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حمليات

االجتماع المتعلق ببرنامج العمل العالمي للتربية من �أجل التنمية الم�ستدامة يفتتح �أعماله في بيروت

محا�ضرة في « الدولي لعلوم االن�سان» عن عالقة ال�سلطة بالعدالة

5

وزير البيئة :القالع التربوية ال تكفي ويجب التفاعل مع المحيط جري�صاتي :الفرق ال�شا�سع
بين �أن تكون العدالة موجودة �أو واجبة الوجود

اف ُتتح أم��س االجتماع اإلقليمي
التشاوري للدول العربية المتعلق
ببرنامج العمل العالمي للتربية من
أج��ل التنمية المستدامة في مكتب
«اليونيسكو» االقليمي ،وه��و من
تنظيم مكتب «اليونيسكو» االقليمي
ـ ب��ي��روت ،وقسم التربية م��ن أجل
التنمية المستدامة في «اليونيسكو»
ـ ب��اري��س ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع اللجنة
الوطنية اللبنانية لـ«اليونيسكو»،
برعاية وزير البيئة محمد المشنوق
وح��ض��وره ،وبحضور مدير مكتب
«اليونيسكو» االقليمي الدكتور حمد
ب��ن سيف الهمامي ،سفير النوايا
الحسنة لبرنامج األم���م المتحدة
للبيئة في المنطقة العربية الفنان
راغ���ب ع�لام��ة ،م��دي��ر ع��ام مؤسسة
الفكر العربي رئيس اللجنة الوطنية
اللبنانية لـ«اليونيسكو» هنري
عويط ،األمينة العامة للجنة الوطنية
اللبنانية لـ«اليونيسكو» الدكتورة
زهيدة درويش جبور ،ممثلة جامعة
الدول العربية شهيرة وهبي ،القائم
بأعمال س��ف��ارة سلطنة ع��م��ان في
لبنان الشيخ أح��م��د ب��ن محمد بن
خليفة الحارثي ،وع��دد من األمناء
العامين وممثلي المنظمات الدولية
والخبراء.

الهمامي

وأل��ق��ى الهمامي كلمة ق��ال فيها:
«يهدف هذا االجتماع إلى التعريف
ببرنامج العمل العالمي للتربية
من أجل التنمية المستدامة ،وإيجاد
االل���ت���زام ال��م��ن��اس��ب لتطبيقه في
المنطقة العربية ،ومراجعة نتائج
الرصد والتقويم النهائي لفعاليات
العقد ال��دول��ي (،)2014 - 2005
والذي يعتبر أحد المدخالت الرئيسة
لبرنامج المؤتمر الدولي حول التربية
من أجل التنمية المستدامة (إيشي
ـ ناجويا ،اليابان 10 ،ـ  12تشرين
الثاني  .)2014إعداد خريطة طريق
إقليمية ،شبه إقليمية لنشاطات
ال��ب��رن��ام��ج ال��ع��ال��م��ي ف��ي المنطقة
العربية ( 2015ـ  ،)2019وتحديد
األولويات في مجاالت عمل البرنامج
العالمي».
وق����ال« :تتضمن م��ج��االت عمل
البرنامج العالمي للتربية من أجل
التنمية المستدامة م��ا ي��ل��ي :دعم
السياسات ،تحويل بيئة التعليم
والتدريب ،بناء ق��درات التربويين
والمدربين ،تمكين الشباب وحشدهم،
والتسريع بالحلول المستدامة على
المستوى المحلي.
ي���ش���ارك ف���ي أع���م���ال االج��ت��م��اع
اإلقليمي  40مسؤوال ً وخبيرا ً يمثلون
 16دول���ة ع��رب��ي��ة ،وم��م��ث��ل��ون عن
المنظمات الدولية واإلقليمية وعدد
م��ن م��ؤس��س��ات المجتمع المدني،
والمنظمات غير الحكومية الناشطة
في مجال التربية من أجل التنمية
المستدامة والتنمية المستدامة
عموماً .وأكد المؤتمر العام لليونسكو
ف��ي دورت���ه الـ( 37تشرين الثاني
 )2013ض��رورة متابعة فعاليات
عقد األمم المتحدة للتربية من أجل
التنمية المستدامة ( 2005ـ )2014
في برنامج عمل عالمي ،من المنتظر
أن يُطلق رسميا ً في المؤتمر الدولي

