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متفرقات
في ص��ور محمد الشولي« ،على األون��روا
ت ��أم�ي�ن إي� � ��واء ل �ل �ن��ازح�ي�ن أو دف� ��ع ب ��دالت
اإلي� �ج ��ار امل��رت �ف �ع��ة وت ��وزي ��ع م� ��واد إغ��اث��ة
غذائية واستيعاب الطالب منهم وتسهيل
م��روره��م والتمديد إلقاماتهم بالتنسيق
مع األمن العام» .ففيما ّ
يقدر عدد النازحني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب �س �ب��ب األزم� � ��ة ال �س��وري��ة
ف��ي ل�ب�ن��ان ب� �ـ 13أل �ف��ًا ،ف��إن�ه��م ي �ق��درون في
مخيمات وتجمعات ص��ور بحوالى 700
عائلة .علمًا بأن الهيئات املحلية والدولية
التي انبرت لدعم النازحني السوريني ،لم
تشمل في خططها الدخول إلى املخيمات
ودعم النازحني الفلسطينيني.
املطالب ذاتها ترتفع من أهالي القرى التي
تستقبل النازحني ،كما هي الحال في قرى
بنت جبيل التي يرتفع فيها العدد يومًا
بعد ي��وم .مئات العائالت السورية باتت
ّ
تعيش ه�ن��اك ،ف��ي ظ��ل استيعاب ع��ام من
ق �ب��ل األه ��ال ��ي ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق��دي��م «ي��د
العون الالزم لهذه العائالت املنكوبة» كما
يجمع أبناء املنطقة .لكن هذا االستيعاب
ال يخفي عالمات القلق من أن تخرج األمور
عن سيطرتهم «ال سيما في غياب الدولة
عن تقديم يد العون ،باإلضافة إلى غياب
الرقابة األمنية التي تحمي النازحني كما
تحمي اللبنانيني على السواء».
ه ��ذه ال �ه��واج��س ب ��ات ك �ث �ي��رون ي �ع� ّ�ب��رون
ع�ن�ه��ا .وي �ش��رح محمد ش��ري ب��أن السبب
ه��و «ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر ل�ه��ذه ال �ع��ائ�لات التي
ت�س�ك��ن ب�ي�ن�ن��ا ،ال� ��ذي ال ي�م�ك��ن اس�ت�ي�ع��اب
امل� ��زي� ��د م �ن ��ه ع �ل ��ى اإلط � �ل � ��اق» .وف � ��ي ح�ين
يسأل ع��ن «إح�ص��اء حقيقي ل��واق��ع ه��ؤالء
املعيشي والسياسي» يؤكد على الشعور
باملسؤولية وض ��رورة تقديم امل�س��اع��دات
ال�ل�ازم��ة ل�ه��م «ف��ي رع��اي��ة ال��دول��ة الغائبة
باملطلق».
ت�ش�ي��ر ت �ق��دي��رات امل��ؤس �س��ات ال�ع��ام�ل��ة مع
النازحني إل��ى وج��ود م��ا يزيد على 1000
أس��رة س��وري��ة تقيم ال�ي��وم ف��ي ق��رى قضاء
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل .وه ��و ع ��دد ق��د ي�ش�ك��ل ك��ارث��ة
اجتماعية ع�ل��ى ح��د ق��ول م�س��ؤول��ة مركز

