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أخبار
ّ
◄ لجان فرعية لحل أزمتي
املياه والكهرباء

كل ما أنجز فيها في
السنوات الماضية كان
جهدًا شخصيًا من
أبنائها
الوادي لم يأخذ
حقه السياحي رغم
أنه مقصد للطيور
المختلفة

ك��ان جهدًا شخصيًا من أبنائها من
شبكات ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وال�ص��رف
ال �ص �ح��ي ،إل� ��ى إن� �ش ��اء ج� � ��دران دع��م
وت�ج�م�ي��ل م��داخ��ل ال �ب �ل��دة وتشجير
م �ش��اع��ات �ه��ا ،وت� �ح ��وي ��ل ج � ��زء م�ن�ه��ا
إل��ى غ��اب��ة ص�ن��وب��ر محمية .ف��ي ع��ام
 ،1982استخدم األهالي األموال التي
وصلت لصالح البلدة م��ن صندوق
إن �ع��اش ال �ق��رى ،وع� ّ�م��روا ب��ه م��درس��ة

اب �ت��دائ �ي��ة م��ؤل�ف��ة م��ن س�ت��ة ص�ف��وف،
ي�ت�ع�ل��م ف �ي �ه��ا أب� �ن ��اء ال �ب �ل��دة ،ب�ع��دم��ا
أق �ف �ل��ت ال �ط ��رق إل ��ى ق�ل�ي��ا امل� �ج ��اورة،
بسبب االحتالل .لكنها لم تدم أكثر
من  4سنوات بعدما تحولت البلدة
إل��ى خ��ط ت�م��اس .الحضور التربوي
ل ��م ي �ك �ف��ه إن � �ج ��از م �ج �ل��س ال �ج �ن��وب
م�ب�ن��ى م��درس��ة رس �م �ي��ة خ��اص��ًا بها
ً
ال �ش �ه��ر ال� �ف ��ائ ��ت ب� � ��دال م ��ن امل ��درس ��ة

امل �ه �ج��ورة .ف��ال �ط�لاب ال �ع �ش��رون من
أبناء البلدة ال يزالون يقصدون قليا
مل �ت��اب �ع��ة دراس� �ت� �ه ��م ،رغ� ��م أن معظم
ال �ع ��ائ�ل�ات ك ��ان ��ت ق ��د ن ��زح ��ت ل�ت��وف��ر
ألب�ن��ائ�ه��ا ف��رص��ًا مل�ت��اب�ع��ة دراس��ات�ه��م
العليا .وح�ت��ى ت��واف��ر ال�ع��دد الكافي
وتجهيز املبنى لتشغيله كمدرسة،
ق��د ي�ج��ري اس�ت�خ��دام أق�س��ام منه في
الفترة املقبلة كمقر للبلدية ومكتبة
عامة ومستوصف .التهميش ال��ذي
عاناه «الدالفيون» في حياتهم ،كان
ي�ل�ح�ق�ه��م إل ��ى امل � ��وت ،إذ ح �ت��ى وق��ت
ق��ري��ب ،ل��م ت�ك��ن ت�ت��واف��ر ف�ي�ه��ا مقبرة
خ� ��اص� ��ة ،وك � � ��ان أب � �ن ��اؤه ��ا ي��دف �ن��ون
ف��ي ق�ل�ي��ا ،ح�ي��ث ال ي ��زال ��ون يقيمون
م �ن��اس �ب��ات �ه��م ل � �ع ��دم ت� ��واف� ��ر م�ب�ن��ى
حسينية فيها.
ل� �ي ��س ال �ت �ه �م �ي ��ش وح� � � ��ده م �ص �ي �ب��ة
الدالفة ،بل سوء الحظ أيضًا .فالبلدة
«املستضعفة» كما يصفها ياسني ،لم
ً
تهنأ طويال باإلنجاز الذي انتظرته
س�ن��وات .قبل ع��ام�ين ،افتتحت وزارة
األش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة ج �س��ر ال ��دالف ��ة أو
ج �س��ر امل� �ق ��اوم ��ة ،ال � ��ذي ي��رت �ف��ع ف��وق
مجرى نهر الليطاني  25مترًا ،ويصل
بني منطقتي حاصبيا وجزين ممتدًا

