
وزوجته في الشركة. بقوا كلهم معّلقني. ال 
أوراق ثبوتية، وال استقرار.

م��ض��ى ال���ع���ام. ان��ت��ه��ى ع��ق��د ال��ع��م��ل. ع���ادت 
ال���وال���دة إل���ى ان��ت��ظ��اره��ا أم���ام األم���ن ال��ع��ام. 
أكثر  ويصبح  االنتظار،  يطول  ب��دأ  هناك، 
تعاسة. فهو ليس مجّرد وقفة في طابور. 
ب���ل أك���ث���ر م���ن ذل�����ك، ف���إم���ا ي��ب��ق��ى اب��ن��ه��ا في 
حضنها أو ُيرّحل إلى أي مكان، إذا ما قّرر 

القانون ذلك. 
أمام باب »األجانب« في األمن العام، تقف 
ب��ني م��ن يشبهنها. ال  الطابور  ف��ي  سامية 
يترك االنقباض قلبها، كما الوساوس: ماذا 
ل��و رّح��ل��وا محّمد؟ إل��ى أي��ن سيذهب؟ إلى 
مصر التي ال يعرف أحدًا فيها؟ أم إلى دولة 
األسئلة  تتزاحم  لجوءه؟  ترفض  أوروبية 
في الرأس املتعب، لكن ال جواب. في الفترة 
األخيرة، انقطعت سميرة عن الذهاب إلى 
إتمام  مسؤولية  محّمد  تسّلم  فقد  األم���ن. 
أوراق�����ه. ل��ك��ن ح��ت��ى ب��ع��دم��ا ك��ب��ر ال���ش���اب، ال 
يزال طفاًل في مخيلة والدته. تالحقه طوال 

النهار، وعندما يغيب تالحقه باتصاالتها 
الهاتفية. وإذا لم يجب، فهنا تقع املصيبة، 
وتكثر تساؤالتها: »أبصر شو في، معقول 

وا عليه )فسدوا عليه(؟«. 
ّ
دز

في تلك اللحظات املشبعة بالخوف، يتآكلها 
اإلحساس بالذنب. تقول: »أصل إلى مرحلة 
ال أعود قادرة فيها على مساعدة ابني. ال 
على  نفسي  البكاء ومحاسبة  إال  يسعني 
زواج��ي برجل غريب«. هذا الشعور يقوى 
عندما يواجهها ابنها بسؤاله الدائم »مني 

قّلك تتزوجي أجنبي؟«. 
اليوم، بعد كل تلك السنوات، تشعر سامية 
»األج���ن���ب���ي«،  ب��أن��ه��ا أخ���ط���أت ب���زواج���ه���ا ب����
وت��ق��ارن بني ذل��ك ال���زواج وزواج��ه��ا الثاني 
بلبناني. في األول محمد هو ابن األجنبي 
ب��رف��ق��ة  ال����ت����ج����وال إال  ي��س��ت��ط��ي��ع  ال�������ذي ال 
الثاني ثالثة أطفال  أم��ه، وف��ي  شقيقته أو 
طبيعيني، حائزين كل شيء، حتى العبور 
على الحواجز من دون خوف. ذاك العبور 
الذي يعّد في روزنامة ابن األجنبي أقصى 

األحالم. 
الحلم ضئياًل، مقابل حلمه  ه��ذا  قد يبدو 
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ب��ت��دب��ي��ر ورق�����ة ع��م��ل م��ق��اب��ل ب��ع��ض امل����ال. 
ق��ب��ل��ت ال����ع����رض، ف���ق���ط ألن���ه���ا ت���ري���د إب���ق���اء 
ابنها إلى جانبها. بعد شهرين من الوعد، 
استحصلت الوالدة على عقد عمل ملدة عام 
ليرة  مليوني  مقابل  تنظيفات  شركة  ف��ي 
لبنانية »بقشيش«. لكن حتى هذا العقد لم 
يسمح له بالعمل وال حتى بضمان طفليه 

