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متفرقات
ال�ب�ي��وت ،ف�ي�ض�ط��رون ل�ل�ه��رب» ك�م��ا يقول
جان عتر مدير مؤسسة الرعاية .وآخرون
«ت �ض �ط��ر امل��ؤس �س��ة إل ��ى ت�س�ل�ي�م�ه��م بعد
وقت قليل من دخولهمً ،
بناء على إشارة
املدعي العام بعد طلب األهل استردادهم
ب�م��وج��ب ت�ع�ه��د ي��وق�ع��ون��ه ب �ع��دم إرساله
مجددًا إلى الشارع» ،يضيف.
ل�ك��ن ،م��ن ي�ض�م��ن ع��دم ال �ع��ودة؟ «ال أحد،
ف�ل�ا م �ف��اع �ي��ل ق��ان��ون �ي��ة ل �ل �ت �ع �ه��د .مجرد
على ورق» ،يكمل عتر .وه��ذا يطرح
حبر ً
ت �س��اؤال ع��ن الشخصية ال�ق��ان��ون�ي��ة التي
تأمر بهذا الخروج .وفي جميع الحاالت
ال يمكن الوصول إال إلى خالصة واحدة:
كلمة ال��وال��د ه��ي ال�ع�ل�ي��ا ،ال ك�ل�ام الوزير
وال ال��دول��ة .ف�لا ش��يء سيمنع ال��وال��د من
اس�ت��رداد ابنه إال في ح��ال تعرض الطفل
للعنف أو اتهامه لوالده بأنه يدفعه إلى
التسول.
ي ��رح ��ل م� ��ن ي� ��رح� ��ل ،وي� �ب� �ق ��ى ف� ��ي البيت

بيت ّالرجاء هو
المؤسسة الوحيدة
المعترف بها رسميًا
لرعاية أطفال الشوارع

في الغالب) بتحويل الطفل إلى مؤسسة
الحياة األخرى .حياة،
للرعاية .هنا ،تبدأ
ً
ع�ل��ى عللها ،أش�ف��ى ح ��اال م��ن جلسة «24
ساعة» في املخفر .فهنا ،يؤويهم بيت لم
يألفوه في حياتهم السابقة .بيت له سقف
وج � ��دران .ل�ك�ن�ه��م ل��ن ي�ب�ق��وا ج�م�ي�ع��ًا فيه.
«ف�ث�م��ة أط �ف��ال ل��ن يحتملوا ع�ي�ش��ة أوالد

مجموعة أط�ف��ال ،فال يتركونه إال لزيارة
األه��ل .لكن« ،ثمة من ال يتركه أب�دًا ،حتى
لو بلغ السن التي تفرض عليه الرحيل».
وي �ع��ود ال�س�ب��ب ،ك�م��ا يشير ع�ت��ر ،إل��ى أن
«م�ع�ظ��م األط �ف��ال ال يملكون ه��وي��ة ،وفي
م �ث��ل ه ��ذه ال �ح��ال ي �خ��رج م��ن ال �ب �ي��ت إلى
السجن» .لكن ،بما أن إحصاءات املؤسسة
تشير إل��ى أن معظم ه��ؤالء ّإم��ا سوريون
ّ
وإما فلسطينيون ،ومن بعدهم لبنانيون،
فماذا يفعلون بغير اللبناني؟ «السوري
ي� ّ
�رح��ل ،أم��ا الفلسطيني ف��ال�ت��رح�ي��ل غير
وارد» .الوارد الوحيد هو إما العودة إلى
املخيم أو البقاء حيث ه��و إن ل��م تتوافر
معه أوراق تثبت شخصيته.
إذًا ،في البيت كل ش��يء :التعليم ،املنامة،
ال� �ل� �ع ��ب .ل� �ك ��ن ،رغ � ��م ك� ��ل ذل � ��ك «ال يشعر
ب �ع �ض �ه��م ب � ��األم � ��ان ،وخ �ص ��وص ��ًا الجدد
منهم .ف�ه��ؤالء يشتركون بصفة واحدة:
ال �ك��ذب» ،ي�ق��ول ع�ت� ّ�ر ،ش��ارح��ًا« :يحبكون
ح �ك��اي��اه��م ك �م��ا خ��ط �ط��وا ل �ه��ا ،خ��وف��ًا من

