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متفرقات
إش � ��ارة واض �ح ��ة إل ��ى أن ال��رئ �ي��س ،رغم
حرصه على الوحدة ،يتعاطى بإيجابية
مع مختلف األطراف.
وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال ع��ن م ��دى ت��أث �ي��ر هذه
الخطوة على مساعي رئيس الجمهورية
ّ
لتوحيد ال�ج��ام�ع��ة ،رد محامي املجلس
القاري األميركي فرانسوا علم ،الذي أدى
دورًا م�ح��وري��ًا ف��ي ح�ص��ول االنتخابات
في فينيسيا ،بأن «الفريق اآلخ��ر يجري
ان�ت�خ��اب��ات��ه ب��ان�ت�ظ��ام ،وي�ن�ت�خ��ب رئيسه
وي �ن �ش��ط ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ويزور
امل� �س ��ؤول�ي�ن ،وال أح� ��د ي� �ق ��ول ل ��ه احترم
مساعي رئيس الجمهورية ،فيما نحن
ال�ج��ام�ع��ة ال�ش��رع�ي��ة املنتخبة واملعترف
ب�ه��ا ُي�ط�ل��ب م�ن��ا أن ن��ؤج��ل انتخاباتنا،
ل��درج��ة أص�ب�ح��ت فيها األم ��ور ال تطاق،
وبتنا أمام واقع مأساوي ،فإما أن نجدد
ج�س�م�ن��ا ال �ق �ي ��ادي دي �م��وق��راط �ي��ًا ،وإما
ستنهار الجامعة».

جناح الشدراوي
بادر إلى تغيير موقفه
بعد أن علم بخطوة
متى
انتخاب ألبير ّ

م � �ب� ��ادرة رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة لتوحيد
في النهاية
الشطرين املنقسمني أفضت ّ
إلى انشطار إضافي برئاسة متى .كذلك
فإن حضور مستشار رئيس الجمهورية
للشؤون الفرنكوفونية ،خليلكرم ،حفل
العشاء الذي أقامه جناح الشدراوي في
دارته في حدث الجبة قبل شهرين ،أعطى

وأك� � ��د ع �ل��م أن وف � � �دًا م ��ن ال �ج��ام �ع��ة زار
البطريرك املاروني بطرس صفير «ألخذ
ب��رك��ة غ�ب�ط�ت��ه ،ك �م��ا زرن� ��ا ق��ائ��د الجيش
وت �ب� ّ�رع �ن��ا ب �م �ب �ل��غ م ّ�ل �ي��ون دوالر لدعم
ت�س�ل�ي��ح ال �ج �ي��شُ ّ ،س��ل��م ن�ص�ف��ه بموجب
شيك ،على أن يسلم الباقي في غضون
ستة أشهر ،كذلك باشرنا اإلع��داد لبناء
ق �ص��ر االغ � �ت� ��راب ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي منطقة
بعبدا».
في املقابل ،أعلن مكتب لبنان في جناح
الجامعة الثقافية الذي يرأسه الشدرواي،
وال��ذي ينشط بدعم واضح من فريق 14
آذار ،أن اللجنة الرسمية املكلفةبمبادرة
م� ��ن رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ل� ��م تتوصل
ب�ع��د إل��ى ات �ف��اق لعقد م��ؤت�م��ر توحيدي
ل�ل�ج��ام�ع��ة ،وأن ال��دع��وة إل ��ى م��ؤت�م��ر في
 17أيلول تحصل بغياب فريق كبير من
ممثلي الجامعة» .وأض��اف ال�ب�ي��ان« :إن
ال��رئ �ي��س ال � �ش ��دراوي ،ف ��ور ان�ت�خ��اب��ه في
املكسيك في تشرين األولاملاضيُ ،
وبغية

