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متفرقات
مدارس
تربوية
نزحت
باتجاه
مناطق
أكثر أمنًا
(األخبار)

ً
هداياه على أطفال الروضة «أصال أهلهم
ل ��م ي �غ��ام��روا ف ��ي إرس��ال �ه��م إل ��ى ال��روض��ة
لقربها من املخيم ،كتدبير احترازي خشية
ت �ف� ّ�ج��ر ال� ��وض� ��ع» ،ت �ق��ول م ��دي ��رة ال��روض��ة
م ��ري ��م ال ��دي ��ران ��ي ،م �ض �ي �ف��ة« :امل �ت �ق��ات �ل��ون
ف��ي املخيم وزع ��وا ه��داي��اه��م على األط�ف��ال
رعبًا وت��روي�ع��ًا» .أم��ا م��درس��ة ع�ين الحلوة
ال��رس�م�ي��ة االب �ت��دائ �ي��ة ،ف�ل�ه��ا ق�ص��ة أخ ��رى.
املدرسة تقع في آخر تعمير عني الحلوة،
حدودها تالمس مخيم الطوارئ املعروف
ب��أن��ه ع��اص�م��ة األص��ول�ي�ين ال��ذي��ن ع ��ادة ما
ي �ك ��ون ��ون ال� �ط ��رف اآلخ � ��ر ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات
امل � �خ � �ي ��م .وق� � ��د ت �م ��وض �ع ��ت ف �ي �ه ��ا وح � ��دة
م��ن ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ح�م��اي��ة ال�ت�لام��ذة
ول �ح��راس��ة أح �ي��اء ال�ت�ع�م�ي��ر .ل�ن�ت�خ� ّ�ي��ل ّ
أي
وض��ع يكون عليه التالمذة واملعلمني في
ل�ح�ظ��ة «االش �ت �ب ��اك» ،وم��درس �ت �ه��م ع��رض��ة

المتقاتلون في
المخيم وزعوا هداياهم رعبًا
وترويعًا
لنيران متبادل ومن اتجاهات مختلفة؟
م��ؤس�س��ات ت��رب��وي��ة ق��ررت ع��دم االس�ت�م��رار
ب��ال �ص �م��ود وت �ع��ري��ض ت�لام��ذت �ه��ا لخطر
ح �ق �ي �ق ��ي داه � � � � ��م ،ف � �ن ��زح ��ت م � ��ن امل �ن �ط �ق��ة
باتجاه أماكن «آم�ن��ة» ال يصلها رصاص
«األع� ��دق� ��اء» ك �م��ا ه��ي ح ��ال م�ك�ت�ب��ة أط �ف��ال
ص �ي��دا ال�ت��اب�ع��ة مل��ؤس�س��ة ال �ح��ري��ري ال�ت��ي
انتقلت سابقًا إلى مكان خارج التعمير.
ه ��ذا خ � ��ارج امل �خ �ي��م ،أم ��ا داخ �ل ��ه ف �ق��د مللم
س�ك��ان��ه أم ��س ج� ��راح ج��ول��ة ع�ن��ف ج��دي��دة
اج �ت��اح �ت��ه ،ب��ان �ت �ظ��ار ج��ول��ة ج ��دي ��دة كما
يعتقدون .سوق الخضر بدا أمس على غير
ّ
ومتسوقوه كانوا
عادته .الحركة خجولة،
قلة .بدورهم ،الزم العاملون في ورش بناء
بصيدا منازلهم ،وضحى العامل محمود
ع �م �ي��رات ب�ع�ش��ري��ن أل ��ف ل �ي��رة ه��ي يومية
عمله ناطورًا في صيدا ،مؤثرًا البقاء إلى

