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عبد اللطيف مملوك*

عندنا في محافظة الشمال أكثر من ثمانمئة ألف 
وأوتوبيس  وف��ان  وتاكسي  بين خاصة  س��ي��ارة: 
يقع  واح��د،  مركز  في  تعاين جميعها  وشاحنة، 
عند منطقة "الفّوار" بين مثلث الضنية – زغرتا 

– ط��راب��ل��س، وف���ي ه���ذا ال��م��رك��ز ث��اث��ة م��س��ارب 
للمعاينة. وعدد أيام السنة العملية ال يزيد على 
280 ي��وم��ًا... فيكون م��ع��دل وص���ول ال��س��ي��ارات 
الى مركز المعاينة المذكور – نظريًا وحسابيًا – 

2500 سيارة في اليوم الواحد!
واألداء  ال�����ج�����ودة،  ال���ع���ال���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ورغ�������م 

المتكامل: إدارة وتقنيين، فإنه من المستحيل 
أن تتم تلك المعاينة من دون أن ت��رى صفوف 
السيارات من مركز المعاينة الى مركز الريجي في 
القبة! ومن القاصدين للمعاينة من ينتظر أكثر 
من عشر ساعات... ومنهم من يعود أدراجه من 

دون ان يصل "الدور" اليه.
العلم ان ه��ن��اك ع���ددًا غير قليل م��ن تلك  م��ع 
المعاينة  اج��راء  عن  أصحابها  يتخلف  السيارات 
ألن��ه��م م���ن "ال��م��دع��وم��ي��ن" وش�����ذاذ اآلف�����اق وم��ن 

الذين "مش فارقة معهم"!
فمتى يعي المسؤولون مدى معاناة الناس من 

اصحاب السيارات؟ 
كامنا هذا يستند الى أرقام وليس الى أوهام 
أو مخاوف. عدد كبير جدًا من السيارات على ثاثة 
القبة غير سالكة في  مسارب، عدا عن ان طريق 
ال��دن��ي��ا وال تقعد،  ت��ق��وم  ع��ن��دم��ا  معظم األح���ي���ان، 
قنصًا وق��ذائ��ف وت��ب��اداًل كثيفًا إلط��اق ال��ن��ار، مما 
يستوجب اختيار طريق مجدليا من أبي سمراء أو 

من الكورة تجنبًا لما ال تحمد عقباه.
ليس  الشمال،  محافظة  أه��ل  جميع  وشكوانا، 
المعاينة.  تجري  الى  المؤسسة  قدر  من  انتقاصًا 
تتمتع   – ال��م��ؤس��س��ة  أي   - ان��ه��ا  أس��ل��ف��ن��ا،  فكلما 
وطاقم  الحديثة  االلكترونية  وال��م��ع��دات  بالخبرة 
م���ن ال��ف��ن��ي��ي��ن واالداري�����ي�����ن ت��ح��س��د ع��ل��ي��ه. ول��ك��ن 
عندما ب��دأت المؤسسة أعمالها عام 2004 – أي 
 150 تصنيف  على  وحصلت  سنين،  عشر  قبل 
وتخضع للرقابة )Audit(، لم يكن عدد السيارات 
في البلد بهذا الكم والحجم. ففي السنين العشر 
االخيرة زادت أعداد السيارات بشكل لفت أنظار 
البيئي  التلوث  منها  كثيرة  ألخ��ط��ار  "ال��غ��ي��وري��ن" 
الناجم ع��ن ع���وادم ال��س��ي��ارات، ومنها ال��ط��رق التي 
مثل  تلحظ  ول���م  المتتابعة  ال��ح��ك��وم��ات  أن��ش��أت��ه��ا 

ه���ذا االزدي�������اد، ح��ت��ى وص���ل األم����ر ال���ى ال���ق���ول ان 
ش����وارع ل��ب��ن��ان ص���ارت ك����اراج س���ي���ارات. وم���ن ه��ذا 
الواقع المرير صار "ركن السيارة"  ليًا ونهارًا من 
الصعوبة بمكان، وال سيما في المدن التي وافقت 
استبدال  على   – وم���رارة  أس��ف  بكل   – بلدياتها 
الموقف تحت المبنى )sous sol( بمواقف حول 

