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متفرقات
قرار أممي سادس حول البقعة النفطية
وهنا بيت القصيد بالنسبة إل��ى فريدة
ّ
ّ
فكل ما عندها ت� ّ
�رده إل��ى عائلتها.
حنا،
ه��ذه صفة ت�ع��ود إل��ى ج��دت�ه��ا ،وت�ل��ك إلى
وال��ده��ا ،وأخ ��رى إل��ى أم�ه��ا .لكن الحصة
ال�ك�ب��رى ت �ع��ود إل ��ى ج� ّ�دت�ه��ا ل��وال��ده��ا ،إذ
إن �ه��ا ت�ق�ط��ع ح��دي�ث�ه��ا ع��ن نفسها ف�ج��أة،
ل� �ت� �س ��أل« :ب� �ي� �س ��وا أح� �ك ��ي ع� ��ن س� �ت ��ي؟».
«مل� � ��اذا؟» ن �س��أل .اإلج ��اب ��ة ق��اط�ع��ة «ألن�ه��ا
امرأة عظيمة» .تشرح« :ستي كانت تتقن
الحياكة ،الشراشف التي كنا ننام عليها
م��ن حياكتها .وف��ي ح��رب ال �ـ 14ل��م تطعم
أوالده��ا طحني شعير على الرغم من أن
أرضها كانت صغيرة .ستي كانت تعرف
ّ
تعمل ك��ل ش��ي ب��ال�ح�ي��اة» .تعلمت منها
فريدة الكثير ،وكانت ّ
تحبها «كانت تقول
لي ،يا ستي مني تاجر بغيرك خسر .كيف
ما ّ
بدك تحبيها وتحترميها؟».
وال��ده��ا ك��ان ذك�ي��ًا ،كجدتها أي�ض��ًا« :ب��اع
ّ
ن �ص ��ف أرض� � ��ه ل �ك ��ي ي �ع ��ل ��م أخ� � ��ي .ص ��ار
ال �ن��اس ي �ق��ول��ون ،ي�ع�ق��وب ح�ن��ا ب�لا عقل.
عوض أن يرسل ابنه ليعمل على البحر،
ّ
ب ��اع أرض ��ه ل�ي�ع��ل�م��ه .وق ��د أق �ن��ع الطبيب
روز (م ��ن ق��ري��ة ع�ب��دل��ي امل� �ج ��اورة) ال��ذي
ك ��ان ي ��زورن ��ا ك��ل أس �ب��وع ب�م�ع��اي�ن��ة أه��ل
ال�ق��ري��ة م�ج��ان��ًا وت��وزي��ع األدوي� ��ة عليهم.
ّ
ومع انتشار املالريا ،طلب منه أن يعلمه
ّ
كيف يحقن اإلب��ر .علمه ،وص��ار املرحوم
بيي يعمل إبر وكل الضيع يجوا يعملوا
ّ
وأعدت أمي فرشة ومخدتني
اإلبرة عنا.
ّ
وشراشف وكل من يعمل إبرة كان يرتاح
ّ
عليها» .أم��ا والدتها فكانت «أق��ل ذك��اء،
تعط
لكنها كريمة بال عقل ،تحزن إذا لم
ِ
ّ
شيئًا لضيوفها ،وتقول لكل من يزورها
أو يتناول الطعام ف��ي منزلها :أن��ا اللي
ربحت جميلتك».
ال تنتهي قصص فريدة عن أهلها ،لكن
ال ب��د م��ن إي�ق��اف�ه��ا ف��ي م �ك��ان م��ا ل�ل�ع��ودة
إل��ى حياتها .وتفاجأ عندما تعرف بعد
ّ
كل ما روته عن والدها ،أنه توفي عندما
ك��ان��ت ف��ي ال �خ��ام �س��ة م��ن ال �ع �م��ر .ت�ت��ذك��ر

