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مجمع الحدث
مركزي بـ«يوم الجامعة اللبنانية» في
احتفال
ّ
ّ

بو �صعب :الخط�أ المميت ح�صل عندما ّ
تدخلت ال�سيا�سة في �ش�ؤونها
ّ
نظمت الجامعة اللبنانية أمس،
احتفاال ً مركزيا ً في «ي��وم الجامعة
اللبنانية» ،وذل��ك بمناسبة العيد
الثالث والستين لتأسيسها ،في قاعة
المؤتمرات في مج ّمع الحدث ،بحضور
وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ممثالً الرؤساء الثالثة ،عبد
اإلل��ه ميقاتي ممثالً الرئيس نجيب
ميقاتي ،م��دي��رة ال��وك��ال��ة الوطنية
لالعالم لور سليمان صعب ممثل ًة وزير
االعالم رمزي جريج ،جيسكار خوري
ممثالً وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،وممثلين عن وزراء
ون���واب حاليين وسابقين ،سفراء:
إيران ،روسيا ،الصين ،فرنسا ،إسبانيا
وال��م��غ��رب ،وحشد م��ن الشخصيات
الفكرية واألكاديمية وعمداء مختلف
كلّيات الجامعة اللبنانية وم��دراء
الفروع واألساتذة.
وأل��ق��ى عريف االح��ت��ف��ال الدكتور
ج��ورج ط��راد كلمة ت��ح�دّث فيها عن
أهمية الجامعة اللبنانية وإنجازاتها
التي ال تتوقف.

السيد حسين

وبعد عرض وثائقي عن الجامعة
منذ نشأتها والتطورات واإلنجازات
التي شهدتها ،ألقى رئيس الجامعة
عدنان السيد حسين كلمة قال فيها:
«هويتها وط��ن��ي��ة ،إن��ه��ا جامعة كل
لبنان ،وهي ليست مجموع كانتونات
فئوية ،بل مجموع الطلبة اللبنانيين
في مؤسسة عامة تدير أهم مرفق في
الدولة هو مرفق التعليم العالي بال
تمييز أو محاباة .وإلب��ع��اد الفئوية
التي وسمت فروع الجامعة في مرحلة
الحرب األهلية وما نتج منها ،سعينا
مع العمداء والمديرين المخلصين إلى
تبادل األساتذة بين هذه الفروع .وما
زلنا بحاجة إلى جهد مضاعف إلنجاز
عملية أكاديمية ووطنية في إطار أكبر
مؤسسة عامة وطنية خرجت في ستة
عقود أكثر من مئتي ألف طالب وطالبة
يحملون أرفع الشهادات وينتشرون
في وطنهم وأطراف المعمورة».
وأض����اف« :إن ال��ذي��ن يطالبون

ب��ج��ام��ع��ات مستقلة ف��ي المناطق
ضالون ومضللون حتى ولو تس ّتروا
باإلنماء المتوازن ،فاإلنماء ال يكون
بالعصبيات والتأسيس لحروب أهلية
وأحقاد دفينة ،بل بترقية اإلنسان في
وطن اسمه لبنان».
ول��ف��ت إل���ى أن م��ح��اول��ة إف��ش��ال
مشروع التف ّرغ المطروح منذ سنتين،
وربطه بتكوين مجلس الجامعة داللة
على الالمباالة باستقاللية الجامعة
ومصيرها .وق��ال« :الجامعة أنجزت
ملف العمداء منذ سنتين ،ورفعته
إلى السلطة الحكومية التي لم تقره.
والجامعة اليوم مستعدة لرفع هذا
الملف م��ج��ددا ً على ق��اع��دة تطبيق
القانون  ،66ال قانون المحسوبيات
والوصايات على عميد من هنا وكلية
من هناك».
وأك��د أن البحث العلمي هو روح
الجامعة النابضة بالتقدم ،ولم يعد
مجرد م��ب��ادرات فردية بقدر ما صار
خطة قائمة على الفرق والجماعات
المنتظمة في إط��ار أه��داف الجامعة

