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َ
العيد في طرابلس :الغنى والفقر على ضفتي املدينة
تقرير

ّ
عندما يحل العيد
على طرابلس يقلبها رأسًا
على عقب .يصلّ االزدحام
إلى ذروته فتتحول الشوارع
إلى «كاراجات» للسيارات.
هذا في الظاهر ،أما املشهد
فينطوي على
الحقيقي،
ّ
انقسام عمودي حاد بني
الناس
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد

ك � �م � ��ا ف � � ��ي ك � � ��ل ع � � �ي� � ��د ،ت� �ن� �ق� �س ��م صورة
االستعدادات في طرابلس على مشهدين
رئ �ي �س� ّ�ي�ين ،ي�ع�ك�س��ان ال �ت ��وزع الجغرافي
لألحياء والشوارع واألسواق .األول تبدو
عليه معالم الثراء والتنظيم ،والثاني ال
يخفي الفقر والفوضى.
يكاد البولفار املمتد من مدخل طرابلس
ال�ش�م��ال��ي إل ��ى م��دخ�ل�ه��ا ال�ج�ن��وب��ي يشق
امل� ��دي � �ن� ��ة ن� �ص� �ف�ي�ن .ه � ��و أش � �ب� ��ه ب� � �ـ «خط
ال �ت �م��اس» ي�ف�ص��ل ب�ي�ن امل �ش �ه��دي��ن ،حيث
يلحظ املرء سريعًا الفرق بمجرد التوغل
يمنة أو يسرة ،حتى لو كان يزور املدينة
للمرة األولىً .
ال تعكس مثال ش��وارع امل�ع��رض وامليناء
وع��زم��ي وامل�ئ�ت�ين االن�ط�ب��اع ع��ن طرابلس
ف��ي وس��ائ��ل اإلع� �ل��ام ،ال ان �ت �ش��ار ملظاهر
األص ��ول� �ي ��ة وال� �ف� �ق ��ر ،ال � �ش � ��وارع عريضة
ون �ظ �ي �ف��ة وم� �ن � ّ�س� �ق ��ة ،م �ق��اه��ي الرصيف
«بريستيج» أساسي لنمط عيش ّ
روادها

م��ن أب �ن��اء ال�ط�ب�ق��ة امل �ي �س��ورة ف��ي املدينة
ومناطق شمالية أخرى.
ح �ت��ى ط �ق��وس اس �ت �ق �ب��ال ال �ع �ي��د مختلفة
أبوابها
هنا .فاملحال التجارية ال تفتح
ّ
ق �ب��ل ال �ع ��اش ��رة ص �ب��اح��ًا ،وال �س �ب��ب أنها
تسهر حتى ساعات الصباح األول��ى .أما
امل�ت�س��وق��ون ،ف�ي��أت��ون إل�ي�ه��ا ف��ي سيارات
فارهة« ،ي�ك��زدرون» ف��وق أرصفة عريضة
وأن�ي�ق��ة« .ي�ت�ف� ّ�رج��ون» ب�ه��دوء على السلع
امل �ع��روض��ة ب��إت �ق��ان خ �ل��ف ال ��زج ��اج ،قبل
ال� �ش ��راء .ل �ل �ت �س� ّ�وق م �ظ��اه��ر إض��اف �ي��ة ،فال
ّ
بسطات خارج حدود أي محل وال أمامه
في ع��رض ال�ش��ارع ،أم��ا العربات الجوالة
التي تبيع الكعك والعصير ،فال تتجاوز
أص ��اب ��ع ال �ي��د ال� ��واح� ��دة .ش��رط��ة البلدية
ت� �ح ��رص ع �ل��ى ع � ��دم ان� �ت� �ش ��ار الفوضى،
فللمكان «قيمته» من خالل محاله ورواده
ّ
ك��أن��ه ال ينبغي ،بنظرهم ،أن تقترب منه
معالم الفقر من املقلب اآلخر.
في فترة ما قبل الظهر ،معظم املتسوقني
ه��م م��ن الجنس اللطيف ،فتيات ونساء.
يجلسن ف ��رادى أو «ك��وب�لات» ،كما يندر
بصحبتهن أوالدًا صغارًا .تدخل
أن تجد
ً
إح��داه��ن م�ح�لا لبيع األح��ذي��ة النسائية،
ي �ت �ب�ين م ��ن ال �ت �س �ع �ي��رة امل ��وض ��وع ��ة على
واجهته أن سعر «زوج» األحذية فيه يكاد
يعادل الحد األدنى لألجور!
تترك املكان وتجتاز ساحة التل لتدخل
ف ��ي ع �م��ق امل �ن��اط��ق ال�ش�ع�ب�ي��ة واألسواق
ال�ق��دي�م��ة ،فتنقشع أم��ام��ك ص��ور مغايرة
ت�م��ام��ًا مل��ا رأت ��ه ع�ي�ن��اك ل�ل�ت��و ف��ي الجانب
اآلخ ��ر م��ن امل��دي�ن��ة .ه�ن��ا تضيق الشوارع
وت� �ع ��م ال �ب �س �ط ��ات ال� �ت ��ي ت� �ع ��رض سلعًا
وبضائع «أش�ك��ال وأل��وان» في الساحات
واألرصفة والشوارع ،وال سيما في األيام
األخيرة قبل العيد .البلدية تغض النظر

