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مخيبر أطلق دليل «قواعد السلوك البرملانية»
أطلق النائب غسان مخيبر أمس في عمان ـــــ األردن ،بصفته رئيس
منظمة «برملانيون عرب ضد الفساد» ،دليل البرملانيني حول األخالقيات
وقواعد السلوك البرملانية باللغة العربية.
جاء ذلك في خالل ورشة عمل دعت إليها منظمة «برملانيون عرب ضد
الفساد» ومنظمة «وستمنستر للديموقراطية» .وناقشت الورشة األوضاع
السياسية والتشريعية في عدد من الدول العربية في مجال أنظمة
األخالقيات البرملانية والوزارية في ضوء الدليل ،وبحثت في إمكان إطالق
مشاريع لتطوير أنظمة األخالقيات البرملانية والوزارية في عدد من الدول
العربية.
وأمل مخيبر االستفادة من التجارب العاملية الناجحة ،ودعا إلى استعمال
الدليل إلنتاج أنظمة فعالة لألخالقيات وقواعد السلوك البرملانية والوزارية
في الدول العربية ،التي هي أحوج ما يكون لتطوير منظومات فعالة
ملكافحة الفساد والوقاية منه ،بموازاة تطوير الديموقراطية فيها وسيادة
القانون وحقوق اإلنسان.
نبتت الخيم املخالفة عند بحر صور كالطحالب في زمن غياب الدولة (أرشيف ــ حسن بحسون)

ّ
الخيم البحرية في صور :تسوية ضرورية

ّ
تستعد صور للموسم
السياحي عبر القيام بتجهيز
خيمها .لكن إلى اآلن ،ال
يمكن التأكيد ما إذا كان
املوسم سيبدأ كما خطط
له أو سيتأجل ،ذلك ّأن الخيم
تواجه مشكلة التعدي على
األمالك البحرية التابعة لوزارة
األشغال
صور ــ آمال خليل
ّ
فرحة بلدية صور لم تتم ،فبعدما حددت
م ��وع� �دًا إلط �ل��اق م� �ش ��روع ت��أه �ي��ل الخيم
البحرية في منطقة رأس الجمل الواقعة
ع�ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش ال �غ��رب��ي ل�ل�م��دي�ن��ة ،قبل
م��وس��م الصيف امل�ق�ب��ل ،اض�ط��رت لتأجيل
املوعد بسبب «انتفاضة» التعديات على
األم�ل�اك العامة والبحرية التي ب��دأت في
منتصف آذار املاضي .كانت البلدية تأمل
أن يبدأ التدشني قبل الصيف ،بما ينعكس
إيجابًا على حركة رواد البحر والسياح
ال ��ذي ��ن ي� �ق� �ص ��دون ت �ل��ك امل �ن �ط �ق��ة للتنزه
والسباحة ،لكن طلب املوافقة على مباشرة
التنظيم «علق» في املديرية العامة لقوى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي .ف�ب�ع��دم��ا أح��ال��ت البلدية
املشروع إلى األطراف املعنية ،ومن بينها
ق��ائ��د ال � ��درك ف ��ي ال �ج �ن��وب ال�ع�م�ي��د منذر
األيوبي ،املطلوب موافقته على املشروع،
جاءت النتيجة «حجز» املديرية للمشروع
حتى يتسنى لها ال��وق��ت للتمحيص في
قانونية استخدام تلك املنطقة لالستثمار
ال � �س � �ي� ��اح� ��ي ،خ� �ص ��وص ��ًا أن � �ه� ��ا مصنفة
ف��ي األص� ��ل ت�ح��ت خ��ان��ة «غ �ي��ر قانونية»
لوقوعها على األم�ل�اك البحرية اململوكة
م��ن وزارة النقل واألش �غ��ال ال�ع��ام��ة .وبما
أن دراسة املشروع لدى املديرية «ستأخذ
وقتًا» ،فإن موعد إطالق املشروع سيؤجل
مبدئيًا إلى العام املقبل ،حسب ما ّ
ترجح
البلدية.
قرار الحجز سيمدد «صالحية» الفوضى
في منطقة رأس الجمل ،التي نبتت فيها
الخيم البحرية كالطحالب في زمن غياب
ال��دول��ة .ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ،استقرت
الخيم املخالفة على العدد تسعة ،وكلها
ال تخضع لتصميم وال ملساحة محددة.
واألنكى من ذلك كله أنها ال تخضع لنظام
واح� � ��د ،ف �ك��ل واح� � ��دة م �ن �ه��ا ل �ه��ا نظامها
وأس � �ع ��اره ��ا وم ��وق ��ف س � �ي� ��ارات روادها
وم�ط�ع�م�ه��ا ،وط��ري�ق�ت�ه��ا ف��ي ص ��رف املياه
املبتذلة الناتجة منها ،ومن زوارها .ومع
ذلك ،هي خيم مقصودة وأبوابها مشرعة
وجاهزة الستقبال الرواد على مدار السنة،
رغم وجودها في مثلث مقابر املدينة.
ما استطاعت البلدية فعله إلى اآلن على
ط��ري��ق تسوية أوض��اع�ه��ا ف��ي الشكل ،هو

