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مجتمع

مجتمع
تقرير التنافس على تقديم خدمات االنترنت عبر شبكة األلياف البصرية سيكون في أوجه بين القطاعين العام
والخاص بعدما حصل الطرفان على فرصتهما في تقديم هذه الخدمات انطالقًا من شبكة الفايبر أوبتيك .وبات
وجود كتلة احتكارية واحدة أمرا معلقا على مدى تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها في تقديم الخدمات
وإصدار تسعيرات تنافسية

تقرير

ـ«البروشورات»
ب
تكافح
«الشؤون»
ّ
استغالل األطفال المتسولين

«ثورة» الـ«فايبر أوبتيك»

منافسة شرسة بين القطاعين العام والخاص
محمد وهبة
خالل األشهر املاضية ،بدأت شركات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص تـ ـم ــدي ــد ش ـب ـكــات
«ألـ ـي ــاف ب ـص ــري ــة» تـتـيــح ل ـهــا تـقــديــم
ّ
ســلــة مــن الـخــدمــات لـلــزبــائــن ،أبــرزهــا
نقل املعلومات واالنـتــرنــت والصوت
وال ـ ـص ـ ــورة .ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ب ــدأت
«أوجـيــرو» تنفيذ مشروع مماثل ّ
ملد
مــا بــن  11000و 15000كيلومتر من
األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـمــا ي ـت ـيــح للمستهلكني
الــولــوج إلــى شبكة اإلنـتــرنــت بسرعة
 50ميغابيت /ثانية.
ً
اثـ ــارت ه ــذه ال ـخ ـطــوات ج ــدال واسـعــا
حـ ـ ــول ق ــان ــونـ ـي ــة مـ ـن ــح ش ــركـ ـت ــن مــن
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص حـ ـ ــق اس ـت ـع ـم ــال
املسالك الرسمية ّ
ملد خطوط الـ«فايبر
أوبتيك» الخاصة بها واستعمالها.
وص ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرار ع ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ــورى
الدولة بوقف تنفيذ التراخيص بناء
على طعن قـ ّـدمـتــه نقابة مستخدمي
«أوج ـي ــرو» واالت ـحــاد العمالي العام
واملحامي علي كمال عـبــاس ،مــا دفع
بوزير االتـصــاالت جمال الجراح إلى
إصــدار قــرارات بفتح بــاب الترخيص
ألي ش ـ ــرك ـ ــة اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـس ـت ــوف ـي ــة
ل ـل ـشــروط الـقــانــونـيــة لـلـحـصــول على
ح ـ ــق م ـ ـ ّـد ش ـب ـك ــة «ف ــايـ ـب ــر أوبـ ـتـ ـي ــك»
وإدارت ـه ــا واستعمالها بـعــد تسديد
رس ـ ـ ـ ــوم ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ف ـ ــي أي م ـن ـط ـق ــة ال
تـ ـك ــون لـ ـ ــ«أوجـ ـ ـي ـ ــرو» ش ـب ـك ـتــة ف ـي ـهــا.
وف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ،سـمـحــت ال ـ ــوزارة
لشركات القطاع الخاص باستئجار
ألـيــاف ضوئية مــن «اوج ـيــرو» ،وبيع
الخدمات للسكان واملؤسسات.
ب ـم ـعــزل ع ــن الـ ـج ــدل ال ـق ــان ــون ــي حــول
ش ــرع ـي ــة الـ ـت ــراخـ ـي ــص ،ف ـ ــإن ق ـ ـ ــرارات
ّ
الجراح ترتب نتائج تجارية واضحة
على ثالثة أطراف« ّ:أوجيرو» بصتفها
ال ـج ـهــة ال ـتــي ت ـمــثــل ا ّل ــدول ــة ،شــركــات
القطاع الـخــاص املــرخـصــة ،وشركات
القطاع الخاص غير املرخصة.
بــالـنـسـبــة ل ــ«أوج ـي ــرو» ،ف ــإن مـشــروع
مـ ـ ّـد ال ـش ـب ـك ــات ان ـط ـل ــق ق ـب ــل أســاب ـيــع
وسـيـسـتـمــر مل ـ ّـدة أرب ــع س ـنــوات حتى
ّ
يغطي كل املناطق اللبنانية .وبحسب
رئـيــس الهيئة ومــديــرهــا الـعــام عماد
كريدية ،فإن هذا املشروع ال ينحصر
بتقديم خدمة انترنت بسرعة كبيرة،
بــل ستكون لــدى الهيئة ال ـقــدرة على

