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�أزاح ال�ستارة عن الحجر الأ�سا�س لمركز جامعة البلمند الطبي

مؤتمر «وسائل اإلعالم والواقع الطائفي» يتابع ورشته في جبيل

اليازجي :هدفنا تر�سيخ العي�ش الم�شترك والتزام المبادئ الوطنية
أزاح بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
ال��ع��اش��ر ال��ي��ازج��ي ال��س��ت��ارة عن
ال��ح��ج��ر األس����اس ل��م��رك��ز جامعة
البلمند الطبي ،خالل حفل أقيم في
الموقع عند سفح التلة البلمندية،
بحضور رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
السابق عصام فارس ممثالً بالعميد
وليم مجلي ،وزير الصحة وائل أبو
فاعور ممثالً بالدكتور بهيج عربيد،
الوزراء السابقين :فايز غصن ،نقوال
نحاس ،رئيس جامعة البلمند إيلي
سالم ،إضافة إلى عدد من النواب،
قائمقام ال��ك��ورة كاترين كفوري
أنجول ،المحافظ السابق لبلدية
بيروت نقوال سابا ،مطارنة ،رئيس
ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ال��ك��ورة ك��ري��م بو
كريم ،رئيس بلدية أميون غسان
ك��رم ،منفذ عام الكورة في الحزب
السوري القومي االجتماعي الدكتور
باخوس وهبة ،الزميل فؤاد دعبول
ممثالً إلهام فريحة ،رئيس الحركة
االجتماعية اللبنانية المهندس جون
مف ّرج ،آمر سرية درك أميون العقيد
فؤاد خوري ،رئيس مكتب مخابرات
الجيش في الكورة المقدّم نجيب
النبوت ،رئيس مكتب أمن الدولة
ال��م��ق��دم ج��ون ف��ن��ي��ان��وس ،نقباء،
أمناء جامعة البلمند وعمدائها كهنة
وشخصيات وحشد من المدعوين.
كلمة الترحيب والتعريف ألقاها
المهندس زياد نعمة ،ث ّم ألقى عميد
كلّية الطب والعلوم الطبية الدكتور
كميل نصار كلمة ق��ال فيها« :هذا
اليوم ،مميز في تاريخ كلّيتنا ،فما
نعمله اليوم نصنع به المستقبل.
لم نكن لنقرأ اليوم تاريخا ً لو لم
يكن هناك في حينه رجال من ذوي
ال��رؤي��ة المستقبلية التي تحاكي
الحاضر وتخطط للمستقبل .وهذه
هي رؤي��ة صاحب الغبطة يوحنا
العاشر الذي ق ّرر إنشاء هذا المركز
الطبي إيمانا ً منه بحاجة أبنائه
ومجتمعه ووط��ن��ه لمشروع بهذا
الحجم .تعتبر محافظة الشمال
ثالث محافظات لبنان من حيث عدد
السكان وأفقرها من حيث التنمية.
ومن هذا المنطلق ،فإن أيّ مشروع
تنموي في هذه المنطقة ،مهما كان
سيصب حتما ً في خانة رفع
حجمه،
ّ
مستوى معيشة السكان ،وتحسين
ن��وع��ي��ة ال��ح��ي��اة ،فكيف سيكون
التأثير إذا ك��ان المشروع بحجم
المركز الطبي لجامعة على هذه
المنطقة بالذات؟».