واالزدح� ��ام وص��راخ الباعة
ع��ن الفوضى ّ
والضوضاء ،وإن كانت مكبرات الصوت
ّ
تبث «التكبير» هي ما ّ
يميز العيد
التي
في طرابلس.
املشاهد تدل على سكان املنطقة ّ
وروادها
ّ
م�ع��ًا .ف��أك�ث��ري��ة ال�ن�س��اء ال�ل��وات��ي يتسوقن
ي��أت�ين م��ن األري� ��اف ال�ق��ري�ب��ة ،فقلما تجد
فتاة أو امرأة وحدها في األسواق ،فال بد
أن تصطحب معها بناتها .تقرر إحداهن

أن «ت �ت �ف��رج» ق �ب��ل أن ت �ش �ت��ري« ،ش ��و أنا
ك��ل ّي��وم بنزل ع��ال�س��وق» ،تقول لوالدتها
بتأفف ،فترد عليها أمها« :ما بدنا نبرم
ك �ت �ي��ر ،م �ص��ري��ات �ن��ا ع �ل��ى ق ��دن ��ا ،م ��ن هلق
حسبوا حسابكن».
ع �ل��ى ع �ك��س ال �ن��اح �ي��ة األخ� � ��رى ،ال يغيب
هنا مشهد اصطحاب األمهات ألوالدهن،
ف�ت�ح�م��ل إح ��داه ��ن رض�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى يدها،
وت �م �س��ك آخ ��ر ب �ي��د أخ� ��رى وت �ج��ر خلفها

يشكو أصحاب املحال من انتشار البسطات (األخبار)