ّ
ت ـق ــدي ــم س ــل ــة م ـك ـ ّـون ــة م ــن  21خــدمــة
مــن بينها دات ــا املـعـلــومــات والـصــوت
وال ـ ـصـ ــورة ل ـك ــل م ـش ـت ــرك ،وس ـت ـكــون
هناك مجموعة واسعة من الخيارات
إلنعاش إيــرادات الهاتف الثابت عبر
ّ
التطور
بعض هــذه الـخــدمــات .وه ــذا
يتوقف على رغبة الــدولــة فــي تعزيز
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ،ألن ال ـت ـس ـع ـي ــر م ــرت ـب ــط
بـصــدور ق ــرارات عــن مجلس ال ــوزراء،
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ي ـح ـصــل ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص الذي لديه مرونة واسعة في
تقديم الخدمات بأسعار منافسة.
رغ ــم ذلـ ــك ،ف ــإن ال ــوق ــائ ــع ال ـســوق ـيــة ال
تشي بــأن هـنــاك تـغـيــرات واسـعــة في
الحصص السوقية .حتى اآلن تسيطر
«أوج ـي ــرو» عـلــى حـ ّـصــة كـبـيــرة تفوق
 %70مــن مجمل مشتركي االنـتــرنــت

الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــن .وحـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة مــن
املشتركني مشابهة لكبريات الشركات
الــرسـمـيــة مـثــل «دوي ـت ـشــه تـيـلـيـكــوم»
األملانية التي تستحوذ على  %75من
املـشـتــركــن ف ــي ب ــاده ــا ،و«بــريـتـيــش

الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ال تشمل البنية التحتية
التي تعود للدولة وحدها
تيليكوم» البريطانية التي تستحوذ
على  %70مــن املشتركني فــي اململكة
امل ـت ـحــدة ،و«ف ــران ــس تـيـلـيـكــوم» التي
تستحوذ على  %70من املشتركني في
فرنسا« .ال يوجد منطق في الحديث

عن احتكار القطاع الخاص والقدرات
الخارقة على منافسة أوجيرو» وفق
حبيب طــربـيــه ،رئـيــس مجلس إدارة
شركة «غلوبال داتــا سرفيسز» (جي
دي اس) .أمــا مــا يـقــال عــن استحواذ
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى كـ ـب ــري ــات
الشركات التي تستهلك كميات كبيرة
من االنترنت ،فليس دقيقًا ،إذ أن كل
ه ــذه الـشــركــات لــديـهــا اش ـتــراكــات مع
القطاع الخاص واشتراكات إضافية
ً
م ــع أوج ـ ـيـ ــرو فـ ـض ــا ع ــن ان ل ـلــدولــة
حـ ّـصــة مــن اشـتــراكــاتـهــا ل ــدى القطاع
الخاص.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة فــي
السوق ،فإن شركات القطاع الخاص
املعنية ّ
بمد شبكات «فايبر أوبتيك»
تـنـتـظــر ت ـمــديــد ش ـب ـكــات «أوجـ ـي ــرو»

الستئجار «خطوط» منها ،في كثير
من املناطق ،نظرًا الى الكلفة املرتفعة
مل ـ ـ ّـد ش ـب ـك ــات ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة وت ــرك ـي ــب
أجهزتها فــي الـسـنـتــراالت .وال يمكن
أي ــا مــن ال ـشــركــات أن تـقــوم ب ــأي عمل
إال بـمــوافـقــة «أوج ـي ــرو» وبــإشــرافـهــا.
ومع تمديد كل خط «فايبر أوبتيك»،
يتوجب على الـشــركــات أن ّ
تمد خطًا
ّ
ل ـ ــ«أوج ـ ـي ـ ــرو» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن مـ ــا ت ـم ــده
ل ــن ي ـكــون مـلـكـهــا ب ــل س ـي ـكــون لــديـهــا
ح ـص ــري ــة اس ـت ـع ـمــالــه م ـق ــاب ــل ب ــدالت
مالية تدفعها للدولة.
ه ــذا ال ــواق ــع يـعـنــي أن الـتـنــافــس بني
ال ـق ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخ ـ ــاص ،وب ــن
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص بـعـضـهــا
ّ
الحصة السوقية
بعضًا ،سيكون على
غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة وعـ ـ ـ ــدد م ـش ـتــرك ـي ـهــا

