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متفرقات
امل �ن ��اط ��ق ح� �ض ��رت ب� �ق ��وة ،رج � ��ال ونساء
وك�ه��ول وش�ب��اب وأط�ف��ال ،بعدما أسهمت
خيم االعتصامات املفتوحة ف��ي املناطق
في توسيع حلقة املشاركة.
باملشاهدين،
ال� �ش ��رف ��ات ال� �ت ��ي ام � �ت �ل�أت
ّ
تفاعلت مع املتظاهرين .نثر األرز بدأ من
األشرفية مرورًا بخط سير التظاهرة .أما
ساحة س��اس�ين ،امل�م�ل��وءة بالفتات تشكر
سكانها على مشاركتهم في تظاهرة ١٣
آذار ،فبدت الدهشة على وج��وه ّ
روادها،
دهشة ال تحمل غضبًا أو استنكارًا ،لكن
ت �ح �ت��اج إل� ��ى ال �ك �ث �ي��ر ل �ت �ت �ح��ول إل� ��ى فعل
مشاركة وتأييد.
أم ��ام ال�ع��دل�ي��ة ،تعهد امل�ت�ظ��اه��رون بثورة
ت�س�ق��ط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي وت ��رس ��ي دولة
مدنية ديموقراطية على أس��اس الكفاءة
واملساواة .وأمام شركة الكهرباء ،تعهدوا
ب � �ث� ��ورة ت � �ح� ��ارب ال� �ف� �س ��اد واملحسوبية
ّ
وتؤمن
وت �ح �ق��ق ال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
الكهرباء  ،٢٤/٢٤أما أمام وزارة الداخلية،
ٌ
فرفض قاطع من «ال�ث��وار» لرموز النظام
ال�ط��ائ�ف��ي «ال ��ذي ��ن ك ��ان ل��دي�ه��م م�ت�س��ع من
ال��وق��ت لتنفيذ م��ا ي��دع��ون إل �ي��ه» بحسب
ب �ي��ان��ات ن �ش��رت ّع �ل��ى م��واق��ع إلكترونية
وع �ب��ر م�ن��اش�ي��ر وزع � ��ت ب�ي�ن ال �ن��اس وفي
بعض وسائل اإلعالم.
رف��ض رم��وز النظام الطائفي ع� ّ�ب��رت عنه
ال �ه �ت��اف��ات ال �ت��ي ص��دح��ت ب�ه��ا الحناجر،
والالفتات التي حملت فوق الرؤوس ،فيما
شهدت التظاهرة ،للمرة األولى ،رفع الفتة
تحمل صور كل من :سمير جعجع ونبيه
ب� ��ري وس �ع ��د ال� �ح ��ري ��ري وأم �ي��ن الجميل
وول �ي��د ج�ن�ب�لاط ومحمد
وم �ي �ش��ال ع ��ون ّ
مع عبارة «حلوا عنا» .لم تدم الالفتة
رعدً ،
ط ��وي�ل�ا ،ف �س��رع��ان م ��ا ان ��دف ��ع ال �ع��دي��د من
ينته
املشاركني طالبني إنزالها ،األم��ر لم
ِ
بدون عراك وتدافع ،لكن الالفتة كانت تبرز
م �ج��ددًا ب�ين «زن �ق��ة وأخ� ��رى» ،أم��ا الشبان
ال��ذي��ن رفعوها ،ف��ارت��دوا ّقمصانًا كحلية
تحمل العبارة نفسها« :حلوا عنا».
«صحتي منيحة وما بدي يداويني حكيم.

م��ا رح ش��ارك بالحرب وم��ا ب��دي يقودني
جنرال .مثقف ومتعلم وما بدي يدرسني
اس � �ت� ��اذ .إي �م��ان��ي ب��ال �ل��ه ك �ب �ي��ر وم� ��ا بدي
ّ
ينورني سيد .ما بتهمني امل�ص��اري وما
بدي يعطيني شيخ .ما بتعنيلي األلقاب
وم ��ا ب ��دي ام �ش��ي ورا ب �ي��ك» ت �ق��ول إحدى
ال�لاف�ت��ات .ورغ��م م�ش��ارك��ة ق��ادة م��ن حركة
أم ��ل ف ��ي ال �ت �ظ��اه��رة ،ك��ا ّن��ت ال�ح�م�ل��ة على
ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري م��رك��زة« .ان ��ت استاذ
ع�ت�ي��ق ال �ط��ائ �ف �ي��ة م �ش��رش��ة ف �ي ��ك» ،شعار
طبعه عدد من املشاركني على قمصانهم.
ّ
ّ
وسياسيون ووزراء ونواب
حزبيون
قادة
سابقون عديدون شاركوا في التظاهرة.
م �ش��ارك��ة ال ��وزي ��ر ع ��دن ��ان ال �س �ي��د حسني،
املحسوب على رئيس الجمهورية ،طرحت
ُ
ت �س��اؤالت والق ��ت اع �ت��راض��ات ع� ّ�ب��ر عنها
على صفحات املجموعات الشبابية على
ال�ف��اي�س�ب��وك «خ ��رج م��ن ال�ح�ك��وم��ة بطلب
م��ن ق�ي��ادة الطائفة وي �ش��ارك ف��ي تظاهرة

