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تحقيق

المربع التربوي
ّ
غير آمن
كما في مخيم عني الحلوة،
كذلك على حدوده .الحذر
ّ
سيد املوقف ،واملدارس
املحيطة باملخيم عاشت
أمس ارتباكًا ملحوظًا،
وخصوصًا أن عددًا من األهالي
اتخذ قرار التبكير بعطلة
عيدي امليالد ورأس السنة
ّ
تحسبًا ألي تدهور في الوضع
األمني .النيران الصديقة لها
سوابق ،وهي ال توفر أحدًا.
الوضع في املخيم ليس
أفضل ،وأهله ّ
عطلوا بدورهم
للبقاء قرب األوالد

خالد الغربي
لعلع الرصاص مجددًا داخل عني الحلوة،
واستأنف املتحاربون على السلطة جوالت
اشتباكات تكاد فصولها ال تنتهي .هكذا
يعيش أبناء عاصمة اللجوء الفلسطيني
ّ
تحت رح�م��ة س�لاح ع��اب��ث وم�خ��ل ب��األم��ن،
ن� �ي ��ران ��ه م �ت ��ى ان �ط �ل �ق��ت ال ت �ت ��وق ��ف ع�ن��د
ً
أحياء
حدود املخيم ،بل تطاول شظاياها
ص �ي��داوي��ة .أق ��رب ه ��ذه ال �ن �ق��اط اللبنانية
إلى مرمى النيران الفلسطينية ،ما يعرف
ف��ي ص �ي��دا ب �ـ«امل��رب��ع ال �ت��رب��وي» ،الن�ت�ش��ار
م��دارس لبنانية رسمية وخاصة وكليات
جامعية ف�ي��ه .ق��رب��ه م��ن املخيم جعل آالف
التالمذة يعيشون «تحت مبضع املتقاتلني
الفلسطينيني ورصاصهم» يقول األهالي.
فاللبنانيون بدورهم ،خافوا على أنفسهم
من االشتباكات داخل املخيم ،إذ ما املانع
أن يصيب رصاص طائش تالمذة مدارس
وحتى مدنيني لبنانيني؟ وكم من رصاص
طائش نال من لبنانيني في أماكن بعيدة
عن «أرض املعركة».
يتذكر صيداويون« :ألم تقتل فتاة لبنانية
قبل س �ن��وات ،عندما ك��ان��ت ت�ع��ود جدتها
ف��ي أح��د مستشفيات امل��دي�ن��ة فأصابتها
ط�ل�ق��ة ق��ات �ل��ة ب��رأس �ه��ا م �ص��دره��ا اش�ت�ب��اك
ف �ل �س �ط �ي �ن��ي» .م �ح �م ��ود ف �ض ��ل ل� ��م ي�ص��ب
ب��ال��رص��اص ،ب��ل ده �س �ت��ه س �ي��ارة «ك��ان��وا
م �ش �ت �ب �ك�ين ب��امل �خ �ي��م وك� �ن ��ت راك � ��ض م�ت��ل

