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متفرقات
مصدر قلق رئيسي للشعب .ولفتوا إلى
أن��ه نتجت م��ن إج ��راء امل�س��ح ح��اج��ة إل��ى
تثقيف عامة الناس ح��ول ال��وص��ول إلى
املعلومات.
ب��دت إذًا ع �ب��ارة ال�ح��ق ف��ي ال��وص��ول إل��ى
املعلومات غير مألوفة لدى عدد كبير من
الناس .لكن بعد الشرح ،كان لهم رأيهم.
ول��دى استطالع آراء املهنيني ،ق��ال %51
إن�ه��م ال يتمعتون ب��ال�ح��ق ف��ي ال��وص��ول
إل��ى امل�ع�ل��وم��ات .وأك��د  %72م��ن املهنيني
أن� � ��ه م� ��ن ال� �ص� �ع ��ب ج � � �دًا ال � ��وص � ��ول إل ��ى
امل�ع�ل��وم��ات ،وذك��ر  %81منهم الواسطة
وال ��دع ��م ال �س �ي��اس��ي ك��أف �ض��ل ط��ري�ق�ت�ين
للوصول إليها.
أم��ا امل�س��ح ال ��ذي اس�ت�ه��دف ال ��رأي ال�ع��ام،
وغ��ال �ب �ي �ت �ه��م م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال � � � �خ� � � ��اص ،ف � � � � ��رأى  %81.5م � �ن � �ه ��م أن
اللبنانيني ال يتمتعون بحق ال��وص��ول
إلى املعلومات .بقي استطالع آراء عشرة

أدرج اقتراح القانون
على جدول أعمال لجنة
اإلدارة والعدل وتم تشكيل
لجنة فرعية لدراسته

ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م��رك��ز ق ��رط ��اج ل�ل�ب�ح��وث
َ
وامل�ع�ل��وم��ات ف��ي آب امل��اض��ي ،ت��راف��ق مع
ت� ��دري� ��ب ص �ح��اف �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ه � ��ذا ال� �ح ��ق.
والح� � ��ظ امل ��اس� �ح ��ون أن امل� ��وض� ��وع ك��ان
صعبًا للغاية وغ�ي��ر م��أل��وف ،إذ تساءل
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��واط �ن�ين ع��ن س�ب��ب إع�ط��اء
األول ��وي ��ة ل ��ه ،وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ال يشكل

ب��رمل��ان �ي�ين ،ال��ذي��ن ل�ف��ت  %30م�ن�ه��م إل��ى
تمتع اللبنانيني ب�ه��ذا ال�ح��ق ف��ي مقابل
.70
م� ��ا الح� �ظ ��ه امل ��اس � �ح ��ون ي �ع �ك��س غ �ي��اب
الثقافة .ه��ذا م��ا يلفت إل�ي��ه املحامي في
جمعية «مهارات» طوني مخايل .يشير
األخير إلى أنه خالل تدريبه الصحافيني
على االستفادة من القانون الحالي في
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ،الح��ظ أنهم
ل ��م ي �ب ��دوا اه �ت �م��ام��ًا ك �ث �ي �رًا ب �ه��ذا ال �ح��ق،
وك � ��ان ف ��ي أول��وي��ات �ه��م ت��أم�ي�ن ال �ض �م��ان
االجتماعي وتفعيل العمل النقابي .كما
أن��ه للصحافيني طريقتهم في الوصول
إل��ى املعلومات القائمة على «العالقات
الشخصية».
وي��رى مخايل أن الصحافي لن يستفيد
ك�ث�ي�رًا م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وخ �ص��وص��ًا أن
عمله قائم على السرعة .فهو ال يستطيع
انتظار  15يومًا ليؤمن له املوظف طلبه.
«يصلح األم��ر للصحافة االستقصائية
واملواطن .لكن حتى األخير ،لن يتحمس