ج��ان��ب أط�ف��ال��ه ت�ح�س�ب��ًا .م ��دارس األون ��روا
أقفلت أبوابها ،كما عدد من املحال الواقعة
على خطوط تماس مفترضة بني مقاتلي
ف �ت��ح وال �ع �ن��اص��ر األص��ول �ي��ة ،ع �ل��ى عكس
م �ح��ل ت�س�ل�ي��ة ل �ع��ب داخ �ل��ه أط �ف��ال امل�خ�ي��م
ل�ع�ب��ة ال �ب �ل �ي��اردو وس� � � ّ�ددوا ك��رات �ه��ا .لعبة
ً
ّ
شبه صاحب املحل واقع املخيم بها قائال:
«دول وأجهزة عم تشتغل فينا» .مسلحون
انكفأوا داخل مراكزهم ،لكن عيونهم بقيت
«مفتحة منيح» كما ق��ال��وا .ه��دوء نسبي
داخ��ل املخيم ع�ك��ره رص��اص كثيف أطلق
إث��ر ش��ائ�ع��ات ع��ن وف��اة أح��د ج��رح��ى فتح،
استراحة املحاربني أتاحت ملقاتل فتحاوي
ً
ّ
ري نبتة مزروعة أمام مركزه باملاء ،قائال:
«جنود الفتح سقوا تراب املخيم بدمهم»،
سألناه عن دماء سالت على أسفلت املخيم
في مكان خاطئ ،فأجاب« :املعركة واحدة
ال ت�ت�ج��زأ ض��د إس��رائ�ي��ل وال�ع��اب�ث�ين بأمن
املخيم من عمالئها».
م�ح��اس��ن ع�ب��د ال��رح�م��ن أب ��دت قلقها على
مصير ع�ين ال�ح�ل��وة وع��دم أهلية ق�ي��ادات
فلسطينية ل �ق �ي��ادة م��رح�ل��ة م�ع�ق��دة «ال�ل��ه
بالنا بقيادات طائشة تفضل مصلحتها
الخاصة على مصلحة املخيم وسكانها».
ال �ط �ف��ل م �ح �م��د ال� ��دن� ��ان اس �ت �غ��ل ال� �ه ��دوء،
فـ«كزدر» على دراجته ،متمنيًا أن يستمر
ال � � �ه � ��دوء« ،ب� ��دن� ��ا ن �ع �ي��ش ب� �س�ل�ام وأم � ��ان
م��ن دون ط�خ�ط�خ��ة» .أم ��ا ال �ح��اج محمود
ميعاري فقد تهكم على شعارات مرفوعة
داخل املخيم تحدثت عن أمنه واستقراره،
ب ��ال� �ق ��ول« :إن � �ه� ��م م� �ن ��اف� �ق ��ون ،ال ي ��ري ��دون
اس �ت �ق ��رار ع�ي�ن ال� �ح� �ل ��وة» ،وت ��دم ��ع ع�ي�ن��اه
ح�ي�ن ي�ت�ن�ب��ه إل ��ى ت ��زام ��ن األم � ��ر م ��ع إت �م��ام
املرحلة الثانية من تبادل األسرى ،فيقول:
«املعارك الجانبية ألهتنا عن موقع الحدث
وال�ن�ض��ال ال�ح�ق�ي�ق��ي» .وم�ق��اب��ل ف��رح أب��داه
ل�ح��ري��ة األس� ��رى ،ع� ّ�ب��ر ع��ن ح��زن��ه لتحويل
ً
امل �خ �ي��م إل ��ى م ��ا س �م��اه «م �ع �ت �ق�لا ك �ب �ي �رًا»،
ً
ق ��ائ�ل�ا« :ه� �م ��وم اج �ت �م��اع �ي��ة وق �ه��ر وظ �ل��م،
وفلتان وتقاتل ،أليست هذه مأساة كبرى،
وبعدين يا جماعة؟».