ّ
التنافس سيتركز على نحو  500ألف مشترك يحصلون على االنترنت من السوق غير الشرعية

يـقــدر بنحو  500أل ــف ،أي مــا ي ــوازي
عــدد املشتركني فــي الـســوق الرسمية
بكاملها.
تـظـهــر ه ــذه ال ـت ـط ــورات أن الـتـنــافــس
بني القطاعني العام والخاص لم يعد
ّ
مجرد أقاويل ،بل بات أمـرًا جديًا في
السوق .وبحسب طربيه ،فإن القطاع
الـ ـخ ــاص كـ ــان م ـ ـبـ ــادرًا ل ـت ـطــويــر ه ــذا
ّ
يتحول
الـقـطــاع وال مصلحة لــه ب ــأن
ف ــي أي شـكــل م ــن األش ـك ــال إل ــى كتلة
احـ ـتـ ـك ــاري ــة ،إال أن م ــا ح ـص ــل خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة هـ ــو أن ال ــدول ــة
تـقــاعـســت عــن ال ـق ـيــام بــواجـبــاتـهــا ما
تـ ــرك ف ــراغ ــا ك ـب ـي ـرًا ع ـم ـلــت ال ـش ــرك ــات
على سـ ّـده .فعلى سبيل املـثــال ،تأخر
تـطـب ـيــق ت ـقـن ـيــة  DSLع ـشــر س ـنــوات
بسبب التجاذبات السياسية «وكــان
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وراء إقـ ــرارهـ ــا من
خالل شركات مقدمي الخدمات».
وال ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ط ـ ــرب ـ ـي ـ ــه ،أن ـ ــه
باالستناد إلى تقاعس الدولة وجهت
اتهامات للقطاع الخاص باالحتكار
فـيـمــا كــانــت ن ـتــائــج ال ـتــأخ ـيــر ت ـكـ ّـرس
الـقـطــاع غير الـشــرعــي وتــوسـعــه على
ح ـ ـسـ ــاب املـ ــداخ ـ ـيـ ــل ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن
تحققها الخزينة العامة .وفي رأيه أن
الهجوم على القطاع الخاص «لم يكن
ّ
مبررًا» ،ألن كل ما قامت به الشركات
كــان بالتعاون مــع الــدولــة ومــن خالل
اس ـت ـع ـم ــال ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـتــي
بقيت ملكًا لها ،وكان القطاع الخاص
أح ــد زب ــائ ــن ال ــدول ــة مـثـلــه مـثــل بــاقــي
الزبائن .قدرته على تقديم الخدمات،
وامكاناته في التطوير رفعت مكانته
إلــى الــوضــع الـحــالــي« .حــالـيــا ،مــن كل
زبـ ـ ــون لـ ــدى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ه ـنــاك
حـ ّـصــة ل ـلــدولــة مختلفة ع ــن الـحـ ّـصــة
املـ ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا مــن
زبائنها باملفرق .الشركات تدفع على
ك ــل وص ـل ــة اتـ ـص ــاالت ع ـلــى الـشـبـكــة،
ونــدفــع نسبة مـئــويــة عـلــى استعمال
الخطوط ونحصل على االنترنت من
ال ــدول ــة ح ـص ـرًا .م ــن الـخـطــأ أن نضع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ب ـمــواج ـهــة الـقـطــاع
العام فيما هما ال يأكالن من الصحن
نفسه».
ك ــذل ــك ،وج ـهــت ات ـهــامــات ب ــأن الــدولــة
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـخـ ــص الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة
ل ـ ــات ـ ـص ـ ــاالت ،عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن «ال ـ ــواق ـ ــع
مختلف كليًا» ،يقول طربيه ،مضيفًا:
«على سبيل املـثــال ،في فرنسا يمكن