كثيرًا مل�م��ارس��ة ه��ذا ال�ح��ق بعد قوننته،
ف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب ن �ظ��ام ق �ض��ائ��ي م�س�ت�ق��ل.
ف��امل��واط��ن س�ي�ف�ت�ق��د إل ��ى م��ن ي �ح��اس��ب».
ويقارن مخايل بني لبنان وبعض الدول
ً
ال �ع��رب �ي��ة ،ق ��ائ�ل�ا إن ق ��ان ��ون امل�ط�ب��وع��ات
اللبناني لم يمنح الصحافي هذا الحق،
ف�ي�م��ا ن � ّ�ص ال �ق��ان��ون امل �ص��ري ع �ل��ى حق
ال �ص �ح��اف��ي ف ��ي ت�ل�ق��ي اإلج ��اب ��ة ع �ل��ى ما
يستفسر عنه من معلومات.
وي�ت��راف��ق غياب الثقافة م��ع ال�ق��درة على
االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ح�ت��ى ف��ي ح��ال
ً
إق � ��راره .أوال ،ه �ن��اك االس �ت �ث �ن��اءات التي
ج ��اءت ف�ض�ف��اض��ة ف��ي اق �ت��راح ال �ق��ان��ون،
بحسب مخايل ،وتضمنت أسرار الدفاع
ال��وط�ن��ي واألم ��ن ال�ق��وم��ي واألم ��ن ال�ع��ام.
رف ��ض ت�س�ل�ي��م وث �ي �ق��ة ق ��د ت�ل�ح��ق ض ��ررًا
ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي��ن ال� � � ��دول أو امل �ن �ظ �م��ات
الدولية ،الكشف عن الجرائم أو الوقاية
م �ن �ه��ا ،إي� �ق ��اف امل �ت �ه �م�ين وم�ح��اك�م�ت�ه��م،
ح�س��ن س�ي��ر امل��رف��ق ال�ق�ض��ائ��ي واح �ت��رام
م� � �ب � ��ادئ ال� � �ع � ��دل واإلن� � � �ص � � ��اف ون� ��زاه� ��ة
إج � ��راءات إس �ن��اد ال�ص�ف�ق��ات ال�ع�م��وم�ي��ة،
وإج � � � � � � ��راءات امل � � ��داول � � ��ة وت � � �ب� � ��ادل اآلراء
ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة
أو املصالح التجارية واملالية املشروعة
للهيكل العمومي املعني.
وال ت �ن �ط �ب��ق ه � ��ذه االس� �ت� �ث� �ن ��اءات ع�ل��ى
ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي أص�ب�ح��ت ج ��زءًا م��ن امللك
ال �ع��ام م��ع م��راع��اة ال�ت�ش��ري��ع ال �ج��اري به
ال �ع �م��ل وخ� �ص ��وص ��ًا ال� �ق ��ان ��ون امل �ت �ع �ل��ق
ب��األرش �ي��ف ،وال��وث��ائ��ق ال��واج��ب نشرها
للكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق
اإلن� �س ��ان أو ج ��رائ ��م ال� �ح ��رب أو ال�ب�ح��ث
عنها أو تتبعها ،وع�ن��د وج��وب تغليب
امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى امل�ص�ل�ح��ة امل��زم��ع
حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة
أو ال �س�لام��ة أو امل �ح �ي��ط أو ج� ��راء خطر
ح��دوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء
تصرف في القطاع العمومي.
وإذ يفترض أن ي��ؤدي ال�ق��ان��ون الجديد
إلى الشفافية باعتبار أن كل ق��رار يجب
ّ ً
أن يكون معلال ،يمكن للمعنيني إخفاء
امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ال ي ��ري ��دون اظ �ه��اره��ا
ل�ل�ن��اس .ي�ض��اف إل��ى ذل��ك وج��ود قوانني
ت�ت�ع��ارض م��ع اق �ت��راح ال �ق��ان��ون .وي�ش� ّ�دد
مخايل على ضرورة إنشاء مركز وطني
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات (ع �ل��ى غ� ��رار ق ��ان ��ون ال�ح��ق
ف��ي ال ��وص ��ول إل ��ى امل �ع �ل��وم��ات ال�ي�م�ن��ي)
ل �ت �ص �ن �ي��ف امل� �ع� �ل ��وم ��ات وت �ف �ع �ي��ل ع�م��ل
االدارات ومراقبتها.
ل� �ي ��س اق� � �ت � ��راح ال � �ق� ��ان� ��ون م ��وج� �ه ��ًا ض��د
أح��د .ب��ل يسعى إل��ى تلميع امل��رآة لرؤية
الوجوه على حقيقتها ،وتخفيف العناء.
وإل��ى حني اق��راره ،يمكن أن يتعرف إليه
املواطنون أكثر ،علهم يعشقونه.