ع �ل��ى ط ��ول  60م �ت �رًا وع� ��رض ع�ش��رة
أم�ت��ار ،لكن الجسر توقف عن العمل
بشكل كبير بعد أشهر بسبب ظهور
الحفر على الطريق باالتجاهني ،قبل
الجسر وبعده ،واملمتدة بطول خمسة
كيلومترات .والسبب بحسب ياسني،
ال�ع�ب��ور العشوائي للشاحنات التي
ت��دخ��ل وت �خ ��رج إل ��ى ث�م��ان�ي��ة م��رام��ل
وك�س��ارات محيطة بالبلدة .ما جعل
امل �ش��روع غ�ي��ر ق��اب��ل للعبور م��ن قبل
السيارات ،ويدفع بسكان املنطقة إلى
سلوك  40كيلومترًا إضافية للوصول
إل� ��ى ج��زي��ن ث ��م امل �ن �ط �ق��ة ال�س��اح �ل �ي��ة.
وطالب ياسني األجهزة املعنية بمنع
مرور الشاحنات بعد تنفيذ مشروع
صيانة الطريق املنتظر.
ث ��روة أخ ��رى ت��دل��ف ع�ل��ى ال��دالف��ة من
منظم .إن��ه وادي نهر
دون استثمار
ّ
الليطاني ،الذي يمثل مغارة مفتوحة
تتدلى من جوانبها مغاور صغيرة
وأن � � �ف� � ��اق وت � �ج� ��وي � �ف� ��ات وت ��رس� �ب ��ات
ً
شتاء بمياه النهر،
وجداريات تغرق
ال��ذي يعلو منسوبه ،لكن ال��وادي لم
يأخذ حقه السياحي رغم أنه مقصد
ل�ل�ط�ي��ور امل�خ�ت�ل�ف��ة وال �ب��ط ،إذ لحظه
عدد قليل من سكان املنطقة ،وباتوا
يرتادونه منذ التحرير ،مستفيدين
م ��ن ث�ل�اث ��ة م �ت �ن��زه��ات أن �ش �ئ��ت ع�ل��ى
ض �ف��اف��ه م ��ن ق �ب��ل أص� �ح ��اب ع �ق ��ارات
للنهر .وإن كان عدوان تموز
مجاورة ّ
 2006ق��د أث ��ر ع�ل��ى إق �ب��ال امل��واط�ن�ين،
فإنه دمر أيضًا مزارع السمك النهري
التي كانت قائمة في أحد املتنزهات.
امل�ب��ادرات الخاصة الستثمار النهر،
قابلتها خ�ط��وة واح��دة م��ن الهيئات
ال��رس �م �ي��ة ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دة ،ت �م �ث �ل��ت ف��ي
�ول إل ��ى ال � ��وادي،
ش ��ق ط��ري��ق ل �ل��وص� ُ
ل �ك��ن ال �ط ��ري ��ق ال� �ت ��ي ش� �ق ��ت ب �ج��راف��ة
اسرائيلية من غنائم املقاومة ،تنتظر
ص �ي��ان �ت �ه��ا وت��دع �ي �م �ه��ا الس �ت �ق �ط��اب
مزيد من الرواد.