وسياساتها .الفتا ً إل��ى أنّ للجامعة
الوطنية دوري���ن :أكاديمي معرفي،
ووطني اجتماعي.
وق��ال« :ف��ي اليوم األول لتسلّمي
رئاسة الجامعة قلت لألساتذة :نحن
بحاجة إلى ترسيخ القيم والتقاليد
الجامعية .في الخير العام ،والنبل،
والعطاء العلمي بسخاء ،واإلق�لاع
ع���ن أس���ل���وب ال��ت��ش��ه��ي��ر ،وتغليب
الصالح العام على المنفعة الخاصة،
وتأصيل البحث واإلب���داع .واليوم،
أتمسك بما قلت ،وأدع��و إلى االلتزام
به .أدعو أساتذة المالك والتف ّرغ ألن
يثبتوا نبلهم ،ويتضامنوا مع زمالئهم
المرشحين للتفرغ في نضال تصاعديّ
دفاعا ً عن الجامعة أوالً .وأدعوهم إلى
الدفاع عن استقاللية الجامعة ،التي
انتهكت م���رارا ً وت��ك��رارا ً منذ سنوات
طويلة ،هذا حق لهم وواج��ب عليهم.
دافعوا عن حقكم الطبيعي في تكوين
مجلس الجامعة ،وبناء المجمعات
الجامعية .وتضامنوا م��ع موظفي
ال��ج��ام��ع��ة وال��ع��ام��ل��ي��ن وال��م��درب��ي��ن

تخريج دورة تالمذة رتباء في معهد التعليم ـ بعلبك

�سلمان :الجي�ش يع ّبر عن وجدان اللبنانيين

وسام درويش
شهد معهد التعليم في بعلبك أمس ،حفل تخريج دورة
تالمذة رتباء ،بعد إنهائهم فترة التدريب المق ّررة لهم
بنجاح.
ترأس الحفل رئيس األركان في الجيش اللواء الركن وليد
سلمان مم ّثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وحضره
عدد من الفاعليات الرسمية والدينية واالجتماعية في
المنطقة ،إلى جانب عدد من كبار ضباط قيادة الجيش،
وق��ادة الوحدات الكبرى ،وضباط من مختلف األجهزة
األمنية ،وعائالت المتخ ّرجين.
وسلّم بيرق المدرسة من قبل المتخ ّرجين إلى تالمذة
ُ
رتباء السنة الثانية ،تال ذلك إعالن رئيس األركان تسمية
الدورة ِباسم المؤهل الشهيد حنا فاهمة ،الذي سقط على
يد الغدر واإلرهاب عام  .2007ثم كان تسليم الشهادات
وأداء المتخ ّرجين ال َق َسم.
وألقى سلمان كلم ًة ه ّنأ فيها المتخ ّرجين وذويهم ،وشدّد
على أهمية دور الرتباء في الجيش ،الذين يشكلون عصب
الجسم العسكري وحلقة الوصل بين األفراد والضباط.
مؤكدا ً حرص قيادة الجيش على تعزيز موقعهم الريادي
في سلم الهرمية العسكرية.

وأض���اف مخاطبا ً المتخ ّرجين« :تتأهبون اليوم
لالنضمام إلى رفاقكم في ميادين البذل والعطاء ،فيما
مؤسستكم في تقديم قوافل الشهداء األبرار على
تستم ّر
ّ
ّ
وتسطر اإلنجاز تلو اآلخ��ر ،في مكافحة
مذبح الوطن،
اإلره��اب ووأد الفتن والتصدّي للعابثين باألمن ،من ّفذ ًة
خط ًة أمني ًة ُمحكمة ،تركت ارتياحا ً واسعا ً لدى اللبنانيين،
وع�� ّززت ثقتهم بمستقبل البالد وبسلطة الدولة وأداء
مؤسساتها».
ّ
وختم سلمان« :إن اإلقبال الكبير للشباب اللبناني
بمختلف انتماءاته الطائفية والمناطقية على االنخراط
ف��ي ص��ف��وف ال��ج��ي��ش ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي ه��ذه المرحلة
بالتحديد ،دليل قاطع على المكانة العليا التي يتب ّوأها
الجيش في وج��دان اللبنانيين ،كمعبّر عن نسيجهم
االجتماعي ،وعن آمالهم وطموحاتهم في الحفاظ على
لبنان ،سيّدا ً ح� ّرا ً مستقالً ،ومنارة للتن ّوع الحضاري
والثقافي ،ودليل أيضا ً على ال��روح الوطنية العالية
التي يتحلّى بها هؤالء الشباب ،وتوقهم إلى حمل شعلة
األسالف المخلصين ،والسير بها قدما ً على درب الشرف
والتضحية والوفاء».
وفي ختام الحفل ،كان عرض عسكري شاركت فيه
الوحدات المتخ ّرجة.

