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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.

مكتبة بكفيا العامة واحة للثقافة
يف املنطقة.
�صفحة 2

ثقافة

اأين «هيبة» �رشطي ال�سري؟

عيد الزهور بني الأم�س واليوم.
�صفحة 8

�صفحة 6

الثقافة
على جدول اعمال بلديات المتن

من يقف وراء املبادرات الثقافية يف بلديات املنت؟ وما هي
ال�شعوبات التي قد تعرقل تفعيل الثقافة؟
�صندرا جنيم

كهل يت�صفح ديوان �صعر حديث يف اإحدى زوايا معر�س
الكتاب ال�صنوي يف اإنطليا�س ،وطفل يكت�صف �صغف القراءة
م�صور ا�صتعاره من اأحد رفوف مكتبة
يف �صفحات كتاب
ّ
�صن الفيل العامة .عائلة تتوجه منت�صف ال�صيف ،حل�صور
اأم�صية �صعرية يف بعبدات .ويف املن�صورية ،اأمهات ينهمكن
يف جمع الكتب املفيدة ملكتبة البلدية التي ما تزال قيد
االإن�صاء .هذه امل�صاهد املتنوعة هي الن�صاطات الثقافية
التي بداأت تزدهر تدريجي ًا يف املنت ،واإن كان االإ�صتثمار
الثقايف متفاوت ًا من بلدية اإىل اأخرى.
وبعيداً عن مركزية الدولة يف املجال الثقايف ،حتاول
بع�س البلديات بذل جهد اأكرب لتطوير الثقافة يف مناطقها،
اإميان ًا منها اأن دور البلديات يتخطى احلجر اإىل العمل على

جمتمع

تعليق

تثقيف الب�رص .وهنا نرى اأن عدداً من البلديات يف املنت
يطمح اإىل اإن�صاء مكتبات عامة ،بح�صب م�صوؤول املطالعة
والكتاب يف وزارة الثقافة ،عماد ها�صم .التتمة �صفحة ٣

ذوي اإلحتياجات الخاصة
تسهل حياتهم
بانتظار مشاريع
ّ

ق ّلة موارد بع�ض البلديات املالية حتول يف اأغلب الأحيان دون قيامها مب�شاريع تهدف اىل
حت�شني حياة ذوي الإحتياجات اخلا�شة.
اإليج نون

االإعاقة تتحول اىل طاقة فنية (م�صت�صفى بيت �صباب)

يجر رجليه .مينعه عدم تنا�صق
يتجه اإليك من بعيد وهو ّ
حركات ج�صده من امل�صي بانتظام ،فتخاله �صيهوي على
االأر�س مع كل خطوة يخطيها .ورغم ال�صعوبة التي يعانيها
يف امل�صي ،يتابع جري�س اأبي نادر ٣8 ،عاما ،ال�صري غري اآبه
باختالل توازنه .وما اأن يقرتب منك حتى يبادرك ال�صالم،
فريفع يده ب�صعوبة ويحييك ب�صوت عالٍ " :مرحبا" .اأ�صيب
اأبي نادر ب�صلل ن�صفي وهو يف الثانية ع�رص من عمره ،ما
جعله يواجه �صعوبات يومية يف التنقل وتلبية حاجاته،
وحاجات اإخوانه االإثنني امل�صابني ب�صللٍ كلي .ورغم هذا
كله ،يحاول اأبي نادر ممار�صة حياته ب�صكل طبيعي.
ت�صميمه على تعلم مهنة يعيل بها نف�صه دفعه
لالإلتحاق بفرع املعوقني يف الكفاءات ،التتمة �صفحة 4
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ثقافة

مكتبة بكفيا العامة
واحة للثقافة في المنطقة

اجلميل
روبري
ّ

بع�صهم يق�صدها لقراءة اجلريدة ال�صباحية وفلف�صة
الكتب واملجالت االأ�صبوعية ،والبع�س االآخر يبحث فيها
عن املعلومات وعن كل جديد يف عامل الثقافة والكتب
اأو ياأتيها من اأجل مت�صية الوقت بطريقة مفيدة .لكن اأهم
مييز مركز املطالعة والتن�صيط الثقايف (،)CLAC
ما ّ
اأو ما يعرف باملكتبة العامة يف بكفيا ،اأنه ا�صتطاع
ا�صتقطاب فئات عمرية واإجتماعية خمتلفة ،ما جعلها
مكان ًا جماني ًا الإلتقاء �صكان البلدة ،للنقا�س والدرد�صة
دون ا ّأي تكلّف.

اغلب رواد املكتبة من النا�صئة (روبري جميل)

فئات عمرية خمتلفة (روبري جميل)

ُمتكّن االأهل من امل�صاركة مع اأوالدهم.
و ُت�صيف اأن املكتبة جنحت اأي�ص ًا يف ا�صتقطاب
فئة املراهقني الذين يع ّدون من "اأق ّل الفئات اهتمام ًا
باملكتبات العامة يف العامل عموماً" ،وهذا يعود لكون
املكتبة جم��ه��زة ب��ع��دد م��ن الكمبيوترات املو�صولة
باالإنرتنت ،ميكن للزوار اإ�صتخدامها الإجراء االأبحاث مثالً.
ب��داأت املكتبة مبحتوى  2500كتاب ،ويف نهاية
عام  2009و�صل عدد الكتب اإىل  ،7045لتتخطى هذا
العام عتبة  7500كتاب .ت�صم املكتبة كتب ًا للت�صلية،
واأخرى م�صورة لالأطفال ،وكتب البحث العلمي ،اإ�صافة
اإىل تلك التي ُتعنى بالفن واالأدب .و ُتعترب الروايات من
اأكرث اأنواع الكتب رواج ًا يف املكتبة اإذ ي�صل عددها اإىل
 1٣60تتوزع على اللغات الثالث االأ�صا�صية.
"املكتبة العامة تتغري مع تغري املجتمع وتتطور
مع تطور املجتمع ،لذلك يتم تاأمني الكتب التي يطلبها
�رواد ويكونون بحاجة اإليها ،باالإ�صافة اإىل تعريف
ال� ّ
النا�س على كتب وموا�صيع حديثة وك ّتاب جدد" ،تقول
اأبي رعد.

