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متفرقات
«الخضر» لتحويل «النيابة العامة البيئية» إلى قانون
شخصيات ودخلت ّ
مقار ومجالس يسمع
ع �ن �ه��ا أه � ��ل ال �ق ��ري ��ة م ��ن وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام
فحسب .نتساءل ،بعدما كانت أجندتها
م �ل �ي �ئ��ة ب� � ��آالف امل ��واع� �ي ��د ،ه ��ل ه� �ن ��اك م��ن
ي ��زوره ��ا ب�ع��د م� ��رور ك��ل ت�ل��ك ال�س�ن�ين من
آالف املسؤولني والصحافيني والناشطني
والثوريني من لبنان والعالم الذين جعلوا
م��ن ب�ي�ت�ه��ا ال �س��اب��ق ف��ي ال��رم�ي�ل��ة محجة؟
تحتدم االح�ت�م��االت ف��ي مخيلتنا ونحن
نتأهب ملالقاة السيدة التي لم نكن نخبر
أح � �دًا ب��أم��ر زي��ارت �ن��ا ل �ه��ا ،ح �ت��ى ّ
يحملنا
ً
ال�س�لام والتحية إليها ،متسائال« :أوف،
وين صارت؟».
ن�خ�ت��رق أزق ��ة ال �ق��ري��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى بيت
محمد ياسني .تبدو مقفرة تمامًا .ال أحد
يتنقل على الطرقات أو يتحرك في محيط
ب�ي�ت��ه .ن�س��أل إن ك��ان ال�س�ب��ب ه��و الطقس
ال �ب��ارد ،فيشير أن��ور إل��ى أن�ه��ا خالية في
معظم أي��ام السنة بسبب تواجد أبنائها
إما في بيروت أو في بالد االغتراب .نصل
إلى البيت الذي يكتنفه هدوء مماثل ،لكن
ال ��دخ ��ان امل �ت �ص��اع��د م ��ن م��دخ �ن��ة ال�س�ط��ح
وال �ض��وء امل�ن�ب�ع��ث م��ن غ��رف �ت�ين ،ي ��دل إل��ى
وجود حياة هنا .يدق أنور الباب ،فتفتح
لنا سيدة بنغالية قرر وأشقاؤه االستعانة
ب�ه��ا مل�س��اع��دة وال��دت��ه ع�ل��ى أع �م��ال امل�ن��زل.
بلهجة ع��رب�ي��ة «م �ك �س��رة» ت �ن��ادي« :م��ام��ا
تعي ش��وف��ي ...إج��ا حبيب قلبك» .تركض
أم أن��ور متلهفة باتجاهه« .ي��ا تقبرني».
ت� ّ
�ردده��ا م ��رارًا وه��ي تحضنه وت�ش�م��ه ،إذ
إن�ه��ا ل��م ت��ره م�ن��ذ ع�ي��د رأس ال�س�ن��ة .وألن
لقاءهما يعتمد على «فضاوة» أنور ،فإنه
يقتصر على مرة واحدة في الشهر أحيانًا.
نحن أيضًا نأخذ نصيبنا من االستقبال.
وإن كنا قد التقينا بها مرارًا في السابق،
إال أنها ال تتذكرنا ب��ال�ض��رورة ،إم��ا ألننا
كنا جزءًا من جمهور طويل ّ
مر عليها ،أو
ألننا انقطعنا عنها بعد اإلفراج عن ابنها.
«ال�ع�م��ر إل��و ح��ق» ت �ب� ّ�رر .ت�ب��ري��ر ال يخفي
عتبًا خفيًا على تلهي الناس عنها وعن

لقاؤها بأنور يقتصر
على مرة واحدة في
الشهر أحيانًا
تختصر تجربة  17عامًا
مثلت محطات
بصور ّ
مفصلية

