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متفرقات
املسيرة ،عبر الحرص على االطالع أكثر
ع �ل��ى م��واق �ف��ه وك �ت��اب��ات��ه ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا
س��اب�ق��ًا» .ويتوقف حسني منصور عند
«امل��وج��ة العاطفية التي ال ت��زال تتحكم
بمحبي السيد ،منذ رحيله حتى اليوم،
فالندوات الفكرية والقضايا التي أثارها
في حياته ،تتخذ طابعًا احتفاليًا أكثر
م �ن��ه ف��رص��ة ل�ل�ن�ق��د وال� �ن� �ق ��اش ،واألخ� ��ذ
وال��رد العلميني» .وي�ع��زو السيد جعفر
األم ��ر إل ��ى ال �غ �ي��اب امل �ف��اج��ئ ل�ل�س�ي��د ،إذ
«ك �ن��ا ن�ظ��ن أن ��ه سينتصر ع�ل��ى امل ��رض،
وبغيابه
فيما كانت ارادة الله غير ذلك.
ّ
ش�ع��ر ال�ع��ام�ل��ون م�ع��ه وم �ح �ب��وه ،ب��أن�ه��م
أص �ب �ح��وا أك �ث��ر ح��ري��ة ف��ي ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
ّ
م�ح�ب�ت�ه��م ت �ج��اه��ه» .وي �س �ت��درك أن ه��ذا
امل��وق��ف ص ��ادق وع �ف��وي« ،وي �ع� ّ�ب��ر على
األغلب عن الحسرة املتأتية من الحملة
الظاملة التي تعرض لها في حياته ،ربطًا

ال تزال الحماسة
العاطفية تتحكم بمحبي
السيد منذ رحيله
ّ

ت �ت �غ �ي��ر .وغ� �ي ��اب ��ه ت � ��رك ف� ��راغ� ��ًا ك �ب �ي �رًا».
ّ
ويرى أن هناك «جنودًا كثرًا ،مجهولني
وم�ع��روف�ين ،يكملون ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ،كل
من موقعه ،والتجارب تتكامل».
وت��رى م��روى ي��اس�ين ،وه��ي م��ن مقلدات
ّ
ال �س �ي��د «أن ال �ج �ي��ل ال � ��ذي ت �ت �ل �م��ذ ع�ل��ى
يديه ،أصبح أكثر إصرارًا على استكمال

ب�م��واق�ف��ه وم�ن�ه�ج��ه ال�ف�ق�ه��ي وال �ف �ك��ري».
ل �ك��ن ع �م �ل �ي��ًا ،ب �ح �س��ب ف �ض��ل ال� �ل ��ه« ،م��ا
ّ
ُيتكل عليه هو النقد والنقاش العلمي
ال �ه��ادف» .وه��و يستشهد بنقاش جرى
على صفحات «الفايسبوك» بني محبني
للسيد ،حني «أطلقت فئة صفحة ّ
سمتها
«ف �ض �ل �ل �ه �ي��ون» ،ورف � �ض ��ت ف �ئ��ة أخ ��رى