الشؤون االجتماعية في بنت جبيل ندى
ب ��زي ألن «م �ع �ظ��م ه ��ذه ال �ع��ائ�ل�ات ف�ق�ي��رة
ج�دًا وتحتاج إل��ى مساعدات مختلفة في
ً
منطقة تعاني أصال من الفقر والحرمان».
ت ��وض ��ح ب � ��زي أن � ��ه ج � ��رى اع� �ت� �م ��اد م��رك��ز
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ب �ن��ت ج�ب�ي��ل،
م ��ع م ��رك ��زي ص� ��ور وال �ن �ب �ط �ي��ة ،إلح �ص��اء
ع ��دد ال �ع��ائ�ل�ات ال �س��وري��ة امل �ق �ي �م��ة ،وم��لء
استمارات خاصة بأحوالهم االجتماعية
واالقتصادية.
وأحصت هذه املراكز إلى ما قبل أسبوعني
وجود  130عائلة في بنت جبيل وحدها،
و 37ف��ي ب�ل��دة ع�ين إب ��ل ،و 18ف��ي رم�ي��ش،
وي��زي��د ال�ع��دد ف��ي ش�ق��را على ال� �ـ 40أس��رة،
وم �ث �ل��ه ف ��ي ص �ف��د ال �ب �ط �ي��خ ،وح ��وال ��ى 70
ع��ائ�ل��ة ف��ي الطيبة ف��ي ق�ض��اء مرجعيون.
ت �ض��اف إل �ي �ه��ا أع � ��داد ال �ع� ّ�م��ال ال �س��وري�ين
ً
امل��وج��ودي��ن أص �ل�ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وال�لاف��ت
أن��ه ،في بعض القرى الصغيرة ،زاد عدد

يوجد مركز واحد
لمفوضية الالجئين في
بلدة الغازية

املقيمني السوريني على عدد أبناء القرية
نفسها .وتعتمد اإلح �ص��اءات التي تقوم
ب�ه��ا م��راك��ز ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة بشكل
ّ
ش� �ب ��ه ك ��ل ��ي ع� �ل ��ى إح � � �ص � ��اءات امل �ج��ال��س
البلدية ،ب�ه��دف تقديمها ملفوضية األم��م
ّ
املتحدة ل�ش��ؤون ال�لاج�ئ�ين ،التي ستوزع

ب �ط��اق��ات م �س��اع��دة ل�ل�ع��ائ�لات امل�ح�ت��اج��ة،
ومنها م�س��اع��دات عينية وأخ ��رى تتعلق
ببدل م��ازوت للتدفئة ومعاشات شهرية
متواضعة ،ال تزيد على  200ألف ليرة .لكن
امل�ش�ك�ل��ة ب�ح�س��ب ب ��زي ت�ك�م��ن ف��ي «وج ��ود
م��رك��ز واح��د ملفوضية الالجئني ف��ي بلدة
ّ
ال�غ��ازي��ة ،وه��و ال��ذي سيتابع أوض ��اع كل
فرد من أفراد األسر على حدة ،األمر الذي
ً
سيستغرق وقتًا طويال إلتمامه وم��ن ثم
تقديم املساعدات املطلوبة ،إن وجدت».
وامل �ث �ي��ر ل�ل�اه �ت �م��ام ،ب � ��رأي األه� ��ال� ��ي ،أن��ه
رغ��م زي� ��ادة ع��دد ال �ع��ائ�لات ال �س��وري��ة ال��ى
ه��ذا ال�ح��د ف��ي ال�ق��رى ال�ح��دودي��ة ،إال أن ال
أح �دًا م��ن ال�س��وري�ين ت �ع� ّ�رض ل�ل�أذى ،رغ��م
انتماءات معظمهم السياسية املعارضة
للجو السياسي ال��ذي ينتمي إليه معظم
أبناء هذه القرى .بل إن املشكالت املتنقلة
التي تحصل في املنطقة ،تنشب غالبًا بني
السوريني أنفسهم ،ألسباب سياسية ،كما
ي�ش�ي��ر ع�ل��ي زي ��ن ال��دي��ن (ص �ف��د ال�ب�ط�ي��خ).
ي��ؤك��د ال��رج��ل أن «ال�ب�ل��دة تشهد ك��ل فترة
م �ع ��ارك ط��اح �ن��ة ب��ال �ع �ص��ي واألي� � ��دي بني
العمال السوريني ألسباب سياسية ،حتى
أن ه ��ذه امل �ش �ك�لات ت�ح�ص��ل ف��ي ال �ش��وارع
العامة ،من دون أن يتدخل أحد من أبناء
البلدة».
يشار إلى أن املدارس الرسمية االبتدائية
ه ��ي م ��ن أوائ� � ��ل امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن وج ��ود
ال� � �س � ��وري �ي��ن ،ك � � ��ون ال� � �ط �ل��اب ال� �س ��وري�ي�ن
تسجلوا فيها ،ما سمح باعادة االعتبار
ل �ه��ذه امل � ��دارس ال �ت��ي ن�ق��ص ع ��دد طالبها
س��اب �ق��ًا إل ��ى ح��د إق �ف��ال ع ��دد ك�ب�ي��ر م�ن�ه��ا.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ع� �م ��د م� ��رك� ��ز ب� �ن ��ت ج �ب �ي��ل
إل ��ى إق��ام��ة دورات ف��ي ال�ل�غ��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة
للطالب السوريني املسجلني ف��ي م��دارس
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل ،وأق ��ام ن��ادي��ًا ل�لأط�ف��ال يؤمن
التدريب على امل�ه��ارات الفنية والتربوية
واألشغال اليدوية.