م��اض �ي �ه��م وع �ل ��ى أن �ف �س �ه��م وعائالتهم.
ي� �ن� �ك ��رون أس � �م ��اء ع��ائ�ل�ات �ه��م خصوصًا
وأس �م��اء ه��م ال�ص�غ�ي��رة أي �ض��ًا» .م��ع ذلك،
ث �م��ة م ��ا ي�ج�م�ع�ه��م :ق �ص �ص �ه��م ،ف �ن �ك��اد ال
ّ
ّ
تسول،
نميز بني حكاية خالد أو محمد:
سرقة ،نوم في ال��زواري��ب .لكن ،حتى هذا
ال �س��ري��ر امل��وس �م��ي ًف��ي ب �ي��ت ال ��رج ��اء ،لن
يستمر وق�ت��ًا ط��وي�لا .فالبيت يعاني من
ّ
صابًا
«نقص في امل��وازن��ة» ،بحسب عتر،
ٍ
ج ��ام غ�ض�ب��ه ع �ل��ى وزارة ال� �ش ��ؤون التي
«تعمد إل��ى خفض امل��وازن��ة حتى وصلت
منا
الحسومات إل��ى  ،%90كأنه مطلوب ّ
إطعامهم شعيرًا» .وأكثر من ذلك ،ال يحق
للمؤسسة ،بحسب العقد ،سوى احتضان
ً
 25ط �ف�ل�ا ،وه ��و ع ��دد ي�م�ك��ن ال�ت�ق��اط��ه من
زاوية واحدة في شارع الحمرا.
ل� �ك ��ن ،ه ��ل ال �ع �ت��ب ف �ق��ط ع �ل��ى الشؤون؟
ترفض سالم شريم ،رئيسة قسم األحداث
ّ
املعرضني لخطر االنحراف في الوزارة ،هذا
«املوازنة لم تنخفض،
«الهجوم» ،قائلة إن
ّ
ك��ل م��ا ف��ي األم��ر أن�ن��ا ق��ارن��ا م��وازن��ة بيت
الرجاء بغيره من الجمعيات ،فوجدنا أن
الكلفة عالية ،فاعتمدنا سعر كلفة مالئمًا
للطفل» .ب��ات��ت امل��وازن��ة نحو
ه��و  22أل�ف��ًا ً
 300مليون ب��دال م��ن  600م�ل�ي��ون« .وهو
ما يدفع ،كما تتابع شريم ،إلى التساؤل
عن البرامج التي كان يقوم بها البيت قبل
خفض امل��وازن��ة؟» ،وخصوصًا مع وجود
مساعدة اجتماعية بدوام جزئي ،وهو ما
يخالف بنود العقد ال��ذي يفرض وجود
م�س��اع��دة ب ��دوام ك��ام��ل؟ اإلج��اب��ة ع��ن هذا
السؤال« :لن تكون في مصلحة أصحاب
البيت ربما».
م��ع ذل ��ك ،ال تنكر ش��ري��م أن ه��ذه املوازنة
ت �م��ر «ب �ط �ل �ع��ات ون � � ��زالت ح �س��ب توافر
االع �ت �م��ادات» .ي�ض��اف إل��ى ذل��ك «الوضع
السياسي والتغيير املستمر في الوزارة،
إض��اف��ة إل��ى غياب استراتيجية واضحة
ملوضوع أطفال الشوارع ،وخصوصًا أننا
نضطر إلى إقناع كل وزير جديد بما كنا
قد أقنعنا به من سبقه».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ال ت �ض��م دائ � � ��رة األح � � � ��داث إال
ّ
يضطرها
ال��رئ�ي�س��ة ،ب�ح�س��ب ق��ول �ه��ا ،م��ا
�ى «ب�ي��ت الرجاء»
إل��ى ال�ق�ي��ام ب��زي��ارات إل� ً
إلع��داد التقارير عنه ب��دال من املساعدات
االجتماعيات اللواتي يفترض أن يقمن
لكنهن لسن موجودات اآلن،
بهذا الدور...
ّ
فمرسوم تعيينهن ينتظر انعقاد جلسات
الحكومة.
ّ
دائ � � ��رة ن ��اق �ص ��ة .وب� �ي ��ت ي �ت �ي��م ع �ل��ى «قد
ال �ح��ال» ب�ب��رام��ج م�ت��واض�ع��ة .وك�ل�م��ا جاء
وزي ��ر ،ت�ع��ود القضية ،تمامًا مثل أطفال
الشوارع إلى نقطة االنطالق .يبقى ّ األمل
ف��ي ال��وزي��ر الجديد ال��ذي وض��ع ح��ل هذه
املشكلة على جدول أولوياته.

