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النقاط األولى
يعد املجتمع اللبناين جمتمعا فتيا .وعليه
ف �اإن على العن�رص ال�صبابي ان 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.
اث��ن��اء التح�صري للن�رصة ،ك��ان الفتا 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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عدوان تموز 2006
مستمر في نفوس الجنوبيين

رغم مرور اأرب��ع �سن�ات على العدوان الإ�سرائيلي على
جن�ب لبنان ،ما زالت اآثار احلرب تع�س�س يف نف��س �سكان
اأهل اجلن�ب .الأطفال يعربون عن ال�سدمة التي عا�س�ها
من خالل الر�س�م وكبار ال�سن ي�ستح�سرون فظاعة احلرب
يف اأحالمهم.
كان عبداهلل واقفا على �صطح منزله ي�صاهد املواقع التي
تق�صفها ا�رصائيل يف القرى املحيطة .وفجاأة �صعر بحركة
خلفه فاإذ به يجد جنديا ا�رصائيليا مدججا بال�صالح يهدده
بالقتل .ارتعب واخذ يرك�س هاربا منه من �صطح اىل اآخر،
فيما اجلندي يلحق به .وفجاأة وجد نف�صه امام �صطح بعيد،
تردد يف القفز الأن القفزة فيها خطورة على حياته ويف
نف�س الوقت ان مل يتحرك فاجلندي حتما �صيقتله .وبخطوة
جريئة قام عبداهلل بقفزة كبرية ...من �رصيره اىل االر�س!
كانت هذه نهاية حلم عبداهلل او الكابو�س الذي يرافقه
منذ انتهاء عدوان متوز .اإ�صتيقظت زوجته على"الدبعة"
و�صاألته "ما بك "،فاأجابها �صاحكا" :وال �صي ،كابو�س

ر�صوم االأطفال تعرب عن فظاعة احلرب (اماين جمازي)

كملي نومتك ".وعبداهلل ال ي�صتعيد حادثة ح�صلت معه بل ان
الكابو�س انعكا�س للتاأثريات النف�صية التي ال تزال حا�رصة
لديه رغم مرور اربع �صنوات على العدوان.
فقد ت�صبب العدوان باأمرا�س نف�صية  -التتمة �صفحة 3

�صياحة

هل تولد السياحة الدينية
مجددا في قانا؟

روزيت احلاج

م�سروع جديد يطمح لإحياء مغارة قانا كمعلم �سياحي
ديني يجذب ال�سياح اإىل تلك املنطقة املن�سية .واخلرباء
ي�ؤكدون اأن املغارة �سهدت اإحدى معجزات ال�سيد امل�سيح
الذي ح�ل املاء نبيذا يف اأحد اأعرا�س قانا.
يتاأفف جوزيف ورانيا يف حرم مغارة ال�صيد امل�صيح
يف بلدة قانا اجلليل .ففي املكان املقد�س ،ال يجد هذان
املوؤمنان مكانا لل�صالة واخل�صوع .اإذ ال معامل وا�صحة
على جدران املغارة ت�صري اىل الوقائع التي �صهدها املكان
وتواريخها .كما ان االأجران وهو مكان ح�صول االأعجوبة
االأوىل لل�صيد امل�صيح حيث حول املاء خمراً يف عر�س قانا،
غطتها االأع�صاب و�صوهتها النفايات.
واذا كان جوزيف ورانيا قد ق�صدا املغارة للمرة االوىل

اأجران قانا (روزيت احلاج)

برغم انهما من �صكان املنطقة ،اال ان الكثري من املوؤمنني
بال�صيد امل�صيح يف لبنان والعامل ال يدرون بعظمة املكان
الذي حتجبه عنهم عوامل عدة لي�صت وزارة ال�صياحة اوىل
م�صبباتها ولي�س النا�س اآخرها.
رغ��م اأن قانا قد �صنفت من قبل وزارت���ي ال�صياحة
والثقافة بلدة �صياحية مبر�صوم من قبل  -التتمة �صفحة 3
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دبوق :المواطنون مدعوون الى البلدية
لالعتراض

تبد أا �س�ر مرحلة جديدة من التنمية مع انتخاب جمل�س
بلدي جديد براآ�سة املهند�س ح�سن الدب�ق .روزيت
احلاج ومهدي كرمي زاراه يف مكتبه ل�س�ؤاله عن روؤيته
للمدينة.
ما راأيكم بهذه االإنتخابات اأي التزكية (ا�صارة
اىل ان جمل�ش بلدية �صور االخري فاز بالتزكية)؟
متثل النا�س ،كما واأن االإنتخابات كانت
االأحزاب ّ
�صتوؤدي لنف�س النتائج اأو بنتائج مت�صابهة ،والتزكية
اإح��دى اأوج��ه الدميقراطية ولها اإيجابياتها كتجنب
معركة �صتوؤدي لنف�س النتائج.

على اأي اأ�صا�ش مت تعيني اأع�صاء املجل�ش
البلدي؟

مل يكن تعيين ًا بل برغبة من اهايل �صور .فاملدينة
ف�صل املجل�س البلدي على تخطيط العمل ،ثم موؤخرا رئي�صا للبلدية.
كبرية وفيها تنوع طائفي ّ
لقد �صمعنا عن نقل املبنى البلدي اإىل احلديقة
قيا�صها حيث اعطي  13مقعدا للطائفة ال�صيعية و اربعة
للم�صيحيني واربعة لل�صنة .علما باأنه (املجل�س البلدي) العامة والبع�ش اإعرت�صوا على املكان كونه حديقة
يراعى االنتماءات االخرى ال�صيا�صية والعائلية والكفاءة .عامة للنا�ش اأي للجميع فما هو راأيكم؟
هل يوؤثر دخول جهات �صيا�صية جديدة حتمل
ولكن اأي��ن اعرت�صوا؟ مل��اذا الياأتون اإىل البلدية
توجهات دينية اىل املجل�ش البلدي احلايل ،على لالإعرتا�س؟ كما واأن احلديقة العامة تبلغ م�صاحتها
وجه املدينة ال�صياحي واملنفتح؟
170000م واملبنى البلدي 2000م لذلك الي�صكل خطر
اأن��ا مع مبداأ اإح��رتام االآخ��ر .نحن يف هذا املجل�س على احلديقة العامة الذي �صيكون طرف من اأطرافها،
البلدي �صنعمل على مبداأ الت�صويت و�صنحرتم جميع كما واأن احلديقة العامة وج��دت ملمار�صة ن�صاطات
االآراء دون اأن ت���وؤذي اأح��د و�صنعمل على ال�صياحة ترفيهية ونف�صية واملبنى البلدي �صي�صتفيد من احلديقة.
ولكن ملاذا اختيار احلديقة العامة؟
الثقافية .ويف النهاية تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا ال
البلدية لي�س لديها اأمالك عامة ،اإذ تواجه مديرية
ميكننا التخلي عنها.
ما هي خطة عملك؟
االآثار عقبات كثرية ال�صتمالك اأر�س من �صنة ،1964
من اأوىل اهتماماتنا هي االإ�صتمرارية مب�صاريع كما واأن ال��ق��رارات ممكن اأن تكون قا�صية يف بع�س
املجل�س البلدي ال�صابق من خالل املتابعة يف تنفيذ االأحيان ولكن مفيدة للم�صتقبل.
هل لديكم م�رشوع خطة �صري؟ وهل �صيكون هناك
امل�صاريع الكبرية املمولة من م�صادر دولية ومنها:
م�����رصوع االإرث الثقايف وترميم امليناء وتنظيفه متابعة و ت�صديد ملنع الدراجات النارية؟
هناك م�رصوع خطة �صري ،وهناك عمل دائم وم�صتمر
وم�رصوع االأر�صفة وامل�صت�صفى احلكومي.
ولكن كيف �صتكون املتابعة؟
ملتابعة خمالفات الدراجات النارية اإذ اختفت تدريجي ًا
من خالل اإع��داد الدرا�صات وتاأمني التمويل التي كما واأن ال�صيارات التي ت�رصع مع مو�صيقى عالية يف
حتتاجها(تلك امل�صاريع) ،على �صبيل املثال ،معمل الليل قد اختفت اأو كادت تختفي .كما وهناك م�صوؤولية
تكرير املياه .علينا اإيجاد اخت�صا�صيني منا�صبني على املواطنني واجلمعيات االأهلية لقمع املخالفات
يقومون بدرا�صة كاملة لهذا امل�رصوع من خالل تقييم فالر�صيف لهم.
هل يوجد ت�صاهل من قبل �رشطة البلدية يف قمع
اأثره البيئي واأي�صا تاأمني م�صادر متويل دولية له.

فيما عدا متابعة امل�صاريع اجلارية منذ العهد املخالفات املرورية والبحرية؟
ال�صابق ،ما هي م�صاريعكم اجلديدة؟
الو�صاطة غري موجودة ولن حتدث يف هذه البلدية،
فال�صفحة املا�صية انقلبت والقمع لي�س لهدف مادي
واإمن��ا لعدم االإع���ادة وهناك ت�صور لوجود كامريات
للمراقبة الدائمة .اما بالن�صبة للتعديات البحرية فاإننا
مل ن�صتطع قمع املخالفات بل هي مهمة مفرزة ال�صواطئ
والقوى االمنية التي عليها ازالتها.

