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متابعة

ّ
أهالي أرده يعتصمون ضد البرج املفترض
فريد بو فرنسيس
ت�ح�م��ل س�ن��اء ال �خ��وري صينية القهوة.
ت��دور بها على املشاركني في االعتصام
ض� ��د «ب � � ��رج أرده» .ت �ض � ّ�ي ��ف الجميع،
وتشكو لهم :ما املنفعة االقتصادية من
هذا البرج؟ ال تفهم األم��ر .هكذا ،احتشد
أه��ال��ي ال�ب�ل��دة ل�ي�ع�ل�ن��وا «ال ن��ري��د البرج
ف��ي ه��ذا امل �ك��ان» .ف��ي محيط كنيسة مار
ج��رج��س األث ��ري ��ة ،وع �ل��ى م�ق��رب��ة م��ن تلة
أرده ال�ت��اري�خ�ي��ة ،تقطن ع �ش��رون عائلة
ت� �ق ��ري� �ب ��ًا ،ت �ش �ك��و ال� �ت� �ض ��رر م� ��ن البرج،
«ف��ال �ت��رب��ة ال ت�ت�ح�م��ل ض�خ��ام�ت��ه ،ونحن

م��ن دون ب��رج نعاني زح��ل األرض تحت
منازلنا» ،يشرح أحد املعتصمنيُ .لم ينم
املعتصمون منذ منتصف الليل .شغلوا
بتعليق الالفتات .وفي االعتصام «نكون
ّ
تصر ندى سابا.
أو ال نكون»،
ث � ��م ت � �ع� ��رض س �ل �س �ل��ة م � ��ن اعتراضات
األه � � ��ال � � ��ي« :دع� � ��ون� � ��ا ن� �س� �ك ��ن بسالم».
«كنيستنا األثرية تصدعت»« .تربتنا ال
تتحمل برجكم» .ارتفعت هذه العبارات
ب��وج��ه رئ�ي�س��ة مكتب م��دي��ري��ة اآلث ��ار في
طرابلس ،سحر كرم ،التي جاءت لتكشف
ع �ل��ى امل ��وق ��ع ال� ��ذي س�ي�ش�ي��د ف �ي��ه البرج
ال�س�ي��اح��ي ف��ي أرده .ان�ت�ظ��ره��ا األهالي

أم��ام ّس��اح��ة الكنيسة وق�ط�ع��وا الطريق.
اص�ط��ف��وا ملنع ال�ج��راف��ة التابعة ملديرية
اآلث � ��ار م ��ن ال ��دخ ��ول إل� ��ى ال �س��اح��ة لبدء
عمليات الحفر هناك .وفي السياق ذاته،
بدا البعض متفرجًا كأن األمر ال يعنيه،
ف �ي �م��ا ص� ��رخ آخ� � ��رون «ال� �س ��اح ��ة ّ
ضيقة
وب��ال �ك��اد ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ح��رك بداخلها،
كما أن الوصول اليها بالسيارات دونه
صعوبات كثيرة نظرًا لضيق الطريق».
الالفت أن املجلس البلدي السابق برئاسة
وليم جبور وض��ع آلية قانونية لتنفيذ
املشروع .وبعد موافقة أصحاب األرض،
تحولت الفكرة إلى واقع .وتبلغ مساحة

قاعدة البرج (املفترضة) خمسة وعشرين
م �ت �رًا م��رب �ع��ًا ،وع� �ل � ّ�وه ي �ص��ل إل ��ى ثالثة
وعشرين مترًا ،كما أن املشروع ّ
ممول من
االتحاد االوروب��ي بكلفة تصل إل��ى 200
ألف يورو .وصول مسؤولة مكتب اآلثار
ف��ي ط��راب �ل��س ،س�ح��ر ك ��رم ،للكشف على
امل��وق��ع ح� ّ�رك األه��ال��ي م��ن ج��دي��دّ .
أحسوا
بأن األمور أصبحت جدية .اندفعوا بقوة
ال��ى ال�ط��ري��ق ،فاختلط ال�ح��اب��ل بالنابل.
أع �ل �ن ��ت ك � ��رم ل �ل �م �ع �ت �ص �م�ين« :ال يمكن
العمل ف��ي ه��ذه ال�ظ��روف ،اذا ك��ان لديكم
مشكلة فعالجوها ،س��وف ألتقط بعض
الصور ثم أرح��ل ،وعندما تحل املشكلة

«تربتنا ال تتحمل برجكم» (األخبار)
أعود» .وبالفعل ،دخلت كرم إلى الساحة،
التقطت بعض الصور ،من ثم عادت إلى
ال �س �ي��ارة .ط�ل�ب��ت م��ن س��ائ��ق ال �ج��راف��ة أن
ي�ع��ود م��ن حيث أت��ى .وب�ع��ده��ا ،انصرف
الجميع بهدوء.

