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◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة
خليل جبور ابي حبيب
اشقاؤه ميشال ابي حبيب
خير وزوجته كاتيا عازار وأوالدهما
اوالد شقيقه خير :شارل وعائلته
كارول خوري وعائلتها
ديانا حداد وعائلتها
سالي
أوالد خــالــه ال ــدك ـت ــور م ـي ـغــال عـبــود
وعائلته
ناديا
فريدة األسمر وعائلتها
برناديت ابي ديوان وعائلتها
عبود ابي ديوان وعائلته
وأنسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة والنصف مــن بعد ظهر يوم
الخميس  2تشرين الثاني في كنيسة
مار عبدا ،روميه (املنت).
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
ويـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت  3و 4
الـجــاري ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة الحادية
ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء في صالون كنيسة مــار عبدا،
روميه (املنت).

ش ــرك ــة م ـح ــات الـ ـي ــاس ابـ ــي حـبـيــب
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــوهـ ــا يـ ـنـ ـع ــون الـ ـيـ ـك ــم اح ــد
مؤسسيها
خليل جبور ابي حبيب
راجني الله اال يريكم مكروهًا

الكشف عن االنتهاكات حق يضمنه القانون ،لكن مخاوف الضحايا تبقى مشروعة (نيكوال بورنان)

ويـجــب أن يـكــون اسـتـخــدامــه متاحًا
أم ــام الـضـحــايــا» .أم ــا بالنسبة إلــى
حميدة ،التي تأتي كل يــوم خميس
للتظاهر برفقة ضحايا آخرين أمام
هيئة الحقيقة والكرامة كي يحصل
تقدم في ملفها ،فإن مجرد التجمع
إلى جانب ضحايا آخرين هو بارقة
أم ــل« .أعـتـقــد أنـنــا أق ــوى مـعــا ،وهــذا
يتيح لنا أن نوصل أصواتنا .على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ت ــوج ـه ـن ــا األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي مل ـقــاب ـلــة رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ـ ــن إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء صـ ـ ـن ـ ــدوق
الـكــرامــة ،رحــب بنا وأكــد لنا أن ذلك

سيحصل» ،تقول حميدة.
يـعـتـبــر ال ـقــانــون فــي مــادتــه الـثــانـيــة
ّ
أن «ال ـك ـش ــف ع ــن االن ـت ـه ــاك ــات حــق
يضمنه القانون لجميع املواطنني،
م ـ ـ ــن دون املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس بـ ـبـ ـي ــان ــاتـ ـه ــم
الشخصية ومــع احترام مصالحهم
وكرامتهم» .لكن مخاوف الضحايا
تبقى مشروعة في مواجهة انعدام
ال ـع ــدال ــة الـ ــذي ي ـعــانــون م ـنــه ال ـيــوم.
ت ـم ـت ـلــك ه ـي ـئ ــة ال ـح ـق ـي ـقــة والـ ـك ــرام ــة
خ ـي ــار ت ـم ــدي ــد ف ـت ــرة والي ـت ـه ــا سـنــة
ّ
إضافية ،إال أن رئيستها تقول إنها
ّ
سـتـنـجــز عـمـلـهــا ف ــي ال ــوق ــت امل ـحــدد

ووفقًا للقانون« .خالل سنة واحدة،
وابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر ت ـقــريــر
الـهـيـئــة ال ـشــامــل ،تـسـتـعــد الـحـكــومــة
لــوضــع خطة وبــرامــج عمل مــن أجل
تـطـبـيــق ال ـتــوص ـيــات واالق ـت ــراح ــات
ُ
ال ـت ــي س ـت ـقــدم ـهــا ال ـه ـي ـئــة .ث ــم ت ـق ـ َّـدم
هــذه الخطة والـبــرامــج إلــى البرملان
املـعـنــي الـنـظــر فــي الـتـشــريـعــات» .إال
ّ
أن الـســؤال املـطــروح هنا ،هو ما إذا
كانت الحكومة التونسية ستتحمل
حـ ـق ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا بـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــة
ال ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وب ـع ــد انـتـهــاء
عمل الهيئة.

ّ
ع ـكــس ذلـ ــك ،فـ ــإن امل ــوض ــوع متعلق
ب ـم ـس ــاب ـق ــة ت ـ ـجـ ــرى كـ ــل سـ ـن ــة ح ــول
اخـتـبــار لـغــوي لـلـتــأكــد مــن مستوى

ال ـط ـل ـبــة مل ـتــاب ـعــة الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا
الـجــامـعـيــة ف ــي فــرن ـســا( ،ول ـ ــذا) فــإن
األم ـ ــر ل ـيــس ق ـض ـيــة هـ ـج ــرة ،ب ــل هــو