شارك في التغطية:
داني األمني وآمال خليل

سليمان ألهالي املخطوفني :روحوا لعند جماعتكم!
محمد ّنزال

ّ
�ا؟ روح � � � � ��وا ل �ع �ن��د
«ل � �ش � ��و ج � ��اي �ي�
�ن ل � � ِ�ع � ��ن � � ُ
ّ
�اط� ُ�ب :رئ�ي��س
ج�م��اع�ت�ك��م ب �ح��ل��وه��ا» .امل �خ�
ِ
َ
الجمهورية ميشال سليمان .امل�خ��اط��ب:
أه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين اللبنانيني ف��ي أع��زاز
ال� �س ��وري ��ة .ه� ��ذا م ��ا ي �ن�ق �ل��ه أده � ��م زغ �ي��ب،
ن �ج��ل أح ��د امل �خ �ط��وف�ين ،ب �ع��د زي � ��ارة وف��د
األه ��ال ��ي ل �س �ل �ي �م��ان .زغ �ي��ب ل �ي��س وح ��ده
م � ��ن ي �ن �ق ��ل ه� � ��ذه «ال� � ��واق � � �ع� � ��ة» .ف ��دان� �ي ��ال
ش�ع�ي��ب ،شقيق أح��د امل�خ�ط��وف�ين ،أي�ض��ًا،
ّ
ي��ؤك��ده��ا ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» .ح �ص��ل ذل ��ك قبل
ال �ت �ح� ّ�رك االح �ت �ج��اج��ي ل�ل�أه��ال��ي ،أواخ ��ر
ال� �ش� �ه ��ر امل � ��اض � ��ي ،ع� �ل ��ى ط ��ري ��ق ال �ق �ص��ر
ال �ج �م �ه��وري .ف ��ي ذاك االح �ت �ج ��اج ،ال ��ذي
ُ
ّ
مسيسًا ،لم تكشف «مقولة»
رآه البعض
ح��ام��ي ال��دس �ت��ور إل ��ى ال �ع �ل��ن .أم ��ا ال �ي��وم،
فيقول زغ�ي��ب« :كنا ممتعضني مما قاله
ل�ن��ا رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ،ول �ه��ذا ّ
تحركنا
باتجاه القصر ،ومع ذلك لم يكن التعامل
م �ع �ن��ا الئ� �ق ��ًا ،إذ اح �ت �ج��زن��ا داخ � ��ل م ��رأب
سيارات بعيدًا جدًا عن القصر» .بالتأكيد،
وكما ه��و م�ع��روف ،ل��م ينزل سليمان من
ّ
املحتجني .األهالي
قصره ملقابلة األهالي
يؤكدون أن سليمان أرسل إليهم ضابطًا
ليفاوضهم ،فما ك��ان منهم إال أن رفعوا
ّ
وحملوه إلى
الصوت في وج��ه املبعوث،
رئ �ي��س ال �ب�ل�اد (ك ��ل ال� �ب�ل�اد) ام�ت�ع��اض�ه��م
ال �ش ��دي ��د م ��ن «ك �ل �م �ت��ه ال �ث �ق �ي �ل��ة ال� �ت ��ي ل��م
نستطع هضمها».
إلى ذلك ،نجح األهالي في تنفيذ ما كانوا
ق��د ه � ّ�ددوا ب��ه ،خ�ل�ال األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة،
لناحية م�ح��اص��رة امل�ص��ال��ح ال�ت��رك�ي��ة في
لبنان .فيوم أم��س ،عند الساعة السابعة
صباحًا ،نزلوا إلى ساحة رياض الصلح
وأقفلوا شركة الخطوط الجوية التركية.
م��وظ�ف��و ال�ش��رك��ة ل��م يستطيعوا ال��دخ��ول
إل��ى عملهم ،إذ وج��دوا األب��واب موصدة،
وقد ُدمغت بالشمع األحمر .هذا النوع من
اإلقفال ،عادة ،هو إجراء حكومي محض،