امل �ج �ن��ون ت �ج �ي��ب ب �ن �ت��ي م ��ن م��درس �ت �ه��ا».
ت� �ق ��ول م �ع �ل �م��ة ف� ��ي م� ��درس� ��ة «ع ��ائ� �ش ��ة أم
امل ��ؤم� �ن�ي�ن» ،ال �ت��اب �ع��ة ل �ج �م �ع �ي��ة امل �ق��اص��د
ال � �خ � �ي ��ري ��ة إن � � ��ه «م � � ��ش ك � ��ل م � � ��رة ب �ت �س �ل��م
ال �ج��رة» .م��درس�ت�ه��ا ت�ض��م م�ئ��ات ال�ت�لام��ذة
االب �ت��دائ �ي�ين .وف��ي اش�ت�ب��اك س��اب��ق أن��زل��وا
إلى طبقة تحت األرض تحاشيًا لرصاص
كثيف م�ص��دره ح��ي السكة داخ��ل املخيم.
وق�ب��ل ذل��ك ،ن��ال رص��اص ع��اب��ر م��ن مهنية
صيدا .الرصاصة ال عيون لها ،وال ّ
تميز
ب�ين م�ق��ات��ل وم��دن��ي ،وت�ت�خ�ط��ى ح��دوده��ا.
واق � ��ع ت �ه �ك��م ع �ل�ي��ه ت�ل�م�ي��ذ ف ��رع ال �ك �ه��رب��اء
ً
م�ح�م��ود س �ع��د ،ق��ائ�ل�ا« :اط �ل��ب ال�ع�ل��م ول��و
على إيقاع أزيز الرصاص» ،وخصوصًا أن
التالمذة يالحظون االرتباك الذي تعيشه
إدارات م��دارس �ه��م م�ت��ى ك ��ان ال �ج��و ملبدًا
داخ��ل ع�ين ال�ح�ل��وة ،ف�ـ«امل�س��ؤول�ي��ة كبيرة،
وف��ي أرواح ن ��اس» ت�ق��ول م��دي��رة م��درس��ة،
اس �ت �ف �س��ارات �ه��ا دائ � �م� ��ة« :ك� �ي ��ف ال ��وض ��ع؟
بتكبر؟ بتهدا؟ أو بيشتبكوا؟».
ي�س��أل تلميذ ف��ي ث��ان��وي��ة ص�ي��دا الرسمية
للصبيان ،القريبة ج�دًا من املخيم ،بينما
ك ��ان ال��رص��اص ي�ن�ه�م��ر ف��ي ت�ش�ي�ي��ع قتيل
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي« :أس �ّ �ت ��اذ ،ك �ي��ف ب��دن��ا نتعلم
وال � ��رص � ��اص ش ��غ ��ال ب ��امل� �خ� �ي ��م؟» .أط �ف��ال
روض��ة الشهيد معروف سعد كانوا على
موعد مع احتفال ميالدي ينظمه برنامج
األم ��م امل�ت�ح��دة اإلن �م��ائ��ي ـــــ  ،UNDPأل�غ��اه
التوتر داخل املخيم ،فلم يوزع بابا نويل

شجرة امليالد ترتفع في صيدا والتحضيرات ّ
تعم املناطق
رفعت بلدية صيدا أمس شجرة ميالدية
ض �خ �م��ة ف ��ي س��اح��ة ال �ن �ج �م��ة ف ��ي وس��ط
م��دي�ن��ة ص �ي��دا (خ��ال��د ال �غ��رب��ي)ّ ،
وزي �ن��ت
س��اح��ات امل��دي �ن��ة وامل �س �ت��دي��رات ب��أزه��ار
امل �ي�لاد ال �ح �م��راء ،وم�خ�ت�ل��ف أن ��واع زينة
امل � �ي �ل�اد .وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ل�ت�ن�ه��ي
جملة م��ن ال�ت�س��اؤالت ،وال�س�ج��االت ،عن
أس�ب��اب ت��أخ��ر البلدية ف��ي ال�ق�ي��ام بزينة
امل �ي�ل�اد .ف�ق��د ت �خ� ّ�وف ك �ث �ي��رون م��ن أب�ن��اء
املدينة من أن يكون التأخر في التزيني،
مقدمة لعدم التزيني وعدم رفع الشجرة،
م��ا ي��ؤك��د معلومات ت ��رددت ع��ن ّ
تعرض
ال �ب �ل��دي��ة ل �ض �غ��وط أو «ل �ت �م �ن �ي��ات» م��ن
ج�ه��ات إس�لام�ي��ة ت��رف��ض ف�ك��رة االحتفاء
ّ
ب �ع �ي��د امل� �ي�ل�اد ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة .وع� � ��زز ه��ذه
امل �خ��اوف أن�ه��ا امل��رة األول ��ى ال�ت��ي تتأخر
فيها الزينة حتى هذا الوقت من السنة،
علمًا ب��أن مصادر بلدية كانت قد أكدت
ّ
ستزين
أن أسباب التأخير تقنية ،وأنها
على جاري العادة.
ّ
زي�ن��ة امل�ي�لاد غ��ط��ت معظم امل��دن وال�ق��رى
اللبنانية ،التي تستعد لالحتفاء بالعيد
ل �ي��ل ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل .ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ت�ق��ام
م �ج �م��وع��ة م ��ن االح� �ت� �ف ��االت وامل� �ع ��ارض

