االثنين  21أيلول  2015العدد 2697

مجتمع وإقتصاد

ّ
سوق «أبو رخوصة» :نحنا الناس

ـظاهرين

ّ
ال ــروح الـتــي دب ــت فــي وســط العاصمة،
أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـ ّس ـبــب اق ــام ــة ســوق
«أب ــو رخــوصــة» ،ذك ــرت بحجم «الـمــوت»
المسيطر عـلــى قـلــب الـمــديـنــة ،المفرغ
من ناسه وأسواقه ،وأثبتت ان «االغنياء ال
يصنعون مدنا ،الناس العاديون هم من
يسكنون ويصنعون الـمــدن» ،على حد
تعبير المعماري رهيف ّ
فياض.
هديل فرفور
على وقــع اغــانــي «نحنا ال ـنــاس» ،بــدأ عــدد مــن األشـخــاص
ّ
التوجه الى ساحة رياض الصلح .لم يكن التظاهر ُ«وجهتهم»
ُ
ُ
ّ
هــذه املــرة .هم مدعوون الــى ســوق يشعرهم بانهم مرحب
بهمُ ،يخبرهم ان الساحات لهم ،وان القتل املمنهج ألماكن
ذاك ــرة املدينة لــن يخفي وجــه بـيــروت الحقيقي ،الحاضن
للناس ،كل الناس.
رخوصة» ،أتى ّ
سوق «أبو ّ
كرد على تصريح رئيس جمعية
ّ
تجار بيروت نقوال الشماس ،الذي رفض ان يتحول وسط
ّ
ب ـيــروت ل ـ «أب ــو رخ ــوص ــة» .انـتـشــرت دع ــوة «فايسبوكية»
القامة هذا السوق في ساحة رياض الصلح والقت تجاوبا
ُ
است ّ
فز هؤالء من طبقية ّ
شماس الرامية
على ارض الواقع.
الى اقصائهم أكثر فأكثر من مدينتهم ،استشعروا االهانة
وقرروا مواجهة االستفزاز بـ «استفزاز مضاد».
منذ الرابعة عـصــرا ،بــدأ الناشطون بتجهيز «بسطاتهم»:
فطائر ،عصير ،كتب ،لوحات فنية ،مالبس ،اكسسوارات،
عـطــورات ،ربطات عنق ،حلويات منزلية ،قرطاسية ،شنط
مدرسية وغيرها .وعلى الرغم من ان الجو كــان مخاطبة
الشماس وما يمثله ،اال ان الهدف االسمى كان املطالبة بـ ّ
ّ
«رد
ّ
الوجه ّالحقيقي لبيروت» ،عبر اعادة الناس اليها وسد الفراغ
الذي خلفته «سوليدير».
عند الرصيف املحاذي لتمثال رياض الصلح ،يجلس شاب
يعزف الغيتار ،وبقربه شــاب آخــر يستمع اليه وهــو ينفث
دخان نرجيلته.
في الواقع« ،النراجيل» كانت حاضرة في الساحة استنكارا
الزدرائ ـ ـهـ ــا واس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي س ـي ــاق م ـهــاج ـمــة «جـمــاعــة
األراغ ـي ــل» الـعــاطـلــن مــن الـعـمــل بفعل الـنـظــام االقـتـصــادي
السياسي« .بالل حمد ،هيدا زملة الباطون ،ما كان بدو يفتح
الـحــرش كــرمــال االراغ ـيــل ،وكــل مــا ينحكى ع أمــاكــن عامة
بيقولوا ما بدنا جماعة االراغيل يجوا ،ملا ّ
يقدموا االراغيل
ّ
بـ ـ  $20بـمـطــاعـمـهــم لـلـسـيــاح بـتـبــطــل ارغ ـي ـل ــة؟ وبـتـصـيــر