ألي م ــن ال ـش ــرك ــات أن ي ـح ـصــل عـلــى
تــرخـيــص .وبـمــوجــب هــذا الترخيص
ي ـم ـك ــن ل ـل ـش ــرك ــات أن ت ـن ـش ــئ شـبـكــة
كاملة مستقلة عن شبكة الدولة وأن
تستعملها بشكل حصري وال تدفع
إال ضريبة األرباح فقط .أما في لبنان
فإن عمل الشركات مشروط بالتعاون
م ــع وزارة االتـ ـص ــاالت ول ـيــس لديها
أي نــوع من االستقاللية ،وهــي تدفع
رسومًا إضافية على ضريبة األرباح.
ندفع اليوم على كل زبون لدينا 3000
ليرة باإلضافة إلى  %20من وارداتنا
اإلجمالية».
وال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــن ال ـ ـعـ ــام
وال ـ ـخـ ــاص ف ــي ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ال
تـشـمــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـتــي تـعــود
ل ـلــدولــة وح ــده ــا ،أي أن ــه لـيــس هـنــاك
أي نوع من الخصخصة ،بل تحصل
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ــق اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال
ش ـب ـكــات ال ــدول ــة وتــرك ـيــب أجـهــزتـهــا
ف ـ ــي س ـ ـن ـ ـتـ ــراالت ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـح ـصــل
عـلــى االنـتــرنــت منها وتـقــدم خــدمــات
لـلــزبــائــن بــاملـنــافـســة م ــع م ــا ت ـقــوم به
الدولة عبر «أوجيرو».
ه ــذه ال ـشــراكــة ب ــدأت مــع خــدمــة DSL
عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ـن ـح ــاس ـي ــة،
وامتدادها اليوم على شبكة الـ«فايبر
أوبتيك» أمر طبيعي للحاق بالتطور
التكنولوجي الذي تأخر عشر سنوات
بني النصف الثاني من التسعينيات
وع ــام  2007حــن أق ــر تطبيق تقنية
 .DSLوال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ثـ ـم ــة ت ــأخـ ـي ــر ب ـضــع
س ـنــوات بــالـنـسـبــة السـتـعـمــال شبكة
«فايبر أوبتيك».
املـشـكـلــة فــي ه ــذا الـقـطــاع أن تقاعس
الـ ــدولـ ــة ع ــن ت ـط ــوي ــره ف ــي ال ـس ـن ــوات
املاضية ،فـ ّـوت على االقتصاد فرصة
كبيرة .فعلى سبيل املثال ،كانت شركة
«أوراك ــل» العاملية تنوي فتح مكاتب
ل ـهــا ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي مـنـتـصــف الـعـقــد
امل ــاض ــي ،لكنها أغــرقــت بـمـفــاوضــات
وسـ ـج ــال س ـيــاســي وزب ــائ ـن ــي واس ــع
دفـعـهــا إل ــى ال ـهــرب نـحــو مـصــر حيث
وقـعــت اتـفــاقــا مــع الـحـكــومــة املصرية
خـ ــال أسـ ـب ــوع واح ـ ــد ف ـق ــط .خ ـســارة
االقتصاد اللبناني كانت كبيرة ،ألن
ال ـش ــرك ــة ك ــان ــت سـتـفـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
اكثر من ألفي فرصة عمل في لبنان،
بحسب معنيني بـقـطــاع االت ـصــاالت،
ً
ف ـض ــا ع ــن ح ـج ــم أعـ ـم ــال ك ـب ـيــر ي ـمـ ّـر
بواسطتها انطالقًا من بيروت.