بالتخلص »م��ن كلمة اب��ن األج��ن��ب��ي«. كان 
ذلك الحلم أول كلمة يقولها محمد لحظة 
اللقاء به. يستغرب الشاب ما يحصل معه 
»فحيث ول���دت، ي��ق��ول��ون ل��ي أج��ن��ب��ي. وفي 
مصر، بلد والدي، أشعر بأن ثمة خطًأ في 

وجودي هناك«. 
الضائعة.  الجنسية  ع��ن  ال��ح��دي��ث  يخيفه 
خ�����وف ي��ن��ب��ع م����ن ف���ك���رة أن ي��س��م��ع��ه أح���د 
« عليه، لذلك كان يغّير مسار حديثه 

ّ
و»يدز

م��رارًا، كلما دخل أحدهم محّله، حيث كان 
اللقاء معه. 

يرافق اليأس خوفه. فهو إلى اآلن ال يعرف 
إن كان »مصريًا أو أجنبيًا، حتى األجنبي 
ُي��ع��ام��ل بغير ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي أع��ام��ل ب��ه��ا«. 
ي��ح��اول يائسًا إق��ن��اع اآلخ��ري��ن بأنه »مش 
يا  شي تاني«. يقسم »والله مّني أجنبي، 

عّمي إمي لبنانيي«.
ال ي��ح��ت��اج محمد إل���ى أك��ث��ر م��ن الحصول 
ع�����ل�����ى ه������وي������ة ل����ب����ن����ان����ي����ة، ك�����م�����ا أش������ق������اؤه 
إل���ى تسجيل طفليه  ي��ح��ت��اج  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون. 
وزوج��ت��ه امل��ص��ري��ة ال��ت��ي تتنقل ف��ي لبنان 
ب���ف���ي���زا س���ي���اح���ي���ة. ل���ك���ن، م������اذا ل����و ان��ت��ه��ت 
أمامه  يجد محمد  ال  قد  الفيزا؟  صالحية 
سوى ترحيل زوجته إلى مصر. وأطفاله؟ 
»ما بعرف شو بصير، بس أكيد كمان رح 

يترحلوا«، يقول. 
أرب��ع��ة أش��خ��اص، م��ن ب��ني آالف، مصيرهم 
م���ع���ّل���ق ب��ت��ع��دي��ل ق����ان����ون ال��ج��ن��س��ي��ة، ع��ل��ى 
أن ي��ص��ب��ح »ي��ح��ق ل���أم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة إع��ط��اء 
الجنسية ألوالدها«. من دون هذا التعديل، 
وزوج��ت��ه الجئني  وط��ف��اله  سيبقى محمد 
في  فقط  بالبقاء  يطالبون  شرعيني،  غير 

املكان الذي ُولدوا فيه. ال أكثر وال أقل.
ال�����ح�����راك،  ف�����ي ظ�����ل ع������دم  إل������ى اآلن،  ل����ك����ن، 
ال���خ���ي���ارات ل��ي��س��ت م��ف��ت��وح��ة أم����ام م��ح��م��د: 
ف���إم���ا إج�������ازة ال���ع���م���ل ال���ع���ال���ق���ة ف����ي وزارة 
العمل، وإما الترحيل. وهو ما تخاف منه 
ال���وال���دة ال��واق��ع��ة ب��ني »ش���اق���وف���ني«: ابنها 
م��ح��م��د امل���ه���دد ف���ي أّي����ة ل��ح��ظ��ة ب��ال��ت��رح��ي��ل 
اللبنانيني  ال���ب���الد، وأط��ف��ال��ه��ا  إل���ى خ����ارج 
م��ن زواج���ه���ا ال��ث��ان��ي امل��ه��ددي��ن بالترحيل 
نية،  السُّ املنطقة  »ف���ي  إق��ام��ت��ه��م  م��ك��ان  م��ن 
»الخلطة«،  وهم الشيعة«. تبتسم الوالدة ل�
قائلة: »في السابع من أيار، لم أكن أسمح 
ألطفالي الشيعة )من الزواج الثاني( بفتح 
ال���ب���اب أو ب��ال��ظ��ه��ور ك��ث��ي��رًا ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، 
نة )من الزواج املصري(  وتركت أبنائي السُّ

يظهرون عاديًا«. 
في ذاك البيت املختلط مذهبيًا في املنطقة 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة، ال��ك��ل م��ت��خ��وف��ون: ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 
ال��خ��ائ��ف��ون م���ن »ش��ي��ع��ي��ت��ه��م« ف���ي املنطقة 
��ن��ي��ة، وامل��ص��ري األج��ن��ب��ي ال��خ��ائ��ف من  ال��سُّ

جنسيته الغريبة. 
ب��اخ��ت��ص��ار، ف��ي ذاك ال��ب��ي��ت »م���ش ظابطة 

على امليلني«، تختم الوالدة.

