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تحقيق

في ذكرى فضل اهلل األولى

بحثا عن «تيار الوعي»
ً
تأتيك الرسالة كل
يوم جمعة .اّعبارة منتقاة
ّ
من كالم العلمة الراحل السيد
محمد حسني فضل الله .عادة
دأبت إدارة مجمع الحسنني
في حارة حريك ،حيث منبر
الراحل وملتقاه مع محبيه،
على اتباعها منذ رحيله
في مثل هذا اليوم قبل عام
واحد .كيف كان غياب السيد
و«حضوره» خالل سنة
كاملة؟

منهال األمين
ال�س��ؤال ع��ن غياب السيد محمد حسني
فضل الله ،بعد عام واحد على رحيله ،له
وقع خاص في «عائلته الكبيرة»ّ .
محبو
السيد ج��زء منه وم��ن حياته الخاصة،
إذا ك��ان من حياة خاصة .فابنه جعفر،
املعمم ال�ث��ان��ي ف��ي ال�ع��ائ�ل��ة ،بعد النجل
األكبر علي ،وترتيبه التاسع بني أوالد
ّ
ال��راح��ل ،ي��رى أن «م��ا نشعر ب��ه ،كأبناء
وعائلة ،يشعر به كثيرون ،أحبوا السيد،
وأك�ث��ر :تربوا في مدرسته» .من منبره،
امل�ت�ن�ق��ل م��ن ال�ن�ب�ع��ة إل��ى ب�ئ��ر ال�ع�ب��د إل��ى
حارة حريك ،قاد السيد حركة إصالحية،
لاّ
أق��ل م��ا ي�ق��ال إن�ه��ا إش�ك��ال�ي��ة« ،فالع مة
ط��رق األب ��واب املغلقة منذ عصور وث��ار
ع �ل��ى ال�ن�م�ط�ي��ة ال �ت��ي ح�ك�م��ت شخصية
عالم الدين ،فكان املسجد أكثر من مكان
للعبادة» ،يقول كمال دياب ،من مؤيدي
السيد منذ عشرات السنني.
وال�ك�لام على «ت��رك��ة» السيد ،كما يقول
نجله جعفر ،ه��و حديث ع��ن «تركتني»:
األولى تركة خاصة ،تتمثل في املشاريع
التي أنشأها السيد ،وواكب عملها طيلة
حياته .لكن هل حقًا ه��ذه تركة خاصة؟
يستدرك فضل الله« :ال أقصد بالخاص

امللكية الشخصية ،ف��وال��دي لم يترك إال
القليل من هذا ،منزله وبعض املمتلكات،
وه ��و ل��م ي �خ��رج م��ن ال��دن �ي��ا ب ��أي ث �ق��ل».
ّ
وي��وض��ح أن ه��ذه التركة الخاصة التي
يتحدث عنها هي أيضًا «ملك عام ،حتى
امل�ن��زل ال��ذي يملكه ك��ان وال ي��زال مكانًا
ع��ام��ًا» .وي� ��روي أن ال��راح��ل ك��ان يرفض
م�ص�ط�ل��ح اإلرث ،إن ل��م ي��رت�ب��ط ب��ال��دي��ن
«ف� �ك ��ان ي �ش��دد ع�ل�ي�ن��ا ب� ��أن ق ��ول ��وا :إرث
اإلسالم ،فالقائد الحقيقي ال يربي على
االرتباط به ،بل باألهداف التي يعمل من
أجلها».
لكن ما موقع العائلة من املؤسسة وتيار
ّ
تتحمل عبء هذا اإلرث،
فضل الله ،وهل
كما نشهد عادة في سيرة علماء الدين؟
ي��رف��ض ف�ض��ل ال �ل��ه ه ��ذا ال �ك�ل�ام ،ليذهب
إل��ى أن «ح�ف��ظ اإلرث ه��و م�س��ؤول�ي��ة أي
ش �خ��ص ي �ن �ت �م��ي ل �ت �ي��ار ال� �س� �ي ��د» ،ل�ك��ن
«ال��رم��زي��ات ال ي��زال لها دور ف��ي بنيتنا
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،وه � � ��ذا م� ��ا ال ن�س�ت�ط�ي��ع
التحرر منه نهائيًا» .وي��داف��ع ع��ن فكرة
ّ
«أن املسالة ليست مجرد ّ
بنوة وقرابة»،
ّ
م��ؤك �دًا أن «ب �ع��ض أب �ن��اء ال�س�ي��د ليسوا
م �ن �خ��رط�ي�ن ف� ��ي م ��ؤس� �س ��ات ��ه ،وآخ ��ري ��ن
موظفون مثل الباقني» .من هنا يالحظ
املراقب أن املحيطني بالسيد فضل الله

