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النقاط األولى
يعد املجتمع اللبناين جمتمع ًا فتياً .وعليه
ف �اإن على العن�رص ال�صبابي اأن ي�صكل الع�صب
وقوة الدفع نحو امل�صتقبل .اال ان الواقع اللبناين
ال يعك�س ذلك بل يت�صح باأن فئة ال�صباب مهم�صة
ل�صالح فئات اخرى عمرية وفكرية خمتلفة تتحكم
بالقرار وتدير الدفة ال�صيا�صية واالقت�صادية
واالجتماعية والفكرية والتنموية.
من هنا ،فاإن م�رصوع «نقاط على احلروف»
يطمح اإىل تغيري هذا الواقع .فامل�رصوع هو حماولة
�صبابية لو�صع «النقاط على احلروف» واالأمور يف
ن�صابها .التجربة التي ا�صتمرت حلواىل �صهرين،
اثمرت هذه الن�رصة املوؤلفة من جمموعة مقاالت
كتبها �صباب جامعي وعامل تدربوا يف اطار
امل�رصوع على اأ�ص�س ال�صحافة املكتوبة ومتت
متابعتهم عن قرب على يد �صحافيني متمر�صني.
هذه املقاالت تتوخى احليادية واملهنية ويعرب
ال�صباب من خاللها عن روؤيتهم لواقعهم وواقع
مدينتهم وقريتهم .ويهدف امل�رصوع اإىل ت�صجيع
ال�صحافة املحلية يف بلد قوامه املركزية االإدارية
حتى يف املجال االإعالمي .والفكرة مرتبطة عن
قرب باالإنتخابات البلدية االأخ��رية اإذ يحاول
امل�رصوع حث ال�صباب على امل�صاركة يف العمل
البلدي وو�صع ت�صور للواقع البلدي امل�صتقبلي
وطرح حلول مل�صاكل ال�صبان واملواطنني اليومية
وم�صاءلة امل�صوؤولني الذين مت انتخابهم موؤخرا.
اأث��ن��اء التح�صري للن�رصة ،ك��ان الفت ًا مدى
حما�صة هوؤالء لي�صبح �صوتهم م�صموعا .فالواقع
ال ي�رص بل انه خمرتق متاما بهاج�س الهجرة الذي
كثريا ما يتغلب على حما�صة امل�صاركة والتغيري.
نحن نعي اأن جمموعة من امل��ق��االت لن تغري
ممار�صات مهرتئة ومرت�صخة منذ عقود طويلة،
لكننا واثقون اأن رحلة االألف ميل تبداأ بخطوة.
هذا امل�رصوع هو جزء من خطوة اأوىل ير�صمها
�صباب كرث يف لبنان مل يياأ�صوا بعد ويحلمون
مب�صتقبل من �صنع ايديهم ولي�س واحدا ر�صمه لهم
الكبار.
واأخريا ،ال�صكر الكبري لكل من �صاعد اأن ت�صبح
فكرة امل�رصوع حقيقة وللبلديات التي قدمت
الدعم املعنوي واملكان الإقامة دورة التدريب
ال�صحايف.
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استهتار الناس
من أهم مسببات حرائق الغابات

تغطي الغابات يف ال�ضوف ن�ضبة كبرية من اأرا�ضيه التي
متيزه ع��ن غ��ريه م��ن مناطق لبنان ،لكن احل��ف��اظ على
ال��روات احلرجية يف تلك املنطقة مهمة �ضعبة بوجود
حرائق مفتعلة اأو ناجمة عن الإهمال.
يارا حمادة

ت�صتقطب طبيعة ال�صوف املميزة الكثري من ال�صياح
الذين يجدون فيها مكان ًا مثالي ًا لالإ�صطياف .لكن البع�س
يتنا�صى اأن الكثري من املمار�صات قد تلحق �رصراً كبرياً
بتلك املنطقة املعروفة بكرثة اأ�صجارها واأحراجها اخلالبة.
ففي نهاية �صهر متوز ،قام اأطفال يلعبون يف اأحد اأحراج
الز َير -دميت برمي املفرقعات وقد ت�صبب ا�صتهتارهم
بن�صوب حريق كاد يق�صي على اأع��داد كبرية من االأحراج
يف مكان م�صنف ك�صابع اأكرب حرج يف لبنان نظراً لعدد
اأ�صجاره الذي يبلغ املليونني �صجرة .هذا ما اأك��ده �صهود
عيان وم�صدر م�صوؤول يف وزارة الزراعة .وبجهد من الدفاع

حريق يف اإحدى غابات ال�صوف (هادي عبد اخلالق)

امل��دين ومب�صاعدة جمعية ال��رثوة احلرجية والتنمية مت
جتنب الكارثة واأُطفاأَ احلريق يف �صاعات متاأخرة من الليل.
ولكن يبقى الت�صاوؤل كما يف كل مرة عن هوية امل�صتهرتين
بالبيئة وعدم مالحقة م�رصمي النار يف الغابات ق�صداً اأو
ب�صبب عدم املباالة.
التتمة �صفحة 3

جمتمع

واقع خرّيجي الشوف:
نزوح وهجرة
الفرحة التي تغمر قلوب خريجي اجلامعات �ضرعان
ما تقابلها �ضدمة البحث عن عمل والتي كثريا ما تكون
عملية طويلة وحمبطة.
كامل حلبي

ق�صت مروى� 25 ،صنة ،ثالث �صنوات بعد تخرجها من
اجلامعة وتخ�ص�صها يف جمال امل�صارف وامل��ال وهي
تبحث عن وظيفة مالئمة .وكانت خالل تلك ال�صنوات،
تعاين من حالة اإحباط نتيجة قلة الفر�س املتاحة.وتقول
اإن عدم تلقي اأية ردود على الكثري من طلبات العمل التي
قدمتها جعلها تفقد االأم��ل م��رات ع��دة .وهي يف البداية
حاولت احل�صول على وظيفة يف ال�صوف وعندما ف�صلت

جامعيني يلتقون يف باحة اإحدى جامعات ال�صوف (اأ�صعد ذبيان)

يف ذلك ق��ررت البحث يف ب��ريوت" .ال�صوف ما يف �صي،
وكل ال�رصكات املهمة مركزة يف بريوت "،تقول مروى
وت�صيف اأنها بعد انتظار طويل جنحت يف احل�صول على
مركز �صاغر يف اأحد امل�صارف ولكن يف العا�صمة بريوت.
وهي تقول اليوم اأن ال�صعادة تغمرها الأنها ا�صتطاعت اأن
جتد عمال يتنا�صب مع تطلعاتها،
التتمة �صفحة 4
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تكنولوجيا

الشوف اإللكتروني
مساحة ال تزال ضيقة

جولة على واق��ع الف�ضاء الإلكرتوين اخلا�ص
يف ال�ضوف تظهر ق ّلة يف ال�ضفحات املخ�ض�ضة
للمنطقة وق�ضاياها.
اأ�صعد ذبيان