ولكن ما هو �صبب عدم قمع هذه املخالفات؟

هل هناك اإطار زمني لتنفيذ هذه امل�صاريع؟
اإن عدم قمع املخالفة االأوىل هي التي فتحت للثانية
الدرا�صات موجودة ولكن لدينا م�صكلة مادية يف والثالثة.
هل هناك خطة الإ�رشاك اجلمعيات االأهلية يف
متويل هذه امل�صاريع.
حدثنا عن جتربتك البلدية ال�صابقة؟

بداأت العمل البلدي �صنة  1985عرب جلنة اإمناء بلدية
�صور ،وعرب املوؤمتر ال�صعبي يف �صور ،ومن �صنة 2000
اإىل  2004عملت كمهند�س للبلدية ،ومن  2004اإىل
 2010انتخبت ع�صواً يف املجل�س البلدي ورئي�صا للجنة
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تقاوم قلة االهتمام بالمطالعة

مرمي ن�رص

كغريها من املكتبات العامة يف اجلن�ب ولبنان ،تعاين
مكتبة عزالدين من قلة القبال والدعم املادي واملعن�ي.

روزيت احلاج ومهدي كرمي

نحن مل ن�صع ب��رن��ام��ج لعملنا ،ال��ن��ا���س �صرتى
امل�صاريع التي �صنقوم بها ،ولكن هناك درا�صات لبع�س
امل�صاريع مثل اإمت���ام ال��واج��ه��ات البحرية والبيوت
االأثرية واإ�صتكمال االأعمال على مدخلي �صور اجلنوبي
وال�صمايل .كما وهناك درا�صة لنقل ال�رصاي احلكومي اإىل
خارج املدينة.

مكتبة عز الدين العامة

العمل البلدي؟

اعتقد اأن االإ�صتقرار يولد االإهتمام باملجتمع،
و(يوؤدي اىل) االإزدهار والتنوع .اأنا اأطمح الآلية للتن�صيق
بني اجلمعيات االأهلية والإن�صاء دائ��رة عالقات عامة
داخلية وخارجية ،ولكن العمل مع اجلمعيات �صعب جداً.

تخت�رص جتربة مكتبة عزالدين ما تعانيه املكتبات
العامة يف اجلنوب :عدم حما�صة للمطالعة من قبل النا�س
عموم ًا وجيل ال�صباب خ�صو�ص ًا وقلة اكرتا�س البلديات
على تنميتها والت�صجيع على زيارتها واال�صتفادة منها.
فكرة املكتبة جاءت كمبادرة فردية قام بها ال�صيخ
علي عزالدين الن�صاء م�صاحة للمطالعة املجانية يف
العبا�صية و�صع فيها بدايت ًا  400كتاب ميلكهم �صخ�صياً.
وقد اأ�ص�صها عام  1984واأ�صماها على ا�صم والده ال�صيخ
مو�صى عز الدين وهذا حفظا لذكراه وهو كان م�صوؤول
املدر�صة الدينية يف العبا�صية.
ويقول اأن ما دفعه القامة املكتبة ك��ان رغبته
الدائمة يف املطالعة وحث النا�س على ممار�صة هذه
ال��ه��واي��ة ع��دا ع��ن معرفته وخ��ربت��ه يف كيفية ادارة
املكتبات" .اأنا تدربت يف دار الكتب الوطنية يف بريوت
على اإدارة املكتبات من اأجل تنظيم املكتبة الوطنية يف
�صور ،هنا بداأت رحلتي يف هذا العمل والتي ما زالت
حتى اليوم وبكثري من التفاوت "،يقول عز الدين.
وي�صيف ان الذي مي ّيز هذه املكتبة منذ ن�صاأتها وجود
اأق�صام متنوعة :املراجع اأي املو�صوعات ،الفل�صفة ،الدين،
العلوم االجتماعية ،اللغة العربية ،الفنون اجلميلة ،باالإ�صافة
اىل الزراعة وال�صناعة وال�صحة والعلوم االأدبية والتاريخية.
وت�صم املكتبة اي�صا خمطوطات قدمية بخط اأ�صحابها
ودائ��رة املعارف باللغتني االنكليزية والفرن�صية وخريطة
نادرة لفل�صطني القدمية" .اأي �صخ�س يريد تقدمي اأطروحة عن
اأي مو�صوع كان ،يجد املو�صوعة الكاملة "،ي�صري عز الدين.
بالرغم من تنوع موجودات املكتبة ،هي ال حتظى
باالهتمام الكايف "فزوار املكتبة اأكرثيتهم من املدار�س
التي جتلب طالبها من اأج��ل تدريبهم على املطالعة
واأقليتهم من املثقفني" ،بح�صب عزالدين .وي�صري اأن
م�صتوى الثقافة مل يرتاجع فهو منذ البداية متدين وهذا
"من اأ�صباب التخلف الذي نعي�صه "،بح�صب ما يقوله.
وي�صيف ان االأو�صاع الغري م�صتقرة التي تعي�صها النا�س
هي �صبب من االأ�صباب التي تبعد النا�س عن حب املطالعة
والدولة عن قلة اهتمامها باملكتبات العامة وهذا براأيه
من الطبيعي ان يح�صل يف اأيام احلرب وال�رصاعات".اأذكر
حت�رص م�رصوع ًا يتعلّق باملكتبات
اأن ال��دول��ة كانت
ّ
وكيفية تطويرها لكن هذا امل�رصوع مل ينفذ الأن الدولة
ان�صغلت باالأزمات وامل�صاكل التي اأ�صابت البلد".
لكن عز الدين ما زال يتاأمل ب�اأن تتح�صن االأو�صاع
وت�صتقر وهذا ما �صي�صاعد على تهيئة البيئة املالئمة التي
توؤمن للنا�س امكانية االهتمام بالقراءة فينفذ حينها
م�رصوع تطوير املكتبة وم�صاريع اأخرى ال ميكن تنفيذها اال
وقت ال�صلم واال�صتقرار" .فحينها اأ�صتطيع رفع ن�صبة املطالعة
من  3%اىل  ، 30%وبالطبع هذا يتطلب جهد كبري "،يقول عز
الدين .وهذا م�رصوط بالدعم اجلدي الذي �صيحظى به من قبل
الدولة او جمعية اأو اأحد املمولني فهو يحتاج اىل التمويل
من اأجل الرتغيب يف املطالعة .ويوؤكد انه اىل االآن مل يتلقَ
اأي م�صاعدة ال من الدولة وال حتى من البلدية ،فقط اقت�رصت
امل�صاعدات على مبالغ حمددة خ�ص�صها بع�س االأفراد من
اأجل �رصاء بع�س الكتب واإ�صافتها اىل املكتبة .هذه املكتبة
التي اعتربها اأهم ما اأجنزه يف حياته ال ب ّد من اأن تكون
عنوان و�صيته التي تت�صمن اأن يتوالها اأوالده واإخوته من
بعده حتت اإ�رصاف جمعية العائلة (رابطة اآل عز الدين).

صور
تتمة ال�صفحة االوىل

عدوان تموز 2006
ابرزها االإكتئاب الذي ظهرت عوار�صه بني الكثريين من
خالل احلزن ال�صديد وفقدان ال�صهية للطعام وقلّة النوم
والياأ�س واالحباط والت�صاوؤم وعدم االكرتاث بامل�صتقبل.
ورغم ان العدوان قد انتهى ميدانيا ،فاإن التهويل بتكراره
والتهديدات اال�رصائيلية املتكررة ب�صن حرب على لبنان،
مينع الكثريين من ا�صتعادة الهدوء ويجعلهم يف حالة
ترقب للحرب ال تقل توترا عن معاي�صتها.
�صمري فرح ( 58عاماً) الذي فقد زوجته بانفجار
قذيفة قتلتها وجرحت اإبنتهما ،يرى انه "من ال�صعب
احبائه ،ما يوؤثر
يتقبل فكرة موت ّ
على االن�صان ان ّ
�صلبا على حميطه" .فقد احتاج �صمري ا�صهرا كي ي�صتعيد
حياته الطبيعية بعد حالتي احلزن والغ�صب ال�صديدين
واالأرق واالنعزال التي اجتاحته .لكن م�وؤازرة عائلته
واميانه وخ�صو�صا قراره مبغادرة البالد ،مكنته من
تخطي االزمة.
اأم��ا اأم �صامي ( 60عاما) فقد ا�صتعانت بال�صرب
واالميان بعد فقدان ابنها ال�صهيد فادي حجازي .دواء
االع�صاب الذي يالزمها منذ ذلك احلني واحالم النوم
واليقظة التي بطلها الدائم ف��ادي ،هو ما يهدئ من
روعها ويقنعها باأنه "مل ميت ...كاأنو واقف مقابيلي"،
تقول.
والالفت باأن العدوان االخري مل ي�صتحدث تداعيات
نف�صية لدى البع�س مل تكن موجودة من قبل فح�صب ،بل
حرك تر�صبات دفينة كانت خمتبئة يف نفو�س اآخرين.
فقد ا�صتح�رصت اآية ( 20عاما) اثر م�صاهدتها ال�صالء
�صحايا ق�صف مبنى جماور ملنزلها ،وجه والدها الذي
تتمة ال�صفحة االوىل