شي كــاس يعني ،واذا خيفانني ع حالن منا يشغلوا هل
الشباب لتلتهي عن االرغيلة» ،يقول سامي ( 26عاما) الذي
اصــر على جلب نرجيلته الخاصة الــى الساحة« ،جكارة»
باملمتعضني.
املشهد كان مختلفا ملا يحويه من أنــاس «مختلفني» ومن
بسطات واهـتـمــامــات مـتـنـ ّ
ـوعــة .تـحــاذي بسطة التثقيف بـ
«3آالف ليرة فقط» ،بسطة وضع طالء االظافر «حفاظا على
اتيكيت التظاهر» .في املقابل يفرش فنان لوحاته التشكيلية
وعلى بعد امتار منه ،تبيع احدى السيدات حلوياتها املنزلية.
اال ان االخـ ـت ــاف يـكـمــن ف ــي احـ ـت ــواء امل ـش ـهــد لـجـمـلــة من
التناقضات التي ّ
تعبر عن هدف الحراك/السوق املتمثل في
مواجهة اإلقصاء املمنهج الصحاب الدخل املحدود والفقراء
على يــد اصـحــاب الرساميل واملستثمرين .امــام مطعم الـ
« ،»SUBWAYتـفــرش سـعــدى بسطتها لتبيع الفطائر
واملناقيش بكشك ،ومقابل املـصــرف الـعــربــي ،تـنــادي لينا
الحاضرين لـشــراء املــابــس ب ـ «ب ــاش» ،تقول الشابة التي
تعتزم السفر الى بريطانيا انها ارادت ان تشارك في هذه
املبادرة التي تندرج ضمن «مشروع استرجاع بيروت من
قبل اهلها» ،عبر توزيع ثيابها الخاصة على الحاضرين
تــرسـيـخــا ملـبــدأ «ال ـتــدويــر» وارسـ ــاء لـفـكــرة «م ــش كــل شي
مستعمل ّ
منكبوا».
ّ
وع ـنــد اول شـ ــارع املـ ـص ــارف ،ي ـ ــوزع يــوســف ( 22عــامــا)
اكياس بطاطا «جحا» على الحاضرين« .هيدا الشارع كان
للناس اللي بتاكل هيدا الكيس» ،ممازحا «جحا هوي اللي
بيجمعنا».
املعركة بالنسبة إلى هؤالء اذا ليست اال معركة استرداد ما
خسروه ،وتصريح ّ
الشماس برأيهم لم يكن بريئا ،وبالتالي
ّ
تنظيمهم السوق ،لم يكن ّسوى رسالة مفادها ان الشماس
هو نتاج السلطة التي تتجلى باصحاب النفوذ والرساميل،
والتي استجلبت «سوليدير» ،وبالتالي ساهمت في تهجير
الناس وأصحاب الحقوق من مدينتهم .هذه السلطة ،برأيهم،
تستدعي املــواجـهــة واسـتـكـمــال املـســار املطلبي ال ــذي يبدأ
بمواجهة نتاج هذه السلطة ،أمثال ّ
الشماس.
فــي حديثه بـشــأن انتهاج السلطة تدمير املـجــاالت العامة
والساحات العامة ،يقول ّفياض إن قتل ساحات التالقي
ضـ ــروري لـقـتــل املــدي ـنــة :الــوســط االجـتـمــاعــي ال ــذي يحدث
التغيير السياسي ويخلق الحركات النضالية الحقيقية،
الفتا الــى أن املدينة «ليست أبنية وجـســورا هندسية ،هي
جـمــاعــات تتالقى فــي امكنة وم ـجــاالت عــامــة ،تتفاعل في
ما بينها من أجل الدفاع عن مصالح مشتركة» .ويضيف:
«التغيير السياسي ينمو في قلب املدينة ،كيف استطاعوا ان
ّ
يحولوا قلب املدينة الى فراغ؟» ،مشيرا الى أنه «علينا ،أوال،
ان نتثقف أننا حرمنا ذاكــرة املدينة ،نحكي عن اغتياالت
املجاالت العامة السابقة ،ان نقول ان املدينة قتلت ،وهناك من
عمل على عدم وجودها»!

