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بلدي

صور ...في البدء كان البحر
لم ُي َّ
ؤرخ لمدينة صور من دون ذكر
بحرها الذي أعاد لها الحياة بعد خراب
الزالزل والغزوات في العصور السابقة.
المدينة التي تختزن في مياهها «مدينة
أخرى قائمة بذاتها» ،تملك شاطئًا رمليًا
هو األجمل واألوسع على الحوض
الشرقي للمتوسط
فراس خليفة
َّ
ال يغفو بحر صــور قبل أن يطمئن
َّ
إلــى أن أهــل املدينة أغلقوا أبوابهم
ُ
بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار صـ ـ ـب ـ ــح آخـ ـ ـ ـ ــر .وصـ ـ ـ ــور،
ّ
«الساكنة عند مــداخــل الـبـحــر» ،لها
طقوسها الخاصة في عشق البحر،
وأهلها الذين «يخاوون» البحر منذ
والدت ـهــم ،يـحـتــرفــون صـنــاعــة الـفــرح
في ّ
البر والبحر معًا.
ال ُ
تعارض
بين النشاط
السياحي على
الشاطئ وبين
كونه جزءًا
من محمية
(مروان
طحطح)

بتوقيت واحد تقريبًا ،يحجز ّ
غسان
الـ ـشـ ـ ُّ
ـاب الـ ـ ُـصـ ــوري ال ـط ــوي ــل ال ـقــامــة
َّ
غرفة ُم ِطلة على البحر في «دار أملا»
وهو أحد بيوت ُصور القديمة الذي
تـحـ ّـول إلــى فندق صغير قبل أشهر
قليلة .يتابع أبو الياس ،آخر عمالقة
آل بــربــور األحـيــاء سـ ْـيـ َـر األعـمــال في
ورشــة صناعة ُّ
السفن التي يديرها
اآلن اب ـنــه جـ ــورج .ي ـم ــارس ع ــدد من
الصيادين في املقهى البحري فعل
النميمة على رفيق لهم ،فيما يقوم
ِّ
«السبيحة» من أبناء املدينة
بعض
ب ـم ـغ ــام ــرة «م ـح ـس ــوب ــة» ف ــي الـبـحــر
قبالة املنطقة املعروفة ب َ
ـ«الج َمل».
ك ـ ـ ــان ال ـ ــوق ـ ــت ق ـ ــد تـ ـ ـج ـ ــاوز ال ـث ــال ـث ــة
عصرًا على شاطئ صور الجنوبي.
ُ
ـربــك االزدح ــام
الخيمة رق ــم  .49ال يـ ِ
دالـيــا فــران الـتــي تــديــر ،وفــريــق عمل
م ـكـ ّـونــا م ــن ع ـشــريــن ش ــاب ــا وش ــاب ــة،
واح ـدًا مــن «الـكـيــوسـكــات» املنتشرة
عـلــى ج ــزء مــن ال ـشــاطــئ« .ت ـعـ ّـودنــا»
تـقــول .الفتاة الـ ُـصـ ْـو ّ
ريــة التي عملت
ســاب ـقــا ف ــي ف ــري ــق نـ ــزع األلـ ـغ ــام في
الجنوب ّ
تكرس كل وقتها ،على مدى

خمسة أشهر متواصلة ،ملشروعها
الـسـيــاحــي الـصـغـيــر« .أن ــا هـنــا منذ
 12س ـن ــة وزبـ ــائـ ــن االسـ ـت ــراح ــة مــن
مختلف املحافظات اللبنانية» .داليا
املغرمة بالبحر منذ طفولتها ،تبدي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بــاألنـشـطــة البيئية
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ وتـ ـسـ ـع ــى س ـن ــوي ــا
ل ـت ـط ــوي ــر األنـ ـشـ ـط ــة امل ــائـ ـي ــة ب ـم ــا ال
يتعارض مع «توجيهات البلدية».
يـنــاشــد ال ـص ــوت اآلتـ ــي م ــن «إذاعـ ــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــئ» وال ـ ـ ـ ـ ــد أح ـ ـ ـ ــد األط ـ ـ ـفـ ـ ــال
الس ـت ـع ــادة اب ـنــه الـ ــذي أض ــاع ــه قبل
دقـ ــائـ ــق .ت ـش ـيــر الـ ــرايـ ــة ال ـبــرت ـقــال ـيــة
املرتفعة إلى أن حالة البحر «حذرة»
ودون مــرح ـلــة ال ـخ ـطــر .ي ـق ــول رجــل
اإلنـ ـق ــاذ إن ــه «ت ــم تـسـجـيــل أك ـث ــر من
عشرين حالة غرق األسبوع املاضي،
ولكن تم إنقاذهم جميعًا».
ّ
ق ـيــاســا ب ـس ـن ــوات س ــاب ـق ــة ،تـقــلـصــت
ك ـث ـي ـرًا ح ـ ــاالت الـ ـغ ــرق ع ـلــى شــاطــئ
ص ــور بـفـعــل ال ـت ـشــدد ف ــي إج ـ ــراءات
الـســامــة ،ومــن بينها وج ــود فريق
تابع لـ«الصليب األحـمــر» .الشاطئ
الـ ــذي يـبـلــغ طــولــه اإلج ـم ــال ــي قــرابــة

ثالثة كيلومترات ،وبعرض يتجاوز
املئتني وخمسني مـتـرًا ،ويــرتــاده ما
يقارب نصف مليون شخص خالل
أش ـهــر الـصـيــف ال ـثــاثــة ،ي ـعـ ُّـد ج ــزءًا
أساسيًا مــن «محمية شاطئ صور
الطبيعية» التي تحوي ثالثة أقسام

ليلة السبت صارت
تظاهرة فرح تضم قرابة
 10آالف مواطن
قياسًا بسنوات سابقة،
ّ
تقلصت كثيرًا حاالت
الغرق على الشاطئ

أخـ ــرى .يــؤكــد مــديــر املـحـمـيــة حسن
ح ـمــزة أن ــه ال ت ـع ـ ُ
ـارض بــن الـنـشــاط
السياحي على الشاطئ وبــن كونه
جزءًا من محمية حسب قانون إنشاء
األخ ـ ـيـ ــرة .ي ـق ــول ال ــرج ــل «إن إدارة
املحمية بالتعاون مع البلدية تتولى
األمـ ـ ــور امل ـع ـن ـيــة ب ـن ـظــافــة ال ـشــاطــئ،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن مـ ــراعـ ــاة
أصـحــاب الخيم للشروط البيئية»،
الف ـتــا إل ــى «وجـ ــود م ـشــاريــع عــديــدة
يـسـعــى إل ــى تـنـفـيــذهــا م ــع املجتمع
األه ـلــي لحماية املنطقة الساحلية
جنوب صور التي تعتبر األقل ّ
تلوثًا
ّ
في كل لبنان».

المرفأ القديم
يـ ـع ــرف أه ـ ــل ص ـ ــور وم ـن ـط ـق ـت ـهــا أن
ال ـ ـكـ ــورن ـ ـيـ ــش الـ ـجـ ـن ــوب ــي ل ـل ـمــدي ـنــة
(ك ــورن ـي ــش نـبـيــه ب ـ ــري) امل ـم ـتــد بني
«الجامعة اإلســامـيــة» و«اسـتــراحــة
صور السياحية» َّ
تحول في السنوات
األخيرة املاضية إلى نقطة استقطاب
لـ ـه ــواة املـ ـش ــي .ب ـ ــرأي رئ ـي ــس بـلــديــة
صور حسن دبــوق ،أن «ليلة السبت