غ �ي��ر أن األه ��ال ��ي أرادوا إي �ص ��ال رس��ال��ة
م�ف��اده��ا« :ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال��دول��ة ع��ن هذه
القضية ،وعجزها عن فعل شيء حقيقي
مع الدولة التركية ،املعنية األولى بقضية
امل�خ�ط��وف�ين ،ق��ررن��ا أن ن �ح��اول ل�ع��ب دور
ي�ع� ّ�وض ه��ذا ال�غ�ي��اب» وف��ق أده��م زغيب.

االتكال على
عباس إبراهيم
من ضمن الخطوات التي سيلجأ إليها
أه��ال��ي امل �خ �ط��وف�ين ،ف��ي م��رح�ل��ة الح�ق��ة،
إطالق حملة يدعون فيها إلى «مقاطعة
البضائع واملصالح التركية في لبنان...
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ج �م �ي��ع ال �ت �ح��رك��ات س�ت�ك��ون
س�ل�م�ي��ة ،وذل� ��ك مل��واك �ب��ة ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة
ال� ��وزاري� ��ة وج �ه ��ود امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�لأم��ن
ال �ع��ام ال �ل��واء ع �ب��اس اب��راه �ي��م» .ه ��ذا ما
أع�ل�ن��ه أده ��م زغ �ي��ب ،أم ��س ،ف��ي ك�ل�م��ة له
باسم األهالي في ساحة رياض الصلح.
ي��ذك��ر أن األه��ال��ي ب��ات��وا ي�ع� ّ�ول��ون كثيرًا
على اللواء إبراهيم ،وخصوصًا بعدما
ص� ّ�ده��م رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ع �ل��ى ح� ّ�د
ق��ول�ه��م ،إذ «ك��ان ه��و م��ن ات�ص��ل باللواء
اب��راه�ي��م وطلب منه متابعة قضيتنا».
يتحدث زغيب عن ه��ذه الحادثة بكثير
الجمهورية ،الذي
من العتب على رئيس
َ
«ج�ع�ل�ن��ا نشعر ب��أن ث�م��ة ن��ف�س��ًا طائفيًا
في املسألة ،علمًا ب��أن ه��ذا األم��ر لم يكن
ليخطر في بالنا».