ّ
متخصصني
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �م �ه �ن��دس�ي�ن
لوضع تصميمات هندسية ج��دي��دة لها،
على أن تكون عقب تدشينها تحت إشراف
البلدية وإدارتها ،ال سيما لناحية ضبط
األس� �ع ��ار وخ ��دم ��ة ال ��زب ��ائ ��ن ،إض ��اف ��ة إلى
مراعاة الشروط البيئية والسالمة العامة.
ه��ذه ال�خ�ي��م ال�ت��ي ت�ع��ود إل��ى زم��ن الحرب
األه �ل �ي��ة ل ��م ت �ع��د ال��وح �ي��دة ع �ل��ى األمالك
البحرية في املدينة ،فليس بعيدًا عن رأس
الجمل« ،نبتت» من دون سابق إنذار خالل
الصيف املاضي ،ثالث خيم على الشاطئ
ال�ص�خ��ري ب �م �ح��اذاة ال �ك��ورن �ي��ش .ل��م يكن
القرار بلديًا ،بل شخصيًا ،إذ ّ
قرر عدد من
الصوريني استحداث خيم لهم على غرار
الخيم السياحية املنتشرة على شواطئ
شبه الجزيرة الصورية .بدأ األمر بخيمة
واحدة ،ما أثار غيرة شخص آخر ،فكانت
ل��ه خ�ي�م�ت��ه ال �خ��اص��ة .خ �ط��وة الصوريني
أث � ��ارت «ح �ف �ي �ظ��ة ط��ائ �ف �ي��ة» ل ��دى صوري
ث��ال��ث ،ف��أن �ش��أ خ �ي �م��ة .ب�ق�ي��ت ه ��ذه الخيم
على حالها تستقبل الرواد والزبائن ،إلى
أن أزي �ل��ت ف��ي أح��د أي ��ام ال�ش�ت��اء املاضي،
ل �ي��س ب �ق��وة ال �ن �ظ��ام ب ��ل ب �ق��وة العاصفة
ال �ت��ي ض��رب��ت امل��دي �ن��ة ف ��ي ح �ي �ن �ه��ا .لكن،
حتى العاصفة ل��م تنه امل�خ��ال�ف��ة ،إذ أعاد
ّ
أصحابها ترتيبها ،مستعدين للموسم

المحميات
ّ
الطبيعية

ف��ي  9آذار ع��ام  ،1992ص��در القانون
ال��رق��م  121معلنًا ج��زر ال�ن�خ��ل وحرج
إه��دن «محميات طبيعية» .وب�ين عامي
 1992و ،1999ش� ّ�رع مجلس ال�ن��واب 7
محميات طبيعية تغطي نحو  %2من
األراض ��ي اللبنانية .وب�ين ع��ام��ي 1996
و ،1997أع�ل�ن��ت وزارة البيئة  15غابة
محمية تحظر ن�ش��اط��ات ال��رع��ي وقطع
األشجار وحصاد النباتات البرية فيها.
وف��ي ع��ام  ،1998أع�ل�ن��ت وزارة البيئة
أي�ض��ًا أن ال�ع��دي��د م��ن األن �ه��ار والوديان
وق� �م ��م ال �ج �ب ��ال ق ��د ص � ��ار م ��ن املواقع
املحمية .أما املحميات فهي :أرز تنورين
وأرز ال �ش��وف وح� ��رج إه� ��دن ومحمية
بنتاعل واليمونة وجزر النخل وشاطئ
صور وكرم شباط