«نحنا صرنا
بالـ ٢٠١١وانتو بعدكن
بالـ»١٩٦٠

إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال�ط��ائ�ف��ي ...ب�ل��د عجيب».
أم��ا النصيب األكبر من ردود الفعل على
فايسبوك ،فكان في استبدال صورة السيد
ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل��ه ب��ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د رعد.
“ك �ل��ن ي�ع�ن��ي ك �ل��ن» ش �ع��ار ت�ن��اق�ل��ه املئات،
وخ�ل��ق ردود ون�ق��اش��ات ح��ادة ب�ين مدافع
وم�ه��اج��م .ال �ب��ارز أن معظم م��ن يفتعلون
النقاش ،ويبالغون في التعليق والتعليق
امل �ض��اد ،ه��م أش �خ��اص اف�ت��راض�ي��ون على

ّ
حقيقيني
اإلنترنت ،أكثر منهم مشاركني
في التظاهرة.
ل�ل�أم وال �ط �ف��ل ف��ي ع�ي��ده�م��ا ن�ص�ي��ب وافر
م� ��ن ال � �ش � �ع � ��ارات .ح �م �ل��ة ج �ن �س �ي �ت��ي حق
ل ��ي وألس� ��رت� ��ي ح� �ض ��رت م ��ع شعاراتها
ومشاركة نساء معنيات .وانضم العديد
من األمهات واآلباء الى التظاهرة ّ
مكونني
حلقة تحيط بأبنائهم .واخ �ت��ار البعض
وض��ع أوالده ��م ف��ي ع��رب��ات رف�ع��وا فوقها
أس �م��اء ه��م م��ع ع �ب��ارة «ط�ف�ل��ي ي��ري��د دولة
علمانية» ،كما وض��ع ع��دد م��ن املشاركني
ملصقًا ع�ل��ى قمصانهم ي�ق��ول «ملناسبة
ع �ي��د األم ،أه� � ��دي أوالدي دول� � ��ة مدنية
علمانية ديموقراطية».
ط�لاب الجامعات ش��ارك��وا بكثافة أيضًا.
«نريد جامعة لبنانية ال دكاكني طائفية».
الفتة رفعها طالب كلية الهندسة الزراعية
ف��ي ّ الجامعة اللبنانية ،كما رفعت الفتة
م��وق�ع��ة ب��اس��م «ال �ط�ل�اب ال�ع�ل�م��ان�ي��ون في
الجامعة األميركية في بيروت”.
وجوه عديدة صبغت بشعار ال للطائفية
مع العلم اللبناني .وب�ين مشهد تمثيلي
وآخر تنوعت الصور .مشارك حمل مكنسة
وكتب تحتها «هيدي حملة نظافة نريد
تنظيف البلد م��ن الطائفية”« .الطائفية
حمارة عرجاء جرباء يمتطيها الجبناء».
ت��رق��ص إح ��دى امل �ش��ارك� ُ�ات ب �ه��ذه الالفتة
ّ
ع �ل��ى وق� ��ع أغ �ن �ي��ة راب أع � � ��دت خصيصًا
للمناسبة.
«ن �ح �ن��ا ص��رن��ا ب��ال �ـ  ٢٠١١وان �ت��و بعدكن
ب��ال �ـ  »١٩٦٠الف �ت��ة ت �ع �ت��رض ع �ل��ى قانون
االنتخابات الحالي وتطالب بلبنان دائرة
واح��دة على أس��اس ال طائفي مع اعتماد
السبحة« :ق��ل رب��ي زدني
النسبية .وت�ك� ً�ر
ً
ع �ل �م��ان �ي��ة ق � ��وال وع� �م�ل�اّ .ال �ط��ائ �ف �ي��ة  ٦و٦
م�ك��رر ي��ا عيب ال�ش��وم .ح��ل��وا عني بيكفي
مسخرة .ما دمنا نقتتل على السماء فلن
ن��رب��ح األرض .إذا ض��رب��ك ال �ج��وع اضرب
النظام .وطن ال مزرعة .يا نواب الطائفية
استقيلوا .ومن أجل قانون مدني لألحوال
الشخصية».