سهرة الجنوبيني بالبيت من آثار االحتالل اإلسرائيلي!
بنت جبيل ــ داني األمين
كعادتهم ،التزم أبناء القرى الحدودية
م�ن��ازل�ه��م ف��ي ل�ي�ل��ة رأس ال �س �ن��ة ،بعيدًا
م ��ن امل �ط��اع��م وامل�ل�اه ��ي ال �ت��ي يقصدها
ع��ادة الكثير من اللبنانيني من املناطق
األخرى« .منذ أيام االحتالل اإلسرائيلي،
نلتزم منازلنا حتى في ليلة رأس السنة
ف��ي س �ه��رة ع��ائ �ل �ي��ة ،ن�ص�ن��ع الحلويات
امل�ن��زل�ي��ة ون�ش��اه��د م��ا ت�ع��رض��ه شاشات
التلفزيون من برامج خاصة لهذه الليلة»،
منصور من بلدة عيترون،
تقول رئيفة
ً
وت � �ض � �ي� ��ف« :أص � �ل� ��ا م � ��ا ف � ��ي باملنطقة
م�ط��اع��م وم �ق��اه��ي خ ��رج ه�ي��ك مناسبة،
خ��اص��ة ب�س�ب��ب األوض� � ��اع االقتصادية
ّ
املتردية واألمنية الحذرة دائمًا» ،ثم تهز
برأسها وه��ي تقول« :حتى التحرير لم
يفلح ف��ي إدخ��ال ال��دول��ة ،بما تعنيه من
مشاريع إنمائية ،إلى هنا ،ولو تعويضًا
ع��ن ال �ح��رم��ان خ�ل�ال س �ن��وات االحتالل
القاسية» .وإن كان في ما تقوله السيدة
ج��ان��ب كبير م��ن ال �ص��واب ،إال أن أجواء
ذك � ��رى ع � ��اش � ��وراء ،س��اه �م��ت أي� �ض ��ًا في
االم �ت �ن��اع ع��ن االح �ت �ف��ال ف��ي ل�ي�ل��ة رأس
ال �س �ن��ة .ال ب ��ل إن ب �ع��ض أه ��ال ��ي القرى
وال �ب �ل��دات اس �ت �م� ّ�روا ل�ي�ل��ة رأس السنة

أصال ما في
ً
بالمنطقة مطاعم
ومقاهي خرج هيك
مناسبة

بإقامة مجالس العزاء الحسينية مع أن
العاشر من محرم قد فات .وتوكيد ًّا على
ذلك يقول فادي ترمس ،من بلدة طلوسة
(ق�ض��اء مرجعيون)« :ال ن��زال ف��ي أجواء
الحزن العاشورائي ،وعاداتنا ال تسمح
لنا بإقامة أي مظهر للفرح في مثل هذه
األيام ،إضافة إلى أن هذه البلدات خالية
من أماكن األفراح واملالهي الليلية ،حتى
أن ال �ق��رى ال �ح ��دودي ��ة ،ب��اس�ت�ث�ن��اء بلدة
م��رج �ع �ي��ون ،ل �ي��س ف�ي�ه��ا م �ط��اع��م كبرى
ص��ال �ح��ة ل �ل �س �ه��ر» .أم ��ا ال �س �ب��ب الثالث
بالسهرات البيتوتية فهو تأثر األهالي