هل تولد السياحة الدينية مجددا
في قانا؟

وزارة ال�صياحة منذ �صنة  ،1993اإال اأن دورها ال�صياحي
اليوم مهم�س.
ويقول رئي�س بلدية قانا حممد عطية اأن اأحد اأ�صباب
غياب ال�صياح عن قانا هو االإهمال االإعالمي للبلدة.
اما عما تقوم به البلدية جلذب االإنتباه للمغارة فهو
مقت�رص على �صيانة املوقع ونظافته الأنهم كبلدية ال
ي�صتطيعون ا�صتمالك العقار .مع ذلك ،فاإن البلدية �صعت
اىل حماية املوقع ومتكنت من االإ�صتح�صال موؤخراً على
قرار فر�س ر�صم دخول رمزي للزائرين .ومن املنتظر
باأن يدخل االتفاق بني البلدية ووزير ال�صياحة حول
تطوير املوقع ،حيز التنفيذ .ومن بنوده الدليل ال�صياحي
للموقع عرب بطاقة تعريف تعلق بجانب كل اأيقونة بعدة
لغات وجتهيز موقع لل�صالة قرب املغارة ومبنى �صغري
لالأجران يتالءم مع طبيعة االآثار ُحم ّ�صن بطريقة ُمعينة
كي ال يكون عر�صة للدمار .
وي�صري عطية ب��اأن للمواطنني ح�صة يف اهمال

مغارة قانا (روزيت احلاج)

ا�صت�صهد منذ كانت يف ا�صهرها االوىل.
وبعد ان جمع العدوان بني احلادثتني
يف خميلتها ،باتت تتحا�صى م�صاهدة
االفالم التي حتتوي م�صاهد عنف ودمار
ودم .كما تنزعج من ا�صوات املفرقعات
وااللعاب النارية .ويقول اخل��رباء ان
االطفال اكرث عر�صة للتاأثريات النف�صية
التي ترافق التهديدات ال �صيما اولئك
الذين �صهدوا احلروب حيث �صمدوا مع
عائالتهم يف القرى امل�صتهدفة.
توؤكد رمي��ا من�صور مدر�صة مادة
الر�صمية ان
الر�صم يف ابتدائية معركة
ّ
"تاأثري احلرب النف�صي ما زال وا�صحا"
على ال��ط��الب حتى اليوم" ،م�صرية
اىل انهم "يتاأثرون با�صوات الرعد ما زالت احلرب حا�رصة يف نفو�س االأطفال (منى �صلمان)
وي�صبهونه بال�صواريخ اال�رصائيلية".
اال�صتثمار يف م�صاريع اقت�صادية بغية حت�صني ظروف
وتتجلى احلرب ب�صكل وا�صح يف ر�صومات الطالب عي�صهم ،خوفا من اخل�صارة والدمار يف حال ن�صوب
من خالل حجم العنف الذي توحي به كاالأرجل وااليدي احلرب "،ت�صري بطي�س.
املقطّ عة او االج�صاد دون الروؤو�س والدم املتناثر مع
احلرب تتدخل يف �صوؤون الن�صاء اليومية يف اجلنوب،
ا�صتخدام االلوان القامتة واحلزينة مثل تلوين ال�صماء اأي�صا .اإذ "تزداد ن�صبة الكاآبة وعدم االكتفاء يف احلياة
باالأ�صود او االأحمر وا�صافة عبارات على ابطال الر�صوم الزوجية عما هي عليه يف �صائر املناطق "،تقول بطي�س
باأنهم ي�صتنجدون او يخافون من املوت".
التي ترد االم��ر اىل "االهمال التي ت�صعر به من قبل
وتقول املعاجلة
النف�صية غادة بطي�س باأن "افراد الرجل الذي بدوره ي�صعر باالمباالة (عاي�س تيعي�س)
ّ
العائلة كافة يتاأثرون باحلرب ،اال ان االطفال هم االكرث دون طموح ورغبات وخمططات حلياته".
عر�صة للتاأثريات النف�صية" .وترى ان االأطفال اجلنوبيني
وتن�صح بطي�س اال�صخا�س الذين ي�صعرون ب�صغط
"يتميزون عن باقي اطفال لبنان باأنهم يفتقرون اىل نف�صي �صديد اأثناء احلروب بعدم كتم �صعورهم باخلوف
هم امل�صتقبل ومهوو�صون وعدم االح�صا�س باخلجل من التعبري عن ذلك باال�صافة
الفرح واالأم��ل بل يحملون ّ
باحتمال ن�صوب احلرب".
اىل اخلروج من مناطق اخلطر نحو االمان وا�صت�صارة
ام��ا الرجال اجلنوبيون فاإنهم "ال يقدمون على املعالج النف�صي مبا�رصة بعد اإنتهاء احلرب.
ال�صياحة يف بلدتهم "ب�صبب عدم م�صاركتهم يف حتمل
امل�صوؤولية التطوعية .فالبلدية ال ت�صتطيع العمل وحدها
ب�صبب قلة اإمكانياتها املادية".
والأن البلدة مليئة باأبنائها املتمولني الذين
يطالبهم البع�س با�صتثمار اموالهم يف م�صاريع �صياحية
فيها ،فاإن احدهم رد احجامهم عن املبادرة اىل عدم
االإ�صتقرار االأمني و ال�صيا�صي وانعدام وج��ود كوادر
ب�رصية ُمتخ�ص�صة .خ�صو�صا وان البلدة لي�صت معروفة
مبغارتها املقد�صة بل مبجزرتي  1996و  2006اللتني
ارتكبتها ا�رصائيل.
ويبقى اأحد اأ�صباب قلة االإهتمام املحلي والعاملي
بقانا وجود خالف حول اإذا ما كانت املدينة اليوم هي
فعال موقع العر�س املذكور يف االإجنيل .اال ان اخلالف
حول التاريخ ،ال يعفي املعنيني يف احلا�رص من البحث
يف تاريخ قانا وت�صليط ال�صوء على اهميتها التاريخية
واالأثرية .من هنا ،املطالبات باأن تبادر وزارة الثقافة
عرب املديرية العامة لالآثار اإىل "القيام باأعمال تنقيب
يف مكان االأجران الإزالة االلتبا�س والغمو�س عن مكان
املُعجزة االأوىل" .وقد ك�صفت املديرية عرب م�صوؤولها
يف منطقة �صور علي بدوي عن "درا�صة الأعمال تنقيب
االأج��ران التي هي جزء من مدينة قانا القدمية بهدف
تو�صيح ماهيتها برغم االأدلة املادية املتوافرة واملُهمة
جداً" .اال انه يقول اأن قلة امل��وارد املادية والب�رصية
توؤخر البدء بتنفيذ الدرا�صة.
وعن �صعف احلركة ال�صياحة بالرغم من �صم قانا
اىل خريطة املواقع ال�صياحية الر�صمية يف لبنان ،ي�صري
ب��دوي اىل "عدم ا�صتكمال اأعمال الرتميم والتاأهيل
�ري��ة وع��دم وج��ود اإع��الن �صياحي للبلدة
للمواقع االأث� ّ
والتق�صري ب�صبب �صعف االمكانيات املُخ�ص�صة لوزارتي
ال�صياحة والثقافة يف املُوازنة العامة" .وي�صكو من عدم

توافر االأدالء ال�صياحيني لي�س فقط يف موقع قانا بل يف
معظم مواقع اجلنوب االثرية ،باال�صافة اىل قلة احلرا�س
ب�صبب �صعوبة التوظيف يف موؤ�ص�صات الدولة.
ويعود االإهتمام بقانا اىل عقود طويلة .فقد �صنفت
البلدة مدينة �صياحية بعد الرتجيح باأن امل�صيح قام
ب�اأوىل معجزاته فيها ا�صتنادا اىل الوثائق واملراجع
التاريخية ومنها درا�صة امل�صت�رصق االإيطايل املوؤرخ
مارتينيانو رونكاليا الذي عا�س اأكرث من ن�صف قرن
يف لبنان.
ام��ا امل����وؤرخ وع���امل الطوبوغرافيا واجلغرافيا
اأوزابيو�س قي�رصي ،مطران قي�رصية فيليب�س ،فقد اأكد
وجود قانا يف فينيقيا لبنان �صنة  ،1956م�صت�صهداً
بالن�س االإجنيلي "م�صى امل�صافة من النا�رصة اإىل قانا
طوال يوم ون�صف اليوم" ،وهذا ما جزمه القدي�س جريوم
حيث ا�صت�صهد بالن�س االإجنيلي" زار ي�صوع قانا مرتني:
االأوىل يف اآذار عام  28حني اجرتح اأعجوبته االأوىل،
واالأخرى يف اآب من العام نف�صه حني �صفى اأحد ال�صباط
واآمن به ناتانائيل من قانا".
يف املقابل ،ت�صري مراجع اخرى اىل ان مكان حدوث
املعجزة يف بلدة كفر كنا يف فل�صطني .اال ان موقف
الكني�صة يحتمل الوجهان بني االعتداد باإجنيل يوحنا
ودرا�صات املوؤرخني والعلماء وبني فر�صية اأن "عائلة
ال�صيد امل�صيح كانت ت�صكن يف النا�رصة مع اقربائها،
فكيف �صيقام عر�س الأحد اقرباء ال�صيدة مرمي يف قانا
البعيدة عن النا�رصة؟" بح�صب مطران اأبر�صية �صور
للروم امللكيني الكاثوليك جورج بقعوين يف معر�س
حديثه عن موقف الكني�صة املحايد وغري اجلازم ملكان
قانا اجلليل .ومع ذلك ،فاإن اعالن قد�صية قانا ال يلزمها
مر�صوم من الفاتيكان ،بل من االأبر�صية التابعة اليها يف
حال تاأكدت املعطيات التاريخية والرباهني العلمية.
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البحر "يبكي" ليش في صور!