ّ
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تقرير

آمال خليل
تـ ــدشـ ــن امل ـص ـل ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـنـهــر
الليطاني ،الـيــوم ،مـشــروع املنصات
العائمة في بحيرة القرعون .املنصات
االحدى عشرة التي ثبتت فوق سطح
البحيرة ،في تموز املاضي ،تأتي في
إطــار هبة هولندية ،بقيمة  400الف
دوالر .وه ــي تـعـمــل ع ـلــى التخفيف
من انتشار الطحالب وحجب أشعة
ال ـش ـمــس واسـ ـتـ ـن ــزاف األوك ـس ـي ـجــن
ّ
والحد من الروائح التي
من البحيرة
ان ـت ـش ــرت فـ ــوق سـطـحـهــا وتـقـلـيــص

إف ـ ـ ــراز امل ـ ـ ــواد ال ـس ــام ــة ال ـن ــاج ـم ــة عــن
الـ ـسـ ـي ــان ــوبـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا (الـ ـبـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا
الــزرقــاء ـ ـ الخضراء تنتج وتستهلك
األوك ـس ـجــن عـبــر عـمـلـيــات التمثيل
الضوئي) .وبحسب بيان املصلحة،
تـ ـعـ ـم ــل امل ـ ـن ـ ـصـ ــات بـ ـنـ ـظ ــام الـ ـط ــاق ــة
الشمسية لـلـحـ ّـد مــن نـمــو الطحالب
م ــن خ ــال إص ـ ــدار م ــوج ــات م ــا فــوق
صوتية وتقوم بقياس نوعية املياه.
رئيس مجلس إدارة املصلحة سامي
عـ ـل ــوي ــة كـ ـل ــف ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ــي امل ــرك ــز
الوطني لألبحاث العلمية األسـتــاذ
فــي الجامعة اللبنانية كـمــال سليم

إجـ ـ ـ ــراء ت ـق ـي ـيــم ل ـن ــوع ـي ــة امل ـ ـيـ ــاه قـبــل
تثبيت املـنـصــات وب ـع ــده .وج ــاء في
التقييم بأنه «بدءًا من تموز املاضي
ظـ ـه ــر تـ ـحـ ـس ــن ف ـ ــي ن ــوعـ ـي ــة امل ـ ـيـ ــاه،
فــان ـخ ـفــض الـ ـل ــون األخـ ـض ــر ال ـنــاتــج
عــن ظــاهــرة الـ ـ  ،BLOOMاو التكاثر
الكثيف للطحالب .كما طرأ خلل على
خاليا السيانوبكتيريا التي فقدت
إمكانية التواجد في الطبقات العليا.
وبـسـقــوطـهــا ال ــى الـطـبـقــات السفلى
تـفـقــد ام ـكــان ـيــة ال ـت ـغــذيــة ع ــن طــريــق
التركيب الضوئي».
لكن ،هل املنصات هي الحل املستدام

لتنظيف بحيرة القرعون؟.
عـلــويــة ق ــال ل ــ«األخ ـبــار» إن املنصات
ه ــي «م ـع ــال ـج ــة مــوض ـع ـيــة م ـح ــدودة
يقتصر مفعولها على تقليص نشاط
الـسـيــانــوبـكـتـيــريــا ،إال أن ــه ال يـعــالــج
ت ـل ــوث امل ـ ـيـ ــاه» .أمـ ــل ال ـح ــل امل ـس ـت ــدام
ف ـي ـت ـم ـثــل ب ـ ــ«وقـ ــف مـ ـص ــادر ال ـت ـلــوث
والـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى الـ ـح ــوض األع ـل ــى
لنهر الليطاني الــذي تتجمع مياهه
فــي الـبـحـيــرة .وف ــي ح ــال زادت نسبة
املـ ـتـ ـس ــاقـ ـط ــات ،ف ـ ــإن مـ ـي ــاه ال ـب ـح ـيــرة
تنظف نفسها بنفسها ،ش ــرط وقــف
ت ــزوي ــده ــا ب ـم ـيــاه م ـل ــوث ــة .ع ـل ـمــا بــأن