إلكرتونية بالتعريف عن
جتمع معظم املواقع اال
ّ
ق�صاء ال�صوف باأرقام ومعلومات حمددة حول م�صاحته
ولكن
اجلغرافية وح��دوده وعدد �صكانه والبلدات فيه.
ّ
هذه املعطيات الثابتة لواقع املنطقة تت�صع وت�صيق يف
العامل االإلكرتوين ،فعلى الرغم من ا ّأن الف�صاء ال�صوبراين
الزمنية
(االإنرتنت) ي�صمح نظريا باجتياز امل�صافات
ّ
بطرفة عني ،والتفاعل مع مكونات ال�صوف (ال�صكان،
والتجارة ،واالأن�صطة املتعددة )..اأينما كان م�صتخدم
االإنرتنت يف اأقطاب العامل �ص ّتى ،اإال ا ّأن الواقع االإلكرتوين
يظهر عجزاً يف مواكبة الع�رص.
املكونة لكلمة ال�صوف
احلروف
فمجرد طباعة بع�س
ّ
ّ
الالتينية ( )Shoufعلى زر البحث يف موقع
باللغة
ّ
فاي�صبوك كفيل ليحبط عزمية البع�س .فعندما حت�صل
على � 5صفحات و 4جمموعات (واحدة منها ملجموعة
�صيا�صية) ،تظن ا ّأن هناك خطب ما يف و�صول االإنرتنت
ّ
للمئتي األف ن�صمة تقريب ًا التي تقطن يف تلك املنطقة.
يف ا�صتعرا�س �رصيع للمجموعات فهي ،واحدة خمت�صة
مبدر�صة الكلية الوطنية يف بعقلني وع��دد املنت�صبني
لها ي�صل اإىل  330فرد ،واآخر تعليق جرى عليها كان
يف  12ني�صان املا�صي .املجموعة الثانية هي لرواد
�صارع "بقعاتا" ،ويبلغ عدد اأع�صائها  ،383ن�صاطها
خفيف ولكنه حديث ن�صبي ًا (اآخر تعليق منذ �صهر لداين
حمادة ي�صاأل" :اريد اأن اأعرف اأ�صعار ال�صقق يف بقعاتا").
املجموعة الثالثة خم�ص�صة ل�صباب ال�صوف (يبدو ا ّأن
عددهم ال يتعدي املئتني) .ا ّأما املجموعة الرابعة فهي
ملنظمة ال�صباب التقدمي (ال���ذراع ال�صبابية للحزب
التقدمي االإ�صرتاكي) ،ويبلغ عدد اأع�صائها � 260صخ�س،
ال�صيا�صية واإطالق املواقف،
وت�صتخدم عاد ًة لل�صعارات
ّ
فمازن يف االأول من اأيار يعلن" :يف االأول من اأيار نهنئ
العمال يف يومهم ،نهنئ الفالحني باإميانهم باالأر�س."..
العربية،
وعند البحث عن كلمة (ال�صوف) باللغة
ّ
ال�صيا�صية االأخرى ،االأوىل "القوات
تكت�صف املجموعات
ّ
اللبنانية :اأوفياء مزرعة ال�صهر" وفيها � 790صخ�س
ّ
ويبدو اأن جي�صي عيد ،مديرة املوقع ،تبقي التفاعل
قائم ًا من خالل ن�رصها �صور ومقاطع فيديو كل فرتة
اللبنانية .ا ّأما التيار الوطني احلر
واالأخرى حول القوات
ّ
ال�صخ�صية
املجموعة
و�صورة
املطلة
فله جمموعة لبلدة
ّ
النيابية
هي الئحة املعار�صة (اآنذاك) يف االإنتخابات
ّ
املا�صية .وللبلدات ح�صورها كذلك (بلدة جون 620
�صخ�س يف املجموعة – مزرعة ال�صوف  )..265وغريها.
باملجمل ،اأق��ل من خم�صة اآالف فرد (اأرق��ام تقريبية
ومعظمهم هم نف�صهم املنت�صبني لكافة املجموعات) اأي
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اإحدى ال�صفحات اخلا�صة بال�صوف على موقع الفاي�صبوك (اأ�صعد ذبيان)

حوايل  %3من قاطني ال�صوف موجودون على املوقع
ومن دون تفاعل حقيقي.
و�صعبية
ا ّأما ال�صفحات اخلا�صة فهي اأكرث انت�صاراً
ّ
ن�صبياً ،فقد اأ�صبح ع��دد املعجبني مبوقع "ال�صوف
 "www.alshouf.orgح���وايل  780ف��رد على
فاي�صبوك ،ويبدو التفاعل فيه نوع ًا ما اأف�صل ولو غاب
عنه التحديث اليومي اأو حتى االأ�صبوعي .وهو ين�رص
اأخبار عامة حول املناطق ال�صوفية واإن كان الرتكيز
على  16من ا�صل  97قرية منت�رصة يف ال�صوف" .بداأ
مو�صم ال�صتاء وبالتايل نقفل عند ال�صاعة الواحدة ليالً"
اأو "عاد �صعر دخان الوين�صتون  1750لرية لبنانية
وارتفع �صعر ق��ارورة الغاز اإىل  16500لرية" ،هي
عبارات "كال�صيكية" ن�صمعها عادة من اأفواه اأ�صاحب
دكاكني البقالة ،ولكن �صادي هاين ي�صتعملها للت�صويق
لدكانه عرب الفاي�صبوك .وال يتوانى هاين عن ن�رص �صور
املحل وخريطة الطريق اإىل الدكان لت�صهيل و�صول
الزبائن كذلك لقطة "الأطول زبون" ،وهي طريقة مثرية
يف الت�صويق.
يقول هاين اإنه اأراد اإعادة اإحياء املحل بعد اأن كان
مقفال طوال فرتة الثمانينات .فكانت الفكرة اأن يفتح
املحل لبعد منت�صف الليل ليتميز عن باقي املوؤ�ص�صات
ال�صغرية يف املنطقة .وقد ا�صتخدم الفاي�صبوك للدعاية.
ولك ّنه بعد فرتة توقف عن املحاولة الأ ّن��ه وجد االأمر
"غري جمدي حيث ا ّأن قلّة من االأ�صدقاء واملعارف هم
من كانوا على �صفحة الفاي�صبوك ولي�س زبائن جدد".

كان طموح هاين اأن يفتح حمله كل الوقت (� 24صاعة
ل�صبعة اأي��ام) ،ولكن كما يقول "الظروف واملنطقة ال
ت�صجع اأبداً" .فكما الكثري من امل�صاريع ال�صغرية يف
ال�صوف التي "توؤول اإىل االإنقرا�س" هذه االأيام ،اأوقف
�صادي العمل على �صفحته يف ت�رصين الثاين من العام
املن�رصم.
وتفتقر معظم ال�رصكات اأو امل��ح��ال وامل�صاريع
ال�صغرى يف ال�صوف اإىل ق�صم الت�صويق اأو الدعاية والتي
أجزاء قليلة (اإن وجدت) من ميزانية
ال يخ�ص�س لها اإال ا ً
النفقات .ويقول مدير مطعم "كعكات" يف ال�صوف ا ّإن
املوظفني �صبق لهم واأن�صاأوا جمموعة هدفها الت�صويق
للمحل" ،وكان كل �صيء يجري على ما يرام ولكن مل يعد
هناك اأحد ليهتم باملو�صوع ،فتوقف العمل عليها" .هذا
باخت�صار واقع منطقة ال�صوف على �صفحات الفاي�صبوك
(وهو اأكرث موقع اإعالم اإلكرتوين تفاعلي واأ�صبح ي�صم
الب�رصية) .فما هو ال�رص يا ترى؟
ما يقارب  12/1من
ّ
قد تكون اإحدى امل�صاكل االأ�صا�صية بالن�صبة لل�صكان هي
يف خدمة االإنرتنت الرديئة ،وال�رصعة ال�صئيلة وبالتايل
غياب القدرة على رفع امللفات ،و�رصف وقت ال باأ�س به
الأعمال تعترب يف مناطق اأخرى ب�صيطة .يعتقد البع�س
اأن تلك امل�صكلة يف طورها للحل مع قيام �رصكة اأوجريو
مبد خدمة ال  DSLاإىل معظم قرى ال�صوف .فهل نرى
يف امل�صتقبل القريب تواجداً اإلكرتوني ًا اأك��رب لق�صاء
ال�صوف؟ هذا ما �صتظهره م�صتقبال مفاتيح البحث على
غوغل وفاي�صبوك.
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ال"فايسبوك"
تعد على الخصوصيات؟
موقع للتواصل أم ٍ
رمي حماده

البع�س يرى فيه مكان ًا للتعارف ومتابعة اأخبار
االأ�صدقاء واالأهل يف الغربة .اأما البع�س االآخر فريى
فيه اخرتاقا للخ�صو�صيات واحل��رم��ات .فبني �صباب
متحم�س للموقع ين�رص عربه اأفكاره وخواطره و�صوره
وجيل اأكرب �صن ًا يرى اأن حمتواه قد يخد�س احلياء يف
جمتمعاتنا ال�رصقية ،يبقى "الفاي�صبوك" حقيقة منت�رصة
يف كل بيت ال ميكن جتاهلها.
كم مرة ي�صمع ال�صباب اإنتقادات الكبار ملا يعر�س
على املوقع من �صور ومعلومات يرونها زائدة عن حدها.
�صور البحر ملّا كانوا مع بع�س"،
"�رصوري يحطوا َ
"�رصوري حتط هال�صورة هي وم�س الب�صي تياب "،هي
بع�س من االإنتقادات التي ترتدد .لكن الكثري من ال�صباب
ي�رصون اأن الفاي�صبوك ،باالإ�صافة لكونه و�صيلة للت�صلية
ّ
فهو ي�صمح بالتوا�صل مع االآخر اأينما كان.
فجنى (� 17صنة) طالبة جامعية يف �صنتها االأوىل،
تعترب اأن ال"فاي�صبوك" هو و�صيلة للتعرف اىل اأ�صدقاء
جدد ومتابعة اأخبار ون�صاطات رفاقها .وهي ال ترى انه
من اخلطاأ ن�رص �صور خا�صة ما دامت "�صمن املعقول"
و"غري مبالغ فيها ".وتقول �صهى (� 24صنة) ،والتي
تبحث عن فر�صة عمل ،اإن ال"فاي�صبوك" هو اخليار
االأمثل ملعرفة اآخر اأخبار ون�صاطات اأخيها وعائلته التي
تتمة ال�صفحة االوىل