ول��دي��ن يمسكان ب�ي��دي بعضهما بعضًا
وت�ل�ت�ف��ت إل�ي�ه�م��ا وت �ق��ول« :خ �ل��و إيديكن
ب��إي��دي��ن ب �ع��ض ،وخ�ل�ي�ك��ن وراي � ��ي» .يقف
أح��د األوالد أم��ام ع��رب��ة لبيع «عرانيس»
ال � � ��ذرة وي � �ق� ��ول ألم� � ��ه« :ب� � ��دي عرنوس»،
فيتدخل البائع وهو فتى لم يتجاوز الـ15
م��ن ع �م��ره وي �ق��ول« :خ �ل��ي ال��ول��د يشتري
ونحن ّ
نعيد ،الله يخليكي!».
األس �ع��ار ت��دل على ن��وع البضائع وعلى
الزبائن أي�ض��ًا .سعر البيجاما النسائي
 10آالف ل �ي��رة و«ال � � ��والدي»  7آالف ،كما
يشير اإلعالن املرفوع على واجهة املحل،
ومع ذلك تبقى هذه األسعار مرتفعة عما
ه��و م��وج��ود ف��ي خيم وب�س�ط��ات وضعت
ّ
املشيد حديثًا.
فوق سقف نهر أبو علي
وسط الغبار املنبعث من الشوارع بسبب
األشغال ،تبث ّ
مكبرات الصوت من داخل
إح��دى الخيم ال�ت��ي تبيع ألبسة وأحذية
من «البالة»« :كل جزمة نسواني أو والدي
ب �ـ 5آالف ل �ي��رة ،وك ��ل ق�ط�ع��ة والدي بألف
ليرة ،قربوا» .بحسبة بسيطة ،فإن تكلفة
«عيدية» أي ولد هنا ال تتجاوز  10آالف
ليرة!
ف��ي األس � ��واق ال�ش�ع�ب�ي��ة وال �ق��دي �م��ة داخل
ط��راب �ل��س ،ت�ن�ت�ش��ر ال�ب�س�ط��ات ع�ل��ى نحو
واس� � � ��ع ،وه � ��و أم � ��ر ي �ش �ك��و م �ن ��ه التجار
وأص � �ح ��اب امل � �ح ��ال .وق� ��د ل �ج��أ ك �ث �ي��ر من
ه� � � ّ�ؤالء إل � ��ى ن �ص��ب ب �س �ط��ة أم� � ��ام محله،
وسلمها إلى أحد أبنائه أو العاملني لديه.
ّ
بالتوسع بعدما ملس بعض
هذا الحلّ بدأ
التجار أن م��ردود البسطة يفوق أحيانًا
م��ردود املحل ،لكن أصحاب البسطات لم
يعدموا وسيلة لالسترزاق ،إذ إن تأهيل
األس��واق القديمة لحظ توسعة واضحة
في األرصفة ،ما ّ
حول هذه األخيرة ،خالل
األعياد تحديدًا ،إلى أمكنتهم املفضلة.

تحقيق

صيادو البقاع «متل التراب»

ّ
يتربص مئات الصيادين النازحني من املناطق اللبنانية كلها
بسهول البقاع ،برفوف طيور املطوق ّ
والسمن املهاجرة،
فيمعنونً في ّقتلها حتى بطرق احتيالية .موعد املوسم حان وإن
تأخر قليال ،إال أن األعداد الهائلة للصيادين تنذر بحرب «إبادة»
البقاع ــ رامح حمية
ف ��ي ال� �ك ��روم وال �ب �س��ات�ي�ن وح� �ق ��ول التبغ
ّ
الصيادين ،حتى في تلك التي ّ
تمت
تجد
حراثتها ،مطلقني العنان آلالف الطلقات
ال �ن��اري��ة ،ح �ت��ى ّ ُي �خ� ّ�ي��ل ل�ل�ب�ع��ض م��ن غير
أبناء املنطقة ،أن «جبهة قتال» قد فتحت.
ق� ��رار م �ن��ع ال �ص �ي��د واإلج � � � ��راءات األمنية
عند بعض ال�ح��واج��ز ،ل��م تنجح ف��ي لجم
«ال �غ��زاة» ال��ذي��ن ب��دأت جحافلهم تجتاح
منذ أيام سهل البقاع ،وخصوصًا سهول
بعلبك ـــــ ال�ه��رم��ل ال�ش��اس�ع��ة .إن ��ه موسم

املطوق ُ
والسمن .املوسم الذي ما إن يبدأ
شهر تشرين الثاني ،حتى تضج سهول
ح��وش س�ن�ي��د وب� ��وداي وإي �ع��ات وطاريا
وح ��رب �ت ��ا وال� �ل� �ب ��وة ،ب �م �ئ��ات الصيادين
ال��واف��دي��ن م��ن امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة كلها،
املطوق والسمن والزرزور،
اآلت�ين لصيد
ُ
لكون هذه السهول تعد ممرًا لهذه الطيور
امل�ن�ت�ق�ل��ة خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة م ��ن أوروبا
وت��رك �ي��ا ال �ب ��اردت�ي�ن ،إل ��ى م �ص��ر الدافئة.
زحمة الصيادين ب��دت الفتة ،ولعل أكثر
ما يلفت أيضًا مسارعة بعض الصيادين،
وق�ب��ل ب ��زوغ ال�ف�ج��ر ،إل��ى ح�ج��ز بقعة ما،