َ
متابعة الحوار لتوحيد الجامعة ،وض َع
ّ
الجمهورية
استقالته في تصرف رئيس ُّ
ال�ع�م��اد م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان إذا ات �ف��ق على
عقد مؤتمر توافقي توحيدي للجامعة.
وك�ن��ا نتمنى ل��و أن ه��ذه ال��دع��وة جاءت
تتويجًا لالجتماعات التي حصلت مع
ُ
ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة ،وع �ق��د امل��ؤت �م��ر برعاية
رئيس الجمهورية الذي دعا إلى توحيد
ال �ج��ام �ع��ة م� � ��رات ع� � ��دة ،وآخ� ��ر ّه� ��ا خالل
زي��ارت��ه إل��ى ال�ب��رازي��ل ،وبذلك كنا عددنا
هذا املؤتمر بالفعلمؤتمرًا توحيديًا».
وف��ي معلومات ل �ـ«األخ �ب��ار» ،ف��إن جناح
ال� ّش��دراوي بعد أن علم بخطوة انتخاب
م��ت��ى ،ب ��ادر إل��ى تغيير ّ م��وق�ف��ه ،فأجرى
ال �ش��دراوي ات�ص��اال بمتى مهنئًا ،وأدى
ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق إي� �ل ��ي ّح��اك �م��ة ّدورًا
محوريًا على خط إقناع متى بالترشح،
وذل��ك ف��ي خ�ط��وة ت�ه��دف إل��ى «التخلص
من أحمد ناصر بأي ثمن».
بدوره ،أكد الرئيس العاملي أحمد ناصر
أن الجامعة كانت مرة جديدة أمام خيار
التأجيل بعدما فشلت مساعي انعقاد
م��ؤت�م��ر م� ّ
�وح��د م��ع ال �ج �ن��اح ال �ث��ان��ي في
ال �ج��ام �ع��ة ال� ��ذي ي��رأس��ه ع �ل��ى ن �ح��و غير
ش��رع��ي عيد ال �ش��دراوي ،ل��ذل��ك ق��ررن��ا أال
ن�ع�ق��د امل��ؤت�م��ر خ�لاف��ًا ل�ت� ّ�وج�ه��ات رئيس
الجمهورية ،وبعدما تسلمنا رسالة من
وزارة الخارجية واملغتربني ،تطلب منا
ذل��ك ،وخ�ص��وص��ًا أن إج ��راء االنتخابات
ّ
سيسبب انقسامًا قد
بهذه الطريقة كان
إلغاء الجامعة».
إلى
يؤدي في النهاية
ّ
وع � ��ن ان� �ت� �خ ��اب أل �ب �ي ��ر م ��ت ��ى ف� ��ي فندق
فينيسيا ،لفت ناصر إلى أن هذا اإلجراء
�اف« :ي �ت �ح��دث��ون عن
غ�ي��ر ش��رع��ي .وأض � � ّ
محضر انتخابي موقع من  40مشاركًا،
فأين ه��و ه��ذا املحضر؟ وم��ا ه��ي الصفة
التمثيلية لهؤالء؟».
ّ
متمسك
وأض � � � ��اف ن � ��اص � ��ر« :أن � � ��ا غ� �ي ��ر
ب��ال��رئ��اس��ة ،وم� ��ن ض �م��ن امل �ه �م��ات التي
أت � ��واله � ��ا ،ب� ��ل ف� ��ي م �ق ��دم �ت �ه ��ا ،اإلعداد
للمؤتمر  14ال��ذي سنحدد تاريخ عقده
بعد م�ش��اورات خ�لال األسبايع املقبلة».
خالل
وخ �ت��م ن��اص��ر« :إن ال �ج��ام �ع��ة ،م��ن ّ
استجابتها للطلب الرسمي ،قد سلفت
وزارة الخارجية ،عن اقتناع ،موقفًا ّ
عبرت
من خالله عن إيمانها بالعمل الوحدوي،
وه��ي تنتظر اآلن م��ن وزي ��ر الخارجية،
وم��ن خالله سائر أرك��ان ال��دول��ة ،البحث
عن مخارج ألزمة تعاني منها مجموعة
س�ي��اس�ي��ة ت�ع�م��ل ف��ي االغ� �ت ��راب وتبحث
عن دور تحت الفتة االغتراب .كذلك فإن
الدولة يجب أن تكون حاسمة تجاه كل
منتحل صفة تمثيل الجامعة اللبنانية
ّ
مسميات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ت �ح��ت
مختلفة».

