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متفرقات
تهدف
املسيرة إلى
كسر الصورة
ّ
النمطية
عن العامل
األجنبي
(مروان
طحطح)

ل��م ي�ك��ن ي��وم األح ��د يجعل ال �ش��وارع في
ب�ي��روت شبه خالية ،ل�ك��ان ل�لأم��ر بعض
ّ
ال �ن �ت ��ائ ��ج ال � �ك ��ارث � ّ�ي ��ة ،ب �م ��ا أن س��ائ �ق��ي
ال �س �ي ��ارات امل� � � ّ
�ارة إل ��ى ج��ان��ب امل �س �ي��رة،
ّ
ّ
معهم ،صوبوا أنظارهم
وجميع الركاب ّ
نحو املسيرة وكأنهم يشاهدون إحدى
عجائب الدنيا.
كل هذا االندهاش ،ولم يقترب أحد ليسأل
املسيرة .أح��د امل��ارة على
ع��ن الغاية م��ن ّ
الكورنيش ق��ال إن��ه ق��رأ إح��دى الالفتات
وه��ي ت�ق��ول «ع��ام�ل�ات ال�خ��دم��ة امل�ن��زل� ّ�ي��ة
ّ
لسن ع �ب��دات» .م��ن هنا ف� ِ�ه��م أن املسيرة
ض � ّ�د اس �ت �ع �ب��اد ال �ع��ام�ل�ات األج �ن �ب �ي��ات،
لكنه سرعان ما تساءل من بعدها« :إذا
ُ ّ
ل ��م ي ��ك ��ن ع� �ب ��دات ،ف �ل� َ�م ن�س�ت�ق��دم�ه� ّ�ن إل��ى
م�ن��ازل�ن��ا إذًا؟»! ي�ض�ي��ف ال �ش��اب أن ��ه «ال
يمتلك واحدة في منزله ،لكن من لديهم

رغم كل الدهشة
لم يقترب أحد ليسأل عن سبب
تنظيم المسيرة
خ ��ادم ��ة ف��إن �ه��م ب��ال �ط �ب��ع ي�م�ت�ل�ك��ون�ه��ا».
ه��ل ن�ح��ن ف��ي س ��وق ال �ن �خ��اس��ة؟! إح��دى
ال�ع��ام�لات األجنبيات (ت��رف��ض أن تذكر
ّ
األفريقية ،تقول «فقط
اسمها) من بنني
ّ
ألننا ننظف املنازل ّ ونمسح األرضيات،
ّ
ُ
ف��إن ه��ذا ال يعني أن��ه يجب أن ّيقلل من
اح�ت��رام�ن��ا ،ل�ك��ن املشكلة ه�ن��ا ،أن ��ه ليس
ّ
ّ
رب العمل فقط م��ن يقلل م��ن احترامنا،
ّ
ّ
عنصرية يمارسها
بل هي عملية تفريق ّ
ح �ت��ى األط � �ف� ��ال ف ��ي ح ��ق �ن ��ا .ألق � ��وم ب��أي
علي أن أحصل على إذن ّ
شيء هناّ ،
ربة
املنزل .إن كنت أريد أن أدخل الحمام أو
ّ
فعلي دائمًا
أتناول طعامي أو الخروج،
ّ
ّ
يتذمرون ألن
أن أحصل على إذنها .ثم
العاملة هربت من املنزل» .وتضيف املرأة
ّ
البينينية« ،نسبة املغتربني اللبنانيني
أيضًا كبيرة ،لكن هل تعاملهم الشعوب