واص��ل المركز الدولي لعلوم االنسان أعمال المدرسة الخريفية التي
ّ
ينظمها بالشراكة مع المديرية االقليمية لـ«اليونيسكو» ،في قاعة مؤتمراته
في جبيل ،و ُن ّظمت أمس محاضرة ،حاضر فيها كل من الوزير السابق سليم
جريصاتي ،وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية واالداري��ة في الجامعة
اللبنانية الدكتور كميل حبيب ،بعنوان «عالقة السلطة بالعدالة والعالقة
بين الديمقراطية والعدالة في ضوء النظام اللبناني» ،بمشاركة مدير المركز
أدونيس العكرا وطالب في صفوف الدكتوراه والماجستير من تسع جامعات
لبنانية ،وأساتذة باحثين من لبنان وتونس والبحرين وعمان واالردن.

جريصاتي

في تشرين الثاني .»2014
وخ��ت��م« :ال ش��ك أن ال��ن��زاع��ات
واألزم��ات التي يمر بها عدد من دول
المنطقة لها تأثير سلبي على التنمية
المستدامة ع��م��وم�اً ،وال���ذي ي��ؤدي
إلى زي��ادة نسب الفقر والبطالة في
المجتمع ،وتح ّد من التحاق الفتيات
وال��ش��ب��اب ب��ال��ب��رام��ج التعليمية
والتدريبية المناسبة .ومن هنا أدعو
المسؤولين وال��خ��ب��راء ف��ي ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة إل���ى أخ���ذ ه���ذه المشاكل
وال��ص��ع��وب��ات بعين االع��ت��ب��ار عند
مناقشة تطبيقات برنامج العمل
العالمي في المنطقة العربية».

جبور

وقالت الدكتورة زهيدة درويش
جبور« :يتخذ هذا االجتماع االقليمي
التشاوري للبحث في برنامج العمل
العالمي للتربية من أج��ل التنمية
المستدامة ،أهمية خاصة في ظل
الظروف الراهنة ،ألن فيه تأكيد على
المثابرة في مسيرة بناء اإلنسان
على رغ��م مما يحيط بمجتمعاتنا
ودولنا من صعوبات وما يتهددها
من مخاطر ،كما ان فيه تكريسا ً لدور
التربية في تعميق الوعي وفي إيجاد
الحلول المشكالت ال��ت��ي يعانيها
كوكبنا وم��ا أكثرها تأسيسا ً على
مجموعة من القيم والسلوكيات».
وأض��اف��ت« :ظهر مفهوم التنمية
المستدامة كما تعلمون في أواخ��ر
الثمانينات كبديل عن مفهوم التنمية
ال��ذي ارتبط غ��داة الحرب العالمية
بفكرة التفاوت بين عالم متقدم وعالم
ثالث ،عالم نا ٍم يسعى إلى الخروج
من التخلف واللحاق بركب التطور.
ث��م اعتمد ه��ذا المفهوم رسميا ً في
مؤتمر قمة االرض في ريو دو جانيرو
سنة  ،1992وال يقتصر معنى هذا
المفهوم على الحفاظ على البيئة
والموارد الطبيعية بل ينضوي على
رؤية اكثر شمولية تهدف إلى عملية
تطوير االرض والمدن والمجتمعات
بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر
م��ن دون المساس ب��ق��درة االجيال
القادمة على تلبية حاجاتها».
وتابعت« :لكن البعد البيئي لهذا
المفهوم على أهميته يجب أال ينسينا

بعده االقتصادي وبعده االجتماعي،
ذلك ان اإلنسان يبقى المحور االساس
في نهاية المطاف».
وش��دّدت جبور على أن التعليم
من أجل التنمية المستدامة يستدعي
تأمين التعليم الجيد الذي يمكن الفرد
من التفكير النقدي ومن تكوين رأي
مستقل ويتيح له فهم وتحليل النظم
المعقدة وص��وال ً إلى المشاركة في
صنع القرار ،كما انه يستلزم اعادة
توجيه النظم والهياكل التعليمية
ومنهجية التدريس .لكن ما ال يقل
اهمية ع��ن ذل��ك ك��ل��ه ،أن��ه يتطلب
العمل على الح ّد من الفقر والقضاء
على بؤر العنف التي تتهدّد السلم
في المجتمعات .يتضح من كل ذلك
ان الطريق ال تزال طويلة أمامنا وأنّ
المطبات التي تعترض المسيرة
كثيرة والصعوبات جمة ليس أقلها
عملية إع��داد المعلمين وتدريبهم،
وت��ح��س��ي��ن أوض������اع ال��م��ع��ل��م��ي��ن
االقتصادية وإعادة االعتبار إلى هذه
المهنة السامية ،ما يصعب تحقيقه
إن لم تتوفر الموارد المالية الالزمة.
وأش��ارت إلى أنّ التعليم من أجل
التنمية المستدامة يتطلب تضافر
جهود العاملين من صانعي قرار
وت��رب��وي��ي��ن وم��ج��ت��م��ع��ات محلية
ومنظمات المجتمع المدني ،فهو
عملية تشاركية تتن ّوع مك ّوناتها
وتتكامل.