المبنى أو على أرصفته.
ل���ذا ف��إن��ه م���ن ال���ض���روري ج���دًا إق���ام���ة م��رك��زي��ن 
إضافيين في محافظة الشمال، يكون األول عند 
وال��ث��ان��ي عند مدخل  الجنوبي  ط��راب��ل��س  م��دخ��ل 
ط��راب��ل��س ال��ش��م��ال��ي، ل��ت��ت��وزع األع���م���ال ب��ال��دق��ة 
والتقنية ذاتها... فيشعر المواطنون بأن الدولة 
تهتم بقضاء حاجاتهم والمحافظة على أوقاتهم 

وكراماتهم، وتخفف من معاناتهم وبؤسهم!
وال ن��غ��ف��ل ف���ي م��ق��ام��ن��ا ه����ذا أم����ر "ال��ش��ب��ي��ح��ة" 
المنتشرين على طول خط االنتظار خارج المبنى 
– عند مركز المعاينة – والذين "يتسلبطون" على 
دوره���ا...  انتظار  في  الواقفة  السيارات  أصحاب 
فيّدعي هؤالء "الشبيحة" أنهم يستطيعون تمرير 
ليرة  آالف  عشرة  أو  بخمسة  دوره���ا  قبل  السيارة 
لبنانية... وكثيرون من الناس يقعون في فخهم، 

من دون نتيجة، بل نصب واحتيال.
المتحكم  المؤلم  المرير  الواقع  هذا  يكون  قد 
ب��ك��رام��ات ال��ن��اس وب��أوق��ات��ه��م م��وزع��ًا على جميع 
مراكز المعاينة الميكانيكية، وقد سمعنا وقرأنا 
ع��ن أم���ور أك��ث��ر درام��ات��ي��ك��ي��ة... وال م��ن م��س��ؤول 
حكومي أو أمني يسأل أو يحاسب أو يعالج! فما 
هي هذه الدولة التي تريد أن تزيد وارداتها من 
دون ان تسأل عن كرامة مواطنيها وعن وقتهم 

وعن اموالهم وعن طواعيتهم للقانون؟

 * سفير سابق 

"ال����رس����م م���ع ال���ن���ج���وم" ح��ف��ل أول م���ن ن��وع��ه 
المعوقين،  لرعاية  اللبنانية  الجمعية  تنظمه 
اذ سيجتمع األوالد من ذوي الحاجات الخاصة 
لاحتفال بمواهبهم، وعرض لوحاتهم الفنية، 
ب���م���ش���ارك���ة ن���ج���وم وإع���ام���ي���ي���ن وش��خ��ص��ي��ات 
اجتماعية البارزة، وذلك في 8 أيار 2014 في 

فندق "البستان" - بيت مري. 
التوعية  ن��ش��ر  ب���ض���رورة  بتحسسها  إي��م��ان��ًا 
وال����ث����ق����اف����ة ح����ي����ال ال����ت����ع����اون وال���م���س���ؤول���ي���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ج��م��ي��ع أف�����راد ال��م��ج��ت��م��ع، تعتبر 
التي  لتلك  استكمااًل  النشاط  ه��ذا  الجمعية 
لتحقيق  مجتمعاتنا  تنمية  ات��ج��اه  ف��ي  تصّب 

رسالة إنسانية هادفة وسامية. 
األوالد الذين يتعلمون في مدرسة "لوى" 
لرعاية  اللبنانية  للجمعية  التابعة  لامتياز 
المعوقين، وهي متخصصة في تعليم األوالد 
الحاجات الخاصة، سيتّم دمج  ب��األوالد ذوي 
ب��ع��ض��ه��م الح��ق��ًا ف���ي م�����دارس خ���اص���ة. "ه���ذه 
ال���م���درس���ة ب�����دأت م��ن��ذ س��ن��ت��ي��ن ب��م��ا يسمى 
"ال���ع���اج ب��ال��ف��ن"، واك��ت��ش��ف��ن��ا وج����ود م��واه��ب 

