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تحقيق
سجلت في البقاع ثماني
حاالت «خطيفة» خالل يومني
(مروان طحطح)

طالعة من بيت
أبوها« ...خطيفة»
«خطيفة وشو ّ ما صار يصير».
بات الحبيبان يتخذان مثل
هذا القرار بال تردد ،وخصوصًا
مع تزايد ّ
تشبث األهل بأسباب
للرفض هي ليست موانع
شرعية للزواج .فالشاب،
بحسب قضاة الشرع ،ليس
ً
مسؤوال عن وضعه االجتماعي
أو االقتصادي أو السياسي،
لذا يطالبون األهل بعدم
«تعجيز» طالب القرب

«مش
كبسة زر»
«ما فينا نطفي الحريق
ألنو املطرح مليان قنابل
عنقودية» ،هذا ما أبلغه
مركز الدفاع املدني في
بنت جبيل (داني األمني)
ّ
ألهالي حداثا حني اتصلوا
به لإلبالغ عن الحريق بني
الطيري وبلدتهم .فريق
وقصد املكان
املركز عاد
ّ
ّ
لكنه «وصل متأخرًا بعدما
كانت الحرائق قد أتت على
أشجار الزيتون واملساحات
الحرجية» ،بحسب أبناء
البلدة .أما املدير العام للدفاع
املدني درويش حبيقة ،فقال
لـ«األخبار»« :العملية «مش
كبسة زر» ،ونحتاج إلى وقت
ّلنصل إلى الحريق» .وأوضح
سيارة واحدة فقط
أن هناك
ّ
ّ
تتسع لـ 12طنًا من املياه ،وال
تلبي في الحرائق الكبيرة.

البقاع ــ أسامة القادري
ليست ال�ح��ادث��ة األخ �ي��رة ل�ه��روب عروس
بلدة «الرمادية» في الجنوب يوم زفافها
املقرر على شخص آخر ،ألسباب «فردية»
ك� � ��ادت ت �س� ّ�ب��ب ن �ك��أ ج� � ��روح م ��ا أحدثته
السياسة في البلدة من انقسامات ،فريدة
من نوعها .فالبقاع ،ضرب منذ أسبوعني
الرقم القياسي ،إذ ُس ّجلت ثماني حاالت
«خطيفة» خ�لال يومني فقط .الرقم ليس
بسيطًا ،وخ�ص��وص��ًا إذا ك��ان ف��ي بلدتي
س �ع��دن��اي��ل وت�ع�ل�ب��اي��ا امل �ت �ج��اورت�ي�ن ،في
ال�ب�ق��اع األوس� ��ط .ال تنتمي ال �ح��االت إلى
تتوزع على أسر متنوعة.
طبقة واحدة ،بل ّ
أما املفارقة ،فهي أن الفتيات زميالت في
الدراسة.
ت �ت �ط� ّ�وع إح ��دى ال�ص�ب��اي��ا ل��رواي��ة حكاية
ك��ل منهن ،بعد االطمئنان إل��ى ع��دم ذكر
التقرير .تبرر إق��دام�ه��ا على
األس�م��اء ف��ي ّ
«ال�خ�ط�ي�ف��ة» ،ب ��أن «زوج �ه��ا ال �ي ��وم» ،كان
ّ
ّ
قد تقدم لخطبتها من ذويها م� ّ�رات عدة.
وفي املرة األخيرة ،نفد ّصبر والدها منه
فضربه بقسوة ،مؤكدًا أنه لن لاّيقبله زوجًا
البنته .فما ك��ان من الصبية إ أن قبلت
ط�ل��ب ح�ب�ي�ب�ه��ا ل �ل ��زواج م��ن دون موافقة
ُ
أهلها« ،وذهبت معه» لتضعهم أمام األمر
ال��واق��ع ،كما ت�ق��ول .ت�ب��دو ال�ف�ت��اة مرتاحة
ل �ق��راره��ا ،ل�ك��ن ف��ي عينيها م��ا يشير إلى
أنها تتمنى أن تنتهي فترة الخصام مع
األهل في أسرع وقت ممكن.
قصة أخ��رى ت��روي�ه��ا ال�ف�ت��اة ع��ن بنت من

صالة العيد على «هوى املعارضة واملواالة»
صيدا ــ خالد الغربي
ُ
ح�ت��ى ص�ل�اة ال�ع�ي��د اخ��ت� ِ�ل��ف ع�ل�ي�ه��ا .ففي
م ��دي �ن ��ة ص � �ي� ��دا ،ال� �ت ��ي ت �ع �ي��ش انقسامًا
س �ي��اس �ي��ًا ح� � ��ادًا ،ان �ق �س �م��ت ص �ل�اة العيد
ال�ك�ب�ي��ر ب�يّ�ن «م � ��واالة» و«م �ع ��ارض ��ة» .بدأ
الخبر باتخاذ مفتي صيدا الشيخ سليم
س��وس��ان ق ��رارًا يقضي بنقل ال �ص�لاة من
املسجد العمري الكبير في صيدا القديمة
إلى مسجد ساحة الشهداء «بسبب أعمال
ال �ت��رم �ي��م ف ��ي األول» .ل ��م ي �ع �ج��ب القرار
ّ
ص �ي ��داوي�ي�ن ك �ث �ي��ري��ن ع� � ��دوه «استجابة
ل��رغ�ب��ات ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،الذي
سيؤدي صالة العيد في املدينة ،بوصفه
أح� ��د ن ��واب� �ه ��ا» .ي �ض �ي��ف امل ��واط ��ن محمد
ال �ن �ق��وزي س�ب�ب��ًا ث��ان �ي��ًا إل ��ى ال� �ق ��رار« ،هو