ال�ت�س�م�ي��ة ،م�س�ت�ن��دة إل ��ى رف ��ض ال�س�ي��د
للنسبة ،أي نسبة ال�ح��رك��ة وال�ف�ك��ر إل��ى
ش�خ��ص ،ح�ت��ى ان��ه ك��ان ي �ع��ارض ال�ق��ول
«م�ح�م��دي��ون» .م��ن هنا نجد أن مدرسة
ال �س� ّ�ي��د ت�ت�ح�م��ل ك��ل اآلراء وه ��ي ليست
م �غ �ل �ق��ة ع �ل��ى ف �ك ��رة أو م� �ق ��ول ��ة» .مل ��روى
ي��اس�ين رأي ف��ي ت��أث��ر الحالة العاطفية،
ف� �ت ��رى أن «ه � �ن� ��اك ب �ع ��ض ال � �ش � ��واذ م��ن
م�ح�ب��ي ال �س �ي��د ال ت�ت�ص��ل ب�ن�ه�ج��ه ال��ذي
رب��ان��ا ع �ل �ي��ه ،إذ ك ��ان ي��واج��ه امل�خ��ال�ف�ين
جار
له بالكلمة الطيبة» .ل��ذا «فالبحث
ٍ
دائمًا عن ه��ذا الجيل ال��ذي رب��اه السيد،
م �ت�ع�ل�م��ًا وم� �ق ��اوم ��ًا وم �ث �ق �ف��ًا وم�ن�ف�ت�ح��ًا
على اآلخ��ري��ن ،ينبذ التعصب وينتهج
املحبة» ،يقول السيد جعفر.
وي�خ�ف��ف م��ن وط ��أة األم ��ر ،ل�ي��رد أس�ب��اب
«ال �ح �م��اس��ة ال �ع��اط �ف �ي��ة» إل ��ى «ال �ش �ع��ور
بالحاجة إلى إب��راز آراء ومواقف السيد
االس�ت�ش��راف�ي��ة ،ال �ت��ي ح ��ورب م��ن أجلها
منذ جهر بها قبل سنوات ،بينما وجدنا
أنها أصبحت متبناة من قطاع واسع من
اللبنانيني ،سواء على املستوى الوطني
أو الديني» .لكن السيد يجزم بـ«رفض
دخول الفكر دائ��رة التقديس ،ألن هذا ال
يعلي من شأنه بل يؤطره ويحجمه» .أما
عن املستقبل ،فتسمع على ألسنة محبي
السيد الكثير من التفاؤل بإحياء فكره
ونهجه« ،املنبثق من تمسكه باإلسالم،
يراع يومًا أحدًا في
خطًا وفكرًا ،وهو لم
ِ
ال �ث��واب��ت» .لكن ه��ل ك��ان ل�ل��راح��ل وصية
س�ي��اس�ي��ة خ��اص��ة ل �ت �ي��اره؟ أو ب��االح��رى
ه��ل ه�ن��اك ت�ي��ار خ��اص ب��ال�س�ي��د ،يسبح
ف��ي بيئة خ��اص��ة ب��ه؟ يجيب فضل الله:
«كل ما تحدث به السيد هو وصية .ولم
يكن ع�ن��ده خ�ط��اب��ان ،داخ�ل��ي وخ��ارج��ي.
ام ��ا ال �ت �ي��ار ،ف �ه��و ت �ي��ار ش�ع�ب��ي ع��ري��ض
عفوي ،ال يؤطر طائفيًا أو مذهبيًا ،وهو
باختصار ،كما كان يطلق عليه السيد،
تيار الوعي».

