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متفرقات
تحوال إلى سوق تجاري تجد فيه كل ما
تحتاجه من مواد غذائية ،ألبسة ،وأدوات
منزلية وكهربائية .هنا يتعامل الباعة
وأص� �ح ��اب امل �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ،ب��أري�ح�ي��ة
م��ع ال�ص�ح��اف��ة .ال خ��وف م��ن ال�ت�ح��دث مع
صحافي فضولي ،جاء ليستكشف وجهًا
آخر لواقع اللجوء السوري.
ي �ح �ت �ش��د ع � ��دد م ��ن ال ��زب ��ائ ��ن أم� � ��ام دك ��ان
ص �غ �ي��ر ل �ب �ي��ع امل� �ع� �ل� �ب ��ات وال �ب �ق ��ول �ي ��ات
وال �خ �ب��ز .ف��ال��دك��ان اك�ت�س��ب سمعة جيدة
ن �ظ �رًا ل �ك��ون ص��اح �ب��ه أب ��و أح �م��د ي ��درس
أس�ع��اره ب��دق��ة .ال�ح��رب ه� ّ�ج��رت ال��رج��ل مع
أس��رت��ه م��ن مدينة ال��رس�تن التابعة لريف
محافظة حمص وقد قضى أشهرًا طويلة
ً
متنقال بني امل��دن اللبنانية ،يعيش على
ب�ع��ض امل �س��اع��دات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا فاعلو
ال �خ �ي��ر ،ق �ب��ل أن ي�س�ت�ق��ر وض �ع��ه ف��ي ه��ذا
ال � ��دك � ��ان .ي �س �ت �ق �ب��ل زب ��ائ� �ن ��ه ال� �س ��وري�ي�ن
واللبنانيني ع�ل��ى ح��د س ��واء ،بابتسامة
م �ح �ب �ب��ة .ال ي �ك��ف ع ��ن س� ��رد ال �ن �ك��ات بني
الحني واآلخر ،وكأنه يريد املحافظة على
حس الدعابة التي تميز الحماصنة ،حتى
وإن جارت عليهم األيام في غربتهم التي
يتوقع لها أن تطول .يخبرنا عن بدايته
في السوق «عملت أجيرًا في الدكان التي
أدي��ره اآلن ومن ثم عرضت على صاحبه
فكرة مشاركته العمل بعدما بعت مصاغ
زوجتي الذهبي .اآلن أدير العمل بالكامل
بعدما فهمت خفايا التجارة هنا» .نسأله
ع��ن سبب ش�ه��رة دك��ان��ه ،فيجيبنا« :منذ
تسلمي إدارة ال��دك��ان ،وضعت شعارًا ما
زلت ألتزم به حتى اآلن :بع كثيرًا وأربح
ً
ق�ل�ي�لا ،تكسب رزق ��ًا م�ض��اع�ف��ًا ودع ��اء من
البسطاء» .ويستدرك« :تناولت وأسرتي
املعلبات على م��دى أشهر ع��دة ،ل��ذا أدرك
ت �م��ام��ًا م� � ��اذا ت �ع �ن��ي ب �ض��اع �ت��ي ل �ل �ف �ق��راء
ّ
الباحثني عن لقمة تسد رمقهم» .ومع أن
ال �ف��ارق ب�ين أس �ع��ار أب��ي أح �م��د وأس �ع��ار
غ �ي��ره ب�س�ي�ط��ة ،ل�ك�ن�ه��ا م�ش�ج�ع��ة ل��زب��ائ�ن��ه
ل�ل��ذي��ن ي�ش�ت��رون بكميات ك�ب�ي��رة .ه��ذا ما
أك� ��ده ل �ن��ا أح ��د ال��زب��ائ��ن ح�ي�ن ق� ��ال« :ه�ن��ا