روزيت احلاج

�سنف �ساطىء �س�ر كمحمية طبيعية لقيمته اجلمالية
والبيئية ،ال انه الي�م مهدد بان�اع خمتلفة من التل�ث
والتعديات.

يجل�س و�صيم على �صاطئ ُ�صور الرملي ومن حوله
تنت�رص االو���ص��اخ التي يزيدها برمي ق�صور الربتقال
فتختلط مع اأكيا�س نايلون وحفا�صات اأطفال وبقايا
زجاجية ودواليب ُمم ّزقة.اما زوجته
املاأكوالت وقوارير
ّ
�صلمى فيمنعها التلوث من اال�صتمتاع بال�صباحة يف
البحر .وه��ي حت��اول ثني طفلها ع��ن اللهو باملياه
وال�صباحة خوف ًا عليه من قناديل البحر التي انت�رصت
بكثافة هذا ال�صيف م�صببة االذى للكثريين من رواد
ال�صاطئ.
و�صيم وعائلته لي�صوا الوحيدين ال��ذي��ن يرمون
نفاياتهم على �صاطئ �صور رغم اإعالنه حممية طبيعية
مبوجب قانون �صادر عن وزارة البيئة يف �صنة .1998
االأمر الذي ي�صاهم يف تهديده كموقع ال�صتقطاب الطيور
املهاجرة خا�صة النادرة منها باال�صافة اىل ال�صالحف
البحرية املُهددة باالنقرا�س.
لي�صت االأو�صاخ املُمت ّدة على طول ال�صاطئ �صبب
تلوثه الوحيد ،فوجه البحر يبدو �صاحب ًا نتيجة مياه
ّ
ال�رصف ال�صحي التي ت�صب فيه من كل ناحية و�صوب
من بلدات ق�صاء �صور باجتاه البحر .اما املُناورات
لقوات اليونيفيل واجلي�س اللبناين
ّ
احلية امل�صرتكة ّ
والتي تنفذ دوري��ا بالرمايات املدفعية باجتاه بحر
الناقورة فت�صاهم اأي�صا يف التلوث اىل جانب ال�صفن
التجارية والبوارج التابعة لبحرية اليونيفيل التي ترمي
بوقودها يف البحر .وعلى ال�صاطئ اجلنوبي يف �صور
�صمن املحمية الطبيعية ،يجتمع ال�صجيج واملُفرقعات
البحرية،
املتوهجة ال�صادرة ليال من اخليم
واالأ�صواء
ّ
ّ
وهي بع�س من العوامل التي توؤدي ،بح�صب اخلرباء ،اىل
التنوع البيولوجي خ�صو�صا اإنقرا�س ال�صالحف
تهديد
ّ
البحرية.
"يف جم��ال الدرا�صات البحرية ما زلنا ال منلك
الكثري ،فحتى االآن منتلك فقط املعلومات التي جتعلنا
نقول اننا نعاين من التلوث" ،نتيجة تو�صل اليها مدير
حممية �صاطئ �صور املهند�س ح�صن حمزة .وهو ي�صري
اىل ان "�صاطئ �صور م�صنف كمنطقة �صياحية" .لذا فاإن
مهمة القيمني على املحمية تقوم على العمل امل�صتمر
نحو تن�صيط ال�صياحة البيئية اأي االإ�صتفادة من ال�صاطئ
�صياحي ًا مع احلفاظ على البيئة لناحية حماية الكائنات
الطبيعية .
البحرية املوجودة داخل املحمية
ّ
التلوث ،يلفت حمزة
نتائج
و يف معر�س احلديث عن
ّ
اإىل اأث��ر النفايات على ال�صالحف البحرية املوجودة
داخل املحمية و بخا�صة اأكيا�س النايلون التي تاكلها
ال�صالحف فتختنق .وال�صبب اأن االأكيا�س ت�صبه القناديل
البحرية وهي الوجبة املف�صلة لدى ال�صالحف .هذا االمر
اأدى اإىل تناق�س كبري يف عددها و �صمح الأعداد القناديل
بالتزايد �صنة بعد �صنة .وبح�صب حمزة ،ت�صعى املحمية
منذ �صنة  1998بالتن�صيق مع البلدية واجلمعيات
االأهلية للتوعية حول م�صاألة نظافة ال�صاطئ.
ويلفت اخلبري البيئي ح�صني بي�صون اإىل االآث��ار
اخلطرية ملياه ال�رصف ال�صحي على البحر وكائناته،
رواده من الب�رص الذين باتوا ُيعانون ب�صكل
كما وعلى ّ
وا�صح من الطفح اجللدي.
وي�صاف اىل تلك العوامل امللوثة ،ال�صيد الع�صوائي
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ال مكان لالإ�صرتخاء على هذا ال�صاطىء (روزيت احلاج)

ال��ذي ت�صتعمل فيه م��واد �صامة مثل النيرتات امل�رص
ب�صحة االإن�صان .فاالأ�صماك حتمل تلك العنا�رص ال�صامة
وتنقلها اإىل النا�س ،ما اأدى اإىل ارتفاع ملحوظ يف
اأمرا�س ال�رصطان منذ العام  2006حتى االآن بح�صب
للتلوث
بي�صون الذي اأ�صار اأي�ص ًا اإىل االأثر االإقت�صادي ّ
البيئي فقد تدنى �صيد االأ�صماك اإىل ما ُيقارب 200
كيلو يومي ًا يف حني كان ي�صل اإىل اأكرث من  1500كيلو
ؤولية للدولة وحدها فقط
حمل االأخري امل�صو ّ
يومياً .وال ُي ّ
من خالل تق�صري وزارة الزراعة لنواحي االإر�صاد البيئي
وعدم املراقبة و املتابعة و تطبيق القوانني على اجلميع
بل يقول اأن املُواطن اأي�ص ًا م�صوؤول ،فالرقابة الذاتية
ت�صبح بحد ذاتها �رصطي بلدي.
ال�صياد علي الذي
"لي�س هناك من بديل "،يقول ّ
يدرك خطورة ال�صيد الع�صوائي با�صتعمال الطرق غري
ال�رصعية مثل الطروبني والديناميت وال�صموم وال�صباك
ّ
ال�صيقة .اال ان "الوا�صطة وع��دم املراقبة املُ�صبقة
وال�رصامة يف تطبيق القوانني هي التي حتكم املدينة
ما يجعل بيئتها م�صتباحة "،يقول علي.
رداً على تلك ال�صورة القامتة التي ير�صمها اخلرباء
البيئيون ،يقول امل�صوؤولون يف البلدية انهم يعملون
على حماية ال�صاطىء والبحر من التلوث�" .صور ت�صتحق
اهتمام ًا اأكرب من قِبل نا�صها قبل الغريب عنها "،بهذه
اجلملة بداأ املُهند�س �رصيف بيطار حديثه عن امل�صاريع
البلدية يف �صبيل احلفاظ
قيد الدر�س التي تقوم بها
ّ

النفايات تهدد �صاطىء �صور (روزيت احلاج)