عربيد

أما عربيد فقال في كلمته« :إن
السمعة الحسنة والمستوى الراقي
لمؤسساتنا الصحية والممارسات
المهنية الراقية أمر أساسي حتى
تبقى األس��واق الصحية في لبنان
والمنطقة والعالم مفتوحة أمامنا،
وه���ي بالحقيقة م��ف��ت��وح��ة أم��ام
أطبائنا وممرضيننا ونحن فخورون
بذلك .نحن واثقون بأن المستشفى
الجامعي الذي نحتفل اليوم بوضع
ح��ج��ر األس����اس ل��ه سيمتلك كل
متطلبات الجودة واألصول المهنية
والخالقية وسيؤكد فعالً أنه حاجة
حقيقية على المستوى الوطني
ع��م��وم �ا ً وع��ل��ى م��س��ت��وى الشمال
خصوصاً».
وأض���اف« :إل��ى جانب امتالكنا
السوق الصحية الضخمة ،حققنا
كذلك الكثير م��ن النجاحات مثل
ت��ح��س��ن ال���م���ؤش���رات ال��ص��ح��ي��ة
األساسية وفعالية سوقنا الصحية
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ظ��روف الصعبة
وال��ق��اس��ي��ة ،وك��ان��ت كلها نتيجة
لفعالية الشراكة بين وزارة الصحة
العامة والقطاعين العام والخاص
وال��ن��ق��اب��ات المهنية والمنظمات
الدولية الداعمة ،وال ننسى طبعا ً
التطور الجيد بالقطاع العام في
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ون��م � ّوه بشكل
متصاعد .ولكن للحقيقة نقول إن
سوقنا الصحية م��ا زال��ت تعاني
ف��راغ��ات من الثغرات الجدية في
بنيانها ب���دءا ً بالنقص الحاصل

بالواقع قطبا ً لمستشفيات الشمال.
قطبا ً للتكامل ال للتنافس .على
أن يبقى هذا المركز عالميا ً علميا ً
ج��دي �اً ،على ع�لاق��ات مستمرة مع
أعلى الجامعات في العالم وأفضلها
وأح��دث��ه��ا ،ويستقطب أه��م أطباء
لبنان في الخارج وفي الداخل.

محفوظ :التف ّلت ال يُ�ضبط
�إال ب�إرادة �سيا�سية ومناقبية ّ
حددها القانون

يازجي

اليازجي متوسطا ً عربيد وسالم
ف��ي ع��دد م��ن الخدمات األساسية
واالخ��ت��ص��اص��ات ال��م��رادف��ة لها
كطب ال��ط��وارئ وط��ب الشيخوخة
والصحة العامة والعقلية والنفسية
وسواها ،وهذا أمر في حال استمراره
سيع ّرض النظام ككل إلى خطر كبير.
نسجل
إلى جانب هذه النجاحات،
ّ
أي��ض�ا ً استمرار النمو العشوائي
للمؤسسات الصحية ووس��ائ��ل
التشخيص وال���ع�ل�اج وبعضها
يتناقض في الحقيقة مع عدد من
التوجهات في الدول المتقدمة إلى
جانب تأثيرها الكبير على الكلفة.
وقد يكون أهم ما نسجله من ثغرات
وفي سياسة التأمينات العامة وأقل
ما فيها بأن نصف الشعب اللبناني
ال يمتلك تغطية اجتماعية وبغياب
لضمان الشيخوخة وه��ي األكثر
ح��اج��ة للخدمات واألك��ث��ر كلفة،
إضافة إلى تعثر الضمان اإلختياري
والتنفيذ السيء للتأمين اإللزامي

للسيارات».

سالم

وق���ال س��ال��م ف��ي كلمته« :على
تلة البلمند ،ه��ذه التلة من صخر
وسنديان ،كانت ولم تزل ،وللصخر
والسنديان معنى ،القوة والبقاء
والعنفوان والثقة بالنفس .وهذه
التلة منذ ألف وسبعمئة سنة هي
صلة وصل ما بين طرابلس والكورة.
ما بين المسلمين والمسيحيين ،هي
من االس��اس مركز وطني بامتياز.
ومن هذه التلة ،ومنذ منتصف القرن
التاسع عشر ،حصلت ه��ذه التلة
على اذن من السلطان العثماني
لبناء معهد عال للدروس الجامعية
فيها ،سنة  .1832لقد تطورت االيام
وتقلبت ثم قامت على ه��ذه التلة
مدرسة ثانوية انطلقت من مرسوم
 ،1832ث��م ق���ام معهد القديس
يوحنا الدمشقي بدعم من أبرشية