ترجح المصادر
ّ
أن يكون كنج قد
وقع بسبب الضباب
الكثيف

ع�ل�ي�ه��ا وق �ت �ه��ا ب� ��اء ت ب��ال �ف �ش��ل .رئ�ي��س
ب �ل��دي��ة ب �ق��اع �ص �ف��ري��ن م �ن �ي��ر ك �ن ��ج ،اب��ن
ع� ّ�م عبد املجيد ،أوض��ح ل�ـ «األخ�ب��ار» أن
«ال��ورق��ة األول ��ى ل��م ت �ح��دد امل �ك��ان ب��دق��ة
على عكس الورقة الثانية ،خصوصًا أن
املنطقة شاسعة ،وعندما صعدنا إلى
املكان في امل��رة الثانية قبل ظهر اليوم
عثرنا على الجثة».
ل �ك ��ن ان� �ت� �ش ��ال ال �ج �ث ��ة م� ��ن م �ك��ان �ه��ا ل��م
ي �ك��ن ب��األم��ر ال �س �ه��ل ،إذ وج� ��دت وس��ط
ه ��وة داخ ��ل ال �ص �خ��ور ق ��رب ج ��رف ح��اد
ووع��ر ،واح�ت��اج رفعها من مكانها إلى
االس�ت�ع��ان��ة بعناصر م�غ��اوي��ر الجيش،
ً
ف �ض�لا ع��ن االس�ت�ع��ان��ة ب�ع�ن��اص��ر األدل��ة

ُ
أرجئت الجلسة التي كانت مقررة ملحاكمة الوزير السابق شارل رزق
بناء على الدعوى ّ
وغيرهارد ليمان أمسً ،
املقدمة من اللواء علي الحاج،
بوكالة املحامي إبراهيم عواضة .ويعود سبب اإلرجاء إلى عدم اكتمال
تبليغ رزق وليمان بسبب مجهولية مكان إقامتيهماّ .وقد طلبت النيابة
العامة إبالغه على عنوانه املحدد في الشكوى في محلة األشرفية.

قتيالن في بعلبك بكمني ملخابرات الجيش
ّ
قتل أمس كل من املدعو محمد عبدالله املصري واملدعو عباس املصري
في كمني ملديرية مخابرات الجيش في محلة التل األبيض بالقرب من
مستشفى دار الحكمة في بعلبك (رامح حمية) .وعلمت «األخبار» من
مصدر أمني أن دورية ملخابرات الجيش من بيروت نصبت كمينًا على
طريق بعلبك ـ ـ حمص الدولية مقابل مستشفى دار الحكمة في التل
األبيض ،بالقرب من محطة زعيتر للمحروقات ،لثالثة أشخاص كانوا
في سيارة من نوع «نيو غراند شيروكي» لون أسود بدون لوحات،
تعود ملكيتها للمدعو ع .م ،.حيث عمدت القوة األمنية إلى إطالق
النار باتجاه السيارة ،ما أدى إلى مقتل كل من املدعو عباس املصري،
واملدعو محمد عبدالله املصري .وقد لفت املصدر األمني إلى أن املدعو
محمد عبدالله املصري ليس مطلوبًا للقضاء ،في حني أن عباس
املصري مطلوب بعدة مذكرات عدلية.