املنصات تحتاج إلى مراقبة لضمان
سالمتها بسبب الـصـيــد العشوائي
الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه ع ــدد م ــن األش ـخ ــاص
الذين يصطادون طيور البط واإلوز
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ــش فـ ــي الـ ـبـ ـحـ ـي ــرة وع ـل ــى
ضفافها».
التلوث في مياه البحيرة بدأ بالظهور
فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ب ـش ـك ــل مـ ـح ــدود.
لكن الـتــدهــور البيئي ،بحسب سليم،
سجل عام « 2008عندما بدأ لون مياه
البحيرة يميل الى األخضر القاتم مع
انبعاث روائح كريهة .حينها تبني بأن
ان ــواع ــا م ـحــددة مــن السيانوبكتيريا
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إيلده الغصين
ه ــي ح ـم ـلــة مل ـكــاف ـحــة اس ـت ـغ ــال أط ـفــال
ال ـ ـشـ ــوارع ،ع ـبــر تــوع ـيــة امل ــواط ـن ــن الــى
أهـ ـم ـ ّـي ــة «ع ـ ـ ــدم ت ـق ــدي ــم امل ـ ـ ــال ل ــأط ـف ــال
املـ ـتـ ـس ـ ّـول ــن» م ـن ـع ــا «ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــم» .هـ ـك ــذا أراد «امل ـ ـشـ ــروع
ّ
التسول» التابع لوزارة
الوطني ملكافحة
ّ
الشؤون االجتماعية الحد من استغالل
األطفال في الشوارع!
«الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ــوط ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة» ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـهــا
«امل ـشــروع» الشهر ال ـجــاري ،استكملها
أمـ ـ ـ ــس ب ـ ـتـ ــوزيـ ــع مـ ـلـ ـصـ ـق ــات إع ــانـ ـي ــة
و«فاليرز» و«ستيكرز» في شوارع عدة
في بيروت وجبل لبنان ،ورسائل عبر
الهواتف النقالة.
انبثقت فكرة الحملة بعد األرقــام التي
ّ
بينتها آخــر دراس ــة أعـ ّـدهــا «امل ـشــروع»
ع ــام  ،2016وأظ ـه ــرت أن « 76ف ــي املـئــة
مــن أطـفــال الـشــوارع سـ ّ
ـوريــون ،و 12في
امل ـئــة م ـت ـعـ ّـددو الـجـنـسـيــات ب ـمــن فيهم
ّ
ّ
لبنانيون»
فلسطينيون ،و 8فــي املـئــة
وفق مديرة املشروع سيما منذر  .عدد
األط ـفــال املـتـسـ ّـولــن ال ــذي تـتـحــدث عنه
ّ
منذر يقارب الـ « 15ألفًا» يتوزع معظهم
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ،وه ـ ـ ــو ث ــاث ــة
اضـعــاف مــا الــرقــم الــذي أعلنته منظمة
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ف ــي ت ـقــريــر ع ــام 2015
ّ
(خمسة آالف) .إذ أن «رقم املنظمة أحدث
لغطًا ولم يكن دقيقًا» .دراسة «املشروع»
خلصت إلى أن معدل عمل األطفال في
ّ
التسول يقارب «ثماني ساعات يوميًا»،
ّ
وم ـعــدل مــا يجمعه الـطـفــل فــي الساعة
ع ـش ــرة دوالرات .ع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ّـاس،
ّ
احـتـ ّسـبــت أن ك ــل «ش ــاوي ــش» (مـشــغــل)
ي ـشــغــل «ن ـحــو ع ـش ــرة أوالد» ،ويـجـنــي
«نـ ـح ــو  800دوالر ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،أي 24
ألــف دوالر في الشهر»! بهذه البساطة
احتسبت الدراسة أرقامها ،واستنتجت
أن األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا امل ــواط ـن ــون
ملــن يـطــرقــون نــوافــذ سياراتهم عند أي
ّ
تقاطع تذهب إلــى «مستغلي األطفال»
الــذيــن يــراكـمــون األم ــوال ويمعنون في
استغالل هؤالء وتشغيلهم.
كيف يقطع «املشروع الوطني ملكافحة
س ـ ّـول» ط ــري ــق «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» عـلــى
الـ ـتـ ـ ّ
امل ـش ــغ ـل ــن؟ ع ـب ــر «ت ــوعـ ـي ــة» امل ــواط ـن ــن
ّ
للمتسول ،واستبداله
بعدم تقديم املال
ّ
عينية مثل الـطـعــام» .هذا
«بتقديمات
ج ـ ّـي ــد ،وك ـثــر ي ـخ ـت ــارون ذل ــك م ــن تـلـقــاء
أن ـف ـس ـه ــم .لـ ـك ــن ،مـ ـ ــاذا ب ـع ــد ف ــي جـعـبــة
اإلدارات امل ـع ـنـ ّـيــة؟ كـيــف نـحـمــي أولـئــك
األطـ ـف ــال م ــن «الـ ـض ــرب املـ ـب ـ ّـرح» إذا لم
ي ـج ـن ــوا امل ـ ــال املـ ـطـ ـل ــوب؟ ال ش ـ ــيء« .ال
ّ
ّ
مخصصة لالهتمام بأطفال
جمعيات ّ
الشوارع ألنهم يحتاجون عناية خاصة،
سـ ــوى ج ـم ـعـ ّـيــة واحـ ـ ـ ــدة» ت ـق ــول م ـن ــذر.
وال ـج ـم ـع ـ ّـيــة املـ ـقـ ـص ــودة ه ــي «جـمـعـيــة
نادر للخدمة االجتماعية املتخصصة»