الجي�ش ينعى غريب
نعت قيادة الجيش في بيان صدر أمس ،العميد الركن
الطيار المتقاعد جرجس غريب ،الذي توفي في المهجر
بتاريخ  .2014/4/7وفي ما يلي نبذة عن حياته:
ـ من مواليد  1930/7/1المعمارية ـ قضاء صيدا.
ـ ت��ط � ّوع ف��ي الجيش بصفة تلميذ ض��اب��ط بتاريخ
.1950/11/1
ـ ُر ّقي إلى رتبة مالزم طيار اعتبارا ً من ،1953/11/1
وتد ّرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن طيار اعتبارا ً من
.1979/1/1
ـ حائز أوسمة متعدّدة وتناويه العماد قائد الجيش
وتهانيه لمرات عدّة.
ـ تابع دورات دراسية متعدّدة في لبنان والخارج.
ـ شغل مناصب عدّة أبرزها :قائد مدرسة الطيران ،قائد
السربين الثالث والرابع ،وقائد سالح الدفاع الج ّوي.
ـ متأهل وله أربعة أوالد.
وصل جثمان الراحل إلى بيروت في تمام العاشرة
من مساء أمس ،و ُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي
ـ بدراو ،ثم ينقل اليوم عند الساعة  9:30من المستشفى
العسكري إلى بلدة المعمارية ـ صيدا ،حيث يقام المأتم
عند الساعة  15:00في كنيسة سيدة الخالص.
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مناطق

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة
َ
وبتاريخ ْي  22و 2014/4/23اعتبارا ً من
المذكورة،
الساعة  13:00ولغاية الساعة  18:00في صالون كنيسة
القلب األقدس ـ بدارو ـ سامي الصلح.

إلحقاق الحق في االستقرار الوظيفي
واالجتماعي .ترفعوا عن الصغائر،
وت��ذك��روا أن الكبار منكم ه��م الذين
صنعوا مجد الجامعة اللبنانية .إن
األخ�ل�اق الجامعية تفترض ترفع
العلماء عن آفات المجتمع ،بل تفرض
عليهم إصالح المجتمع ،والدفاع عن
الوطن والدولة».

بو صعب

ثم كانت كلمة بو صعب استهلها
بنص مرسل على هاتفه الخلوي من
ّ
أحد االساتذة المتعاقدين مع الجامعة
يتحدث فيها ع��ن تنظيم اعتصام
بالمناسبة وخالل االحتفال للمطالبة
بحقوق االس��ات��ذة ،خصوصا ً ملف
التف ّرغ.
وقال بو صعب في كلمة مرتجلة:
«إن الخطأ الكبير والمميت حصل عندما
تدخلت السياسة في شؤون الجامعة
اللبنانية ،وفي القرار  1997/42الذي
كانت الجامعة بحاجة إليه .وبحسب
خ��ب��رت��ي ال��م��ت��واض��ع��ة ف��ي التعليم