اّ
ّ
طلب بنت جبيل ينتفضون على زيادة الحصة الدراسية
داني األمين
قرار جديد لوزير التربية والتعليم العالي،
حسن منيمنة ،يجبر الطالب على رفضه
ب �ط��رق ت�ص�ع�ي��دي��ة .ف ��أول م��ن أم ��س ،أعلن
ط�لاب م��درس��ة بنت جبيل املهنية ّ
نيتهم
االعتصام في أقرب وقت ممكن ،إن لم يعد
ّ
الحصة
منيمنة عن قراره القاضي بزيادة
دقائق إضافية ،لتصبح
الدراسية خمس ً
خمسني دق�ي�ق��ة ب ��دال م��ن خ�م��س وأربعني
دقيقة .لم يأت رفض طالب «املهني» من
ف��راغ ،ف�ه��ؤالء ب��ات��وا مجبرين على البقاء
س��اع��ة إض��اف �ي��ة ف��ي غ ��رف ص�ف��وف�ه��م ،مع

م��ا يترتب على ذل��ك ال�ب�ق��اء م��ن «تضاؤل
الساعات الباقية لنا للدراسة في منازلنا،
خصوصًا أننا نأتي من ّ مناطق بعيدة»،
تقول طالبة االمتياز الفني ،التي رفضت
ال� �ك� �ش ��ف ع � ��ن اس� �م� �ه ��ا خ � ��وف � ��ًا .وتوضح
خارج
الشابة أن «معظم ال�ط�لاب ه��م م��ن ّ
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل ،وي��أت��ون ف��ي ب��اص��ات تقلهم
م��ع ط�لاب امل��دارس األخ��رى ،وب�ه��ذا القرار
أصبح لزامًا علينا أن نبحث عن سيارات
أخ ��رى ألن دوام امل ��دارس أص�ب��ح مختلفًا
عن دوام�ن��ا» .مجحف القرار .هكذا يرونه
الطالب ،لكن ثمة ما هو أكثر إجحافًا وهو
«أن يقدم الوزير على إصدار قراره ّ
بنص

العام الدراسي» ،تقول الطالبة هدى أيوب.
تتمنى الشابة لو «أنه أصدره قبل البدء،
لكنا تدبرنا أمورنا ،فنحن اآلن مضطرون
إلى االستيقاظ فجرًا كي نستعد للذهاب
إل � ��ى م � ��دارس � �ن � ��ا» .ت �ح �ت �س��ب أي � � ��وب عدد
ال �س��اع��ات ال �ت��ي تمضيها ع�ل��ى الطرقات
كي تصل إل��ى مدرستها ،وه��ي اآلتية من
ق��ري��ة ن��ائ�ي��ة ،ف�ت�ق��ول« :أح �ت��اج إل��ى ساعة
أو أكثر كي أصل إلى مدرستي ،واآلن مع
ّ
زي��ادة ع��دد الحصص بمعدل س��اع��ة ،بت
أص ��ل إل ��ى م�ن��زل��ي ع�ن��د م�غ�ي��ب الشمس».
تسأل الطالبة الوزير بغضب «متى علينا
متابعة واجباتنا املدرسية؟» .وإن كانت

أيوب قد ّ
تحملت القرار ولو على مضض،
إال أن زم �ل�اء ل�ه��ا ت��رك��وا امل ��درس ��ة عندما
ع �ل �م��وا ّ ب� �ص ��دور ال � �ق� ��رار ،وم �ن �ه��م رانية،
التي فضلت البقاء في املنزل ال��ذي يبعد
أكثر من  20كلم عن مكان امل��درس��ة .تقول
أيوب إن زميلتها «تساعد اآلن أهلها في
الزراعة».
ولئن كانت إدارة املدرسة قد قررت خفض
 10د ّق��ائ��ق م��ن وق��ت الفرصة اليومية كي
ي�ت�م��ك��ن ال �ط�ل�اب م��ن ال ��وص ��ول ب��اك �رًا إلى
م �ن��ازل �ه��م ،إال أن ��ه ل�ي��س ك��اف �ي��ًا .وف ��ي هذا
اإلطار ،يشير أحد طالب العلوم الفندقية
إل��ى أن «ق ��رار ال�خ�ف��ض ال يمكن أن يغير

ش�ي�ئ��ًا ،ف�ق��د زادت س��اع��ة ،وق��د ي��ؤدي ذلك
بالطالب الذين يقطنون في أماكن بعيدة
ال تتوافر فيها وسائل النقل إل��ى تراجع
مستواهم األكاديمي أو حتى الرسوب».
وي �س��أل ال �ط��ال��ب «مل� ��اذا ال ت� ّ
�ؤم��ن الوزارة
وس��ائ��ل ن�ق��ل ل�ل�ط�لاب اآلت �ي�ن م��ن مناطق
ال تتوفر فيها وسائل ّالنقل ال�ع��ام؟ وهل
ّ
يتكبدها
يعرف الوزير مدى املشقة التي
الطالب للوصول الى املدرسة املهنية في
بنت جبيل؟» .ويبرر الطالب سبب مطلبه
هذا بأن «أهلنا املزارعني والفقراء ليسوا
قادرين على استئجار سيارات خاصة لنا
لنقلنا إلى املدرسة».