ً
تشتري أربع علب سردين ،بدال من ثالث
علب من مكان آخ��ر ،ما يعني أنك تكسب
كمية أكبر بالسعر نفسه لتطعم أسرتك
الكبيرة».
ي�ن�ش�غ��ل م��وف��ق ال� �ن ��وري ( 24ع ��ام ��ًا) في
ت��رت �ي��ب ال �خ �ض��ر وال� �ف ��واك ��ه ع �ن��د م��دخ��ل
دك��ان��ه ،بينما ي�ع�م��ل شقيقه م�ف�ي��د على
امل� �ي ��زان وم �ح��اس �ب��ة ال ��زب ��ائ ��ن .ال�ش�ق�ي�ق��ان
الهاربان من الحرب املستمرة في مدينة
ح �ل��ب ،تمكنا م��ن إي �ج��اد م �ك��ان ل�ه�م��ا في
«س ��وق ال �س��وري�ي�ن» .ال ت�خ�ت�ل��ف سياسة
ال�ب�ي��ع واألس� �ع ��ار ال �ت��ي ي�ت�ب�ع��ان�ه��ا كثيرًا
عن سياسة جارهما أبي أحمد .ربما هي
س�ب��ب ش �ه��رة ال �س��وق ،وازدح � ��ام ال��زب��ائ��ن
ال� �ش ��دي ��د ال� � ��ذي ي� �ش� �ه ��ده ،م �ن��ذ ال �ص �ب��اح
الباكر ،واملستمر حتى س��اع��ات متأخرة
من املساء.
ه ��ذا م��ا ج �ع��ل أص �ح��اب امل �ح��ال ورؤوس
األم � ��وال م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ي�ت�ن�ب�ه��ون إل��ى

تنبه اللبنانيون إلى
ّ
جدوى «سوق السوريين»
فرفعوا اإليجارات

ال�ج��دوى االقتصادية وم��دى الربح الذي
يحققه الالجئون السوريون في سوقهم
ال��ذي اختطفوه منهم ،فسارعوا إلى رفع
رس� ��م إي� �ج ��ار امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ب�ن�س�ب��ة
ك �ب �ي ��رة ،وح � ��اول � ��وا م �ش ��ارك ��ة ال �س��وري�ي�ن
ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ب�ج�ه��ده��م وع��رق �ه��م .ه��ذا
ّ
م��ا ي��ؤك��ده لنا م��وف��ق بقوله «إن صاحب
ال��دك��ان رف ��ع ث�م��ن إي �ج��اره م� ��ن 400دوالر