رفاقها ورفيقاتها من األس��رى وعوائلهم
وم��ا ق��دم��وه للوطن م��ن دون تكريم الئ��ق.
عتب تقطعه بالقول« :هيدي حال الدنيا».
تنهمك سريعًا بإعداد وجبة لنا من دون
أن تتزامن مع موعد الطعام .هذا طبعها
ّ
وج��زء م��ن ع ��ادات ال�ق��روي�ين .ت��رت��ب سفرة
ع�ل��ى األرض ح��ول «ال �ص��وب �ي��ا» ،ناصحة
ب �ت��ذوق ال��زي �ت��ون ،ص�ن��ع حقلها وي��دي�ه��ا.
يتناوب زوجها وابنها على مناداتها «يا
حجة» ،إذ إنها بعد اطمئنانها إلى ابنها،
ّ
تفرغت للقيام بواجباتها الدينيةّ .أدت
مناسك الحج مع زوجها وزارت املقامات
امل�ق��دس��ة .حتى أن�ه��ا غ� ّ�ي��رت ف��ي حجابها،
فاستبدلت اإليشارب الذي كانت النسوة
ال �ج �ن��وب �ي��ات ي �ع �ت�م��دن��ه ،ب �ح �ج��اب محكم
يغطي الشعر والرقبة.
ح��ول امل��ائ��دة ،تدخل األس��رة في أحاديث
عائلية .بداية السؤال عن وليام وراشيل،
طفلي أنور .ثم جولة مفصلة على أحوال
األش �ق��اء والشقيقات الثمانية وأوالده ��م
وأح �ف��اده��م .ي�غ��رق��ون ف��ي م�ن��اق�ش��ة هموم
ّ
ك ��ل م�ن�ه��م وم�ش��اغ ّ�ل��ه .ن �ق��اش ي�ن�س��ي امل��رء
أن��ه أم��ام عائلة مثلت ط��وال سبعة عشر
ع ��ام ��ًا ش� �ع ��ارًا ل �ق �ض �ي��ة ن �ض��ال �ي��ة واح � ��دة.
ب��ل نحن أم��ام عائلة ع��ادي��ة لها أفراحها
وأحزانها .حتى أن السيدة محور الزيارة،
ل��م تعد أم أن��ور ب��ل أصبحت أم علي .هي

كذلك في األساس نسبة إلى ابنها األكبر،
ل �ك��ن ال�ك�ن�ي��ة األخ � ��رى ل�ب�س�ت�ه��ا ت��دري�ج�ي��ًا
ل�ت�م�ي�ي��زه��ا م��ن ق�ب��ل ال �ن��اس ب��أن�ه��ا وال ��دة
أنور ياسني .تلفت نظرنا إلى أنها لم تعد
أم ع�ل��ي ف�ح�س��ب ،ب��ل ع ��ادت أي�ض��ًا جميلة
ن��اص��ر .اح� ��دى األم� �ه ��ات ال �ل��وات��ي ي �ن��ذرن
ح �ي��ات �ه��ن ل��رع��اي��ة أب �ن��ائ �ه��ن وأح �ف��اده��ن
وخدمتهم ،ملتزمات البيوت .ف��ي الفترة
ّ
املاضية ،لم تتخل أم علي عن هذا ال��دور،
لكنها ّ
تقر بأنها أعطت الجزء األكبر منه
البنها األصغر بسبب ظرفه االستثنائي.
تلك التجربة عكست جوًا دائمًا من املرارة
وال�ح��زن ال��ذي خيم على األس��رة ال سيما
ع�ل��ى األم .األع �ي��اد واألف � ��راح وال��واج �ب��ات
االجتماعية والنزهات تفقد مذاقها.
ي �ط ��ول ال �ن �ق��اش ال �ع��ائ �ل��ي ال � ��ذي ي��رب�ك�ن��ا
ويمنعنا من مقاطعته لطرح أسئلة حول
تجربة املاضي .انشغال أم علي بالهموم
الحياتية ألوالده� ��ا يجعلنا نشعر بأنه
ل��م ي�ع��د م��ن ج ��دوى ل�ت��ذك�ي��ره��ا باللحظة
التي أخبرها فيها الشهيد جورج حاوي
أن امل�ق��اوم ال��ذي حملت ه� ّ�م��ه ،ودع��ت ألمه
بالصبر بعدما أس��ره ال�ع��دو اإلسرائيلي
م� � ��ن أرض امل� � ��واج � � �ه� � ��ات خ � �ل ��ال ع �م �ل �ي��ة
بطولية في جبل الشيخ ،هو ابنها .مثل
ج��رح ان��دم��ل ،نؤثر ع��دم تذكيرها ب��األداء
الرسمي تجاه قضية األسرى وباألمراض
التي أصابتها من ّ
الهم.
ت�خ�ت�ص��ر ج�م�ي�ل��ة ن��اص��ر ت�ج��رب��ة السبعة
ع �ش��ر ع ��ام ��ًا ب �ب �ع��ض ال� �ص ��ور ألش �خ��اص
وم �ن��اس �ب��ات ش�ك�ل��ت م �ح �ط��ات م�ف�ص�ل�ي��ة،
كأنها ال تريد أن تتذكر سواها .في غرفة
الجلوس التي تمضي فيها الوقت األكبر،
رفعت صورة للسيد حسن نصر الله الذي
ق��اب �ل �ت��ه م � ��رات ع ��دة وت �ح �ف��ظ ل ��ه ذك��ري��ات
ً
وأق � ��واال خ��اص��ة .ف��ي غ��رف��ة أخ� ��رى ،رت�ب��ت
على ط��اول��ة ص��ورة ت��ؤرخ لحظة وص��ول
أن ��ور إل ��ى ص��ال��ة امل �ط��ار إث ��ر اإلف � ��راج عنه
وأخرى للشهيد جمال ساطي الذي أطلق
ابنها اسمه على عمليته تيمنًا.

