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متفرقات

جويا ـ آمال خليل

ه��ن��ا ج���وي���ا، ق��ل��ب ق��ض��اء ص���ور ج��غ��راف��ّي��ًا، 
ال���ذي ي��زاح��م م��دي��ن��ة ص���ور ف��ي استقطاب 
املؤسسات الرسمية والخاصة. ال بل إنها، 
ب��ق��رار رس��م��ي، ان��ت��زع��ت ع���ددًا م��ن ال��ب��ل��دات 
بعاصمة  صالتها  وقطعت  بها  املحيطة 
ال���ق���ض���اء، ب����أن ص����ار ل��ه��ا م��ح��ك��م��ة م��دن��ي��ة 
وج���زائ���ي���ة وس����راي����ا وم����رك����ز ل���ق���وى األم����ن 
وع��دد  وامل��ي��اه  الكهرباء  وف��رع��ان لشركتي 
من املصارف واملؤسسات التجارية... ليس 
ه���ذا م��ا ب���ّث ج���وًا م��ن االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي بني 
سكانها، ب��ل ع��ش��رات م��ل��ي��ارات ال����دوالرات 
ل��ي��س ه��ي��ن��ًا على  ال��ت��ي يملكها ه����ؤالء؛ إذ 
املتجول أن يحصي عدد القصور الفارهة 
في جويا التي تجعلها تعلو عن جاراتها 
»املتوسطة الحال« كلما عال البنيان على 

تاللها التي ُترى من بعيد. 
ضخمة  م��ب��اٍن  تطالعك  اتجهت،  كيفما  إذ 
أحياء  »ف��اخ��رة«.  وتفاصيل  ذات تصاميم 
والفيالت  القصور  فيها  تنتشر  بكاملها 
ع��ل��ى ال��ج��ان��ب��ني، ح��ت��ى ت��ك��اد ت��ظ��ن أن���ك في 
التصق  لطاملا  ال��ذي  الجنوب  غير  منطقة 

اسمه بالحرمان والفقر. 
ال��رف��اه ه��و م��ال أفريقيا، ال لبنان،  م��ص��در 
م����ال ج���ن���اه أب���ن���اء ج���وي���ا ال���ذي���ن ه���اج���روا 
أفواجًا، بدءًا من خمسينيات القرن املاضي 
وستينياته. هناك ابتدأوا من الصفر عّمااًل 
منهم  ب��ال��ك��ث��ي��ر  امل��ط��اف  لينتهي  وأج������راء، 
أباطرة في قطاعات التجارة على أنواعها، 

وال سيما تجارة األحجار الكريمة. 
أما هنا، في مسقط رأسهم، فقد ظهر مال 
أف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ش��ك��ل ممتلكات خ��اص��ة في 
في  استثمارها  دون  م��ن  األح��ي��ان،  معظم 
مشاريع عامة. حتى إن تلك القصور التي 
كلفت م��الي��ني ال������دوالرات، ت��ظ��ل ف��ارغ��ة من 
أصحابها معظم السنة بداعي إقامتهم في 
بالد االغتراب أو في بيروت. وتمّثل منطقة 
السهيلة في جويا مثااًل على ذلك، إذ إنها 
من  وللنواطير  الضخمة  للقصور  تجّمع 
العمال األجانب. يتناقل األهالي األحاديث 
عن فضائل الكثيرين من أبناء البلدة ممن 
أن���ع���م ال���ل���ه ع��ل��ي��ه��م. ف��م��ن��ه��م م���ن ي��خ��ّص��ص 
مساعدات مالية شهرية لبعض العائالت 

التجربة ويقدما مبنى سكنّيًا لم يقتصر 
امل���س���ت���ف���ي���دون م���ن���ه ع���ل���ى أب����ن����اء ال���ع���ائ���ل���ة. 
ومثلهما فعل الحاج محمد صوفان الذي 
ال��ذي  ال��داي��خ  ث��م فهد  أنجز مبنى مماثاًل، 
قدم ثالثة مباٍن سكنية ألقربائه وغيرهم. 
أم����ا م��ح��م��د ن��م��ر ح���م���ود، ف��ق��د س���ّل���م ث��الث��ة 
البناء،  أرب��ع��ة منهم ع��ن  م��ب��اٍن. وإذ توقف 
يستمر ك��ل م��ن ف���واز وح��م��ود ف��ي تطوير 