«تركيب»
المنصات
العائمة في
البحيرة (األخبار)

بدءًا من تموز
الماضي ظهر
تحسن في نوعية
مياه البحيرة

تكاثرت بشكل غير طبيعي وتسببت
بفرز مواد ّ
سامة في البحيرة والقضاء
على كل األحياء املائية ،وسببت حاالت
تـسـمــم خـطـيــرة لـلـحـيــوانــات الــداجـنــة
وح ـ ـ ــاالت ت ـس ـمــم ل ــإن ـس ــان م ــن خ ــال
اإلستعماالت املتنوعة للمياه امللوثة،
خ ـصــوصــا ع ـنــد م ـم ــارس ــة ال ـس ـبــاحــة.
وفــي السنوات األخـيــرة ،ظهرت أنــواع
جــديــدة مــن السيانوبكتيريا جــديــدة
تتغذى مباشرة من االزوت في الجو».
ولفت سليم إلى أن األسباب الرئيسية
ل ـل ـتــدهــور ال ـب ـي ـئــي ال ـح ــال ــي لـلـبـحـيــرة
«ال ــزي ــادة ال ـك ـب ـيــرة مل ـع ــدالت تـصــريــف

مـ ـي ــاه ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي وال ـ ــزراع ـ ــي
املحملة باألسمدة واملبيدات والغنية
ً
ب ـ ـمـ ــركـ ــزات ال ـ ـفـ ــوس ـ ـفـ ــات ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ع ــوام ــل ال ـت ـغ ـيــر امل ـن ــاخ ــي وان ـخ ـفــاض
املتساقطات وارتفاع حرارة الجو التي
تساهم في تكاثر البكتيريا.
انشئ سد القرعون سنة  1959وتبلغ
سعة تخزينه حوالي  220مليون متر
م ـك ـعــب ،ي ـس ـت ـخــدم مـنـهــا 160م ـل ـيــونــا
سنويا للري وتوليد الطاقة ،بينها 60
مليونًا كمخزون للموسم الجاف .وفي
الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،تـحـ ّـولــت البحيرة
«خزانًا» للنفايات السائلة والصلبة.

متطوعون في الحملة يوزعون ملصقات (مروان طحطح)

ّ
(مــركــزهــا ال ـبــربــارة ـ ـ جـبـيــل) ،وتتسلم
األطفال بناء على طلب قاضي األحداث.
ّ
أم ــا تـســلـمـهــم م ــن ق ـبــل وزارة ال ـشــؤون
فيكون في حالتني« :بإشارة من قضاء
األح ــداث ،أو إذا كــان الولد مـشـ ّـردًا ّ
كليا
وال أهــل لــه» .علمًا أن «تسعني في املئة
م ــن األوالد ف ــي الـ ـش ــوارع لــديـهــم أه ــل»
ّ
تــؤكــد مـنــذر .ال جمعيات كافية إليــواء
أطفال الشوارع ،وصالحيات «الشؤون»
ّ
تتهرب القوى
تجاههم محدودة .فيما