بما بثته الشاشات اللبنانية ،قبل ليلة
لعام
رأس السنة ،من توقعات الفلكيني ّ
 ،2010ال س �ي �م��ا ل �ج �ه��ة إم �ك��ان �ي��ة شن
ح��رب إس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى ل�ب�ن��ان .ال ب��ل إن
ع�ل��ي ح �م��زة م��ن ب �ل��دة ال�ج�م�ي�ج�م��ةّ ،قال
ّ
إن وال��دت��ه «ردت ط�ق��م ط�ن��اج��ر التيفال
ال � ��ذي اش �ت��رت��ه م �ن ّ��ذ أي � ��ام ب �م �ئ��ة دوالر،
ب�ع��د س�م��اع�ه��ا ت��وق �ع��ات م�ي�ش��ال حايك
لعام  ،2010عن أن حربًا مقبلة يمكن أن
تحصل بعد ثالثة أشهر!» .ويثير التاجر
حسن داغ��ر م��ا يتناقله بعض األهالي،
ً
ّ
االقتصادية للفلكيني
نقال عن التوقعات
م��ن إم �ك��ان �ي��ة ارت� �ف ��اع أس �ع��ار العقارات
ف��ي ال �ج �ن��وب ،م��ا ق��د ي�س��اه��م ف��ي زيادة
ال �ط �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ق �ب��ل ارت� �ف ��اع أسعارها،
وي ��ردف« :ح�ت��ى أن بعض النسوة بدأن
يطالنب أزواج �ه��ن ب�ش��راء ال�ع�ق��ارات قبل
ارت �ف��اع أس �ع��اره��ا» .أم ��ا ك�ي��ف سيرتفع
س �ع��ر ال� �ع� �ق ��ارات م ��ع أن ح ��رب ��ًا ستقع؟
ف� �ه ��ذا وح � � ��ده ي �ش �ي��ر إل � ��ى ش � ��دة خوف
ال �ن ��اس ل ��درج ��ة ت�ع�ط�ي��ل ع �ق��ول �ه��م .وفي
ه��ذا السياق يقول رام��ي ازري��ق« :طلبت
ّ
مني وال��دت��ي االن�ت�ظ��ار أش�ه�رًا ّع��دة قبل
بدء بناء منزلي ألن ّ
منجمًا توقع حربًا
هذا العام ،فالجنوبيون يعتبرون أن أي
حرب مقبلة تعني دمار منازلهم».

متعاقدو املهني يدعون
إلى إقرار قانون مباراة التثبيت
ط��ال�ب��ت اللجنة العليا ل�لأس��ات��ذة امل�ت�ع��اق��دي��ن ف��ي التعليم امل�ه�ن��ي والتقني
الرسمي في لبنان املجلس النيابي بضرورة إقرار القانون رقم 2009/136
ال��ذي يمنح األس��ات��ذة املتعاقدين بموجبه التقدم إل��ى مباراة التثبيت التي
تجريها دائرة املباريات في مجلس الخدمة املدنية ،على أن يصار إلى تعيني
الفائزين ف��ي م�لاك مديرية التعليم املهني» .مطالبة اللجنة ج��اءت خالل
االجتماع ال��ذي عقدته أم��س ملناقشة موضوع تثبيت األس��ات��ذة والظروف
الصعبة التي يعانون منها ،لجهة املحافظة على دوامهم التعليمي ولجهة
ت��أم�ين مستلزماتهم ال�ح�ي��ات�ي��ة .وق��د دع ��ت ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ،إل��ى إقامة
جمعيات عمومية في املعاهد وامل��دارس املهنية كلها لوضع األساتذة في
تفاصيل التحركات واملستجدات وإبقاء اجتماعات اللجنة العليا مفتوحة.

ّ
هل يتحول منزل فؤاد شهاب إلى متحف وطني؟
ّ
وجه رئيس «جمعية إنماء طرابلس وامليناء» ،أنطوان حبيب ،كتابًا مفتوحًا
إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ،اقترح فيه «تحويل منزل
ال��رئ�ي��س ال �ل��واء ف��ؤاد ش�ه��اب إل��ى متحف وط �ن��ي» .وط��ال��ب حبيب الرئيس
بالتدخل التخاذ ق��رار يقضي بتصنيف بيت الرئيس شهاب بيتًا أثريًا،
على أن ّ
يتحول الحقًا إلى متحف وطني تحت إشراف وزارة السياحة».
أما الدوافع التي تحدث عنها حبيب فهي «أن الرئيس شهاب الذي بنى دولة
املؤسسات من مجلس الخدمة املدنية ،إلى الضمان االجتماعي والتفتيش
املركزي وديوان املحاسبة يستحق من اللبنانيني االحترام والتقدير ً
وفاء
ألعماله ونظافة كفه».