«الربيع العربي» يقترب من طرابلس!
عبد الكافي الصمد
ق�ب��ل ن�ح��و أس �ب��وع ،ان�ت�ش��رت ف��ي س��اح��ات
ط� ��راب � �ل� ��س وش � ��وار ّع� � �ه � ��ا الف� � �ت � ��ات ش � � ّ�دت
من مواقف مطلبية
األنظار .ال ملا تضمنته ّ
وان�ت�ق��ادي��ة ،ب��ل ألن م��ن وق��ع عليها اختار
شعار «ربيع طرابلس» ،في إشارة أرادت،
ربما ،أن تعطي انطباعًا يفيد بأن الربيع
العربي يقترب من عاصمة الشمال!
ه ��ذه ال�ل�اف �ت��ات ح�م�ل��ت ع� �ب ��ارات م �ث��ل« :ال
الستجداء حقوقنا بعد اليوم» ،و«مبروك
ال �ل �ي �ط ��ان ��ي ...م �ت��ى ط ��راب � �ل ��س؟» ،و«آالف
الشباب بال علم وال عمل وال أحد يسأل».
وق��د ف� ّ�س��رت ه��ذه ال�لاف�ت��ات بأنها ّ
موجهة
بنحو ُم َ
ضمر إلى رئيس الحكومة نجيب
م �ي �ق��ات��ي ،وإل� ��ى وزراء امل��دي �ن��ة ون��واب �ه��ا،
والفاعليات االقتصادية فيهاّ .
بعض من قاموا بهذه الحملة ،وفضلوا عدم
كشف أسمائهم حاليًا ،يصفون أنفسهم
ب��أن�ه��م «م�س�ت�ق�ل��ون س�ي��اس�ي��ًا ،وينطلقون
ف ��ي ح�م�ل�ت�ه��م م ��ن خ�ل�ف�ي��ة ح��رص �ه��م على
ط��راب �ل��س ،واس�ت�ي��ائ�ه��م م� ّ�م��ا وص �ل��ت إليه
األم��ور فيها من ت� ّ
�رد في مستوى املعيشة
وان �ت �ش��ار ال �ب �ط��ال��ة ف��ي ص �ف��وف ال �ش �ب��اب،
وف��وض��ى وم�ش��اك��ل اج�ت�م��اع�ي��ة وأم�ن�ي��ة ال
تحصى» .وكشف بعض هؤالء لـ«األخبار»
أن «ال ��وض ��ع ال �ع ��ام ل ��م ي �ع��د ي �ط ��اق ،وه��و
م�ق�ب��ل ع �ل��ى ان �ف �ج��ار اج �ت �م��اع��ي ل ��ن يبقى
أحد بمنأى عنه» ،موضحني أن «إطالقنا
ه��ذه الحملة ه��و لتنبيه املعنيني إل��ى أنه
ال ي�ج��در بهم التقاعس وص� ّ�م اآلذان ،ألن
االن �ف �ج��ار امل��رت �ق��ب إذا ح �ص��ل ف�س�ي�ج��رف
الجميع في طريقه».
وع �ن��دم��ا ي�ل�ف��ت ن �ظ��ر ه� ��ؤالء إل ��ى أن واق��ع
طرابلس ولبنان ،املفروز طائفيًا ومذهبيًا