حرائق الغابات
العلة لي�صت بالقوانني اللبنانية التي تلحظ مو�صوع
حرائق الغابات وتعاقب م�صببي احلرائق .لكن امل�صكلة
تكمن يف عدم تطبيق القانون .فالن�صو�س القانونية
ت�صدد على �صبط عملية احل��رائ��ق وحت��دي��د الفرتات
امل�صموح فيها اإ�صعال النار ومنع اإ�صعالها خارج املنازل
على م�صافة  200مرت من الغابات .والكن بغياب جهاز
اأمني فاعل يحر�س على التزام النا�س بالقانون ،لي�س
هناك ما يردع مفتعلي احلرائق كفاية.
وب��ح�����ص��ب امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة ع��ل��ى امل��واق��ع
االإلكرتونية املتخ�ص�صة واآراء اخل���رباء يف حرائق
االأح��راج ،تفوق احلرائق الناجتة عن عمل اإن�صاين يف
لبنان ويف ال�صوف حتديداً عدد احلرائق الطبيعية وهذا
الأن اعتدال املناخ ،وغياب الرباكني وطبيعة الرتبة حتد
من اإمكانية اندالع احلرائق ب�صكل غري مفتعل.
ويبقى اإه��م��ال االإن�صان لبيئته من اأه��م اأ�صباب
احلرائق .ففي اأيامنا ،ومع تزايد النزوح اىل املدينة
مل يعد مالكو االأرا�صي يقومون بتق�صي�س االأر�س واإن
قاموا بذلك فهم يلجوؤون اإىل طرق �صهلة ولكن خطرة،
اإذ يقوم املزارع بتجميع االأوراق واالأغ�صان عن االأر�س
وي�صعلها مما يوؤدي يف بع�س االأحيان اىل انت�صار احلريق
على م�صاحة اأكرب ب�صبب الرياح .وبع�س احلرائق مفتعلة
والهدف منها االأذى اأو االإ�صتفادة ال�صخ�صية ،كاإ�صتعمال
حطب االأ�صجار املحرتقة مثالً.

�صباب من ال�صوف يت�صفحون مواقع اإلكرتونية (اأ�صعد ذبيان)

تعي�س يف الواليات املتحدة .اأما اأكرم (� 30صنة) ،موظف
يف �رصكة ،في�صتعمل "الفاي�صبوك" اأي�ص ًا للتوا�صل
مع �صقيقته التي تعي�س يف فرن�صا رغم اأنه عموم ًا ال
يعري املوقع اأي اهتمام حقيقي وي�صك يف م�صداقية
املعلومات املوجودة عليه .لكن اأخته ال�صغرى ملى (21
�صنة) ال ت�صاطره الراأي فهي ال ترى �صلبيات املوقع التي
يتحدث عنها االآخرون .وتقول اأن مو�صوع اخل�صو�صية
م�صان ب�صكل جيد فكل �صاحب �صفحة ميكنه "بكب�صة
زر" اأن يحدد من يرى معلومات و�صور خا�صة به.
واإىل جانب كونه موقع ًا للتعارف والتوا�صل واأحيان ًا
لق�ص�س "الغرام واالإنتقام" ،يبقى "الفاي�صبوك" يف نظر

البع�س منرباً للق�صايا االإن�صانية واالإجتماعية ميكن
عربه ن�رص التوعية وح�صد التاأييد والدعم ملو�صوعات
مهمة مثل حماية املواقع االأثرية ومنع التدخني يف
االأماكن العامة.
وق��د وج��دت العديد م��ن املجموعات االإن�صانية
والثقافية والرتبوية جم��ا ًال جلمع التربعات والدعم
عرب ال"فاي�صبوك" اأكرث مما ت�صتطيع فعله عرب العمل
امليداين ال�رصف .لذا يرد بع�س املتحم�صني للموقع على
الذين يعتقدون اأن هدفه اإ�صباع الرغبات اخلا�صة فقط
بالتاأكييد اأنه ميكن االإ�صتفادة منه بطرق عديدة ومفيدة
للمجتمع.

"ع�رص ���ص��ن��وات حت��ري��ج ال تعيد
ما �صببته من ���رصر  %7من احلرائق
التي اندلعت منذ ع��ام  2005حتى
االآن "،ه��ذا م��ا يقوله م�����ص �وؤول يف
وزارة الزراعة ،ف�صل عدم ذكر ا�صمه،
لذا تكمن احلاجة اىل االإ�صتعداد الكامل
لتجنب احلرائق ومعاجلتها �رصيع ًا يف
ح��ال ح�صلت .ويقول اإن ال�صوف هي
اأف�صل منطقة يتم فيها و�صع خطط
ملكافحة احلرائق .وذلك عرب دعم مادي
ومعنوي من النائب وليد جنبالط ،حيث
يقوم عدد من ال�صباب بامل�صاعدة على
حماية االأحراج والتحريج .كذلك تقوم
البلديات بت�صحيل الغابات التي متتلكها
وتوزيع احلطب على النا�س املحتاجني حممية اأرز ال�صوف ()IWPR
لتفادي اأي حرائق مفتعلة.
وب��ني غياب ل�صلطة القانون ال���رادع و�صعف يف
ورغ��م تعميم وزي��ر ال��زراع��ة على كافة البلديات االإمكانات قد يكون جزء من احلل هو توعية النا�س
ب�رصورة تق�صي�س و تنظيف االأحراج قبل مو�صم احلرائق عرب االإعالم على خطورة االإ�صتهتار با�صتعمال م�صببات
املمتد من بداية مت��وز وحتى اأواخ���ر ت�رصين الثاين ،احل��رائ��ق باالإ�صافة اىل تعاون اأك��رب بني اجلمعيات
تبقى م�صكلة عدم متابعة تقاع�س البع�س عن التقيد االأهلية واأجهزة الدولة للتق�صي�س وتنظيف االأحراج يف
باالر�صادات.
مواعيدها.
وي�����ص��اف اىل ذل��ك نق�س يف امل��ع��دات اخلا�صة
وبالعودة اإىل حريق اأحد اأحراج الز َير -دميت يبقى
مبكافحة احل��رائ��ق .فبالرغم م��ن اإ�صتقدام ع��دد من الت�صاوؤل ،لو تقيد االأه��ل مبنع اأطفالهم من ا�صتعمال
الطائرات الإطفاء احلرائق تبقى غري كافية .ويعاين املفرقعات اأو لو حو�صبوا على ال�رصر الذي ت�صببوا به
الدفاع املدين من نق�س يف عدد عنا�رصه بالرغم من اأما كان باالإمكان تفادي هذا احلريق وحرائق اأخرى
جتهيزاته اجليدة واملتطورة.
م�صابهة؟
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بعقلين
تتمة ال�صفحة االوىل

واقع خرّيجي الشوف
خ�صو�صا واأن اأغلب خريجي اجلامعات يف ال�صوف
يعانون من قلة فر�س العمل.
الكثري من �صباب ال�صوف مثل م��روى ي�صطرون
للنزوح اإىل املدن ال�صاحلية الإيجاد فر�س عمل وهذا ما
ي�صبب تدهوراً اإقت�صادي ًا واإجتماعي ًا يف املنطقة .ويلجاأ
عدد كبري اآخ��ر منهم اإىل الهجرة خ��ارج البالد ب�صبب
الرواتب املتدنية ن�صبي ًا يف لبنان .تلك العوامل جعلت
منطقة ال�صوف تبدو وكاأنها �صبه خالية من الفئات
ال�صبابية التي ترتاوح اأعمارها بني الع�رصين واالأربعني.
وعن م�صكلة الهجرة املتزايدة لدى ال�صباب ،يقول
نائب رئي�س بلدية بعقلني ،االأ�صتاذ جميل راج��ح ،اإن
تلك الظاهرة ال ميكن اإيقافها الأنها "موجودة منذ اأيام
الفينيقيني ".وي�صيف اأن ال�صوق ال ت�صتطيع ا�صتيعاب كل
اأنواع االإخت�صا�صات اإذ اأن لبنان بطبيعته بلد يعتمد
ب�صكل رئي�صي على ال�صياحة وقطاع اخلدمات.
وع��ن جم��االت العمل يف القطاع ال��زراع��ي ،يقول
راجح اإن املنطقة بطبيعتها اجلغرافية واملناخية هي
تعود اأهلها على االإ�صتفادة والعي�س من االإنتاج
زراعية ّ
ال�صنوي من االأر�س فيها ،ولكن �صباب اليوم غري مهتمني
ب��االأرزاق املتوارثة من االأهل ،حيث اأ�صبح من ال�صهل
الذهاب اىل املتجر ل�رصاء املنتجات الغذائية عو�ص ًا
عن دفع تكاليف زراعتها واإنتاجها .وي�صدد اأن الزراعة
اأ�صبحت مكلفة وتعترب يف بع�س االأحيان جتارة غري
مربحة وهذا ما يجعل ال�صباب يف�صلون عدم العمل فيها.
يف ال�صوف ال��ي��وم ،ح��وايل  %65م��ن املتخرجني
متخ�ص�صني يف جم��االت اإدارة االإع��م��ال والت�صويق