اميركا وب��وج��ود مثلث الرحمات
اغناطيوس الرابع ،وأصبح الموقع
االن��ط��اك��ي الوحيد بالعالم ال��ذي
يهيئ قادة للكنيسة األرثوذكسية
االنطاكية .ثم قامت جامعة البلمند.
عندما جاء أغناطيوس الرابع ليعلن
عن قيام مؤسسة كان الكل يظن انه
سيعلن ع��ن تأسيس م��درس��ة أو
مأوى للعجزة ،لكنه أعلن عن قيام
جامعة ،جامعة بكل معنى الكلمة،
وتطورت وأصبحت في رب��ع قرن
جامعة عالمية وطنية على مستوى
ك��ل ال��ج��ام��ع��ات ال��ت��ي ق��ام��ت في
منتصف القرن التاسع عشر».
وش�����دّد ع��ل��ى ن���ق���اط متعلقة
بتأسيس هذا المركز الطبي إذ إنه
يبدأ بمستشفى عام ،ثم ينطلق إلى
مستشفيات خاصة ومتخصصة،
ثم يتط ّور إلى مدينة طبية .وكما أن
الجامعة تطورت وانتشرت كذلك
هذا المركز الطبي سيتطور ويصبح

 ...وم�ؤتمر الوحدة الأنطاكية يتابع �أعماله
تابع المؤتمر األنطاكي ـ «الوحدة األنطاكية أبعادها
ومستلزماتها» أعماله لليوم الثاني ،بحضور بطريرك
أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
اليازجي ،في البلمند ،لمناقشة محاور ثالثة تنصب
جميعها في إطار عيش الكنيسة واقعها وكيفية التعاطي
معه.
واجتمع المؤتمرون في جلسة ثالثة بحثت في موضوع
العمل االجتماعي ب��إدارة األسقف يوحنا هيكل ،تخللها
مداخلتان ،األولى لفريدا حداد والثانية لسامر لحام.
وكان تركيز على ارتباط الخدمة المجتمعية بالرعاية.
كما ك��ان تط ّرق إل��ى بعض المشاريع كنماذج للبحث.
واختتمت باإلجابة على بعض التساؤالت التي طرحت من
قبل المشتركين.
وعقدت الجلسة الرابعة بإدارة األسقف ديمتري شربك،
وتناولت موضوع الحضور المجتمعي .وك��ان لكل من

الوزير السابق طارق متري وحسان ريشة مداخلة في هذا
الشأن.
وبينما ركز متري على ضرورة التفتيش عن سبل فذة
لتأكيد خصوصية حضور األرث��وذك��س في المجتمع،
وتناول ريشة أهمية لعب الكنيسة دورا ً جديدا ً يتماشى
ومجتمع المعرفة.
واختتمت الجلسة ببعض األسئلة التي طرحت على
المحاضرين.
وادار الجلسة الخامسة األسقف إغناطيوس سمعان،
وتناولت موضوع التواصل ،حيث تكلم كل من كارول سابا
وديمتري خضر ،فتطرقا إلى الدور المفصلي لإلعالم في
عالم اليوم وفي إيصال رسالة اإلنجيل.
في نهاية الجلسة تمت اإلجابة على بعض األسئلة،
واختتم القسم األول من هذا اليوم ،وتخلله اخذ صورة
تذكارية للمؤتمرين.