وعائالت وشخصيات سياسية ،ال يتيح
لهم رف��ع سقف توقعاتهم كثيرًا ،ي� ّ
�ردون:
«ن� �ع ��رف ذل � ��ك ،ف �ن �ح��ن ل �س �ن��ا غ��ري �ب�ي�ن ع��ن
واق��ع املدينة ،لكن ه��ل يجب علينا البقاء
ص��ام �ت�ين؟ أال ي �ح��ق ل �ن��ا أن ن�ح�ل��م ب��واق��ع
ّ
أف �ض��ل؟» .وي �ض��رب أح��د م�ن��ظ�م��ي الحملة
ً
م �ث��اال م��ا ش �ه��دت��ه ب �ع��ض ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
أخ � �ي � �رًا م� ��ن «ث � � � ��ورات وس � �ق� ��وط أن �ظ �م ��ة»،

بالخسة»
«نايم
ّ
امل �ل �ص��ق األخ� �ي ��ر ،ي �ن �ع��ى ف �ي��ه م ��ن س� ّ�م��وا
أن �ف �س �ه��م «ش� �ب ��اب ط��راب �ل��س م ��ش ن��اي��م»
ب� �م ��زي ��د م� ��ن األس � � ��ى وال � � �ح � ��زن ،امل � �غ ��دور
امل � ��أس � ��وف ع� �ل ��ى ش� �ب ��اب ��ه ،اب� � ��ن ال �ش �م��ال
ّ
بالخسة» ،ال��ذي «توفي إثر حادث
«نايم
ص �ح��ي وب �ي �ئ��ي أل� �ي ��م» .وي �ش ��رح امل�ل�ص��ق
أن وال� ��د امل� �غ ��دور ه ��و «ال �ج �ه��ل ،وال ��دت ��ه:
ال � �ح� ��رم� ��ان ،إخ � ��وت � ��ه :ال � �ي� ��أس وال �ب �ط��ال��ة
والتزلم والتبعية ،أخ��وال��ه :شبيحة املال
وال �س �ل �ط��ة ،أع� �م ��ام ��ه« :ن ��اي ��ب ب��ال �خ� ّ�س��ة»
ّ
بالخسة» .وتقبل التعزية يوميًا
و«وزي��ر
في مكاتب نواب املدينة ووزرائها ،أو عبر
ال��رس��ائ��ل القصيرة على أرق��ام هواتفهم.
أم� ��ا ال �ت �ه��ان��ئ ف �ه��ي ع �ل��ى م � ��دار ال �س��اع��ة
ّ
بالخسة».
على صفحة فايسبوك «ن��اي��م
ويرجى أخذ العلم من األمراض املنتشرة
وحاالت الوفاة املتوقعة!».

