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تحقيق

ّ
ّ
«أم الفقير» تدبر حالها« :حشوة الرز بال لحمة من شو بتشكي»؟
بعد البنزين والخبز ،ها هي أسعار الخضار واللحوم وسائر املواد
الغذائية ترتفع بطريقة جنونية .وحدها القدرة املعيشية
للناس تنخفض ،أما طرابلس التي كانت مالذ الفقراء ،فهي
األخرى تخترع أساليب للتأقلم

مجرد  500ليرة تفرق في حسابات الناس هنا (األخبار)

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
«بتسمحلي إتفرج عالبندورة؟» ،يقولها
أحد الزبائن بسخرية الفتة ،لبائع خضار
باملفرق في السوق املحاذي لبولفار نهر
أبو علي في طرابلس ،بعدما أبلغه البائع
أن س �ع��ر ال �ك �ي �ل��و ال ��واح ��د م ��ن «الفاكهة
ال�ح�م��راء» ي ��راوح ب�ين  2000ل�ي��رة و4000
ليرة ،وذلك وفق جودة الصنف ونوعيته.
م��وج��ة ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�س�ل��ع الرئيسية،
وم��وج��ة ال �غ�لاء ال �ت��ي اج�ت��اح��ت األسواق
ف ��ي اآلون � ��ة األخ � �ي ��رة ،دف �ع �ت��ا ال �ك �ث �ي��ر من
طرابلس
أصحاب اإلمكانات املحدودة في
ٌّ
إل ��ى م��واج�ه�ت�ه��ا ب��أس��ال�ي��ب م�خ�ت�ل�ف��ة ،كل
حسب إمكاناته امل��ادي��ة ،ولكن ال�لاف��ت أن
ال�ك��وم�ي��دي��ا ال �س ��وداء ك��ان��ت إح ��داه ��ا ،في
بلقب «أم الفقير»،
مدينة لطاملا اشتهرت
ً
لكونها وف ��رت دائ �م��ًا ح �ل��وال ل�ل�ف�ق��راء من
أجل العيش فيها مع أنها مدينة كبيرة.
س � �ي ��دات ّ
ورب � � � ��ات م � �ن ��ازل ي� �ت ��واف ��دن إلى
ً
السوق املذكور ابتداء ّ من الساعة التاسعة
ص�ب��اح��ًا ت�ق��ري�ب��ًا ،ه ��ن م�ع�ظ��م زب��ائ��ن ذلك
السوق في هذا الوقت من كل يوم .هكذا،
تراهن يجلن بني البسطات ذهابًا وإيابًا
م ��رات ع ��دة ،ح ��ائ ��رات ،م �ق��ارن��ات ،ق�ب��ل أن
يشترين ما يحتجن إليه ،أو الحد األدنى
منه ،إلعداد طبخة ما ألفراد العائلة.
وق ��اص ��دات ه ��ذا ال �س ��وق ي��أت�ي�ن إل �ي��ه من
األحياء املجاورة في باب التبانة والقبة
وب ��اب ال�ح��دي��د واألس� ��واق ال�ق��دي�م��ة وأبي
ّ
سمراء وغيرها ،وهي مناطق تعد األكثر
ف �ق �رًا وش�ع�ب�ي��ة ف��ي ط��راب �ل��س ،ل�ك��ن هناك
أخريات يتزايد عددهن ،يفدن من مناطق
بعيدة كزغرتا والضنية واملنية .فالفقر
أرضًا وال دينًا .عالمات
والعوز ال يعرفان ّ
بوضوح،
�ن
�
ه
�
ي
�
ل
�
ع
�دل
ض� �ي ��ق ال � �ح� ��ال ت � � �
ّ
وخ�ص��وص��ًا ع�ن��دم��ا ت�ق��ول إح��داه��ن ألحد
ال �ب ��اع ��ة« :إذا ب �ت��ري��د ب� ��دي ب��أل �ف�ي�ن ليرة

ّ
ب�ط��اط��ا» ،وع�ن��دم��ا ي��وض��ح لها ال�ب��ائ��ع أن
سعر  2كيلو بطاطا هو  2500ليرة ،ترد
بارتباك واض��ح« :ما معي إال ألفني ،ألنو
ب��دي إت��رك  500ل�ي��رة حتى إدف�ع�ه��ا أجرة
التاكسي!».
في تلك األح�ي��اء ال ت��زال أج��رة السرفيس
إل ��ى امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة  500ل �ي��رة فقط،
ل��درج��ة أن ف �ئ� ً�ات واس �ع��ة م��ن املواطنني،
تحت
ك��ال �ط�لاب م �ث�ل�ا ،ي �ت �ك �ب��دون امل �ش��ي
ً
املطر أحيانًا ،وف��ي ش��وارع تطوف عادة
بمياه الشتاء لضيق أو انسداد مجاريها،
ملجرد الوصول من منازلهم إلى مواقف
الـ« »500تحت القلعة ،في محيط نهر أبو