ليس هناك تيار خاص بالسيد غير «تيار الوعي» (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ف ��ي ح �ي��ات��ه ،وامل� �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ال �ح��رك��ة
ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،ال ي��زال��ون م�س�ت�م��ري��ن في
أعمالهم ،االعالمية والثقافية والفكرية
واالج�ت�م��اع�ي��ة .ك��ذل��ك ف��إن ال�ن�ج��ل األك�ب��ر
ل �ل ��راح ��ل ،ال �س �ي��د ع �ل��ي ،ت� �ص ��دى ،ش��أن��ه
ف��ي ح �ي��اة ال �س �ي��د ،ل�ل�م�ه��ام االج�ت�م��اع�ي��ة
وال��دي�ن�ي��ة ،ك�ص�لاة الجماعة واستقبال

ال � � � � � ��زوار م� � ��ن س� �ي ��اس� �ي�ي�ن وإع �ل�ام � �ي �ي�ن
ومثقفني ووف��ود شعبية ،أجانب وعربًا
ّ
ولبنانيني ،وإن ك��ان امل�لاح��ظ أن وتيرة
ه ��ذه ال ��زي ��ارات خ�ف��ت ب�ن�ح��و ك�ب�ي��ر بعد
غياب السيد.
ي �ع �ت��رف ال �س �ي��د ج�ع�ف��ر ب �ه��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة
«فالكبار عندما يرحلون ،أشياء كثيرة

تقنني الكهرباء يرفع االشتراك
آمال خليل

2011

BEC

AL
A
B
K
C
E
ALB

BA

AL
V
I
T
S
E
CKF

E

BAALB

Saturday July 23

ABDEL RAHMAN EL BACHA
Piano Recital

« Abdel Rahman El Bacha is a shining star in his world of music, a world that
knows no physical boundaries or historical limitations. His language is understood
universally, touching hearts and minds through his chosen instrument, the piano,
and with the help of nimble ﬁngers and an exceptional talent.» He is coming for
the second time to Baalbek to interpret as a soloist, with his astounding technique,
a various repertory featuring compositions from Beethoven, Schubert, Chopin,
El Bacha, Prokoﬁev and Ravel.
Sponsored by

150.000LL - 105.000LL - 75.000LL - 45.000LL - 30.000LL
Bacchus Temple
Show starts at 8:00 p.m
Tickets on sale at:  Virgin Megastores (all branches) 01/999666
 Acropolis Entrance – Baalbek 03/891695 - 08/376912
Group prices available for more than 20 tickets for all events
Transportation to Baalbek is available from Beirut through NAKHAL (Sami El Solh av.) 01/389389
Bus tickets available at Virgin Megastores.
www.ticketingboxofﬁce.com I www.baalbeck.org.lb

Ofﬁcial Partners

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

30/6/11 11:19 AM
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ال ي�م�ك��ن ال�ص�ي��ف ف��ي ص ��ور إال أن ي�ك��ون
ح��ارًا في كل ش��يء :في الطقس وحتى في
األس �ع��ار .ف�لا يمكن أن ي�م��ر ه��ذا الصيف
على املدينة م��ن دون «غ�ض��ب» .وكما هي
ال�ح��ال م��ع ب��داي��ة امل��وس��م ،تبدأ «مصائب»
ال�ك�ه��رب��اء ،ويصبح التقنني أم �رًا واق�ع��ًا ال
بد منه .وبما أن الطلب يزيد على الكهرباء
ف��ي امل��دي�ن��ة ال�س�ي��اح�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا على
أب� � � ��واب ش �ه ��ر رم � �ض � ��ان ،ات� �خ ��ذ أص �ح ��اب
امل ��ول ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ق � ��رارًا ق �ض��ى ب��رف��ع
تسعيرة االش�ت��راك إل��ى  115أل��ف ليرة عن
ك��ل  5أمبير .رف��ع التسعيرة رف��ع مستوى
ال�غ �ض��ب ل ��دى األه ��ال ��ي و ...أئ �م��ة امل �ن��اب��ر،
حيث دعا الشيخ علي ياسني نواب صور
إل ��ى «ال �ت��دخ��ل ل��وق��ف ه ��ذه امل ��أس ��اة ال�ت��ي
تصيب أبناء املنطقة».
ّ
األهالي
عمد
املسألة،
لكن إل��ى ح�ين تحل
ّ
�رارات م �ض��ادة ،ح�ي��ث تمنع
إل��ى ات �خ��اذ ق � �
ٍ
ال �ب �ع��ض م �ن �ه��م ع ��ن دف� ��ع ال ��رس ��م امل�س�ب��ق
ال��ذي ك��ان م��ن املفترض أن يدفعوه مطلع
الجاري ،فيما عمد آخرون إلى «التعليق»
على الشبكة على نحو سري وغير شرعي،
وه��و األم��ر ال��ذي ي��ؤدي بني الحني واآلخ��ر
إلى انفجار «العلب» على أعمدة الكهرباء
واش �ت �ع ��ال ال �ت �م ��دي ��دات واح � �ت� ��راق امل��ول��د
ب�س�ب��ب زي� ��ادة ال�ض�غ��ط ع�ل�ي��ه .وق ��س على
ذل��ك ،ما قد يحدث تباعًا ،وخصوصًا في
ظ��ل ال�ط�ق��س ال �ح��ار وح��اج��ة أب �ن��اء املدينة
إل��ى الكهرباء واملحال التجارية وعشرات
املقاهي واملطاعم والفنادق فيها.
ورغ��م االن�ت�ف��اض��ة ال�خ�ج��ول��ة ال�ت��ي أعلنها
البعض ،ي��ؤك��د ك�ث�ي��رون ،ومنهم أصحاب
امل��ول��دات الكهربائية ،أن ارت�ف��اع األس�ع��ار
س�ي�ب�ق��ى ع �ل��ى م ��ا ه ��و ع �ل �ي��ه« ،وح� �ت ��ى إن
ش �ه��دت األس� �ع ��ار ارت �ف��اع��ًا ج ��دي� �دًا ،وذل ��ك
ب� �س� �ب ��ب ال � �ح� ��اج� ��ة امل� �ل� �ح ��ة إل � � ��ى ك� �ه ��رب ��اء
امل��وت��ورات ،في ظل غياب كهرباء الدولة».
وق��د طالت تلك االنتفاضة البلدية ،وهي
امل �ت �ه �م��ة ب � �م ��راض ��اة أص � �ح� ��اب امل� ��ول� ��دات
ع �ل��ى ح �س��اب امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة وج �ي��وب