العالي ،أشير إل��ى أن��ه ال يوجد في
العالم جامعة يعيّن مجلس ال��وزراء
لها أساتذتها أو إدارييها أو مجلس
العمد».
وأضاف« :منذ اليوم االول للحكومة
طلبت ثالثة لقاءات :االول مع رئيس
الجمهورية والثاني مع رئيس مجلس
ال��ن��واب والثالث م��ع رئيس مجلس
ال���وزراء ،والموضوع ك��ان الجامعة
اللبنانية ،ألنني م��درك أن الجامعة
بما تمثل من مكانة ومستقبل للبنان
تعيش اليوم وضعا ً غير سليم ولكنها
اس��ت��ط��اع��ت ع��ل��ى رغ���م ك��ل التدخل
السياسي المخزي أن تستمر بفضلكم
أنتم أيها االس��ات��ذة واالداري��ي��ن ،فقد
استطعتم المحافظة عليها».
وتابع« :أما في ما يتعلق بموضوع
التخرج فقد اخترت ان أشمل موضوعي
مجلس الجامعة والتفرغ ليم ّرا معا ً في
جلسة مجلس الوزراء نفسها.
لقد أف��س��دت السياسة بمعناها
ال��س��يء ك��ل مفاصل ال��ب�لاد ،لكنني
اعتزم تحييد القطاع التربوي عن هذه
اآلفات المميتة ،كما أعتزم أن أعمل بكل
طاقاتي لتحييد الجامعة عن المناخات
التي أسهمت في السابق بتأخير تفريغ
أساتذتها وتعيين مجلسها وإع��ادة
الصالحيات إليها ،لكي ت��ع��ود كما
يريدها طالبها وأساتذتها ورئيسها،
مؤسسة وطنية مستقلة تتولى تطوير
نفسها وتطوير المجتمع واإلسهام في
التقدم الوطني العام».
وق�����ال« :ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
تفيض ب��األدم��غ��ة وي����روي فيضها
كل المؤسسات األخ���رى ،فهي منبع
الموارد البشرية الشابة ومركز الثقل
األكاديمي .وعليه ،ال يجوز أن تبقى
من دون قانون خاص بها يخرج من
أيدي أساتذتها ليرسم إطار تطويرها
المستمر».
وف��ي الختام ،ق�دّم��ت األوركسترا
الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة
الدكتور وليد مسلّم عزفا ً موسيقيا ً
لمجموعة وتريات شرقية.

تخريج عنا�صر �شرطة
وحر�س في بلدية الغبيري

احتفلت بلدية الغبيري في قاعتها الرياضية المقفلة ،بتخريج دفعة من عناصر
الشرطة والحرس البلدي ،بحضور رئيس البلدية محمد سعيد الخنسا وأعضاء
المجلس البلدي وحشد من الفاعليات الحزبية والبلدية وأهالي المتخ ّرجين.
دخل المتخ ّرجون على وقع المسير العسكري ،ث ّم قدّموا عروضا ً قتالية ميدانية
تمحورت حول أساليب قمع المشاغبين الخطيرين على المجتمع.
وألقى الخنسا كلمة جاء فيها« :حفاظا ً على أمن الناس ،وحرصا ً على توفير
السالمة المجتمعية ،نحتفل بتخريج نخبة من عناصر الشرطة والحرس المز ّودين
بقناعة ثابتة مفادها أنّ الشرطة في خدمة الناس ...فالتوسع العمراني المتزايد في
بلدتنا يح ّتم علينا تخريج دفعات إضافية مستقبالً بغية توفير األمن االجتماعي
ومنع االع��ت��داءات وقمع التعدّيات وردع المشاغبين ،مع الحرص على تطبيق
القوانين».
وتوجه الخنسا بالتهنئة إلى المتخ ّرجين ،مثنيا ً على دور المد ّربين والمشرفين،
ّ
مشيرا ً إلى افتتاح القاعة الرياضية المقفلة في مهرجان رياضي سيقام في شهر أيار
المقبل.
ثم كان تسليم شهادات التخ ّرج ،وأخذ الصور التذكارية الجامعة .وختاماً ،دُعي
الحضور إلى حفل كوكتيل أقيم على شرف الدفعة الجديدة من الشرطة والحرس.

�سفارة الأرجنتين
تحتفل بـ«يوم »Malbec
احتفلت سفارة األرجنتين ،بـ«يوم
نبيذ  Malbecالعالمي» ،في مق ّرها
ف��ي النقاش ،وذل��ك بحضور سفراء:
كوبا رينيه سيبالو براتس ،باراغواي
حسن خليل ضيا ،كولومبيا جورجينا
الشاعر المالط ،تشيكيا ساباتو بلوك
كومبا ،رومانيا فكتور ميرسيا ،تشيلي
خ��وس��ي��ه ميغيل م��ن��ش��اك��ا ،فنزويال
س��ع��اد ك���رم ،وممثلين ع��ن سفار َت ْي
إسبانيا وال��ب��رازي��ل ،م��دي��رة الوكالة
الوطنية لالعالم لور سليمان صعب،
نديم سوراتي من وزارة الخارجية،
ميشال دو شدرفيان من وزارة الثقافة،
وش��خ��ص��ي��ات رس��م��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة
ودبلوماسية وإعالمية ،ورجال أعمال
وعدد من أفراد الجالية األرجنتينية.
وأل��ق��ى سفير األرجنتين ري��ك��اردو
الرييرا كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى
أ ّن��ه «للمرة األول��ى يحتفل بيوم نبيذ
 Malbecالعالمي في لبنان ،وأنّ هذا
النبيذ األرجنتيني القى رواجا ً كبيرا ً في
العالم كلّه ،لذلك استحق أن يخصص
له يوم لالحتفال به.
وأوض����ح أنّ « »Malbecأبصر
النور في فرنسا منذ عهد االمبراطورية
الرومانية ،ث ّم انتقل إلى االرجنتين في
نهاية القرن التاسع عشر ،وشهد تطورا ً