جمتمع

طالب يت�صجل يف جامعة يف ال�صوف (اأ�صعد ذبيان)

واالعالنات واملحا�صبة ،بينما حتمل الن�صبة املتبقية
منهم �صهادات يف الهند�صة والطب واالإعالم وغريها من
االخت�صا�صات .ويبلغ عدد خريجي اجلامعات من �صباب
ال�صوف حوايل  2000اىل  3000متخرج �صنويا ،منهم
من در�س يف جامعات املنطقة اخلم�س اأما اجلزء االأكرب
فح�صل على �صهاداته من اجلامعات الواقعة يف بريوت.
واإ�صافة اإىل قلة فر�س العمل يف اأغلب املجاالت،
تعترب امل�صكلة االأ�صا�صية يف القرى ال�صوفية غياب
امل�صتثمرين الذين ي�صتطيعون جذب ال�رصكات الكبرية
اىل املنطقة وخلق فر�س عمل جديدة .وقلة االإ�صتثمارات
�صببها �صعف بع�س املقومات يف ال�صوف مقارنة
باملدن ال�صاحلية وهي املواد االأولية ،واملوارد الب�رصية،
والقرب من املرافئ ال�صاحلية لنقل امل��واد واملعدات،
وتوفر املياه والكهرباء والبنى التحتية .ويقول بع�س
املراقبني اإن احلل يكون بتعزيز الالمركزية بحيث يقل
ال�صغط العمراين والب�رصي والبيئي عن املدن وتنفتح
اأدوار جديدة للقرى.
وحول قلة االإ�صتثمار يف ال�صوف ،يقول نائب رئي�س

البلدية اإن "راأ�س املال جبان" ،وي�صيف اأن االإن�صان الذي
يوظف اأمواله يجب اأن يكون لديه �صعور باإ�صتمرارية
م�رصوعه وطماأنينة باأنه لن يخ�رص ماله .وي�رصح اأن
االإ�صتمرارية تاأتي من توفر ال�صوق التي جتعل دور
التجارة وال�رصكات اأقوى من اأجل جذب �رصكات اأخرى
وتو�صيع �صبكة اخلدمات يف القرى.
وي�صيف اأن الطماأنينة تاأتي من توفر الو�صع االأمني
وال�صيا�صي الثابت وامل�صتقر والذي ال ي�صطرب مع كل
م�صكلة داخلية ،وي�صدد اأن هذه االأمور توؤثر على خيارات
امل�صتثمرين االأجانب واملغرتبني باملجيء اىل املنطقة
واإق��ام��ة امل�صاريع فيها .وي�صتخل�س اأن غياب تلك
العوامل تدفع اأغلب ال�رصكات اىل التوجه نحو اخلليج
جاذبة معها ال�صباب اللبناين.
وت�صاف اىل كل تلك العقبات التي تعرت�س ح�صول
ال�صبان يف ال�صوف على فر�س عمل ب�صهولة م�صاكل
اأخرى اأهمها دور املح�صوبيات والعالقات ال�صخ�صية.
وتقول مروى يف هذا اخل�صو�س" ،اإخت�صا�صنا بحاجة
لوا�صطة فالواحد منا يحتاج ملعارف �صخ�صية من اأجل
اأن يقبل يف احد امل�صارف اللبنانية".
وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ،ت��ط��رح م���روى م�صكلة ع��دم
توفر االإر�صاد اجلامعي مل�صاعدة الطالب يف اإختيار
االإخت�صا�س املنا�صب .وت��ق��ول اإن معظم زمالئها
يف اجلامعة ا�صطروا للعمل يف جم��ال خمتلف عن
اإخت�صا�صاتهم من اأجل تاأمني لقمة العي�س.
يبدو اإذا امل�صتقبل املهني للجامعيني يف ال�صوف
مظلما يف مناطقهم ،واحللول تبدو غائبة يف الوقت
الراهن ،كما اأن عدم توفر امل�صتثمرين وغياب التنمية
االإقت�صادية واالإجتماعية باالإ�صافة اإىل و�صع املنطقة
اجلغرايف وال�صيا�صي واالأمني ،كلها عوامل تدفع نحو
ا�صتمرار ت�صدير االأدمغة للخارج.

يقصر المسافات بين الناس
ماراتون الشوف
ّ

هادي عبداخلالق

عن بع�س املمار�صات ال�صارة كالتدخني والتجمعات
ال��غ��ري م��ف��ي��دة .وي��ق��ول نا�صيف البعيني ،اأح���د الذين
�صاركوا يف امل��ارات��ون ويف ن�صاطات ريا�صية اأخ��رى:
"كنا يف ال�صابق جنتمع مع غرينا من ال�صباب من اأجل
مت�صية الوقت من خ��الل التدخني اأو القيام باأعمال
منافية لعاداتنا وتقاليدنا ،اأما اليوم وبعد قيام عدد من
الن�صاطات الريا�صية ً،اأ�صبحنا جنتمع ملمار�صة الريا�صة
واالإ�صتفادة من الوقت واالإهتمام ب�صحتنا".

تفرق امل�صافات واحلواجز النف�صية من
كثريا ما ّ
جهة وان�صغاالت احلياة من جهة اأخرى ،بني املقيمني
يف ال�صيع املختلفة ملنطقة واحدة .لكن حدثا ريا�صيا
كفيل بخلق "كيمياء" بني اأنا�س من اأماكن متعددة،
غالبا ما يجعل تخطي تلك العوائق التي متنع التوا�صل
والتفاعل اأمرا ممكنا.
ه��ذا بال�صبط ما يهدف اإليه امل��ارات��ون ال�صنوي
يف ال�صوف والذي يربط القرى ال�صوفية ببع�صها .هذا
العام ،انطلق املاراتون الريا�صي الثالث من بلدة جمدل
املعو�س مبنا�صبة اإحتفاالت الذكرى املئوية الرابعة
للبلدة وبتنظيم من البلدية والنادي الريا�صي الثقايف.
عنوان هذا الن�صاط الريا�صي كان (تعوا نرك�س
عال�صيعة) وقد انطلق من �صاحة جمدل املعو�س مروراً
ببلدة البريي ،نحو ال�صمي�س ومثلث �صق العجوز ،فبلدات
املريجات وكفرني�س و�صو ًال اىل مركز االإنطالق .ورك�س
تلك امل�صافة التي تبلغ خم�صة ع�رص كلم تقريبا143 ،
ع ّداء من الذكور واالإناث ومن اأعمار خمتلفة.
وي�صاعد هذا الن�صاط الريا�صي على تقريب النا�س من
بع�صها وخلق جو من التقارب والو ّد بينهم باالإ�صافة
اإىل تكري�س الوحدة بني اأبناء املنطقة لتخطي ال�صور
ال�صلبية للحروب املتكررة التي قد تكون مازالت تع�ص�س
يف اأذهان البع�س.
كذلك يلعب املاراتون دوراً ب ّناءاً يف حتفيز ال�صباب
للحفاظ على �صحتهم واالإهتمام باأج�صادهم واالإبتعاد اأثناء التح�صريات ملاراتون ال�صوف (هادي عبداخلالق)
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بع�س ال�صباب املهاجر يحب اأن يرجع اإىل بلدته
كروم
اأثناء تلك الن�صاطات الريا�صية .يقول هالل بو ّ
الذي يعمل يف احدى دول اخلليج" :كل �صنة ناأتي اىل
لبنان عموم ًا ومنطقتنا ال�صوف خ�صو�ص ًا للم�صاركة
باملاراتون الريا�صي ال��ذي ينظمه اأهالينا و�صبابنا
بالتعاون مع بلدياتنا ،اإذ يخلق جوا من املرح والتعارف
يكر�س الوحدة
بيننا وبني اأهايل البلدات املجاورة وهذا ّ
بيننا".