عالمة

وتحدّث عالمة فشدّد على أهمية
االجتماع التشاوري على الصعيد
االقليمي والذي يؤكد رغبة حقيقية
في التأثير على مختلف مسارات
المناقشات على المستوى االممي
بما يعكس الوعي المتنامي بحجم
التحديات التي تواجهها المنطقة
العربية.

المشنوق

وألقى المشنوق كلمة جاء فيها:
«إن أه��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ك��م االقليمي
ال��ي��وم تكمن ف��ي م��ح��اور البرنامج
الخمسة وهي :دعم السياسات (إذ
يشكل ترابط السياسات أم��را ً بالغ

االهمية لجهة تعميم الممارسات
الجيدة وإح��داث التغيير المنهجي
نحو التنمية المستدامة) .تحويل
ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��م وال���ت���دري���ب ،لجهة
االهتمام ببيئة التعلم المستدامة
وت��ع��زي��ز ك��ف��اي��ات االس��ت��دام��ة مثل
دع��م م��ؤس��س��ات التعليم وتعزيز
ال��ن��ه��ج ال��ش��ام��ل للمؤسسة نحو
التربية من أجل التنمية والعمل مع
ال��ش��رك��ات الخاصة والمؤسسات
المتوسطة والصغيرة ومؤسسات
التعليم والتدريب المهني والتقني
وم��راف��ق التدريب كافة لتحويلها
إل��ى نماذج رائ��دة لالستدامة .بناء
قدرات التربويين والمدربين .تمكين
الشباب وحشدهم .وتسريع الحلول
المستدامة على المستوى المحلي».
وت��اب��ع« :إذا أردن����ا ال��ن��ظ��ر إل��ى
السنوات الخمس المقبلة ندرك أنكم
تعملون على التربية المستدامة،
وأعتقد أن أحد أبرز االمور المطروحة
عليكم ال��ي��وم ،أن��ك��م تعملون على
اإلنسان كل إنسان .علينا أن نعمل
على ب��ن��اء ال��ق��درات ف��ي مدارسنا
وأن نعمل أيضا ً على تنمية قدرات
المعلمين .ومن هنا ضرورة التغيير
المطلوب في المنهج التربوي .إن
التخطيط والنهج الجديد سيحكمان
مواقفنا طويالً ،ولكن أود أن نعمل
على اإلنسان وأن نمنع االستنزاف في
طاقاتنا وأن نبرمج البناء التدريجي
وأال نهمل المجتمع المدني وأن نطلب
ما نستطيع أن نأخذه من كل إنسان
ال أن نطلب ما نريد .نريد أن تتشابك
الخناصر وأن نطور مفهوم االنماء
لدى شبابنا .ال أريد أن آخذ دوركم في
النقاش ولكن يجب أن نخرج خارج
أسوار المدارس ،فالقالع التربوية ال
تكفي ويجب التفاعل مع المحيط».
وختم متحدثا ً عن ثالثية الفقر
والجهل واالقتياد إلى العنف ،معتبرا ً
أن ما نشهده في العالم العربي حاليا ً
من عنف يرتبط في كثير من جوانبه
بالجهل والفقر« ،ودوركم اليوم كيف
تربطون هؤالء الناس بمسيرة تربوية
تأخذهم م��ن الجهل نحو المعرفة
وتأخذهم من الفقر إلى حيث الخير،
وتنقلهم إلى سالم داخلي يؤدي إلى
بناء مشترك بين الجميع».