ّ
أن ال��رئ�ي��س ال�س�ن�ي��ورة ال ي�ح� ّ�ب��ذ الصالة
ف��ي أم��اك��ن ض�ي� ّق��ة ك �م��ا ه��ي ح ��ال املدينة
ّ
بيغير
ال�ق��دي�م��ة» ،وم�ع��ل�ق��ًا ب��ال�ق��ول «ال �ل��ي
عادته بتقل سعادته» .يرجع النقوزي 50
ع��ام��ًا إل��ى ال � ّ�وراء ،فيقول إن�ن��ا «م�ن��ذ زمن،
ون �ح��ن ن�ص��ل��ي ص�ل�اة ال�ع�ي��د ف��ي املسجد
ال�ع�م��ري الكبير ،وي�ج��ب علينا املحافظة
ع� �ل ��ى ت �ق �ل �ي��د ال � �ص�ل��اة ف � �ي ��ه ،وليبعدوا
السياسة عن الدين»ّ .
يؤيد كثيرون كالم
النقوزي ،مؤكدين أنهم «لن يجاروا املفتي
س� ��وس� ��ان ،وس �ي �ت��وج �ه��ون إل � ��ى املسجد
ال�ك�ب�ي��ر ألداء ص�ل�اة ال �ع �ي��د ف �ي��ه ،ألن في
ممارسة ملا بات أحد طقوس املدينة،
ذلك
ّ
وتقليدًا متبعًا منذ زمن بعيد».
ك�لام املعترضني واج�ه��ه املفتي سوسان،
خ �ل��ال ل� �ق ��ائ ��ه ال ��رئ� �ي ��س ال� �س� �ن� �ي ��ورة أول

م��ن أم ��س ،ب��ال �ق��ول إن «ن �ق��ل ال �ص�ل�اة إلى
مسجد ساحة الشهداء لم يكن العتبارات
سياسية ،بل ألن املسجد العمري يخضع
ألع �م��ال ال�ت��رم�ي��م ول �ع��دم وج ��ود مساحة
واس �ع ��ة ك �م��ا ه ��ي ح ��ال امل �س �ج��د املنقولة
ّ
إل�ي��ه ال �ص�ل�اة» .ت�ب��ري��رات س��و ّس��ان ،عدها
املدينة ،تمنى عدم ذكر
رجل دين بارز في
ّ
اسمه« ،غير مقنعة ،إذ إن ترميم املسجد
العمري الكبير يجري من الخارج ،أما هذا
ال�ق��رار ،فهو مقدمة لنقل ص�لاة العيد في
ال�س�ن��وات املقبلة إل��ى مسجد ب�ه��اء الدين
ال �ح��ري��ري» .ك��ذل��كّ ،
رج ��ح رج ��ل ال��دي��ن أن
يكون «القرار اآلن بنقل الصالة العتبارات
أمنية متعلقة بالرئيس فؤاد السنيورة».
وأك ��د ال��رج��ل أن ��ه سيصلي «ف ��ي العمري
مهما كان الثمن» .ومهما سيكون الثمن،

س�ي�ص�ل��ي أي �ض��ًا ا ُل �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق أسامة
س �ع� ّ�د« ،ح �ت��ى ل��و أوص � ��دت أب��واب��ه بوجه
املصلني ،وحتى أيضًا لو لم ّترسل دائرة
األوق � � ��اف إم ��ام ��ًا ل� �ي � ّ
�ؤم امل� �ص ��ل�ي�ن» .وقال
سعد ،خالل جولة له على أس��واق املدينة
ّ
ّ
يربح
ملناسبة العيد «اللي خيفان وب��دو ّ
ّ
يصلي
رب��و وال�ن��اس جميلة ما في داع��ي ّ
صالة العيد» .وكان الصيداويون قد تلقوا
رسائل نصية على هواتفهم الخلوية تفيد
أن «ال��رئ�ي��س السنيورة س�ي��ؤدي الصالة
في مسجد الشهداء».
ُيذكر أن صالة العيد ،سواء أكانت خاصة
بعيد الفطر أم األضحى ،كانت حتى العام
املاضي تقام في املسجد الكبير ،وتعقبها
مسيرة دينية تجوب أزقة املدينة القديمة
ّ
وتتقدمها فرقة النوبة وتكبيرات.