بعقلين

جتربة �سخ�سية

«ضريبة»
النقليات من الجبل
إلى بيروت
بع�ص �ضباب ال�ضوف يف�ضلون البقاء يف اجلبل والتنقل
يوميا نحو امل��دن للعمل اأو ال��درا���ض��ة .ع��اء� ،ضاب من
بعقلني ،يروي جتربته "على الطريق".
عالء بوعجرم

"ن�س معا�صنا �رصيبة اإقامتنا يف اجلبل "،فكرة
ت��راودين �صباح كل يوم قبل اأن اأتوجه اىل مكان عملي
يف العا�صمة .فالنقل العام اىل بريوت حمتكر من قبل
البا�صات اخلا�صة التي هي اأ�صبه "باملافيا" بعد اأن
توقفت با�صات الدولة عن العمل على خط ال�صوف – الكوال.
معظم اأهل القرى الذين يعملون يف بريوت ي�صتاقون
اىل با�س النقل العام اأو "جح�س الدولة" كما درجت
ت�صميته ،الأن تعرفته اأق��ل بن�صف مرة من البا�صات
اخلا�صة وهذا يعني توفري مئة األف لرية �صهري ًا تقريباً،
اأي خم�س احلد االأدنى لالأجور.
ً
ويبقى ثمن التنقالت عباأ ثقيال وخ�صو�ص ًا اأن
بع�س ال�رصكات ال تتقيد بدفع بدل النقل ملوظفيها
واإذا التزمت يعترب بع�س اأهل اجلبل اأنه من الظلم اأن
ياأخذها زمالوؤهم كعالوة على املعا�س وهم يدفعونها
كبدل تنقالت .من املمكن اأن توؤمن الدولة بع�س احللول
باإعادة با�صات عامة تعمل على اخلط اأو بتخفي�س �صعر
املحروقات اأو حتى باإيجاد عدد اأكرب من فر�س العمل

تراث

با�س لنقل الركاب بني ال�صوف وبريوت (اأ�صعد ذبيان)

يف املنطقة تثني ال�صباب عن العمل يف املدن ال�صاحلية.
وباإنتظار اأن متطر ال�صماء حلو ًال م�صتدامة ،قد يكون
اأحد املخارج العادلة اأن ي�صكل اأ�صحاب البا�صات رابطة
تنظم عملهم وتوفق بني مدخولهم وم�صاريف الركاب.
ولكن هذا احلل يبدو غري معقوال حاليا اإذ ي�صتكي �صائقو
البا�صات من �صعر املحروقات املتزايد.
باالإ�صافة للتعرفة ،تعد مواعيد اإنطالق البا�صات
من واىل بريوت م�صكلة اأخرى ،فنزو ًال اىل مركز عملي
اأجد البا�صات ب�صهولة كل ع�رصين دقيقة ،لكن �صعوداً

اإىل اجلبل غالب ًا ما اأنتظر وقتا طويال اأحيانا حتى
ميتلىء البا�س بالركاب.
فكم من مرة فكرت بح�رصة بالوقت ال��ذي اأه��دره
يف انتظار البا�س وعلى الطريق! وكم حلمت واأنا يف
البا�س لو اأنني اأ�صتطيع اأن اأح�صل على ع�صا �صحرية
واأ�صل ب�رصعة الربق اإىل بيتي!
فاإىل متى تبقى رغبة التنقل من منزيل اإىل مكان
عملي براحة وم��ن دون دف��ع ن�صبة كبرية ن�صبي ًا من
معا�صي حلم ًا �صعب املنال؟

شباب مزرعة الشوف ينفضون الغبار عن آثارها

هل ي�ضاعد حما�ص ال�ضباب على تنمية ال�ضياحة البيئية والرتاثية يف مزرعة ال�ضوف؟
هادي عبد اخلالق

عني للمياه يعود تاريخها اإىل اأكرث من مئة عام،
ق�رص كانت ت�صتعمله اإح��دى ملكات العهود القدمية
لال�صطياف ،باالإ�صافة اإىل م�صاحات �صا�صعة من
االأ�صجار والكروم ،كل هذه العوامل جتعل من مزرعة
ال�صوف مكانا مثاليا جلذب ال��زوار وتنمية ال�صياحة
البيئية خا�صة اإذا ما رمم��ت مواقع البلدة االأثرية
وجهزت ال�صتقبال املهتمني بالرتاث بطريقة ال مت�س
بالبيئة وحتافظ على روعة الطبيعة.
ه��ذا هو ال��دور ال��ذي تطمح جلنة ال�صباب والبيئة
الإجنازه .وهي مبادرة حديثة تهدف خللق اإطار للتعاون
بني ال�صباب والبلديات والقيام مب�صاريع تنموية تنه�س
باملنطقة الغنية باملعامل التاريخية والرتاثية وجتعلها
مق�صدا للزوار .وتعمل اللجنة اليوم على تاأ�صي�س جمعية
حلماية البيئة يف مزرعة ال�صوف ،مهمتها التنمية
امل�صتدامة خطة اإدارية توثيقية ،هدفها تنمية القدرات
الطبيعية واإج���راء بحوث علمية مب�صاعدة باحثني
ونا�صطني يف احلقل البيئي وت�صجيع ال�صياحة البيئية.
ومزرعة ال�صوف هي اإح��دى بلدات اإحت��اد ال�صوف
ال�صويجاين� ،صميت ب�"املزرعة" الأن اأرا�صيها كانت
يف معظمها م��زروع��ة وحم��اط��ة ب��االأ���ص��ج��ار م��ن كل
جانب وخ�صو�ص ًا ال�صنديان والعف�س ،كما تتناثر على

اأرا�صيها كروم العنب واأ�صجار
التني وب�صاتني الزيتون .وتقع
م��زرع��ة ال�����ص��وف ع��ل��ى �صفح
اجلبل الغربي لقرية املختارة،
وبيوتها مبان جميلة تكللها
اأ�صقف القرميد االأحمر رغم اأن
االإمتداد العمراين الع�صوائي قد
يهدد اأحيانا الطابع الرتاثي
الأبنيتها.
وت��ك��رث يف ت��ل��ك املنطقة
الينابيع كعني ال�صيعة ،عني معلم اأثري يف مزرعة ال�صوف (هادي عبداخلالق)
البقلة ،عني يون�س ،عني احلافوف ،عني اجل��وزة ،عني الرتميم الإبراز الطابع ال�رصقي للعني .و�صي�صارك اإحتاد
امليا�صة ،وعني ال�صاوية .ولبع�س تلك العيون تاريخ ال�صوف ال�صويجاين يف دفع النفقات.
عريق ت�صعى جلنة ال�صباب اإىل اإبرازه .فعني ال�صيعة مثال
ما يجعل البلدة مكانا مميزا اأي�صا ،عدد من املعامل
يعود تاريخ ان�صائها اىل العام 1206ه� على يد ن�صيب التاريخية االأخ��رى ومنها االأعمدة واالآث��ار الرومانية
با�صا جنبالط ( .)1922-1852وهذه العني هي عبارة باالإ�صافة اإىل كني�صة قدمية ،هي كني�صة مار جرج�س
عن �صبيل ماء ،مييزها بالطة من الرخام كتبت عليها املارونية التي �صنفتها وزارة ال�صياحة من االآثار االأوىل،
بع�س االأبيات ال�صعرية ،وكانت هذه البالطة مطمورة وبقايا اآثار ق�رص ال�صوف ال�صويجاين الذي يقال اأن ملكة
بالرتاب فاأُعيد ترميمها وابرازها يف عهد رئي�س بلدية �صيدون كانت ت�صطاف فيه ،وال��ذي يقع ف��وق بلدة
مزرعة ال�صوف الراحل ح�صني حممود البعيني ( -1911الكحلونية .ويف حميط البلدة اأي�صا ،نواوي�س ومغاور
 .)1994و�صتقوم البلدية احلالية باإكمال عمليات وكهوف قدمية ت�صعى مديرية االآثار اإىل ا�صتك�صافها.
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بعقلين