حملة جورج عبد الله تطالب ميقاتي
بطرح ّ
قضيته في فرنسا
ّ
وجهت «الحملة الدولية إلطالق سراح
ً
األسير جورج عبد الله» ً
نداء عاجال إلى
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلبت
فيه طرح قضية عبد الله مع السلطات
الفرنسية ،خالل زيارته املرتقبة لباريس
نهاية هذا األسبوع ،وأن يطالب باإلفراج
عنه من دون قيد أو شرط .وقال شقيق
األسير جوزيف عبد الله (الصورة) ،خالل
لقاء صحافيّ ،إن «ميقاتي لن يكون أجرأ
من رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان في مطالبة الدولة الفرنسية بحق الدولة اللبنانية بتحرير
املواطن عبد الله ،فاألخير استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
الله».
قبل أسبوع ولم نسمعه يتحدث عن قضية عبد ّ
أضاف« :ال يزال املسؤولون يشعرون بأنهم في ظل دولة االنتداب وليس
دولة ّمستقلة ،وإال ما معنى أن يحدثنا رئيس الجمهورية عن ضرورة
أن ّيوقع عبد الله على ورقة ما ال يدري ما هو مضمونها ،لكن عليه أن
يوقعها ّ
ليتم اإلفراج عنه .وهذا ما قاله سليمان حرفيًا بعد زيارتنا له
في قصر بعبدا قبل شهرين».
وتابع عبد الله« :نقول للرئيسني سليمان وميقاتي ّإن جورج لن يعتذر
عن أفعال نسبت إليه في الحكم الجائر الذي صدر بحقه عن محاكم
فرنسية ،والسلطات الفرنسية تعلم أن قضيته خضعت لتالعب
سياسي _ قضائي».

اتحاد «الخاصة» :املدارس مفتوحة
في  27و 28الجاري

العثور على عبد املجيد كنج ...جثة
انتهى لغز اختفاء املواطن عبد املجيد
ك �ن��ج ( 59ع ��ام ��ًا) ب��ال �ع �ث��ور ع �ل �ي��ه ج�ث��ة
هامدة في منطقة تقع بني سد بريصا
ونبع السكر في أعالي ج��رود الضنية،
ي�ط�ل��ق عليها ب�ي��در ال �ح��اي��ك .وك ��ان أث��ر
كنج قد فقد قبل  13يومًا ،عندما ذهب
ف��ي رح�ل��ة ص�ي��د م��ع ث�لاث��ة رف ��اق ل��ه في
جرود بلدته بقاعصفرين ولم يعد ،من
غ�ي��ر أن ت�ف�ل��ح ال�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت في
معرفة مصيره.
ال �ع �ث ��ور ع �ل��ى ك �ن��ج ج� ��اء ب �ع��دم��ا وج��د
م ��واط �ن ��ون ص ��دف ��ة ،ي� ��وم أم � ��س ،أوراق � ��ًا
مرمية على جانب الطريق التي تربط
ب �ق��اع �ص �ف��ري��ن ب �ب �ل��دة س �ي��ر امل � �ج ��اورة،
ت� �ح � ّ�دد ب ��دق ��ة امل� �ك ��ان ال � ��ذي ت ��وج ��د ف�ي��ه
الجثة.
أب� �ل� �غ ��وا م ��رك ��ز اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج �ي��ش
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب � ��األم � ��ر ،ق�ب��ل
أن ي �س��ارع ع �ن��اص��ره وال� �ق ��وى األم�ن�ي��ة
ّ
املحدد حيث
وأهالي البلدة إلى املكان
وجدوها.
هذه الطريقة في االستدالل على مصير
ك�ن��ج ل��م ت�ك��ن األول� ��ى .ف�ف��ي ال �س��اب��ع من
الشهر الجاري عثر عند مدخل مسجد
ب�ل��دة سير على محفظة صغيرة فيها
ورق��ة ت�ق��ول إن ج�ث��ة ك�ن��ج م��وج��ودة في
ّ
املنطقة املذكورة ،لكن محاوالت العثور