أطفال يرسمون أحالمهم الصغيرة في عيدهم
راجانا حمية
ج � � ّ�دار ص �غ �ي��ر ال ي �ت �س��ع ل��رس��م أحالمهم
ل �ك��ن��ه ك ��ان ك��اف �ي��ًا ل�ل�إش ��ارة إل �ي �ه��ا .أمس،
على ال�ج��دار ال�ع��اري من «ش�ع��ارات البلد»
ف��ي منطقة ال�ش�ي��اح ،أف��رغ��ت مجموعة من
عيدي
األطفال كل ما يحلم به أفرادها ،في
ً
األم والطفل .حملوا الريشة ورسموا أطفاال
ـــــ في مثل عمرهم ـــــ في أماكن ال يجدونها
ف ��ي زواري � � � لاّ�ب امل �ن �ط �ق��ة ال �ف �ق �ي��رة .أم ��اك ��ن ال
حائطهم :ملعب أخضر
وجود لها إ على ّ
وق��اع��ات ترفيه وص��ف جميل ونظيف .لم
يرسموا أكثر م��ن ه��ذا ف��ي عيدهم ،فهم ال
يحتاجون في مثل هذا العمر إلى أضخم
ّ
مخيالتهم الصغيرة ال
م��ن تلك األح�ل�ام.
ت�ت�س��ع ألك �ث��ر م��ن ح��دي�ق��ة ي��رك �ض��ون على
ع�ش�ب�ه��ا األخ �ض ��ر وي ��رم ��ون ف ��ي سمائها
طائرة من ورق ،أو يبنون بترابها بيوتًا
وقالعًا.
ه �ك��ذا ،اخ�ت�ص��ر األط �ف��ال م��ا ي��رغ �ب��ون فيه
ب�ب�ض�ع��ة رس � ��وم ت �ع� ّ�ب��ر ع ��ن ح �ق��وق �ه��م في
ال �ع �ي��د ا ًل � ��ذي ص � ��ادف أم � ��س .ك ��ان ��وا نحو
 60ط �ف�لا ف��ي ال �ن �ش��اط ،ال ��ذي ن�ظ�م��ه مركز
ال �خ��دم��ات اإلن �م��ائ �ي��ة ف��ي ال �ش �ي��اح التابع
لوزارة الشؤون االجتماعية ،بالتعاون مع
نادي الشباب التطوعي.
من يعرفون عن حقوقهم يمكن أن تحصيهم
�دة .وم��ا ي�ع��رف��ه هؤالء
أص��اب��ع ال�ي��د ال��واح� َ
حقوق بسيطة ل��م ت��رق أب �دًا إل��ى حقوقهم
الكبيرة التي لن يعرفوا عنها ّ
ربما ،ألنها
ببساطة «مفرطة» ال ّ
تطبق هنا.

ف ��اط �م ��ة ن �ع �ي ��م ،ط �ف �ل��ة ف� ��ي ال� �ع ��اش ��رة من
عمرها ،تحفظ الحقوق جيدًا ،فهي تعرف
أن «ال �ح��قً األس � ��اس ه��و ض �م��ان التعليم
ل �ن��ا ،ف �ب��دال م��ن أن ن�ت�س��ول ع�ل��ى الطرقات
فليؤمنوا لنا التعليم واملعيشة الكريمة».
تستطرد الطفلة ق��ائ�ل��ة« :ل�ب�ن��ان ال ّ
يطبق
ح �ق��وق ال �ط �ف��ل» ،وت �ش �ي��ر ب��إص�ب�ع�ه��ا إلى
الشارع أمامها وتكمل «لبنان كله سيارات
وبنايات ،ال مكان لنلعب فيه» .وفي املنزل؟

مركز الخدمات ال يستطيع استيعاب كل أطفال املنطقة (األخبار)