إب��رازه��ا، وخصوصًا  فأردنا  األوالد  كبرى عند 
إضافة  ط��اق��ة"،  االع��اق��ة  "تحويل  شعارنا  أن 
الى دمجهم بالمجتمع وابراز طاقاتهم بغض 
ال��ن��ظ��ر ع���ن اع���اق���ات���ه���م. ف��ف��ك��رن��ا ف���ي ع��رض 
م��ب��ت��ك��ر أي����ض����ًا، وك����ان����ت ف���ك���رة "ال����رس����م م��ع 
النجوم  مشاركة  فكرة  م��ن  اقتباسًا  النجوم" 
ف��ي ك��ل ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تنظم أخ��ي��رًا وبالتالي 
وفق  مماثلة،  أف��ك��ار  م��ع  المواطنين  تفاعل 
عاصي.  زينة  الجمعية  ف��ي  المشاريع  م��دي��رة 
مشاركة  ال��ى  مشاهير  دعونا  "ل��ذا،  وتضيف 
األوالد رسومهم واهتماماتهم، وسينظم في 
االح��ت��ف��ال معرض لهذه ال��رس��وم اض��اف��ة الى 
والنجوم  االوالد  فيه  معرض حي سيتشارك 
ويتخلل  التفاعل.  يعزز  مما  مباشرة،  برسوم 
ال��م��ع��رض ب��ي��ع��ًا ل��ل��وح��ات ال��م��ع��روض��ة وم����زادًا 
ص��ام��ت��ًا ل��ل��وح��ات ل��ف��ن��ان��ي��ن ش��ه��ي��ري��ن ي��ع��ود 
توّجه  وث��م��ة  ون��ش��اط��ات��ه��ا".  للجمعية  ريعها 
تقليدًا سنويًا،  النشاط  ه��ذا  يكون  ان  على 
الخاصة  الحاجات  اندماج ذوي  من  يزيد  مما 

مع المجتمع.

حقوق الناس

ألين فرح

ال���م���راك���ز ال���ت���ي ت���دي���ره���ا س���ي���دات ه����ي: ب��ي��ت 
الشباب والثقافة )إليان فرسان(، بيت الطفل 
الدولية  مكايل  زوق  مهرجانات  كميد(،  )الرا 
)زلفا بويز(، المستوصف البلدي )راهبات دير 
)للشباب  وال��م��س��رح  ال��ري��اض��ة  ال��ب��ش��ارة(، قصر 
ويمكن ان تكون المرأة حاضرة فيه(، وتتعاون 
لمتحف  التنفيذية  اإلدارة  ف��ي  جبيلي  عبير 
الياس أبو شبكة، ومتحف النول، وهي منسقة 
البلدية. كما  العامة في  النشاطات والعاقات 
أغلبيتهم  البلدية  داخ���ل  االق��س��ام  م��دي��ري  ان 
 
ً
س���ي���دات، اض��اف��ة ال���ى ل��ج��ان األح���ي���اء ع��ض��وي��ة

ورئاسة واألغلبية من السيدات أيضًا. 
م��خ��ات��ي��ر بينهم  اي��ض��ًا 3  م��ك��اي��ل  وف���ي زوق 
سيدة، هي جوزيان خليل، خاضت االنتخابات 
االخ��ت��ي��اري��ة وف����ازت ب���ج���دارة، وك���ان ل��ه��ا ال���دور 
األساس في انشاء رابطة مختاري كسروان – 

الفتوح.

تجارب شابة
ك��ي��ف ت��ص��ف ب��ع��ض ال���ش���اب���ات ت��ج��رب��ت��ه��ن؟ 
المجتمع  في  الناشطات  إحدى  فرسان،  إليان 
ال��م��دن��ي، ت��دي��ر ب��ي��ت ال��ش��ب��اب وال��ث��ق��اف��ة. عن 
 2005 العام  ب��دأت  القصة  إن  تقول  تجربتها 
في االنتخابات البلدية، عندما عقد نهاد نوفل 
اجتماعًا مع الشباب "فعرض برنامجه االنتخابي 
ايجابي في زوق مكايل  الينا لعب دور  وطلب 
ألن المستقبل لنا، وهذا ما كان. آمن بقدرات 

ال��س��ي��دات وال��ش��ب��اب وأع��ط��ان��ا ث��ق��ت��ه فسلمنا 
إدارة المراكز. أؤكد انه وال يوم كنت استطعت 
أن أل��ع��ب ال�����دور ال����ذي أل��ع��ب��ه ال���ي���وم م���ن دون 
نوفل"، وفق فرسان. هي تؤكد ضرورة  نهاد 
العمل مع شخص يثق بك وبقدراتك. "يؤمن 
بشخصية المرأة القوية التي تفرض احترامها، 
ولديها القدرة على التواصل مع الجميع بلباقة 