والن�صاطات والتطّ ور التكنولوجي والتقني ،ح�صب ما
القيمون على املكتبة.
عرب عنه ّ
ّ
وت�صري االأرق��ام الر�صمية للمكتبة اإىل اإرتفاع عدد
اإع��ارات الكتب منذ ن�صاأتها وحتى اليوم ،مبا يقارب
ال�صعف .اإذ و�صلت اإعارات املكتبة لعام  2009بحدود
 ٣000كتاب ،اأي مبعدل  250كتاب �صهرياً .اأما بالن�صبة
لزوار املكتبة ،في�صل عدد امل�صرتكني فيها اإىل ،700
ّ
يقوم ربعهم تقريب ًا بزيارة املكتبة باإنتظام اأكرث من
خالل احدى الن�صاطات يف مكتبة بكفيا (روبري جميل)
�رواد هم من النا�صئة.
مرة يف ال�صهر ،علم ًا اأن اأغلب ال� ّ
"يجب اأن ي�صعر �صكان املنطقة اأن هذه املكتبة هي وبح�صب اأبي رعدُ ،يعترب ق�صم االأطفال من  0اإىل  4اأعوام
جزء من حياتهم وجزء من ممتلكاتهم "،تقول اأمينة من اأجنح اأق�صام املكتبة ،اإذ يحتوي على األعاب ثقافية
املكتبة العامة ،مي�صال اأبي رعد .وتفتخر باأن اإعارات
الكتب جمانية ،وتعتربه �رصط ًا اأ�صا�صي ًا الإ�صتمرار املكتبة
خاصة للعامة
مكتبة
ّ
التي اأُن�صائت منذ ت�صع �صنوات بتمويل من وزارة الثقافة.
ت�صهد مكتبة بكفيا العامة ال��ي��وم ارت��ف��اع� ًا يف
يف اخل��م�����ص��ي��ن��ات ،ب���ادر
القراء ،وارتفاع ًا يف عدد الكتب
ن�صبة احل�صور ون�صبة ّ
اأح����د ���ص � ّك��ان ق��رن��ة ���ص��ه��وان
اإىل م�����ص��ارك��ة اأه���ل منطقته
واملناطق املجاورة يف الكتب
عمو جوزيف
كر�س
التي يقتنيها .وه��ك��ذا ّ
ف��ار���س ال��زغ��ب��ي 92 ،عاما،
كل ي��وم يف ال�صاعة الرابعة ع�����رصاً ،كانت
ح��ي��ات��ه لتاأ�صي�س وتو�صيع
مكتبة بكفيا العامة على موعد مع زائر ثمانيني
مكتبته اخلا�صة وحتويلها
غري عادي .كانت "طقو�صه" اخلا�صة تلفت اإنتباه
اإىل مركز ثقايف ي�صم اليوم
عمو جوزيف ،كما كان
اأك��رث من خم�صني األ��ف جملد،
رواد املكتبة .كان ّ
باقي ّ
زوار املكتبة ينادونه ،يجل�س كل يوم وراء طاولته
 ٣5األف كتاب بالفرن�صية و10
ّ
املعتادة يف الزاوية ،يقراأ اجلريدة اليومية ،ي�ص ّنف
اأالف كتاب بالعربية ،تتمحور
االأحداث ،يجمع االأخبار ،يختار اأهمها وي�صيفها
معظمها حول لقاء الثقافات
اإىل ملفه البني ال��ذي اأم�صى �صنوات عديدة يف
وحوار احل�صارات ،والعديد من
املوا�صيع املتفرقة يف الفن فار�س الزغبي يف مكتبته العامة (من ار�صيف املكتبة)
جتهيزه بدقة و�صرب.
كنت اأراه ُمي�صي يومي ًا �صاعتني اأو اأكرث يف
واالأدب والعلوم ال�صيا�صية واالإجتماعية واالإقت�صادية.
ت�صفح اجلريدة ،يطوي �صفحاتها بطريقة مرتبة
توجها يف العام  ،2002عندما ق ّدم حمتويات
مبادرة الزغبي الفردية لرفع امل�صتوى الثقايف يف منطقته ّ
ومنظّ مة بعد االإنتهاء منها ،ي�صعها على الطرف
املكتبة اإىل ق�صم احلقوق والعلوم ال�صيا�صية يف اجلامعة الي�صوعية ،ما �صمح لطالب اجلامعة االإ�صتفادة منها.
ال�صخ�صي،
االأمين من الطاولة ،ياأخذ قلمه ودفرته
ويقول الزغبي اإنه تل ّقى عرو�ص ًا عدة لبيع املكتبة ،اأهمها العر�س الذي ق ّدمه جممع ثقايف يف دبي مبليون
ثم يو ّدع املوجودين يف املكتبة ويعود اإىل منزله.
دوالر .لكنه ي�صري اإىل اأنه رف�س العر�س ويقول" :واإن كان العر�س مبليون دوالر ،ماذا �صاأفعل بالنقود؟"
زالت
عمو جوزيف تويف حديثاً ،لكن ذكراه ما
التنوع يف عدد القراء الذي ال يتع ّدى اخلم�صني خالل ال�صنة" ،هناك
ّ
وتالحظ اأمينة املكتبة ريتا الزغبي ّ
كانت
�صلته
املكتبة.
اد
رو
�ان
�
أذه
ا
يف
مطبوعة
مرة ،وهناك من ياأتي الإجراء بحث وال ياأتي جم ّدداً".
ي�صرتك
من
وهناك
أ�صبوعني،
ا
ل
ك
ا
دوري
أتي
ا
ي
من
ً
ّ
ّ
ّ
ب��زوار املكتبة ال�صباب ،فكثرياً ما كان
وطيدة
القراء قليل جداً ،الأننا نحن ال نهتم بن�رص املكتبة ،ب�صبب نق�س
ّ
وي�صري موؤ�ص�س املكتبة من جهته اإىل اأن "عدد ّ
يتحدث معهم ويناق�صهم وينقل اإليه من ثقافته
يهمنا ثاني ّا اأن ت�صبح املكتبة ممكننة على الكمبيوتر ،هذا باالإ�صافة اإىل عدم اإهتمام
املوظفني اأوالً .كما ّ
ومعرفته الوا�صعة.
الوزارة املعنية بها".
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بكفيا
تتمة ال�صفحة االوىل

الثقافة
تحتل حيّز ًا في المتن

كل �صنة ،يقوم خالله الك ّتاب بقراءة مقاطع من كتبهم.
ويحوي املركز قاعة حما�رصات ت�صتاأجرها اجلمعيات
ملحا�رصاتها ونقا�صاتها .وتعمل البلدية اليوم على
ا�صتحداث م��رك��ز ملراقبة التنظيم ا ُ
مل���دين والر�صد

وتقوم العديد من املبادرات الثقافية احلديثة بعيداً
عن اأي تن�صيق مع وزارة الثقافة ،خ�صو�ص ًا اأن االأخرية
تفر�س قيوداً �صارمة الإن�صاء املكتبات العامة ،كتاأمني
مكان منف�صل عن املبنى البلدي ،ما تعتربه بع�س
البلديات خ��ارج اإمكانياتها ،وخ�صو�ص ًا البلديات
ال�صغرية .فبلدية املن�صورية مثالً ،اأخذت على عاتقها
اإن�صاء مكتبتها العامة ،فخ�ص�صت لها طابق ًا يف مبناها
اجلديد .وتعمل منذ �صنتني على جتهيزها بالكتب واأجهزة
الكمبيوتر .و�صاهم يف تطويرها عدد من اأهايل البلدة
الذي يرى رئي�س بلدية املن�صورية ،ال�صيد وليم اخلوري
 ،اأن م�صاركتهم كانت "فاعلة جداً" .وكما املن�صورية،
قامت بعبدات باإفتتاح مكتبة عامة حتت اإ�صم "مكتبة
�صالح لبكي" ،ب�صكل م�صتقل .وقام العديد من اأهايل
املنطقة وبع�س دور الن�رص بدعم اإن�صائها ،وهي ت�صم
ن�صاطات يف الهواء الطلق (مركز �صن الفيل الثقايف)
حوايل  ٣،000كتاباً.
ال��دمي��غ��رايف ،وكلّها
ن�����ص��اط��ات ت��زده��ر
�����ص����م����ن امل����رك����ز
ال��ث��ق��ايف حت��ت راي��ة
ال��ت��ط��ور االإن�����ص��اين
واالإجتماعي.
ول��ك��ن يبقى اأن
امل��ب��ادرات الثقافية
ال تكفي وح��ده��ا يف
الكثري م��ن االأح��ي��ان
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ص��اري��ع
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،ب�صبب
املالية
ال�صعوبات
ّ
وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة التي
تواجهها العديد من
ال��ب��ل��دي��ات .وت�صكّل
����ص���اآل���ة امل����وازن����ة
املخ�ص�صة للمجال
الثقايف يف البلديات
يف بعبدات ،ن�صاطات ثقافية متنوعة (من كتيب البلدية )2010

ورغم اأن املبادرات الثقافية امل�صتقلة تلقى جناحاً،
ال ب ّد من التنويه بنجاح م�صاريع التعاون بني وزارة
الثقافة وبع�س البلديات ،حتديداً بلديتي بكفيا و�صن
الفيل ،اإذ حتتويان على مركزين ثقافيني فاعلني.
ويقوم التعاون على اأن توؤمن البلدية البناء املنا�صب
والتمويل واملوظفني ،مقابل تقدمي ال���وزارة الكتب
الالزمة ودورات تدريب لفريق العمل ،اإ�صافة اإىل تنظيم
العالقات مع باقي املكتبات العامة .ويق�صي القانون
باأن تتقدم البلدية بطلب اإن�صاء مكتبة عامة اإىل وزارة
الثقافة ،تتعهد فيه باحلفاظ على املكتبة واالإ�رصاف
على تنظيمها وحت�صينها.
ويعك�س م��رك��ز �صن الفيل ال��ث��ق��ايف جن��اح هذا
التعاون من حيث نوعية الكتب وم�صمونها ،وتنوعها
الذي ي�صمل حوايل  10اآالف كتاب ،فتجذب الباحث
مييز املركز عن باقي
كما االأكادميي واالأطفال .وما ّ
املكتبات البلدية ،هو اإيالئه اأهمية كبرية للن�صاطات
اليومية ،كقراءة الق�ص�س لالأطفال ،وعر�س االأفالم،
وتعليم الكاليغرافيا ،وتخ�صي�س اأ�صبوع ًا للمطالعة

ال�صينما من �صمن ن�صاطات بع�س البلديات (مركز �صن الفيل الثقايف)

أولية اأمام تفعيله .يقول رئي�س بلدية اإنطليا�س،
عقبة ا ّ
ال�صيد اإيلي اأبو جوده ،اأن  5%من موازنة البلدية خم�ص�س
للثقافة ،مبا فيها م�صاعدات للمدار�س الر�صمية .اأما
وزارة الثقافة فاإمكانياتها اأق ّل من اإمكانيات البلدية
اإذ ال تتلقى اأكرث من  0،2%من موازنة الدولة ال�صنوية.