أزمة أطفال
الشوارع مرشحة للتزايد
بسبب أزمة األونروا

األمنية مــن جمع األطـفــال مــن الـشــوارع
لـغـيــاب الجمعيات الـحــاضـنــة لـهــم ،في
ـادرة ملــاح ـقــة أه ـل ـهــم أو
ح ــن أن ال مـ ـب ـ ّ
العصابات املشغلة لهم (املــادتــان 617
و 618مــن قــانــون الـعـقــوبــات) ،وه ــذا ما
وضعه «املشروع» برسم قوى األمن.
إذًا هي حلقة مفرغة ،تبدأ بعدم إعطاء
ـال ل ـل ـم ـت ـسـ ّـول وال تـنـتـهــي بـمـعــاقـبــة
املـ ـ ّ
مشغليه أو إيجاد املؤسسات الحاضنة
ل ــه .أم ــا فــي مــا يـخـ ّـص تـعــديــل الـقــوانــن
ّ
املـتـعــلـقــة بـتــدخــل وزارة ال ـشــؤون فذلك
«م ـ ـ ـ ــن اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـلـ ــى
ل ـل ـط ـفــولــة» ال ـ ــذي وعـ ــد الـ ـع ــام امل ــاض ــي
بالعمل عـلــى «تفعيل مناقشة اقـتــراح
تـعــديــل ال ـقــانــون  2002/ 422الـخــاص
بحماية األحداث».
ّ
بــالـتــزامــن مــع امل ـن ـشــورات الـتــي وزعـهــا

أم ـ ـ ـ ــس م ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـوع ـ ــون ف ـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات
أه ـل ـ ّـي ــة ب ــال ـش ــراك ــة م ــع وزارة ال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة فــي فـ ــردان وع ــن املــريـســة
ومستديرة الكوال ومناطق عـ ّـدة ،تدعو
املــواطـنــن إلــى عــدم «تـقــديــم امل ــال لعدم
املساعدة في استغالل األطفال» ،تسعى
ّ
التسول إلى
الحملة الوطنية ملكافحة
إقامة دورات للمساعدين االجتماعيني
ف ــي مـخـ ّـيـمــات ال ـنــازحــن لـنـشــر الــوعــي
ً
بني النازحني ب ــ«أن الطفل ليس معيال
للعائلة ،وحــول تداعيات الــزواج املبكر
وتعدد الزوجات واإلفراط في اإلنجاب».
أم ــا لـنــاحـيــة أن غــالـبـيــة األط ـف ــال الــذيــن
يـتــم تشغيلهم فــي ال ـت ـسـ ّـول سـ ّ
ـوريــون،
فــإن االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل
الدول املوجودين فيها حمايتهم،
تلزم
ّ
ولـبـنــان وق ــع االتـفــاقـيــة ،لكنها مثل أي
اتفاقية تحتاج إلــى مــراسـيــم تنفيذية
وقوانني .وفي هذا الصدد ،يشير إيلي
مـخــايــل عـضــو مجلس إدارة «املنظمة
الــدول ـيــة لـلـطـفــولــة» ،إل ــى أن «مـكــافـحــة
ظ ــاه ــرة ال ـت ـســول م ـطــروحــة قـبــل تفاقم
األزمـ ــة ال ـســوريــة ،واألرق ـ ــام لــم تختلف
ك ـث ـي ـرًا ب ـع ــده ــا ،إذ أن ال ـ ـحـ ــدود كــانــت
م ـف ـت ــوح ــة س ــابـ ـق ــا وكـ ـ ـ ــان املـ ـتـ ـس ـ ّـول ــون
بغالبيتهم من البدو اآلتني من سوريا».
ويلفت أمني عام املجلس األعلى للطفولة
سابقًا ،إلى أن الظاهرة مرشحة للتزايد
«خصوصًا بــن األطـفــال الفلسطينيني
بعد أزمة تمويل األونروا».
ّ
املعنية بها
بــن الحماية االجتماعية
وزارة ال ـش ــؤون وال ـح ـمــايــة الـقـضــائـيــة
ّ
املعنية بها وزارة الـعـمــل ،يبقى ثابت
واحـ ــد «أن آل ـي ــات االس ـت ـجــابــة لـحـقــوق
ال ـط ـفــل كــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان غ ـيــر فــاع ـلــة».
كما أن اللجنة الــدولـيــة لحقوق الطفل
أبـ ــدت مــاحـظــاتـهــا ح ـيــال ب ــطء امل ـســار
التشريعي في لبنان ،وعدم التزام لبنان
باتفاقية حقوق الطفل الدولية لناحية
عدم انسجام قانون العمل معها.