تشعر سامية
بأنها أخطأت في زواجها 

باألجنبي

بسام القنطار

اختار فريق بحثي من الجامعة األميركية 
في بيروت للبحث في قياس نسبة التلّوث 
أن يشارك آالف اللبنانيني الذين يستغرق 
دخ��ول��ه��م ال���ى  ب��ي��روت وخ��روج��ه��م منها، 
س��اع��ات، وخصوصًا  تمتد  يومية  رح��ل��ة 
عند مداخل العاصمة من الجهة الشمالية، 
وت���ح���دي���دًا ب����دءًا م���ن أوت���وس���ت���راد ج��ون��ي��ة 
وص�����واًل ال���ى ج��س��ر ال��ري��ن��غ وم��ت��ف��رع��ات��ه، 
امل��ؤدي��ة ال��ى ال��وس��ط ال��ت��ج��اري وال��ح��م��راء 

وبقية املناطق. 
ي��ه��دف ال��ف��ري��ق البحثي إل��ى رص��د تلوث 
الهواء الناجم عن االزدحام املروري. وهي 
دراس�����ة ت��ش��رف ع��ل��ي��ه��ا د. ن��ج��اة صليبا، 
للسيارات، وبنك  ريمكو  بدعم من شركة 
ع�������ودة، ال���ل���ذي���ن م������ّوال امل�����ش�����روع ب��ت��ك��ل��ف��ة 

وصلت الى ١٤٠ ألف دوالر أميركي. 
وي��ق��وم امل��ش��روع، ال��ذي ُوص��ف بأنه األول 
من نوعه في لبنان، على قياس جسيمات 
املادة التي توّلدها وسائل النقل من خالل 
ج��ه��از م��ث��ّب��ت داخ���ل ف���ان م��ت��ح��رك لقياس 
ال��ت��ل��وث، بالتزامن م��ع االزدح����ام امل���روري 
ص��ب��اح��ًا وم����س����اًء. وس����وف ي��ج��وب ال��ف��ان 
ملدة عام كامل يوميًا الطريق املمتدة من 
ب��ي��روت ال���ى ج��ون��ي��ة. وت��ب��دأ رح��ل��ة قياس 
ال���ت���ل���وث م���ن ال���س���اع���ة ال��س��اب��ع��ة ص��ب��اح��ًا 

ليس  أن��ه  )علمًا  ال��ع��اش��رة  وتستمر حتى 
مضمونًا اجتياز املسافة ذهابًا وإيابًا في 
غ��ض��ون ث���الث س��اع��ات( ث��م ُت��س��ت��أن��ف من 
لغاية  وتستمر  عصرًا  الخامسة  الساعة 

الثامنة مساًء على مساري الطريق. 
د. ص��ل��ي��ب��ا امل��خ��ت��ص��ة ف���ي ت���ل���وث ال���ه���واء، 
التي تعمل في قسم الكيمياء في الجامعة 
توّلدت  الفكرة  ه��ذه  أن  أعلنت  األميركية 
من  يوميًا  سيارتها  تقود  لكونها  لديها 
م��ن��زل��ه��ا ف���ي ان��ط��ل��ي��اس وص�����واًل ال���ى مقر 
الجامعة في رأس بيروت. ولفتت صليبا 
الى أن حركة امل��رور ُتعّد مصدرًا رئيسيًا 
لتلوث الهواء في بيروت، وأكدت الدراسات 
 ت����ل����ّوث ال����ه����واء ال���ن���اج���م ع����ن ال��ح��رك��ة 