بعد تمهيد من م ّنسق أعمال المدرسة الخريفية كريم المفتي ،عالج جريصاتي
موضوع عالقة السلطة بالعدالة ،وأشار إلى «أن العالقة على م ّر الزمن تشوبها
إشكالية بفعل أن السلطة سلطة قائمة ،في حين أنّ العدالة التي يفترض أن
تكون سلطة مرادفة للديمقراطية ،غالبا ً ما كانت وال زالت ذراعا ً للسلطة بمفهوم
أهل السلطة ال بمفهومنا نحن أهل العدالة».
واعتبر «أن هذه االشكالية مشابهة في جوهرها وطبيعتها الشكاليات أخرى
تتعلق بمفهوم العدالة وعالقتها بمفاهيم أخرى كالحقيقة» ،مؤكدا ً على الفرق
الشاسع بين أن تكون العدالة موجودة أو واجبة الوجود كي يستكين االنسان
إلى قيمها السياسية واالجتماعية والمعيشية والعقائدية والقانونية وما
شابه.
ورأى أن التحدي االكبر الذي يواجه الديمقراطيات الحديثة ،أال تقف السلطة
حاجزا ً أمام قيام سلطة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومحصنة دستورياً،
فتحقق أخيرا ً أمنية مونتسكيو بأن توقف السلطة السلطة .ولفت إلى أن الخوف
من حكم القضاة غير مب ّرر على االطالق ،ذلك أن الخطر الحقيقي يكمن في غيابهم
واضمحالل سلطتهم .مشددا ً على أن الخالص بأن يكون القضاء سلطة ،ال قضاء
سلطة حتى تتحرر العدالة من إشكالية عالقتها الدونية بالسلطة.

وقال« :االمل متاح ،ال سيما أن تجربتين اختبرتهما العدالة وقد توافرت
فيهما شروط حاالت متقدمة من إرساء دولة القانون وإحقاق الحق ،عنيت بهما
المجلس الدستوري وال أقصد بالتأكيد المجلس الدستوري اللبناني الذي ال
يزال يتعثر في بداياته وينتكس».
وأضاف« :أما العدالة االنتقالية فتنطلق من المصارحة والمصالحة كي
تصل إلى الوئام الذي هو هدف كل عدالة ،فإن هذه العدالة قد سدت ثغرات
كثيرة في العدالة التي تكاد تكون سرابا ً في القانون الجنائي الدولي إذ تتحكم
السياسة بالمحاكم الجنائية الدولية سواء المنشأة خصيصا ً للنظر في جرائم
معينة يفترض ان تكون جرائم ضد االنسانية ،أو المحاكم الدولية الدائمة
كالمحكمة الجنائية الدولية مثالً».

حبيب

وتناول حبيب العالقة بين الديمقراطية والعدالة على ضوء النظام اللبناني،
متط ّرقا ً إلى العالقة الجدلية بين العدالة والديمقراطية ،موضحا ً أنّ إشكالية
الديمقراطية في القرن العشرين كانت قضية تعني البرلمانات ،إال انها في
القرن الحادي والعشرين أضحت تعني العدالة في كل مكان ،أكان في النظام
الدولي أم في النظم الوطنية .مشيرا ً إلى أن صورة القضاء هي التي تطغى
خصوصا ً بعد التدخل القضائي لمجلس االمن عبر إنشاء محاكم جنائية دولية
خاصة استنادا ً إلى الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة.
وأكد حبيب أن الشعب اللبناني ليس مصدرا ً للسلطة القضائية بأيّ شكل من
االشكال ،وال يمكن مقارنته مع شعوب األنظمة التي يناط بها انتخاب القضاة،
وأن السلطة القضائية ليست سلطة متوازنة مع تلك التشريعية والتنفيذية،
فهي مهي َمنٌ عليها من قبل السلطة التنفيذية السياسية بامتياز ،ولو أنها سلطة
مستقلة فعالً لكان أعطي لها الحق بمراجعة المجلس الدستوري ،في حين أنّ
هذا الحق أعطي للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من دون أن يعطى
للسلطة القضائية.