أم��ا اليازجي ،فجاء في كلمته:
«نجتمع في ه��ذه األمسية لنعلن
قيام مركز جامعة البلمند الطبي في
دير سيدة البلمند البطريركي .نعلن
قيام ه��ذا المركز ام��ت��دادا ً طبيعيا ً
لجامعة البلمند ب��س� ّد حاجاتها
في التعليم الطبي ،ويوسع مجال
خدماتها لهذه المنطقة العزيزة
علينا .وإذا كانت الجامعة تعنى
ب��األس��اس بصقل العقل وتقوية
طاقاته ،فالمستشفى أيضا ً يعنى
باألساس باإلنسان كجسد .ولكن
بما أن الجسد وال���روح يندمجان
كليا في اإلنسان ،فكال المؤسستين
تعنيا بشؤون اإلنسان وبشجونه،
الفكرية منها والصحية لتأمين
العيش الكريم له».
وأضاف« :لقد عالج العلماء منذ
القدم العالئق بين الجسد والروح
وشدد المؤمنون وبعض الفالسفة
الكبار على إثبات أهمية الروح في
الكون ،وتطور الفكر ليجمع بالحكمة
مسيرة التوفيق ما بين ما هو أعلى
وما هو أدنى لتكون العبارة كما في
السماء كذلك على األرض .فالتطور
يعني بالنسبة إلينا روحنة المادة
وإعطاءها حياة وهدفاً».
وأض����اف« :إن ال��ع��ل��وم ،وعلى
رأسها العلوم الطبية والهادفة إلى
المحافظة على أفضل قدرة لالستمرار
في الحياة ،ال ب ّد لها من وصال مع
النفس من خالل الحقيقة اإللهية من
جهة ،وعالم األرض من جهة أخرى.
ك��ون الخليقة اإلنسانية ،جسدا ً
ونفسا ً وروحاً ،أعظم تركيب منسجم
لخاليا تمايزت في وظائفها وتكاملت
في إنتاج إنسجام الحركة والتفكير
وال��ح��س ...من ه��ذه ال��رؤي��ة ولدت
جامعتنا بالعمل الدؤوب ،والمحبة
الصادقة ساعية إلى تحقيق هدفها
وواصلت الجامعة حالوتها فتجلت،
وعلت وجهها بسمة الفرح بالعمل
والبهجة باإلنجاز المتميز .وفي هذا
اإلط��ار يأتي وض��ع حجر األس��اس
اليوم تحت ذراع��ي سيدة البلمند،
حامية مؤسستنا على ه��ذه التلة
المشرقة .وك��ل ه��ذا ألن جامعتنا،
المولودة من أحشاء كنيسة أنطاكية
األورثوذكسية ،تضع نصب عينيها
هدفا ً سامياً ،أن تكون لبنة صالحة
ف��ي ب��ن��اء مجتمع العلم والتقدم
وبناء اإلنسان الحضاري الصالح،
وأن تساهم ف��ي ترسيخ العيش
المشترك ،ورفع المستوى الحياتي
والمعاشي لجميع أبناء الوطن،
ملتزمة ال��م��ب��ادئ الوطنية ،ألننا
نعتقد أن التعليم ،بحكم أهدافه
وطبيعة مهامه ال يمكن إال أن يالزم
ال��ت��ط��ور وأزم����ات المجتمع ،فهو
يستهدف المستقبل ومدع ّو أن يع ّد
األف��راد للحياة في مجتمع مع ّرض
دوما ً ألن يصبح في ذاكرة الماضي،
وال يمكنه إال أن ين ّمي مبادئ السالم
والتفاهم وتعزيز احترام الكرامة
اإلنسانية وحقوق اإلنسان».
وخ��ت��م« :أنتهز ه��ذه المناسبة
ألشكر لكم مساهمتكم معنا في هذا
الحدث الهام من تط ّور مؤسساتنا
العلمية والطبية على ه��ذه التلة
المقدسة ،وألشكر كل القيمين على
هذا المشروع الطبي الكبير والذين
عملوا ط��وي�لا لتجسيد أحالمهم
بمستشفى هو أعلى المستويات
الطبية في العالم خدمة لشعبنا
الطيب ولهذه المنطقة التي تستحق
األفضل وفي كل شيء».