تربية

القطاع التربوي

بين الواقع المرير والمتطلبات العصرية
ي��ع��اين القطاع ال��رتب��وي يف ق�ضاء ال�ضوف من
معوقات كبرية حت��ول دون ت��ط��وره ومواكبته
لأ�ضاليب التعليم احلديثة،
فرح بعيني

ي��واج��ه ال��ق��ط��اع ال��رتب��وي يف منطقة ال�صوف
حتديات عدة على غرار معظم املناطق الريفية التي
تعاين من اإهمال فا�صح ملدار�صها احلكومية و�صبه
غياب ملبادرات جدية تنه�س بهذا القطاع وتطوره.
ولهذا الواقع املرتدي نتائج وتداعيات على اأكرث
من �صعيد وقد حاول هذا التحقيق اأن يركز على �رصح
انعكا�صات الو�صع التعليمي على الواقع االإجتماعي
يف منطقة ال�صوف بالتحديد.
يوافق عدد من اخلرباء وامل�صوؤولني يف القطاع
الرتبوي على ان ال�صبب الرئي�صي يف تدهور امل�صتوى
الرتبوي احلكومي يف لبنان عموما ويف االأري��اف
ب�صكل خا�س يعود اإىل ماخلفته احلرب اللبنانية ،ففي
الوقت الذي اهتمت فيه الدولة باإعادة اإحياء بع�س
القطاعات كاالت�صاالت واخلدمات االأخرى ،مل تويل
القطاع الرتبوي االإهتمام الالزم.
وح��ول و�صع املدار�س احلكومية ،تقول مديرة
اإحدى املدار�س الر�صمية ،اأنه ميكن رد تلك امل�صاكل
اإىل ن��وع��ني :االأول مرتبط بالتمويل وامل��وازن��ات
املتوا�صعة وه��و ما يظهر يف ع��دم وج��ود املباين
احلديثة وال�صيانة الدائمة باالإ�صافة اإىل م�صاكل
اأعمق تتعلق بعدم وج��ود البنية التحتية الرتبوية
احلديثة كغياب املختربات ،االفتقار اإىل اأجهزة
احلا�صوب (الكومبيوتر) وغريها".
يف حني اأن النوع الثاين من التحديات والذي
يعد اعمق ،وفق تلك امل�صوؤولة ،هو غياب ال�صيا�صات
الرتبوية الوا�صحة والقرار الر�صمي لدعم املدار�س
احلكومية" ،وهو ما جعل املدار�س احلكومية ت�صتقطب
الفئات التي تعاين فقراً مدقع ًا اأو تلك التي ف�صلت يف
املدار�س اخلا�صة".

تالمذة يف اإحدى مدار�س ال�صوف (اأ�صعد ذبيان)

املنت�رصة يف املدن".
ورمبا يكون هذا الو�صف ل�صان حال يعرب خري
تعبري عن اآراء الطالب يف هذه املدار�س ،خ�صو�ص ًا
وان هناك �رصيحة وا�صعة م�صطرة يف املراحل
الثانوية اإىل اتخاذ مبادرات ذاتية لو�صع حجر اأ�صا�س
كمقدمة للحياة اجلامعية فيما بعد .وهذا االأمر يتجلى
يف التوجه اإىل املدينة لتلقي درو�س ودورات اإ�صافية
تعد جزء من املناهج الرتبوية يف مدار�س عدة يف
ب��ريوت ،وهو ما يرتتب عليه حركة تنقل يومية اأو
نزوح مو�صمي على االأقل .اأما من ال يتخذ مثل هذه
املبادرة فاإنه بال �صك ين�صم اإىل طابور من "الغارقني
يف تخبط على م�صتوى القرارات امل�صتقبلية املهنية".
هذه امل�صكلة يعرب عنها م�صوؤول تربوي خم�رصم
يف القطاع اخلا�س بالقول" :اإن املدار�س اخلا�صة يف
املناطق الريفية ب�صكل عام مبا فيها منطقة ال�صوف
تاأخر على ال�سعيد العلمي
تويل اأهمية للدرو�س النظرية وال ت�صعى للتوازن بينها
ويوافق م�صوؤول تربوي اآخر اأن االإهمال الر�صمي وبني تلك التطبيقية".
للمدار�س احلكومية "اأدخلها يف مرحلة االحت�صار"،
غياب التوجيه املهني
م�صرياً اإىل وجود �صيء من التواطوؤ غري املبا�رص "هدفه
ويذهب هذا امل�صوؤول ،الذي ف�صل عدم ذكر اإ�صمه
منح الفر�صة ملدار�س القطاع اخلا�س التي غالب ًا ما
حل�صا�صية املو�صوع ،اإىل وجود غياب كلي لتوجيه
ت�صعى اإىل حتقيق الربح املادي".
ويف االإطار نف�صه ،يلفت اأ�صتاذ �صبق اأن عمل يف الطالب نحو اخت�صا�صات ترتبط ب�صوق العمل وهي
مدار�س حكومية موزعة بني الريف واملدينة ،اىل م�صكلة "تكاد تعاين منها خمتلف املدار�س يف لبنان".
اأن غياب الدعم احلكومي يف مرحلة ما بعد احلرب ،من هنا ،ميكن القول اإن التوجهات املهنية و�رصورة
عزز دور املدار�س اخلا�صة التي اأت��ت لت�صد الفراغ اإرتباطها ب�صوق العمل تعد اإحدى اأبرز التحديات التي
الذي خلفه عدم االإهتمام الر�صمي .ولكنه ي�صيف ان تطفو على ال�صطح جراء الواقع الذي يعي�صه القطاع
املدار�س اخلا�صة يف منطقة ال�صوف رغم اأنها كر�صت الرتبوي ب�صقيه يف االأرياف ،بالنظر اإىل حجم النتائج
ال بعد احلرب اإال اأنها "باتت منذ �صنوات االجتماعية املرتتبة.
نف�صها بدي ً
وت�صري معظم ال��درا���ص��ات املتخ�ص�صة يف هذا
قليلة تعاين م��ن ت�اأخ��ر يف اللحاق بركب التطور
التكنولوجي والتقدم العلمي الذي ن�صهده يف املدار�س املجال اإىل اأن غياب التوجهات املهنية ال�صحيحة
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واالفتقار اإىل �صيا�صات حكومية مدرو�صة حول فر�س
العمل تعد املحرك الرئي�صي للظواهر االجتماعية
اخلطرية التي ي�صهدها لبنان ويف مقدمتها النزوح،
الهجرة ،البطالة ،وتركز االخت�صا�صات العلمية يف
قطاعات حمددة.

�سيا�سة تربوية �ساملة

واإذا كان ت�صخي�س التحديات التي ذك��رت هو
تقريبا حمل اإج��م��اع واحل��ال نف�صه للحلول ،فاإن
املرحلة االأ�صعب بح�صب اخل��رباء تبقى يف اتخاذ
القرار ،ويف هذا ال�صياق يعود امل�صوؤول الرتبوي اإىل
التاأكيد ان م�صكلة الواقع الرتبوي تكمن يف غياب
قرار ر�صمي بر�صم �صيا�صة تربوية �صاملة.
ويقول" :اقتبا�س الو�صائل الرتبوية املتطورة
وحماولة تطويعها مع الواقع الطالبي يف كل منطقة
ال يعد العائق احلقيقي ،بل يكمن يف اأن اأ�صحاب
املدار�س اخلا�صة يذهبون اإىل تقييم اعتماد بع�س
النظم املتطورة من منظور مايل بحت يف حني ان
وزارة الرتبية ك��وزارة �صيادية بالن�صبة للقطاع مل
تاأخذ على عاتقها اتخاذ اي مبادرة من هذا النوع
�صمن توجه حكومي عام".
واذا كانت وجهة نظر ه��ذا امل�صوؤول �صحيحة
بن�صبة كبرية ،فاإن اعتماد بع�س اخلطوات االأولية ال
يعد ذو كلفة باهظة كتنظيم دورات مكثفة اأو اإعداد
اختبارات متخ�ص�صة .مما ال �صك فيه هو اأن معاجلة
امللف الرتبوي يتطلب اإ�صرتاتيجية حكومية متكاملة
تبداأ باالإمناء املتوازن الذي بقي حرباً على ورق رغم
اإقراره يف اتفاق الطائف خ�صو�ص ًا اأن تنفيذ هذا املبداأ
ي�صاهم اإىل حد كبري يف رفع كفاءة املدار�س احلكومية
ومعاجلة بع�س االإختالل االإجتماعي.