نصب للرئيس الحريري في مكان نصب األسير سكاف؟
المنية ــ عبد الكافي الصمد
دخ�ل��ت قضية النصب ال�ت��ذك��اري لألسير
ف��ي ال�س�ج��ون اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة يحيى سكاف
مرحلة جديدة بعد نحو  4أشهر ونصف
شهر على ب��دء السجال بني لجنة األسير
وبلدية املنية ،وإزال��ة النصب في العاشر
م��ن آب امل��اض��ي .ه��ذه امل ��رة ،طلبت اللجنة
من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
«التدخل العاجل إلعادة النصب التذكاري
إل��ى مكانه ،عند امل��دخ��ل الجنوبي ملنطقة
املنية».
ويتحدث شقيق األسير جمال سكاف عن
«ورود معلومات بشأن موافقة بلدية املنية
على وضع نصب للرئيس رفيق الحريري
ف��ي امل�ك��ان ذات��ه ،وسينفذ ذل��ك ف��ي غضون
أي��ام قليلة ،ما دفعنا إل��ى استباق الحدث
ك ��ي ال ي �ج��ري ذل ��ك ف ��ي غ�ف�ل��ة م �ن��ا ،وع�ل��ى
ح �س��اب ن �ص��ب ّاألس �ي��ر س �ك ��اف» .وي �ج��دد
سكاف التأكيد أننا «ال نرفض وضع نصب
للرئيس الحريري أو غيره في امل�ك��ان ،بل
نعترض على إزال ��ة نصب أس�ي��رن��ا ،ال��ذي
كان موجودًا هنا ،وقد عرضنا أن يوضع
النصبان معًا ،لكن بلدية املنية لم توافق،
بل تقدمت بعرض آخر رفضناه ويقضي
ب��وض��ع نصب األس�ي��ر س�ك��اف ف��ي الطرف
الشمالي للمنية ،عند مدخل بلدة بحنني
املجاورة ،مسقط رأس��ه» .ويستدرك« :هذا
ً
العرض ليس مقبوال ألنه ُيقلل من أهمية
األس �ي��ر ،وال ي�ل�ي��ق ب�ت��اري�خ��ه ف��ي م�ق��اوم��ة
العدو اإلسرائيلي».

عرضت لجنة
سكاف وضع
النصبين في المكان
نفسه

لكن ال شيء يشير إلى استعدادات تجري
ع�ن��د امل��دخ��ل ال�ج�ن��وب��ي ملنطقة امل�ن�ي��ة ،في
امل �س �ت ��دي ��رة ال� �ت ��ي ت �ت��وس��ط أوت ��وس� �ت ��راد
املنية الدولي ،فوضع الساحة ال يزال على
ح��ا ّل��ه ،م�ن��ذ أواخ ��ر أي �ل��ول امل��اض��ي ،عندما
ت��دخ��ل محافظ ال�ش�م��ال ناصيف ق��ال��وش،
ط��ال�ب��ًا م��ن رئ �ي��س ب�ل��دي��ة امل�ن�ي��ة مصطفى
عقل «تطبيق القانون في هذا املجال على
الجميع».
وك� ��ان� ��ت ل �ج �ن��ة األس � �ي� ��ر ق� ��د ط ��ال� �ب ��ت ف��ي
كتابها إلى وزير الداخلية بإعادة النصب
ال�ت��ذك��اري لعميد األس ��رى اللبنانيني في

البلدية وافقت...
لم توافق
أشارت مصادر مسؤولة في بلدية املنية
لـ «األخ�ب��ار» إلى أن «ما قامت به البلدية
ب �ش��أن ن�ص��ب األس �ي��ر ي�ح�ي��ى س �ك��اف هو
ت�ط�ب�ي��ق ق� ��رار وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ق��اض��ي
ب �ع��دم ال �س �م��اح ب��رف��ع ص ��ور أو م��ا ش��اب��ه
بال ترخيص ،وأن البلدية لم توافق بعد
على وض��ع أي نصب في امل�ك��ان» ،متهمة
في الوقت ذات��ه لجنة األسير «بتسييس
امل��وض��وع وتحميله أك�ث��ر م�م��ا يحتمل».
وك ��ان ��ت ق ��د رف �ع��ت الف �ت��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى أن��ه
س� ُ�ي �ق��ام ن �ص��ب ت ��ذك ��اري ل �ل �ح��ري��ري بعد
تسوير املستديرة بسياج من ألواح التنك
(التوتياء) ،ثم أزيلت من املكان في انتظار
حسم األمور ،في موازاة رفع البلدية الفتة
أخ��رى تحظر ّأي��ًا ك��ان من رف��ع الفتات من
دون الحصول على موافقتها.