حممية
على الرثوة البحرية ،فهناك م�رصوع ُم�صرتك مع
ّ
أهلية يتمثل
الطبيعية
�صاطئ �صور
واجلمعيات اال ّ
ّ
ّ
با�صتحداث مركز للغط�س بهدف تعريف ال�صائح على
الرثوات املوجودة يف اأعماق بحر �صور ،واملُ�صاعدة على
حتديد اأن��واع التلوث البحري بطريقة علمية .واأ�صاف
اأنهم �صيتابعون العمل على م�رصوع معمل تكرير مياه
ال�رصف ال�صحي ،وب��راأي��ه اأن اخلطط القدمية لهذين
امل�رصوعني تنق�صهما اخلطط االإ�صرتاتيجية واالإدارة
ال�صحيحة .واأ�صار باأن" :التلوث من جراء مياه ال�رصف
ال�صحي لي�س كبري ب�صبب عدم وجود م�صانع كيميائية
يف املنطقة املُمتدة من �صور حتى الناقورة".
واأ�صاف باأنه �ص ُي�صار اإىل تنظيم م�صاريع توعية
داخل املدار�س يف منطقة �صور من خالل مناهج خا�صة
ُتعرف الطالب على مدينته و�رصورة احلفاظ عليها .كما
�صيعملون على تعريف ال�صياد على م�صدر رزقه الوحيد
و�رصورة حمايته من االأخطار.
ويف حديث مع مرت�صى مهنا �صاحب ا�صرتاحة
بحرية ،قال ب�اأن ا�صحاب اال�صرتاحات امتثلوا لكل
ّ
�رصوط املحمية اإن لناحية طريقة بناء اال�صرتاحة من
إ�صمنتية واإن من
احلجرية واال
جهة وعدم ا�صتعمال املواد
ّ
ّ
خالل االلتزام بالرتاجع م�صافة  110مرت عن ال�صاطئ من
البحرية
جهة اأخرى تاركني املجال بالطبع لل�صالحف
ّ
لتبي�س على راحتها .وعن ُم�صكلة ال�صجيج واالأن��وار
كيفية منع النا�س من
ال�صادرة عنها فقد ت�صاءل عن
ّ
�صياحية بامتياز .و �صاأل اأي�ص ًا
ال�صهر يف منطقة ُم�صنفة
ّ
املعنية عن �صبب االإهمال يف ُمعاجلة ُم�صكلة
اجلهات
ّ
الكهربائية على ال�صاطئ وخزانات ال�رصف
املُولدات
ّ
ال�صحي ،فاخليم البحرية على حد قوله �صاهمت اإىل ح ّد
كبري يف تنظيف ال�صاطئ ولي�س يف تلويثه ،حيث �صدد
على �رصورة مراقبة ال�صاطئ قبل و بعد مو�صم ال�صيف
اأي مو�صم اخليم.
"م�س اأنا بو ّقف وغريي بي�صتغل ".جملة رددها
ال�صياد علي با�صتمرار واأن الوا�صطة هي الكلمة االأوىل
واالأخرية يف هذا البلد وهي احلاكمة يف قطاع ال�صيد
اأي�صاً ،بعدها �صكت دقيقة �صمت وهو يتاأمل البحر ثم
قال�" :صار بحر �صور ،بحر يبكي".

صور

تراث

بيوت صور التراثية
بعضها رمم والبعض اآلخر
ينتظر العودة الى الحياة

�صحر من�صور

خلف روع��ة امل�سهد ال�� ّذي ت�سفيه البي�ت الرتاثية
املرممة يف احلارة القدمية ملدينة �س�ر ،ينتظر عدد من
البي�ت الخرى فر�سته للع�دة اىل احلياة وانقاذه من
الهمال الذي يهدده بالنهيار.
ي�صعد �رصيف الدرج ،لي�صل اىل باب خ�صبي عتيق تبدو
يف بع�س زواي��اه بقايا طالء ازرق .يفتح الباب ليدخل
اىل املكان الذي ولد فيه قبل اكرث من ثالثني عاما .لكنه
يجد نف�صه امام بقايا �رصح تراثي يتهاوى ،اإذ تنت�رص يف
ملون
االرج��اء حجارة عتيقة واخ�صاب و�صظايا زج��اج ّ
وقطع قرميد مبعرثة بني الغبار واالتربة .ي�صري �رصيف اىل
احدى الغرف قائال« :بهيدي الغرفة اأنا خلقت».
لي�س مكانا عاديا حيث ولد �رصيف بل انه منزل
اآل بيطار الكائن يف الطبقة العلوية من خان ربو يف
حارة �صور القدمية .وبالرغم من انه واحد من اروع
البيوت الرتاثية ال�صاهدة على تاريخ املدينة ،اال انه
يقبع ا�صري االهمال ،يف مقابل ا�صتفادة بيوت اخرى من
م�صاريع العادة ترميمها وا�صالحها لغايات ا�صتثمارية
خمتلفة .فقد بنى افراد من اآل مملوك البيت من حجارة
«ال ّدك» قبل  200عام وتعاقبت على �صكنه عائالت عدة
كان اآخرهم ال�صيد عبد احلكم ح�صني البيطار الذي قام
خ�صبي عال يعلوه القرميد
ويتميز املنزل ب�صقف
ب�رصائه.
ّ
ّ
وتتو�صطه القناطر الداخلية باعمدة رخامية تف�صل بني
غرفة ا�صتقبال الزائرين وغرفة الطعام .اما التيجان
امللون يخرتق
ّ
اخل�صبية فاإنها تعلو االبواب فيما الزجاج ّ
القناطر اخلارجية .واب��رز معامل ال��دار هي الر�صومات
اجلدارية البغدادية على ال�صقف وحول النوافذ واالأبواب
والتي ت�صيف الزخارف واالألوان على الرثيات وال�صتائر.
مع ذلك ،فاإن املنزل مهمل منذ عقود اإثر وفاة املالك
وتفرق افراد العائلة .ورغم حركة الرتميم واال�صالح
التي تطال عددا من البيوت الرتاثية يف املدينة اليوم،
يبقى املنزل وغريه الكثري من البيوت القدمية يف حالة
يرثى لها.
يتقا�صم ملكية منزل اآل بيطار ثمانية ورثة ا�صليني،
اال ان تعدد الورثة ال ي�صكل م�صكلة لال�صتثمار ابدا ح�صب
اح��د ابناء ه �وؤالء ال��ورث��ة� ،رصيف بيطار .حيث تكمن

بيت تراثي يعاين االهمال (�صحر من�صور)

بيت تراثي مت ترميمه (�صحر من�صور)

امل�صكلة بالقدرة املالية على ترميمه باأنف�صهم .والأن
امللكية اخلا�صة للبيوت الرتاثية حتول بني اجلهات
املانحة واملمولني املهتمني بتاأهيل االبنية الرتاثية
واالثرية ،فاإن منزل اآل البيطار ي�صقط �صحية حلجب
االم��وال ،علما ب �اأن جمل�س االمن��اء واالعمار كان قد
عر�س  400الف دوالر لرتميم املنزل ،والأن املبلغ
املر�صود غري كاف ،رف�س مالكوه ترميمه جزئيا النهم
يرغبون باإعادته كما كان يف ال�صابق مع حلظ كافة
تفا�صيل الفنون العمرانية والزخارف القدمية ،وهو ما
يكلف حواىل مليون دوالر بح�صب بيطار.
وخالف ًا ملا يعانيه منزل اآل البيطار ،حظي عدد من
البيوت االخرى بنعمة التمويل الذي انقذها من اخلراب
والن�صيان .ومنها اح��د البيوت الواقعة عند الواجهة
الغربية للحارة القدمية وال��ذي يعود تاريخ بنائه اىل
� 200صنة .املنزل املبني باحلجر الرملي واملوؤلف من
طابقني ،ا�صتخدم يف العقود االخرية ك�صجن للن�صاء يف
االول ومركزا للتوليد يف طابقه الثاين .ويف �صنني
طابقه ّ
الحقة ،اآل املنزل اىل خربة .وبعد ان خ�صعت املنطقة
للتاأهيل يف اط��ار م�رصوع االرث الثقايف ،قام اربعة
ا�صخا�س ب�رصاء املنزل لتحويله اىل مطعم وفندق �صغري.
ويو�صح احد املالكني طانيو�س رزقاهلل باأن امل�رصوع «مل
يواجه �صعوبات با�صتثناء مطابقة �رصوط الرتميم مع
املوا�صفات الرتاثية التي ت�صعها املديرية العامة لالآثار،
ما ا�صتوجب درا�صات دقيقة قبل ال�رصوع بالرتميم».
ل�صجن الن�صاء ال��ذي حت��ول اىل مطعم ،امثال يف
�صور التي يزداد فيها عدد البيوت الرتاثية امل�صتثمرة
يف م�����رصوع �صياحي ب��ادر اف���راد اىل ترميمها على
نفقتهم اخلا�صة مثل ق�رص املباركة وفندق الفنار
ومطعم فينيقيا .وتعد احلارة القدمية يف �صور م�صاحة
لال�صتثمار على اكرث من �صعيد الأنها مليئة بالبيوت
الرتاثية التي بنيت بدءا من  1750يف عهد احد امراء
جبل عامل وهو االمري عبا�س ابن حممد ن�صار الوائلي،
االأمر الذي اك�صبها ت�صنيف «املدينة القدمية الرتاثية»
لدى التخطيط املدين وجعلها حممية من قبل املديرية
العامة لالآثار التي ال ت�صمح ببناء اكرث من طابقني
للبناء الواحد.
وتبقى الن�صبة االأك���رب م��ن تلك البيوت ماأهولة
بعد ان ا�صت�صلحها مالكوها بطريقة ع�صوائية ب�صبب
امكانياتهم املتوا�صعة وقد تعر�س عدد منها لل�رصر
املتكرر خالل االعتداءات اال�رصائيلية واحلروب االهلية.