�سفير رومانيا يجول في النبطية
ج��ال سفير رومانيا في بيروت فيكتور ميركاي في مدينة
النبطية يرافقه القنصل العام مادلين النوت المنديل .وكانت
المحطة االول��ى في مقر بلدية النبطية حيث أع ّد لهم استقبال
تقدّمه رئيس البلدية أحمد كحيل واالعضاء وفاعليات ووفد من
متخ ّرجي الجامعات الرومانية في لبنان.
وعقد لقاء جرى خالله عرض للعالقات اللبنانية ـ الرومانية،
وأب��دى السفير ميركاي سعادته لزيارته األول��ى إلى الجنوب
اللبناني ،وحضوره إلى هذه المدينة الجميلة ،متحدثا ً عن العدد
الكبير من متخ ّرجي الجامعات الرومانية في لبنان وإمكانية
تعزيز التنسيق والتعاون معهم لما فيه مصلحة البلدين ،آمالً
تعليم اللغة الرومانية في المدارس اللبنانية ،مبديا ً التعاون
والمساعدة في أيّ مجال تطلبه بلدية النبطية.
ورحب كحيل بالضيف الروماني في مدينة النبطية ،آمالً أن
ّ
تكون هذا الزيارة عنوانا ً لتعاون أوسع« ،نستطيع كبلديات أن
نستفيد من بلديات كبيرة وهامة في رومانيا ،إضافة إلى تبادل
الزيارات» .ث ّم قدّم كحيل للسفير كتابا ً وثائقيا ً عن مدينة النبطية
للزميل علي مزرعاني.
بعد ذلك زار السفير الروماني مفتي النبطية وإمامها الشيخ
عبد الحسين صادق بحضور شخصيات وفاعليات.
ورحب صادق بالسفير الروماني وقال« :يسعدنا الترحيب
ّ
بسعادة السفير الروماني في أرض الجنوب التي يجمعها مع
أرضه و بلده قناعة مشتركة في مقارعة الظلم و القهر ،فرومانيا
واقتصت من حكم «تشاوتشيسكو» الدموي ،وهنا قاوم
قاومت
ّ
شعب الجنوب اللبناني الصهاينة ودحرهم من أرضه».
وقال« :إن ثقافتنا الدينية و تعاليم إسالمنا تدعونا دائما ً إلى
التواصل والتالقي بل االنفتاح على اآلخر ،لنوصل لآلخرين صورة
إسالمنا الحقيقية التي تش ّوهها عصابات االرهاب االجرامية».

وق��ال ميركاي« :أن��ا مسرور ج��دا ً بلقائكم ،وأن أك��ون معكم،
وكانت لدي الرغبة دائما ً ألن أزور هذه المنطقة من لبنان ،نحن
وإن تأخرنا بالزيارة ،لكن لدينا سفراء دائمون بينكم هم تالمذة
رومانيا من أبناء الجنوب .إنّ زيارتنا تهدف إلى التع ّرف من قرب
على اهتمامتكم وتطلعاتكم لنن ّمي عالقتنا أكثر ونسعى إلى تنفيذ

مشاريع وأنشطة ثقافية وإنمائية هنا».
بعد ذلك زار ميركاي قلعة الشقيف واستمع لشرح عن أهميتها
التاريخية من ممثل جمعية متخ ّرجي الجامعات الرومانية في
لبنان محمد بيطار ،وأبدى ميركاي إعجابه بهذا الصرح األثري
والتاريخي «الرائع».