أم �ي��رك��ي إل� ��ى  800دوالر دف �ع ��ة واح� ��دة
وب � �ص� ��ورة م �ف��اج �ئ��ة .ول� � ��دى اع �ت��راض �ن��ا
على ه��ذا اإلج��راء ،اقترح علينا أن يدخل
شريكًا معنا في الربح ،مع املحافظة رسم
اإليجار السابق» .لكن موفق وشقيقه آثرا
االستغناء عن الغرفة التي يقيمون بها،
وت�ح��وي��ل ال��دك��ان إل��ى م�ك��ان ع�م��ل ن �ه��ارًا،
ً
وللنوم واإلقامة ليال «حتى ال يسرق أحد
جهدنا ونجاحنا املتواضع».
ّ
م��ع أن��ه يسمى «س��وق ال�س��وري�ين» ،إال أن
زب��ائ�ن��ه ال�ي��وم ه��م خليط م��ن اللبنانيني،
والعمالة األجنبية ،والالجئني السوريني.
وب�ي�ن ه ��ذا ال�خ�ل�ي��ط ال��دائ��م ال ��ذي يشهده
ال�س��وق ي��وم�ي��ًا ،تبقى ألب��ي خ��ال��د حكاية
مختلفة ،ربما تلخص تفاصيلها الوجع
السوري كله.
ً
ال�ل��اج� ��ئ ال� � �س � ��وري ك� � ��ان ي �م �ل��ك م �ع �م�لا
لتصنيع ط��وب ال�ب�ن��اء ف��ي م��دي�ن��ة ال��رق��ة
ال �ت��ي ه ��رب م�ن�ه��ا ق�ب��ل  7أش �ه��ر ،ب�ع��د أن
وصلتها حمى الحرب والقتل واشتعل
فيها ال��دم��ار .ف��ي ب �ي��روت ،ت�ح��ول الرجل
الخمسيني ،إلى عامل في ورش البناء،
ً
ي�ع�م��ل ي��وم��ًا ك��ام�ل�ا م�ق��اب��ل وج �ب��ة ط�ع��ام
واح��دة ،ومكان ينام فيه ،غالبًا ما يكون
إحدى زوايا الورشة نفسه .وجد ضالته
أخيرًا في «سوق السوريني» ،الذي تحول
م� �ك ��ان إق ��ام �ت ��ه إل� ��ى ب �ي��ت وم� �ك ��ان ع �م��ل،
وف �س �ح��ة مل �م��ارس��ة ه��واي �ت��ه ف ��ي ال �غ �ن��اء
والعزف على آلة العود .يساعد أبو خالد
أبناء بلده في البيع وترتيب البضائع،
م�ق��اب��ل ط�ع��ام��ه وم �ك��ان يقضي ف�ي��ه ليله
الطويل ،حاملًا بالعودة إلى وطنه .تسأله
ع ��ن أه �ل ��ه وع��ائ �ل �ت��ه امل �ك��ون��ة م ��ن زوج ��ة
وخمسة أب�ن��اء ،يجيبك والغصة تخنق
صوته املتعب «كل يوم أح��اول االتصال
بهم لسماع صوتهم واالطمئنان إليهم،
لكن ال أح��د يجيبك ف��ي ال�ط��رف اآلخ��ر».
ي ��رس ��م اب �ت �س��ام��ة م �ف �ت �ع �ل��ة ع �ل��ى وج �ه��ه
النحيل ،رافضًا ذرف الدموع من عينيه،
وي �ت��اب��ع غ� �ن ��اءه ب �ص��وت ي �ل �خ��ص وج��ع
السوريني جميعًا.

القفل والوساطة يحرمان بنت جبيل من مياهها
داني األمين
عندما وضعت مصلحة مياه جبل عامل
ً
«س � �ك� ��ورة» (أق � �ف� ��اال) ل �ل �م �ي��اه ع �ل��ى ط��ول
الخط ،من نبع باتوليه في قضاء صور
ّ
إلى قرى قضاء بنت جبيل ،لم تفكر ربما
ّ
ستتعرض للقرصنة
ب��أن تلك املفاتيح
وت �ح��رم  13ب�ل��دة م��ن ح�ق�ه��ا .ل�ك��ن ،ح��دث
ً
ذل��ك ف�ع�لا .ففي ك��ل م��رة ،تتعرض املياه
لالعتداء ،ما ي��ؤدي إل��ى حرمان املنطقة
منها ،أو تدني الحصة املقررة لها .وهي
ً
ح �ص��ة ال ت�ك�ف��ي أص�ل��ا ح��اج��ة األه ��ال ��ي،
فيما لو وصلت «ساملة» إليهم.
ففي التفاصيل ،قامت مصلحة املياه قبل
بضع سنوات بوضع مفاتيح ربط على
ط��ول خ��ط األن��اب�ي��ب ،بمعدل «مفتاح كل
ألف متر» ،بحيث جرى استخدامها عند
األعطال .ومن بني تلك املفاتيح ،حظيت
ب�ل��دة ك�ف��را ب��واح��د ،م��ع م �ح� ّ�ول بحجم 8
أن ��ش «ي �ن �ق��ل امل �ي��اه ع �ن��د ال� �ض ��رورة إل��ى
خ ��زان ال �ب �ل��دة وم ��ن ث��م إل ��ى امل �ن��اط��ق في
بنت جبيل» ،يقول طالل بنجك ،املوظف
املسؤول في املصلحة .ويشير بنجك إلى
أن ال�ه��دف منها «ه��ي استخدامها عند
حصول األعطال كي ال تذهب املياه هدرًا
وك��ي ن��وق��ف ج� ّ�ر امل�ي��اه ف��ي األن�ب��وب عند
العمل على إصالحه» .لكن ما حصل كان
ال�ع�ك��س ت�م��ام��ًا ،ف�ق��د «ق� ��ررت» ب�ل��دة كفرا
ً
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل� �ح � ّ�ول ،ف��وض�ع��ت ق�ف�لا
خاصًا له ،وباتت تحول املياه منه بشكل
مستمر ،حارمة  13قرية.
ب �س �ب��ب ت �ل ��ك األع � �م � ��ال امل � �ت � �ك� ��ررةّ ،
وج� ��ه
بنجك ك�ت��اب��ًا إل��ى امل��دي��ر ال �ع��ام ملؤسسة
م�ي��اه لبنان الجنوبي أش��ار فيه إل��ى أن
«موظفًا في بلدية كفرا يقوم بفتح السكر
وإق �ف��ال��ه ،وع�ن��دم��ا ح��اول�ن��ا إع ��ادة فتحه
منعتنا ال�ب�ل��دي��ة ،ل�ت�ق��وم ب�ع��ده��ا بوضع
قفل خاص يمكنهم وحدهم من التحكم
ب��ه» .علمًا أن من شأن إقفال هذا املفتاح
م�ن��ع ج��زء ك�ب�ي��ر م��ن امل �ي��اه م��ن ال��وص��ول