مخافة عدم العثور على موقع يصطادون
ف�ي��ه ،فيضطر بعضهم إل��ى ال �ن��وم داخل
سياراتهم ،في محاولة ملنع وافدين آخرين
م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى «م �ل �ط ��ش» (موقع)
الصيد الذي اعتاده في املواسم املاضية.
ف ��ادي أح��د ال�ص�ي��ادي��ن اآلت�ي�ن م��ن صوفر
من إحدى قنوات املياه موقعًا
والذي اتخذ ً
له .بدا مشغوال حتى خالل الحديث إليه،
بإطالق النار من بندقيته األتوماتيكية.
ه�ك��ذا ،ب�ين عبارتي «وق �ع��تّ ...أم�ه��ا» و«...
أخت هالخرطوش» ،أتيح له الوقت ليقول
لنا إن��ه وص��ل إل��ى سهل بلدة طاريا عند
الثانية فجرًا ،وانتظر مع أصدقائه قرابة
ال�ث�لاث س��اع��ات داخ��ل سيارته «حتى ما
ياخد حدا هامللطش».
أحمد صياد آخر وجد لنفسه موقعًا في
س�ه��ل ب �ل��دة ك �ف ��ردان ،ب��ال �ق��رب م��ن ف��خ آلة
النداء الخاصة بصوت املطوق .بدت غلة
الصياد لنا كبيرة ،لكنها لم تكن بالنسبة

قرارات
منع الصيد
وبعض
اإلجراءات
األمنية لم
ّ
تمثل رادعًا
(األخبار)

له كذلك «بس  36من ساعة ونص» ،عازيًا
السبب إل��ى ع��دد الصيادين ال��ذي «يفوق
ط�ي��ور امل �ط��وق» ،م�س�ت�ط��ردًا ب��ال�ق��ول« :إذا
في قرار منع صيد وهيك عدد الصيادين،
فكيف ل��و س�م�ح��وا ب ��ه!» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أنه
قصد املكان من منتصف الليل ليمارس
فيه هوايته املفضلة .من جهة ثانيةّ ،
عبر
فيكني ع��ن اس�ت�ي��ائ��ه ،على ال��رغ��م م��ن غلة
الصيادين
 87ط�ي��ر م �ط��وق ،ل�ك�ث��رة ع ��دد
ّ
ومدى قربهم بعضهم من بعض ،ما يمثل
«خطورة» برأيه قد تتسبب بحوادث قتل
بالخطأ ،ويقول« :بدك تنتبه من القواص
م��ن ك��ل االت �ج��اه��ات .انطلقت م��ن بيروت
م �ت��أخ �رًا الع �ت �ق��ادي أن ق ��رار م�ن��ع الصيد
سيحد م��ن أع ��داد ال�ص�ي��ادي��ن ،وأن رحلة
صيدي ستكون موفقة ،بس هيدا شي ما
بيتصدق ...الصيادي متل التراب».
وإذا ك��ان��ت ق� ��رارات م�ن��ع ال� ّص�ي��د وبعض
اإلج � ��راءات األم�ن�ي��ة ل��م ت�م��ث��ل رادع� ��ًا ،فإن
االع� �ت� �ب ��ارات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ب� ��دت غ��ائ �ب��ة كليًا
ع��ن الصيادين ،وق��د أش��ار عباس إل��ى أن
تركيا تقضي على آالف ط�ي��ور الزرازير
بطريقة ال ��رش ب��امل�ب�ي��دات وال ي ��رون ذلك
ك��ارث��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن «ال �غ �ي��ارى» على
البيئة «يعبثون بها أكثر منا وأعمالهم
كوارث طبيعية ّوبيئية ...فليقفلوا ّاملرامل
واملحافر ،أو خليهم يسكروا محال بيع
أس�ل�ح��ة ال�ص�ي��د وال �خ��رط��وش» .أب��و علي
من جهته ،ناشد املسؤولني تنظيم أمور
الصيد وتحديد أوقاتها وأمكنتها ،بهدف
ال�ت�خ�ل��ص م��ن ق � ��رارات امل �ن��ع العشوائية،
مشددًا على التنظيم الدقيق والقانوني
مل �س ��أل ��ة م �ن ��ح رخ � ��ص ال� �ص� �ي ��د ،ع �ل ��ى أن
تمنح
«ال ت �ش �ب��ه رخ� ��ص ال� �ق� �ي ��ادة ال �ت ��ي
ّ
للعميان» .من جهته ،صاحب أحد املحال
التجارية التي ُيباع فيها خرطوش صيد