سليمان متوسطة السماك وغريب خالل الحلقة الثالثة
تابع المركز الدولي لعلوم اإلنسان في جبيل التابع
لـ«اليونيسكو» ،في قاعة مؤتمراته ،مؤتمره الشبابي حول
دور وسائل االعالم حيال الواقع الطائفي في لبنان ،فانعقدت
الحلقة الثالثة بعنوان« :االعالم ومساحات التقاء االديان
والثقافات الدينية» ،وترأستها المحامية غادة ابراهيم،
وحاضر فيها كل من مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور
سليمان صعب ،أمين عام لجنة الحوار اإلسالمي ـ المسيحي
مؤسسيها الدكتور محمد السماك ،والصحافي
وأح��د
ّ
سعيد الغريب ،بحضور حشد من المفكرين واألكاديميين
والمحامينوالجامعيين.
استهلت الجلسة بكلمة للمحامية ابراهيم ،ث ّم تحدثت
سليمان قائل ًة« :استطاعت تكنولوجيا االتصاالت ووسائل
اإلعالم الحديثة ،مثل الهواتف الجوالة والمواقع اإللكترونية
ومواقع التواصل االجتماعي الشهيرة مثل «فايسبوك»
و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها ،أن تصبح منابر إعالمية
جديدة ،إلحداث تغييرات وتحوالت جذرية كثيرة ،خصوصا ً
في المجاالت السياسية ،في الكثير من المجتمعات والدول
حول العالم ،إذ تع ّد حاليا ً من أسرع وسائل االتصال تطورا ً
ونمواً ،لخلق تواصل فعال بين الكثير من األف��راد حول
العالم ،ويرجع ذلك للكثير من الخصائص والمميزات التي
تتمتع بها هذه الوسائل الجديدة ،وتكسبها دينامية حراك
فريدة وجديدة .ولكن السؤال المهم المطروح ،هو :كيف
يمكن أن نستفيد بفعالية من اآلفاق الواعدة لتكنولوجيا
االتصاالت ووسائل اإلعالم الجديدة في كل مجاالت التنمية
وجوانب الحياة ،للنهوض باألفراد والمجتمع؟ بمعنى
آخر كيف يمكن االستفادة من استخداماتها في المجاالت
السياسية ،واالنتقال بها الستثمارها في كل المجاالت
التنموية في المجتمع ،من علمية ودينية وأخالقية وتربوية
واجتماعية وأمنية ومرورية واقتصادية ،على سبيل المثال،
استخدامها في تغيير اتجاهات األفراد ومفاهيمهم الخاطئة
نحو موضوع ما أو قضية م��ا ،أو تشجيع قيم إيجابية
مثل التسامح والتصالح واإليثار والحب واإلخاء والنظام
والنظافة والتعاون والعمل بروح الفريق المتضامن،...
وغيرها من قيم وأخالقيات إنسانية واجتماعية نبيلة تساهم
في مجموعها في تقدم األفراد والمجتمع ونهوضهم».
وكانت مداخلة للسماك قال فيها« :إن اإلعالم بكل فروعه
وأنواعه ،وسيلة من وسائل االتصال والتواصل ،لذلك فهو
يقع في القلب من كل مجتمع .إن تأثيره على العقول بلغ
شأنا ً عظيما ً في المجتمعات الحديثة حتى انه يصعب بل
يستحيل إنكار حقيقة أن االعالم يؤثر في تحديد الخيارات
الشعبية العامة ،ويعيد ترتيب سلّم األولويات االجتماعية،
ويصنع قناعات ويفرز معسكرات ويرسم مواقف متباينة
داخل المجتمع الواحد».
أما غريب ،فقال في مداخلته« :إن اإلعالم اليوم في ثورة
تخطت كل الحدود .فهو فضائي قادر على تجاوز الحدود
الجغرافية كلها ونقل المفاهيم واآلراء على تنوعها .وهو
إلكتروني بمتناول الجميع بحيث بات كل االفراد إعالميين
قادرين على بث االخبار واآلراء والصور واالفالم .لم يعودوا
مجرد ملتقطين للرسالة من خ�لال المكتوب والمقروء
والمسموع بل باتوا صناعا ً لها ومتفاعلين معها .في ظل
ه��ذه المتغيرات تفلّت االع�لام من قواعد العمل المهني
الصحيح ولم يعد خاضعا ً لمصفاة تنقي من مواده الشوائب
وفق مبادئ أخالقية تردع أي تأثير مضر في المجتمع .لقد
تخطت الساحة االعالمية عتبة الحرية وها هي اليوم تسقط

في الفوضى وتجر معها في ذلك الجماهير العريضة .لقد
بات الهاجس اليوم تسليط الضوء على من يكسر مزراب
العين وليس على من يجر قنوات المياه ،وبات البحث عن
االثارة الستجالب المشاهدة واالهتمام بعناصر االختالف
الحادة هو القاعدة التي يروج لها االعالم للجماهير».