ال� �ت ��ي ت �ح �ت �ض �ن �ه��م ب� �ه ��ذه ال� �ط ��ري� �ق ��ة؟».
خ�ل�ال امل�س�ي��رة ّ
ردد ال �ع� ّ�م��ال ش�ع��ارات�ه��م
ال�خ��اص��ة ،بلغاتهم ،وأن �ش��دوا أغانيهم
ورق � �ص� ��وا ع �ل��ى أن �غ ��ام �ه ��ا ،ل �ك��ن ب �ع �ي �دًا
ع� � ��ن امل� � �س� � �ي � ��رة ،ول � � � �ق� � � ��اءات ال � �ع� ��ام �ل�ات
الفيليبينيات في يوم العطلة في بعض
م�ق��اه��ي وم�ط��اع��م ال�ح�م��را ،ك��ان��ت إح��دى
العامالت الفيليبينيات على بعد أمتار
قليلة من مواطناتها تمارس عملها على
نحو طبيعي يوم األحد .إحدى السيدات
ترمي في أحضانها ابنتها التي تصرخ
ّ
تتوجه هي إلى
باكية في الشارع ،بينما
ّ
إح��دى واج�ه��ات امل�ح��ال .خ�لال املهرجان
ّ
ل��م ت�ن� َ�س امل�ه��اج��رات زميالتهن اللواتي
ّ
ّ
ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن امل �ش��ارك��ة« ،ل �ي��س ألن�ه��ن
ّ
لم ي��ردن ذل��ك ،بل ألن ّ
ثمة نظامًا يسمح
ّ
ّ
بحرمانهن مغادرة املنزل والتمتع بيوم
عطلة».
ك��ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا األخ ��رى رب�م��ا ال
يجوز هنا أن ننتظر ّ
تغير املجتمع حتى
ت�ت�غ� ّ�ي��ر ال �ق��وان�ي�ن ،ب��ل ب �ع �ي �دًا ع��ن ال ��رأي
ّ
ّ
والعنصرية ،يجب أن
والعصبيات
العام
ّ
يأخذ القانون الخطوة العقالنية األولى
حتى يرسي قواعد التعامل الصحيحة
ب�ين ال�ع��ام��ل األج�ن�ب��ي وص��اح��ب العمل.
ه �ك��ذا ي �ف��رض ع�ل�اق��ة ع ��ادل ��ة وم�ن�ص�ف��ة
ّ
ورب العمل،
للطرفني ،العامل األجنبي
إذ تطالب حملة «في شي غلط ...بنظام
ال� �ك� �ف ��ال ��ة ال� � �خ � ��اص ب � �ع� ��ام �ل�ات امل � �ن� ��ازل
امل �ه��اج��رات» الحكومة ب��إع�ط��اء عامالت
ّ
امل� � ّن ��ازل ح �ق��وق �ه��ن ال �ع� ّ�م��ال �ي��ة ،وخ��اص��ة
ح��ق �ه��ن ف��ي ال�ت�م�ت��ع ب �ي��وم ع�ط�ل��ة خ��ارج
امل� �ن ��زل ،وس ��اع ��ات راح� ��ة م� �ح � ّ�ددة خ�لال
النهار ،وفي إنهاء عقد العمل واالنتقال
إل ��ى ص��اح��ب ع�م��ل آخ ��ر ك�ب��اق��ي ال�ع� ّ�م��ال
في لبنان .كذلك تطالب الحملة بإعفاء
ّ
القانونية
صاحب العمل من املسؤولية
ات � �ج� ��اه ال� �ع ��ام� �ل ��ة ،وم� ��راج � �ع� ��ة اآلل � �ي ��ات
امل �ع �ت �م��دة الس� �ت� �ق ��دام ع ��ام�ل�ات امل� �ن ��ازل
امل� �ه ��اج ��رات وت �ش��دي��د امل��راق �ب��ة ع�ل�ي�ه��ن،
وخفض تكاليف االستخدام.

