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متفرقات
«تطيني» األعمدة .فكر في املئة ألف التي
ّ
«حصلها» من لجنة البناية ،واتفق مع
عامل سوري على «ترميم املبنى» .على
األق ��ل ،ح ��اول أب��و م�ح�م��د ،ب�ع��دم��ا الح��ظ
«الصدأ في حديد أعمدة الدعم» .يريحه
أن ه� �ن ��اك «أع � �م� ��دة ك� �ث� �ي ��رة» .ت �ع��ارض��ه
ج ��ارة خ��ائ�ف��ة ،تعتقد أن ان�ه�ي��ار عمود
واح��د كفيل بانهيار كل ش��يء .اآلخ��رون
يعيشون على نظرية واح��دة :مل��اذا يقع
هذا املبنى الذي نقطنه ال غيره؟ يثقون
باألرض الصخرية ،وعلى هذه القاعدة،
ل�ي�س��وا ب�ح��اج��ةٍ إل��ى م�ه�ن��دس�ين .وي�ق��ول
مصدر بلدي متابع ،إن البلدية تعطي
ال ��رخ ��ص ش� ��رط أن ال ي �ت �خ �ط��ى امل�ب�ن��ى
امل� �ش � ّ�ي ��د األرب � �ع� ��ة ط� ��واب� ��ق .ع �ل��ى ال��رغ��م
م ��ن ذل � ��ك ،ي�ل�اح��ظ وج � ��ود م �ب��ان ك�ث�ي��رة
بخمسة ط��واب��ق .وال�س�ب��ب ،أن أصحاب
ّ
يتذرعون باملرأب .يقيمون
هذه املباني
ط�ب�ق��ة إض��اف �ي��ة ،يسكنها ن ��اس ،لكنهم

تمدد الفرز المذهبي
ّ
كبقعة زيت صبغت أرجاء
الدوحة

على غفلة من الدولة ،برأي حمود ،ألن ال
تعريف واضحًا في لبنان في ما يخص
«األق � �س� ��ام امل �ش �ت ��رك ��ة» .ب �ع��ض ال �س �ك��ان
ي ��ري ��دون ال�ت��رم�ي��م وب�ع�ض�ه��م ال ي�ب��ال��ي.
وبحثًا عن املهتمني ،وجدنا أبو محمد،
أح ��د س �ك��ان ت �ل��ك امل �ج �م �ع��ات ال�ض�خ�م��ة،
ال �ق��ادم�ي�ن م ��ن ب� �ي ��روت .ف �ك��ر ال ��رج ��ل في

يسمونها «كاراج» .يركن إليها الناس ال
السيارات رغ��م ذل��ك يقولون إنها م��رأب.
يطمئن م�ق��اول م�ع��روف ف��ي املنطقة ،أن
«العمار جيد ولم يحدث على عجلة كما
يظن بعض السكان الخائفني» ،مستندًا
إل��ى حادثة «ال�ه��زة األرض� ّ�ي��ة في .»1997
ويشرح ،أن العمار الحديث ،صار يعتمد
ً
ح�ج�رًا بسماكة  20سنتيمترًا ب ��دال من
 ،10إذ صار سعر الشقة  200ألف دوالر
ً
بدال من  30ألفًا في التسعينيات .حسنًا،
لكن األهالي خائفون.
ف ��ي م �ح �ص �ل��ة ل �ه ��ذا ك �ل ��ه ،أوص � ��د ال�ن�ه��ر
بردم بقايا عشرات ال��ورش .ردم املباني
امل�خ�ي�ف��ة ذات �ه��ا ،ال ��ذي يتكتل ف��ي خ��راج
منطقة «ال �ح��وادث» ،موقفًا هدير النهر
امل� �ن� �ق ��رض .ك ��ان ��ت زه � ��رة ت �س �م��ع خ��ري �رًا
وت� ��رى ن �ه �رًا ،ح �ت��ى أن �ه��ا ال ت��ذك��ر كيف
اختفى .قضمه الردم تدريجيًا ،وشهدت
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،ف �ت��رة ع �م��ار ره�ي�ب��ة ،كما
يقول املقاول .في منتصف العقد األخير
أع �ل��ن اخ �ت �ف��اء ال �ن �ه��ار م��رح �ل��ة ج��دي��دة.
ي� �ع� �ت ��رف امل � � �ق� � ��اول ب � � ��أن األم� � � ��ر «ق �ض ��ي