«كي ال نن�سى �صبرا و�شاتيال»
تعقد م�ؤتمر ًا �صحافي ًا في نقابة ال�صحافة
عقدت لجنة «كي ال ننسى صبرا وشاتيال»،
مؤتمرا ً صحافيا ً ف��ي نقابة الصحافة أم��س،
لمناسبة الذكرى السنوية للمجزرة ،بحضور
وف��ود أجنبية وممثلين عن األح���زاب والقوى
اللبنانية والفلسطينية وإعالميين.
بداي ًة ،تحدث نقيب الصحافة محمد البعلبكي،
فقال« :ال يمكن للعرب والفلسطينيين نسيان
الظروف التي م ّر بها الشعب الفلسطيني ما داموا
يناضلون من أجل بالدهم».
ووجه تحية إلى االجانب الذين شاركوا في
ّ
هذا المؤتمر استنكارا ً لالعتداءات «اإلسرائيلية»،
وقال« :علينا أن نتابع النضال في كل يوم لكي
نعطي العدو درسا ً ال ينساه ،ومن أجل استعادة
كامل أرض فلسطين».
ثم تحدّث رئيس «الجمعية اللبناية لمقاطعة
وجه
إسرائيل» الدكتور عبد الملك سكرية الذي ّ
ب��دوره تحية إلى الوفود التي شاركت في هذا
المؤتمر ،وهم من أحرار العالم الذين أبوا إال أن
يناصروا ويكونوا إلى جانبنا».
ثم كانت كلمة لوفد إيطالي ألقتها ستيفاني
ليمينتي ،مشيرة إلى «أننا هنا من أجل إحياء
ذك��رى ه��ذه المجزرة والتي لن يعا َقب عليها
مرتكبوها» .وح� ّي��ت المنظمات الفلسطينية
واللبنانية واالهلية التي تتضامن مع الشعب
الفلسطيني المظلوم« ،وق��د رأينا مجرزة غ ّزة
والضفة عندما ُحرق أحد الفلسطينيين محمد
ابو خضير».
ودع����ت إل����ى ت��ض��ام��ن أك��ب��ر م���ع ال��ش��ع��ب
الفلسطيني« ،كي نستطيع أن نهزم الصهاينة
الذين يريدون إحراق هذا الشعب».
وتحدث ماجد أبو خضير ع ّم الشهيد محمد
أبو خضير ،فقال« :مسلسل مجازر العنف يعيد

ستيفاني ليمينتي وأحد الناشطين في اللجنة
نفسه ،ول��ن تتوقف ه��ذه المجازر اال بانتهاء
االحتالل».
وتحدثت الناشطة االميركية آلين سيغل التي
قالت« :علينا ان نتذكر مجزرة صبرا وشاتيال،
كثيرون يعلمون أن ش��ارون رجل م��دان ،ومنع
السكان من مغادرة المخيم أثناء المجزرة وقام
بإنارته لتفيد هذه المجزرة ،ثم استقدم جرافة

إسرائيلية لطمر الجثث».
وأضافت« :إن محاوالت عدّة جرت لمحاكمة
ش��ارون دولياً ،لكنها فشلت بسبب الضغوط
ال��دول��ي��ة» ،م��ش��ددة على ض���رورة أن نتذكر
الضحايا األبرياء الذين حرموا من العدالة ،ألن
الشعب الفلسطيني أسمى شعب على الكرة
االرضية.

�أخبار متفرقة
قطع طريق البرجين

ن ّفذ عدد من أهالي بلدة البرجين ـ إقليم الخروب اعتصاما ً في
وسط الطريق عند مفرق بلدات مرج برجا ـ شحيم ـ البرجين،
وعمدوا إلى قطع الطريق بالحجارة ومستوعبات النفايات،
احتجاجا ً على ت��ردّي أوض��اع الطريق التي تشكو من عدم
التأهيل وكثرة الحفر واالنخسافات منذ مدة طويلة.
وطالب االهالي وزارة األشغال بتح ّمل مسؤولياتها والعمل
على رفع المعاناة عن أهالي البلدة ومنطقة اقليم الخروب،
بتأهيل تلك الطريق التي تعتبر الشريان الحيوي والرئيس
ألبناء المنطقة ،ونقطة تواصل بين جميع بلدات إقليم الخروب،
الفتين إلى أن وضع الطريق صار يشكل خطرا ً عليهم ويلحق
بهم االضرار واالمراض نتيجة انتشار الغبار بشكل دائم من
الحفر خالل حركة مرور السيارات.
وأوضح رئيس البلدية محمد ياسين أنّ الطريق شهدت في
االون��ة االخيرة سلسلة من الحفريات لخطوط مياه الشرب
وشبكات الصرف الصحي ،إضافة إلى تنفيذ الوصالت المنزلية
للصرف الصحي .مشيرا ً إلى أنّ بلديات المنطقة كانت قد زارت
مؤخرا ً وزير االشغال غازي زعيتر لهذه الغاية ووعد خيراً.
مؤكدا ً أن البلدية تقف إلى جانب االهالي ومطالبهم المحقة.