م �ع �ت �ب �رًا أن � ��ه« :م �ث �ل �م��ا ل ��م ي �ت��وق��ع أح ��د أن
ّ
يحصل ما حصل ،ثم وقع الزلزال الذي هز
ع��روش��ًا ف��ي املنطقة وأسقطها ،ف��إن األم��ر
ذاته قد ينطبق عندنا ،وهي محاولة منا
قد تنجح وق��د تفشل ،لكنها تبقى أفضل
من لعن الظالم داخل الغرف املغلقة».
ل �ك��ن ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ت �ع� ّ�رض��ت مل �ض��اي �ق��ات
ع ��دة ،وه��ي ال ت ��زال ف��ي م�ه��ده��ا ،إذ أوق��ف
ع�ن��اص��ر أم�ن�ي��ون ت��اب�ع��ون ألح ��د األج �ه��زة
ب�ع��ض ال�ش�ب��ان ال��ذي��ن ي��رف�ع��ون ال�لاف�ت��ات،
واس � �ت � �ج� ��وب� ��وه� ��م ل � �س� ��اع� ��ات وص � � � � ��ادروا
الالفتات التي في حوزتهم قبل أن يطلقوا
سراحهم.
األم� ��ر ل��م ي �ت��وق��ف ع �ن��د ه ��ذا ال� �ح � ّ�د ،ب��ل إن
ب�ل��دي��ة ط��راب �ل��س ،وق �ب��ل ُم �ض��ي  48س��اع��ة
على رف��ع ال�لاف�ت��ات ،نزعتها جميعًا ،بعد
ّ
ت�ل��ق��ي رئ�ي��س ال�ب�ل��دي��ة ن ��ادر غ ��زال وبعض
األع �ض��اء ات �ص��االت ع��دي��دة أج��راه��ا معهم
ّ
مقربون من القوى السياسية في املدينة،
ّ
طالبني منهم ّ نزعها بسرعة ،ومتذرعني
بأن البلدية وقعت منذ فترة وثيقة شرف
تمنع تعليق الالفتات ،وأن عليها االلتزام
ً
بالوثيقة ،فضال عن تطبيق القانون!
ل�ك��ن ،م��ا ك��ادت حملة ال�لاف�ت��ات تقفل على
هذا النحو ،حتى امتألت شوارع طرابلس
أم ��س ب �م �ئ��ات امل �ل �ص �ق��ات ع �ل��ى ال� �ج ��دران،
ال�ت��ي أخ��ذت شكل أوراق ال�ن�ع��وة ،وتحمل
عبارات انتقادية وس��اخ��رة ،بلهجة تشبه
الفكاهة ال�س��وداء التي كانت تزدهر عادة
خالل فترة إقامة كأس العالم لكرة القدم،
ّ
ع �ن��دم��ا ي � � ��وزع أن � �ص ��ار أح � ��د امل �ن �ت �خ �ب��ات
العاملية ملصقات مشابهة ،موجهة إلى
أنصار املنتخبات األخرى ،خصوصًا بعد
خسارتها ،وبطريقة ال تخلو م��ن شماتة
ّ
وتندر.

رحب حزب «الخضر» اللبناني بإقرار مجلس الوزراء مشاريع
القوانني البيئية األربعة :النيابة العامة البيئية ،املحميات الطبيعية،
اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء .ولفت إلى
نيته «تحويل النيابة العامة البيئية من مشروع قانون إلى قانون».
وأوضح الحزب أنه «سيتواصل مع القوى السياسية والكتل النيابية
لدعم القانون ،وسيعمل على تطوير الدراسة الخاصة إلنشاء
وحدات الدفاع البيئية (اللواء األخضر) لتكون الذراع التنفيذية
للنيابة العامة البيئية ،والتنسيق مع نقابة املحامني ومعهد الدروس
القضائية واملجتمع املدني لتطوير مفهوم الجريمة البيئية في لبنان،
ومتابعة دراسة االختصاصات البيئية املتوافرة في الجامعات
اللبنانية ،وتصنيف الخبراء الذي يفترض أن يستند إليهم القاضي
إلصدار حكمه».

