحة ،وهي التي
القضايا الحياتيّة
ّ
راكمت النفايات في الطرقات ،وهي
التي مارست السلطة باالستئثار»،
الفتا ً إلى أنّ «المسؤولية بالنهوض
بالدولة هي مسؤولية مشتركة».
وبعد ذلك ُو ّزعت الشهادات على
ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ه��ذه ال��ورش��ة أو
الدورة التدريبية التي استم ّرت سنة
كاملة.
ث��� ّم ش��ك��ر ق��ي��س رئ��ي��س مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري ،الذي فتح أبواب
المجلس أم��ام الشباب ،كما شكر
كل من ساهم في إنجاح عمل هذه
المؤسسة.
بدوره رأى مسرة ،أنّ «االجتماع
ن��م��وذج��ي ف��ي ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات
الرسمية ،وعمل المجتمع المدني
ووجوده في قاعة الجلسات العامة
ّ
مصغرة ع��ن لبنان
يش ّكل ص��ورة
ال��واق��ع��ي ،لبنان ال��وح��دة ،لبنان
ال��ت��ن � ّوع ،لبنان التضامن ف��ي كل
مناطقه».

ت�س ّلم درع ًا تقدير ّية من «انتماء»

مراد :فل�سطين في نب�ضي
استقبل رئيس حزب «االتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،وفدا ً من
الحملة األهليّة للحفاظ على الهُويَّة الفلسطينية «انتماء» ،في مكتبه في تلّة
الخياط ،في حضور عضو اللجنة المركزية في الحزب جميل جراب.
وقد أطلع الوفد مراد على «أهداف الحملة التي تسعى إلى تعزيز الشعور
الوطني في أوساط الالجئين الفلسطينيين ،وفي صورة ما يُعانيه اللاّ جئون
الفلسطينيّون».
وق �دّم الوفد لمراد درع �ا ً تقديريّة« ،تثمينا ً لعطاءاته وجهوده اإلعالميّة
المباركة في دعم القضيّة الفلسطينيّة».
من جهته ،شكر مراد للوفد «الدّرع والتقدير» ،مؤ ّكدا ً «أنّ في داخله نبضا ً
اسمه فلسطين ،وأ ّنه ملتزم بالدفاع عن هذه القضية ال ُمح ّقة والوقوف إلى
جانب أهلها ،والمطالبة بأبسط حقوقهم في العيش الكريم».