تقرير
زينكو هاوس

املكتبات العامة مشروع ينقصه التشجيع
أسامة القادري
ق �ل��ة م ��ن أب� �ن ��اء ق ��رى ال �ب �ق��اع ال�غ��رب��ي
ي � �ق � �ص� ��دون م �ك �ت �ب��ة ع � ��ام � ��ة .ه � � ��ذا إن
وص �ل �ه��م خ �ب��ر ب ��وج ��وده ��ا ف ��ي ب �ل��دة
م��ا .ه��ذا م��ا ّ
يقر ب��ه ع��دد م��ن العاملني
ف��ي امل�ك�ت�ب��ات ال �ع��ام��ة ال �ت��ي أن�ش��أت�ه��ا
ب�ع��ض ب�ل��دي��ات امل�ن�ط�ق��ة .ي �ق��ول��ون إن
ّ
رواده � � � ��ا ه ��م م ��ن ط �ل��اب ال �ج��ام �ع��ات
وامل � � � � ��دارس ،ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن م ��راج ��ع،
أو م��ن امل�ث�ق�ف�ين ال��ذي��ن ال ي�س�ت�ه��وون
ال �ق��راءة ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت .م��ا ي��دل على
أن ع �ن �ص ��ر ال � �ش � �ب ��اب ال ت �س �ت �ه��وي��ه
املكتبات العامة كثيرًا ،مقابل تنافس
مقاهي اإلن�ت��رن��ت ،املنتشرة ف��ي أزق��ة
ه��ذه ال �ب �ل��دات ،ع�ل��ى ال � � ّ
�رواد .وه ��ذا ما
يضع اس�ت�م��راري��ة املكتبات ف��ي مهب
الريح إن لم تتدخل وزارة الثقافة ،أو
املهتمون ،لدعمها وتمويل أنشطتها،
بهدف إزالة العوائق أمام بقائها.
الطبقة األول ��ى م��ن مبنى بلدية جب
ج �ن�ي�ن ،خ�ص�ص�ت�ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ملكتبة
ع ��ام ��ة ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز دور ال �ث �ق��اف��ة،
وت �ح��دي �دًا «ال �ك �ت��اب» ،ب�ع��دم��ا أص�ب��ح
ن �ج �م��ه ي ��أف ��ل ب �ي�ن ع �ن �ص��ر ال �ش �ب��اب،
ب �ح �س��ب رأي ال � �ي� ��اس ال �ص��اب �ن �ج��ي.
ي�ق��ول أس �ت��اذ امل��درس��ة إن «اإلن�ت��رن��ت

أصبح هو الطاغي ،لذلك ال أستغرب
قلة رواد املكتبات العامة» .وي��رى أن
«ه�ن��اك أن��اس��ًا ال تستهويهم ال�ق��راءة
عبر اإلن�ت��رن��ت .أن��ا ال أستلذ ال�ق��راءة
م ��ا ل ��م أش � � ّ�م رائ� �ح ��ة ال� � ��ورق وال �ح �ب��ر.
ل �ك��ن ال �ج �ي��ل ال �ص��اع��د م�خ�ت�ل��ف ،وإن
ك��ان يحتاج إل��ى التعرف إل��ى الكتاب
واملراجع» .فمكتبة جب جنني العامة
ال ت �ح��وي ال�ك�ت��ب وامل ��راج ��ع ف�ح�س��ب،
ب � ��ل ه � ��ي م� �ج� �ه ��زة ب �م �خ �ت �ل��ف أن� � ��واع
امل �س �ت �ل ��زم ��ات امل �ك �ت �ب �ي��ة وامل ��درس� �ي ��ة
وال � �ص � �ح� ��ف وامل� � � �ج� �ل ��ات .وم � � ��ع ذل ��ك
يهيمن هاجس الخوف من االستمرار
ع �ل��ى ال �ق� ّ�ي�م�ين ع�ل�ي�ه��ا« ،م ��ا ل��م ت�ف� ّ�ع��ل
وزارة ال �ث �ق��اف��ة دوره � ��ا ف ��ي امل �ن��اط��ق
ٌ
سواء في مسابقات
البقاعية النائية،
املطالعة أو أي نشاط ثقافي يشجع
على ق ��راءة ال�ك�ت��اب» .ه��ذا م��ا تحاول
ش ��رح ��ه إح� � ��دى امل ��وظ� �ف ��ات ف �ي �ه ��ا .ال
ت �ن �ف��ي ال �س �ي ��دة ت ��راج ��ع ال �ح ��رك ��ة ف��ي
املكتبة ،محيلة السبب على النقص
في التمويل من وزارة الثقافة ،وقلة
مواكبة املطبوعات الجديدة ،بإشارة
منها إلى أن املكتبة تستقبل عشرات
ال� �ط�ل�اب« ،وألن امل�ك�ت�ب��ة ق��اص��رة عن
م��واك�ب��ة ال�ب�ح��وث وال�ك�ت��ب ال�ج��دي��دة،
ي�ض�ط��رون ل�ل�ج��وء إل ��ى مكتبة زحلة