فاق األرض التي انطلق منها ليصبح
ف��ي م��ا بعد النبيذ االك��ث��ر ج���ودة في
األرجنتين وفي العالم.
ودع���ا الري��ي��را م��س��ت��وردي النبيذ
وموزعيه ومستهلكيه في لبنان إلى
استيراد النبيذ األرجنتيني وتحديدا ً
« ،»Malbecفهو نبيذ أحمر يمتاز
بجودة عالية ،مشيرا ً إلى أن األرجنتين
تأتي في المرتبة الخامسة عالميا ً في
إنتاج النبيذ ،وه��ي تاسع أكبر دولة
مصدّرة له ،ويساهم « »Malbecفي
هذا االزدهار بشكل كبير.
وت��خ�لّ��ل االح��ت��ف��ال ل��وح��ة راقصة
وع������رض ف��ي��ل��م ع����ن األرج��ن��ت��ي��ن
و«.»Malbec

ب ّري تولم ل�سيدات لبنان

رندى بري ومارلين حردان
أقامت عقيلة رئيس مجلس النواب
رن��دى عاصي ب�� ّري ،في دارت��ه��ا في
المصيلح ،حفل غ���داء على شرف
سيدات لبنان لمناسبة أعياد الفصح
والطفل واألم والربيع ،تقدّمتهم عقيلة
رئيس مجلس ال���وزراء لمى سالم،
عقيلة رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أس��ع��د ح��ردان
ورئيسة جمعية نور للرعاية الصحية
واالجتماعية مارلين حردان ،وكل من:

(محمد أبو سالم)
ريما فرنجية ،رباب الصدر ،صونيا
فرنجية ال���راس���ي ،وعقيلة مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد
رشيد قباني ،إض��اف� ًة إل��ى عقيالت
رؤس����اء سابقين ون����واب ووزراء
وسفراء ،ووجوه ثقافية واجتماعية
وإعالمية وسيدات أعمال.
وشكرت ب � ّري السيدات اللواتي
لبّين دعوتها ،واعتبرت «وجود هذا
العدد الكبير من شرق لبنان وغربه

وجبله وشماله وعاصمته بيروت،
ما هو إال رسالة تؤكد على القناعة
الوطنية».
وق��ال��ت« :إن��ن��ا نجتمع ف��ي أرض
الجنوب معقل الشهداء .هذا الجنوب
ال����ذي ق��ه��ر ال��م��ح��ت��ل ال��ص��ه��ي��ون��ي
ودح��ره» .معتبر ًة أنّ سيدات لبنان
مختلفات عن غيرهن من نساء العالم،
ويعتبرن قدوة ،متمني ًة أعيادا ً مباركة
وحياة سعيدة للشعب اللبناني.