«العونة» تعود إلى القرى التي تفتقد عونة البلديات
جبيل ــ جوانا عازار
ل ��م ت �ك��د ش �م��س ال �ص �ب ��اح ت �ط �ل��ع ،حتى
ك��ان��ت ب �ي��وت ق��ري��ة ال� �ح ��روف ق ��د فرغت
م��ن شبابها وص�غ��اره��ا .خ��ر َج��وا باكرًا،
ْ ُ
ّ
حاملني عدة شغل طارئة ،لم تعد ّكونها
مجموعة من أكياس النايلون وقفازات
وق� ّ�ب �ع��ات ت�ق�ي�ه��م ق �س��وة ال �ش �م��س .كانت
الساعة تشير إلى السابعة ،حني امتألت
س��اح��ة ال �ب �ل��دة ب�ه��م وب�ص�خ�ب�ه��م .هناك،
وق� �ف ��وا ف ��ي ان �ت �ظ��ار ال� ��رف� ��اق م ��ن القرى
املجاورة و«اآلمر» ،الذي من املفترض أن
ّ
ي��وزع�ه��م مجموعات ،ويبلغهم برنامج
القيام بحمالت
يومهم الطويل ،املتضمن
َ
نظافة في البلدات التي لم تحظ إلى اآلن
بمجلس ب �ل��دي ،ل�ك��ون�ه��ا ق ��رى صغيرة.
كان الفتًا في يومهم الطويل ذاك ،الهدف

ال� ��ذي وض� �ع ��وه ،ف �ه��م ل ��م ي �ق �ص��دوا فقط
إق��ام��ة حمالت النظافة ،ب��ل أرادوا أيضًا
أن يسترجعوا تقليدًا قديمًا كان قد درج
في قراهم« :العونة».
السابعة والنصف صباحًا ،خرج الشباب
من قرية الحروف إلى البلدات املستهدفة.
كانت كفر مسحون املحطة األولى .هناك،
كان املختار شربل سويدان في انتظارهم
للترحيب بهم .وصلوا إلى دارة املختار
ّ
وت��وزع��وا وشبيبة ال�ب�ل��دة ف��ي األحياء،
ّ
حاملني عدتهم.
«كان العمل رائعًا» ،يقول عبدو سويدان،
ابن البلدة وأحد العاملني ضمن الفريق.
ي �م �س��ح س� ��وي� ��دان ح �ب �ي �ب��ات ال� �ع ��رق عن
ويقول بابتسامة لم تفارق وجهه
جبينه،
ّ
الطفولي «نظفنا م��ا أمكننا بمعاولنا،
كذلك استقدمنا ّ
جرافة لتنظيف الطريق

ومل �ن��ع األت��رب��ة وال ��رواس ��ب م��ن السقوط
عليه».
ل �ي��س ب �ع �ي �دًا ع ��ن ك �ف��رم �س �ح��ون ،انطلق
الفريق إل��ى بلدة مشحالن ،حيث انضم
إليهم أط�ف��ال البلدة وشبابها« .الهدف
ه� �ن ��ا واض� � � � ��ح» ،ي� �ق ��ول ج � � ��ورج خوري،
يضيفّ :
«همنا إظهار ص��ورة حضارية
عن املنطقة ،وإشعار املسؤولني بأهمية
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ح�س�ين ّأوض� ��اع بلداتنا».
تعيد الشابة فاليري زكا ما قاله خوري،
ّ
مؤكدة ّ
«همنا أن تكون بلدتنا نظيفة».
ترتفع األص��وات ،فكل واح��د منهم يريد
أن ي� �ق ��ول ه ��دّف ��ه ،ح �ي��ث ت �ش �ي��ر شقيقة
ّ
زك ��ا «ع ��م ن�ن��ض��ف م��ن ق�ل�ب�ن��ا ،ب��س بدنا
يساعدونا».
ّ
املحمية في بلدة بنتاعل ،اجتمع
في بيت
ّ
فريق العمل م�ج��ددًا .نزلوا بعدتهم إلى

ال �ط��رق��ات ،ف �خ��رج��وا ح��ام�ل�ين «شواالت
من النفايات» ،تقول ابنة البلدة جويل
خوري .تعزو سبب وجود كل «هالزبالة»
إل��ى «ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ي��رم��ون أكياس
النفايات من ّ
سياراتهم على الطرقات».
ّ
�ار إل ��ى فرض
ت�ت�م��ن��ى ال �ش��اب��ة «ل ��و ي �ص� ّ
ض� �ب ��ط م� �خ ��ال� �ف ��ة ع� �ل ��ى ك � � ��ل م � ��ن يرمي
النفايات على الطرقات» .يسترجع الطفل
عقل فرح ( 12سنة) مشهد الطرقات قبل
تنظيفها «ف�ق��د ك��ان��ت مليئة بالنفايات
ّ
بالستيكية».
من محارم وعبوات ومواد
ينتهي ال�ي��وم الطويل ف��ي م�ن��زل مختار
ّ
البلدة ب�ط��رس خ��وري ،ال��ذي ت�ح��دث عن
«ال�ت�ع��اون ب�ين أب�ن��اء البلدة ال��واح��دة في
ّ
ّ
ّ
ورياضيًا».
وبيئيًا
صحيًا
نشاط مفيد
الختام أن «يكون العمل عبرة
وأم��ل في
ّ
لآلخرين ليتمثلوا بنا».