التجربة وإنشاء مباٍن جديدة. 
ال���خ���ّي���رون ال��س��ت��ة ن���ف���ذوا اآلل���ي���ة ذات���ه���ا في 
ال���ت���ج���رب���ة ال���س���ك���ن���ي���ة. ف���ب���دل أن »ي���دف���ع���وا 
م���ا ي��ت��رت��ب ع��ل��ي��ه��م م���ن ال��خ��م��س وال���زك���اة 
ع���ن ث���روات���ه���م ل���رج���ال ال����دي����ن، ف���ّض���ل���وا أن 
يتصرفوا بها مباشرة من طريق إنفاقها 
ف��ي م��ش��اري��ع خ��ي��ري��ة ذات منفعة ع��ام��ة ال 
اب��ن شقيق الراحل  ال��رب��ح«، بحسب  تبغي 
دروي���ش م��ك��ي، امل��ه��ن��دس محمد. م��ن جهة 
بعد  شققهم  امل��س��ت��ف��ي��دون  يتسلم  أخ����رى، 
ال��ت��ش��ط��ي��ب ن���ه���ائ���ّي���ًا، ف��ي��م��ا ي���ك���ون عليهم 
ف��رش��ه��ا ب���األث���اث. علمًا ب���أن األك��ث��ر حاجة 
ُي��دَرس إمكان تأثيث شققهم أيضًا  منهم، 
امللكية، فتسجل  إل��ى  بالنسبة  أم��ا  مجانًا. 
ال��ش��ق��ق ب��اس��م ال��ج��م��ع��ي��ات ال��خ��ي��ري��ة ال��ت��ي 
أس��س��ه��ا ك���ل م���ن ع���وائ���ل امل��ت��م��ول��ني الستة 
ع��ل��ى غ���رار جمعيتي آل ح��م��ود ودروي���ش 
مكي. ويوضح املهندس مكي أن سبب عدم 
تسجيل الشقة باسم من ُتقدم له، واقتصار 
إف��ادة  استحصال  على  القانوني  اإلج���راء 
من كاتب عدل تفيد بأن املستفيد يستخدم 
الشقة بموافقة الجمعية، يعود إلى »ضبط 
إمكان قيام أحد بالتصرف بالشقة بيعًا أو 

شراًء أو يهجرها من دون إقامة دائمة«.
أم���ا ال��ف��ئ��ة امل��س��ت��ف��ي��دة، ف��ه��ي ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب 
امل����ق����ب����ل����ني ع����ل����ى م����رح����ل����ة ال����������������زواج، ل��ك��ن 
إم���ك���ان���ات���ه���م االق���ت���ص���ادي���ة م�����ح�����دودة. م��ن 
هؤالء، عادل خليل، الذي حصل على شقة 
في مبنى ف��واز قبل عشرة أع���وام. حينها، 
كان املوظف املبتدئ في مرحلة الخطوبة، 
فطلب إلى القّيمني على املشروع أن يكون 
أحقيته  ُدرس��ت  املستفيدين. وبعدما  أحد 
للشقة، كانت له، فتزوج وُأنقذ »من مصير 
يقول.  الوضع«  لتحسني  املحتوم  الهجرة 
أم�����ا ش��ق��ي��ق��ه، ف���ق���د ح���ص���ل ع���ل���ى ش���ق���ة ف��ي 
مشروع حمود بالطريقة ذاتها ولألسباب 

عينها.
أما جارته خديجة يوسف، فقد طلبت من 
ف��واز شملها بالخير لتضمن زواجها من 
ال��ل��ه ب��ي��ض��ون. يؤكد  آن����ذاك ع��ب��د  خطيبها 
عبد ال��ل��ه أن ال��ف��رص��ة ال��ت��ي حظي بها هو 
زوجته، هي سبب »االستمرار في مشروع 
االرتباط وتكوين عائلة«. فقد وفرت الشقة 
عليه، ولو أنها ليست ملكه، أعوامًا مديدة 
ثمن  ف��ي جمع  لبنان  ف��ي  ك��ان سيقضيها 
حي  ف��ي  تقيمان  العائلتان  مماثلة.  شقة 
املساكن في منطقة امل��رج ال��ذي يضم أكبر 
تجمع للمباني السكنية املجانية التابعة 
مل��ش��اري��ع ف�����واز وال����داي����خ وح���م���ود. وف��ي��م��ا 
يشارف مشروع حمود على إنجاز خمسة 
م��ب��ان ج��دي��دة، ي��دش��ن ف���واز خ���الل األش��ه��ر 
منها  خمسون  سكنية،  شقة   121 املقبلة 

ستسلم لسكانها خالل شهر واحد. 