ولياقة". لم تجد فرسان امتعاضًا أو تبّرمًا من 
أه��ال��ي زوق م��ك��اي��ل، "ب��ل وج���دت ك��ل ترحيب 
وت��ش��ج��ي��ع، ف��ه��م ف���خ���ورون ب��ن��ا وب���م���ا ن���ق���وم به 

للبلدة".
الرا  الطفل  بيت  مديرة  تتكلم  جهتها،  من 
اي��اه��ا نهاد  أع��ط��ان��ي  كميد ع��ن "ف��رص��ة مهمة 
فهو  المطلقة.  الثقة  جميعًا  واع��ط��ان��ا  ن��وف��ل، 
يملك نظرة ايجابية جدًا تجاه المرأة، يحترمنا 
كل  في  ويدعمنا  العمل  في  حريتنا  ويعطينا 

أهالي  م��ن  امتعاضًا   
َ

ت��ل��ق ل��م  ق��رارات��ن��ا". كميد 
ب��ال��ع��ك��س وج����دت تشجيعًا  ب��ل  م��ك��اي��ل،  زوق 
وخصوصًا من األعضاء الرجال. تصف تجربتها 
دورن��ا في  نثبت  "ه��ذه فرصتنا ألن  بالمميزة، 
مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري. ما زلنا في 
االنشاء،  قيد  الطفولة  مركز  ان  اذ  ال��ب��داي��ات، 
وثمة أمور كثيرة استطيع تقديمها، لكن على 
لنبرهن عن  المجال  لنا  األق��ل نهاد نوفل فتح 
قدراتنا الفكرية والتربوية وفي كل المجاالت. 
أت���م���ن���ى أن ت��ع��م��م ه����ذه ال���ت���ج���رب���ة ع���ل���ى ب��ق��ي��ة 

البلدات اللبنانية".
أم�����ا ع��ب��ي��ر ج��ب��ي��ل��ي ف����ا ت����ت����ردد ف����ي وص���ف 
اإلدارة  ف�����ي  ت����ت����ع����اون  ب����ال����رائ����ع����ة.  ت���ج���رب���ت���ه���ا 
ومتحف  أبو شبكة  الياس  لمتحف  التنفيذية 
النول، كما انها منسقة النشاطات والعاقات 
لمجلة  االداري���ة  والمنسقة  البلدية  في  العامة 
ليالي  وتنظم  البلدية،  ع��ن  ال��ص��ادرة  "أن����وال" 
في  "العمل  النبيذ.  ومهرجان  العتيقة  السوق 
الشأن العام في حاجة الى صبر وطول أناة، لذا 
اكتسبت من نهاد نوفل خبرة مهمة في كيفية 
��م��ت 

ّ
ال��ت��ع��ام��ل ب��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة م���ع اآلخ�����ر، وت��ع��ل

أه��ل  ح��اج��ات  ك��ل  وتلبية  والتنظيم  االص��غ��اء 
تحرير  رئ��ي��س  وم��ن  ف��ي��ه��ا،  والمقيمين  ال���زوق 
مهنية  خبرة  اكتسبت  سامة  أنطوان  المجلة 

مميزة في التحرير أيضًا". 
لم تواجه جبيلي أي مشكلة لتثبت نفسها 
وق���درت���ه���ا، "خ��ص��وص��ًا أن���ي أع��م��ل م���ع شخص 
ال��م��رأة  ب��ق��درات  الكاملة ووث���ق  أع��ط��ان��ي ثقته 
وط��اق��ت��ه��ا، وك��ذل��ك أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 

واح���د،  رأي  ف��ي  م��وح��دون  ان��ه��م  اذ  جميعهم، 
ف��ال��ت��ع��ام��ل ن��ب��ي��ل ون���ظ���ي���ف، وف���ت���ح ل���ي اب���واب���ًا 

كبرى".

شغف المرأة
ال ي��ت��ردد رئ��ي��س ال��م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي البلدي 
وعضو المجلس البلدي الزميل أنطوان سامة 
ل��ل��م��راك��ز  ال��س��ي��دات  ف���ي وص���ف ت��ج��رب��ة إدارة 
البلدي  "فالمجلس  بالناجحة.  للبلدية  لتابعة 
ب��رئ��اس��ة ن���وف���ل، ال����ذي أس���س ك���ل ال��ه��ي��ئ��ات 
وال���م���راك���ز ال��ب��ل��دي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��م��ن��وع��ة، م��أس��س��ه��ا ف��ي ت��ح��دي��د م��س��ؤول��ي��ات 