إلى بلدتي ديرعامص والحمى تحديدًا.
مع ذلك ،لم تتوقف محاوالت بنجك عند
هذا الحد ،فقد توجه أواخر العام ما قبل
املاضي إللغاء السكر ،فما كان من رئيس
البلدية إال أن ق��ال ل��ه «اس�ح��ب شغيلتك
وإال ببعتلك ياهن ّ
محملني».
انتهت الحادثة من دون اتخاذ أي إجراء،
وب �ق��ي امل �ف �ت��اح ف ��ي ق�ب�ض��ة ب �ل��دي��ة ك �ف��را.
تفتحه وتقفله على ه��واه��ا .أم��ا بنجك،

فساد مصلحة
المياه
أع��ادت أزم��ة ب�ل��دة ك�ف��را التذكير بمشكلة
موظفي مصلحة م�ي��اه لبنان الجنوبي.
ويشير مصدر في املصلحة نفسها إلى أن
«ج��زءًا من الفساد امل��ؤدي إلى عدم تأمني
املياه الكافية إلى عدد من القرى والبلدات
في قضاءي بنت جبيل وصور ناجم عن
ع ��دم ق �ي��ام ع ��دد م��ن امل��وظ �ف�ين بمهامهم،
حتى أن��ه يمكن ال�ق��ول أن ال أح��د يعمل».
وف � ��ي ه � ��ذا اإلط� � � ��ار ،ي ��ؤك ��د ط �ل��ال ب �ن �ج��ك،
املوظف امل�س��ؤول في املصلحة ه��ذا األمر
بالقول أن «مصلحة مياه صور تضم 147
موظفًا ملتزمني بالعمل عند الطلب ،وهم
ي�ت�ق��اض��ون روات� ��ب ش�ه��ري��ة م��ن امل�ت�ع�ه��د،
ولكن  27موظفًا منهم فقط يواظبون على
العمل» .وهذه الحال ال تخص فقط لبنان
ّ
الجنوبي ،فمصالح املياه في لبنان كله
تعاني األزم��ة نفسها« :عجقة» موظفني
بال زحمة عمل.