اختتام عاشوراء األطفال في برج رحال
اختتمت كشافة الرسالة اإلسالمية في بلدة
ب��رج رح��ال ،أم��س ،مجالس ع��اش��وراء األطفال
ف��ي ال�ن��ادي الحسيني .وق��د ش��ددت املسؤولة
ال�ك�ش�ف�ي��ة ران �ي��ة خ��ري��س ،ف��ي ك�ل�م�ت�ه��ا ،على
«أهمية تعلم األجيال املبادىء الحسينية التي
تدعو إل��ى املحبة والتسامح» .وك��ان��ت كشافة
الرسالة قد أحيت األيام العاشورائية لألطفال
ف��ي ب��رج رح ��ال ،ع�ل��ى أن ت�ع�م��م ف��ي السنوات
بلدات أخرى
املقبلة في ٍ

سيارة إطفاء وإسعاف «موتوسيكل» إلى بلدية صيدا
ّ
تسلم رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن ال�ب��زري م��ن وف��د الهيئة
اإلسالمية للرعاية ،برئاسة مطاع مجذوب ،وحضور قائد فوج إطفاء بلدية
صيدا زهير حنقير وع��دد من املتطوعني في الفوج ،هبة مقدمة إلى فوج
اإلطفاء ،وهي عبارة عن عربة إطفاء وإسعاف «موتوسيكل» على قياس
ّ
مصغر ،مخصصة ألحياء صيدا الداخلية.
ّ
ورأى البزري أن الهبة خطوة في الشراكة الحقيقية بني بلدية صيدا واملجتمع
ّ
األه�ل��ي ،وت��أت��ي ف��ي إط��ار أن املدينة معرضة لخطر ال�ح��رائ��ق ،وشوارعها
القديمة ضيقة ال تسمح بدخول عربات اإلطفاء.
وشرح حنقير «أن رجال اإلطفاء يجدون صعوبة في الوصول إلى الحريق
عند حصوله في أحياء صيدا القديمة ،نظرًا إلى سيارات اإلطفاء الكبيرة
الحجم ،ولكون األماكن واملحال متجاورة وقريبة بعضها من بعض».

املكتب التربوي لـ  14آذار:
لتحصني التعليم الثانوي
طالب القطاع الثانوي في املكتب التربوي لقوى  14آذار «بوجوب أن يكون
تعزيز التربية والتعليم وتحصني التعليم الثانوي من أولويات الحكومة».
بيان أصدره أمس« ،حكومة الرئيس
تحت هذا العنوان ،دعا القطاع ،في ٍ
سعد الحريري على الصعيد األكاديمي إلى زيادة ميزانية وزارة التربية
والتعليم العالي ،لتتمكن من مواكبة التطبيق الكامل للروزنامة التربوية
املفترضة ،إضافة إلى توفير كل املستلزمات لتطبيق املنهجية الجديدة،
وخ�ص��وص��ًا ت��دري��س امل ��واد اإلج��رائ�ي��ة وت��أم�ين املستلزمات اللوجستية
ل�ل�ث��ان��وي��ات» .ك��ذل��ك ط��ال��ب ب��إي�ج��اد ح��ل ملشكلة األس��ات��ذة ال��ذي��ن ل��م يعد
ب�م�ق��دوره��م م�م��ارس��ة مهامهم الوظيفية عبر إعطائهم بعض الحوافز
التي تؤمن لهم حقوقهم وح��ل مشكلة الفائض من األس��ات��ذة الثانويني
الناجحني ف��ي م�ب��اراة مجلس الخدمة امل��دن�ي��ة ...وعلى الصعيد املطلبي،
طالب القطاع بإعادة االعتبار إل��ى موقع األستاذ الثانوي وإع��ادة النظر
في القوانني التي ترعى مالك التعليم الثانوي ،إضافة إلى تعزيز تقديمات
تعاونية موظفي الدولة.

اعتصام بيئي في عني دارة
ّ
تنظم «لجنة شباب عني دارة ـــــ قضاء عاليه» اعتصامًا بيئيًا في منطقة
«املارغة» ،السهل الزراعي في البلدة ،الثانية عشرة ظهر األحد املقبل .وتأتي
هذه الخطوة «استنكارًا الستمرار عمل املرامل ورفضًا للسد املزمع إقامته
في املنطقة».

9