ي��ؤك��د األخ �ي��ر «ل�ي��س ه��دف�ن��ا ال�ظ�ه��ور في
اإلع� �ل ��ام ،وال ض� ��رب ال �س �ي��اح��ة وال أذي ��ة
ً
ّ
بلدنا ،لكن لدينا أه�لا وأحبة مخطوفني
ب �م �ع �ي��ة األت � � � � ��راك ،وه � � ��ذا م� ��ا مل �ح ��ت إل �ي��ه
حكومتنا قبل م� ّ�دة ...نحن نعلم بأننا لو
سكتنا وجلسنا في بيوتنا فإن شيئًا لن
يحصل ،وعندها سنصبح ممن يحيون
الذكرى السنوية للمخطوفني .ه��ذا ما ال
نريده ولن نسمح به».
استمر األه��ال��ي ،مع شمعهم األحمر ،في
وسط البلد حتى الساعة الواحدة ظهرًا،
ونجحوا في تعطيل مصلحة تركية في
لبنان .وه��م يتكلمون اليوم عن خطوات
الح �ق��ة أي �ض��ًا .وق ��د ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن
ال �خ �ط��وة ال �ث��ان �ي��ة ،رب �م��ا ،س�ت�ك��ون داخ��ل
حرم مطار بيروت ،عند مركز الحجوزات
التركية تحديدًا.
وزير الداخلية ،مروان شربل ،على عادته،
حاول املواءمة بني مراعاة عاطفة األهالي
وع� ��دم ال �ت �ع� ّ�رض ل�ل�م�ص��ال��ح ال �ت��رك �ي��ة .لم
ي �ن �ج��ح ب ��داي ��ة ف ��ي إخ � � ��راج األه� ��ال� ��ي م��ن
ال � � �ش� � ��ارع ،أم � � ��س ،ق� �ب ��ل أن ي �ظ �ف��ر م�ن�ه��م
بـ«إعطائه مهلة ،له شخصيًا ،وللحكومة
أي�ض��ًا ،لفعل ش��يء خ�لال األي ��ام املقبلة».
وف� ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه ح� ��ول م ��ا ح �ص ��ل ،ق��ال
شربل« :ال يجوز لوم األهالي ،ألن الجمرة
ال تحرق إال مكانها ،لكن بحسب معرفتي،
األت��راك ال يعملون تحت الضغط» .ولفت
إل ��ى أن �ه��م «ي�س�ت�ط�ي�ع��ون أن ي�س��اع��دون��ا
م�س��اع��دة ك�ب�ي��رة ،لكن ال ن�ع��رف املصلحة
التي لديهم في تأخير هذا امللف».
وم �س� ً
�اء ،أص ��در أه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين بيانًا
أعلنوا فيه «تأجيل التحركات التي كان
متفقًا عليها هذا األسبوعً ،
بناء على رغبة
الوزير شربل ،فكل مطلبنا هو أن تتحمل
ال��دول��ة ال�ت��رك�ي��ة امل�س��ؤول�ي��ة وت�س��اع��د في
ع ��ودة أه �ل �ن��ا» .ال�ل�اف��ت أن األه ��ال ��ي ،ه��ذه
ّ
املرة ،لم يتوجهوا إلى رئيس الجمهورية.
فبالنسبة إليهم« ...إما نحن غير لبنانيني
وإما هو رئيس لغير هذه البالد».

«اللبنانية» يرابطون أمام ّ
ّ
كلياتهم
متعاقدو
يستأنف املتعاقدون في الجامعة
اللبنانية تحركهم احتجاجًا على عدم
إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.
وينفذون خطة تصعيدية تبدأ عند
السابعة والنصف من صباح اليوم ،حيث
يعتصمون أمام مداخل الكليات في
بيروت واملناطق ويتوقفون عن إعطاء
الدروس واألعمال املخبرية .وينتظر أن
يوزع املعتصمون بيانًا على الطالب
ً
يشرحون فيه تفاصيل مشكلتهم .كذلك ينفذون اعتصامًا مماثال،
عند مفرق القصر الجمهوري ،بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.
من جهة ثانية ،أعلن األساتذة املتعاقدون ،املستثنون من ّ
التفرغ،
أنهم غير ملتزمني اإلضراب عن التعليم الذي أعلنته لجنة األساتذة
املتعاقدين اليوم.