ثراء جويا يبسط يده لألقل حظًا: 
السّكن مجّانًا

امليزة في مشروع فواز أنه األضخم من 
والتجهيزات  الشقق  الحجم وعدد  حيث 
اإلضافية. ويوضح مرتضى ابن شقيق 
األخ���وي���ن ف�����واز، أن ال��ج��م��ع��ي��ة »اش���ت���رت 
ال��ت��ال، وبنت  إح���دى  ع��ق��ارًا كبيرًا على 
ع��ل��ي��ه م��ب��ان��ي ن��م��وذج��ي��ة ج��ه��زت��ه��ا ببئر 
ارت����وازي����ة وم���ول���د ك��ه��رب��ائ��ي خ����اّص بها 
تحّسبًا النقطاع املياه والكهرباء، وحدائق 
وماعب لألطفال«. لكن في املقابل، أكد أن 
املشروع مستمر في إنشاء مباٍن جديدة 
»ألن اإلمكانات االقتصادية، وخصوصًا 
ي��وم، وت��زداد  للشباب، تضيق يومًا بعد 
واإلق��ب��ال عليه«. من هنا،  املشروع  قيمة 
اختيار  في  كبيرة  أزم��ة  املعنيون  يواجه 

املستفيدين من بني مئات املحتاجني.

مشروع
فواز

مجتمع

»متعاقدو اللبنانية« يحّركون ملفهم

يناقش األساتذة املتعاقدون في الجامعة اللبنانية رئيس الهيئة 
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في الجامعة الدكتور شربل 
الكفوري بشأن تفرغهم، في جمعية عمومية يعقدونها، الواحدة 

من بعد ظهر الجمعة املقبل، في اإلدارة املركزية للجامعة في 
املتحف. الكفوري وعد األساتذة، بحسب بيان صادر عنهم، 

بمتابعة قضيتهم بعيدًا عن التسييس واملحاصصات أو أي ملف 
آخر. وناشد األساتذة الكفوري وأعضاء الهيئة التنفيذية إرجاع 

 النظر عن أي ملف آخر، مذّكرين بأّنهم با رواتب أو 
ّ

حقهم بغض
أي نوع من الضمان الصحي و االجتماعي. 

»اآلداب« تغرق بمياه األمطار

ينّفذ مجلس طاب الفرع األول في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
صباح اليوم اعتصامًا أمام الكلية، احتجاجًا على »طوفان« بعض 
قاعات التدريس، جراء العاصفة األخيرة. ويأتي اعتراض الطاب 
أيضًا على أعمال الصيانة التي نّفذتها إحدى شركات الصيانة 

العام املاضي، والتي لم تغّير شيئًا في حال املبنى.

سيارات إطفاء للدفاع املدني من »البيئة«

بعد موجة الحرائق التي ألهبت لبنان، 
سّلمت وزارة البيئة، أمس، املديرية العامة 

للدفاع املدني 6 سيارات للتدخل األولي 
إلطفاء الحرائق. وتأتي هذه املساعدة 

في إطار مشروع إدارة حرائق الغابات 
املمّول من الصندوق اللبناني للنهوض 
املنبثق من مؤتمر استوكهولم. وخال 
االحتفال الذي أقيم في مقر العمليات 
املركزية للدفاع املدني، أكد وزير البيئة محمد رحال أن »مطلب 
تعزيز الدفاع املدني وتثبيت عناصره هو مطلب إنساني ملّح 
لجهاز مهم في الدولة اللبنانية«. ولفت إلى أّن »ما حصل في 

الحكومة هو أنه ُوضعت خطة لتثبيت عناصر الدفاع املدني، وهذه 
الخطة بحاجة إلى تمويل، وقد رفع وزير الداخلية والبلديات هذا 

املشروع، وُوضع كبند من بنود املوازنة وأرسل إلى مجلس النواب 
الذي عاجًا أو آجًا سيقّر هذه املوازنة«.

تأسيس برملان الطفل

أعلن وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ، في احتفال جمعية 
دار الطفل اللبناني أمس، عزمه »على البدء بتأسيس برملان الطفل 

ليكون منبرًا حرًا لألطفال وإطارًا ضامنًا ملشاركتهم في صنع 
القرار وتنفيذ البرامج التي يريدونها هم«. ويأتي هذا الوعد، 

بحسب الصايغ »هدية لألطفال في هذا الشهر الذي أردته شهرًا 
للطفولة والذي نريده مناسبة نجدد فيها الوعد واألمل بمستقبل 

مشرق ملؤه الكرامة والحرية والفرح واملحبة«. 
من جهتها، أملت رئيسة الجمعية سيمون وردة »توفير مستقبل 

أفضل ألطفال لبنان، رغم الصعوبات التي يواجهها البلد على 
الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي«.