املياه في راشيّا «خفيفة متل الخيط»
أسامة القادري
خ �م��س ع �ش��رة ق ��ري ��ة ،ف ��ي ق �ض��اء راش �ي��ا
ال � ��وادي ،ت�م�ت��د م��ن ب �ل��دة ال �ب �ي��رة وص��وال
ال��ى ك��وك�ب��ا ،ب��ات�ج��اه ال �ج �ن��وب ،تتعرض
للتقنني القاسي في مدها بمياه الشرب.
فاالنقطاع ال��ذي ّ
يسبب للمواطنني ازمة
اقتصادية ،آخ��ذ ف��ي التفاقم ف��ي املنطقة
ّ
البقاعية .أما األسباب فليست كثيرة ،بل
ّ
إن األهالي لديهم «متهم» واض��ح .هكذا،
ي �ع �ي��د األه ��ال ��ي أس� �ب ��اب ت �ح��وي��ل ح�ص��ة
بلداتهم من املياه الى املشاريع الزراعية،
ف � ��ي ت� �ل ��ك امل� �ن� �ط� �ق ��ة .وف� � ��ي س � �ي� ��اق م � ��واز
ّ
الزراعية
الستيائهم من «سحب املشاريع
ل�ل�م�ي��اه» ،ي ��دور س�ج��ال ف��ي م��ا بينهم ،ال
ي�خ�ل��و م��ن االع� �ت ��راض وال �ت �س ��اؤالت عن
«األسباب الحقيقية خلف هذا االنقطاع،
وع��ن دور مصلحة امل �ي��اه ف��ي التعديات
واملخالفات الحاصلة».
يلوم ابو سلمان ابو رافع ،ابن بلدة عيحا
في اعالي قضاء راشيا ،واملقيم في بلدة
ظ �ه��ر االح� �م ��ر ،م��وظ �ف��ي م�ص�ل�ح��ة م�ي��اه
شمسني على األزمة .يتهمهم بـ«الغياب
عن مراقبة وضبط العيارات التي يقوم
البعض بالتعدي عليها» .الرجل ضاق
ذرع � ��ًا ب �ش��ح م �ي ��اه ال �ش �ف��ة ،وخ �ص��وص��ًا
أن�ه��ا ت�ت�ع��رض م�ن��ذ ن�ح��و ش�ه��ر ونصف
وأليام طويلة .يشرح
لالنقطاع املستمر
ٍ
الحال« :ما بتجي اال كل عشرة ايام مرة
ولساعات معدودة ،واذا اجت ما بتطلع
على خ��زان السطح» .هناك دورة أيضًا.
وال يتوقف األمر على ندرة وصولها إلى
القرية ،بل ثمة مرحلة أخرى «متأزمة»،
ت �ت �م �ث��ل ب �ع ��دم وص��ول �ه��ا إل� ��ى خ ��زان ��ات
امل �ن��ازل .يضطر أب��و راف��ع إل��ى «جمعها
ف��ي ال�خ��زان امل��وض��وع ف��ي ال��دار ،ليعاود
سحبها باملوتير الى خزان السطح».
ي�ت�ك��رر امل�ش�ه��د ف��ي أغ�ل��ب م �ن��ازل منطقة
راش �ي��ا ال � ��وادي .وال �ك��ارث��ة ال �ك �ب��رى ،تقع
على القرى التي يصادف تقنني انقطاع
ال �ك �ه��رب��اء ،م��ع س��اع��ات «ح �ض��ور امل ��ي».
هؤالء ،ال يستفيدون منها على االطالق.

المواطنون
«يدفعون ثمن مخالفات
الموظفين الميدانيين
في مصلحة المياه

ع �م �ل �ي��ًا ،اآلب� � ��ار ال �ت��ي ت �ت �غ��ذى م �ن �ه��ا في
ب�ل��دة لوسيه السلطان ي�ع�ق��وب ،تحتاج
ال ��ى ت �ي��ار ك �ه��رب��ائ��ي ،ل�س�ح��ب امل �ي��اه ال��ى
خزانات القرى ،التي تحتاج هي األخرى
ال � ��ى ال� �ت� �ي ��ار ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ،ل �ج ��ره ��ا ال ��ى
الشبكة الداخلية للبلدة .وهكذا ،تضيع
«ال �ط��اس��ة» وي�ب�ق��ى «امل ��اء ف��ي م�ك��ان��ه فال
يصل إلى املنازل».
ه��ذا م��ا يعانيه اب��و ع��ارف م�غ��ام��س ،من
بلدة كوكبا .فالرجل ،يحتاج إلى أن يوفر
ً
« 15برميال على أقل تقدير في االسبوع
ق �ي �م �ت �ه��ا  15ال� � ��ف ل � �ي � ��رة ،ل�ل�اس �ت �ع �م��ال
وحسب ،إضافة إلى دفعه يوميًا  3آالف
ليرة ثمنًا ملياه الشرب .وهذا بعد سياسة
ال �ت �ق �ش��ف ال �ت��ي ف��رض �ه��ا ع �ل��ى ع��ائ �ل �ت��ه».