بالتسويات م��ع ال��دول��ة» ،خصوصًا أن
«معظم سكان التسعينيات بيروتيون
وف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون» .ل�ل�ت��أك�ي��د ع �ل��ى ك�لام��ه
ي ��ذك ��ر« :م �ن��ذ ب�ض�ع��ة أع � ��وام ف �ق��ط غ ��ادر
ش��اك��ر ال� �ب ��رج ��اوي ه� ��ذا امل � �ن� ��زل» .ي�ق��ول
آخ� ��رون إن أس �ب��اب م �غ��ادرة ال �ب��رج��اوي
«م �ل �ت �ب �س��ة» .ف �ه��و غ� � ��ادر ع �ق��ب أح � ��داث
السابع من ّأيار .كانت أحداثًا مفصلية،
رسمت هوية املنطقة الجديدة .وفي هذا
اإلط � ��ار ،ي �ق��ول ول �ي��د م �غ��رب��ي ،إن العقد
األخ �ي��ر ش �ه��د «ف��وض��ى ره �ي �ب��ة» .ف�ج��أة
قضم االسمنت الجبل واختفى النهار.
صار وضع املباني مخيفًا ،فقد ترهلت.
وح �ي��ن ي ��ودع� �ن ��ا ،ي �ك �ت �ش��ف أن امل �ص �ع��د
ّ
معطل .ال يعمل من الطابق الخامس منذ
ش�ه��ور وال ي��ري��دون إص�لاح��ه .يستنتج
هنا« :هذه حال املصعد فكيف هي حال
املبنى» .لكن ذلك كله شيء ،و«التحوالت
الديموغرافية» شيء آخر.
لم يبدأ الفرز الديموغرافي بعد أحداث
ال� �س ��اب ��ع م� ��ن ّأي � � � ��ار ،ل �ك �ن��ه ب� �ل ��غ أق �ص��ى
م ��راح� �ل ��ه ،ف ��ي األش� �ه ��ر ال�ل�اح� �ق ��ة .ك��ان��ت
ال� �ع�ل�اق ��ة م� �م� �ت ��ازة ب�ي��ن س � �ك ��ان ال �ق��ري��ة
ال �ن��اش �ئ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ت� �ب � ّ�دل ��ت .ص �ح �ي��ح أن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ي �ح �س �ب��ون ل �ح ��زب ال �ل��ه
«حكمته» وال يتذمرون من وج��وده ،بل
ّ
يلجأون إلى مسؤوليه لحل أي نزاعات
فردية مباغتة في املنطقة ،على كثرتها،
لكن ثمة ف��رزًا .املباني التي انتهت قبل
 ،2000ه��ي امل �ب��ان��ي امل�خ�ت�ل�ط��ة مذهبيًا
وديموغرافيًا.
واليوم ،تمدد الفرز كبقعة زيت صبغت
أرج � ��اء ال ��دوح ��ة ال �س��اب �ق��ة .ح � ��ارة ال�ق�ب��ة
تمتاز بحضور مستقبلي واس��ع معزز
ب��وج��ود س �ك��ان فلسطينيني ك��ان��وا من
أوائ � ��ل ال �ق��ادم�ي�ن إل ��ى امل �ن �ط �ق��ة .ص �ع��ودًا
ب ��ات� �ج ��اه «ال � �ب � �ي � ��ادر» ي �ت �غ �ي��ر ال ��وض ��ع.
ت�ن�ع�ك��س ه��وي��ة امل�ن�ط�ق��ة ،إذ إن املنطقة
ه�ن��ا ،يطغى عليها ط��اب��ع «ح��زب ال�ل��ه».
وب�ع��د ش��رك��ة ال�ك�ه��رب��اء ،كما ي�ع� ّ�رف أهل
امل�ن�ط�ق��ة ع��ن أط� ��راف ع��رم��ون ،يتمترس
االشتراكيون.
يقول صاحب دكان في حارة القبة ،قرب
املسجد العمري ،إن «السماسرة يعرفون
م��اذا ي�ف�ع�ل��ون» .عندما ي��أت��ي زب��ون إلى
املنطقة ،يوجهونه إلى التجمع السكني
األق � � � ��رب إل � �ي� ��ه م ��ذه� �ب� �ي ��ًا .ك � ��رس � ��وا ه ��ذه
القاعدة السلبية ،حتى صار «كل واحد
يشتري من اللي إلو» .ويعقب :على هذا
املنوال ،السنة يقطنون عند «العيتاني»
والشيعة عند «آل حيدر» ،الفلسطينيون
يتمترسون ف��ي مجمعات «العباسي»،
ً
وال � ��دروز م ��وج ��ودون أص�ل�ا ب�ع��د شركة
الكهرباء ،يراقبون التحوالت السكانية...
و«ينأون بأنفسهم» عن التدخل فيها!