ويوؤكّ د من جهة ثانية ،اأن الوزارة طلبت زيادة املبلغ
ال�صنوي املخ�ص�س لها من الدولة لتمويل املكتبات
العامة من  100مليون اإىل  600مليون لرية لبنانية يف
موازنة ،2011خ�صو�ص ّا اأن اإحدى واجبات الوزارة هو
العمل على اإن�صاء وتفعيل املراكز الثقافية
يف املناطق .وجت��در االإ���ص��ارة اإىل اأن��ه مت
اإيقاف م�رصوع مكننة املكتبات العامة
يف كل لبنان ،ب�صبب نق�س االأموال الالزمة
الإجنازه.
رغ��م قلّة امل���وارد ،جند اأن الت�صميم
على اإحياء ن�صاطات ثقافية ياأتي بثماره
يف بع�س االأح��ي��ان .ففي بعبدات مثالً،
عمل اأحد اأع�صاء البلدية ،ال�صاب مروان
اأب��و دي��وان ،منذ عام  2004على برجمة
وتنظيم "اأ�صبوع ثقايف" �صنوي ي�صم
م�����رصح��ي��ات ل��الأط��ف��ال ،ح��ف��الت تكرمي
ملبدعني م��ن ال��ب��ل��دة ،اأم�����ص��ي��ات �صعرية
وحفالت مو�صيقية .ويقول اأبو دي��وان اإن
مثل هذه الن�صاطات ت�صكّل ف�صحة ،ورمبا
اأي�ص ًا متنف�صاً ،يف جدول اأعمال البلديات املن�صب ب�صكل
اأ�صا�صي على البنى التحتية والتزفيت .وي�صيف اأن اإعادة
احلياة الثقافية اإىل بعبدات هو وفاء ل�صيعة "منا فيها
ك ّتاب ومفكرون عظماء".

االطفال يف �صن الفيل ي�صتمعون اىل ق�صة (مركز �صن الفيل الثقايف)

وباالإ�صافة اإىل قلّة املوارد املالية ،ي�صكل النق�س
يف الكادر الب�رصي املتخ�ص�س يف جمال الثقافة ،عام ًال
يح ّد من اإقامة م�صاريع ثقافية فاعلة .وهنا يقول رئي�س
بلدية اإنطليا�س ،اإنه يعمل على دعم وتفعيل اللجان
الثقافية يف بلديته لت�صبح ق��ادرة على جت�صيد روؤية
ثقافية متطورة .وي�صري اإىل اأن بع�س هذه اللجان لديها
خربة طويلة ،مثل احلركة الثقافية التابعة لرعية دير مار
اإليا�س-اإنطليا�س ،التي تنظم �صنوي ًا "معر�س الكتاب"
منذ ما قبل  .1975كما اأنه من املعار�س القليلة التي
حتظى بدعم رئي�س اجلمهورية .وي�صيف اأبو جودة اأن
البلدية تقدم كل امل�صاعدة التي حتتاجها الرعية للقيام
بهذا الن�صاط" ،من دعم ًا معنوياً ،اأو مادي ًا اإذا اإقت�صى
االأمر ،وطبع ًا تاأمني خدمات التنظيف وتنظيم ال�صري".
الن�صاطات الثقافية التي تبادر اإليها بلديات املنت
اليوم داللة على قدرتها ،اإن رغبت ،يف اإعطاء الثقافة
اإهتمام ًا اأو���ص��ع ،وبالتايل تخ�صي�س ج��زء اأك��رب من
ميزانياتها لهذه الن�صاطات .ويف ه��ذا االإط��ار يقول
م�صوؤول االإدارة يف مكتبة �صن الفيل العامة ،روبري
عجمي" ،اإن الثقافة قابلة الإع��ادة التدوير ،فتجعل
االأ�صخا�س يتقدمون على �صعيد ف��ردي ،ومن ناحية
تعامل اأرقى مع بع�صهم البع�س".
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بكفيا

جتربة �سخ�سية

اإدارة

أعطوني فرصتي
األولى

في ضبية وإنطلياس:

فورة في العمران
وغياب للتخطيط
تتزايد ور�شات البناء يف منطقتي �شبية واإنطليا�ض ،كما
يف �شائر املناطق اللبنانية ،حتت اإنعدام التخطيط املدين.
�صندرا جنيم

يف �صبية ،تتوزع على الطريق الداخلي بنايات
حديثة وم��راك��ز جت��اري��ة �صخمة ،يتناق�س لونها
االأ�صمنتي مع االأبنية ال�صكنية القدمية املتناثرة على
التالل .ور�س البناء بداأت تتغلغل يف الف�صحات اخل�رصاء
املهملة املتبقية على جوانب الطريق ،وتهدد املنازل
ذات الهند�صة التقليدية.
يف اإنطليا�س ،تتزايد االأبنية املرتفعة واملطاعم
الع�رصية تدريجياً ،كلما اإق��رتب��ت اأك��رث اإىل "�صارع
املطاعم" .وبني املنطقتني ،وعلى طول الطرق الداخلية
االأ�صا�صية وامل��وازي��ة للطريق ال��ع��ام ،تتكرر م�صاهد
املحالت التجارية واالأبنية احلديثة ومراكز الرتفيه
واملطاعم لتتداخل بور�صات بناء جديدة.
اأمام هذا التطور املت�صارع يف البناء واالإعمار ،يطرح
الكثري من املراقبني ت�صاوؤالت اإذا ما كان هذا االإنت�صار
العمراين يح�صل وفق درا�صات حم ّددة وعملية منظمة
تراعي قوانني التنظيم املُدين ،و عن دور البلديات يف
�صبط عملية االإنت�صار العمراين غري املنظم.
يقول املوؤ�ص�س وامل�رصف على معهد التنظيم املدين
يف االأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة ،املهند�س
واملنظّ م املُدين ،زياد عقل ،اإن البناء يتجه اليوم نحو
خطي للبناء ،اأي تركيز كل املحالت بكثافة
تنظيم
ّ
متزايدة على طول خط واحد ،ال�صيما حماور املوا�صالت
االأ�صا�صية .وي�رصح عقل اأن هذا التغيري "ملحوظ يف كافة
االأق�صام املدنية القريبة من التكتالت ذات كثافة �صكانية
عالية ،اأو من خطوط املوا�صالت االأ�صا�صية" .وي�صري اإىل
تكرار هذا امل�صهد يف معظم املدن والبلدات اللبنانية ،يف
ظل "قناعة عامة باأن تواجد موؤ�ص�صة جتارية على طرف
طريق عام هو �صيء جيد".
وي�صيف اأن امل�صكلة وراء هذا النوع من التنظيم،
اأنه ال يتبع تخطيط ًا معين ًا وال يلحظ تطوير بنى حتتية
منا�صبة تدعم املباين اجل��دي��دة .وي��ح� ّذر عقل من اأن
هذا النوع من التنظيم "�رصعان ما �صيمحي املناظر

امل�صاحات اخل�رصاء ت�صيق �صيئ ًا بعد �صيء (�صندرا جنيم)
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خريجة جامعية تروي معاناتها يف البحث عن فر�شة عمل.
ريتا مطر
فورة يف البناء يف �صبية (�صندرا جنيم)