سجون ال�ع��دو اإلسرائيلي يحيى سكاف
إل� ��ى م �ك��ان��ه ،ع �ن��د امل ��دخ ��ل ال �ج �ن��وب��ي ف��ي
املنية ،الذي أزالته بلدية املنية في / 8/ 10
 2011عن طريق القص والجرف ،من دون
العودة إلى لجنة األسير بهذا الخصوص.
وأش��ارت اللجنة إل��ى أننا «تقدمنا بطلب
إلى بلدية املنية إلعادة النصب إلى مكانه،
فرفضت البلدية تسجيل الطلب ،وم��ن ثم
تقدمنا بطلب إلى محافظ لبنان الشمالي
ناصيف ق��ال��وش ف��ي  ،2011/ 9/ 28ال��ذي
وع ��د ب �ت �ح��وي��ل ال �ط �ل��ب إل ��ى ب �ل��دي��ة امل�ن�ي��ة
كي ُيعاد النصب إل��ى مكانه ،إال أن بلدية
املنية ترفض حتى اآلن إعطاء اإلذن بعودة
النصب إل��ى مكانه ،علمًا أن��ه ت� ّ�م��ت إع��ادة
معظم اللوحات اإلعالنية إلى مكانها على
أوتوستراد املنية».
ّ
وت�م�ن��ت ع�ل��ى ال��وزي��ر «ال �ت��دخ��ل ل�ح��ل ه��ذه
امل�س��أل��ة امل��رت�ب�ط��ة ارت�ب��اط��ًا وث�ي�ق��ًا مباشرًا
ب��ال�ص��راع م��ع ال�ع��دو الصهيوني ،ال��ذي ال
ي��زال يعتقل األس�ي��ر س�ك��اف ف��ي سجونه،
حارمًا ّإياه حقوقه اإلنسانية التي تكفلها
وتقرها القوانني الشرعية والدولية ،ونحن
من خالل إعادة النصب والنشاطات التي
نقوم بها نرمي إل��ى إب�ق��اء قضية األسير
س �ك��اف ح� ّ�ي��ة ،ون �ه��دف إل ��ى ال�ض�غ��ط على
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات اإلن�س��ان� ّي��ة
والشعب اللبناني عمومًا ،من أج��ل تبني
ه��ذه القضية اإلنسانية والوطنية ،حتى
اإلف� ��راج ع�ن��ه وع��ودت��ه إل��ى وط�ن��ه ل�ب�ن��ان».
وم� ��ع ذل � ��ك ،ال ت � ��زال امل �س��اع��ي ب�ل�ا نتيجة
إيجابية ،في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

طرح البلدية
مقبوال وال
ليس
ً
يليق بالتاريخ المقاوم
لألسير

ّ
ّ
ّ
السلطانية
لجمعية
توافقية
الئحة ّ
ّ
بعد تشنج بني السلطانية ودير انطار
ّ
بعد أجواء التشنج التي سبقت انتخابات الهيئة اإلدارية لجمعية
النهضة الخيرية في بلدة السلطانية (داني األمني) ،على خلفية
النزاع العقاري الدائر بني بلديتي السلطانية ودير انطار ،واتهام آل
ّ
حجيج (دير انطار) بالتدخل في انتخابات الجمعية ،بعد ترشح
أشخاص مقربني منهم النتخاباتهاّ .تم التوافق ،أمس ،على الئحة
ّ
املرشحني ّ
املقربني
توافقية فازت بالتزكية ،بعد انسحاب عدد من
ّ
من الطرفني ،بينهم املرشح لرئاسة الجمعية خضر مسلماني الذي
تربطه عالقة طيبة مع آل حجيج ،واملرشح حسني الشاعر ،الذي
ّ
ّ
وتضم الالئحة الفائزة أربعة
يعد من أكثر املقربني من العائلة ذاتها.
ياسني الذي
أعضاء محسوبني على البلدية ،بينهم الرئيس محمد
ّ
توافق عليه جميع األطراف ،إضافة إلى ثالثة أعضاء مستقلني.
يذكر أن النزاع العقاري بني البلدتني ال يزال في القضاء ،بعدما
أزيلت اإلشارات التي وضعتها بلدية دير انطار على جميع عقارات
السلطانية ،وحصر النزاع القضائي باألراضي املتنازع عليها والتي
تقارب مساحتها  250دونمًا.