أعطاها لشابات من بلدة زوق مكايل، لتكون 
المرأة  من  فقط  ليس  فعلية،  مشاركة  هناك 

بل أيضًا من عنصر الشباب". 
بالنسبة الى سامة ال فارق بين رجل وامرأة 
صعيد  على  وتحديدًا  اإلداري،  الصعيد  على 
ال��س��ل��ط��ة المحلية  ب��ي��ن  ال���ح���وار األه��ل��ي  إق��ام��ة 

والمواطنين. 
ماذا يقول نهاد نوفل عن تجربة السيدات؟ 
وقت  ف��ي  بالمرأة  المطلقة  الثقة  ه��ذه  ول��م��اذا 
ال����م����رأة ح��ق��وق��ه��ا ف���ي مجتمع  ت���ك���اد ال ت���أخ���ذ 
ذك����وري ب��ام��ت��ي��از؟ ه��و ي��ت��رك ال��ك��ام ل��ه��ن عن 
ان  يؤكد  قليلة  كلمات  ف��ي  لكنه  تجربتهن، 
المرأة تملك شغفًا في عملها أكثر من الرجل 

وي��ه��ّم��ه��ا ال��ن��ج��اح "ل���ذا أح����اول أن أض���ع ال��م��رأة 
ال��ن��ش��اط��ات، وأؤم��ن  ال��واج��ه��ة وأن تتولى  ف��ي 
اذ  ن��ري��ده��ا،  ال��ت��ي  النتيجة  ال��ى  توصلنا  بأنها 
في  األكفاء  األشخاص  اختيار  جدًا  المهم  من 
ال��م��ك��ان المناسب، ف��ال��م��رأة م��وج��ودة ف��ي كل 
مليئة  مكايل  زوق  بلدة  ان  كما  المؤسسات، 
يكون  ان  المهم  لكن  ال��ك��ف��وءات،  بالسيدات 
لديهن ال��وق��ت ل��ل��ع��ط��اء". ه��و ي��ق��ّر ب��أن تجربة 
ه���ؤالء ال��ش��اب��ات ن��اج��ح��ة، وي��ش��دد على إيمانه 
ب����دور ال���م���رأة ال��ف��اع��ل ف���ي ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي 

والثقافي واالنمائي.

aline.farah@annahar.com.lb

ربما تكون زوق مكايل البلدة الوحيدة التي تدير فيها 
سيدات شابات معظم المراكز والمؤسسات الثقافية 

واالجتماعية التابعة للبلدية. ثمة إيمان كبير بدور المرأة 
ومهارتها وقدرتها على إحداث تغيير في المجتمع. 

عمومًا، هذا األمر ليس غريبًا على زوق مكايل، فرئيس 
بلديتها نهاد نوفل طالما آمن بالمرأة، فأتت المبادرة منه 

ومن المجلس البلدي ككل، في تأسيس هذه المراكز 
وتسليم إدارتها لسيدات شابات من زوق مكايل. هذه 

التجربة مقتبسة من التجربة األوروبية، تحديدًا الفرنسية، 
إذ زار نوفل وعضو البلدية الزميل أنطوان سالمة بعض 

البلدان األوروبية واّطلعا على هذه التجربة، وتّم تنفيذها 
في زوق مكايل.

أوالد من ذوي الحاجات الخاصة املعاينة امليكانيكية: مهانة ومأساة
يرسمون مع النجوم

نوفل: المرأة تملك شغفًا في 
عملها أكثر من الرجل ويهّمها 

النجاح، وأؤمن بدور المرأة الفاعل 
في العمل االجتماعي والثقافي 

واالنمائي

كنا كتبنا سابقًا تحت عنوان:"المعاناة عند المعاينة الميكانيكية"، ولم يتحّرك أحد من المسؤولين لحل هذه المشكلة 
الدائمة: ال وزير الداخلية وال رئيس الحكومة.. وال... وال! واليوم نعود للكتابة عن هذا الموضوع المؤلم طالبين من 

المذكورين – والحكومة أي حكومة، أن تعالج هذه المشكلة المستفحلة بالسرعة المطلوبة.

تجربة رائدة فريدة من نوعها يف بلدية زوق مكايل
مراكز ومؤسسات ثقافية واجتماعية تديرها سيدات شابات

نهاد نوفل محاطًا بشابات المجلس البلدي وشبابه.