الطبيعية املتاحة لنظر املارة وال�صائقني" ،ما يفقد كل
املناطق املناظر الطبيعية.
"نظراً للت�صاري�س الطبيعية اللبنانية ،فاإن احلل
الوحيد هو يف املحافظة على ف�صحة خ�رصاء اأو متثال
للعذراء بني بلدة واأخرى" ،يقول عقل .وي�صيف اأن
ت�صارع البناء ال يرتك جما ًال للحفاظ على ما تبقى من
طبيعة .ويقول اإن البلدات باتت وكاأنها بلدة واحدة،
ومنطقة اإنطليا�س� -صبية جت�صيداً لغياب املناظر
الطبيعية وتال�صق االأبنية .ويدافع امل�صوؤولون املحليون
يف اإنطليا�س عن االإجتاه العمراين الذي تاأخذه املنطقة،
وخ�صو�ص ًا االإزدي��اد ال�رصيع للمطاعم .ويقول رئي�س
بلدية اإنطليا�س ،ال�صيد اإيلي اأبو جودة ،اإن روؤية البلدية
العمرانية ال�صاملة مبنية على خطة لتحويل املنطقة اإىل
منطقة �صياحية ،معل ًال بذلك اإزدي��اد الن�صاط العمراين
فيها .وي �وؤك��د حر�س املجل�س البلدي على تفادي
امل�صاكل التي قد ترافق التحول ال�رصيع للم�صهد املدين
احلايل ،واأبرزها اإزدحام ال�صري.
ويبقى اأن التنظيم املدين ال يقع على عاتق البلديات
فح�صب ،فرغم اأن البلدية هي التي تعطي رخ�س البناء
اإ ّال اأنها ال تلعب دوراً اأ�صا�صي ًا يف و�صع الت�صور ال�صامل
ملنطقة معينة" .دورنا حمدود جداً" ،يقول نائب رئي�س
بلدية �صبية ،ال�صيد عبدو زغبي .وي�صيف اأنه اإذا كان
ملجل�س البلدية االإم�صاء االأخري على رخ�صة البناء ،ا ّإال اأن
املوافقة متر باملكتب الفني لدى اإحتاد البلديات ،وهذه
املوافقة ،اإذا ما اعطيت ،تكون �صبه ملزمة للبلدية املعنية.
وبذلك "ال ميكن اإيقاف البناء من قبل البلدية وحدها".
ويف ما يخ�س تق�صيم البلدة اإىل مناطق ح�صب ن�صبة
البناء املتاحة فيها (اأو ما يعرف بال،)zoning-
"ميكن للبلدية العمل على حت�صينه ،من خالل تقدمي طلب
اإىل املجل�س االأعلى للتنظيم املدين" .واملجل�س االأعلى
للتنظيم املدين هو موؤ�ص�صة ر�صمية هدفها العام ترتيب
االأرا�صي ،ومن وظائفها حتديد قواعد و�رصوط اإ�صتعمالها.
ويبقى اأن فو�صى البناء ال تاأتي فقط من �صوء التخطيط
بل اأي�ص ًا من انعدام الرقابة اجلدية على االأر�س الأعمال
البناء .فمثالً ،يف�صح زغبي عن حاالت ي�صيد فيها البناء
مع ف�صحة اخل�صار املفرو�صة ،لكن فور اإجناز املراقبة،
يتم التخل�س من هذه الف�صحة بغية متديد البناء" .ال
جمال الأي تخطيط مدين اأمام فو�صى اللبنانيني واأي�ص ًا
يقر زغبي.
اأمام طبيعة االأر�س اللبنانية"ّ ،
يخل�س عقل اإىل وج��وب �صبط عملية البناء وفق ًا
ملعايري علمية ومدرو�صة الأن "ديناميكيات اإدارة التنظيم
امل��دين تتمحور حول ما يريده النا�س" وفق غاياتهم
الفردية والتجارية ولي�س املنفعة العامة .وي�صيف اأن
املعيار العلمي وحده قادر على حتديد خماطر االإمتداد
املدين اخلطي واملت�صارع يف البلد.
"تاأخر الوقت" لتجلي�س الو�صع ،لكن مازال باالإمكان
"توقيف اأو تخفيف عمليات العمار "،يقول عقل.

حلظات ال��ت��خ��رج ،فرحة ع��ارم��ة ب��دخ��ول معرتك
احل��ي��اة ،وب��داي��ة االإت��ك��ال على النف�س وحتقيق ال��ذات
الوردي هذا هو نتاج ما
عرب دخول �صوق العمل .احللم
ّ
ن�صجته خميلتي خالل �صنوات املدر�صة واجلامعة .ا ّأما
الواقع فاأمر اأخر ،اختربته خالل �صنوات ما بعد التخرج،
وبعد عدة حماوالت فا�صلة الإيجاد فر�صة عمل يف جمال
درا�صتي اجلامعية.
البداية كانت يف اأيلول  ،2008بعد ح�صويل على
�صهادة يف جمال (فنون االإع��الن والبيع Publicité
 )et venteمن جامعة القدي�س يو�صف .ب��داأت البحث
عن وظيفة يف جمال االإعالنات والت�صويق عرب املواقع
االإلكرتونية وال�صحف ،وباالإ�صتعانة مبعارف والدي.
تتمة ال�صفحة االوىل

ذوي اإلحتياجات الخاصة
حيث تعلم احلياكة ،وهو ي�صاعد اأخ��اه اليوم يف
حمل "�صمانة" يف بلدة راأ�س احلرف حيث يقيم" .من
جهتي اأعترب نف�صي حمظوظ ًا اإذ بو�صعي التنقل ،ولو
ب�صعوبة .اأما بالن�صبة الإخوتي فاالأمر اأ�ص ّد تعقيداً ،اإذ
اأنهم ال ي�صتطيعون ال�صري والتحرك .وبالتايل اأحاول قدر
االإمكان م�صاعدتهم بالرغم من اأن حالتي لي�صت اأف�صل
بكثري "،يقول اأبي نادر .وي�صري اإىل اأنه وغريه من ذوي
االإحتياجات اخلا�صة يف املنطقة ،بحاجة لطرقات
واأر�صفة ومواقف �صيارات جمهزة لت�صهيل تنقالتهم
من دون م�صاعدة اأحد .وي�صكو اأبي نادر من عدم تنفيذ
البلدية اأغلب امل�صاريع التي تطرحها مل�صاعدة ذوي
االإحتياجات اخلا�صة" ،الأن ميزانيتها ال ت�صمح بذلك".
من جهته يقول امل�صوؤول يف بلدية �صاقية امل�صك-
بحر�صاف امل��ج��اورة لراأ�س احل��رف ،عبدو ال�صبعلي،
اإن اإمكانيات البلديات املادية ال ت�صاعدها يف اأغلب
االأحيان على تاأمني كل متطلبات ذوي االإحتياجات
اخلا�صة .وي�صيف اأن قانون البلديات يق�صي بتخ�صي�س
م�صجل من ذوي االإحتياجات اخلا�صة،
مبلغ لكل �صخ�س ّ
ح�صب ميزانية كل بلدية .وي�صري اإىل اأنه بالن�صبة لبلدية
�صاقية امل�صك ،فاإنه يتم تخ�صي�س مبلغ مليون لرية
�صنوي ًا ُت��وزع على ثالث عائالت .ويقول ال�صبعلي اأن
البلدية لي�س باإمكانها تخ�صي�س مبلغ اأك��رب "الأن
امليزانية ال ت�صمح بذلك ،اإذ ي�رصف ما ن�صبته  ٣0%من
امليزانية للمعا�صات ،و ٣0%الأعمال ال�صيانة كتزفيت
الطرقات والت�صليحات".
"نحن نع ّد �صمن البلديات ال�صغرية وبالتايل فاإن
مدخول البلدية قليل ،اإ�صافة اىل ع��دم ت�صديد بع�س
االأهايل م�صتحقاتهم .وكوننا نعي�س �صمن �صيعة وتربطنا
باالأهايل عالقات اأخوية ال ي�صعنا �صوى ال�صكوت وتفهم
اأو�صاعهم املادية ال�صعبة" يقول ال�صبعلي .وي�صتدرك
م�وؤك��داً اأن بلدية �صاقية امل�صك  -بحر�صاف يف �صدد
اإن�صاء مبنى بلدي جديد يلبي متطلبات ذوي االإحتياجات

بكفيا
حينها �صمعت الكثري من ال��وع��ود .كثريون وع��دوين
علينا" ،ثم
قائلني" :اإنتي ب�س جيبي ال�صهادة ،والباقي ّ
مل يعاودوا االإت�صال.
وبعد بحث طويل كانت مقابلة العمل االأوىل .كانت
الفرحة والثقة متالآن نف�صي .و�صلت اإىل مكان املقابلة يف
أعرف عن نف�صي
الوقت املحدد .دخلت املكتب وجل�صت ا ّ
ودرا�صتي .واإذ بامل�صوؤولة تقول يل" :وليه م�صتعجلة على
يف" .اأح�ص�صت اأنها تريد
�صغل؟! اأنا رح �صاعدك قد ما ّ
التخلّ�س مني .خرجت من املقابلة منفعلة اأفكر مبا
�صاأقوله لوالدي الذي ينتظرين يف اخلارج.
تبعت التجربة االأوىل جتارب اأخرى من خيبات االأمل.
وعلى مدى حوايل االأربعة اأ�صهر ،انتظرت اأن تت�صل بي
اأي من ال�رصكات الكثرية التي اأر�صلت لها �صريتي الذاتية.
وبعد طول انتظار جاء الفرج ،اأو هكذا ظننت ،عندما
ح�رصت
ات�صلت بي �رصكة مبيعات ملقابلة عمل اأخرىّ .
نف�صي ،تاأ ّنقت ،وذهبت اإىل مكان العمل اآملة بالو�صول
اإىل نتيجة ،رغم اأن هديف مل يكن العمل يف هذا املجال.
لكني اأردت ،وكاأي متخرج جديد ،احل�صول على اخلربة.
وبالفعل ح�صلت على الوظيفة .كانت مهمتي اأن اأمالأ
بع�س رف��وف املاأكوالت وامل�رصوبات ،و�صمان عدم
نق�س اأي من الب�صاعة املعرو�صة .يومي االأول يف العمل
ا�صتف ّزين ،فما كان مني ا ّإال اأن قررت ترك العمل وعدم