سوق الفقراء يجذب
الى أبناء طرابلس فقراء
المناطق المحيطة

علي ،واالنتقال منها إلى فروع الجامعة
اللبنانية في القبة ،ألن تسعيرة الراكب
م��ن امل�ن��اط��ق األخ ��رى ه��ي أل��ف ل�ي��رة وما
فوق.
بسطات الخضار والفواكه املنتشرة في
املكان بكثرة وفوضى ،تكشف جانبًا من
أوج ��ه ال�ف�ق��ر امل ��وج ��ودة ف��ي امل��دي �ن��ة .هنا
يجد امل��رء ف��وق ع�ش��رات البسطات سلعًا
زراعية نصف تالفة كالخيار والكوسى

وال �ب��اذن �ج��ان وال�ب�ط��اط��ا وغ �ي��ره��ا ،تباع
ب �ن �ص��ف أو رب � ��ع ال �س �ع ��ر ت �ق ��ري �ب ��ًا ،إلى
ج��ان��ب بسطات لبيع األح��ذي��ة واأللبسة
ال �ق��دي �م��ة (ال � �ب ��ال ��ة) ،وال� �ل� �ح ��وم املثلجة،
ومواد التنظيف املقلدة والخردوات على
أنواعها.
وس� ��ط ض �ج �ي��ج ال� �س� �ي ��ارات وصرخات
ال �ب��اع��ة ت� �س ��اوم ام� � ��رأة ص ��اح ��ب إحدى
ال �ب �س �ط��ات ع �ل��ى س �ع��ر ك �ي �ل��و امللفوف،
يوضح لها أن ثمنه  750ليرة ،تسأله« :هل
تبيعه ب�ـ 500ليرة؟» ،يرد عليها بتأفف:
«ما بيوفي معي يا خالتي» .بعد جوالت
من التفاوض واملساومة يتفق الطرفان
على تسوية 5 :كيلو بسعر  2000ليرة.
يبدأ البائع بتوضيب امللفوف في كيس
نايلون شفاف ،في الوقت ال��ذي تتدخل
ف �ي��ه ام� � ��رأة أخ � ��رى ب�ج��ان�ب�ه�م��ا وتعلق:
«امل�ل�ف��وف رخيص ب��س الحشوة غالية،
شي مش معقول سعر اللحمة هاأليام»،
فترد عليها األول��ى وه��ي ت�ن��اول البائع
امل �ب �ل��غ« :ب �ن��دب��ره��ا ب�ل�ا ل �ح �م��ة ،حشوة
ال ��رز ل��وح��ده��ا م��ن ش��و ب�ت�ش�ك��ي!؟» ،قبل
أن تقبض على كيس امللفوف بيمينها
وتمضي وه��ي ت��ردد بصوت ع��ال« :الله
يعني الفقير بهالبلد».
في املقلب اآلخر من السوق يدور سجال
من نوع آخر بني عدد من الزبائن وأحد
الباعة ،الذي هو من بني قلة في السوق
ّ
«بسط» بندورة فوق «طبليته»« .بقديش
الحمرا يا معلم؟» ،يسأله أحدهم ،فيرد:
«ه� �ي ��دي ب��أل �ف�ي�ن ،وه� �ي ��دي ب �ت�ل�ات��ة ،شو
بتأمر؟» ،مشيرًا إلى نوعني من البندورة
عنده ،يجاوبه الزبون بنبرة« :يا لطيف
ش��و ه��ال �غ�لا ،ل�ي��ش ن�ح��ن بسويسرا؟»،
فيقول له البائع وهو يرسم على شفتيه
ابتسامة صفراء ساخرة« :ال نحن مش
�ان ،ل �ي��ش ببالد
ب �س��وي �س��را ن �ح��ن ب �ل �ب �ن� ّ
األجانب عايشني أحسن منا؟ فشر».