ّ
مخالفات البداوي تنفجر :ثالثة قتلى و 10جرحى
البداوي ـ «األخبار»
ب �ع��د  11ي��وم��ًا م ��ن م�س�ل�س��ل م�خ��ال�ف��ات
ال� �ب� �ن ��اء ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� � �ب � ��داوي وف �ش��ل
ك� ��ل امل� � �ح � ��اوالت األم� �ن� �ي ��ة وال� �ت ��دخ�ل�ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي وق �ف ��ه ،ان �ف �ج��ر ال��وض��ع
أم��س ب�ين ال �ق��وى األم�ن�ي��ة واأله��ال��ي ما
أدى ال ��ى س �ق��وط ث�لاث��ة ق �ت �ل��ى ،أح��ده��م
م��ن ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،ون�ح��و عشرة
جرحى أربعة منهم في حال الخطر.
ت �ف� ّ�ج��ر ال ��وض ��ع األم � �ن ��ي ب �ع��د ال �س��اع��ة
السادسة من مساء أمس ،عندما كانت
دوري� ��ات للجيش وق ��وى األم ��ن تالحق
م�خ��ال�ف��ي ال �ب �ن��اء إلي �ق��اف �ه��م ع��ن ال�ع�م��ل،
ف�ح�ص��ل إش �ك��ال ب�ين ال�ع�ن��اص��ر األم�ن�ي��ة
واأله��ال��ي في ح� ّ�ي وادي النحلة ،الذين
ح��اول��وا منع ه��دم مخالفة ب�ن��اء ،فوقع
ت�لاس��ن ب�ين ال�ط��رف�ين س��رع��ان م��ا تطور
إلى رشق األهالي العناصر بالحجارة،
تبعه تبادل إلطالق النار بني الطرفني،
وراف� �ق ��ه إع� �ت ��داء ش � ّ�ب ��ان ع �ل��ى س �ي��ارات
ال�ع�ن��اص��ر األم�ن�ي��ة ،م��ا أدى إل��ى تحطم
إح��داه��ا وتكسيرها وإل��ى ح��رق أخ��رى،
األم � ��ر ال � ��ذي اس �ت��دع��ى ط �ل��ب ت �ع��زي��زات
عسكرية إض��اف�ي��ة ب��ال�ت��زام��ن م��ع ظهور
م �س �ل��ح .وف �ي �م��ا أغ� �ل ��ق ش � ّ�ب ��ان م��داخ��ل
ح� ّ�ي وادي النحلة ب��اإلط��ارات املشتعلة
وال�ح�ج��ارة ،ض��رب الجيش طوقًا أمنيًا
ح��ول��ه ،وان �ت �ش��ر ع �ن��اص��ره ب�ك �ث��اف��ة في
ب �ق �ي��ة أن� �ح ��اء ال � �ب� ��داوي ،خ �ص��وص��ًا ف��ي
محلة امل�ن�ك��وب�ين ال�ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى تخوم
ج�ب��ل م�ح�س��ن ،وج�ب��ل ال �ب��داوي وأح�ي��اء
ال �ب��داوي ال��داخ�ل�ي��ة وال�ط��رق��ات الفرعية
ً
وأوتوستراد ال�ب��داوي ال��دول��ي ،وص��وال
إل� ��ى م �ح �ي��ط م �خ �ي��م ال � �ب� ��داوي وط��ري��ق
العيرونية التي تربط املنطقة بالطريق
الرئيسية املؤدية إلى منطقة الضنية.
وأع �ل �ن��ت امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي ـ شعبة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة في
بيان أن��ه اث�ن��اء قيام قطعات م��ن سرية

ط��راب �ل��س ف ��ي وح � ��دة ال � ��درك االق �ل �ي �م��ي
تؤازرها قوى من وحدة القوى السيارة
وال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ق �م��ع م �خ��ال �ف��ات
البناء في بلدة وادي نحلة ــــ البداوي،
ت �ج �م �ه��ر ع� ��دد م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن وع �م ��دوا
ال� ��ى رم� ��ي ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة ب��ال �ح �ج��ارة

الرخص
أوال وأخيرًا
ً
بعدما وصلت األمور إلى نقطة الالعودة،
اجتمع املدير العام لقوى األمن الداخلي
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال �ع �م �ي��د روج � �ي� ��ه س ��ال ��م م��ع
مجموعة من ضباط منطقة الشمال في
م�ك�ت��ب ق��ائ��د امل�ن�ط�ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة العميد
محمود العنان في سرايا طرابلس لبحث
ال� �خ� �ط ��وات ال�ل��ازم� ��ة مل ��واج� �ه ��ة م�س�ل�س��ل
املخالفات.
وق� � ��د ت� ��رك� ��ز االج � �ت � �م� ��اع ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة
األوض � ��اع األم �ن �ي��ة وط ��رق ال��وص��ول إل��ى
حل املسألة ونزع املخالفات في البداوي
وب �ع��ض امل�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة أي �ض��ًا .وف��ي
اإلط � � � ��ار ن� �ف� �س ��ه ،ال� �ت� �ق ��ى ال �ع �م �ي ��د س��ال��م
العشرات من رؤساء بلديات عكار واملنية
ـ �ـ ال�ض�ن�ي��ة ،وب �ح��ث م�ع�ه��م ف��ي م�خ��ال�ف��ات
البناء املنتشرة في مناطقهم .وقد طالب
ه ��ؤالء بنقل وج �ه��ات ن�ظ��ره��م إل��ى وزي��ر
الداخلية ،إلعطاء البلديات الحق في منح
تراخيص البناء ،منعًا النتشار األبنية
املخالفة.