ال�س�ي��اح��ي ال �ج��دي��د ،ف�ه��ل ت �ص� ّ�وب القوى
األمنية عينها عليها إلزالتها أم تعصى
ع�ل�ي�ه��ا ك �م��ا ع �ص��ت ل�ح�ظ��ة إن �ش��ائ �ه��ا ..أم
يتغاضون عنها بتغطية ما؟
ال �ش �ب �ه��ة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال ت �ل�اح ��ق الخيم
ال�خ��ارج��ة ع��ن ال�ق��ان��ون فحسب ،ب��ل طالت
ال �خ �ي��م ال �ب �ح��ري��ة ع �ل��ى ال �ش��اط��ئ الرملي
ال�ج�ن��وب��ي ال��واق �ع��ة ض�م��ن م�ح�م�ي��ة صور
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة .ف ��ال �ش ��اط ��ئ ك � ��ان ق� ��د خضع
ل�ل�ت�س��وي��ة وال �ت �ن �ظ �ي��م م �ن��ذ إع�ل��ان إنشاء
املحمية ع��ام  1998وانخفض ع��دد الخيم
السياحية تدريجًا من مئة واثنتي عشرة
خيمة ليرسو أخ�ي�رًا على تسع وأربعني
خ� �ي� �م ��ة اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة س� �ي ��اح� �ي ��ة .ورغم
اس �ت �ق��رار ال �ع��دد ع �ن��د ه ��ذا ال �ح��د ،تسعى
وزارة البيئة ،التي تتولى إدارة املحمية،
إل��ى خ�ف��ض ه��ذا ال �ع��دد أك �ث��ر .وه��ي تدأب
منذ عام  2005على إرسال طلبات تقضي
بخفض العدد إلى أربعني خيمة استنادًا
إلى دراسة كانت قد أجرتها على الشاطئ
ال��رم �ل��ي وب� ّ�ي �ن��ت «وج � ��وب خ �ف��ض نسبة
استخدامه من العموم لحماية السالحف
ال�ب�ح��ري��ة وال �ت �ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي وتقليل
ح�ج��م ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ال ��ذي ق��د يتوجه
نحو البحر».
وف��ي ك��ل س�ن��ة ،ك��ان ط�ل��ب ال� ��وزارة خفض
ال �ع��دد ال ي�م��ر ب�س�ب��ب ت��دخ��ل الوساطات
السياسية للتغاضي وإب�ق��اء ال�ع��دد على
ما هو عليه بعد أن يتقدم كل من املحمية
والبلدية بطلب اس�ت��رح��ام للمستثمرين
ال�ت�س�ع��ة إل ّب�ق��ائ�ه��م ف��ي نعيم ال�ص�ي��ف في
ص ��ور .ل �ك��ن م��دي��ر امل�ح�م�ي��ة ن�ف�س��ه ،حسن
حمزة ،يشير إلى إصرار الوزارة هذه املرة
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ط�ل�ب�ه��ا ،م��ا أوج� ��ب تحركًا
ملستثمري الخيم الذين استشعروا الخطر
امل �س �ت �ج��د ،خ �ص��وص��ا ب �ع��د ت ��أخ ��ر البدء
بالتجهيز ملوسم الصيف الذي كانت تقوم
به البلدية بدءًا من أواخر شهر نيسان إثر
إتمام عملية تقديم الطلبات.
حاليًا ،تنتظر املحمية والبلدية موافقة
ال ��وزارة على إب�ق��اء ال�ع��دد كما ه��و .حمزة
ي �س �ت �ع�ين ب �خ �ب��رت��ه ال �ع �ل �م �ي��ة إلث� �ب ��ات أن
«ال�خ�ي��م ال�ت�س��ع ال��زائ��دة ل��ن تقيم القيامة
ع �ل��ى ال� �ش ��اط ��ئ» ،ف��امل �ن �ط �ق��ة ال��رم �ل �ي��ة من
امل�ح�م�ي��ة امل �م �ت��دة ع�ل��ى م�س��اح��ة  380ألف
هكتار ،تتحمل برأيه عددًا كبيرًا من الرواد
في ّالشاطئ املفتوح للعموم .بل إن حمزة
ي �ف��ض��ل «اس �ت �ي �ع��اب �ه��م ف ��ي خ �ي��م تحتوي
وملحقة بخرانات
على مراحيض مجهزة
ً
ل�ج�م��ع امل �ي��اه امل �ب �ت��ذل��ة ،ب� ��دال م��ن تحويل
أجزاء من الشاطئ املحمي إلى مراحيض».
وي�ص� ّ�ر امل��دي��ر على تمرير ال��رق��م كما هو
ه��ذا الصيف أي�ض��ًا «منعًا لخلق مشكلة
اق�ت�ص��ادي��ة ألص �ح��اب ال�خ�ي��م املستبعدة،
الى جانب االستنسابية والوساطة التي
قد تحكم اختيار املرشحني لالستمرار أو
ل�لاس�ت�ب�ع��اد» .وم��ن امل�ق��رر أن ي��رس��ل طلب
استرحام للوزارة يشرح فيه أن «ال ضرر
على املحمية من الخيم التسع ،بل املشكلة
ف��ي ح�ج��ب امل �ي��زان �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ا من
الوزارة ورواتب املوظفني منذ عام »2008
يشير حمزة.