ّ
مشروع تحسني خدمات املسنني :من «الشحادة» إلى الحقوق
تقرير

نفى وزير الشؤون االجتماعية
سليم الصايغ أن يكون
الهدف من مشروع وضع
خاصة ملؤسسات
معايير ّ
رعاية املسنني إقفال هذه
املؤسسات ،بل التشارك في
ترتيب أوضاع البيت الداخلي
الحافل بالتجاوزات
فاتن الحاج
هل ّبدأ قطار حقوق «الختيار» يسير على
السكة؟ ال نعرف .وزير الشؤون االجتماعية
ّ
متحمس لتوحيد معايير
سليم الصايغ
توفير الحد األدن��ى من ه��ذه ّالحقوق بني
امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تعنى باملسنني ،وكذلك
م�م�ث�ل��و ه� ��ذه امل ��ؤس �س ��ات أي� �ض ��ًاّ .ه� ��ذا ما
كشفته ،أمس ،ورشة العمل التي نظمتها
ال ��وزارة وص�ن��دوق األم��م املتحدة للسكان
الس� �ت� �م ��زاج اآلراء ب� �ش ��أن ه � ��ذه املعايير
ت�م�ه�ي�دًا لتحسني ش ��روط ت�ع��اق��د الوزارة
م��ع امل��ؤس �س��ات« .ب��دن��ا االق �ت��راح��ات تجي
م��ن تحت ل�ف��وق» ،ي�ق��ول ال��وزي��ر ال��ذي عاد
ّ
لتوه من جولة ميدانية في البقاع األوسط
وق��رى ال�ع��رق��وب ودي��ر العشائر وغيرها.
ي�ب� ً�دي صدمته ّمما رآه ف��ي دي��ر العشائر
ّ
متشبثون بأرضهم،
مثال ،حيث املسنون
في وق��ت يبعد فيه أق��رب مستشفى عنهم
ث�لاث��ة أرب ��اع ال�س��اع��ة ،وي�ع�ي�ش��ون م��ع ذلك
بكرامتهم وعلى خ�ي��رات أرض�ه��م ،فيما ال
تقوم الدولة ب��أي خدمة تجاههم .ينطلق
ال � ��وزي � ��ر م� ��ن ه � ��ذا ال� �ن� �م ��وذج ل �ي �ط �ل��ب من

املؤسسات التشارك ف��ي حماية فئة كبار
ال �س��ن امل�س�ت�ض�ع�ف��ة .وي �ش��دد ع�ل��ى «لبننة
املعايير الدولية ومراعاة خصوصيتنا».
ل � �ك� ��ن ،ه � ��ل ي �س �ت �ج �ي��ب ّ م �ج �ل ��س الوزراء
لتوصية أعلن الصايغ أنه سيرفعها إليه
الع �ت �م��اده��ا ف��ي ال�س�ن��ة امل�ق�ب�ل��ة وتتضمن
إل ��زام جميع وزراء ال �ش��ؤون االجتماعية
املتعاقبني ب�ع��دم التعاقد م��ع مؤسسات،
شروط
م ��ن دون أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك دف� �ت ��ر
ّ
�رف ال��وزي��ر بأن
وم�ع��اي�ي��ر واض �ح��ة؟ ي�ع�ت� ّ
األمر لن يحدث بكبسة زر ،لكنني لن «أقبل
شخصيًا ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب أن يفتقر
دار للمسنني تقع على ارت�ف��اع  1000متر
إلى التدفئة وزيارة املفتشني االجتماعيني
للمؤسسات وف�ض��ح امل �م��ارس��ات املنافية
ّ
للقانون ،أقلها تجارة األع�ض��اء»ُ .يطمئن
الحاضرين بالقول« :م��ا تخافوا .ما بدنا
ّ
نسكر وال مؤسسة ،ب��ل املطلوب ّ
نقويكن
�ب أوض � ��اع البيت
ل �ت �س��اع��دون��ا ف ��ي ت��رت �ي� ّ
يكشف الوزير أن الهيئة الوطنية
الداخلي»ّ .
ل��رع��اي��ة امل �س��ن�ي�ن س�ت�ت�س�ل��م االقتراحات
وت�ح�ي�ل�ه��ا إل ��ى ل�ج�ن��ة ت�ق�ن�ي��ة متخصصة
تستخرج منها معايير الحد األدنى التي
يجري على أساسها تصنيف املؤسسات
ب�ح�س��ب م��راع��ات �ه��ا ل �ل �ش��روط ك ��اآلت ��ي« :أ،
ب ،ج ،ال��خ» .ويتوقف الصايغ عند غياب
ق �ض �ي��ة امل �س �ن�ي�ن ع� ��ن ب� ��رام� ��ج البلديات.
وي��وض��ح أن ال ش��يء ي��ؤم��ن االستمرارية
التعاقد مع ال��وزارة ،مؤكدًا
ّفي املناطق إال
ّ
أن التجربة أثبتت أن هناك حاجة لتعزيز
مراكز الخدمات اإلنمائية ،وسط الفوضى
ال�ت��ي تعيشها بعض ال �ق��رى ،إذ ليس من
الطبيعي أن ي�ك��ون ه�ن��اك  5مستوصفات
ف ��ي ّ ق��ري��ة واح� � ��دة ت �ّق��وم ب��امل �ه �م��ة نفسها
«وإن� ��و م��ا فينا ن�س��ك��ر م�س�ت��وص��ف واحد
ّ
ألن ��و بتتخاصم ال �ع��ائ�لات م��ع بعضها».