العودة اإليه جمدداً .كنت اأ�صاأل نف�صي هل ن�صي اأ�صحاب
املوؤ�ص�صات معنى ال�صهادات اجلامعية!! وهكذا اأح�ص�صت
اأن عقارب ال�صاعة عادت اإىل ال��وراء وب��داأت من جديد
مع�صلة البحث عن عمل .وبعد طول اإنتظار ،ن�صحتني
اإح��دى زميالتي باإر�صال �صريتي الذاتية اإىل م�رصف
يطلب موظفني للعمل عرب موقع اإلكرتوين .وهنا كان
املوعد امل�صحك -املبكي .من جديد ،تاأ ّنقت وذهبت
اإىل املقابلة .وكما كل مرة كنت يف البداية واثقة من
نف�صي متا ّأملة باإنتزاع الوظيفة .طبع ًا مل اأكن اأعلم اأن
امل�رصف يبحث عن موظفة "ا�صتقبال �صغلتا تعمل قهوة
وت�صيف" .ولذا دامت هذه املقابلة دقائق معدودة فقط.
ّ
مل اأع��د اأذك��ر كيف خرجت من املكتب ،لكن ما ال
ميكنني ن�صيانه هو اإح�صا�صي باالإهانة .م�صيت ويتملّكني
�صعور بالغ�صب .كنت اأبحث عن ج��واب لل�صوؤال الذي
�صيطرحه والدي عند دخويل املنزل�" :صو عملتي؟ م�صي
احلال؟" ،هل اأقول له" :متل العادة" ،اأم اأترك مالمح
وجهي تتكلم؟
على الرغم من هذه التجارب اخلائبة ،مل اأ�صيع
وقتي بالياأ�س .كنت اأقراأ الكتب واملقاالت االإجتماعية
وموا�صيع علم النف�س ،يف املجالت واملواقع االإلكرتونية.
كما اأين قمت باإعطاء درو�س خ�صو�صية لطفلني ل�صنة
كاملة .وكنت اأفرح كلما تق ّدموا يف درا�صتهم وح�صلوا

على عالمات مرتفعة وجنحوا بتفوق.
ق�صيت عامني واأنا على هذا احلال .مل اأعد اأذكر عدد
مقابالت العمل التي اأجريتها ،ولكنها فاقت الع�رصين.
كنت اأنتقل من �رصكة اإىل اأخرى باحثة عن من يعطيني
"فر�صتي االأوىل".
اليوم ب�صبب قلة فر�س العمل ،ق��ررت اأن اأكمل
امل��اج�����ص��ت��ري امل��ه��ن��ي يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات
واالإت�صاالت يف جامعة القدي�س يو�صف.
رغم عدم ح�صويل على فر�صة عمل حتى االأن ،ما
زلت اآمل بالو�صول اإىل من�صب اأثبت فيه ذاتي ،وميكّني
من ح�صاد ثمار درا�صتي اجلامعية .رمبا ت�صميمي على
الو�صول اإىل هديف من دون اللجوء اإىل الوا�صطة اأو
القبول "باأية �صغالنة كانت" مل ي�صاعدين اأبداً ،ولكني
لن اأتراجع عن مبادئي .رغم اأن ال�رصكات اللبنانية التي
تعترب "الوا�صطة" اأهم معايري التوظيف لديها ،اأو تلك
التي ال تعطي قيمة لل�صهادة ال تنفك تزداد.
اأمل يعد هناك من فر�صة اأمام االأ�صخا�س الذين ال
يريدون الو�صول من دون تدخل وا�صطة طرف �صيا�صي؟
م�صي�ص ًا اأي�صاّ؟ اأال ت�ُعطى الفر�س ا ّإال
هل اأ�صبح الطموح ّ
الأبناء اأ�صحاب االأم��وال وال�صلطة؟ كيف ال نفكر نحن
ال�صباب بالهجرة وال�صعي لبناء م�صتقبلنا خارج وطننا
لبنان يف ظل غلق كل اأبواب كل الفر�س يف وجوهنا؟

اخلا�صة جلهة ت�صهيل الو�صول اإليه واحلركة داخله.
وبعيداً عن ه��ذه احللول اجلزئية التي قد تخفف
بع�ص ًا من معاناة ذوي االإحتياجات اخلا�صة ،يعترب
اأبي نادر اأن م�صاعدات البلدية املالية واملبالغ االأخرى
التي يتلقاها املعوقون من موؤ�ص�صات الدولة االإجتماعية

احل�صول على خدمات �صحية واإعادة تاأهيل ودعم ،اإ�صافة
اإىل تاأمني مواقف خم�ص�صة لهم .كما ين�س على حقهم يف
العمل والتوظيف واالإ�صتفادة من التقدميات االإجتماعية.
ورغم وجود هذا القانون ،ال تزال املبالغ املالية
التي تر�صدها الدولة لت�صهيل حياة ذوي االحتياجات
اخلا�صة قليلة .لكن هذا ال يعفي امل�صوؤولني املحليني
واملجتمع املدين من العمل على موؤازرة املعوق نف�صياً،
على االأقل .ويف هذا ال�صدد ،ي�صدد ع�صو بلدية �صاقية
امل�صك على اأهمية حمالت التوعية و���رصورة تثقيف
النا�س جلهة احت�صان ذوي االحتياجات اخلا�صة
واحرتامهم" ،هناك من يخجلون من اأوالده���م ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،ويحاولون عزلهم وكاأنهم وباء

يف املجتمع .وم��ن هنا تاأتي ���رصورة توعية االأه��ل
وم�صاعدتهم على تقبل و�صعهم والتكيف معه".
وي�صري يف الوقت عينه اإىل اأن الندوات ال تنفع يف
توعية النا�س الأن الغالبية منهم ال تهتم وال ت�صارك بها.
وي�صيف" :اأننا لالأ�صف مل ن�صل بعد اىل مرحلة ن�صج
كافية متكن املجتمع من اإحتواء ذوي االحتياجات
اخلا�صة والت�رصف معه كاأنه �صخ�س �صوي".
يبقى اأن حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة هي
ق�صية عامة تخ�س املجتمع ب �اأ���رصه ،وحت��ت��اج اإىل
ا�صتنفار تام من جميع املوؤ�ص�صات والقطاعات العامة
واخلا�صة ،بهدف تقليل التاأثري النف�صي ال�صلبي على
ذوي االحتياجات اخلا�صة وحتويله اإىل طاقة ايجابية.

�س

وال�صحية ،ال تكفي لتغطية كافة امل�صاريف .فبالن�صبة
للدواء مثالً ،والذي تعد تكلفته مرتفعة جداً يف لبنان،
تعتمد عائلة اأب��ي ن��ادر على املعونات التي تقدمها
تعرتنا"
جمعيات اأهلية مثل كاريتا�س التي"لوالها لك ّنا ّ
كما يقول اأبي ن��ادر .وينا�صد اأبي نادر الدولة اإىل اأن
تلتفت اأك��رث اإىل مو�صوع ذوي االإحتياجات اخلا�صة
ب�صكل ع��ام ،مطالب ًا باإعفائهم من ال�رصائب وتاأمني
الكرا�صي اخلا�صة بذوي ال�صعوبات احلركية" .هذا حقنا
وهذا واجب يقع على عاتق امل�صوؤولني" ،ي�صيف بح�رصة:
"لو كنت اأقيم يف بلد بيحرتم حالو كنت عاي�س ملك".
اأبي نادر الذي ميار�س حقوقه املدنية باالإقرتاع
ي�صتكي من اإهمال ال�صيا�صيني ،معترباً اأن "كل الزعماء
يف لبنان يريدون ال�رصقة والنهب ..يف االإنتخابات
تراهم ي�صاألون عنك ويعدونك باأنهم �صياأخذون على
عاتقهم تاأمني كل حاجاتك ،ولكن تبقى كلماتهم وعود
يف كل مرة ،وال عمل جدي على االأر�س".
وجتدر االإ�صارة اإىل اأنه �صدر يف العام  2000قانون
متعلق بحقوق ذوي احلاجات اخلا�صة ،اأع ُترب حينها من
اأكرث القوانني �صمولية وتقدم ًا يف الدول العربية .وين�س
ه��ذا القانون على حق ذوي االإحتياجات اخلا�صة يف

"خلية نحل"
يف ظل غياب فاعل للموؤ�س�سات الر�سمية يف تاأمني
اإحتياجات ذوي احلاجات اخلا�سة ،يقوم م�ست�سفى بيت
�سباب بتاأمني الدعم املعنوي واملهني لهم.