محفوظ

ثم انعقدت الجلسة الرابعة بعنوان« :دور المجلس
الوطني ف��ي المساءلة والتصويب» ،وت���رأس الجلسة
المسؤول االعالمي في االتحاد الفلسفي العربي الدكتور
مصطفى الحلوة ،وحاضر فيها كل من رئيس المجلس
الوطني لالعالم عبد الهادي محفوظ ،اإلعالمي كميل منسى
واالعالمي ميشال معيكي.
وق��ال محفوظ« :إن فكرة ال��دول��ة ال��ق��ادرة والعادلة
والقوية ،ضمانة تطبيق القانون في ظ ّل قرار سياسي واحد.
فالخروج من التفلّت اإلعالمي بأخطر وجوهه التحريض
على الطوائفية ومعه التفلت اإلعالني بوجه الترويج لمزارع
الطوائف أو الخروج عن القانون ،ال يمكن محاصرته إال
بمناقبية إعالمية وإعالنية حدّدها القانون ومواثيق الشرف
اإلعالمية وبإرادة سياسية جامعة .وعندئ ٍذ يمكن للمجلس
الوطني لإلعالم الذي هو مرجعية اإلعالم المرئي والمسموع
أن يمارس صالحياته وأن يضمن االل��ت��زام بالمناقبية
اإلعالمية واإلعالنية بعنوان ال للتفلت وال للتزمت».
وقال« :هناك شكاوى كثيرة من برامج التوك شو ومن
برامج النكات السخيفة أو التي تستخدم العبارات البذيئة.
ومثل هذه البرامج كانت موقع شكوى من الناس ومن النخب
الثقافية .وكان المجلس الوطني لإلعالم قد رفع بها توصيات
إلى الحكومات على اختالفها وبقيت طي األدراج .كما لفت
المجلس اإلنتباه إلى المقدمات اإلخبارية التي تتضمن آراء
سياسية ال يسمح بها القانون المرئي والمسموع باعتبار
أن المؤسسات المرئية تستخدم الفضاء الذي هو ملك عام
يفترض دقة المعلومة وصحتها حرصا على حق المواطن
في اإلط�لاع واإلستطالع .أخيراً ،ثمة مخالفات جوهرية
تتعلق بتأجير الموجات اإلذاعية لمؤسسات أجنبية .هذا
يفترض من الحكومة اتخاذ موقف عند تجديد التراخيص
باعتبار أن الموجات هي ملك الدولة ويمكنها التحكم بها».
الموحد
وختم« :هناك معالجات في مشروع قانون اإلعالم
َّ
الذي انتهت اللجنة البرلمانية اإلعالمية من التوافق حول
بنوده والذي يلحظ حلوال ً تخرج متابعة األداء اإلعالمي
المرئي والمسموع من االستنساب السياسي والطوائفي ،كما
تعطي المجلس الوطني لالعالم المرئي والمسموع صالحية
التقرير ومنح القطاع الخاص العربي والدولي إمكانية
التوظيف المالي بنسب محددة تبقى فيها السيادة على
اإلعالم للبنانيين ما يتيح أن يكون لبنان عاصمة إعالمية
للعالم العربي وللتواصل مع الخارج».
وتحدّث في الحلقة أيضا ً االعالمي منسى مشيرا ً إلى
أنّ دور المجلس الوطني لالعالم المرئي والمسموع في
المساءلة والتصويب في غاية االهمية والصعوبة معاً ،نظرا ً
إلى استقواء بعض االفرقاء بمن يلوذون بهم على الدولة.
ووصف اإلعالمي معيكي في مداخلته وضع االعالم في
لبنان بأنه انعكاس مباشر للواقع السياسي واالجتماعي ،إذ
سمح هذا الواقع للطوائف بإقامة غيتوات إعالمية تجاوزت
كل ضوابط الدولة.