ش ـبــاب جــامـعــي بــاحــث ع ــن ال ّـعـلــم».
ويـ ـص ـ ّـر ه ـ ــذا ال ـف ــري ــق ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ال
ي ــوج ــد ب ـل ــد فـ ــي الـ ـع ــال ــم ِّ(كـ ـم ــا ذك ــر
الوزير األول أخـيـرًا) ،يوفر للشباب
ما توفره الجزائر من تعليم مجاني
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة عـ ـل ــى فـ ـت ــح م ــؤس ـس ــات
صغيرة بعد التخرج».
ُ
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــد تـ ـ ـب ـ ــرز ه ــذه
ال ـ ـح ـ ـم ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب
الـ ـج ــزائ ــري إزاء ال ـه ـج ــرة رغ ـب ــة فــي
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ح ـ ـلـ ــول ف ـ ــردي ـ ــة وع ـ ــدم
اه ـت ـمــام بــال ـشــأن ال ـع ــام أو بقضية
إصــاحــه .وتــوصـلــت دراس ــة حديثة
أج ـ ــرت ـ ـه ـ ــا جـ ـمـ ـعـ ـي ــة «تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع أم ـ ــل
شـبـيـبــة» ،شـمـلــت عـيـنــة واس ـعــة من
ّ
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،إل ـ ــى أن ثـمــة
«الم ـب ــاالة ون ـفــورًا ل ــدى الـشـبــاب من
ً
ال ـف ـعــل ال ـس ـي ــاس ــي ،وجـ ـه ــا واس ـعــا
ب ــدور الـبــرملــان يصاحبه فــي الوقت
نـفـســه تـطـلــع إل ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،وذل ــك
ّ
بعدما كشفت الدراسة نفسها أن 1
في املئة من الشباب فقط منخرطون
ف ــي أحـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة و 2ف ــي املـئــة
فـ ــي ج ـم ـع ـي ــات و 0.2فـ ــي املـ ـئ ــة فــي
الـنـقــابــات .وعـلــى الــرغــم مــن عشرات
االنتخابات التي أقيمت في الجزائر
منذ ّ إعــان «الـتـعــدديــة السياسية»،
إال أنها لم تنجح في تحويل اهتمام
الشباب نحو االهتمام بالسياسة،
ً
فضال عن االنخراط في األحزاب.
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بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء
الله وقدره ننعي إليكم وفاة فقيدتنا
الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى
املرحومة
الحاجة
سلمى علي حسني ّ
صباح
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم ال ـح ــاج مـحـمــد علي
توفيق فقيه
والــدتـهــا املــرحــومــة الـحــاجــة رسمية
محمد سعيد نحله
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس رفـ ـي ــق زوجـ ـت ــه
الحاجة سميرة يوسف خضرة
األستاذ شوكت زوجته الحاجة ليلى
كالو
املرحوم ماجد
ابنتاها ماجدة زوجة روبرت لستر
لينا زوجة غسان شهاب
أش ـقــاؤهــا الـنــائــب وال ــوزي ــر الـســابــق
ال ـ ـحـ ــاج أنـ ـ ـ ــور ,امل ــرح ــوم ــن ح ـســن,
محمد علي وطلعت
شقيقاتها املرحومات هند ،الحاجة
ليلى والحاجة وطفه
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي الـثــانــي والـثــالــث
ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـع ــة  2و3
تشرين الثاني  2017للرجال والنساء
مــن الساعة الـحــاديــة عـشــرة صباحًا
ً
مساء في سنتر الدون
حتى السابعة
 Dunesفردان بيروت
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـف ــون :آل ص ـب ــاح ،ف ـق ـيــه ،نـحـلــه،
خضرة ،كالو ،لستر ،شهاب ،علوية،
رضــا ،مـيــرزا ،األسـعــد وعـمــوم أهالي
النبطية

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
صدق الله العظيم
بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج سلمان حميه
(أبو عقل حميه)
أوالده :الـحــاج عقل حميه (املـســؤول
العسكري السابق في حركة أمل)
الحاج محمد سلمان حميه (رئيس
بلدية طاريا السابق)
الـشـهـيــد الـقــائــد فــي حــركــة أم ــل علي
سلمان حميه
الشهيد املظلوم حسني سلمان حميه
الـعــريــف فــي الـجـيــش حـســن سلمان
حميه
ت ـق ـي ــم ع ــائ ـل ـت ــه م ـج ـل ــس ف ــات ـح ــه عــن
روحــه الـطــاهــرة يــوم الجمعه الواقع
فيه  2017/11/3في منزله في بلدة
طاريا ـ ـ قضاء بعلبك
ك ـمــا سـتـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم اإلث ـنــن
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/6فــي مجمع
اإلم ـ ــام ال ـص ــدر ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ـ ـ ـ ـ الـشـيــاح
روضة الشهيدين من الساعة الثالثة
وحتى الخامسة عصرًا
له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون عموم أهالي طاريا