ّ
ّ
هواجس إعالمية بشأن آلية مكافحة الفساد
اإلدارة ال ��رش� �ي ��دة .ال �ش �ف��اف �ي��ة .املساءلة
وامل �ح��اس �ب��ة .ال �ح��وك �م��ة .ث �ق��اف��ة مكافحة
ال �ف �س��اد وم� �ح ��ارب ��ة ال� ��رش� ��وة .العبارات
ال ��واردة «ت� ّ
�زي��ن أدب�ي��ات» الجمعيات غير
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م �ن��ذ ف �ت ��رة غير
قصيرة .أدبيات تبقى أسيرة ورش العمل
في الفنادق الفخمة ،بتمويل من الجهات
املانحة.
م �ب��ادرة ج��دي��دة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال أطلقتها
أمس «الشبكة الوطنية ملكافحة الرشوة»
و«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـــــ
ال فساد» ،في فندق «فينيسيا» ،تناولت
«م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد ع�ب��ر م�ح��ارب��ة الرشوة
وت�ع��زي��ز الشفافية وامل �س��اء ل��ة» ،بتمويل
م��ن م��رك��ز امل �ش��روع��ات ال��دول �ي��ة الخاصة
وم �ن �ظ �م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال��دول �ي��ة والوكالة
األميركية للتنمية الدولية.
ويأتي لبنان وفقًا ملؤشر «مدركات الفساد
لعام  ،»2008في املرتبة الـ 102على قائمة
م��ن  180دول��ة (امل��رت�ب��ة ال �ـ 11م��ن أ ًص��ل 20
ّ
مسجال عالمة
دولة في املنطقة العربية)،
 .10 /3وقد بقي هذا الرقم مستقرًا خالل
ّ
َ
يالحظ أي
العامني املنصرمني ،حيث لم
ّ
تقد ّم.
وي �م��ث��ل ال �ل �ق��اء ،ب�ح�س��ب م�ن�س��ق الشبكة،
ف� ��ادي ص �ع��ب« ،م �ن��اس �ب��ة ل�ج�م��ع ًممثلني
عن املؤسسات اإلعالمية استكماال لخطة

عبر العديد من
ّ
المشاركين عن خيبتهم
من الجسم النقابي
يمثل
اإلعالمي الذي ال ّ
حصانة فعلية لإلعالميين

ُ
عمل أطلقت قبل عامني ،بشأن املوضوع،
وبهدف تعزيز الشراكة مع وسائل اإلعالم
للخروج باستراتيجية إعالمية .ومن أبرز
معالم هذه االستراتيجية توطيد العالقة
امل �ب��اش��رة ب�ي�ن ال�ش�ب�ك��ة ال��وط�ن�ي��ة ونخبة
م��ن اإلع�لام�ي�ين املتخصصني ف��ي جميع
امل��ؤس�س��ات اإلع�لام�ي��ة .توفير املعلومات
ال� �ض ��روري ��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات االستقصائية
وتنمية ق��درات الحصول على املعلومات
وك �ي �ف �ي��ة اس � �ت � �خ� ��دام وس� ��ائ� ��ل التحليل
املنهجية وغ�ي��ر ذل��ك م��ن أدوات التدريب
الحديثة .والتعاون على إجراء الدراسات

واألبحاث املتخصصة ،ومعالجة ملفات
ع��ال�ق��ة وج�م��ع ال��وق��ائ��ع وال�ح�ق��ائ��ق ضمن
مركز معلومات متطور».
ول � �ك� ��ن ك� �ي ��ف ي �م �ك ��ن إع�ل��ام� � ّ�ي�ي��ن ليسوا
بالضرورة في موقع القرار في املؤسسات
اإلعالمية التي يعملون فيها ،وبعضها
غير مستقل عن تمويل فاسد ،أن يكونوا
شركاء في ه��ذا ّامل�ش��روع؟ في رأي صعب
ّ
املهم تسمية ممثل عن كل وسيلة إعالمية
ّ
لينسق مع الشبكة الوطنية مبدئيًا.