حلقة حوار مغلقة ناق�شت م�سودّ ة م�شروع قانون الالمركزية الإدارية

بارود :ال تلغي الإنماء المتوازن بل تن�صف بع�ض المناطق
عقد «المركز اللبناني للدراسات  ،»LCPSحلقة حوار
مغلقة لعرض مسودّة مشروع قانون الالمركزية اإلدارية
ومناقشتها ،ترأسها رئيس اللجنة المكلفة وضع مسودّة
القانون الوزير السابق زياد بارود ،إضافة إلى أربعة من
أعضاء اللجنة هم :رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي
عطا الله ،ريمون مدلج ،ونهى الغصيني ،وعطا الله غشام.
الحلقة أقيمت في فندق «غبريال» في االشرفية ،وحضرها
نحو أربعين من المهتمين والباحثين وناشطي المجتمع
المدني .وأوض���ح ب���ارود ب��داي � ًة ،على «أن��ن��ا انطلقنا في
صوغ مسودّة قانون الالمركزية انطالقا ً من وثيقة الوفاق
الوطني ومقدّمة الدستور اللبناني» ،مشيرا ً إلى أنّ القانون
الحالي ليس كامالً ،وهو مع ّرض للتعديل وفق مالحظاتكم
(الحضور) التي سنرفعها إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى
مجلس الوزراء.
وق��ال ب��ارود« :يجب ألاّ ننظر إلى الالمركزية على إنها
إضعاف للسلطة المركزية بل كتعزيز لها .إن المجالس
البلدية الحالية هي الشكل الوحيد لالمركزية حاليا ً في
لبنان ،واعتمادنا القضاء كوحدة تاريخية يسهّل تنفيذ
المشروع».
وش����دّد ع��ل��ى أن اللجنة عملت ع��ل��ى إدخ����ال بعض
االصالحات من خالل قانون الالمركزية ،ومنها التوصية
بخفض سنّ االقتراع إلى  18سنة ،مع تض ّمن المسودّة
اقتراع المقيمين في كل قضاء .شارحا ً أنّ مصطلح «السكان»
المسجلين في النفوس في القضاء ،بينما المقيمون هم
يعني
ّ
الوافدون إليه ونفوسهم مقيدة في أقضية أخرى.
وأوض���ح أن��ه على عكس ال��س��ائ��د ،ف��إن��ه عند تساوي
ّ
مرشحين في عدد األصوات ،فإن الرابح يكون األصغر س ّناً،
ّ
كما خفض سنّ
الترشح لمجالس القضاء إلى  21عاماً.
وشرح في ر ّد على سؤال أنه إذا اختار المقيم االنتخاب
حيث يقيم ،عندئ ٍذ يفقد حق االقتراع في مسقط رأسه ،مضيفاً:
«حاولنا تحقيق خرق من خالل طرح اقتراع المقيمين ،وذلك
كان سائدا ً قبل الحرب ،إذ شارك المصطافون في االنتخابات
البلدية حيث إقامتهم في قرى االصطياف».
وش�دّد ب��ارود على أنّ التنمية المتوازنة تبقى مرتبطة
بضرورة أن تقدم السلطة المركزية سلة حوافز لكي تساعد
على التنمية إللغاء الشرخ بين المركز واالطراف ،حتى في
ظل النظام الالمركزي .موضحا ً أن كل المشاريع االنمائية
الحالية وتلك التي تنفذها اتحادات البلديات تبقى قيد