وم ��ن ث��م اط�ل�اق ن ��ار مل�ن�ع�ه��ا م��ن تنفيذ
م�ه��ام�ه��ا ف ��ردت ال �ق��وى االم �ن �ي��ة ب��امل�ث��ل،
مما ادى ال��ى ج��رح خمسة عناصر من
ق��وى األم ��ن وع ��دد م��ن امل��واط�ن�ين نقلوا
الى املستشفيات حيث استشهد الحقًا
ال�ع��ري��ف ع�ل��ي ص�ق��ر وت��وف��ي امل��واط�ن��ان
م .س .وم .ر .كما اح��رق��ت آليتان لقوى
األمن وتضررت اليات اخرى.
ً
وليال تم قطع الطريق في بلدة بدنايل
البقاعية إحتجاجا على إستشهاد إبن
البلدة العريف صقر.
وكانت كل املحاوالت األمنية والتدخالت
ال�س�ي��اس�ي��ة أخ�ف�ق��ت ف��ي وق ��ف مسلسل
امل �خ��ال �ف��ات .وأول م��ن أم� ��س« ،أث �ب �ت��ت»
ال��دول��ة عجزها ع��ن ف��رض هيبتها ،في
مواجهة قسم كبير من املواطنني الذين
اس �ت �غ �ل ��وا ال� �ف ��رص ��ة ل �ت �ش �ي �ي��د األب �ن �ي��ة
املخالفة على عني القانون .ولم تستطع
ال �ق��وى األم �ن �ي��ة إج �ب��ار امل�خ��ال�ف�ين على
التزام املهلة التي كانت قد ّ
حددتها في
الخامس والعشرين من الجاري إلزالة
كل املخالفات التي انطلقت في الثامن
عشر منه.
ف� �ب� �ع ��د ي� ��وم�ي��ن ع� �ل ��ى ان � �ت � �ه� ��اء امل� �ه� �ل ��ة،
أع� � � � � ّ�دت ت� �ل ��ك ال� � �ق � ��وى ال� � �ع � ��دة ودخ� �ل ��ت
األح�ي��اء املخالفة ،ومنها وادي النحلة
ً
وامل �ن �ك��وب�ي�ن وج �ب��ل ال � �ب� ��داوي ،وص ��وال
إل ��ى م�ن�ط�ق��ة امل �ل��ول��ة ،ل��وض��ع ح��د ل�ه��ذه
املخالفات ،إال أنها كما دخلت ،خرجت،
وب� �ق� �ي ��ت األم � � ��ور س ��ائ� �ب ��ة وك� � ��أن ش�ي�ئ��ًا
ل��م ي�ح�ص��ل .ول��م ت�ن�ف��ع ال�ن�ق��اط ال�ث��اب�ت��ة
ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ع�ل��ى م��داخ��ل ال �ش��وارع
الرئيسية ،بمساعدة ق��وة م��ن الفهود،
مل � �ن ��ع دخ � � � ��ول م � � � ��واد ال � �ب � �ن � ��اء .وب �ق �ي��ت
إج� � � ��راء ات ب�ل�ا م �ف��اع �ي��ل ،ب �ع��دم��ا آث ��رت
تلك ال�ق��وى ع��دم االص�ط��دام باملواطنني
املخالفني ،وخصوصًا الذين كانوا في
طور االنتهاء من بناء سقوف الباطون
الخاصة بهم ،بعدما حملوا أسلحتهم
للدفاع عنها.

قتيل خالل تصوير فيلم في جرود كفرزبد
في جرود بلدة كفرزبد (نقوال أبو رجيلي) ،وفي أثناء تصوير
مجموعة من طالب إحدى الجامعات ،ظهر يوم أمس ،فيلمًا وثائقيًا
عن طريقة عيش عائلة كردية تقطن في بلدة برالياس ،توجه عدد
ّ
اللبنانية ـ السورية في تلك
من الشبان صعودًا باتجاه الحدود
املنطقة ،وعند اقترابهم من أحد املواقع العسكرية السورية ،أطلق
عناصر املوقع النار باتجاههم ،فأصيب الفتى باسل بكري (15
عامًا) برصاصة في بطنه ّ
سببت له نزفًا حادًا .حضرت إلى املكان
قوة من الجيش اللبناني وعملت مع فرقة من الدفاع املدني على نقل
الجريح إلى مستشفى البقاع ،لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا
بجراحه.
شاهد عيان صودف وجوده في تلك املحلة قال لـ«األخبار» إن
«عناصر الجيش السوري أطلقوا النار على الشبان بعدما كانوا
قد وجهوا إليهم عدة تحذيرات ملنعهم من االقتراب من املواقع
ّ
العسكرية ،ويبدو ّأن الشبان لم ينتبهوا إلى ذلك ،فحصل ما
ّ
حصل» ،الفتًا إلى أن والد القتيل أصيب بكسر في رجله بعدما زلت
به القدم أثناء هروبه من إطالق النار.