تقرير
وأوقفوا املارة والسيارات واعتدوا
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن ف ــي
التظاهرة ،ومــن بينهم الزميل في
«األخبار» أسامة القادري.
ّ
أدرك املتظاهرون أن هناك مخططًا
ّ
لجرهم إلــى هــذه املواجهة .ومــا إن
وصلت املسيرة الى مبنى «النهار»
ك ـ ــان ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــوادر ال ـ ـق ـ ـلـ ــق والـ ـ ـخ ـ ــوف
واضـ ـح ــة ع ـل ــى وجـ ـ ــوه ال ـ ـنـ ــاس ،إذ
إن هـ ـج ــوم مـ ـن ــاص ــري ح ــرك ــة أم ــل
عـلــى الـتـظــاهــرة فـعــل فـعـلــه ،فـغــادر
ال ـك ـث ـيــرون ال ـس ــاح ــة ،فـيـمــا تـجـ ّـمــع
اآلخ ــرون بعيدًا عــن قــوى مكافحة
الـشـغــب ،فــي انـتـظــار ق ــرار الــدخــول
الى ساحة النجمة.
قــرابــة السابعة ،دخــل املتظاهرون
الى الساحة ،فاقتربوا من الفاصل
ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ــام ـ ــه عـ ـن ــاص ــر م ـك ــاف ـح ــة
ال ـش ـغ ــب ،وبـ ـق ــوا وج ـه ــا ل ــوج ــه مع
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ال ـتــي قـ ــررت فـجــأة
أن ت ـس ـم ــح ل ـه ــم ب ـ ــامل ـ ــرور ،ب ـعــدمــا
ت ــراجـ ـع ــت الـ ـ ــى الـ ـخـ ـل ــف .عـ ـن ــد كــل
م ـ ــرة ،ك ــان ــت امل ـس ـي ــرة ت ـت ـق ــدم ،كــان
ع ـنــاصــر ال ـش ـغــب ي ـت ــراج ـع ــون الــى
خـ ـل ــف ،ح ـت ــى وص ـ ــل امل ـت ـظ ــاه ــرون
الــى مدخل ساحة النجمة املواجه
ملحالت «باتشي» .وبعد مشاورات
بني عــدد من املنظمني ،تقرر إنهاء
ال ـت ـح ــرك ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أنـ ــه وصــل
الــى هدفه فــي كسر الـطــوق األمني
املفروض عليهم!

توفيق خوام :الموت على مراحل
أحــرق املقعد العجوز توفيق خــوام
( 87عــامــا) نفسه احتجاجًا .حصل
ذل ـ ـ ــك م ـ ــن دون ان ي ـث ـي ــر رد فـعــل
«شعبيا» حقيقيًا .هذا الرجل املسن
ّ
كان يفضل احــراق نفسه في ساحة
ري ــاض الـصـلــح ،للتعبير عــن يأسه
م ــن ال ـح ــال الـ ــذي وص ــل ال ـيــه بفعل
حرمانه جميع حقوقه كانسان ،اال
انه لم يستطع الوصول .احرق نفسه
تحت جسر البسطة.
في الواقع لم يكن باستطاعة خوام
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي أي مـ ــن ال ـت ـح ــرك ــات
االحتجاجية الـتــي تعيشها البالد
مـ ــن شـ ـه ــري ــن ،ضـ ــد ط ـب ـق ــة حــاك ـمــة
ق ــررت لــه هــذا املصير .كــان متفرجا
ع ــن ب ـعــد ،ال يـمـلــك ت ـل ـفــازا ليشاهد
نشرة األخ ـبــار ،لــم يكن يملك منزال
ي ــؤوي ــه ف ــي األس ـ ـ ـ ــاس ،اال أن ـ ــه ك ــان
يسمع مــن أهــالــي الـحــي عــن أخـبــار
التحركات امــام السرايا الحكومية
وامام املجلس النيابي وفي املناطق
ضــد الطبقة الـحــاكـمــة ،الـتــي قتلته
ع ـلــى م ــراح ــل ،ق ـبــل أن تــوص ـلــه الــى
االنتحار .يحمل خوام في ما تعرض
ل ــه خـ ــال ح ـيــاتــه ال ـطــوي ـلــة قـضــايــا
ع ــدة ،فـهــو تـهـ ّـجــر وس ــط الـبـلــد .كــان
لديه محل هناك يمارس فيه مهنته
ك ـم ـنـ ّـجــد ،ق ـبــل اجـ ـب ــاره ع ـلــى اخ ــاء
املحل بتعويض ،بحجة هدم املبنى،

الـ ـ ــذي تـ ـح ـ ّـول الـ ــى م ـب ـنــى بـطـبـقــات
عالية يضم مصرفا ومكاتب لشركة
سوليدير.
ع ـ ـ ـ ـ ــاش خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة ع ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
الـتـعــويــض الــزه ـيــد .ول ــم يـكــن فقط
ضحية سرقة امللك العام والخاص
ف ــي وس ــط ب ـي ــروت ب ــل خ ـســر خ ــوام
منزله أيضا ،فهو مستأجر قديم في
منطقة الباشورة ،رفــع عليه مالكو
امل ـ ـنـ ــزل دع ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـي ــة خ ـســرهــا
وحصل على ّتعويض غير عادل من
املحكمة ،وتنقل ليعيش بني بيوت
أوالد أخواته.
ّ
التعويض الثاني تبخر ايضا بفعل
اك ـ ــاف امل ـع ـي ـشــة واكـ ـ ــاف ال ـصـ ّـحــة.
خسر أيضا رجله منذ أربع سنوات،
بعدما اصطدمت به جبالة باطون
حـ ّـول ـتــه ال ــى مـقـعــد .شــركــة الـتــأمــن
ّ
عوضت عليه مبلغا من املــال ،عاش
منه فترة اضــافـيــة ،وبعدها انتهى
لـلـعـيــش ع ـلــى رص ـيــف ت ـحــت جسر
ال ـب ـس ـط ــة  .هـ ـن ــاك ك ــان ــت امل ـط ــاع ــم
والدكاكني املجاورة تؤمن له الطعام
وامل ــاء .خــوام كــان يقتله هــذا النظام
ببطء ،وعلى مــراحــل ،بسبب اهمال
ال ــدول ــة م ــن ج ـهــة ،وبـسـبــب حــرمــان
ال ـل ـب ـنــان ـيــن أبـ ـس ــط ح ـق ــوق ـه ــم ،وال
سـيـمــا الـتـغـطـيــة ال ـص ـح ـيــة .ف ـلــو لم
تتنازل الدولة عن قلب بيروت لشركة