ت�صبه
ريتا ن�رص ،ممر�صة يف م�صت�صفى بيت �صبابّ ،
املركز اخلا�س باملعوقني "بخلية نحل" ت�صم � 120صخ�صاّ.
وتقول عن املعوقني يف املركز اأن "اإعاقاتهم مل متنعهم من
مزاولة بع�س االأعمال" ،وت�صيف اأن املركز اأوجد م�صاغل
�س
ملهن اأغلبها حرفية كاحلفر على اخل�صب ،والر�صم على
القما�س ،واحلياكة .هذا باالإ�صافة اإىل تعليمهم بع�س االأعمال اخلارجية التي ميكن لذوي االحتياجات اخلا�صة القيام
بها مثل قيادة التاك�صي ،واإعطائهم الفر�س ل�صغر بع�س املنا�صب االإدارية يف املركز.
وتعترب ن�رص اأن ذوي احلاجات اخلا�صة ميكنهم حتقيق العديد من االإجنازات ،وتعطي مثا ًال اأحد ال�صباب على كر�صي
متحرك والذي اأ�صيب اأثناء احلرب اللبنانية ،وتقول اإنه رغم و�صعه اخلا�س ،فاإنه فاز باأو�صمة وكوؤو�س يف م�صابقات
ريا�صية عديدة .ورغم حتلي اأغلب ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املركز بالت�صميم واالإرادة ،تقول ن�رص اإن بع�صهم
يعاين من اأزمات نف�صية ،خ�صو�ص ًا الذين وجدوا اأن "حياتهم انقلبت راأ�ص ًا على عقب بني ليلة و�صحاها" بعد اإ�صابتهم
يف حوادث خمتلفة .وتدير املركز الرهبانية اللبنانية املارونية التي قامت بتحويل املعهد اللبناين املدر�صة اإىل مركز
معوقي وم�صابي احلرب اللبنانية .ورغم اأن املركز لي�س جمانياً ،ا ّإال اأنه كما ت�رصح ن�رص يت�صاهل
الإعادة تاأهيل ورعاية ّ
يف مو�صوع ت�صديد امل�صتحقات ويوؤمن خمتلف االأدوية .ويعمل املركز على خلق توا�صل بني ذوي احلاجات اخلا�صة
وباقي اأفراد املجتمع من خالل تنظيم معر�س �صنوي ،تتم دعوة �صخ�صيات وفعاليات ر�صمية ودينية واإجتماعية اإليه
لروؤية االأعمال احلرفية التي ينتجها ذوي االإحتياجات اخلا�صة .وتقول ن�رص اأن هذا الن�صاط " ُي�صعر املعوق اأنه اإن�صان
قادر على اإنتاج �صيء ما ،ف�ص ًال عن املردود املايل الذي يجنيه من خالل عمله".
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بكفيا

لقاء

أين «هيبة» شرطي السير؟

تعاطي ال�شكان مع �شرطي املرور غالباً ما يتخلله �شوائب يف اأغلب املناطق اللبنانية .نقاط على احلروف اأجرت لقاء ًا مع ع�شو بلدية �شاقية امل�شك  -بحر�شاف ال�شيد طوين
�شبلي ،لت�شاأله حول مهمة �شرطي ال�شري يف البلدية واخلطط اجلديدة املو�شوعة لتح�شني اأدائه.
اإليج نون

�س :هناك لغط لدى اأكرث النا�س حول الدور املعطى
ل�رشطي ال�سري والدور املناط ب�رشطي البلدية ،هل ميكنك
تو�سيح هذه امل�ساألة؟
ج :امل�صاألة ب�صيطة ،اإذ اأن �رصطي ال�صري يتم تعيينه
يعني من قبل
من قبل الدولة اأما �رصطي البلدية فهو ّ
البلدية .وه��ذا االأخ��ري يتواجد ع��ادة يف ال�صيع التي
حتتوي على ن�صبة كبرية من ال�صكان .ودوره يتمثل
بتنظيم ال�صري على الطرقات كما اأنه ُيعنى باجلباية ،اأي
حت�صيل امل�صتحقات املادية كال�رصائب واالإ�صرتاكات.
�س :ملاذا تغيب عادة "هيبة" �رشطي البلدية؟
ج :لالأ�صف نحن يف جمتمع فو�صوي باإمتياز،
فالنا�س ال حتب اأن تتلقى اأوامر من اأحد .كما اأن االأنانية
تتحكم يف العقول ،وبالتايل باتت طرقاتنا �صاحة
�رصاعات وت�صفية ح�صابات ،و"ال�صاطر ب�صطارته".
فالكل على عجلة من اأم��ره وال اأح��د يريد اأن ينتظر
يف ال�صف مما يعني خمالفة اأوام���ر �رصطي البلدية
واالإحتيال عليه.

�رصطي ال�صري (مدونة مايا زنقول)mayazankoul.com-

يل بداأ
جتدر االإ�صارة اأن قانون ال�صري احل��ا ّ
ُ�صل
العمل فيه منذ ال��ع��ام  ،1968عندها ف ّ
ليتنا�صب مع �صبكة الطرقات واأع��داد ال�صيارات
واملركبات االآلية حينها .اأي اأنه ال يالئم و�صع
ال�صري احلايل يف ظ ّل زيادة كبرية جداً يف اأعداد
االآليات .وقد دفع تكثيف املطالبات اإىل البحث
يف م�رصوع جديد لقانون ال�صري ،اإىل البدء بور�صة
العمل على قانون �صري جديد عام  .2005لكن
لغاية اليوم ،ال يزال امل�رصوع يف االأدراج ،ويقول
بع�س امل�صوؤولون اإنه بيد جلنة وزارية ،يف حني
يوؤكد البع�س االآخر اأنه ال يزال يف جمل�س النواب.
وقد قامت موؤ�ص�صة �صويدية متخ�ص�صة موؤخراً،
بتقدمي بع�س االإق��رتاح��ات حل��ل اأزم���ة ال�صري،
ك�اإع��ادة تنظيم �رصطة ال�صري ،واإج���راء دورات
تثقيفية حول تطبيق قانون ال�صري وال�صالمة على
الطرق ل�صباط وعنا�رص �رصطة ال�صري يف لبنان.
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�رصطي ال�صري (مدونة مايا زنقول)

غري اأن هيبة �رصطي البلدية م�صاألة ن�صبية اإذ اأنها
تختلف من بلدية اىل اأخرى .فهناك بلديات اعتادت على
اإحرتام �رصطي البلدية وبالتايل "الغلط ممنوع" .وهذا
االأمر يعود ب�صكل اأ�صا�صي اىل اأهمية رئي�س البلدية الذي
يعطي توجيهاته .فبقدر ما يكون قوي ًا ومتحكم ًا بزمام
االأم��ور ،بقدر ما ي�صتطيع �رصطي البلدية اأن يفر�س
وجوده ويقوم بدوره على اأكمل وجه.
�س :ما هي امل�ساكل التي حتول دون قيام �رشطي
البلدية بدوره؟
ج :اإن �رصطة البلدية تتعر�س اأحيانا كثرية لل�صتائم
واالإهانات من قبل ال�صائقني املخالفني يف ظل غياب
من يحا�صبهم .والغريب يف االأمر اأنه يتم اإلغاء حم�رص
�صبط ال�صري يف البلدية ،بعد اأْن يكون املخالف قد اإرتكب