نقابة العاملني في «سبينس» ّ
تلوح بالتصعيد
أكدت نقابة العاملني في «سبينس» استمرار الشركة في مخالفة كل
القوانني اللبنانية ،ومنها عدم التطبيق الكامل لزيادة غالء املعيشة،
إضافة إلى عدم تسجيل بعض األجراء غير النظاميني في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي وتالعبها بتاريخ بدء عمل البعض
اآلخر منهم هربًا من دفع املتوجب عليها للضمان وقيام الشركة في
عدد من فروعها بإجبار الحمالني على دفع مبلغ كانت قد ألغته بعد
تحرك النقابة وفضح األمور إعالميًا .وحذرت النقابة «اإلدارة من
ّ
سيعرضها للمساءلة القانونية.
هذا الخرق املتمادي للقوانني الذي
ودعت إلى إعادة املصروفني انتقاميًا من الشركة ،وهم :سمير طوق،
ميالد بركات ،إيلي أبي حنا ومخيبر حبشي ،ملوحة بالتصعيد بكل
الوسائل املشروعة .وناشدت جميع العاملني ممن لم ينتسبوا بعد إلى
النقابة االنضمام إليها بعيدًا عن الخوف.

محاولة فرار موقوف في صيدا
اختبر املوقوف حسني جعفر محمود الحرية لبضع دقائق ،بعدما
تمكن من الفرار من بني عناصر الشرطة القضائية ،بينما كانوا
ينقلونه من قصر العدل القديم إلى قصر العدل في مدينة صيدا
للمثول أمام القضاء ومحاكمته بتهمة السرقة .وقد طارد العناصر
املوقوف في منطقة ساحة النجمة في املدينة ،واضطروا إلى إطالق
النار في الهواء لتوقيفه.

قرار بتمديد صالحية ترخيص األسلحة
في القرار الذي حمل الرقم /1ودّ ،
مددت وزارة الدفاع املدني صالحية
تراخيص حمل األسلحة الصادرة عن العام املاضي ،وذلك حتى
إشعار آخر .ويشمل هذا القرار تراخيص حمل السالح صفة خاصة
املمنوحة ملرافقي الوزراء والنواب الحاليني والسابقني ولرؤساء
األحزاب ورؤساء الطوائف الدينية وتراخيص حمل السالح صفة
خاصة املمنوحة لنقابتي تجار املجوهرات والصرافني وتراخيص
حمل السالح صفة خاصة (غرفة عسكرية) وتراخيص حمل سالح
صفة دبلوماسية .أما لباقي الفئات ،فيبقى منح تراخيص األسلحة
معلقًا.

ّ
القبض على قاتل املسنة في صيدا
ألقت القوى األمنية القبض على شاب فلسطيني (مواليد عام )1987
لالشتباه فيه بقتل املواطنة بدرية السن قبل أسبوعني وسرقة
مصاغها في منزلها في تعمير مخيم عني الحلوة .التحقيقات األولية
معه ،أشارت إلى االشتباه في تورطه أيضًا بقتل مسنة أخرى في
بيروت وسرقتها بعدما كان يتردد عليها على غرار تردده على
السن .وذكرت املعلومات أنه كان ّ
يعد إلخفاء املسروقات في منطقة
مهجورة في كفرفالوس شرقي صيدا.

جريحان في انفجار جسم غريب
أصيب املواطنان علي حسني عياد ( 17عامًا) من بلدة أنصارية
الجنوبية وأحمد عياد ( 17سنة) من منطقة برج البراجنة ،أمس،
بجروح مختلفة في أحد حقول بنت جبيل ،من جراء انفجار جسم
غريب عثرا عليه في الحقل ،وقد تم نقلهما إلى مستشفى صالح
غندور في املنطقة للمعالجة ،فيما بدأت القوى األمنية التحقيق في
الحادثة والتأكد من نوع الجسم الغريب املنفجر ومصدره.
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