خــاصــة ملــا خـســر خ ــوام عـمـلــه .ولــو
أمنت حق السكن للبنانيني ملا خسر
مـسـكـنــه واض ـط ــر ل ـتـ ّ
ـوســل األقـ ــارب
ل ـل ـع ـيــش مـ ـعـ ـه ــم .وكـ ــانـ ــت امل ــرح ـل ــة
األخيرة من قتله ،غياب أي ضمانات
اج ـت ـم ــاع ـي ــة كــال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـصـح ـيــة
الشاملة وضـمــان الشيخوخة ،فلم
ي ـبــق ل ــه أي شـ ــيء سـ ــوى االن ـت ـحــار
بعدما ُسلب منه كل شيء.
لو حصل خــوام على شــيء من هذه
الحقوق ،ملا احتاج في األساس الى
تـعــويـضــات م ــادي ــة ق ـ ّ
ـدم ــت إل ـيــه في
مقابل قتله ببطء .في  11ايلول ،طلب
م ــن ع ــدد م ــن ال ـش ـبــان ان يــوصـلــوه
ال ــى ســاحــة ري ــاض الـصـلــح ،لـكــن لم
يستجب أح ــد لطلبه ،حــرصــا على
سالمته .في هذا اليوم ،أعطى خوام
ك ــل م ــا م ــا يـمـلــك ال ــى أط ـف ــال الـحــي،
وتــرك القليل من املــال معه ليشتري
حتى ساعات
مــادة البنزين .انتظر
ّ
متأخرة من املساء ،حتى خفت زحمة
السيارات وزحمة املارة .لم يرد خوام
ان يفشل في مخططه ،فهو لم يعد
ّ
يتحمل اذالال اضافيا ،رمى البنزين
على نفسه ،وشرب القليل منه أيضا،
م ـضــرمــا ال ـن ــار بـنـفـســه .سـ ــارع الــى
املكان عمال احــدى محطات الوقود
الـقــريـبــة ،لكن الـنــار كــانــت قــد قتلته
سريعا.
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ستاندر أند بورز :توقعاتنا
سلبية لثالثة مصارف
بعد تعديل وكــالــة التصنيف الــدولـيــة «سـتــانــدرد
أنــد بــورز» توقعاتها ملخاطر لبنان السيادية من
ّ
«مستقر» إلــى «سلبي» ،قامت بتعديل توقعاتها
املستقبلية لثالثة مصارف لبنان هي بنك عوده
وبـنــك الـبـحــر املـتــوســط وبـنــك لـبـنــان واملـهـجــر إلــى
«سلبي» أيضًا بسبب ارتفاع انكشافها على الدين
السيادي.
وب ـح ـســب ال ـن ـشــرة األس ـبــوع ـيــة ل ــ«ب ـنــك االع ـت ـمــاد
ال ـل ـب ـنــانــي» ،ف ــإن ال ــوك ــال ــة بـ ــررت خ ـفــض نـظــرتـهــا
املستقبلة لـلـمـصــارف الـلـبـنــانـيــة الـثــاثــة بكونها
مكشوفة كثيرًا على الدين السيادي ،وإن الوكالة
ً
كانت قــد أجــرت تعديال فــي الفترة األخـيــرة على
ن ـظــرت ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـب ـنــان ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــرات
السياسية املتزايدة في البالد وفي املنطقة ،إضافة
إلى ضبابية االوضاع السياسية التي ال تزال تعيق
النمو االقتصادي والشلل الحكومي.
وتشير الوكالة إلى أنه رغم تمكن املصارف الثالثة
مــن خفض تعرضها للدين الـسـيــادي بالعمالت
االجنبية ،واستراتيجياتها الفعالة في السيطرة
على املـخــاطــر بــاإلضــافــة إلــى تــوزعـهــا الجغرافي
امللحوظ ،إال أنها «ال تــزال ّ
معرضة بشكل كبير
للبيئة التشغيلية املحلية» .وذكرت أيضًا أن الترابط
القوي بني الجدارة االئتمانية ()Creditworhiness
لدى املصارف اللبنانية وتلك لدى الدولة اللبنانية،
ّ
يحد من تأثير أي آفــاق إيجابية أو سلبية تتعلق
بهذه املصارف على رفع أو خفض التصنيف من
قبل الوكالة».
وق ــد حــافـظــت الــوكــالــة عـلــى التصنيف االئتماني
الطويل األمــد للمصارف الثالثة عند « ،»B-كذلك
َ
أبقت التصنيف االئتماني القصير األمد ملصرفي
بنك عوده وبنك البحر املتوسط مستقرًا على «.»C
محمد وهبة