ال تحب أحدًا من
سياسيي اليوم ألنها
تعرف القدامى
درست حتى الصف
الرابع لكنها تعرف أكثر
لشغفها بالقراءة

جيدًا هذا اليوم« :حطوني عند الجيران،
كانوا بنات الجيران يطلوا لبرا ،ويفوتوا
ي� �ض� �ح� �ك ��وا .زع� �ل ��ت وض� �ل� �ي ��ت راي � �ح� ��ة ع
بيتنا .فتت ع األوض��ة عند بيي وصرت
أحكي حدو .لحد ما صرت صبية بقيوا
يذكروني شو حكيت وقت موتة بيي».
فريدة هي األصغر سنًا في البيت .عندما
ت ��وف ��ي وال� ��ده� ��ا ل ��م ت �ش �ع��ر ب ��ال� �ف ��راغ ألن
الجميع اه�ت��م ب�ه��ا «وع �م��ي ف�ت��ح ال��دك��ان
ورعانا وزوجته كانت تحبنا أيضًا» .ال
تروي حنا شيئًا من دون أن تقصد قول
شي من بعده .فأن يكون عمها قد رعاهم
واهتم بهم ،فهذا دليل على تضامن بني
أش�ق��اء ك��ان مضرب مثل ف��ي القرية «إذا
ً
اختلف شقيقان على قطعة أرض مثال
ك��ان ال�ن��اس ي�ق��ول��ون :ليش م��ا بيشوفوا
يعقوب حنا والياس حنا كيف عاشوا؟».
ّ
ت �ع��ل �م��ت ف ��ري ��دة ح �ت��ى ال ��راب ��ع اب �ت��دائ��ي.
درست السنة األخيرة في مدرسة داخلية
ف��ي ال�ب�ت��رون ،ث��م توقفت بسبب الوضع
ّ
امل��ادي «إال أن��ي أع��رف أكثر مما تعلمت
ألن��ي كنت أ ّق�رًا كثيرًا وال أزال» .انتساب
شقيقها ح��ن��ا إل ��ى ال �ح��زب االش �ت��راك��ي،
جعلها تتابع األخ�ب��ار من خ�لال جريدة
صوت الجبل التي كانت تصل يوميًا إلى
بيتهم .ال ت��زال تحفظ بيتني م��ن الشعر
ي �ق��والن« :ص ��وت ال�ج�ب��ل ب�ل�ب�ن��ان ،ح��ازت