فقد ات�خ��ذ بحقه اإلج ��راء ال�ل�ازم ،إذ نقل
إلى مكان آخر بعد اعتراضه على إقفال
املفتاح في كفرا .غير أن بقاء األم��ر على
حاله في كفرا ،من شأنه التسبب بكارثة،
خصوصًا أن ح��ال��ة امل�ف�ت��اح ه�ن��اك «غير
سليمة» ،كما يشير بنجك .ويتابع «قد
ينفجر في أية لحظة ،نظرًا إلى أن املياه
ّ
ت �ض ��خ ع �ب ��ره ب� �ق � ّ�وة  600ح� �ص ��ان ،واذا
انفجر فقد يؤذي كل من حوله».
وب�ع�ي�دًا ع��ن ح��ادث��ة م�ف�ت��اح ك �ف��را ،تشير
م � �ص � ��ادر ف � ��ي م �ص �ل �ح��ة امل � �ي � ��اه إل� � ��ى أن
«ال �ب �ع��ض ي �ع �م��د ع ��ن ط ��ري ��ق ال��وس��اط��ة
إل ��ى ّق�ط��ع امل �ي��اه ع��ن ب�ع��ض ال �ق��رى ال�ت��ي
ت �ض��خ ل�ه��ا امل �ي��اه م��ن وادي ج�ي�ل��و ،ل� ّ
�ري
البساتني ف��ي منطقة ص��ور واملحسوبة
ع �ل ��ى ب �ع ��ض ال� �ن ��اف ��ذي ��ن» .وي �ن �ف ��ي ه ��ذا
امل �ص��در م��ا ي �ت��داول��ه ال�ب�ع��ض ع��ن عالقة
ان� �ق� �ط ��اع ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ب��ال �ق �ط��ع،
مشيرًا إل��ى أن «مشكلة الكهرباء ليست
سببًا حقيقيًا ،ففي فصل الشتاء تصل
املياه بشكل دائم اليها رغم أن الكهرباء
تنقطع ش�ت� ً
�اء باستمرار ،وه��ذا إن عنى
ش �ي �ئ��ًا ف� �ه ��و ي �ع �ن��ي ع� � ��دم ض� ��خ م� ��ا ه��و
الزم بسبب خ��دم��ة ألص �ح��اب البساتني
وب �ع��ض امل �ح �س��وب�ين وال �ن��اف��ذي��ن ال��ذي��ن
ي �ن �ق �ل��ون امل� �ي ��اه ال� ��ى م �ن��اط �ق �ه��م ق �س �رًا».
ً
ويذكر مثاال أن «إحدى بلدات بنت جبيل
تأخذ أكثر من حاجتها ،وأحيانًا يمتلئ
خزان املياه الرئيسي ويفيض أرضًا وال
يسمح بتعديل توزيع املياه» .يشار الى
أن مصلحة مياه لبنان الجنوبي تعمل
ع �ل��ى ب � ّن��اء خ� ��زان ك�ب�ي��ر س�ي�ت��م تجهيزه
ب�م�ض��خ��ة ف��ي ب �ل��دة ش �ق��را (ب �ن��ت جبيل)
ب �ع��دم��ا ق��دم��ت ب �ل��دي��ة األخ� �ي ��رة م�س��اح��ة
األرض ال�لازم��ة ل��ذل��ك .وم��ن امل�ف�ت��رض أن
الخزان جاهزًا بعد ثالثة أشهر،
يصبح
ّ
وس �ي �ت��م ض� ��خ امل� �ي ��اه م �ن��ه إل� ��ى خ��زان��ات
بلدة برعشيت التي أنجز بناؤها العام
امل��اض��ي ،وم�ن�ه��ا س�ت�ج� ّ�ر امل �ي��اه ال��ى ق��رى
وبلدات بنت جبيل.

مقتل نجل أمني سر حركة فتح في الشمال
قتل نجل أمني سر حركة فتح في الشمال جهاد فياض ( 28عامًا)،
بعدما طعنه أحمد عبد عطية ( 19عامًا) بسكني ليلة أول من أمس.
واستبعدت فاعليات مخيم البداوي (روبير عبد الله) أي أبعاد
ّ
سياسية أو أمنية للجريمة .وسلم القاتل إلى املراجع األمنية اللبنانية.
الالفت أن مقتل فياض جاء بعد ست ساعات من اجتماعّ ،
ضم نحو
مئتي شخصية من فاعليات البداوي ،للبحث في سبل مواجهة
االنفالت في املخيم جراء االشتباكات على تخومه في منطقتي الريفا
واملنكوبني.