خمالفة �صري فعالً ،ما يعد اإهانة لل�رصطي وحتطيم ًا
ملعنوياته ،وخ�صو�ص ًا بعد اأن يكون املخالف قد �صتم
واأه��ان ال�رصطي ومل ميتثل له وه��ذا االأم��ر جد خطري.
باال�صافة اىل اأن طرقاتنا تفتقر للتجهيزات من ناحية
العالمات امل��روري��ة والتحذيرية مما ي�صعب مهمة
�رصطي املرور.
�س :يف ظل هذه امل�ساكل كيف ميكن تفعيل دور
�رشطي البلدية؟
ج :كما اأ�رصت �صابقا اأن �رصطي البلدية يتلقى اأوامره
من رئي�س البلدية .و�رصطة البلدية تقوم بخدمتها على
الطرقات من دون قوانني وا�صحة ،وهذا بالطبع ي�صعف
دورها .فبدل اأن يكون هناك قانون ينظّ م عملها نرى
اأن لكل بلدية طريقتها يف التعاطي مع املخالفات.
وبالتايل فاإن تعزيز دور �رصطي البلدية يكون عن طريق
اإ�صدار قوانني �صارمة حتمي �رصطة البلدية وتدعمها
يف عملها لتتمكن من تطبيق قانون ال�صري ،اإ�صافة اإىل
�رصورة تاأهيل ال�رصطي وتدريبه لي�صبح باإمكانه اإدارة
ال�صري ب�صكل �صليم.
�س :ماذا عن بلدية �ساقية امل�سك-بحر�ساف ،هل
هناك خطة متبعة حلل اأزمة ال�سري؟
ج :بالن�صبة اىل بلديتنا ،يتم تعيني  ٣موظفني
يف ال�رصطة البلدية :واحد منهم ُيعنى باأمور اجلباية،
واالإثنان االآخران يتواجدان على الطرقات لتنظيم ال�صري.
اأما يف ال�صيف ،وحت�صب ًا للزحمة ،ي�صل العدد اىل  ،4وهذا
كاف لتنظيم مرور ال�صيارات .ويف بع�س االأحيان،
العدد ٍ
اأثناء االأ�صغال العامة ،يتم حتويل ال�صري من الطريق
العام اإىل الطريق الفرعية اأي نزو ًال من متثال ال�صيخ
اجلميل ،وهنا "تدير د ّفة ال�صري" �رصطة البلدية
بيار
ّ
للحوؤول دون الوقوع يف زحمة .وغالب ًا ما يجتمع اإحتاد
البلديات للبحث يف حلول من �صاأنها حل اأزمات ال�صري
على الطرقات .ونحن كبلدية �صاقية امل�صك بحر�صاف،
نتقيد بكل التعليمات.

بكفيا

الباصات الخاصة
مشاكل وحوادث متكررة

نقليات

هيمنة ال�شركات اخلا�شة على قطاع النقل العام يف املنت
ت�شبب م�شاكل عديدة ،لع ّل اأبرزها تكرار حوادث ال�شري
املوؤ�شفة.
غري�س داغر

ت�صل نور اإىل عملها كل �صباح متوترة االأع�صاب،
ب�صبب الهلع الذي ي�صيبها اأثناء رحلتها اليومية يف
البا�س .وترجع ال�صبب اإىل ت�صابق �صائقي البا�صات
العمومية فيما بينهم ب�رصعة كبرية للح�صول على اأكرب
عدد من الركاب.
وتروي نور ما ح�صل عندما كانت ت�صتقل البا�س
يف طريقها اإىل العمل ذات يوم .وتقول اإنه بينما كان
ال�صائق يقود ب�صكل جنوين حماو ًال اللحاق ب�صائق اآخر
توت توت عبكفيا! (غري�س داغر)
وتخطيه ،فقد ال�صيطرة على حافلته ،فما كان اأمامه اإال
حول �صريه نحو مفرق �صغري للتوقف ،فانتهى به املطاف بني ال�صخور واالأ�صجار .وتكمل نور" :ال اأ�صتطيع
اأن ّ
اأن اأن�صى ال�رصاخ والذعر على وجوه الركاب ،والعبارات
التي رددوها� :صفنا املوت بعيو ّنا ،اهلل جنانا"...
ما عاي�صته ن��ور يح�صل يومي ًا مع كثريين على
الطرقات يف منطقة املنت وغريها من املناطق اللبنانية.
فكثريون ي�صتكون من احلوادث التي حت�صل ب�صكل متكرر
بني البا�صات ،اإ�صافة اإىل امل�صاكل العديدة التي يت�صبب
املروع
بها �صائقو احلافالت يومياً .وما يزال احلادث
ّ
الذي ح�صل منذ اأكرث من �صنة حي ًا يف ذاكرة الكثريين من
�صكان املنطقة ،والذي جنم عن اإنقالب با�س على طريق
بكفيا -انطليا�س ،نتيجة ت�صابق با�صني فيما بينهم ،ما
اأدى اإىل وقوع عدد كبري من اجلرحى .واإ�صافة اإىل ذلك
يبدي ركاب احلافالت اإنزعاجهم من الوقت الطويل الذي
نقل عام ام ...نقل "خا�س"! (غري�س داغر)

�شندرا جنيم

العمر � 24 :صنة

االإخت�صا�س اجلامعي :حائزة على �صهادة احلقوق من
جامعة القدي�س يو�صف.
طالبة �صنة رابعة يف االأدب الفرن�صي يف اجلامعة
اللبنانية.
طالبة ماج�صتري مهني يف تكنولوجيا املعلومات
واالإت�صاالت يف جامعة القدي�س يو�صف.
"اأ�صارك يف الكتابة يف "نقاط على احلروف" الأنني
اأريد امتهان ال�صحافة .وهذا امل�رصوع يهدف اإىل تطوير
الكتابة ال�صحفية وفق القواعد احلديثة التي تنقل �صمولية
املعلومات بعني ال حتكم ،فتن�صج ب�صال�صة ومو�صوعية �صوراً
حتاكي اإن�صانية وهموم القارئ".

روبري اجلم ّيل

العمر� 21 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي :درا�صات عليا بحثية يف علوم
االإعالم واالإت�صال.
املهنة� :صحفي يف جمال االإعالم املرئي واجناز ن�رصات
االأخبار.
"اأنا اأتطلع ،من خالل كتابتي يف هذا العدد ،اإىل عر�س م�صاكل
ال�صعب والدفاع عن حقوق االأف��راد ال�صخ�صية يف ظ ّل ف�صاد
املجتمع والدولة".

يق�صونه بانتظار قدوم البا�س ،والذي ي�صل اأحيان ًا اإىل
ن�صف �صاعة.
اجلميل،
واعترب نائب منطقة املنت ال�صمايل� ،صامي
ّ
اأن م�صاكل البا�صات تعود اإىل عدم وجود �صبكة نقل
عام ر�صمي تابعة للدولة ،واإىل متلّك ال�رصكات اخلا�صة
اجلميل اإىل اأن
ل�صبكة النقل العام .ويف مقابلة معه ،اأ�صار
ّ
احلل االأن�صب هو عرب توظيف الدولة للعاملني يف النقل
اخلا�س بحيث ت�صبح هي وحدها املخولة مبراقبتهم.
كما لفت اإىل اأنه ال ب ّد من نظام �صارم ل�صري البا�صات
�صمن خريطة وا�صحة واأوقات حمددة ،متنع الت�صادم
بني البا�صات كما يف "باقي الدول املتح�رصة".
واأ�صاف اأن امل�صكلة تكمن يف ت�صارب اأوقات �صري
البا�صات بني �رصكات النقل اخلا�صة ،التي ال تنظم
اأوق��ات ال�صري فيما بينها" ،لذا غالب ًا ما جند با�صني
ي�صريان خلف بع�صهما يف وق��ت واح��د ،ويت�صابقان
ال�صطياد الزبائن .وهم يف اأغلب االأحيان يتال�صنان،
حتى ي�صل بهم االأم��ر اأحيان ًا اإىل التعارك و�صقوط
اجلرحى والقتلى".
اجلميل على
وبانتظار احللول امل�صتدامة ،ي�صدد
ّ
����رصورة �صعي ال��دول��ة حل��ل ال��ن��زاع��ات ب��ني اأ�صحاب
�رصكات النقل اخلا�صة ،وو�صع مراقبني من قبلها
لتفادي امل�صاكل واحلوادث ووقوع ال�صحايا.
لكن حتى ُحت ّل م�صكلة النقل العام يف املنطقة ،اإىل
متى يبقى املواطن �صحية �صيطرة بع�س ال�رصكات
اخلا�صة وغياب الدولة عن هذا القطاع؟

اليج اميل نون

العمر� 21 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي :اإجازة يف ال�صحافة املكتوبة
من اجلامعة اللبنانية.
"اأكتب بهدف و�صع االأ�صبع على اجلرح لعل كتاباتي
ت�صل اإىل اآذان املعنيني".

ريتا مطر

العمر� 25 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي :ماج�صتري مهني يف تكنولوجيا
املعلومات واالإت�صاالت يف جامعة القدي�س يو�صف.
"انطالقا"من عملي يف املجال ال�صحفي احببت ان ا�صارك
يف" نقاط على احلروف" من اجل طرح ق�صايا املجتمع يف
�صور وحميطها خا�صة الق�صايا التي تثري اهتمام ال�صباب
ال�صوري".