ك ��ل االس �ت �ح �س��ان .ه ��اي أح �س��ن ج��ري��دة
بلبنان ،طالعها وأن��ت ال��رب�ح��ان» .ومنذ
ذلك الوقت بدأت تهتم بالسياسة.
ت��زوج��ت «خطيفة» ف��ي السابعة عشرة،
على الرغم من أنها كانت تحب شخصًا
آخر ،وكان كثر قد ّ
تقدموا للزواج منها،
ّ
ل �ك��ن «ام � ��رأة م��ن ال �ق��ري��ة ط��ب�ق�ت�ن��ي حتى
أت ��زوج زوج ��ي» ال��ذي ك��ان ق��د رآه��ا على
امل��رف��أ .س�ب��ب «ال�خ�ط�ي�ف��ة» ل�ي��س طائفيًا
ّ
وال طبقيًا« ،كل ما في األمر أن أهل جران
ال ي �ح �ب��ون أه ��ل ك �ف��رع �ب �ي��دا .أه ��ل ج ��ران
ي�ع�ت�ق��دون أن �ه��م أذك ��ى وأك� ��رم وق��اش�ع�ين
حالون .علمًا أني أحب الفغالية فهم أكثر
تواضعًا» .لم تندم على هذا الزواج ألني
«ع �ش��ت م�ب�س��وط��ة وم ��رت ��اح ��ة ،وأس �س��ت
ع��ائ�ل��ة ي�ح��ب أف ��راده ��ا ب�ع�ض�ه��م بعضًا»
تقول .ففريدة هي والدة أربعة اشخاص
(ح� �ن ��ان ،ك �م ��ال ،ه��ان��ي وج� � ��ورج) وج ��دة
لخمسة أح �ف��اد« .ل�ك��ن مل��اذا ل��م تتزوجي
الشخص ال��ذي كنت تحبينه؟» ،اإلجابة
ببساطة «ألن الزواج حظ ،بيدق ع الباب.
إذا لم تفتحي له بيخلع وبيفوت» .لكن
زواجها «خطيفة» لم يتسبب في قطيعة
م��ع أه�ل�ه��ا ،ال��ذي��ن صالحوها بعد شهر
بعدها إلى مجاريها.
فقط ،عادت األمور ّ
حتى أن شقيقها حنا أق��ام عندها نحو
ع �ش��ري��ن ع ��ام ��ًا ،وك� ��ان ي� ��زوه ال�ك�ث�ي��ر من
رجال السياسة .لذلك حني تسألها عمن
ّ
تتردد
تحب من رجال السياسة اليوم ال
ف ��ي ال� �ق ��ول إن� ��ه ال ي�ع�ج�ب�ه��ا أح� ��د «ألن ��ي
أعرف القدامى» .فهي تحب فؤاد شهاب...
وت� �ح ��ب أي� �ض ��ًا إي� �ل ��ي ال � �ف� ��رزل� ��ي .ح�ب�ه��ا
ل�ل�س�ي��اس��ة ج�ع�ل�ه��ا ت�ت�ق��ن مصطلحاتها
ّ
وتكون قناعاتها الخاصة ،وهي
الصعبة
ال ّ
تغير آراء ه��ا بسهولة خصوصًا انها
ّ
َ
والسير.
تقرأ الجريدة كل يوم ،عدا الكتب ِ
وبناء على ما تسمعه من أخبارّ ،
ً
تهدد
بالعمل لصالح زعيم ومقاطعة آخر ،وال
تتأخر في طلب مساعدة األصدقاء الكثر
من أجل تحقيق هدفها.

مرضى مستشفى الفنار محاصرون بالنسيان والديون
كامل جابر
«نصف مرضى مستشفى الفنار في محلة
املصيلح ـ ق�ض��اء ال��زه��ران��ي م�ن�س�ي��ون ،ال
أهل وال أقارب يزورونهم» ،يقول الطبيب
املعالج د .حسن طفيلي لتالمذة الصفوف
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ف��ي ث��ان��وي��ة ال�س�ي��دة ل�ل��راه�ب��ات
األنطونيات في النبطية .التالمذة كانوا
ي � ��زورون امل�س�ت�ش�ف��ى ل�ل��وق��وف ع�ل��ى واق��ع
امل��رض��ى ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون ع��زل��ة اجتماعية،
وتقنينًا ف��ي ال ��دواء وال �ع�لاج ،ف��ي انتظار
إفراج وزارة الصحة العامة عن املستحقات
امل��ال �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى ،وال �ت��ي
ً
تأتي متأخرة شهورًا وحتى فصوال.
ويلفت طفيلي على مائدة غ��داء مشتركة
بني املرضى والتالمذة إلى أن نفقة عالج
امل�ق�ي�م�ين ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ت�ق��ع ع�ل��ى عاتق
الوزارة« ،لكن املستشفى يعيش حالة عجز
دائمة ويضطر لتغطيته بتراكم الديون،
ّبينما تتعاطى معه ال ��وزارة على أساس
أن � ��ه م�س�ت�ش�ف��ى ع � ��ادي وه � ��ذا ال ي �ج ��وز».
هكذا ،تضطر املؤسسة إلى ش��راء الطعام
وال� �غ ��ذاء واألدوي� � ��ة م��ن م��ؤس �س��ات طبية
وت �ج��اري��ة ل�ت��وف�ي��ر اح �ت �ي��اج��ات امل��رض��ى.
ّ
وي��وض��ح ط�ف�ي�ل��ي أن امل�س�ت�ح�ق��ات امل��ال�ي��ة
ً
امل �ت��أخ��رة أص�ل��ا ال ت � ��وازي االح �ت �ي��اج��ات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ل �ل �م��رض��ى ،ب ��ل ت �س��دد ج� ��زءًا من
ال��دي��ون املطلوبة ،وي��دخ��ل املستشفى في
دائ� ��رة دي ��ون إض��اف �ي��ة .ال�ل�اف��ت م��ا يقوله
ال� �ط� �ب �ي ��ب ل �ج �ه ��ة ع� �ج ��ز امل �س �ت �ش �ف��ى ع��ن
تغطية العمليات الجراحية أو ال�ح��االت
املرضية للمرضى النفسيني أو العقليني
ال ��ذي ��ن ت �س �ت��دع��ي أوض��اع �ه��م ن�ق�ل�ه��م إل��ى
مستشفيات خاصة أو حكومية.
وكيف يسد النقص؟ يسأل أحد التالمذة