قتيل وجريح في حادث سير في البقاع
وقع حادث سير مروع على طريق تعنايل (أسامة القادري) أدى
إلى سقوط قتيل هو الجندي جاك كرابيت كاشجيان ( 24عامًا)
وجريح في حالة خطرة .وفي التفاصيلّ ،أن السيارة التي كان يقودها
كاشجيان اصطدمت بالفتة إلحدى املحطات عند مفرق دير تعنايل،
ما أدى إلى انقالبها ووفاة كاشجيان على الفور .وقد حضرت
سيارات الصليب األحمر والدفاع املدني وانتشلت الجريح والقتيل من
السيارة ونقلتهما إلى مستشفى البقاع .كذلك حضر عناصر أمنيون
وفتحوا تحقيقًا بالحادث.

سلسلة الرواتب عند ميقاتي مجددًا
وقع وزير املال محمد الصفدي مشروع
سلسلة الرتب والرواتب ورفعه أمس للمرة
الثانية إلى رئاسة الحكومة عشية االعتصام
الذي تنفذه هيئة التنسيق النقابية ،الثانية
عشرة ظهر اليوم ،أمام وزارة املال والسرايا
الحكومية ،من أجل إحالة السلسلة إلى املجلس
النيابي وتحت عنوان «وحدة اللبنانيني والسلم
األهلي وضد الفتنة الداخلية» .ويتضمن
املشروع الجديد خفض األرقام بنسبة  %9.75عن املشروع املرسل
من وزارة املال ،أي  %5ما بني الراتب بعد زيادة غالء املعيشة و%5
أخرى بعد الخفض األول ،التقسيط على أربع سنوات وتجزئة الدرجات
الست لألساتذة على ست سنوات .املشروع بقي ،بحسب رئيس رابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ،شيكًا بال رصيد لكونه
ارتبط بسقف عجز املوازنة أي  5250مليار ليرة لبنانية.

موظفو مستشفى الهراوي يطالبون بمستحقاتهم
شكا  164موظفًا في مستشفى الهراوي الحكومي (أسامة القادري)
من تأخر مستحقاتهم التي تبلغ نحو  184مليون ليرة لبنانية
وغياب الهيكلة اإلدارية في املستشفى ،وتقاعس دور الوزارة التي
أصبحت ،بحسب املوظفني ،على اطالع على التجاوزات واملخالفات
في املستشفى ،عبر تقارير ورسائل نصية إلى وزير الصحة .ولفت
املوظفون إلى أن لجنة مكلفة من الوزارة ملتابعة امللف وعدتهم بدفع
املستحقات املتوجبة ،عن شهرين ونصف ،في  25الجاري ،ملوحني
بالتصعيد إذا لم تدفع الوزارة املستحقات من رواتب شهرية ومنح
مدرسية ومتوجبات املفعول الرجعي القديم والحالي.

الحرارة تالمس  35درجة
حذرت مصلحة األبحاث العلمية الزراعية من موجة طقس صيفي
حار ستبدأ اليوم الخميس وتستمر لغاية  25الجاري ،حيث من املتوقع
أن تصل الحرارة إلى  35درجة مئوية ،داعية املواطنني واألجهزة
املعنية إلى اتخاذ االحتياطات الالزمة .وناشدت املزارعني زيادة كميات
الري خالل هذه الفترة.

لبنان يشارك في افتتاح منتدى مخاطر الكوارث
أثار وزير البيئة ناظم الخوري املأزق الناتج من النزوح الواسع لالجئني
السوريني إلى األراضي اللبنانية ،وازدياد عدد الالجئني الفلسطينيني.
وقال ّإن عدد السوريني والفلسطينيني يعادل حاليًا  25في املئة من
سكان لبنان ،مشيرًا إلى ّأن األخير ال يستطيع أن يتحمل تلك األرقام
وحده ،لذا طالب بالدعم التقني واملالي من املجتمع الدولي ملساعدة
لبنان في إدارة هذه املحنة.
كالم خوري جاء خالل مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى
العاملي للحد من مخاطر الكوارث في جنيف صباح امس بحضور
 46شخصية من  30دولة .وشددت الكلمات على العواقب العاملية من
الكوارث ،والحاجة إلى تعزيز القدرة على التكيف من خالل الشراكات
واالستثمارات.