تلك اال���ص��الح��ات اف�صدت بع�س امل��زاي��ا املعمارية
الرتاثية حيث ا�صاف البع�س االملينيوم اىل القناطر
والنوافذ اخل�صبية .اىل جانب طالء احلجارة الرملية
باألوان ع�رصية غطت املعامل اال�صلية .وجلاأ النا�س منذ
منت�صف القرن املا�صي اىل ا�صتبدال البناء باحلجارة
الرملية باال�صمنت او ما عرف حينها بحجارة «ال ّدك».
ومن بني تلك البيوت ،متيز بع�صها لناحية �صخامته
والتفا�صيل املعمارية فيه والتي كانت متلكها العائالت
من�صى
الرثية يف املدينة مثل اآل مملوك واآل �صامل واآل ّ
واآل �صور .والالفت باأنها اك��رث من �صواها قد طالها
االهمال والن�صيان.

بيوت حتولت ملراكز عامة

اما البيوت التي حتولت اىل مراكز عامة ،فاإنها
حتولت من امللكية اخلا�صة اىل ملكية احدى املوؤ�ص�صات
الر�صمية مثل بلدية �صور او املديرية العامة لالآثار.
وجاء اال�صتمالك يف اطار م�رصوع االرث الثقايف الذي
ميوله يف املدينة كل من البنك الدويل ووكالة التنمية
الفرن�صية واحلكومات اللبنانية وااليطالية والفرن�صية.
من هنا ،حتول بيت بارود على �صبيل املثال بعد الرتميم
اىل مكتبة عامة تابعة ل��وزارة الثقافة .ام��ا مدر�صة
االنكليز فقد حتولت اىل مركز للدرا�صات االثرية البحرية.
وبيت اململوك �صار بيت املدينة وهو مركز لالن�صطة
واملعار�س باإدارة البلدية.
وب�صاأن املعايري املتبعة يف ترميم بع�س البيوت
وتخطي بع�صها االآخر ،يو�صح مدير املواقع االثرية يف
�صور علي بدوي باأنه «ال ميكن ترميم احدى تلك البيوت
بعد ا�صتمالكها من قبل الدولة بدون ان يرتافق ذلك
مع ا�صناد وظيفة عامة له من اجل اعادة احيائه» .يف
املقابل ،ال يوجد قانون ر�صمي خا�س بالبيوت الرتاثية،
علما باأن وزارة الثقافة قد تقدمت مب�رصوع قانون
حلماية االبنية الرتاثية اىل جمل�س الوزراء الذي وافق
عليه واحاله اىل املجل�س النيابي حيث ينتظر بحثه من
قبل اللجان النيابية متهيدا القراره.
واذا ما نعمت البيوت بالرتميم ،فاإن البع�س يحمل
ماآخذ على عمليات التاأهيل التي غ��ريت يف معامل
بع�صها واخفت طابعها الرتاثي مثل الر�صوم اجلدارية
واحل��ج��ارة اخلارجية التي اخفيت يف بيت اململوك.
ويربر بدوي االمر باأن «امليزانية التي ر�صدت له مل تكن
تغطي النفقات الالزمة له».
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مقابلة

ترفيه

جولة على مخيمات
صور الصيفية

بحسون :تقصير في
التنمية البشرية
مرمي ن�رص

تعددت املخيمات ال�سيفية يف �س�ر والعن�ان واحد :خم ّيم �سيفي ترب�ي ترفيهي .ك ٌل منهم يختلف عن الآخر بهدفه
الأ�سا�سي لكن ما يجمعهم ه� اعتماد الرتفيه لل��س�ل اإىل الهدف.
املحامي ط��الل بح�س�ن (33
عاما) ه� اح��د اع�ساء بلدية
�س�ر الذين مت انتخابهم يف �سهر
حزيران والذي ميثل العن�سر ال�سبابي يف حركة اأمل.
اإىل اي مدى ميكن اأن ي�ستثمر �سبابه و�سهاداته لتنمية
وتط�ير مدينة �س�ر ودعم �سبابها؟
�صحر من�صور

اأنت واحد من بني خم�صة اع�صاء �صباب يف
املجل�ش البلدي ،ماذا تفعلون على �صعيد التنمية
يف �صور؟

هناك اإمن���اء حا�صل يف �صور ويتمثل بالبناء
خميم ريا�صي يقيمه ن��ادي
وكيف”
“�صيف
والنظام وتنظيم ال�صوارع ،لكن يبقى هناك تق�صري يف
ّ
ّ
ّ
تتوجه البلدية احلالية اأجيال البازورية لكرة ال�صلة .ويعترب اأح��د ادارييه،
مو�صوع التنمية الب�رصية .لذلك
ّ
لتعنى ب�اأم��ور التنمية الب�رصية وخا�صة يف منطقة ح�صن ن�رصاهلل ،اأن هدف املخيم االأ�صا�صي هو “خلق
جمتمع ريا�صي ثقايف تعليمي ترفيهي اىل جانب تعزيز
احلارة القدمية.
من امل�صوؤل عن االهمال يف احلارة القدمية؟
م�صرية النادي واإثبات وجوده ”.ويتفق مع منظمي
هو نتيجة لرتاكم ا�صباب خمتلفة ،منها االح��داث املخيمات االأخرى على حتمية عدم النقا�س بال�صيا�صة
االمنية ال�صابقة ،اإ�صافة الإهمال الدولة لهذة املناطق والدين .ويتوجه املخيم اإىل فئات عمرية اأكرب مقارنتا
توجه مبا�رص نحوها.
بباقي املخيمات فهو ي�صم م�صاركني ترتاوح اأعمارهم
حيث ال يوجد ّ
كيف �صتتجلى اوجه التنمية يف احلارة؟
بني  14اىل � 18صنة .ويركّ ز برناجمه على الن�صاطات
عرب التخطيط لبناء م�صاريع فيها وخلق فر�س عمل الريا�صية مبختلف اأنواعها باالإ�صافة اإىل الرق�س
الأبنائها .ميكننا ان نقوم بخطوات ع��دة ،مثل القيام والفن واملو�صيقى وهي ن�صاطات حتظى باهتمام وا�صع.
بدورات تدريب مهنية .وميكننا ان ن�صتفيد من اجلمعيات
“خميمنا تربوي على طريقتنا واجتماعي على طريقتنا
ّ
االهلية حيث يطرح بع�صها م�صاريع تنموية خ�صو�صا وثقايف على طريقتنا واالهتمام باالطفال على طريقتنا
لعمال البناء وال�صيادين.
اأي�ص ًا اذ نعالج م�صاكلهم عن طريق مر�صدة اجتماعية
ماذا عن االمور التي تهم ال�صباب؟
تخت�س بذلك هذا ما يربز ويوؤكد وي�صاعف اهتمامنا
ارى ان االمور التي تهم املجتمع ككل تهم ال�صباب بهم وهذا يعترب من ميزاتنا ”،يقول ن�رصاهلل .وي�صيف
اي�صاً .ولكن يبقى االهتمام الغالب لل�صباب يتعلّق اأن العالقة مع اأهايل امل�صاركني مهمة جدا .ويوؤكد ان
بالريا�صة .هناك مقرتحات نتمنى ان نحققها ،مثل “هذه العالقة مبنية على الثقة التي منحونا اإياها
خميم
حتملنا م�صوؤولية ّ
اعادة تاأهيل املالعب املهملة مثل ملعب الب�س وملعب واأثبتنا اأنها يف مكانها نتيجة ّ
احلديقة العامة وملعب كرة ال�صلة اي�صاً.
يجمع ن�صبة كبرية من االأطفال”.

ماذا عن تطوير ال�صياحة يف �صور؟

من ناحية نقوم بو�صع الدرا�صات لتحديد ما اذا
كانت �صور مدينة �صياحية ثقافية او �صياحية جتارية.
ومن ناحية اخرى ،هناك م�صاريع تواأمة جديدة مع مدن
اجنبية ما يفيدنا لناحية التعلم من التطور والقدرات
املوجودة لديهم ،فيما هم ي�صتفيدون من �صور من
النواحي الثقافية واحل�صارية كونها متتلك تاريخ عريق.

كيف ترى ان عملك كمحام �صيفيد العمل البلدي؟

ان��ا منت�صب الرب��ع جل��ان يف البلدية وه��ي جلنة
ال�صوؤون القانونية واالدارة و�صوؤون املوظفني وجلنة
التخطيط والدرا�صات وجلنة العالقات العامة وال�صياحة
وجلنة ال�صباب والريا�صة .اال انني بالطبع افيد املجل�س
البلدي من خالل معرفتي باالمور القانونية .لكن من
املفرت�س ان يكون يف البلدية م�صت�صار قانوين معتمد
ملتابعة املوا�صيع املتعلقة بالك�صف القانوين وباجلباية
او موا�صيع املحاكم والدعاوى املتعلقة بالبلدية.
 6نقاط على احلروف

املخيم ال�صيفي الذي
“اأخ�رص يا حلو” عنوان
ّ
تقيمه موؤ�ص�صات االمام ال�صدر ،معهد االآف��اق للتنمية
والتدريب املهني ،لهذا العام والذي يركّ ز على الناحية
البيئية .لذا كانت الفكرة الالفتة للمخيم اأن يقوم كل
طفل بزرع نبته اخلا�صة التي منحها ا�صما واخذ يعتني

بها طوال �صهر كامل وهي مدة املخيم .ويقول من�صق
االأن�صطة التطبيقية يف املوؤ�ص�صة� ،صامل يا�صني“ ،ان هذا
الن�صاط ال�صيفي التطبيقي جزء ال يتجزاأ من العملية
الرتبوية فهو يحمل حماور عمل وقيم ًا تربوية ترتكز
على االن�صجام بني املعلومات واملهارات واملواقف يف
للمخيم هدفني :هدف
التعاي�س الدينامي للمجموعات”.
ّ
تقني وهو تدريب طالب التن�صيط االجتماعي الذين
بدورهم يعملون على تنمية قدرات االطفال وم�صاعدتهم
على تطبيق ما تعلموه خالل ال�صنة الدرا�صية ،والهدف
الثاين ترفيهي .وي�صري يا�صني ان طريقة التدري�س تركّ ز
على القيم االن�صانية واحرتام االآخر والعمل اجلماعي
املخيم
وال��ت��ع��اون .وت���رتاوح اأع��م��ار املنت�صبني اىل
ّ
ال�صيفي بني  6و � 12صنة“ .ن�صاطنا ال يندرج فيه
احلديث ال�صيا�صي والطائفي بتات ًا وال ميكن ت�صنيفه
اأنه ريا�صي بحت فهو متنوع و�صامل بكل ما للكلمة من
معنى ”،يقول يا�صني .وي�صيف ان الربامج التي و�صعت
مت تعديلها بناءا على رغبات االأطفال.