رابطة «األساسي» :صراع على القرار النقابي
فاتن الحاج
م ��ن ُي �م �س��ك ب� �ق ��رار أك �ب��ر ه �ي �ئ��ة ن�ق��اب�ي��ة
م�م�ث�ل��ة ل�ل�م�ع�ل�م�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ ه ��ل هو
م ��وق ��ع ن �ق��اب��ي أم م �س��ؤول �ي��ة وط �ن �ي��ة؟
ه ��ل س �ي �ن �س �ح��ب االن� �ق� �س ��ام ال �س �ي��اس��ي
ال� �ع� �م ��ودي إل� ��ى داخ � ��ل راب� �ط ��ة أس ��ات ��ذة
ال �ت �ع �ل �ي��م األس ��اس ��ي ،ف �ت �ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة
ربح معركة هيئة إدارية وخسارة عمل
ن�ق��اب��ي؟ ه��ل امل�ط�ل��وب ت�ق��وي��ض الحركة
النقابية للمعلمني؟
ت� �ل � ّ�ح األس� �ئ� �ل ��ة ،ف �ي �م��ا ت �ت �ل �ب��د األج� � ��واء
ال �ت �ف ��اؤل �ي ��ة ف� ��ي ال� ��وص� ��ول إل � ��ى الئ �ح��ة
ائ� �ت�ل�اف� �ي ��ة ع� �ش� �ي ��ة م� ��وع� ��د ان� �ت� �خ ��اب ��ات
الرابطة ،األح��د املقبل .حتى الساعة ،ال
ت��واف��ق ب�ين ال �ق��وى النقابية والحزبية
على عضوية الهيئة اإلداري ��ة للرابطة
وال حتى على رئاستها وال من يريد أن
يتنازل قيد أنملة عن األرقام «املنتفخة»
للتمثيل.
ب �ع��ض ال �ق ��وى ل ��م ي �س �ق��ط ال ��ره ��ان ب�ع��د
على تقريب وجهات النظر ،فيما تشير
ّ
م� �ش ��اورات ال �ل �ق��اء ات امل �ص �غ��رة إل ��ى أن
ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات ل�ي��س ب�ه��ذه ال�ب�س��اط��ة.
ً
«ف��ال��رئ��اس��ة» مثال تبرز عقدة أساسية
ف� ��ي ال � �ت � �ف� ��اوض ،إذ ي �ت �م �س��ك ب� �ه ��ا ك��ل
م��ن ح��رك��ة أم ��ل وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر

«الرئاسة» عقدة
أساسية في التفاوض
بين األفرقاء

وال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي .وت�ع��زو
ال �ح��رك��ة إل ��ى أن داف �ع �ه��ا ل�ت��ول��ي امل��وق��ع
ه��و تمثيلها أك�ب��ر ق��اع��دة ع�ل��ى صعيد
املندوبني ،والتي تضغط عليها باتجاه
قيادة الرابطة ،والتيار يمتثل هو اآلخر
لرغبة قاعدته التي تصر على املنصب،
ب �ي �ن �م ��ا ال ي � �ب� ��دو ال� � �ح � ��زب ال �ش �ي ��وع ��ي
مستعدًا للتنازل ألحد عما سماه «قرار
الرابطة» .أما حزب الله فيؤيد ترشيح
ك� ��ل م� ��ن ال� �ح ��رك ��ة وال � �ت � �ي� ��ار ل �ل ��رئ��اس��ة،
وس�ي�س�ع��ى إل��ى ال��وف��اق ب�ي�ن�ه�م��ا ،فيما
يبدو ممثلوه في املفاوضات مقتنعني
ّ
بأن جو االئتالف والتفاهم ما زال قائمًا
واملطلوب إزالة الحواجز النفسية ليس
إال ،ك��اش�ف�ين ع��ن ل�ق��اء ج�م��ع ال�ح��زب مع