توقيف مخاتير ساهموا في
تزوير جوازات سفر لنازحين
أوق ــف األم ــن ال ـعــام ،مـســاء الجمعة الـفــائــت ،ثالثة
مخاتير في صــور هم كامل فقيه (مختار البرج
الشمالي) وعماد عز الدين وفاطمة السحمراني
(م ـخ ـت ــارا صـ ـ ــور) ،نـتـيـجــة تـحـقـيـقــات جـ ــرت مع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ن ــاج ــي دي ـ ــب (م ــوظ ــف ف ــي وك ــال ــة
األونــروا من مخيم البرج الشمالي) ،املوقوف منذ
شهر ونصف .األخير بــدوره كــان قد أوقــف بعد
االشتباه في شاب وفتاة ،في ميناء طرابلس ،كانا
ينويان السفر إلى أوروبا عبر البحر ،وتبني أنهما
َ
جوازي
فلسطينيان نازحان من سوريا يحمالن
سـفــر لـبـنــانـيــن م ــزوري ــن لـشـخـصــن م ــن ص ــور.
التحريات الـتــي أجــريــت معهما حــول الجهة التي
ّزورت الجوازين قادت إلى صور.
فــرع األمــن العام في صــور تمكن من ربــط شبكة
التزوير بني ديب املقيم في صور وفلسطيني آخر
يدعى رامــي من مخيم البرج البراجنة كان يؤمن
له الزبائن .وأوقف مختار الناقورة محمد عواضة
مع ديب.
استغل ديــب عالقاته الــوطـيــدة باملخاتير األربعة
ليستحصل على طلبات الستصدار وثائق إخراج
قـيــد لـبـنــانـيــة م ــن دائ ـ ــرة ن ـفــوس صـ ــور ،ملصلحة
س ــوري ــن وفـلـسـطـيـنـيــن .ث ــم يـسـتـحـصــل ه ــؤالء
على جوازات سفر من دائرة األمن العام املجاورة.
والهدف استخدامها للسفر إلى أوروبا.
مصادر مواكبة لفتت إلى أن نشاط ديب بدأ منذ
شـهــر ش ـبــاط ال ـفــائــت .لـكــن ت ــورط املـخــاتـيــر ليس
بـمـشــاركـتـهــم فــي ال ـتــزويــر ال ــذي لــم يـكــونــوا على
علم بــه ،بل بموافقتهم على تعبئة طلبات إخــراج
ً
قيد ألشخاص ال يعرفونهم ،فضال عن قيامهم
بالتوقيع على اإلمضاء الخاص بالشهود.
عواضة وديــب موقوفان في بيروت ،أما املخاتير
الثالثة فموقوفون في مخفر املخيمات في البرج
الشمالي ،على أن يحالوا اليوم إلــى النيابة العامة
االستئنافية في الجنوب ليمثلوا أمام املدعي العام
ال ـقــاضــي ره ـيــف رم ـض ــان .ال ــاف ــت ،عـلــى خــاف
ملفات قضائية كثيرة ،ورغم أن بعض املوقوفني
مـحـســوبــون مـبــاشــرة عـلــى مــرجـعـيــات سياسية
ن ــاف ــذة ،أن ه ــذه املــرجـعـيــات أوعـ ــزت إل ــى األج ـهــزة
األمنية والقضائية بالسير قدمًا وبشكل حــازم
في كشف ومعاقبة من يثبته التحقيق متورطًا.
آمال خليل