ف��ي أك�ث��ر م��ن م �ك��ان ،وم�ن�ه��ا م��ا يستفيد
م��ن امل �ي�لاد ليشجع ع�ل��ى تنمية امل ��وارد
املحلية.
فقد ّ
كرمت اللبنانية األولى وفاء سليمان
ملناسبة عيد امل�ي�لاد ،أط�ف��ال املؤسسات
االجتماعية املعنية بالوقاية من انحراف
األح � ��داث امل �ت �ع��اق��دة م��ع وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية ،خالل حفل غداء أقامته في
القصر الجمهوري على شرفهم تخلله
عرض مسرحي بعنوان «رحلة سانتا»،
ف��ي ح�ض��ور وزي��ر ال �ش��ؤون االجتماعية
وائل أبو فاعور.
ّ
جمعية
وفي البترون (جوانا عازار) ،تقيم
ّ
بترونيات معرض امليالد في بيت املونة.
ه��ي ال�س�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ال�ت��ي
ت � ��زور ال� �س � ّ�ي ��دة س �ع ��اد ال � �خ ��وري ب��رف�ق��ة
�رض.
ول��دي�ه��ا م ��ارون وس��ان��دي ه��ذا امل�ع� ّ
ت �ق ��ول« :األج � � ��واء ج�م�ي�ل��ة ،واأله� � � ّ�م أن �ه��ا
طبيعية يتخللها عرض ملنتجات ّ
ّ
بلدية
ّ
ّ
ّ
وألش�غ��ال ي��دوي��ة وحرفية» .ري��م طنوس
ّ
ه��ي األخ � ��رى ،ت ��رى ف��ي امل �ع��رض محطة
ّ
سنوية تستقطب الزائرين من مختلف
املناطق ليحتفلوا معًا بالعيد ولتكون
ّ
بلدية تغني
لهم فرصة ش��راء منتجات

م��ون�ت�ه��م .امل �ع��رض ال ��ذي أص �ب��ح تقليدًا
س�ن� ّ
�وي��ًا يجمع أه��ل ب�ل��دات ال�ب�ت��رون إلى
ج ��ان ��ب زائ � ��ري � ��ن م� ��ن م� �ن ��اط ��ق م�خ�ت�ل� ّف��ة
ل�لاح�ت�ف��ال بالعيد «ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ًا» ،إذ تمثل
الطبيعية وال�ب�ل� ّ
ّ
�دي��ة م��ن زيت
املنتجات
ال��زي�ت��ون وال�ن�ب�ي��ذ وم ��اء ال��زه��ر والعسل
ّ
ّ
اليدوية
واملربيات ،إضافة إلى األشغال
ّ
م ��ن ال �ش �م��ع وغ� �ي ��ره «ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري»
للمعرض.
أكثر من ثالثني بلدة في قضاء البترون
ت� �ش ��ارك ب �ش �ك��ل أو ب ��آخ ��ر ف ��ي امل �ع ��رض،
ّ
فجمعية «ب �ت��رون� ّ�ي��ات» ت�ش�ت��ري العديد
ّ
م��ن امل ��واد األول��ي��ة وامل�ن�ت�ج��ات م��ن أب�ن��اء
ً
ه��ذه البلدات ،فتشتري مثال الزعتر من
بلدة آسياّ ،القاورما من بلدة دوما ،دبس
ّ
الرمان من تنورين وغيرها من املنتجات
وت� �ت� �ك� �ف ��ل ت� �ص ��ري ��ف إن� � �ت � ��اج امل � ��زارع �ي��ن
واأله ��ل« .ه��ي طريقة لتثبيت امل��زارع�ين
ف ��ي أرض� �ه ��م» ت �ق��ول م ��دي ��رة ب �ت��رون� ّ�ي��ات
ّ
إي �م �ي��ه ف ��اع ��ور ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن ط�م��وح
ّ
الجمعية يبقى في زيادة إنتاج املزارعني
وت�ص��ري�ف��ه وت�س��وي�ق��ه بالطريقة املثلى،
على أم��ل ت�ص��دي��ره ف��ي ال�ق��ري��ب العاجل.
ف � ��اع � ��ور ت � �ح� � ّ�دث� ��ت ع � ��ن م� �ش� �غ ��ل خ � � ّ
�اص