لبنان كله
سيارات وبنايات وال مكان
لنلعب فيه

غرف صغيرة تكاد ال تتسع «لصراخنا».
ب �ت��ول ،ط�ف�ل��ة أخ ��رى ف ّ��ي م�ث��ل ع�م��ر فاطمة
وربما أصغر ،تقول إن الحق األساس هو
«أن ت�ق��وم ال��دول��ة بتعليمنا» .ت�ش��رح هذا
الحق «يعني إذا الواحد ما معو مصاري
م��ا بتساعدو ال��دول��ة ك��رم��ال يتعلم؟ ليش
ب��ده��ن ي �ك��ون��وا ال� ��والد ع�ل��ى ال �ط��رق��ات عم
ي�ب�ي�ع��وا ّ ع�ل�ك��ة ووالد ت��ان�ي�ين بالصفوف
ع��م ي�ت�ع��ل�م��وا؟» .ث�م��ة ح�ق��وق أخ ��رى ،وهي
الوحيدة التي أجمع عليها معظم األطفال
وهي «إنو نعيش حياتنا وما حدا يتدخل

ف �ي �ن��ا» ،ي �ق��ول ع �ل�اء امل� �ع ��وش أو «نعيش
عيشة كريمة ون��اك��ل ونلبس» ،كما يقول
آخ� ��رون ك �ث��ر .ك ��ان للجميع م�ط�ل��ب واحد:
«تتحقق حقوقنا» وإن اختلف البعض في
تعريف حقوقهم.
ع �ل��ى م �ق��رب��ة م ��ن «ال ��رس ��ام�ي�ن الصغار»،
توزعت مجموعة من األطفال عند مفارق
الطرق في املنطقة وأقامت حواجز محبة
ل �ت��وزي��ع م �ن �ش��ورات مل �ن��اس �ب��ة ع �ي��دي األم
والطفل .وق��د دعمت ه��ذا النشاط جمعية
عطاء األجيال.
رغ ��م ال �ف��رح ف��ي ال�ن�ش��اط�ين ال �ل��ذي��ن أقيما
ب ��ال �ت ��وازي ،ث �م��ة م��ا ه��و م�خ�ج��ل الحديث
عنه في مثل ه��ذا ا ًل�ي��وم .ففي الوقت الذي
يشارك فيه  60طفال في اللهو في عيدهم،
ل ��م ي�ت�م�ك��ن أط �ف ��ال ّآخ � ��رون م ��ن املشاركة،
لسبب بسيط ه��و أن «م��رك��ز ال�خ��دم��ات ال
أطفال املنطقة ،وال
يستطيع استيعاب كل ً
وجود ملراكز أخرى ،إضافة إلى عدم وجود
أم��اك��ن ترفيه وم�لاع��ب ف��ي ه��ذه املنطقة»،
تقول منسقة النشاط فاطمة زبيب .ولهذا
ال �س �ب��ب ،س �ي�ل�ازم أط �ف��ال ك �ث �ي��رون غرفهم
ال�ض�ي�ق��ة ول ��ن ي �ح �ظ��وا ك �م��ا ح �ظ��ي هؤالء
بحائط يرسمون عليه.
ٍ

مصادرة ضبع سجني في صيدا
أنقذت القوى األمنية ضبعًا أسره منذ سنوات بائع حيوانات برية
في صيدا (خالد الغربي)ً ،
بناء على شكوى من جمعية «animal
 .»Lebanonوكان للجمعية ما أرادت لجهة تحرير الضبع ووضعه
بتصرفها من أجل رعايته وتقديم العناية الطبية إليه لكونه مصابًا
منذ فترة في شدقه ،وبسبب ما يعانيه من حالة مزرية.
هي املرة األولى التي يشهد فيها لبنان قضية كهذه ،متعلقة بحيوان
في بلد يكاد ال يحترم فيه اإلنسان ،وكان تحريره أقرب إلى
«كومندوز» أحيط بسرية تامة ،بحضور
ناشطني في الجمعية .وقد مورست
تضليالت على إعالميني لجهة مكان
احتجاز الضبع كي ال ُيفتضح األمر.
وكان الضبع ُمحتجزًا في قفص حديدي
ومتروكًا في أرض بور عند بوليفار
معروف سعد بالقرب من محل لبيع
الحيوانات ،لم يتمكن صاحبه من إفشال
العملية.
على عجل ،نقل القفص الحديدي إلى داخل سيارة بيك آب مقفلة
ومكيفة وأطبقت الحبال على القفص لتعزيز هيجان ضبع بدت
«نفسيته» متعبة ،قيافته ونظافته كانتا مزريتني ورائحته أزكمت
األنوف.
ّ
الضبع من مكان احتجازه إلى مخفر صيدا حيث نظم محضر
ّ
ونقل ّ
تسلم وقعته الجمعية بشخص الناشطة ماغي شعراوي.
وقبل إقفال املحضر حضر جميل كتوعة ،صاحب محل بيع
ّ
ـ«األخبار» غاضبًا إنه
الحيوانات الذي صودر الضبع منه ،وقال ل َ
عثر على الضبع قبل  4سنوات وكان مصابًا بفمه وقدم إليه كامل
العناية الطبية واالهتمام الالزم .تجدر اإلشارة إلى أن عملية املصادرة
جرت بموافقة وزارتي البيئة والداخلية وتعاونهما ،وأوضحت رئيسة
الجمعية النا الخليل أن «الضبع يعاني كسرًا في فكه وبقي أربع
سنوات دون أي عالج» ،وأكدت «متابعة العمل لوضع قانون يحمي
حقوق الحيوانات في لبنان».