ّ
أن

املرورية بالقرب من املناطق السكنية من 
شأنه أن يؤثر سلبيًا في الصحة. وتهدف 
ال���دراس���ة ال���ى ق��ي��اس م��س��ت��وى جسيمات 
امل��ادة الخشنة التي يقل طول قطرها عن 
١٠ ميكرومترات، وتمتاز هذه الجسيمات 
بأن تركيزها يظل في الهواء، ويتوقع أن 
يكون مستوى تركيز هذه الجسيمات ما 
ي��زي��د ع��ل��ى3٠ جسيمة/ س���م3، ف��ي سماء 
ب����ي����روت، األم�����ر ال�����ذي ُي��ن��ت��ظ��ر أن ت��ظ��ه��ره 
الذي  اليومي،  القياس  الدراسة من خالل 
ُيتوقع  اإلنترنت. كذلك  سوف ينشر عبر 
أن ت��ن��ت��ج م����ن امل����ش����روع دراس�������ة م��ف��ص��ل��ة 
ت��س��ه��م ف��ي ت��وف��ي��ر م���ؤش���رات ُي��ف��ت��رض أن 
تجعل الحكومة تعيد النظر في سياسة 
أّي  إلى  التي تّتبعها، والتي تفتقر  النقل 

خطوات جدية لتفعيل النقل املشترك. 
التنفيذي لشركة ريمكو  الرئيس  ال يجد 
ع��ب��دو س���وي���دان أّي ت��ن��اق��ض ب��ني تمويل 
التي  وُمخرجاتها  الدراسة  لهذه  الشركة 
م���ن امل��ح��ت��وم أن ت��وص��ي ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
ال��س��ي��ارات ال زي��ادت��ه! بالنسبة إليه  ع��دد 
استراتيجي  م��وض��وع  النقل  تنظيم  ف��إن 
تتواله الحكومة التي يجب أن تسال عن 
نوعية السيارات املستوردة ال عن كميتها 
وض���م���ان أن ت��ت��م��ت��ع ب��امل��ع��اي��ي��ر ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ذي  املتعلقة ب��االن��ب��ع��اث��ات، وه���و األم���ر 

يفتقده لبنان كليًّا. 

قياس تلّوث الهواء: رحلة يومية إلى الجامعة األميركية 

حركة المرور 
ُتعّد مصدرًا رئيسّيًا لتلّوث 

الهواء في بيروت

عميد كلية الزراعة ينتقد تطبيق »أل أم دي«

انتقد عميد كلية الزراعة تيسير حمية، في بيان له أمس، »طرق تطبيق 
الجامعة اللبنانية لنظام التعليم العالي الجديد LMD«، مشيرًا إلى أنها 

»عرفت نوعًا من الهرج واملرج مثلما حصل مع البرامج الجديدة في 
الكليات، التي سارعت الى تطبيق النظام الجديد دون األخذ بعني االعتبار 

أّن ذلك يجب أن يأخذ وقتًا كافيًا لكي يستوعب األساتذة هذا النظام 
الجديد، ووقتًا إضافيًا إلعداد البرامج«. ولفت حمية إلى أّن »بعض العمداء 
ما زالوا يخالفون القوانني املرعية اإلجراء من حيث رفض تطبيق املرسوم 

رقم 2225، الذي يقضي بالبدء بتطبيق نظام LMD من السنة األولى«. 
وقال »لست أدري كيف يقبل الطالب هذا الوضع غير القانوني لجهة 

عدم احتساب األرصدة التي حصل عليها الطالب في السنة األولى وهو 
ملزم بإعادتها وهذا مخالف ألدنى مبادىء نظام »LMD«. وانتقد تعطيل 

مجالس بعض الكليات.

قالوش يستقبل الدفعة الثانية من موظفي البلدية

استقبل محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، أمس، الدفعة الثانية 
من املوظفني املعّينني واملتعاَقد معهم في بلدية بيروت، وذلك استكمااًل 
لخطة ملء الشواغر في البلدية التي بدأها قبل عام. ومع استقبال هذه 

الدفعة يصل عدد املوظفني الجدد الى ما يفوق مئتي موظف من مختلف 
الفئات مللء املراكز اإلدارية الشاغرة في البلدية. وكان املحافظ قالوش قد 

 خالل العام الحالي دفعة من فوجي اإلطفاء والحرس، ما رفع عدد 
ّ

عني
موظفي البلدية بسلكيها املدني والعسكري الى 900 موظف. وثمة نية لدى 
املحافظ لتعيني 250 عنصرًا إضافيًا في فوج الحرس، كانوا قد فازوا في 

االمتحانات الخطية والشفهية والبدنية.