وفد صحافي إيطالي
يجول في الجنوب

ق��ام وف��د صحافي إيطالي تابع لقناة «س��ك��اي» ،يض ّم
المراسل أندريا يتينيتتي ومص ّورين ،برفقة المسؤول اإلعالمي
في الوحدة اإليطالية النقيب ماسيمو غريتزو ،بجولة في
الجنوب.
استهلت الجولة بلقاء رئيس بلدية شمع عبد القادر صفي
الدين ،وكان بحث في االوضاع العامة في الجنوب والمنطقة.
وأشاد صفي الدين بالعالقة المتينة والتاريخية التي تربط
شعب إيطاليا بلبنان ،من ّوها ً بتضحيات الجنود اإليطاليين في
سبيل استقرار جنوب لبنان وأمنه.
ويلتقي الوفد خالل جولته ق��ادة «اليونيفيل» والوحدة
اإليطالية لالطالع عن كثب على سير مهمة «اليونيفيل» والدور
اإليطالي في سبيل خدمة السالم في الجنوب.

المتكاملة في الشرق ،إضافة إلى القصر والمسجد هناك،
والسوق الشعبية والحمامات البخارية المتميزة والباحة
الخارجية التي تشكل بح ّد ذاتها واحدة من روائع التصميم
الحضاري للقلعة والتناسق المذهل في داخلها.

«مجال» تحتفل بانطالقتها
في جرجوع

احتفلت «مجموعة جرجوع» بتح ّولها إلى «جمعية مجال»،
في سهرة قروية في ج��رج��وع ،بحضور مدير ع��ام مجلس
الجنوب ورئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر،
وممثلين عن بلدية جرجوع ورؤساء بلديات القرى المجاورة،
وبمشاركة أكثر من  500شخص من أهالي القرية والقرى
المجاورة.
بدأ االحتفال الذي أقيم في قاعة مدرسة الضهور ،بكلمة
رئيس «مجال» ابراهيم دروي��ش شكر فيها المجلس البلدي
الحالي ،والمجلس السابق على احتضان الجمعية ،واأليادي
الخيرة التي دعمتها ،وساهمت في إنجاح النشاط .وأكد
مواصلة العمل في خدمة الشأن العام ،وفي تعزيز األلفة بين
اللبنانيين ،وتكثيف النشاطات الجامعة.
ثم كانت سهرة زجلية مع «جوقة العمر» ،وك��ان عشاء
قروي ،ث ّم قطع قالب الحلوى.

افتتاح مركز للعيون في جزين

افتتح المركز الوطني للعيون في صيدا فرعا ً له في جزين.
ورعت االفتتاح الذي أقيم في «مدينة الشالل» ،رئيسة المركز
نجالء مصطفى سعد ،بحضور نقيب م��ح � ّرري الصحافة
اللبنانية الياس ع��ون ،ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل
حرفوش وحشد من أهالي جزين ،ومسؤولة المركز المستحدث
في جزين فريال قطار التي رحبت بالحضور ،وأشادت بهذه
البادرة وما اضطلعت به سعد في هذا المجال ،شاكرة كل
القلوب الكبيرة التي اجتمعت على المحبة واالخوة الصادقة
والعطاء.

أهالي عيناتا األرز يدعون إلى وقف االعتداء
على الثروة الحرجية

طالب أهالي بلدة عيناتا األرز في بيان صدر أمس ،بوقف
االع��ت��داء على الثروة الحرجية ،إذ ترتهن مناشير الحطب
والفحم مئات الدونمات من أشجار السرو واللزاب والسنديان.
ولهذه الغاية ،جال عدد من شبان البلدة وأعضاء المجلس
البلدي ومختار عيناتا في األحراج ،مستنكرين ما يحصل من
اعتداء على البيئة ،إذ يعمد بعض أصحاب األمالك الخاصة
الذين يملكون نسب ًة مئوية ال تتعدّى العشرة في المئة من
األراضي المزروعة ،باالعتداء على الثروة الحرجية واألمالك
العامة والخاصة ،وتحويلها إلى مشاحر لتصنيع الفحم وبيع