يؤكد مغامس ان انقطاع امل�ي��اه مستمر
«م� �ن ��ذ ن �ح��و ش �ه ��ري ��ن ،وان� �ه ��ا ت ��أت ��ي ك��ل
اسبوع خفيفة متل الخيط» .وللمناسبة،
ً
ال�ب�ل��دات العالية ليست أف�ض��ل ح��اال من
ال�ب�ل��دات ال�ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى اط ��راف الطريق
الرئيسية .علي اب��و مالك م��ن بلدة ظهر
ّ
االحمر ،يؤكد األزمة هناك أيضًا ،وترتب
ع�ل�ي��ه ع�ب�ئ��ًا م��ال �ي��ًا إض��اف �ي��ًا ،ف ��ي منطقة
فرص العمل فيها شبه معدومة.
إذًا ،األزم � � � � ��ة م � �س � �ت � �م ��رة ،وامل � ��واط� � �ن � ��ون
«م � ��ؤم � � �ن � ��ون» ب ��أن � �ه ��م «ي � ��دف� � �ع � ��ون ث �م��ن
مخالفات املوظفني امليدانيني في مصلحة
املياه ،إذ إن املوظفني يبيعون املياه الى
اصحاب املشاريع الزراعية ،بما يقلل من
كلفة سحب امل�ي��اه م��ن اآلب��ار االرت��وازي��ة،
ع �ب ��ر م� �ح ��رك ��ات ت �ع �م��ل ع �ل ��ى امل � � � ��ازوت».
ويعلق مختار بلدة ضهر األحمر ،حسن
بتديني ،على األزم��ة بالقول« :ما طلعنا
م ��ن ال �ش �ت��ا وك �ل �ف �ت��و ح �ت��ى اج �ت �ن��ا ازم ��ة
ان�ق�ط��اع امل ��ي» .ال�ب�ق��اع�ي��ون م��ن أزم ��ة إل��ى
أخرى .يرى بتديني أن انقطاع املياه أشبه
بـ«عقاب ألبناء املنطقة» ،مردفًا «راجعنا
امل �س��ؤول�ين ف��ي مصلحة م �ي��اه شمسني،
ورف�ع�ن��ا ش�ك��وان��ا ال��ى ن��واب املنطقة ،وال
زلنا ننتظر الحلول» .وكباقي املواطنني،
ي �ح �ي��ل االس� �ب ��اب ال� ��ى ال� �ه ��در ف ��ي امل �ي��اه،
لـ«عدم قيام املصلحة بمراقبتها وضبط
أي مخالفة للمتالعبني بـالعيارات».

رابطة «الثانوي»:
موقف حاسم من «التسريب» هذا األسبوع
ماذا حصل للتقرير التمهيدي الخاص بملف تسريب أسئلة مادة
االجتماع ،الذي وعد املفتش العام التربوي شكيب دويك رابطة أساتذة
التعليم الثانوي الرسمي بتسليمه إلى وزير التربية والتعليم العالي
البروفسور حسان دياب نهاية األسبوع املاضي؟
الرابطة تضع امللف في دائرة الشك ،وتسأل عن التأخير الذي ال يخدم
مصلحة أحد ،وال يحافظ على سمعة الشهادة الرسمية .وبينما
ترفض الرابطة توقيف صدور نتائج  20ألف طالب في شهادة
االجتماع واالقتصاد ،التي يتوقع أن تعلن بداية هذا األسبوع ،من أجل
بعض الفاسدين واملرتكبني ،تؤكد عدم السكوت عن القضية ،وتبدو
مصرة أكثر من أي وقت مضى على رفض املماطلة والتسويف ،وهي
داعية التفتيش التربوي
تنتظر نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن،
ً
وإال فسيكون
إلى تنفيذ تعهداته التي قطعها للرابطة في هذا املجالّ ،
لها موقف حاسم هذا األسبوع.
(األخبار)