ب ��اس� �ت� �غ ��راب .ي �ج �ي��ب ط �ف �ي �ل��ي« :ن� �ح ��اول
االت �ص��ال ب��ذوي �ه��م ،فيستجيب ال�ب�ع��ض،
وال� �ب� �ع ��ض اآلخ� � ��ر ي �ب �ق��ى خ� � ��ارج ال �س �م��ع،
ف� �ن� �ض� �ط ��ر إل � � ��ى االت � � �ص � � ��ال ب� �م ��ؤس� �س ��ات
أو م ��رج �ع �ي ��ات خ� ��اص� ��ة ،أو االس �ت �ع��ان��ة
بتقديمات مجانية لبعض املستشفيات».
ثمة مشكلة أخ��رى ت ��وازي ال��دف��ع املتأخر
للمستحقات ،هي أن وزارة الصحة تدفع

بطاقة تعريف
م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ف� �ن ��ار م �س �ت �ش �ف��ى خ� ��اص،
أنشأه وزير الصحة الراحل املرحوم عبد
الرحمن اللبان هو واث�ن��ان من رفاقه في
ال �ع��ام  ،1967ف��ي م �ك��ان م�م�ي��ز ع�ل��ى ت�لال
ب�ل��دة امل��روان�ي��ة (ال��زه��ران��ي) ،وه��و مؤلف
ّ
م��ن ث�ل�اث ط �ب �ق��ات ت �ت ��وزع ب�ح�س��ب ح��ال��ة
امل ��رض ��ى؛ وه ��و م�س�ت�ش�ف��ى خ ��اص ب��ذوي
الحاجات الخاصة واألم ��راض العصبية
والنفسية والعقلية؛ وكذلك املدمنني على
امل �خ��درات ،ت��دي��ره ع��ادل��ة ال�ل�ب��ان وابنتها
ال ��دك� �ت ��ورة س� �م ��ر .ي �ض��م امل �س �ت �ش �ف��ى ف��ي
ج�ن��اح��ه ال �غ��رب��ي ،ال ��ذي ي�ب�ع��د ن�ح��و 300
متر عن املدخل الشمالي ،حيث يقع مبنى
اإلدارة ،ن�ح��و م�ئ�ت�ين وخ�م�س�ين م��ري�ض��ًا
متخلفًا عقليًا أو مصابًا بمرض نفسي
أو عصبي ،م��ن ب�ين ه��ؤالء امل��رض��ى نحو
 60ام ��رأة خصص لهن ج�ن��اح خ��اص مع
باحة ّ
مسيجة.