الموت يغ ّيب ر�شيد ال�صلح ومي�شال حلو
غ���يّ���ب ال����م����وت أم�����س رئ��ي��س
الحكومة األس��ب��ق رش��ي��د الصلح،
�ي ول���د ع��ام
وه���و س��ي��اس��ي ل��ب��ن��ان� ّ
 ،1926عيّن رئيسا ً للوزراء مرتين،
األول�������ى م����ن 1974/10/31
ح � ّت��ى  1975/05/23ف��ي عهد
الرئيس ال��راح��ل سليمان فرنجية،
والثانية من  1992/05/16ح ّتى
 1992/10/31في عهد الرئيس
الراحل الياس الهراوي.
وك��ان��ت الفترة األول���ى لرئاسته
مجلس ال���وزراء ،والتي ك��ان أيضا ً
يشغل فيها منصب وزير الداخلية،
قد شهدت بداية الحرب اللبنانية في
نيسان  ،1975وكانت الفترة الثانية
ع��ام  ،1992وش��ه��دت تنظيم أول
انتخابات نيابية بعد اتفاق الطائف.
كما نعى رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ورئ��ي��س تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ونقابة
المحامين وراب��ط��ة آل حلو وعائلة

الفقيد ،النائب ميشال طانيوس حلو
الذي وافته المنية صباح أمسال.
ينطلق موكب الجثمان في التاسعة
م��ن صباح ال��ي��وم السبت م��ن أم��ام
مستشفى الشرق األوسط ـ بصاليم
إل���ى ب��ل��دت��ه ج��زي��ن ،ح��ي��ث يحتفل
بالصالة عن نفسه عند الرابعة من
بعد الظهر ف��ي كنيسة م��ار م��ارون

ال��رع��ائ��ي��ة .و ُتقبل ال��ت��ع��ازي اليوم
وغدا ً في صالون كنيسة مار مارون
ـ جزين من الحادية عشرة صباحا ً
لغاية السابعة مساء ،ويومي االثنين
والثالثاء  30الحالي و 1تموز المقبل
في صالون كنيسة سيدة الحبشية
ـ غزير من الحادية عشرة صباحا ً
ولغاية السابعة مساءً.

معلولي :الجتثاث �أ�سباب عودة الإرهاب

الشيخ صادق مستقبالً ميركاي

عقدت الهيئة اإلداري���ة لرابطة النواب السابقين
اجتماعاً ،أدلى على إثره رئيسها ،نائب رئيس مجلس
ال��ن��واب السابق ميشال معلولي ،ببيان أش��ار فيه
إلى أنه «بعد أن نعم اللبنانيون ببضعة أشهر من
ّ
المفخخة تحصد
االستقرار االمني ،عادت السيارات
ع��ش��رات القتلى والجرحى وال��دم��ار الكبير» .ودع��ا
السلطة التنفيذية إلى كشف األسباب الحقيقية التي
أدّت إلى عودة االرهاب ،والعمل الفوري على اجتثاث
هذه األسباب مهما كان الثمن ،الفتا ً إلى أنّ تداعيات هذا
االجرام على االوضاع االقتصادية ،وخصوصا ً موسم

االصطياف ،يستدعي تقوية األجهزة األمنية عدة وعددا ً
لتتمكن هذه االجهزة من القيام بواجباتها االمنية على
وجه كامل.
وناشدت الهيئة إعادة الديمقراطية المعطلة ،وذلك
بانتخاب رئيس للجمهورية وإق���رار ق��ان��ون جديد
لالنتخابات النيابية ،وإجرائها في أس��رع ما يمكن.
وطالبت بتنفيذ مشروعها لحل قضية النازحين
السوريين ،الخطر الداهم على الكيان ،مشيرة إلى
أنها ستتابع مساعيها لدى جميع السلطات لتحقيق
االستقرار والطمأنينة على كافة االراضي اللبنانية.