ه ��واج ��س ك �ث �ي��رة ط��رح �ه��ا اإلعالميون
ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا ف ��ي ال ��ورش ��ة ع ��ن إمكان
ن�ج��اح امل �ب��ادرة .فمن ج�ه��ة ،ع� ّ�ب��ر العديد
م��ن امل �ش��ارك�ين ع��ن خ�ي�ب�ت�ه��م ّم��ن الجسم
النقابي اإلعالمي ال��ذي ال ًيمثل حصانة
فعلية ل�لإع�لام�ي�ين ،إض��اف� ُ�ة إل��ى افتقاده
مبدأ ت��داول السلطة .كما طرحت مسألة
ت �ع ��ري ��ف ال� �ف� �س ��اد ك �م �ق��دم��ة ل �ل �ب �ح��ث في
ّ
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة إع�ل�ام �ي��ة .ف �م��ن ج �ه��ة ُيعد
ت�م��وي��ل ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ل�ل�ع�م��ل األهلي
نوعًا من أنواع الفساد ،وتمويل الجهات
ال �خ��ارج �ي��ة ل��وس��ائ��ل اإلع� �ل ��ام ،وطغيان
ش��رك� ً�ات اإلع �ل�ان ن��وع��ًا آخ ��ر م��ن الفساد،
إضافة إلى دور الجهات املانحة في إغراق
املنظمات األهلية باملشاريع ،وسط غياب
واضح لدور الدولة املركزي.
ب .ق.

ّ
دعوة إلى إيقاف تلزيم طريق محمية بنتاعل
ّ
ملحمية بنتاعل (جوانا عازار)،
على مدخل مركز االستقبال التابع
ّ
حمل جوزيه مرهج ( 11عامًا) الفتة كتب عليها بالفرنسية «أنقذوا
ّ
ّ
مواطنون من
الطبيعية» .وعلى بعد أمتار ،اجتمع
بنتاعل
محمية
ّ
ّ
املنطقة ،وممثلون عن وزارات البيئة ،الزراعة والسياحة ،وممثلون عن
ّ
بيئية وهيئات ّ
منظمات ّ
ّ
الصحافي الذي
مدنية ،للمشاركة في املؤتمر
املحمية لعرض «املخاطر التي ّ
ّ
ّ
املحمية نتيجة
تهدد بزوال
عقدته لجنة
ّ
شق طريق وتوسيعها وتزفيتها على تخومها».
ّ
وأوضح رئيس البلدية ،ريمون الخوري« ،أن املحمية تتعرض لخطر
بسبب إصرار بعض املسؤولني على إنشاء طريق طويل على جانبها
ّ
الغربي الجنوبي ضمن شعاع  500مترّ ،
املحمية رقم
يحرمه قانون
ّ
تشويه
 11بتاريخ  20شباط  .1999ولفت إلى أن الطريق يسهم في
ّ
ّ
املحمية ،وفي وضعها في دائرة خطر اندالع الحرائق في كل
صورة
ّ
ّ
ّ
لحظة» .كذلك تحدث الخوري عن مخاطر تهدد املحمية كالصيد في