(رف� ��ض ذك ��ر اس �م��ه) أك ��د ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
األيام األربعة املاضية شهدت حركة إقبال
واس �ع��ة م��ن ال�ص�ي��ادي��ن ع�ل��ى ش ��راء علب

الخرطوش ،ولم تقتصر على أي��ام نهاية
األسبوع ،وأنه تمكن من بيع أكثر من 10
صناديق في غضون اليومني املاضيني،
م��وض �ح��ًا أن ن �س��ب ال �ب �ي��ع ك��ان��ت ستزيد
أك �ث��ر ل� ��وال ش � ��راء م�ع�ظ�م�ه��م للخرطوش
م��ن ش �ت��ورة أو زح�ل��ة أث �ن��اء ق��دوم�ه��م إلى
البقاع.
«ه �ي��دا م��ش ص �ي��د ،ه �ي��دا إب� ��ادة للطيور
ع �ل��ى أن ��واع � �ه ��ا» .ب� �ه ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة يصف
ح �س�ي�ن ق ��ان� �ص ��وه م ��دي ��ر م ��رك ��ز الجواد
للتنمية واإلرش ��اد ال��زراع��ي ف��ي الهرمل،
م��ا ي �ج��ري ف��ي س �ه��ول بعلبك ـــــ الهرمل.
فعندما يقتل ك��ل ص�ي��اد م��ا ي �ت��راوح بني
 100و 200م �ط��وق��ة أو س �م �ن��ة ،ويتخلل
ك��ل ذل��ك ق�ت��ل ألن ��واع م��ن ال�ط�ي��ور األخرى
ك��ال �ن �س��ور وال �ب ��واش ��ق« ،ت �ك��ون النتيجة
ج��رائ��م ق�ت��ل وإب� � ��ادة ،ال ص �ي �دًا ،وأن ذلك
�وازن ال�ط�ب�ي�ع��ة ،وخاصة
بمثابة ف�ت��ك ب �ت� ُ
أن بعض الطيور تسهم ف��ي قتل العديد
من الحشرات وال�ق��وارض املؤذية لبعض
امل �ح��اص �ي��ل ال ��زراع� �ي ��ة» .ورأى قانصوه
في تنظيم أم��ور الصيد وتحديد أوقاته
وطرقه «أمرًا ضروريًا ال بد منه» ،على أن
يكون ذلك بشروط صارمة تمنع الصيد
في األماكن املأهولة والقريبة من القرى،
باإلضافة إلى منع بعض األهل من تسليم
قاصريهم أسلحة صيد.
ً
بناء على ذلك ،يبدو أن تنفيذ قرار وقف
ال �ص �ي��د دون� ��ه «ص �ع��وب� ّ�ات ك �ث �ي��رة» ،كما
يشير مصدر أمني بدا مطلعًا على شؤون
الصيد ،حيث أشار إلى أن نظرة تاريخية
الصيد في لبنان،
واحدة إلى تاريخ منع
ُّ
ت�ظ�ه��ر أن ق� ��رارات م�ش��اب�ه��ة ات �خ��ذت على
املاضي ،بدءًا من فترة االنتداب
مدى القرن
ً
الفرنسي ،وص��وال إل��ى ق��رارات ع��ام 1995
أن الصيد ،على الرغم
و 1998و ،2001إال ً
من ذلك ،بقي «شغاال» ،موضحًا أن األمر
ّ
«جدية» الدولة في التطبيق ،وإال
يتطلب
فاألمور ستبقى على ما هي عليه.