أو م �ك��ات��ب أخ � ��رى» .ال ت ��رى امل��وظ�ف��ة
أي ه��دف م ��ادي م��ن وج ��ود املكتبات
العامة ،بقدر ما تشجع على الثقافة
وال� �ع� �ل ��م وال � �ت � �ن� ��وع ،م �ع �ي ��دة ال �س �ب��ب
إل��ى غ�ي��اب وزارة الثقافة ع��ن دعمها
للمكتبات ،بأنشطة تشجع املواطنني
ع �ل��ى ارت �ي ��اده ��ا ،وال � �ق� ��راءة« .غ��ال�ب�ي��ة
رواد م�ك�ت�ب�ت�ن��ا ه ��م ت�لام �ي��ذ م ��دارس
ال� �ق ��رى امل � �ج � ��اورة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ق ��راء
ي�س�ت�ع�ي��رون ال �ك �ت��ب ،ق�ص�ص��ًا وك�ت�ب��ًا
ثقافية ومراجع» .في بلدة املنصورة
أيضًا ،أنشئت مكتبة عامة ،ال تخلو
ي ��وم ��ًا م ��ن ق��اص��دي �ه��ا ،رغ� ��م أن ع��دد
سكان البلدة ال يتجاوز  3500نسمة،
بدعم من البلدية التي تكفلت بنفقة
ال��روات��ب ملوظفيها ،وت��زوي��د املكتبة
بالكتب العلمية والثقافية والتربوية
والصحف واملجالت .كذلك استطاعت
ال�ب�ل��دي��ة دع��م ال�ع��دي��د م��ن النشاطات
ل �ت �ع��زي��ز دور ال �ث �ق��اف��ة وال �ك �ت ��اب في
ال �ب �ل��دة وال� �ج ��وار .وي ��رى ط��ال��ب كلية
اإلعالم فهد عكروش أن املكتبة العامة
ف ��ي ب �ل��دت��ه امل �ن �ص ��ورة ه ��ي امل�ت�ن�ف��س
العلمي الوحيد له ولباقي الطالب من
أبناء البلدة ،رغم تطور اإلنترنت ،في
بحوثهم.
بحثهم عن معلومة إلتمام
ّ
لكنه يلفت إلى أن املراجع واملصنفات

املوجودة في مكتبة البلدة غير كافية
إلت � �م� ��ام أب� �ح ��اث ��ه ،وذل� � ��ك ل �ق �ص��وره��ا
ع��ن توفير امل��راج��ع ،رغ��م أن�ه��ا تشمل
م�ي��ادي��ن واس �ع��ة وك�ب�ي��رة م��ن العلوم
واآلداب .وأمل أن تعمل وزارة الثقافة
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر امل��راج��ع وال �ك �ت��ب ،ألن�ه��ا
املتنفس ال��وح�ي��د ل�ل�ط�لاب الباحثني
ع � � ��ن م � �ع � �ل� ��وم� ��ة ت � �ن � �ع� ��ش ب� �ح ��وث� �ه ��م
ومعلوماتهم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى ن��ائ��ب رئ �ي��س ات�ح��اد
ب � �ل� ��دي� ��ات ال � �س � �ه ��ل ورئ� � �ي � ��س ب �ل��دي��ة
امل �ن �ص��ورة إب��راه �ي��م ب� � ��دران ،أن دع��م
املكتبة واجب وطني وأخالقي ،للحد
م��ن ف��وض��ى اإلن �ت��رن��ت ،ب �ه��دف نسج
ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ج �ي��ل ال �ش �ب��اب وال �ك �ت��اب،
«م��ن ه�ن��ا ي�ج��ب أن ت�س�ق��ط م�ق��ول��ة أن
ال أح ��د ي �ق��رأ ،ال �ك��ل ي �ق��رأ إن ت��واف��رت
ل��ه ظ��روف ال�ق��راءة وال�ك�ت��ب ،ممكن أن
ن �ج��د م ��ن ه ��و غ �ي��ر ق � ��ادر ع �ل��ى ش ��راء
كتاب على حساب لقمة عيش أبنائه،
ل �ك ��ن إن ت� ��واف� ��ر ال � �ك � �ت ��اب ،ف �س �ي �ق��رأه
بالتأكيد؛ ألنه لن يخسر من جيبه».
ولفت ب��دران إل��ى ض��رورة دع��م وزارة
الثقافة للمكتبات العامة ،في املناطق
ال� �ن ��ائ� �ي ��ة؛ ألن� �ه ��ا امل �ت �ن �ف��س ال��وح �ي��د
ألب �ن��ائ �ه��ا ف ��ي ت�ن�ش�ئ�ت�ه��م ب �ع �ي �دًا ع��ن
ّ
«ملوثات اإلنترنت».