األشجار غير املراقب ،خطر ّاندالع الحرائق ،مشيرًا إلى
الجوار ،قطع
ّ
ّ
ّ
املحمية.
أن الخطر األبرز يتمثل في الطريق الذي ينفذ خالفًا لقانون
ّ
وفي التفاصيل التي ساقها الخوري أن النزاع على طريق فدار التحتا
ـ ـ ـ بشتليده دام سنوات طويلة وقد ظهرت آخر فصوله في كتاب
ّ
ّ
محمية بنتاعل إلى وزارة البيئة في  18كانون الثاني،
وجهته لجنة
ّ
وفيه إشارة إلى «محاوالت إلعادة استئناف أعمال شق الطريق
وتوسيعها من دون الدراسة املطلوبة ،من خالل الحصول على
ّ
تراخيص من وزارة األشغال ّ
الداخلية وغيرها
العامة والنقل ،ووزارة
ّ
من دون الرجوع إلى وزارة البيئة» .واقترحت
من
الجهات الرسميةً ،
ّ
محمية بنتاعل حال للموضوع ،عبر توجيه كتاب إلى وزير
لجنة
ّ
البيئة ّ
للمحمية بوجه
محمد رحال يتناول «وقوف اللجان املتعاقبة
ّ
ّ
ّ
شق الطريق ملا يسببه من تشويه وخطر على التنوع البيولوجي في
ّ
املحمية واملحيط».
ّ
ّ
خطيًا إلى وزارة األشغال العامةّ
ً
وبناء على ذلك ،وجه رحال كتابًا
طلب منها فيه وقف األعمال على الطريق املذكور لحني توفير البديل،
ّ
املحمية من وزير
ودراسة تقويم األثر البيئي ،ورغم طلب لجنة
ّ
األشغال غازي العريضي دراسة االقتراح البديل الذي وضع بتصرقه،
عمد العريضي إلى تلزيم الطريق املذكور ،وقد بدأ العمل به في 14
الجاري وبوتيرة سريعة .من هنا أتى املؤتمر ،بحسب الخوري ،بمثابة
استغاثة إلى الوزارات ّ
املعنية إليجاد البدائل املالئمة للجميع.

اعتصام مفتوح ملتعاقدي «الثانوي»
طالبت اللجنة املركزية لألساتذة املتعاقدين
في التعليم الثانوي الرسمي ،في بيان
أصدرته أمس ،وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة واملدير العام للتربية ومدير
التعليم الثانوي باإلشراف الفوري واملباشر
وتقسيم حاجات الثانويات
على توزيع
ً
الرسمية ،مشددة على ضرورة «تأمني
عقود جميع املتعاقدين وإعطائهم األولوية
في التعاقد» .ودعت اللجنة جميع األساتذة
إلى «االعتصام املفتوح ،عند العاشرة والنصف من صباح الجمعة
املقبل أمام وزارة التربية في األونيسكو».

ّ
أرنون تغرق بدخان مكب كفرتبنيت
أشعل ،أمس ،أهالي أرنون اإلطارات احتجاجًا على الدخان املتصاعد
من مكب كفرتبنيت املجاور لقريتهم .وقد ّ
رجح الناشط البيئي جهاد
الشيخ أن يكون الدخان ناجمًا من اشتعال غاز امليتان السام بسبب
ّ
تخمر النفايات ملدة طويلة .أما رئيس بلدية أرنون فواز قاطباي،
ّ
املسؤولية لبلدية كفرتبنيت والشركة املكلفة جمع النفايات
فحمل
ّ
وطمرها .وقال إنه ال يجوز أن تتحمل أرنون أعباء نفايات  29بلدة
في اتحاد بلديات الشقيف ،داعيًا وزارات الصحة والبيئة والطاقة
ّ
إلى التدخل ،وال سيما أن املكب يقع قرب نهر وفوق بئر مياه تغذي
كفرتبنيت.

االحتباس الحراري في اللبنانية األميركية
ّ
نظمت الجامعة اللبنانية األميركية و«الجمعية األملانية ـ ـ ـ العربية
للدراسات البيئية» ،بالتعاون مع دائرة الهندسة والجيولوجيا
والهيدرولوجيا في جامعة آخن ،ومعهد العلوم الجوية والبيئية في
جامعة غوته في أملانيا ،مؤتمرًا عن «آثار االحتباس الحراري على
املوارد املائية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» في حرم جبيل،
بهدف تشجيع تبادل الخبرة وتوسيع التعاون بني األوساط العلمية
والصناعية والسياسية في بلدان املنطقة حيال أثر ّ
تغير املناخ على
املوارد البيئية العربية.
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