التيار الوطني الحر والحزب الشيوعي
وخرج بصيغة ائتالفية ستعرض على
األطراف األخرى ،من دون أن يفصح عن
مضمون هذه الصيغة .التيار الوطني
ال� �ح ��ر ه� ��و أي� �ض ��ًا م �ت �ف��ائ��ل ب��ال �ت��واف��ق
وب�ح�ل�ح�ل��ة األم� ��ور م��ع ح��رك��ة أم ��ل ،وإن
ك��ان ال �ص��راع ب�ين ال�ح�ل�ي�ف�ين ظ�ه��ر على
أشده في األيام األخيرة .الحركة تعتقد
ّ
أن ال� �ع� �ق ��دة ه� ��ي س � ��وء ال� �ت� �ف ��اه ��م ع�ل��ى
ّ
األح �ج��ام ،وت �ل��وح بتأليف ش�ب��ه الئحة
غير مكتملة توافقية مع بعض األفرقاء
ال ت��أخ��ذ ط��اب��ع االن�ق�س��ام ال�ع�م��ودي في
البلد بني  8و 14آذار.
في املقابل ،نفى كل من تيار املستقبل
وال�ح��زب التقدمي االشتراكي أن تكون
ل �ق��اء ات األي ��ام األخ �ي��رة ق��د أف�ض��ت إل��ى
ص�ي�غ��ة ح��ل ت��واف�ق��ي« ،ون �ح��ن بانتظار
األيام القليلة املقبلة لجالء الصورة».
ال �ق��ا ّس��م امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ق��وى ال�ح��زب�ي��ة
هو أنها ال تعترف بأن هناك «نقابيني
ّ
مستقلني» وأن مثل هذه التسمية ليست
واق� �ع� �ي ��ة ،ف �ك��ل امل �ع �ل �م�ين ل��دي �ه��م م �ي��ول
سياسية وإن لم يكونوا ملتزمني .هذا
ليس رأي الحزب الشيوعي الذي يراهن
على هذه الكتلة الوازنة للنقابيني التي
أن �ج��زت ت��وح�ي��د ال��راب�ط��ة ل�ل�م��رة األول��ى
بعد  50عامًا.

مستحقات متعاقدي «اللبنانية» آخر األسبوع
ّ
علمت «األخبار» ّأن وزارة املال وفرت املبالغ الخاصة بالجامعة اللبنانية،
ومن بينها تصفية مبلغ  7مليارات ليرة لدفع تعويضات عقود
املصالحة لألساتذة املتعاقدين .ويتوقع أن تقبض املستحقات في نهاية
هذا األسبوع .وجرى ذلك بعد متابعة حثيثة من رئاسة الجامعة والهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني واملتعاقدين أنفسهم الذين لم يألوا
جهدًا في الحراك باتجاه اإلدارة املركزية للجامعة ووزارة املال على ّ
حد
أحقية ّ
سواء .وجددت الرابطة تأكيد ّ
بت ملف التفرغ في أقرب وقت
بالتزامن مع اعتماد آلية مستقبلية ثابتة قائمة على معياري الحاجة
والكفاءة.
وكانت لجنة األساتذة املتعاقدين في الجامعة اللبنانية قد دعت إلى
املشاركة الكثيفة في االعتصام الذي سينفذه األساتذة املتعاقدون،
الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة ،أمام اإلدارة املركزية للجامعة
اللبنانية ـ ـ املتحف ،من أجل إقرار ملف التفرغ.
(األخبار)