»أمم« تناقش إدارتها وماليتها

عقدت جمعية أمم للتوثيق واألبحاث، ملناسبة الذكرى الخامسة 
لتأسيسها، في مكتبها في حارة حريك، االجتماع األول لهيئتها 

االستشارية املؤلفة من األميركية رودي بيترسون )خبيرة في 
شؤون األرشفة والتوثيق(، والفرنسية سيلفي جيزيكيل )منّسقة 

البرامج السياسية في محطة آرتي الفرنسية(، والدنماركي أوفي 
أوسترغارد )متخصص في »سياسات الذاكرة«(، والياباني 

كوركي هيدميستو كوروكي )مدير املركز الياباني لدراسات 
الشرق األوسط في بيروت( والناشط في مجالي البيئة وحقوق 

اإلنسان فؤاد حمدان.
بعد عرض لنشاطات الجمعية خال األعوام املاضية ولوضعها 
اإلداري واملالي، ناقش الحاضرون هيكلية املجلس االستشاري 

وانتخبوا فؤاد حمدان رئيسًا له.
على هامش الخطوة نّظمت أمم ثاث جلسات تحدث خالها 

أسعد شفتري عن تجربته إبان الحرب وبعدها، وحازم صاغية 
عن أيديولوجيات العنف في لبنان، والسفير الدنماركي في بيروت 

بان توب كريستنسن عن املساعدات التي تقدمها الدنمارك 
للمجتمع املدني في لبنان. 

يذكر أن تطوير البنية املؤسساتية ألمم هو من مشاريعها التي 
تحظى بتمويل من وزارة الخارجية الدنماركية.

في ظل أزمة العقارات 
وارتفاع أسعار الشقق، بادرت 

ست جهات متمولة من جويا، 
الواحدة تلو األخرى خالل 

السنوات األخيرة، إلى بناء 
عشرات الوحدات السكنية 

فيها على نفقتها الخاصة، 
ثم سمحت ملن ال يملك قدرة 

من أبناء البلدة،  بإشغالها 
من دون مقابل

»املستورة«، ومنهم من يطّبب الناس على 
الدائم.  العالج  لهم  ويوّفر  الخاصة  نفقته 
وه��ن��اك م��ن ي��رس��ل مجموعات إل��ى موسم 
ال��ح��ج س��ن��وي��ًا. ف��ض��اًل ع��ّم��ن أن��ش��أ جامعًا 
وحسينية وسبيل ماء عن روح أحد أفراد 
ع��ائ��ل��ت��ه. ل��ك��ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة كانت 
لستة من أصحاب الثروات في جويا. فقد 
ب����ادر ه����ؤالء إل����ى ب��ن��اء ت��ج��ّم��ع��ات سكنية 
يستفيد من السكن فيها، من دون امتالكها، 
َمن هو في حاجة، من دون دفع أي مبلغ، 
ول�����و رم����زي����ًا. ف���ف���ي م��ط��ل��ع ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، 
أن��ش��أ ج���واد رض��ا مجّمع ال��رض��ا السكني 
البيوت  البلدة، وض��م عشرات  عند مدخل 
ووه��ب��ه��ا ب��ع��د إن���ج���ازه���ا ل���ع���دد م���ن أب��ن��اء 
عائلته وغيرها من العائالت املنحدرة من 
األص��ل نفسه. وبعد عشرة أع��وام، أنجزت 
جمعية مستشفى وروض���ة دروي���ش مكي 
ف��ي ع���ام 1990 م��ج��ّم��ع��ًا م��ؤل��ف��ًا م��ن خمسة 
مباٍن يضم خمسني شقة سكنية، خصص 
ج��زءًا منها للمحتاجني من آل مكي، فيما 
م��ن��ح ال���ج���زء اآلخ����ر ل��ع��م��وم أه���ال���ي ال��ب��ل��دة 
األك��ث��ر ح��اج��ة ل���إي���واء. وم��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ني، 
الشقيقان  ل��ي��دل��و  ال��خ��ي��ري��ة  السبحة  ك���ّرت 
أح���م���د وح���س���ني ف������واز ب���دل���وه���م���ا ف����ي ت��ل��ك 

تحقيق

الفئة املستفيدة من املساعدات السكنية هي الشباب )حسن بحسون(
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