وجوه
لم يبتعد أحمد عباس يومًا
عن بلدة القنطرة .ظل قريبًا
من وادي الحجير .وشهد الرجل
الستيني «معادلة الليطاني».
هكذا يصف واقع املنطقة،
التي المس لحظاتها بشغف،
وعايش تفاصيل أحداثها ،الفتًا
إلى ّأن تلك «املعادلة» اكتملت
يزال
بشقها املقاوم ،فيما ال ّ
الحلم يراوده باستكمال الشقني
االقتصادي واالجتماعي

ثابت في واديه
أحمد عباس حارس الحجير ٌ
منهال األمين

مسجد للذكرى
ّ
عجل أحمد عباس ببناء املسجد،
بعد النشاط ال��ذي عرفته طريق
وادي ال� �ح� �ج� �ي ��ر ،ال � �ت� ��ي تربط
قضاءي مرجعيون وبنت جبيل،
ّ
وضم
ف �ب��اع ع �ق��ارًا ك� ّ�ان ي�م�ل�ك��هّ ،
مدخر ،فيما تكفل
ثمنه إلى مبلغ
م�ت�ب� ّ�رع��ون آخ ��رون ببقية املبلغ.
وهكذا أنجز حلمه في نهاية عام
ُ ،2009مطلقًا عل املسجد اسم
«إم ��ام�ي�ن م �ق��اوم�ين ه �م��ا السيد
ع �ب��د ال �ح �س�ي�ن ش� ��رف والسيد
م��وس��ى ال �ص��در» ،وذل ��ك تخليدًا
لذكرى ولديه.

تآخى أبو علي مع األرض ووطدت األيام عالقتهما (األخبار)

ال يقيس أح�م��د ع�ب��اس األرض باألمتار:
«وزن �ه ��ا م��ن ع ��رق ودم ج ��اد ب�ه�م��ا مئات
امل� � �ق � ��اوم �ي��ن ف � ��ي وادي ال � ً�ح � �ج � �ي ��ر ،منذ
االن�ت��داب الفرنسي وص��وال إل��ى االحتالل
دهر من عمر ثقيل ،أخذت فيه
اإلسرائيلي»ً .
النضاالت أشكاال مختلفة ضد االستعمار
واالحتالل واالعتداءات اليومية .حرث فيه
عباس ،وزرع وحصد ،ومن قبله أجداده،
حتى غدا الوادي خصبًا جنيًا ،وصار فردًا
من العائلة .إثر االجتياح اإلسرائيلي في
 14آذار  ،1978ن��زح «أب��و علي» من قريته
ال �ق �ن �ط��رة (ق �ض ��اء م��رج �ع �ي��ون) إل ��ى بلدة
الغندورية امل�ج��اورة ،لكنه بقي قريبًا من
ال ��وادي .يستعيد ه��ذا الفصل م��ن ذاكرته
ب��دق��ة« :ه��ذا  14آذار تبعنا» .ه�ك��ذا ،اتجه
زوج�ت��ه ،وستة
أب��و علي ص�ع��ودًا ،ترافقه ً
عشر ابنًا ،يتوزعون مناصفة بني الذكور
واإلناث.
أرخ ��ى م��رس��ات��ه ف��ي ال �غ �ن��دوري��ة ،ل�ك�ن��ه لم
َ
يقو على تركها تبلغ القعر .ظ��ل الحنني
إلى ال��وادي يداعبه .فيسأل« :كيف ترتاح
األرض وهي تحت االحتالل؟ وكيف يهنأ
بال صاحبها وهو ال يستطيع رعايتها؟».
أبو علي ُي��درك األهمية العسكرية ملحيط
ال�ل�ي�ط��ان��ي أي �ض ��ًا ،ف �ق��د ك ��ان «الصهاينة
ي �ح��اول��ون ف��ي غ��زوات �ه��م دائ �م��ًا السيطرة
ّ
ع�ل��ى ال�ن�ه��ر» ،م��ؤك �دًا أن��ه ي�ع��د نفسه أحد
ح��راس أودي��ة الحجير .طبعًا يعتب على
الدولة التي لم تبادر إلى استغالل خيرات
املنطقة .فالتربة خصبة ومعطاء ،ووادي
ال�ح�ج�ي��ر «ي �ع��وم ع �ل��ى ب �ح �ي��رة م��ن املياه
ال�ج��وف�ي��ة» ،كما أك��د ل��ه أح��د ال�خ�ب��راء ذات
بحاجة إلى
ٍ
م��رة .لم يكن ح��ارس الحجير ّ
ش �ه��ادة خ�ب�ي��ر« ،ف�ك�ي��ف م��ا ح��ط�ي��ت إيدك
الزم يطلع ذه ��ب» .ال��رج��ل ي�ع��رف األرض
أبًا عن جد ،فهو يفخر بوالده ال��ذي قاوم
ال �ف��رن �س �ي�ي�ن م ��ع أده� � ��م خ �ن �ج��ر وصادق
ح�م��زة ،ال�ث��ائ��ري��ن الجنوبيني الشهيرين.