لجنة األهل في ليسيه فردان تحتكم إلى القضاء
ّ
أكدت لجنة األهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية (فرع فردان) أن إدارة
املدرسة تضرب عرض الحائط بمذكرة وزيرة التربية التي طالبها
فيها بعدم الضغط على األهالي الستيفاء الزيادة على األقساط حتى
ّ
ّ
يبت القضاء النزاع .ولفتت اللجنة إلى أن اإلدارة لم تأبه لطلب الوزير،
وأرسلت الجمعة املاضي كتب إنذار إلى األهالي تدعوهم فيها بلغة
التهديد والتخويف إلى اإلسراع في تسديد القسط .كذلك لم تحترم
اإلدارة ،بحسب اللجنة ،انتظار حكم القضاء الذي يبدأ جلساته،
غدًا ،بهدف بت النزاع بني اإلدارة واألهالي في نهاية الجلسات التي
يحددها القضاء وحده .ورأت اللجنة ّأن ما ورد في املذكرة ُي ّ
عد مخالفة
صريحة للقوانني النافذة واألنظمة املرعية اإلجراء ،وبالتالي فهي تورد
لألهالي بمثابة إخبار وإبالغ للجهات الرسمية اللبنانية
إنذار اإلدارة ً
والفرنسية ،معلنة مواصلة التحرك بالطرق الديموقراطية والحضارية
الراقية ،تحت سقف القانون والدستور وذلك لوضع حد ملسلسل
الزيادات املستمرة واملتتالية التي تفرضها إدارة البعثة الفرنسية دون
وجه حق.

انتشال جثة شاب قضى غرقًا وإنقاذ اثنني
قضى أنطوني بيار نبيه ( 22عامًا) غرقًا أثناء ممارسته رياضة
الغطس قبالة قاعدة بيروت البحرية .وعثرت دورية تابعة للجيش على
ّ
أنطوني على عمق  22مترًا من سطح املياه ،فتبني أنه فارق الحياة قبل
فترة من الزمن .ونقلت الجثة إلى مستشفى الروم إلجراء الالزم .من
َ
جهة ثانية ،تمكنت دورية تابعة لفوج مغاوير البحر من إنقاذ املواطنني
ايتيان عساف وسبيرو املر ،اللذين كانا على منت مركب شراعي تابع
لنادي اليخوت اللبناني ،تعرض للغرق في عرض البحر قبالة شاطئ
بلدة املنصف ـ ـ ـ جبيل ،كما عملت الدورية على انتشال املركب املذكور
وقطره الى الشاطئ.

تشجير للتالقي بني جبل محسن وباب ّ
التبانة
أطلقت بلدية طرابلس حملة تشجير لزرع املحبة بني طالب
مدارس منطقتي جبل محسن والتبانة ،بهدف توسيع مساحة
التالقي بني أبناء املنطقتني وتأكيد العيش الواحد .وفي هذا اإلطار ،زار
رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال يرافقه رئيس لجنة البيئة والحدائق
جالل الحلواني ورئيس لجنة الصحة محمد شمسني وطالب مدرسة
الزاهرية للصبيان ،مدرسة أبي فراس الحمداني في منطقة جبل
محسن ،حيث زرعوا مع طالبها أغراس الليمون في محيط املدرسة.