بدعوة من لجنة العمل البلدي في حزب
الله ،ومكتب الشؤون البلدية في حركة
أمل ،عقدت اتحادات بلديات صور وبنت
جبيل وجبل عامل ً
لقاء في صور لبحث
أزم �ت��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه ،ف��ي ح�ض��ور
رؤس��اء مصلحتي املياه والكهرباء في
ال�ج�ن��وب .ال�ل�ق��اء ال��ذي ش��ارك فيه ن��واب
املنطقة ،خلص إلى تشكيل لجان فرعية
على مستوى املناطق تبحث في إمكانية
مساهمة االتحادات والبلديات ماديًا في
ح ��ل األزم� �ت�ي�ن ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن وط��أت�ه��ا
خ �ل��ال ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ع �ب��ر ت�ش�غ�ي��ل
امل� ��ول� ��دات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل� ��دى ال �ب �ل��دي��ات
واالستفادة من موارد املصلحتني.

◄  105من حراس بلدية بيروت
أقسموا اليمني
أقسم مئة وخمسة ح��راس ،ه��م الدفعة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ف��وج ح ��راس ب�ل��دي��ة ب�ي��روت
اليمني القانونية أم��ام القاضي املنفرد
ال�ج��زائ��ي ف��ي ب�ي��روت باسم تقي الدين،
من أجل تثبيتهم في مالك فوج حراس

بلدية بيروت سندًا إل��ى امل��ادة ال �ـ 23من
النظام الداخلي.
بعد أداء القسم ،ألقى تقي ال��دي��ن كلمة
توجيهية ق��ال فيها« :إن الوظيفة التي
ت�ش�غ�ل��ون�ه��ا ه��ي م �س��ؤول �ي��ة وت�ش��ري��ف
وتكليف ،وه��ي تتضمن مجموعة من
الواجبات واملسؤوليات وال يشغلها إال
م��ن يستحقها ،وال يستحقها إال من
توافرت فيه شروط عملها وأدائها».

◄ انتخابات الشواغير
في  1تموز
ح��ددت وزراة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات يوم
األح��د املقبل موعدًا إلج��راء االنتخابات
ال �ب �ل��دي��ة مل�ج�ل��س ب �ل��دي��ة ال �ش��واغ �ي��ر في
ق � �ض ��اء ال � �ه� ��رم� ��ل .وس� �ي� �خ� �ت ��ار أه ��ال ��ي
ال�ش��واغ�ي��ر ال�ف��وق��ا وال�ت�ح�ت��ا  15عضوًا
مل�ج�ل�س�ه��م ال �ب �ل��دي ال �ج��دي��د ،م ��ن أص��ل
 30مرشحًا .ووف�ق��ًا لالئحة املرشحني
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ص � � ��درت م ��وق �ع ��ة ع��ن
قائمقام قضاء الهرمل بالتكليف عمر
ياسني ،وصل عدد املرشحني عن قرية
الشواغير الفوقا إلى ستة ،سيتنافسون
ع�ل��ى ث�لاث��ة م�ق��اع��د ،بينما وص ��ل ع��دد
امل��رش�ح�ين ع��ن ق��ري��ة ال�ش��واغ�ي��ر التحتا
إلى أربعة وعشرين ،سيتنافسون على
اثني عشر مقعدًا.
وي �ت��وزع ال�ن��اخ�ب��ون ال�ب��ال��غ ع��دده��م نحو
 24أل ��ف ن ��اخ ��ب ،وف ��ق ل ��وائ ��ح ال�ش�ط��ب،
على خمسة أق�ل�ام اق �ت��راع ،واح��د منها
مخصص ل�ن��اخ�ب��ي ال�ش��واغ�ي��ر ال�ف��وق��ا،
وأربعة لناخبي الشواغير التحتا.