بحجة حصولهم على رخصة تشحيل االشجار تبدأ
الحطب
ّ
اعتبارا ً من  15الشهر الحالي ،لكن هذا إذا تبقى شيء من الثروة
الحرجية قبل هذا التاريخ.
وكان االهالي قد تقدّموا بعريضة إلى محافظ البقاع ووزارة
البيئة لوقف هذا النزيف الذي تتع ّرض له الثروة الحرجية.
وق��ال عضو المجلس البلدي في عيناتا إدم��ون رحمة« :لقد
حصلوا على رخصة تقليم األشجار وتشحيلها ال قطعها ،من
ضمن صفقة بين بعض المتمولين في البلدة ومن يعملون على
قطع األشجار ،واستقدموا عددا ً من العمال السوريين حتى
قضوا على قسم كبير من األح��راج .أ ّما المطلوب فوقف هذه
المجزرة بحق البيئة».
وقدّر المختار منير رحمة قيمة الحطب المقطوع بعشرة آالف
طن وقال« :صالحيات رئيس البلدية تخ ّوله إعطاء تراخيص
للتشحيل ال لقطع األشجار .لقد أورثنا أجدادنا هذه المنطقة
الجميلة وبلدة ذات بيئة نظيفة لم نستطع المحافظة عليها»،
الفتا ً إل��ى أنّ هناك اعتداء على االم�لاك العامة والخاصة،
وأسبوعان كانا كافيين للقضاء على القسم األكبر من األحراج.
«وتقدّمنا بشكوى لدى محافظ بعلبك بشير خضر».
وطالب طوني رحمة وزارات الداخلية والبيئة والزراعة
بالتو ّقف عند ما يجري لح ّل هذا الموضوع« ،وإذا لم تتحرك
الدولة سنعمل على قطع الطرقات واالعتصام واالحتجاج حتى
وقف هذه المهزلة».

تراكم النفايات في قرى النبطية

تعاني عدّة بلدات في محافظة النبطية منذ خمسة أيام،
من تراكم النفايات في شوارع المدينة وقرى القضاء التابعة
التحاد بلديات الشقيف ،وفي الشوارع الرئيسية والفرعية،
بعد أن توقفت آليات جمع النفايات المنزلية عن العمل.
مكب
وأف��اد رئيس بلدية الكفور حسين دروي��ش ،إذ يقع
ّ
المكب عن
نفايات قرى االتحاد في خ��راج بلدته ،أنّ توقف
ّ
استقبال آليات جمع النفايات مردّه إلى حريق كبير أتى عليه
منذ أيام.
وأشار إلى أ ّنه يشرف شخصيا ً على قيام الج ّرافات بطمر
المكب إلطفاء الحريق ،إال أنه لم يحدّد وقت االنتهاء من طمره
ّ
المكب.
نهائيا ً أو متى تعاود اآلليات جمع النفايات ورميها في
ّ
وشكا األهالي من الدخان المتصاعد الذي أدّى إلى انبعاث
الروائح الكريهة وتل ّوث البيئة.

تنظيف شاطئ صور

ن� ّ
�ظ��م «م��س��رح اسطنبولي» وجمعية «ت��ي��رو للفنون»،
وبالتعاون مع بلدية صور ،حمل ًة لتنظيف الشاطئ في مدينة
صور وتحويله إلى مكان للثقافة والفنون .وشارك في الحملة
طالب «محترف تيرو للفنون».
وتستكمل الحملة عملها على مختلف شواطئ مدينة صور،
على أن ُتقدَّم أعمال فنية وكرنفالية عند االنتهاء من كل قسم.

جولة لكشافة البيئة في البقاع

تابعت «جمعية كشافة البيئة في لبنان» برنامجها للتربية
ّ
ونظمت جولة جديدة في محافظة البقاع لـ 40
الوطنية،
جواال ً ومرشدة من منتسبيها ضمن سلسلة نشاطات أطلقتها
الجمعية تحت عنوان «بالعلم واإليمان تبنى األوطان».
واستهدفت الجولة مدينة عنجر وقلعتها األثرية التي يعود
تاريخها إلى القرن الثامن للميالد ،وتعتبر من أهم المعالم
األثرية في لبنان ،إذ تش ّكل واحدة من كبريات المدن األموية

كشافة البيئة في عنجر

تنظيف شاطئ صور

الوفد اإلعالمي اإليطالي ورئيس بلدية شمع