بعقلين

�سحة

السرطان في بعقلين أقل من المستوى الوطني
"املر�ص اخلبيث"يفتك باأهل ال�ضوف وبعقلني حتديدا بن�ضب اأقل من امل�ضتوى الوطني.
هنا بع�ص تفا�ضيل درا�ضة م�ضتفي�ضة حول ال�ضرطان يف املنطقة.
يارا حمادة

كان ي�صمى قدميا "هيداك املر�س" .لكن العقلية
اليوم حت�صنت ومل يعد النا�س يخافون من الفح�س
والت�صخي�س املبكر واخل�صوع للعالج يف حال تاأكدت
االإ�صابة .فال�رصطان يف اأيامنا هذه ،مل يعد �رصاً كما يف
ال�صابق .هذا ما �صهل درا�صة م�صتفي�صة قامت بتنفيذها
اجلامعة الي�صوعية بالتعاون مع وزارة ال�صحة على
مدى عدة �صنوات لتحديد اإنت�صار املر�س يف منطقة
ال�صوف مقارن ًة بباقي املناطق اللبنانية.
ويف خال�صة الدرا�صة التي اقرتحها النائب مروان
تبني اأن ن�صبة ازدي��اد املر�س يف بعقلني بني
حماده ّ
عامي  2000و ،2008اأدنى مما هي عليه على امل�صتوى
الوطني ،وبح�صب ال�صيدة رندا حمادة ،م�صت�صارة الدرا�صة.
وقد اأكدت اأن ن�صبة احلاالت اجلديدة التي اأح�ص َيت بني
تلك االأعوام بلغت  164حالة �رصطان باملئة األف ن�صمة
مقارنة ب 218ا�صابة على ال�صعيد الوطني .و قد مت هذا
االإح�صاء من خالل زيارة ميدانية الألفني وخم�س مئة
وحدة �صكنية يف املنطقة.
كذلك خل�صت الدرا�صة اأن �صبب انخفا�س حاالت

ال�رصطان يف ال�صوف مقارنة مبعدل احلاالت على �صعيد
لبنان قد يعود اىل توفر بيئة نظيفة يف اجلبل اأكرث منه
يف املدن ال�صاحلية .ورغم اأن اأ�صباب ال�رصطان تبقى
ف�صفا�صة :من التغذية الغري متوازنة اىل تاأثريات البيئة
املحيطة باالإ�صافة اىل العوامل الوراثية ،ت�صري الدرا�صة
التي انتهت مرحلتها االأخ��رية موؤخراً اىل اأن احلاالت
امل�صتجدة يف ال�صوف منذ بداية االألفية تعود اىل تغري
يف منط احلياة وازدياد التلوث يف املناخ ب�صكل عام.
وقد قامت املرحلة االأوىل من الدرا�صة على اإح�صاء
لكافة منازل املنطقة و�صملت فقط ال�صكان املقيمني
ب�صكل دائم يف بعقلني وجوارها ،كونها عينة عن ال�صوف.
وت�صمن االإح�صاء اأ�صئلة حول االو�صاع ال�صحية لكل
ّ
منزل مث ًال املياه امل�صتخدمة ،وجود مدخنني اأو عدمه،
باالإ�صافة اىل حميط املنزل وموقعه كوجوده على
مقربة من خطوط التوتر العايل على �صبيل املثال.
وي�اأم��ل القيمون على الدرا�صة بعد االإع���الن عن
نتائجها النهائية اأن يتم االإ�صتفادة منها والعمل على
حت�صني الو�صع القائم والتوعية على تاأمني البيئة

ال�صليمة للحد من خطر اإنت�صار ال�رصطان .و�صيتم تنفيذ
الدرا�صة يف مناطق خمتلفة من لبنان ل ُيبنى على
اأ�صا�صها تدخالت واإ�صرتاتيجيات �صحية ت�صاعد على
خف�س ن�صبة الوفيات الناجتة عن مر�س ال�رصطان
بكافة اأنواعه.

جمتمع

الشباب يطالبون بنشاطات تستهويهم
بع�ص ال�ضباب يف بعقلني ي�ضتكون من قلة الن�ضاطات البلدية التي حتاكي اهتماماتهم .اأما امل�ضوؤولون
فينتقدون عدم اهتمام ال�ضباب بالثقافة والعمل البلدي.
كامل حلبي

عندما يفكر حامت ر�صوان بالن�صاطات ال�صبابية
يف منطقة بعقلني ال يخطر بباله �صوى �صور ل�صبان
و���ص��اب��ات يتجولون ب��ني امل��ح��الت واأم��اك��ن االأك���ل.
فخريج فرع العلوم يف اجلامعة اللبنانية وابن الثانية
والع�رصين �صنة ال ي�صعر اأن امل�صوؤولني املحليني يهتمون
باإقامة ن�صاطات تهم ال�صباب وهو يرجع ال�صبب اىل اأن
اأغلب اأع�صاء البلدية "متقدمني يف ال�صن".
الكثري من اأبناء بعقلني من جيل ر�صوان يعربون
عن نف�س االإحباط لعدم التفات القيمني على املنطقة
لتطلعاتهم ورغباتهم ،بينما البلدية توؤكد اأنها ت�صعى
جاهدة لالإهتمام بهموم ال�صباب معللة قلة االأن�صطة اىل
هجرة عدد كبري من �صبان بعقلني اىل اخلارج.
ويقول يف ه��ذا ال�صدد ،االأ�صتاذ �صبحي احللبي
ع�صو بلدية بعقلني ا ّأن البلدية تدعم ك ّل م�رصوع يتق ّدم
به ال�صباب دعم ًا مادي ًا وقانوني ًا ومعنوي ًا يف حال
كان امل�رصوع متكام ًال يف تفا�صيله التي تخدم البلدة.
وي�صيف اأن لدى البلدية جلنة �صبابية تنفذ رغبات �صباب
املنطقة م�صرياً اىل ن�صاطات عديدة قامت بها اللجنة،
اأبرزها ن�صاط "من �صوفكم ببعقلني" الذي كانت اأ�صداوؤه
ناجحة جداً من حيث التنظيم وامل�صاركة ال�صبابية.
ولكنه يعرتف اأن اللجنة ال�صبابية تعاين من نق�س
ملحوظ يف اأع�صائها ون�صاطاتها املحدودة ،وهذا ب�صبب

هجرة ق�صم كبري من �صباب بعقلني .وق��د بانت هذه
الظاهرة جلية عرب قلة امل�صاركة ال�صبابية يف اإنتخابات
البلدية اإذ يقدر اأن حوايل  %40من ال�صباب مقيمون يف
اخلارج.
وي�صري اأن �صعف عمل اجلمعيات واللجان ال�صبابية
وقلة التعاون الإيجاد اأفكار ت�صلح مل�صاريع م�صتقبلية
يجعل الن�صاط ال�صبابي خجوالً" .احلق على ال�صباب
الذين يهتمون باالإنرتنت واالأرجيلة "،يقول احللبي
وي�صيف اأن اإن�صغال ال�صباب باالأمور الرتفيهية فقط
يجعلهم ين�صحبون عند اجل ّد من العمل على اأي ن�صاط.
وهذه امل�صكلة هي م�صكلة وعي وم�صوؤولية وهي مفقودة
يف زمننا احلا�رص ب�صبب اإهمال بع�س االأهايل يف تربية
اأوالده���م و�صعف دور املدر�صة يف تكوين �صخ�صية
ال�صباب املتحم�س للعمل والن�صاط ،بح�صب احللبي.
ولكن بع�س ال�صباب يرون اأن امل�صكلة هي يف قلة
التوا�صل بني الفئة ال�صبابية من جهة والبلدية من جهة
اأخرى .ويقول نزار �صهاب الدين � 22صنة ،وهو خريج
كلية العلوم ق�صم االإلكرتونيك" ،احلق على االإثنني"،
فمن ناحية ،البلدية ال ت�صجع ال�صباب الأن الن�صاطات
التي تقوم بها حم���دودة وبعيدة ع��ن ميولهم .ومن
ناحية اأخرى ،ال�صباب يقولون اإنهم مرتبطون باأعمالهم
وجامعاتهم وال ميلكون الكثري من الوقت للعمل البلدي.