ّ
ّ
ّ
السياسية
الدولية في أدراج الخالفات
االتفاقية
«اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ليست عالقة في أدراج
املجلس النيابي ،بل في أدراج الخالفات السياسية» ،بحسب وزير
الشؤون االجتماعية ،وائل أبو فاعور ،الذي أضاف ّإن االتفاقية
الدولية هي واحدة من  69مشروع قانون مختلف عليها سياسيًا
البلد .وأضاف خالل «املؤتمر الوطني للنساء ذوات اإلعاقة»
في ّ
الذي نظمته «الجمعية الوطنية لحقوق املعاق في لبنان» و«مؤسسة
أبو جهاد الوزير» لتأهيل ّ
املعوقني ،بالشراكة مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،تحت عنوان «نحو غد جديد في ظل اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة»ّ ،إن هذا «موضوع اجتماعي يعني كل
اللبنانيني ،وال يجوز أن يكون أيضًا عرضة للتجاذب .املرسوم
التطبيقي ملواصفات ومعايير البناء صدرت ،ووافق عليه مجلس
الوزراء األربعاء املاضي ،وبالتالي من اآلن وصاعدًا لن يكون هناك
مستوف شروط
أي بناء في لبنان في أي منطقة ومدينة وقرية غير
ٍ
مواصفات البناء ،التي تراعي حاجات أصحاب اإلعاقات» .بدورها،
ذكرت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية ّ
املعوقني ،رندى بري ،أن
إحصائية صادرة عن جامعة ألبرت األميركية وتقارير صادرة عن
األمم املتحدة تفيد بأن املرأة ّ
املعوقة تتعرض للعنف ،ومنه العنف
الجنسي ،أكثر من املرأة العادية ،وأن نسبة تعرضها لإلساءة تتراوح
من  4إلى  10أضعاف املرأة عمومًا.

أصحاب البسطات على نهر أبو علي
ّ
يحتجون على قرار ّ
البلدية
ّ
نفذ أصحاب البسطات في محلة جسر
نهر أبو علي ،في طرابلس ،اعتصامًا،
أمس ،احتجاجًا على قرار البلدية الذي
يلزم أصحاب البسطات بإزالتها قبل نهاية
العام الجاري .وطالب املعتصمون بتأمني
إزالتها حرصًا على تأمني لقمة
البديل قبل ّ
عيشهم ،وحذروا من اللجوء إلى التصعيد
في حال تنفيذ القرار دون تأمني البديل.

ّ
األميركية» تزيد املساعدات املالية للطالب
«اللبنانية
مع انتهاء العام الجاري ،توقفت إدارة الجامعة اللبنانية األميركية
في بيان أصدرته عند ما حققته «حملة التميز» املخصصة لدعم
الجامعة .ولفت البيان إلى ّأن الحملة أتمت جمع  ٦٥مليون دوالر
عال لطالبها ،وزادت نسبة املساعدات املالية للطالب
لتوفير تعليم ٍ
غير املقتدرين ،كما زادت منح الجدارة لتبلغ  15مليون دوالر
للسنة التعليمية الحالية .وأشارت اإلدارة إلى ّأن الجامعة تمكنت

من االعتماد املطلق من وكالة «نياسك» األميركية .وعلى خط
مواز ،منحت كلية الهندسة االعتماد من «مجلس اعتماد الهندسة
والتكنولوجيا» األميركي لبرامجها وكذلك قسم علوم الكمبيوتر
والرياضيات في كلية اآلداب والعلوم .وجدد االعتماد لكلية الصيدلة
التي وضعت اتفاقات تعاون مع جامعات أميركية ومستشفيات
ومراكز طبية ّ
تخول طالبها متابعة تدريبهم العيادي .وفي إطار
ّ
الخطة االستراتيجية ،استحوذت الجامعة على معظم أسهم
«املركز الطبي الجامعي ـ ـ ـ مستشفى رزق» ،وتطوره حاليًا ليصير
مستشفى جامعيًا ومركزًا للتعليم العيادي واألبحاث .وتستعد
الجامعة إلطالق الحملة الثانية لجمع التبرعات ودعم برامجها بما
يهدف إلى املواءمة بني عطاءات ّ
ّ
املتخرجني.
الخيرين وجهود
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