غري�ض داغر

العمر� 18 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي� :صنة اأوىل �صحافة و اإعالم يف
جامعة االإعالم و التوثيق الفرع الثاين.
راأيت اأنه ومبا اأنني �صاأتخ�ص�س يف ال�صحافة فمن اجليد
اأن اأ�صارك يف هذا امل�رصوع كي اأكت�صب خربة واأح�صل على
معلومات جديدة".
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بكفيا

�سياحة

�صيارة
واألوانها .وبعد اإنتهاء العر�س تختار جلنة حتكيم ّ
العام لعيد الزهور ،وتقدم ل�صاحبها �صهادة تقدير.
"كان بهاالأ�صبوع ت�صتغل املحالت قد ال�صنة كلّها"،
يقول ب�صري م�صرياً اإىل اأهمية املهرجان االإقت�صادية
واإهتمام التجار به .وي�صيف اأن املهرجان كان يقام
برعاية رئي�س اجلمهورية وبدعم وزارة ال�صياحة ،التي
كانت تتقا�صم نفقات املهرجان مع البلدية والتي كانت
ت�صل اإىل حوايل ال ٣0،000لرية لبنانية ،وهو مبلغ
كبري يف حينها.
ويقول ب�صري اإن اأع���داد احل�صور كانت كبرية جداً
وتق ّدر بحوايل ال 100األف �صخ�س كل عام ،يتوزعون بني
وم�صجعني من كافة املناطق اللبنان ّية ،اإ�صافة
م�صرتكني
ّ
ال�صواح االأجانب والعرب .وك��ان احل��دث ُينقل على
اإىل ّ
�صا�صة التلفزيون املحلية الوحيدة حينها ،تلفزيون لبنان.
مهرجان بكفيا للزهور يف االأم�س (موقع بكفيا على الفي�صبوك)
اإ���ص��ت��ع��ال احل���رب اللبنانية �صنة  1975اأوق��ف
والفاكهة وعيد الزهور .وكانت ت�صارك يف امل�صابقات املهرجان لفرتة تعدت الثالثني �صنة ،ي�صري ب�صري باأ�صى.
�صيدات املنطقة وامل�صطافات فيها .وكان احلفل يكلل وبعد طول اإنتظار ومببادرة من "لقاء بكفيا الثقايف"،
مو�صيقية راق�صة على �رصف امللكات الفائزات.
ب�صهرة
ّ
ويف اليوم املنتظر ،اأي نهار االأحد ،كان العمل يبداأ يف
ال�صيارات بالزهور ،حتى
�صاعات ال�صباح االأوىل لتزيني ّ
ال�صيارة االأ�صلية ،وتبقى فقط م�صاحة
تختفي مالمح ّ
�صيقة ليتمكّن ال�صائق من روؤية الطريق.
ّ
"بتذكر ك ّنا نفرح كتري ب�س نطلع على الطريق
يح�رصو ال�صيارات ،ون�صري ناطرين
نتفرج كيف عم
ّ
كيف ب��دن يطلعو بعد م��ا يحطّ و ال��زه��ور .حتى كنا
ن�صاعد الكبار و ّناولُن الزهور لي�صكّوهن" ،تقول جناة
�صبلي � 50صنة ،وهي تتذكر اأيام املهرجان ،حيث كان
كافة اأهايل املنطقة من كبار و�صغار يقومون بتزيني
�رصفات منازلهم وحمالهم بالزهور.

عيد الزهور بين األمس واليوم

ريتا مطر

زي ًا ي�صبه اأزياء االآلهة اليونانية تقف
فتاة ترتدي ّ
على �صيارة تغطيها الزهور املختلفة .هذه ال�صورة التي
ظهرت عام  197٣على غالف اإحدى املجالت اللبنانية
ال�صادرة باللغة الفرن�صية ،كانت تعك�س االإهتمام الكبري
مبهرجان الزهور ال�صنوي يف بكفيا ،حيث كانت جتول
املزينة باالأزهار �صوارع البلدة يف جو من
ال�صيارات
ّ
البهجة يجذب كل �صنة عدداً كبرياً من ال�صياح.
ميزت بكفيا يف االأم�س،
ال�صورة اجلميلة للبلدة التي ّ
م��ا ت��زال غائبة ال��ي��وم رغ��م امل��ح��اوالت العديدة يف
ال�صنوات املا�صية الإعادة اإحياء املهرجان الذي توقف
طوال �صنوات احلرب وما بعدها .فاالإحتفال امل�صتحدث
مل يرقى بعد اإىل امل�صتوى الذي عرفه يف املا�صي.
بح�صب من�صق مهرجانات عيد الزهور اأي��ام ع ّزها،
االأ�صتاذ �صارل ب�صري ،بداأ االإحتفال عام  ،19٣9مببادرة
من بع�س �صباب املنطقة الذين ز ّينوا �صياراتهم بزهور
االأورتان�صيا املقطوفة من حدائقهم ،وجالوا بها اأنحاء
بكفيا .هذه الفكرة تب ّنتها البلد ّية لت�صبح عادة �صنو ّية تقام
يف ا ّأول اأحد من اأيلول ،واأُطلق عليها اإ�صم "عيد الزهور".

االحتفال بالزهور من جديد يف بكفيا (عبداهلل جنار)
زهور و�صيارات مميزة يف �صاحة بكفيا (عبداهلل جنار)

ويتحدث ب�صري بحنني اإىل ما كان عليه املهرجان
�صابقاً .ويقول اإن منظمي املهرجان وامل�صرتكني فيه
كانوا يبداأون قبل ثالثة اأو اأربعة اأ�صهر باإختيار مو�صوع
العيد االأ�صا�صي الذي يتغري كل �صنة ،والذي كان يدور
ا ّإما حول نوع مميز من الزهور اأو برج فلكي مثالً .وكان
امل�صاركون ،الذين ينتمون اإىل فئات عمرية واإجتماعية
خمتلفة ،يختارون اأنواع الزهور واألوانها ويحجزونها
�صيارة
من امل�صاتل يف البقاع .وي�صيف ب�صري اأن كل ّ
كانت حتتاج اإىل ما يعادل ال 25،000اأو ال٣0،000
زهرة لتزيينها بالكامل.
املزينة ،كان
باالإ�صافة اإىل عرو�س ال�صيارات
ّ
املهرجان منا�صبة الإقامة ن�صاطات عديدة على مدى
اأ�صبوع كامل ،ومنها "الكريم�س" وحفلة تنكرية متتد من
امل�صاء حتى ال�صباح ،وم�صابقة الكرة الطائرة وغريها.
الريا�صة،
ليل ال�صبت كان يتم اإنتخاب ملكات جمال ّ

اطفال ي�صتمتعون بيوم الزهور (عبداهلل جنار)

كان موكب ال�صيارات ينطلق عند الرابعة من بعد
واخليالة من منطقة
الظهر تقريباً ،يتقدمه الك�صافة
ّ
ال�صوان ،مروراً مبنطقة بحر�صاف و�صاقية امل�صك،
�صهر
ّ
و�صو ًال اإىل �صاحة بكفيا حيث يقام املهرجان الكبري.
ال�صيارات حتى و�صولها
فتبداأ املو�صيقى حلظة اإنطالق ّ
اإىل النقطة االأخ��رية من العر�س .يتم الرتحيب بكل
�صيارة وو�صف طريقة تزيينها واأنواع الزهور امل�صتعملة
ّ

تقرر اإعادة اإحياء املهرجان ولو ب�صيغة اأقل .فكانت
االإنطالقة اجلديدة عام  ،2008والتي تخللها عر�س
�صيارة قدمية من طراز  19٣0وحتى  ،1982على
لّ 50
اأنغام الفرقة املو�صيقي ّة لقوى االأمن الداخلي.
تطور هذا االإحتفال ليمت ّد على فرتة
ويف �صنة ّ 2009
يومني ،فاأقيمت يف اليوم االأول �صهرة اأحياها عدد من
الغنائية .كما فتحت كافة املحال على الطريق
الفرق
ّ
العام اأبوابها الإ�صتقطاب ال�� ّزوار .و�صهد اليوم الثاين
عر�صاً ،كما ال�صنة ال�صابقة ،ل�صيارات قدمية الطراز،
نارية من نوع
دراج��ة ّ
باالإ�صافة اىل م�صاركة ّ 100
.Harley Davidson
اأما هذا العام فقد حالت "الظروف االأمنية" وتكاليف
املهرجان املرتفعة ،التي ال ت�صتطيع البلدية حتملها
وحدها ،اإىل عدم اإحيائه .من هنا تاأتي �رصورة ح�صد
الدعم املعنوي واملادي لنفخ الروح جمدداً مبهرجان
الزهور الأهميته يف اإع��ادة بكفيا اإىل خارطة االأماكن
ال�صياحية االأكرث اأهمية يف لبنان.

النا�رش :املركز اللبناين للدرا�سات

�س.ب� - 55215 :.صن الفيل ،بريوت ،لبنان.
تلفون - 01/486429 :فاك�س01/490٣75 :
 8نقاط على احلروف

www.no2at3al7ourouf.com
sour@no2at3al7ourouf.com