لقاء �صبابي يف مقهى يف ال�صوف (اأ�صعد ذبيان)

ويبقى اأن عائق ًا اأ�صا�صي ًا اآخ��راً يحول دون اإيالء
البلدية االإهتمام الكايف بال�صباب وهو العامل املادي.
اإذ يقول احللبي اإن ميزانية البلدية تقدر �صنوي ًا مببلغ
 160مليون ل���رية ،وه���ذا املبلغ ال ي��خ��دم االأح���الم
والطموحات لكل النا�س .فاالأولوية يف املنطقة هي
اإقامة م�رصوع ال�رصف ال�صحي و�صبكة املياه ،وبعدها
النظر اىل امل�صاريع املتبقية والتي ال ت�صكل عبئ ًا على
ميزانية البلدية.
ومع هذا البعد بني ال�صباب والبلدية ،يتمنى الكثري
من ال�صبان اأن يتو�صل امل�صوؤولون اىل حل الإقامة ج�رص
توا�صل وتعاون الإنها�س بلدة بعقلني من �صكاتها
وجعلها منطقة ثقافية وح�صارية كما تعودت خالل
ال�صنوات املا�صية.
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بيئة

للحفاظ على محمية أرز الشوف:
«أترك فقط أثر أقدامك»

هادي عبد اخلالق

�صاعات ميكن للزائر اأن مي�صيها يف التنزه داخل
حممية اأرز ال�صوف دون اأن ت�صادفه اأكوام من الزبالة
اأو مبان من الباطون كما هي احلال يف اأغلب املناطق
اللبنانية ال��ي��وم ،فتلك البقعة ال�صا�صعة من اأ�صجار
ال�صنديان وال�صنوبر واالأرز والتي يعود بع�صها اإىل اآالف
ال�صنني تعد م��الذا مميزا على �صعيد لبنان واملنطقة
يجهد اأهل ال�صوف للحفاظ عليها.
وبني املحاوالت جلذب عدد اأكرب من ال�صياح والزوار
بعد اأن قللت االأحداث االأمنية يف ال�صنوات االأخرية من
اإقبال النا�س على املحمية ،وا�صتعمال اأرجائها لتوعية
االأطفال خا�صة حول اأهمية احلفاظ على البيئة ،تبقى
املحمية اليوم فري�صة حلرائق الغابات من حني اإىل اآخر.
ويقول ن��زار ه��اين ،املن�صق العلمي للمحمية ،اأن
احلرائق تهدد وجودها .وي�صري اإىل حريق �صب منذ فرتة
ق�صرية يف املقلب ال�رصقي للمحمية وقد جهدت فرق
الدفاع املدين واجلي�س الإطفائه .ورغم اجلهود التي تبذل
ملكافحة احلرائق ،تبقى امل�صكلة ،بح�صب هاين ،هي قلة
املعدات املتطورة واملتخ�ص�صة يف اإطفاء احلرائق،
كالطائرات املروحية.
"لذلك ن�صعى جاهدين لتاليف حدوث اأي حادث
ي�صوه
كهذا فمنعنا اإدخ��ال االأطعمة اأو اأي �صيء قد ّ
الطبيعة ،فكان ال�صعار الذي و�صعناه :اأت��رك فقط اأثر
اقدامك "،يقول ه��اين" .كما نحر�س على اأن يرافق
ال��زوار مر�صد يزودهم باملعلومات وينتبه خلطاهم.
لدينا مر�صدان ثابتان ومر�صدون مو�صميون ن�صتعني
بخدماتهم "،ي�صيف.
اأما عن جديد املحمية ،يقول هاين اإن هناك خطة
الإن�صاء �صل�صلة من ال��ربك اجلبلية ،يف مقدمها اإن�صاء
بركة يف الباروك .لكنه ي�صري اأن امل�رصوع يحتاج اليوم
لتنفيذه اىل متويل يرتاوح ما بني  40و 50الف دوالر.
مولت منذ فرتة
وجتدر االإ�صارة اأن ال�صفارة اليابانية ّ
م�رصوعا مماثال ي�صاعد على جذب الطيور ومراقبتها.
وعن الن�صاطات اخلا�صة باملحمية ،ي�صري اأن هناك
برنامج التوعية البيئية املخ�ص�س للطالب" .هذه
الن�صاطات ت�صمح لهم بالتاآلف مع الطبيعة واحرتامها"،
يوؤكد هاين .وي�صري اىل وجود "ممرات تثقيفية خم�ص�صة
لتالمذة املدار�س وطالب اجلامعات ،تتوزع فيها الفتات
ت�رصح اأهمية املحمية وتعطي معلومات عن الطيور
والنباتات ،اإذ ت�صم املحمية  250طريا من خمتلف
االن��واع واالأ�صكال ".وباالإ�صافة اإىل تلك الن�صاطات،
يحر�س برامج االأبحاث واملراقبة على جمع االأرقام
والدرا�صات التي تتناول التنوع البيولوجي يف املحمية.
وتعترب حممية اأرز ال�صوف فريدة من بني االأماكن
الطبيعية يف جبل لبنان فجبالها �صاهقة �صديدة االإنحدار
تغطيها غابات االأرز وال�صنديان وال�صنوبر ،م�صتملة على
م�صطحات ت�صكل مكان ًا ومالذاً نادراً للحياة الربية يف
لبنان ملا حتتويه من تنوع بيولوجي واإرث تاريخي
مميز.
ّ

�صجر اأرز يف حممية ال�صوف (هادي عبد اخلالق)

كل ه��ذه العوامل جعلت املحمية مق�صدا ً الآالف
الزوار الذين يتوافدون من كل اأنحاء العامل حتى و�صل
عددهم يف ع��ام  2004اىل  28األ��ف زائ��ر .لكن هذا
العدد تراجع اىل  21األف زائر يف عام  2005مع بدء
االإغتياالت ال�صيا�صية يف البالد و�صوال ً اىل  17الف
زائر يف عام  .2006و قد خف ب�صكل كبري قدوم الزوار
مع بدء احلرب االإ�رصائيلية على لبنان ،حتى اأن تخوم
املحمية اجلنوبية تعر�صت للق�صف مرات عدة .ويقول
هاين اليوم اإن احلركة عادت تدريجيا ً اىل املحمية رغم
اأن االإح�صاءات غري متوافرة بعد.
وقد اأُن�صئت حممية اأرز ال�صوف الطبيعية يف العام
 1996مبوجب قانون جمل�س النواب اللبناين رقم . 532
وهي متتد على م�صاحة خم�صني األف هكتار ،لتكون اأكرب
حممية طبيعية يف لبنان ،كما اأنها ت�صكل  5يف املائة من
م�صاحة البالد االإجمالية .وت�صم ثالث غابات رئي�صية
هي :غابة عني زحلتا -مبهرين ،غابة اأرز الباروك،
غابة معا�رص ال�صوف ،ف�صال ً عن  4غابات فرعية .تبداأ
املحمية من منطقة �صهر البيدر �صما ًال وت�صل اإىل نيحا
وجزين جنوباً ،ويحدها من ال�رصق �صهول البقاع الغربي
ومن الغرب قرى ال�صوف.
موقعها املتميز هذا �صمح لها باأن تكون اآخر اإمتداد
لالأرز اللبناين جنوب ًا ما دفع منظمة "اليوني�صكو" اىل
ت�صنيفها يف عام " 2005حممية امل��دى اجلنوبي"،
وجعلها نواة خ�رصاء ت�صكل نقطة تقاطع بني حمافظات
ثالث هي جبل لبنان واجلنوب والبقاع .اإ�صافة اىل
موقعها املتميز واإت�صاع م�صاحتها ،تكت�صب هذه املحمية
اأهمية اإ�صافية النها ت�صكل منطقة حيوية للطيور �صجر اأرز يف حممية ال�صوف (هادي عبد اخلالق)

املهاجرة والنباتات املعر�صة لالإنقرا�س.
للمحمية اأربعة مداخل تفتح اأبوابها طوال  9اأ�صهر
هي عني زحلتا � مبهرية ومعا�رص ال�صوف وقلعة نيحا،
با�صتثناء مدخل ال��ب��اروك ال��ذي يظل مفتوحا ً ط��وال
اأيام ال�صنة .من هذه املداخل ي�صتطيع الزائر اأخذ كتيب
االإر�صادات و�رصاء التذكارات واال�صطوانات ،ف�صال ً عن
املنتجات الريفية من مربيات التني وامل�صم�س واجلوز
واالإجا�س و 70نوعا ً من املقطرات ،منها ماء الورد
وماء الزهر واأكليل اجلبل .هذه املنتجات هي من �صنع
نحو � 40صيدة يع�صن يف قرى جم��اورة للمحمية ،ما
ي�صمح لهن بتوفري مدخول ا�صايف ي�صاعدهن يف اإعالة
عائالتهن.
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