ّ
الرسمية
انطالق أعمال صيانة مدرسة ذوق مصبح
بدأت الوحدة الهندسية في وزارة التربية العمل على إعادة تأهيل
مبنى ثانوية ذوق مصبح ،على خلفية الخبر الذي نشرته «األخبار»
األسبوع املاضي عن وضع املدرسة السيئ .وعمدت إلى إرسال
مجموعة من املهندسني للكشف على حالة البناء والوضع الصحي
السيئ الذي يعيشه الطالب.
وأكد املهندس في الوحدة الهندسية ألبير رزق لـ«األخبار» إتمام
أعمال الصيانة في غضون أسبوعني على األكثر ،فيما وضع
«الخوف من انهيار سقف املبنى» في خانة «التهويل واملبالغة
اإلعالمية» .وذكر أن الوزارة تحاول ًمعالجة تسرب املياه والرطوبة
التي تؤثر على صحة الطالب ،فضال عن النية في تغيير خزانات
املياه .وأشار إلى أن «املبنى الحالي ليس سوى بيت جاهز ،في حني
مجلس اإلنماء واإلعمار ،بصدد
أن وزارة التربية ،بالتعاون مع ُ َ
إنشاء مبنى مدرسي جديد سينقل الطالب إليه ،على أن يتالءم مع
شروط التعليم الثانوي».

عائلة فقيد فسوح حسني من دون تعويضات
ناشد مخاتير بلدة دنبو (عكار)
وعائلة الضحية ياسر محمد حسني،
الذي قضى في انهيار بناية فسوح ـ ـ ـ
األشرفية ،املسؤولني إنصاف عائلة
الضحية .وقالوا في رسالة« :الفقيد
حسني هو أب ألربعة أطفال كان يقطن
في هذا املبنى عند سقوطه ،وقد ترك
عائلته في دنبو سعيًا وراء لقمة
العيش ،إلى أن حصلت هذه املأساة
األليمة لتصبح أسرته مشردة من دون عائل يعولها» .وأضافت أن
«عائالت البلدة تأسف ألن الفقيد لم ينل االهتمام الالزم ،سواء في
تشييعه أو في متابعة قضية أسرته ،كذلك ال أحد من املسؤولني
املحليني الرسميني قام بواجب العزاء بالحد األدنى ،ما أثار غضب
األهالي» .وطالب املخاتير املسؤولني القيام بواجبهم ،وأن تنال عائلة
الفقيد حقها في التعويض كغيرها من العائالت.

«عمار» تطلق مشروع التحصني من املخدرات
تطلق مؤسسة «عمار الخيرية الدولية» في لبنان ()AMAR
مشروعها الجديد «معًا نحمي ونبني لنرتقي لتحصني مجتمعنا
من آفة املخدرات وآثارها» عصر اليوم (الساعة الرابعة) في مركز
كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي في النبطية (كامل جابر).
ويتضمن املشروع نشاطات توعية في املدارس الرسمية ،وخلق
نواة تعاون فيها للمساعدة في تعميم املحاذير واملخاطر ،وتجيير
املسرح والفنون من خالل أعمال مدروسة ومنظمة في خدمة «الحد
من آفات املخدرات».

ّ
املتوسط تراثيًا
صور تربط مدن
استضافت بلدية صور املؤتمر السادس لـ«مشروع بحرنا» برعاية
رئيس البلدية حسن دبوق ،الذي أوضح أن املشروع «يهدف إلى
املساهمة في تعزيز الوعي والتراث التاريخي للمدن الساحلية للبحر
األبيض املتوسط املنتشرة على طول الطرق البحرية الفينيقية ،من
خالل التركيز على خصائصها املشتركة» .وقال« :على املستوى
ُ
ست َ
(ماض ـ ـ ـ حاضر) من
ربط املدن الساحلية من منظور
املادي،
ٍ
خالل تحديد طرق ثقافية على مستوى كل مدينة متوسطية تربط
املدن ّ
الست املستهدفة .بعد ذلك ،سيعد برنامج سياحي لتسليط
الضوء على الحرف».
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