املخيم التي تنظمه ك�صافة الر�صالة
“�صيفيات” هو
ّ
اال�صالمية يف حركة ام��ل .وب�صكل ا�صبوعي ،يتناول
املخيم ق�صية ما ليثريها يف كافة ان�صطته وحما�رصاته
واألعابه .واإن كان عنوان املخيم ،الفرح واملرح بال�صيف
ع ّنا ،اال انه ي�صم يف برناجمه االإر�صاد البيئي وال�صحي
والديني والوطني وان�صطة اللعب واللهو .وتك�صف مديرة
ال�صيفيات ن��ردي��ن احل�صيني اأن ال��ه��دف م��ن املخيم
“ا�صتقطاب خمتلف ال�رصائح االجتماعية واالأحزاب واأال
ينح�رص باملنت�صبني اىل احلركة بهدف جذبهم لالنخراط
يف ك�صافة الر�صالة” .والفئة العمرية امل�صتهدفة هي
نف�صها كما يف خميم موؤ�ص�صات االإمام ال�صدر اأي اأطفال
ترتاوح اأعمارهم بني  5اىل � 12صنة.

صور

فن

ماذا تريد صور من مهرجاناتها الدولية؟

مهدي كرمي

كل �سيف ،مهرجانات �س�ر الدولية تثري نقا�سا بني اللجنة املنظمة واجلمعيات الأهلية.
"من يريد اأن ي�صهر يف �صور ،عليه اأن يحجز قبل
اأ�صبوع ".هذا ما يجمع عليه اأ�صحاب املطاعم واملالهي
الليلية يف املدينة .ويف اجلهة املقابلة ،جت��ري كل
�صيف مهرجانات �صور الدولية بعدد �صئيل ن�صبيا من
اجلمهور .وهذا ما يطرح بع�س الت�صاوؤالت عن اأ�صباب
هذا الفرق يف عدد احل�صور وعن مدى وج��ود تعاون
بني اأهل املدينة (املمثلة باجلمعيات االأهلية) وجلنة
مهرجانات �صور؟
ف��امل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ي انطلقت ع��ام  1996ردا
على ع��دوان عناقيد الغ�صب اال�رصائيلي على لبنان
وخ�صو�صا ارتكابه جمزرة قانا ،ال تزال حمل جدل بني
فعاليات املدينة .فالبع�س يرى اأن املهرجان ال ي�صعى
ال�صتقطاب اأهايل و�صباب �صور ،فيما يجدها اآخرون
حمركا ا�صا�صيا لل�صياحة والفنون.
من جهته ،ينتقد رئي�س جمعية ملتقى ال�صباب
ال��ث��ق��ايف ال�����ص��ي��د ح���امت ح���الوي ط��ري��ق��ة ع��م��ل جلنة
املهرجانات املبنية على التفرد يف ال��ق��رار" ،فهي
ت�صتبعدنا ،وحتى لو ق��رروا ا�رصاكنا كما حدث العام
الفائت يعلموننا باالأمر لي�س اال ".ويت�صاءل عن م�صلحة
القيمني على املهرجانات يف تغييب اجلمعيات االأهلية.
هنا ياأخذ نف�صا عميق ًا ويرجع بكر�صيه اىل الوراء ويبداأ
بتعداد التجاوزات التي حت�صل ح�صب راأيه والتي تبداأ
بدق امل�صامري على احلجارة االأثرية لرتكيب امل�رصح
واملدرجات والتي ال تنتهي عند عدم وجود �صفافية
مالية .حالوي يعترب اأن املهرجانات اأ�صبحت موجهة
لل�صياح فقط دون اأن تعني مدينة �صور �صوى اأنها تقام
على ملعبها الروماين" .فحتى اأنه ال يوجد مركز لبيع
البطاقات يف املدينة "،يقول حالوي .وي�صيف اأن "هذه

جمتمع
مرمي ن�رص

اللجنة التي �صكلت مبكان ما ،ال نعرف اال�ص�س التي
�صكلت على اأ�صا�صها وال للمعايري التي حتدد اختيار
الفنانيني".
اأم��ا ع�صو جلنة مهرجانات �صور املخرج نعمة
ب���دوي ف��ي��داف��ع ع��ن اأه��م��ي��ة امل��ه��رج��ان��ات يف ج��ذب
ال�صياح .ويعيد تاأ�صي�س هذه اللجنة اىل كفاءة اأع�صائها
وتنوعهم الطائفي وانت�صارهم اجلغرايف ،وينتقد مطالبة
البع�س با�رصاك اجلمعيات االأهلية "التي همها الوحيد
اأنوا تفوت ببال�س" ويت�صائل عن �صبب وجود اللجنة اذا
مت ا�رصاك اجلمعيات االأهلية باختيار الفنانني؟ ويعترب
بدوي اأي�صا اأن االتهام بالتعدي على االأثارات هو جمرد
"افرتاء وجتن" ،موؤكدا ان القييمني على املهرجانات
"يحافظون على االآثار اأكرث من تلك اجلمعيات" .اأما عند
املطالبة بال�صفافية املالية ،يوؤكد بدوي باأن مهرجانات
�صور تخ�رص ماديا مثل كل مهرجانات لبنان.
ا�صارة اىل املدرج الروماين الذي يتحول اىل م�رصح
لفعاليات املهرجان ويت�صع حلواىل ثالثة اآالف كر�صي.
اال ان امتالء تلك الكرا�صي ارتبط خالل الدورات ال�صابقة
منذ انطالقتها قبل  14عاما بنوع الفعالية .اذ تختلف
ن�صبة احل�صور بني حفلة غنائية وبني عر�س مو�صيقي
او رق�س تعبريي على �صبيل املثال .فبينما �صهد حفل
الفنان مار�صيل خليفة وفرقته الذي كان �صمن فعاليات
دورة العام املا�صي ،اقباال جماهرييا كبريا لدرجة ان
بع�س البطاقات بيعت يف ال�صوق ال�صوداء ،مل ت�صتطع
عرو�س اخرى من جذب اكرث من ع�رصات اال�صخا�س.
واالأمر يعود اىل اذواق وثقافة واهتمام اجلمهور املحيط
مبكان املهرجان اي اجلمهور اجلنوبي الذي يعد القاعدة
اال�صا�صية للمهرجان .مع ذلك ،فاإن جلنة املهرجانات

السنة الدراسية األخيرة
فرحة مؤقتة وحيرة مستمرة

جنحت فرح ونالت ال�صهادة الثانوية .اال ان الفرحة
باإنهائها مرحلة املدر�صة وانتقالها اىل املرحلة
اجلامعية مل تدم طويال بعد ان ا�صطدمت بواقع �صعوبة
اختيار االخت�صا�س اجلامعي ويف املكان املنا�صب
ملوقعها ال�صكني وو�صع اهلها املادي.
وق��د ح�صلت ف��رح على منحة تعليمية ب�رصط ان
تختار بني اخت�صا�صات متوفرة يف اجلامعة اللبنانية
امل�صتحدثة يف �صور ولكنها تقول انها ال حتب اي ًا من
تلك االإخت�صا�صات .واذا كان احلل هو انتقالها اىل
ب��ريوت لتحظى باحتماالت جامعية اك��رب ،فاخلطوة
ال ت��رق لعائلتها التي ال تتقبل ثقافتها وعاداتها
االجتماعية باأن تنتقل فرح اىل خارج بلدتها وتعي�س
مبفردها يف املدينة.
االنتقال من منطقة اىل اأخرى اأ�صبح مبثابة غربة
يعاين منها العديد من العائالت الذين ينتقلون اىل حياة
اأخرى ب�صبب تعليم اأوالدهم فيكون بذلك اخليار االأخري
متحملني العوائق
من اأج��ل حتقيق الهدف االأ�صا�س،
ّ
املادية من جهة وم�صكلة ايجاد �صكن من جهة ثانية.
وقد �صاعد رمبا افتتاح اجلامعات اخلا�صة يف �صور
يف ال�صنوات القليلة املا�صية جزءا من ال�صباب على اإيجاد