التنفيذ.
وقال« :في ظل الالمركزية ينال كل مجلس قضاء منتخب
ما يجبي من ضرائب ليدخلها في موازنته المالية ،وهنا يأتي
دور السلطة المركزية في تأمين االنماء المتوازن».
وقال« :إنّ تحويل االم��وال من صندوق الالمركزية إلى
مجالس االقضية سيت ّم وف��ق أرب��ع��ة معايير :السكان،
المساحة ،مستوى االنماء ،الجهد الضريبي .والعامالن
اآلخران أهميتهما أكبر من غيرهما .ومن الضروري تحقيق
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،لتأمين مشاريع
إنتاجية تحتاج إلى تمويل كبير».
وت��ط��رق إل��ى ال��رق��اب��ة ،ف��ق��ال« :ال أفهم ج��دوى الرقابة
المسبقة ،بل إن الرقابة الالحقة في الالمركزية تتيح رقابة
قضائية وشعبية وهي أجدى».
وتطرق بارود إلى العاصمة بيروت ،فقال« :إن النقاش
حولها استنفد الكثير من وقت اللجنة ،خصوصا ً لجهة وضع
المحافظ والمجلس المنتخب .كان عندنا ثالثة هواجس في
بيروت :الحفاظ على وحدة العاصمة ،الحفاظ على حق
اقتراع السكان والمقيمين ،والحفاظ على دور المحافظ،
خصوصا ً أن بيروت هي عاصمة السلطة المركزية .واعتمدنا
في بيروت األح��ي��اء ال��ـ  12التاريخية لتكون  12دائ��رة
انتخابية تنتخب هيئة عامة واحدة هي مجلس القضاء.
وألغينا منصب القائمقام ونقلنا صالحياته إلى مجلس
القضاء المنتخب ،كما نقلنا معظم صالحيات المحافظ
التنفيذية إلى المجلس أيضاً».
وشدد على أنه «ليس هناك من تضارب في الصالحيات
بين البلديات والمحافظين في مسودّة قانون الالمركزية ،إنّ
مهام مجلس القضاء تتضمن األشغال والبنى التحتية وإدارة
المشاعات وصوال ً إلى مشاريع إنتاجية تتيح للمجلس دخالً
مستقالً».
وأوض��ح أنّ الالمركزية ال تلغي اإلنماء المتوازن ،بل
تنصف بعض المناطق مثل عكار ،فترفع حصتها مثالً في
التنمية من أقل من  2في المئة حاليا ً إلى  9في المئة خالل
تنفيذ المشروع.
وفي نهاية الحلقة ،أكد عطا الله أن المركز سيقوم بجوالت
نقاشية في المناطق ،وأم��ل دعم المجتمع المدني لبحث
الالمركزية التي اعتبر أنها تمثل إصالحا ً سياسيا ً وإنمائياً.
كما دعا الحضور إلى الدعم وتوسيع النقاش حول مسودّة
القانون المطروحة وتقديم المالحظات حولها لتطويرها.

«حق الو�صول �إلى المعلومات» ...ندوة في نقابة المحامين
ّ
نظمت نقابة المحامين في بيروت،
�ؤس��س��ة مجتمع
�
«م
م��ع
�ة
�
�راك
�
�ش
ب��ال�
ّ
اإلن��ت��رن��ت ،»Internet Society
ندوة متخصصة حول «حق الوصول
إل��ى المعلومات» ،ش��ارك فيها نقيب
المحامين ج���ورج ج��ري��ج ،وأمينة
مؤسسة «مجتمع اإلنترنت» في
سر
ّ
لبنان ،ومنسقة االستراتيجية الوطنية
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في
رئاسة مجلس ال���وزراء س�لام يموت،
المؤسسة في بيروت نبيل أبو
ورئيس
ّ
المؤسسة في لبنان
خالد ،ونائب رئيس
ّ
غابي الديك .وأدار الندوة رئيس لجنة
المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في
نقابة المحامين شربل القارح.
حضر ال��ن��دوة المفتش القضائي
العام القاضي مالك صعيبي ،وأعضاء
مجلس النقابة ،ومحامون وأساتذة
جامعات ،ومتدرجون ،وناشطون من
المجتمع المدني.
افتتح ج��ري��ج ال��ن��دوة بكلمة قال
فيها« :إن الوصول إل��ى المعلومات،
إبالغ الناس ،مشاركة المجتمع ،حق
كل إنسان في التماس مختلف ضروب
المعلومات واالفكار وتلقيها ونقلها،
كلّها عبارات تردّدت في االعالن العالمي
لحقوق االنسان ،وفي العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وفي اتفاقية األم��م المتحدة لمكافحة
ضمني في االتفاقية
الفساد ،وبشكل
ّ
األوروب��ي��ة لحقوق اإلن��س��ان ،وبشكل
صريح لدى المحكمة األوروبية لحقوق
االنسان التي أكدت في قرارها بتاريخ
 1981/10/23على حق أي انسان
في الحصول على المعلومة ،وهذا ما
نصت عليه ال��م��ادة  10من االتفاقية
ّ
األوروبية».
وأض���اف« :ه���ذه المفاهيم ليست
حديثة العهد أو مخضرمة ،بل تعود
إل���ى ق���ان���ون ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة في
السويد ال��ذي ك � ّرس الحق بالوصول
إل��ى المعلومات ع��ام  .1766وكلّها
عبارات تؤ ّكد االلتزام بالحكم الرشيد
« »Public Governanceوعنوانه
األساس مكافحة الفساد .وفي لبنان،
بقي هذا الحق نظرياً ،وعلى رغم أنّ
نصت على التزام لبنان
مقدمة الدستور ّ
مواثيق االمم المتحدة واالعالن العالمي