عبود يطلق مهرجان القرى العاملية في عاليه
بدأت أمس ،في مدينة عاليه ،فعاليات مهرجان القرى العاملية ،الذي
تنظمه «شركة الصداقة للمعارض واملؤتمرات» ،بالتعاون مع املجلس
البلدي للمدينة ،وذلك في احتفال حاشد حضره وزير السياحة فادي
عبود ،النائب فادي الهبر ،سفيرة فنزويال زويد الدويهي ،القنصل
التايلندي ريا حمصي ،وعدد من
الشخصيات.
رئيس الشركة املنظمة للمهرجان حسام
العريضي أكد أن «هدفنا من هذا الحدث
هو تعزيز اسم لبنان وحضوره على
املستويني اإلقليمي والدولي» .بدوره
أكد رئيس بلدية عاليه وجدي مراد أن
«(الصيفية) بالنسبة إلى أهالي الجبل
ليست سياحة ،بل موسم اصطياف
يغنيه اللبناني املقيم في الساحل ،واملغترب الذي يعود الى وطنه وأهله،
والقادمون من الدول األجنبية والعربية بني الجو والبر» ،متمنيًا «عدم
تأثير وانعكاس أحداث املنطقة على لبنان ،ما قد يؤدي الى تراجع
الوافدين الى لبنان وعاليه».
الوزير عبود رأى أن «لبنان بألف خير والسياحة بألف خير» ،مشيرًا
إلى أن «من يريد أن يتأكد أن السياحة بألف خير فليزر عروس
املصايف عاليه ،ويتعرف إلى رئيس بلديتها وجدي مراد».
ويستمر املهرجان ،الذي تشارك فيه اثنتا عشرة دولة 45 ،يومًا،
فضال عن برامج من
تتخللها عروض فنية وثقافية وترفيهية يومية،
ً
تراث الدول املشاركة ،إضافةً الى مدينة ماله ومطاعم ورياض أطفال.

حيوانات مفترسة في «حمى كفرزبد»
تمكن شكر شكر ( 65عامًا) من بلدة كفرزبد في شرق زحله (نقوال
ّ
أبو رجيلي) ،ليل السبت الفائت ،من اصطياد حيوان مفترس بالقرب
ّ
من «حمى كفرزبد» ،بواسطة فخ من الحديد .شكر الذي يملك وأوالده
قطيعًا من األغنام واملاعز ،أوضح لـ«األخبار» ّأنه فقد نحو  20رأسًا
من صغار املاعز ،على مدى أسبوعني ،ليضيف «ساورتني الشكوك
في بادئ األمر بأن قطيعي يتعرض للسرقة ،لكن سماع أوالدي
ّ
ألصوات الحيوانات خالل الليل ،دفعني إلى نصب فخ بالقرب من
موقع الحمى».
رئيس لجنة البيئة في بلدية كفرزبد محمد مجيد ،أكد لـ«األخبار» أنه
أبلغ فصيلة درك رياق باألمر ،متمنيًا على املعنيني املساعدة في إبعاد
خطر هذه الحيوانات املفترسة عن الرعاة ومواشيهم .وعن عدم وجود
حراس لهذا املوقع ،يشير مجيد إلى أن ذلك سيحصل فور تعيني
لجنة جديدة إلدارة الحمى ،بعدما كان قد انفرط عقد القديمة على أثر
ّ
املحلية األخيرة.
االنتخابات

«بيت القديس يوحنا» في منيارة
افتتح مطران عكار وتوابعها للروم االرثوذكس املتروبوليت
باسيليوس منصور «بيت القديس يوحنا الرحوم» لرعاية الفقراء
واملحتاجني في منيارة والقرى املجاورة والذي نظمته «جمعية النور»
في رعية منيارة.
بعد القداس ،قص منصور شريط افتتاح البيت وألقى كلمة شاكرًا
«أهل هذا املنزل الذين قدموه لخدمة املحتاجني والشباب والصبايا
والسيدات الذين نذروا انفسهم لهذه الخدمة» .وكانت جولة في أقسام
الدار التي تم تجهيزها بمطبخ وقاعة طعام وغرف استراحة ،وكل ذلك
بتبرعات من أعضاء الجمعية وأهالي البلدة.
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