انطالق مشروع التدريب املعلوماتي 

أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، محمد 
فنيش )الصورة(، أمس، انطالق مشروع التدريب 

املعلوماتي املتقدم، الذي يستهدف املوظفني 
الفنيني في القطاع العام كفرق املساندة التقنية 
واملسؤولني عن إدارة النظم والشبكات وقواعد 

البيانات، والعاملني على تطوير البرامج املتخصصة 
وتشغيلها، في حضور رئيس مجلس الخدمة 
املدنية الدكتور خالد قباني، ورئيس التفتيش 

املركزي القاضي جورج عواد. وتوقع فنيش أن »يستفيد أكثر من ألف 
شخص في نحو 75 جهازًا حكوميًا من دورات تدريبية موزعة على أربع 
فئات، أما مجموع عدد املواضيع التدريبية التي توّفرها الشركة املتعاقدة 
مع وزارة التنمية، فيصل إلى 62 موضوعًا تدريبيًا، فيما يصل مجموع 

عدد املستفيدين من تلك الدورات إلى أكثر من ألف شخص، ويتخطى 
مجموع الطلبات التدريبية التي ستسعى الوزارة إلى تلبيتها 2,300 طلب.

املنظمات الشبابية تجتمع لدعم فلسطني

عقدت »املنظمات الشبابية اللبنانية والفلسطينية« اجتماعها الدوري، أمس، 
في مكتب الشباب والرياضة املركزي لحركة أمل، إلطالق »اللجنة الشبابية 

لدعم القضية الفلسطينية«، في حضور 22 منظمة شبابية. وأصدر 
املجتمعون بيانًا، دعوا فيه إلى قيام دولة فلسطني بحدودها التاريخية 

وعاصمتها القدس.

تّيار املجتمع املدني يبحث عن األحوال الشخصية

نّظم »تيار املجتمع املدني« ورشة عمل، أمس، تحت عنوان »الخطة 
االستراتيجية من أجل قانون مدني لألحوال الشخصية«، وذلك في 

إطار استعداداته إلطالق حملة قانون مدني لألحوال الشخصية، وذلك 
في فندق لو كريون ـــــ برمانا، في حضور ناشطني في املجتمع املدني. 
وعرض منسق التيار، باسل عبد الله، عمل التيار منذ سنتني، املمّهد 

إلطالق الحملة، التي اخُتتمت بإنجاز اللجنة القانونية فيه مشروع قانون 
للزواج املدني االختياري. وألقى وسام ديب محاضرة عن آليات املدافعة 

واملناصرة، وأهم مقومات نجاح الحملة.

»راهبات القّديسة تريزيا« تحتفي بالجيش

أحيت ثانوية ومهنية راهبات القديسة تريزيا، في حدشيت، قضاء بشّري، 
احتفااًل مميزًا أمس، تكريمًا للجيش اللبناني. وللمناسبة، توقفت الدروس 
يومًا كاماًل، كما شارك في االحتفال تالمذة مدارس الجبة، وشخصيات 
بلدية، إضافًة إلى وفد اغترابي جاء خصيصًا من أوستراليا، والقارتني 

األميركّيتني الشمالية والجنوبية.

حزب الله ينّظم مجلس »الطفل الرضيع« 

ينّظم »حزب الله«، عند التاسعة من صباح اليوم، مجلس »الطفل الرضيع 
علي األصغر«، ضمن مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، في مجمع سيد 

الشهداء في الرويس بالضاحية الجنوبية. وسيحضر املجلس نحو 10 
آالف طفل رضيع في زيّ موحّد.  

متفرقات

الجمعة  ١٠  كانون األول  2٠١٠  العدد  ١288
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