أكثر من  30بلدة
شاركت في معرض
بترونيات للميالد

ّ
ّ
ّ
التدريبية
بالجمعية تنظم فيه الدورات
ّ
ال� ّ
�دوري��ة لألهالي بالتعاون م��عّ جمعية
ينّ
ّ
الشبان املسيحي  YMCAلحثهم على
ّ
اإلن� �ت ��اج ب �ط��ري �ق��ة ط �ب �ي �ع��ي��ة م �ئ��ة ب��امل�ئ��ة
واحترام في الوقت عينه مختلف معايير
ال �ن �ظ��اف��ة وال �س�ل�ام��ة ال �ع � ّ
�ام ��ة .ال�ج�م�ع� ّ�ي��ة
ّ
شجعت أي�ض��ًا منتجي النبيذ ف��ي بالد
البترون وع��دده��م نحو  8منتجني على
املزيد من اإلن�ت��اج وعملت على تسويق
منتجاتهم ،إل��ى ج��ان��ب ت�ع��زي��ز صناعة
زيت الزيتون حسب الطرق السليمة.
ض� � ّ�م امل� �ع ��رض إذًا امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ل� ّ
�دي��ة،
وع��دده��ا ي��زي��د ع�ل��ى خ�م�س�ين ن��وع��ًا إل��ى
ج ��ان ��ب األش � �غ� ��ال ال � �ي � ّ
�دوي ��ة وال �ح��رف� ّ�ي��ة
ّ
حسبما أكدت شانتال عون باسيل التي

ّ
ترعى امل�ع��رض .باسيل رأت أن املعرض
يستقطب الزائرين من املناطق اللبنانية
ّ
كافة بعدما أصبح تقليدًا سنويًا« .بدل
ّ
أن نعطي املواطن سمكة نعلمه الصيد»،
ّ
خ �ت �م��ت ب ��اس� �ي ��ل ،ف ��ي إش � � ��ارة إل � ��ى ح��ث
البترونيينّ على أن ينتجوا بأنفسهم.
وفي صور ،أقيم احتفال ميالدي ألطفال
امل��دي �ن��ة «ت �ح��ت ش �ع��ار ل �ك��ل ط �ف��ل ه��دي��ة،
ّ
ب��رع��اي��ة ب �ل��دي��ة ص� ��ور ،ح �ي��ث وزع ب��اب��ا
نويل ف��ي نهاية االحتفال ه��داي��ا امليالد
على أكثر من  500طفل.
وف��ي ع�ين إب��ل ،ق�ض��اء بنت جبيل (دان��ي
ً
األم � �ي � ��ن) ،ت� �ج � ّ�م ��ع أك � �ث ��ر م� ��ن  250ط �ف�ل�ا
اج �ت �م �ع��وا ،ن �ه ��ار أم � ��س ،ف ��ي ق ��اع ��ة األب
م ��اري ��وس خ �ي��ر ال �ل��ه ف ��ي م�ب�ن��ى ال�ب�ل��دي��ة
ل�لاح�ت�ف��ال ب�ع�ي��د م �ي�لاد ال�س�ي��د امل�س�ي��ح.
ّ
االحتفال الذي نظمته البلدية بالتعاون
م ��ع ن � ��ادي «ال� �ل� �ي ��ون ��ز» وج �م �ع �ي��ة «ب �ي��ت
ري�ت��ا ال�خ�ي��ري��ة» ،ح�ض��ره رئ�ي��س البلدية
فاروق بركات ذياب وممثلون عن النادي
والجمعية وأهالي األطفال الذين وزعت
عليهم الهدايا بعد سلسلة من النشاطات
الخاصة باملناسبة وأغاني ميالدية.
(األخبار)