لحقوق االنسان ،إال أن هذا االلتزام بقي
قاصرا ً في غير مجال ،خصوصا ً في
حق الوصول إلى المعلومات ،بخالف
مروحة واسعة من دول العالم التي تق ّر
بهذا الحق».
وأ ّك�����د ان����ه ي��ج��ب ت��ح��ري��ر ال��ح��ق
بالوصول إلى المعلومات من أغراضها
السياسية ،بحيث يجيزها المسؤول
ع��ن��دم��ا ت��خ��دم م��ص��ال��ح��ه ،و ُتضعف
خصمه ،ويحجبها عندما تع ّكر مزاجه
وتستهدفه وتفضح شؤونه .إن هذا
الحق لن يكون استنسابيا ً أو عشوائياً،
أو من قبيل التسريب بغرض القبض
س��ي��اس��ي �ا ً ع��ل��ى ال��خ��ص��م ،ب��ل يجب
تكريسه وحمايته كقاعدة متوازنة
ومتكافئة للجميع .إن إقرار هذا القانون
يمهّد للحكومة اإللكترونية ويش ّكل
ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي
ويسمح بمراقبة الحكومات ،وكشف
ح��االت ال��ه��در ،وفضح الفاسد كائنا ً
من ك��ان ،وتعريته وكشف انتهاكات
حقوق اإلنسان ،والتعرف إلى اقتصاد
الدولة ومديونيتها ،وتمكين الناخب
من التصويت على أس��اس المساءلة
والمحاسبة.
وخ��ت��م« :إنّ ق��ان��ون ال��وص��ول إلى
المعلومات هو الجيل الجديد لحقوق
االن��س��ان ،وع��دم إق���راره سيجعل من
ال��ف��س��اد ف��ي ل��ب��ن��ان ص��ن��اع��ة رائ��ج��ة
ّ
مرشحة للتصدير ،وهذا لن يكون».
وعرضت يموت لمشاريع القوانين
المتعلّقة بالبيانات المتاحة للعموم
ال��م��وج��ودة ف��ي البرلمان اللبناني،
واستخرجت النصوص المتعلقة بها

م��ن مشاريع قوانين م��ت��ع�دّدة ،منها
مشروع قانون الحق بالوصول إلى
المعلومات ،ومشروع قانون المعامالت
اإللكترونية والبينات الشخصية.
وتط ّرق بو خالد إلى اإلطار القانوني
للبيانات المفتوحة للعموم والحق
بالوصول إليها ،واآلل��ي��ات المعتمدة
م��ن قبل ال��دول��ة ،إض��اف��ة إل��ى أن��واع
التراخيص الممهدة.
وت��ن��اول ال��دي��ك أه��م��ي��ة البيانات
العامة المفتوحة أو المتاحة للعموم،
وغ���اص ف��ي أمثلة م��ت��ع�دّدة م��ن هذه
البيانات ،كالبيانات المتعلقة بالمياه،
وحالة السير ،والتلوث ،واستهالك
طاقة الكهرباء ،وعدد السيارات التي
تسلك يوميا ً جسر ال���دورة ،ما يم ّكن
التجار من دراسة المشاريع التجارية
بشكل أفضل ودقيق ،كتسعير اللوحات
اإلعالنية على األوتوسترادات المتصل
بشكل مباشر بعدد السيارات التي تمر
أمام اإلع�لان .ومن هذه البيانات تلك
المتعلقة بصحة األفراد الذين يعيشون
في مدينة أو في بلدة ما .وكثيرة هي
األمثلة المعطاة عن البيانات المتاحة
للعموم ،وهي تشكل موجبا ً على الدولة
بوضعها في متناول مواطنيها كونها
ذات ملكية عامة وحقا ً لهم.
وأوضح القارح أن شبكة اإلنترنت
تشكل أكبر ق��اع��دة بيانات مفتوحة
للعموم ف��ي ال��ع��ال��م ،وه���ي ح��ق من
حقوق اإلن��س��ان الجوهرية ،هي حق
في التعليم ،وحق في االقتصاد الرقمي
وال��خ��دم��ات��ي ،وأصبحت ال��ي��وم حقا ً
دستوريا ً في بعض الدول األوروبية.