مواطنيها .لكن للبلدية رأي آخ��ر .وهنا،
يؤكد رئيس لجنة األشغال والخدمات في
البلدية محمد ح��رق��وص ،أن «التسعيرة
التي أقرتها البلدية بالتنسيق مع أصحاب
املولدات كانت منطقية وعادلة» ،موضحًا
أنها «أخذت في االعتبار ساعات االنقطاع
ف��ي ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ال �ت��ي س�ج�ل��ت في
شهر ح��زي��ران ال�ف��ائ��ت أع�ل��ى مستوياتها،
إذ بلغت  297ساعة» .وبحسب عداد شركة
كهرباء ص��ور« ،سجلت ساعات االنقطاع
زيادة  80ساعة عن شهر أيار الذي سجل
 217س��اع��ة» ،يتابع .العامل الثاني ال��ذي
اعتمدت عليه البلدية «هو تسعيرة وزير
ال �ط��اق��ة ج �ب��ران ب��اس �ي��ل ل�ك�ل�ف��ة ك��ل س��اع��ة
اش � �ت ��راك ،وه ��ي  385ل �ي ��رة ،اس �ت �ن��ادًا إل��ى
السعر الحالي لصفيحة امل��ازوت 29 ،ألف
ل�ي��رة» .تلك «الحسبة» أوص�ل��ت إل��ى الرقم
 115ألفًا .لكن هنا ،قفز السعر قفزة واحدة
من  90ألفًا إلى  115ألفًا ،فيما كانت البلدية
قد وع��دت بتنظيم ه��ذا القطاع منذ العام
املاضي ،حيث كانت قد خفضت التسعيرة
إل ��ى  75أل ��ف ل �ي��رة ف ��ي ش �ه��ر آب امل��اض��ي
ال ��ذي ت��زام��ن م��ع رم �ض��ان .فلمصلحة من
ه��ذه ال��زي��ادة؟ ي�ق��ر ح��رق��وص ب��أن�ه��ا «غير
منصفة للمواطنني ،إال أن البلدية تضغط
على أصحاب املولدات منذ أشهر وتخفف
من نسبة أرباحهم» .لكن اآلن «بيطلعلهم
ش �ه��ر ،ع�ل��ى أن ن�خ�ف��ف ال�ت�س�ع�ي��رة الشهر
امل �ق �ب ��ل» .وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى ت �س �ع �ي��رة وزي ��ر
ال �ط��اق��ة ج �ب ��ران ب��اس �ي��ل ،ف �ه��ي ت �ش �م��ل ما
يتكبده أصحاب املولدات من إضافات من
ضمنها استئجار األرض التي سيضعون
فيها مولداتهم الكهربائية .لكن هذا األمر
ال يتوافر في صور حيث تنتشر املولدات
بني األحياء السكنية وفي األم�لاك العامة
وأراض � ��ي ال�ب�ل��دي��ة م��ن دون إي� �ج ��ارات ،أي
باملجان .علمًا ب��أن البلدية والقضاء كانا
ق��د ات�ف�ق��ا ع�ل��ى ات �خ��اذ إج � ��راءات قضائية
ب �ح��ق أص �ح��اب امل ��ول ��دات إن ل��م ي�م�ت�ث�ل��وا
للشروط البيئية ومعايير السالمة العامة
واالل �ت��زام بتسعيرة واح ��دة .لكن ،ال شيء
حصل.