مكان للدرا�صة اجلامعية داخل مدينتهم .اإال اأن العائق
يبقى تركيز معظم تلك اجلامعات على اإخت�صا�صات
حمددة هي غالبا اإدارة االأعمال والكومبيوتر باالإ�صافة
اإىل الق�صط اجلامعي املرتفع ن�صبيا .ويرى العديد من
الطالب اأن احلل يكمن باإن�صاء فروع للجامعة الوطنية
يف مدينتهم.
هذا املطلب ا�صتجاب له امل�صوؤولون موؤخراً واإن ب�صكل
جزئي فقط .امل�صوؤول الرتبوي املركزي يف حركة اأمل،
الدكتور ح�صن زين الدين ،حتدث عن اجلهود والنقا�صات
التي ادت اىل افتتاح فرع للجامعة اللبنانية يف �صور
والتي تندرج يف �صياق االمن��اء الرتبوي يف املنطقة.
وقال" :بعد خم�س �صنوات على افتتاح معهد ()cnam
الفرن�صي بالتن�صيق مع معهد العلوم التطبيقية يف
اجلامعة اللبنانية يف �صور ،ف�صلت التجربة العتبارات
عدة ب�صبب ا�رصار امل�صوؤولني يف املعهد الفرن�صي على
تطبيق النظام الفرن�صي بكامله وب�رصوط �صعبة".
وي�صيف اأنه برزت احلاجة اىل البديل اللبناين الذي
ر�صى على فرع لكلية العلوم واآخر لكلية ال�صياحة واإدارة
الفنادق" .والدافع اىل اإن�صاء كلية لل�صياحة يف �صور
هو مواكبة تنمية القطاع ال�صياحي يف املنطقة والذي

ت�رص كل عام على تنويع العرو�س بحيث ت�صت�صيف
فرقا فنية راق�صة او غنائية او مو�صيقية من دول
اجنبية وال تكون بال�رصورة معروفة من قبل اجلمهور
اجلنوبي .اال ان اللجنة تعترب ذلك اجن��ازا الفتا الأنها
ال تهتم بكمية احل�صور بل بنوعيته ،اىل جانب هدفها
باإعالء الذوق الفني وتعريف اجلمهور على فنون اخرى
من حول العامل .ويف هذا االطار ،ا�صت�صاف املهرجان
اوبرا عايدة العاملية قبل �صنوات .فيما ينوي ا�صت�صافة
اوبرا ايطالية اخرى يف دورة العام املقبل.
والالفت باأن املهرجان اعتمد لنف�صه منطا واحدا منذ
انطالقته عرب قلة العرو�س الفنية التي ال تتخطى الع�رص
ليال والتي يكون فيها بع�س العرو�س مكررا .من ناحية
اخ��رى ،ينق�صم الربنامج ال�صنوي اىل ليلة خم�ص�صة
للغناء اللبناين واآخر للغناء العربي وليلة دولية .وهناك
ليلتان لل�صعر العربي والزجل اللبناين ،اىل جانب العر�س
اجلماعي الذي تختتم به دورة كل عام.
ويبقى ال�صارع يف �صور منق�صما حول مو�صوع
املهرجانات .نور زيدان� 21 ،صنة ،طالبة يف اجلامعة
االمركية اللبنانية ،تقول اأنها مل تتمكن من ح�صور
فعاليات دورة هذا العام الأنها مل تعلم بانطالقتها
ب�صبب "احلملة الدعائية الفا�صلة وعدم توافر مراكز لبيع
البطاقات يف املنطقة بل يف العا�صمة بريوت" .لكن
ربيع ف��ران� 20 ،صنة ،مغرتب يف و�صط اأفريقيا ،ميثل
وجهة النظر ال�صورية التي تتم�صك بوجود املهرجانات
الدولية على ار�س املدينة حيث "توؤكد عاما بعد عام على
وجه �صور ال�صياحي واحل�صاري عرب ا�صت�صافة فنانني
وفرق عاملية" ،ف�صال عن اأن اأهل املدينة ي�صتفيدون من
الناحية االقت�صادية طوال ايام املهرجان.
يحتاج اىل يد عاملة خمت�صة.
اأما كلية للعلوم فوجودها "يحل م�صكلة العديد من
الطالب الذين يق�صدون النبطية وب��ريوت للتخ�ص�س
فيها" بح�صب زين الدين ال��ذي اكد اأن "هذه اخلطوة
�صتتبعها خطوات الحقة مبزيد من االخت�صا�صات وذلك
مرتبط بتوافر جميع املعطيات الالزمة".
ه��ذا التطور مل يثني العديد من �صبان �صور عن
التفكري بال�صفر اىل اخلارج ملتابعة التح�صيل العلمي.
فعلي مثال اأبعده اخليال قبل الواقع اىل خارج احلدود
ب�صبب فكرته التي كونها عن واقع اجلامعات يف لبنان
ب�صكل عام ويف �صور ب�صكل خا�س .ال�صفر اىل اخلارج ال
يك�صب علي تخ�ص�صا جامعيا فح�صب بل دخال ماليا من
خالل فر�صة العمل التي ي�صهل عليه ايجادها يف الغربة.
اما اجلن�صية فهي الطموح االكرب الذي �صيفتح له االبواب.
ويجد علي الكثري من العوائق التي �صتواجهه يف حال
اأراد التخ�ص�س يف لبنان ،فهو ال ميلك القدرة املادية
على االلتحاق باإحدى اجلامعات اخلا�صة.
ومن يختار دخول احدى جامعات �صور ،فيحاول
البحث عن اخت�صا�س يتيح له ح�صول على فر�س عمل
يف امل�صتقبل .اما الطالبات املتزوجات فيبحثن عن
موا�صفات اخت�صا�س يتالئم مع و�صعهن االجتماعي.
وتقول كاملة� ،صيدة متزوجة من �صور" :اأنا اأري��د
اخت�صا�س ال يتطلب ح�صور وفُر�س عمله متاحة بدوام
ينا�صبني عدا عن اأمور اأخرى اأ�صرتك فيها مع غريي".
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خروقات بيئية بعدسات شابة في صور

بيئة

يف اطار م�رصوع "مدينتي بيتي" ،نظم مكتب التنمية املحلية يف بلدية �صور دورة تدريبية لر�صد اخلروقات البيئية فيها بعد�صات عدد من ال�صباب بعنوان "خروقات بيئية
ال�صور
بعد�صات �صابة" .و�صارك فيها ثالثون �صابا من ابناء املدينة وجوارها ومن بريوت .عد�صات ال�صباب �صتتحول بعد تدريبهم على مبادئ الت�صوير اال
أ�صا�صية و فنون التقاط ُ
ّ
على يد امل�صور املحرتف ال�صاب ح�صن بح�صون ،اىل را�صد للظواهر ال�صاذة يف املدينة .جمموعة ال�صور التي �صتف�صح التلوث على اختالفه يف املدينة ،ب�رصيا وبيئيا� ،صت�صكل
وثيقة تقدم للجهات املعنية مبعاجلة تلك الظواهر يف �صور ،بدءا من البلدية و�صوال اىل املواطنني الذين ي�صاهمون يف ت�صويه احدى عرائ�س البحر املتو�صط التي ادرجتها
منظمة اليون�صكو قبل عقود على الئحة الرتاث العاملي .جمموعة ال�صور التالية هي عينة مما ر�صده ال�صباب.

ناتايل فرّان

رميا حاجو

روزيت احلاج

العمر � 23 :صنة

االإخت�صا�س اجلامعي :اإجازة يف العلوم االإجتماعية.
الهدف من كتابتي هي و�صع النقاط على احلروف ،فالكلمة
ت�صلط ال�صوء على و�صع مدينتنا �صور ،والتغيري احلقيقي هو
و�صول الكلمة من خالل عملنا جميع ًا على حت�صني وجتميل
مدينتنا.

�سحر من�س�ر

العمر� 26 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي :اإجازة علوم �صيا�صية وادارية.
لطاملا احببت العمل ال�صحايف فهو نافذة ليعرب ال�صباب عن
ارائه ويطرح هواج�صه وهمومه ،و"نقاط على احلروف" فتحت
لنا هذه النافذة لتكون فر�صة لال�صاءة على م�صاكل جمتمعنا
خربناها وتاأثرنا بها ومتنينا لو نفعل امراً ما فن�صاعد
التي ِ
على معاجلتها" .فاأن ن�صيء �صمعة خري من ان نلعن الظالم".

يارا عجمي

ناتايل فرّان

رميا حاجو

فرح عزالدين

مهدي كرمي

العمر� 19 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي :علوم �صيا�صية و ادارية.

"اأكتب الأن طموحي ال�صخ�صي اأن اأ�صبح �صحايف".

مرمي ن�سر

العمر� 24 :صنة.

االإخت�صا�س اجلامعي :علوم �صيا�صية واإدارية.
املهنة :مرا�صلة جريدة البناء يف �صور.
"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".
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