م �ب �ل �غ��ًا زه � �ي � �دًا ،ه ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن  15أل��ف
ليرة للمريض املزمن ،و 24ألفًا للمريض
ال �ع �ق �ل��ي؛ «ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال ف� ��رق ب�ي�ن ه ��ؤالء
املرضى في الدرجات وفي العالج؛ وهذه
ً
امل�ب��ال��غ غير ك��اف�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن أن ال ��وزارة
تتأخر في دفع مستحقات األطباء الذين
يعاينون املرضى» .تتعدد األسباب التي
تأتي ب�ه��ؤالء امل��رض��ى إل��ى املستشفى من
مختلف املناطق اللبنانية ،وبعضهم على
درجات علمية ووظيفية متفوقة ،لكن وفي
حاالت كثيرة تأمل السيارة اآلتية بهم إلى
مقرهم (األبدي) أال تعود ثانية ،ما يؤدي
إل��ى ت��راج��ع حالتهم الصحية والنفسية.
س�ن��ة ،ث�ل�اث ،ع�ش��ر ،ورب �م��ا ع �ش��رون سنة،
ق� ��د ت �م ��ر ع �ل ��ى ب �ع �ض �ه��م م� ��ن دون رؤي� ��ة
أه�ل�ه��م ث��ان �ي��ة .أح ��د امل��رض��ى ال ي ��زال هنا
منذ اف�ت�ت��اح املستشفى ،وب��ات ال�ي��وم في
س��ن متقدمة ج �دًا .وم�ن��ذ أع ��وام ع��دة أت��ى
ذوو مريض آخر وفوجئوا بأنه توفي من
سنوات عدة« ،ألن وسيلة االتصال معهم
كانت مستحيلة» ،بحسب طفيلي.
وم��ن امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا املستشفى
اس �ت�ه �ت��ار األه� ��ل وع� ��دم امل �ت��اب �ع��ة بحسب
ش � �ه ��ادة ع ��ادل ��ة ال� �ل� �ب ��ان ،أرم � �ل ��ة ص��اح��ب
املؤسسة .ت�ق��ول« :ق��د نوفر لهم حاجتهم
املطلوبة ،لكن من أين نأتي لهم بالحنان
وال �ع��اط �ف��ة؟ ه �ن��اك م��رض��ى ك �ث��ر ي�ش�ف��ون
شفاء تامًا ،لكن ذويهم ال يستقبلونهم ،ما
يؤدي إلى تراجع حالتهم النفسية ثانية،
فنضطر حينها إلى توفير املنامة والعمل
لهم» .ويلفت طفيلي إل��ى أن «العديد من
املرضى يشفون نتيجة العالج ،لكنهم ال
يجدون من يخرجهم من هنا فيضطرون
إل��ى العمل في خدمة رفاقهم ،في املطبخ
أو اإلدارة».

ّ
صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة أول من أمس على مشروع القرار
ّ
السادس املتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية الناتج من
العدوان اإلسرائيلي في تموز عام  ،2006وطالبت الحكومة اإلسرائيلية
ّ
مجددًا بتحمل املسؤولية وتقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان
ّ
والبلدان األخرى التي ّ
وصوتت  165دولة
تضررت مباشرة منها.
لصالح مشروع القرار في مقابل  8دول ّ
صوتت ضده ،بينها إسرائيل،
الواليات املتحدة ،كندا وأستراليا ،فيما امتنعت  6دول عن التصويت
وغابت  14دولة .وجاء القرار نتيجة جهود حثيثة لبعثة لبنان الدائمة
في نيويورك ووزارة البيئة.

 14مدرسة رسمية تحيي امليالد في الشياح
ً
مؤسسة الرؤية العاملية أمس حفال فنيًا لألطفال ،أدى خالله
نظمت
ً
عشرون طفال وطفلة أغاني ميالدية على خشبة مسرح مركز بيت
الطبيب في بيروت .ويأتي هذا النشاط جزءًا من مشروع بناء السالم
الذي أطلقته املؤسسة في العام  .2006وقالت ّ
منسقة املشروع كارال
مخايل «الهدف من النشاط فهم املعنى الحقيقي للعيد ،وحاولنا
من خالله أن ّ
نفسر لألطفال ،مهما كانت خلفيتهم الدينية البعد
ّ
األعمق لعيد امليالد» .وقد طرح متطوعو املؤسسة فكرة هذا النشاط
امليالدي منذ بضعة أشهر ،كما طرحت الفكرة على األطفال في
املدارس الرسمية الـ 14شريكة املؤسسة في عملها في املنطقة .ولقي
النشاط تجاوبًا لدى أهالي األطفال من كل الطوائف.