أكاليل في مكان استشهاد الزميل أبو رحال
وضع إعالميو منطقتي حاصبيا ومرجعيون أكاليل من الزهر في مكان
استشهاد الزميل عساف أبو رحال وعنصرين من الجيش اللبناني عند
مدخل بلدة العديسة ،بمشاركة النائب قاسم هاشم وضباط من الجيش
وزوجة الشهيد أبو رحال ونجله ،ملناسبة ذكرى شهداء الصحافة.
نائب نقيب املصورين ،الزميل لطف الله
ضاهر ،ألقى كلمة النقابة ،جاء فيها« :لم يبعد
الشهيد عساف أبو رحال بني تواريخ الوطن،
وكأنه أراد عن سابق إصرار أن يكون قربانًا،
مرة للصحافة ،ومرة للوطن .لقد حمل صليبه
من بلدته الوادعة إلى شقيقتها العديسة،
فجسد وحدة وطنية غالية قد ال يريدها
البعض ،لكننا نحن اإلعالميني نؤكد أمام
مكان استشهادك أننا نريدها».

«الشعب يريد شاطئًا نظيفًا»
للعام الخامس عشر على التوالي ،أطلقت «جمعية األزرق الكبير» ،أمس،
حملة تنظيف الشاطئ من املوقع املقابل لصخرة الروشة ،تحت شعار
«الشعب يريد شاطئًا نظيفًا».
وفي بيروت ومختلف املناطق ،رفعت األوساخ عن الشاطئ ،والتنظيف
لم يقتصر على السطح فقط ،بل وصل إلى قعر البحر ،حيث نظف
غواصون من بحرية الجيش والدفاع املدني ونوادي غوص ،قعر البحر،
وزرعت الفتات توعوية تدعو الغواصني الهواة إلى املحافظة على األحياء
البحرية وبيئتها.
وأوضحت «جمعية األزرق الكبير» في بيان ،أنها زارت مع تالمذة مدارس
وجامعات القصر الرئاسي في بعبدا ،ملنح الرئيس ميشال سليمان لقب
وصي أبجدية البيئة البحرية ،وتسليمه عددًا من املطالب البيئية التي تبغي
تحقيقها لخير البيئة البحرية في لبنان.

اليوم العاملي للصليب األحمر والهالل األحمر
وجه رئيس الصليب األحمر اللبناني الشيخ سامي الدحداح ،رسالة
ملناسبة اليوم العاملي للصليب األحمر والهالل األحمر الذي يصادف
في الثامن من أيار ،وإطالق الحملة املالية السنوية  ،2011تحت شعار
«منعطي من قلبنا».
وقال الدحداح إن الصليب األحمر اللبناني تمكن في عام  2010من
تقديم نحو  62,000خدمة إنسانية متنوعة .وتابع :بلغ حجم املصاريف
التشغيلية لهذه الخدمات والنشاطات نحو  8,7مليارات ليرة تقريبًا،
مبينة تفصيليًا في التقرير املالي السنوي الصادر عن الجمعية.
وجدد الشكر باسمه وباسم كل املتطوعني والعاملني في الجمعية لكل
من مد يد العون إلى الصليب األحمر اللبناني ليكون إلى جانب املتأملني
واملستغيثني .وختم الدحداح« ً :ندعو الخيرين إلى تأكيد عقدهم اإلنساني
بإعادة ترجمة اندفاعهم فعال إراديًا باإلسهام واملساعدة ملصلحة من هم
بحاجة عبر الصليب األحمر اللبناني».
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