قداديس وزياحات أحد الشعانني ّ
عمت املناطق
احتفلت الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانني،
فأقيمت القداديس االحتفالية في أديرة وكنائس مختلف املناطق
اللبنانية ،واستبدلت العظات بقراءة البيان الصادر عن بطريركية
انطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس التي تدعو إلى وحدة
الكنيسة وإلى الصالة في هذه األيام ،حيث تسيطر الظالمية على
منطقتنا ،متضرعني إلى الله أن يفك أسر املطرانني بولس وإبراهيم.

عبيه  -عني درافيل طالبت بإغالق مطمر النفايات
أعلن رئيس بلدية عبيه  -عني درافيل
غسان حمزة (الصورة) ،في بيان ،أن
املجلس البلدي سيتقدم األسبوع املقبل،
أمام مجلس شورى الدولة ،بمراجعة
إبطال مع وقف تنفيذ ملرسوم توزيع
عائدات الصندوق البلدي املستقل رقم
 10234تاريخ  8نيسان  .2013وأكد
أن «هذا املرسوم ،على غرار املراسيم
السابقة ،ضرب ُعرض الحائط بأصول
توزيع األموال وقواعده التي نصت عليها املراسيم والقوانني
املرعية».
واستغرب حمزة «إمعان وزارتي الداخلية واملالية في مخالفة
املرسوم  1917وتجاهل زيادة عائدات البلدية التي تحملت وتتحمل
نفايات أكثر من  275بلدية في أقضية بيروت وجبل لبنان» .وأشار
إلى أن «أهالي بلدة عبيه – عني درافيل وجميع أهالي قرى غرب
عاليه املحيط بمطمر النفايات لن تقبل أي تمديد إضافي له ،ونجدد
دعوتنا إلى إيجاد بديل منه ،ونحن بصدد إعالن سلسلة تحركات
واعتصامات سينفذها أهالي املنطقة رفضًا له».

الجيش يحمي فقمة صور
ربما لم ُيرق الفقمة التي لجأت إلى بحر صور (آمال خليل) قبل
أيام ،نقلها إلى شاطئ البياضة الذي ال يرتاده أحد ،فعادت إلى
ميناء صور سابحة مسافة نحو  20كيلومترًا ورست على أحد
زوارق الصيادين .وملواجهة إصرار الفقمة على االستقرار في ميناء
صور بني الناس ،قررت إدارة املحمية بالتنسيق مع وزارة البيئة
وفريق طبي هولندي متخصص ترحيلها إلى بيئتها األصلية في
املياه الباردة .حتى ذلك الحني ،جرى التحفظ عليها في مكان آمن
بحماية وحراسة مشددة من الجيش اللبناني وشرطة بلدية صور
وفريق عمل املحمية .وكانت محمية شاطئ صور الطبيعية قد
نقلتها بهدف حمايتها من احتمال أذيتها.

حريق يخنق صيدا
اندلع حريق كبير في مستودع يحيى الحريري لجمع الخردة
وإعادة تدوير املواد البالستيكية الذي يقع في منطقة الحسبة عند
مدخل صيدا الجنوبي .وأسهمت الرياح القوية الحارة في سرعة
االشتعال ،وامتد الحريق إلى البساتني املحيطة باملعمل .الحريق
الذي استنفر جهود فرق الدفاع املدني واإلطفاء في املنطقة ،أدى إلى
إصابة ثالثة أشخاص .وطالب رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
باالستعانة بطوافة للجيش إلخماد الحريق الذي هدد مستودعًا
مجاورًا لتجميع أسطوانات األوكسجني.