اللجنة العليا ّ
للمدرسني املتعاقدين تعتصم األربعاء
أعلنت اللجنة العليا للمدرسني املتعاقدين في مرحلة التعليم
األساسي مشاركتها في االعتصام واإلضراب الذي دعا إليه
اتحاد لجان املتعاقدين في التعليم الثانوي واألساسي الرسمي،
األربعاء املقبل .ودعت جميع ّ
املدرسني املتعاقدين في مرحلة
التعليم األساسي إلى املشاركة الفاعلة في االعتصام اعتراضًا على
سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة التربية حيال قضاياهم ،إن
لجهة السير بمشروع قانون املباراة املفتوحة املجحف ،او لجهة
إغراق املدارس الرسمية باملتعاقدين الجدد من دون الحاجة إليهم
واقتطاع ساعات التعاقد من املتعاقدين القدامى لصالح متعاقدين
ّ
جدد .وذكرت اللجنة بمطالبها املزمنة املتمثلة برفع أجر الساعة
التعليمية ،وإتاحة الضمان الصحي واالجتماعي لجميع املدرسني
املتعاقدين ،ودفع بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي ،وصرف ما تبقى
من مستحقات العام الدرسي  ، 2011 – 2010علمًا ان وزارة التربية
كانت قد أعلنت أن املستحقات ستصرف في  23من الشهر الجاري،
األمر الذي لم يحدث.

فجلة عمالقة في كفررمان
قطف املزارع حسني علي حمزة فجلة
عمالقة تزن  11كيلوغرامًا من حقله
في سهل امليذنة ،شرقي كفررمان
(كامل جابر) .وقال إن طول الفجلة مع
األوراق بلغ مئة سنتيمتر ،موضحًا أن
عمرها نحو أربعة أشهر .ولفت إلى أنه
قطف عدة فجالت كبيرة خالل املوسم
الشتوي ،مرجحًا أن «البذرة تلعب دورًا
بارزًا في كبر الحجم ،من دون أن نتتجاهل أرض كفررمان الخصبة
وخصوصًا في سهل امليذنة» .وذكر حمزة أن أوراق الفجلة خضراء
«داكنة وصلبة وحيوية ،ما يعني أنها صالحة لألكل» .وأكد أنه
سيعرضها للبيع أو «يقدمها هدية بمناسبة عيد امليالد».

حقوق املرأة في البداوي
نظمت املنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية ورشة عمل حول
حقوق املرأة في مكتبة العودة في صالة مركز الشباب الفلسطيني
في مخيم البداوي .ولفتت أمينة املنظمة فاطمة السعيد إلى «أهداف
وبرامج املنظمة لتوعية وتثقيف النساء الفلسطينيات ،وتمكينهن
من امتالك املعرفة في حقوقهن» .من جهته ،عرض مسؤول الجبهة
الديموقراطية لتحرير فلسطني في املخيم عاطف خليل« ،املراحل
التاريخية للظلم الذي لحق باملرأة على مدار القرون السابقة،
والتغييرات التي طرأت على حقوقها بعد تأسيس األمم املتحدة،
واملصادقة على اتفاقية السيداو التي ّ
نصت على إلغاء التمييز ضد
املرأة» .وأكد أنه «يجب انتزاع حقوق املرأة ومساواتها بالرجل ،بعدما
أكدت من خالل العديد من املحطات النضالية والثورات أنها قادرة
على تحمل املسؤوليات التي تولى إليها».
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