ال�ح��ل ،ب��رأي��ه ،إص ��دار م��رس��وم ف��ي مجلس
ال ��وزراء يطلب م��ن وزارة الداخلية إعطاء
رخصة اجتماعية ّ
يتم على أساسها فتح
املؤسسات.
أم��ا م��ارت�ين ن�ج��م ك�ت�ي�ل��ي ،م��دي��رة برنامج
ّ
فتعول على املشاركني
السكان والتنمية،
م��ن أك��ادي �م �ي�ين وع��ام �ل�ين ف��ي املؤسسات
لبناء توافق ح��ول األول��وي��ات أو املعايير،
ضمن العمل في ثالث مجموعات ،تتناول
األول� � � ��ى امل ��ؤس� �س ��ات امل �ق �ي �م ��ة ،والثانية
األن��دي��ة النهارية ،والثالثة املستوصفات
والخدمات املنزلية واملطاعم.
قبل ذل��ك ،يستمع ال�ح��اض��رون إل��ى عرض
ت�ق��دم��ه م�ه��ى أب ��و ش � ��وارب ،ع�ض��و الهيئة
عن
ال ��وط �ن �ي ��ة ل ��رع ��اي ��ة ش � � ��ؤون امل �س �ن�ي�ن َ
املعايير املتبعة في العالم وفرنسا تحديدًا،

يتعرض
املسنون
لالستغالل
النفسي
والجسدي
(أرشيف ـ
مروان بو
حيدر)

ف��ي م�ح��اول��ة ل�لاس�ت�ف��ادة م�ن�ه��ا ف��ي وضع
املعايير «ال��وط�ن�ي��ة» .تكشف أب� ّ�و شوارب
عن أولويات مختلفة لخدمة املسنني ،منها
استقاللية «الختيار» وحريته في اختيار
الخدمة التي تناسبه (هل هو سعيد بها
أم ال؟) .ك��ذل��ك ي�ف��رض دف�ت��ر ال �ش��روط على
املؤسسات في بعض دول العالم التشديد
عقود
ع �ل��ى ح� �ق ��وق ك� �ب ��ار ال� �س ��ن وإب� � � ��رام
ّ
مكتوبة تتضمن إج��راءات تحضير املسن
قبل استقباله ف��ي امل �ك��ان ،وال�ح�ف��اظ على
سرية ااملعلومات الشخصية عنه وإتاحة
ال �ف��رص��ة ل ��ه ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن م �ش��اك �ل��ه عبر
الشروط،
ص �ن��دوق ال �ش �ك��اوى .وف��ي دف�ت��ر
ّ
تشديد على توزيع استمارات تسأل املسن
ً
م�ث�لا م ��اذا ي��ري��د أن ي��أك��ل وم �ت��ى؟  .طبعًا،
ال تغفل املعايير الحقوق البديهية لجهة

تجهيز امل �ك��ان ب��ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة املالئمة
وشروط السالمة العامة.
ّ
م� ��ا ه� ��ي أب � � ��رز ح � �ق ��وق امل� � �س � ��ن؟ ي � �ق ��ول د.
ن�ب�ي��ل ن �ج��ا ،ط�ب�ي��ب ش�ي�خ��وخ��ة ال ��ذي أدار
مجموعات العمل ل �ـ«األخ �ب��ار»« :يجب أن
ً
يتمتع أوال بحق ت�ن��اول ال�ط�ع��ام والدواء
وال � �ش � �ع ��ور ب � ��ال � ��دفء واالح� � � �ت � � ��رام ،وعدم
االستغالل النفسي والجسدي ،س��واء من
ّ
املؤسسة مثل القول له «شو بدك.
عائلته لاّأو
ّ
م��ا ف��ي إ بتنق ،م��ا معي اشتريلك دوا»،
أو رب�م��ا تأخير إعطائه الوجبة وأحيانًا
أهمية التحول من االعتماد
ضربه! وأك��د ّ
ف��ي خ��دم��ة امل �س��ن�ين ع�ل��ى االس �ت �ع �ط��اء من
البيضاء» والضغط على وزارة
«األي��ادي
ّ
ال � �ش� ��ؤون ل �ت �ب��ن��ي م �ع��اي �ي��ر ال� �ح ��د األدنى
املطلوب لحماية هذه الحقوق.