ّ
املتسولون
األطفال
بني «الداخلية» والشؤون والعدل
ّ
املتسولني األطفال في
انتشار ظاهرة
ّ
الشوارع وحلها عبر مقاربة اجتماعية
ورعائية وأمنية وقضائية قانونية
كانا محور مؤتمر صحافي مشترك
لوزراء الداخلية والبلديات مروان شربل،
والشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور
(الصورة) ،والعدل شكيب قرطباوي.
بداية ،أعلن شربل ّأن الحملة التي نفذتها
قوى األمن الداخلي أدت إلى «توقيف 80
ّ ً
متسوال ،بينهم  16لبنانيًا قاصرًا و 37قاصرًا من جنسيات مختلفة
و 6لبنانيني راشدين و 21راشدًا من جنسيات مختلفة ،إضافة إلى 9
ّ
ّ
املتسولني في
موقوفني لدى القضاء من املجموعات التي تشغل األطفال
الشوارع» .ولفت إلى ّأن «الحملة ستستمر ،وستشمل في وقت الحق
البائعني املتجولني».
ّ
وأشار أبو فاعور إلى أن «نتائج املرحلة األولى من الحملة كانت جيدة
ما عدا بعض الثغر التي تحتاج إلى عالج ،ال سيما لجهة آلية العمل
والتنسيق املشترك».
ولفت إلى أن «الظاهرة تضاءلت كثيرًا في الشوارع مع بداية الحملة،
وأن اتفاقًا جرى خالل هذا االجتماع ،على أن يكون الجهد األمني
واالستعالمي في اتجاه توقيف املافيات والعصابات التي تستغل
األطفال ،والتشدد أيضًا مع األهالي ملنعهم من استغالل أطفالهم من
أشخاص آخرين».
ونفى أبو فاعور «أن تكون هناك عالقة ألطفال الشوارع بعجز أسرهم
عن توفير حاجاتهم ورعايتهم أو لفقرهم في اإلمكانيات ،بل لفقر
ونقص في األخالق».
وشدد قرطباوي على «وجوب مالحقة املتاجرين بهؤالء األطفال
والقبض عليهم» ،الفتًا إلى اجتماعات ستعقد مع النيابات العامة
وقضاة األحداث للتشدد في هذه القضية حتى ال تكون مكافحة
الظاهرة موسمية ،فالقضاء سيقوم بواجبه والحملة ستستمر.

الضابطـة البيئيـة شرطة خضـراء
أعلن وزير البيئة ناظم الخوري أن «املجتمع املدني شريك أساسي
مع وزارة البيئة في حماية البيئة والحفاظ على املوارد الطبيعية ،وإننا
وزارة رسمية تعمل بذهنية املجتمع املدني» .كالم الخوري جاء خالل
اجتماعه بوفد من «حماة البيئة» الذي ّقدر خطوة إقرار مجلس الوزراء
 4مشاريع قوانني بيئية ّ
ونوه بإعداد وزير البيئة  4مشاريع مراسيم
جديدة تتعلق بتقييم األثر البيئي وإنشاء املجلس الوطني للبيئة.
ّ
وأطلع الوفد وزير البيئة على املهمات التي نفذها حماة البيئة «بصفتهم
التطوعية كعيون ساهرة ملراقبة ّأي ٍّ
تعد على الغابات والجبال أو البحر
أو األنهر».
وأوضح الخوري أنه بعد إقرار مشروع النيابة العامة البيئية ،ستكون
هناك ضابطة بيئية ليست بمفهوم الشرطة التي ّ
تحرر محاضر ضبط
ّ
بقدر ما هي شرطة خضراء ّ
توجه الناس إلى أهمية عدم التعدي على
كل ما يتعلق بالنواحي البيئية.

درجات متقاعدي «الثانوي»
طالبت الهيئة اإلدارية لرابطة األساتذة املتقاعدين في التعليم الثانوي
الرسمي باإلسراع في إحالة اقتراح القانون املتعلق باستفادة
املتقاعدين في التعليمني الثانوي واملهني من زيادة األربع درجات
ونصف الدرجة التي أعطيت ألساتذة املالك على اللجان النيابية
املختصة إلقراره أسوة بالقضاة املتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية.
ودعت الرابطة إلى استفادة املتقاعدين من قانون تصحيح الرواتب في
القطاع العام املتعلق بزيادة غالء املعيشة.
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