إرجاء محاكمة رزق لعدم حضوره

ال �ج �ن��ائ �ي��ة وب �ط �ب �ي��ب ش ��رع ��ي م ��ن أج��ل
ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ج �ث��ة م ��ن أج� ��ل م�ع��رف��ة
أسباب الوفاة.
وحسب املعلومات األمنية األولية ،فإن
ك�ن��ج ال ��ذي ي�ح�م��ل ج�ن�س�ي��ة أوس�ت��رال�ي��ة
وك��ان ف��ي زي ��ارة للبنان ب��رف�ق��ة زوج�ت��ه
منذ أك�ث��ر م��ن شهر ون�ص��ف ،عثر عليه
وإل��ى جانبه بندقية الصيد ال�ت��ي كان
يحملها ،ك�م��ا أن خ��رط��وش ال�ص�ي��د قد
وق ��ع ب �ع �ض��ه ع �ل��ى األرض م ��ن ج�ع�ب�ت��ه
التي كان يلبسها.
ّ
ورج� �ح ��ت امل� �ص ��ادر األم �ن �ي��ة أن ي �ك��ون
ك� �ن ��ج ق� ��د اق � �ت� ��رب م� ��ن امل � �ك� ��ان امل ��ذك ��ور
ي� ��وم اخ �ت �ف��ائ��ه ع �ن��دم��ا ك� ��ان ف ��ي رح �ل��ة
ال� �ص� �ي ��د ،ب �ع��دم��ا اف� �ت ��رق ع ��ن رف �ي �ق �ي��ه،
وأن � ��ه ب �س �ب��ب ال� �ض� �ب ��اب ال �ك �ث �ي��ف وق��ع
ف��ي امل��وق��ع ال��ذي وج��دت فيه جثته من
غير أن يتمكن أحد من العثور عليها،
باستثناء أص�ح��اب ال��ورق��ة التي ت��دور
ه��وي��ات�ه��م ،واح�ت�م��ال أن
تكهنات ح��ول ّ
يكونوا رع��اة فضلوا ع��دم الكشف عن
أنفسهم.
وفور انتشال الجثة في وقت متأخر من
يوم أمس ،نقلت إلى مستشفى الضنية
ال�ح�ك��وم��ي ل�ل�م�ع��اي�ن��ة م��ن ق�ب��ل الطبيب
الشرعي واألدلة الجنائية.
عبد الكافي...

أعلن اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة عدم موافقته على أي إضراب
تعلنه هيئة التنسيق النقابية خالل الدوام املدرسي ،مؤكدًا ّأن أبواب
املدارس مفتوحة في  27و 28الجاري .وعقد االتحاد اجتماعه الدوري
ملتابعة عدد من القضايا التربوية والتعليمية ،مطالبًا األهالي بتنفيذ
التعهدات لتأمني حضور التالمذة إلى الصفوف يوميًا ملتابعة ّدروسهم
وضمان جودة تعليمهم .ورأى في بيان أصدره ّأن التهديد بشل القطاع
التربوي والقطاع الحكومي أمر خطير ،وأنه ال يجوز أخذ التالمذة
رهائن للوصول إلى املطالب .وأعرب االتحاد عن ارتياحه للمعالجات
املوضوعية التي يقوم بها بعض املسؤولني ملعالجة مشكلة سلسلة
الرتب والرواتب ،بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومنطقيةّ .
وشدد
االتحاد على ضرورة تحييد القيادات ٍ ّ
السياسية القطاع التربوي عن
املزايدات السياسية واملصالح االنتخابية.

اعتصام طالب «املاستر ــ  »1في إدارة األعمال
َّ
نفذ طالب السنة أولى ماستر ( )M1في كلية العلوم االقتصادية
وإدارة األعمال ـ ـ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية اعتصامًا في
باحة الكلية في طرابلس ،احتجاجًا على «اإلجراءات التي تفصل بني
النجاح والترفيع التي فرضها عميد الكلية بصورة تعسفية خالفًا
للمراسيم اللبنانية ( 14840و )2225التي تفرض تطبيق نظام «أل .أم.
دي» األوروبي .ودعا املعتصمون رئيس الجامعة اللبنانية د .عدنان
السيد حسني إلى رفع الغنب الالحق بهم ،بإلغاء امتحانات الدخول
غير القانونية إلى السنة الثانية من املاستر ( )M2وكل التدابير التي
ّ
متمسكني بحقهم في التحرك تحت سقف
تفصل بني النجاح والترفيع،
القانون والدستور.

