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مجتمع

تقرير

«قدامى األنصار» :الملعب البلدي خيمتنا األخيرة

ُ
ّ
ُينفذ عدد من «قدامى األنصار»
اعتصامًا يوم األحد ُ
المقبل أمام ساحة
الملعب البلدي في طريق الجديدة،
احتجاجًا على مشروع البلدية لهدم
الملعب إلنشاء مرأب للسيارات
هديل فرفور

«كــرة الـقــدم اللبنانية تدحرجت على
هــذا امللعب» .بهذه العبارة ،يختصر
كابنت نادي «األنصار» السابق ناصر
بـخـتــي مــوقـفــه ال ــراف ــض ل ـهــدم امللعب
البلدي في طريق الجديدة .يستعرض
ت ــاري ــخ امل ـل ـعــب الـ ــذي «كـ ــان جـ ــزءًا من
هـ ــويـ ــة األنـ ـ ـص ـ ــار وبـ ـقـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ــوادي
اللبنانية» منذ  ،1926تــاريــخ بنائه،
ً
وص ــوال إلــى  ،2008تــاريــخ إقفاله .في
هذا امللعب ،احتفل اللبنانيون بجالء
القوات األجنبية عن لبنان عام ،1946
ُ ّ
ونــظ ـمــت م ـهــرجــانــات ح ــاشــدة دفــاعــا
ُعن القضية الفلسطينية .وفيه أيضًا،
ّ
نظمت «صالة االجتياح» عام .1982

ب ـ ـخ ـ ـتـ ــي والـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــن ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان ب ـل ـي ــق
وال ـكــابــن ج ـهــاد مـحـجــوب والـكــابــن
عمر إدلبي التقوا ،أمــس ،في ُ
«ملتقى
قدامى األنـصــار» ،لـ«الدفاع عن إرثنا
ال ـث ـقــافــي» .ف ــي مــؤتـمــر ص ـحــافـُـي ،في
ال ـط ـب ـقــة ال ـثــان ـيــة م ــن امل ـب ـنــى امل ـقــابــل
للملعب ،أعلن هؤالء موقفهم الرافض
ملشروع نقل امللعب البلدي الى منطقة
امل ــزرع ــة الـعـقــاريــة (بــال ـقــرب مــن حــرج
ب ـ ـيـ ــروت) إلن ـ ـشـ ــاء م ـ ـ ــرأب ل ـل ـس ـي ــارات
مـ ـك ــان ــه .ودعـ ـ ـ ــوا األنـ ــديـ ــة ال ــري ــاض ـي ــة
ون ـ ـ ـ ـ ــادي األن ـ ـ ـصـ ـ ــار وأهـ ـ ــالـ ـ ــي ط ــري ــق
ـروت الــى
ا ُل ـجــديــدة وع ـمــوم أهــالــي ب ـيـ ُ
امل ـشــاركــة فــي اعـتـصــام األح ــد املـقـبــل،
«لـلـ ُـمـطــالـبــة بــالـحـفــاظ عـلــى أح ــد أهــم
معالم نادي األنصار وبقية النوادي»،
على ّ
حد تعبير بليق .املؤتمرون أكدوا
مطلبهم «رياضي بحت» ،محاولني
أن ُ
«شـبـهــة» السياسة عــن ّ
تحركهم
درء
الذي «ال يندرج ضمن مطالب املواسم
االنتخابية».
وكـ ــان مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ق ــد وافـ ــق في
ّ
 2014/12/18على خطة مجلس بلدية
بيروت الستثمار نحو  540ألــف متر
مــربــع مــن األم ــاك الـعـ ّ
ـامــة فــي منطقة

املزرعة العقارية ،تشمل حرج بيروت
فــي قـصـقــص وم ـي ــدان س ـبــاق الـخـيــل،
إضــافــة إلــى ُامللعب الـبـلــدي .وبحسب
ّ
الـخــطــة ،مــن امل ـقـ ّـرر هــدم امللعب ونقله
(جزئيًا) إلى حرج بيروت ،واستبداله
ّ
ُ
ستتمدد على
بمنشآت «استثمارية»
مـســاحــة  30أل ــف مـتــر مــربــع (مساحة
امل ـل ـع ــب) ،وت ـت ـض ـمــن ص ــال ــة م ـت ـعــددة
األهـ ـ ــداف (ص ــال ــة أف ـ ــراح وغ ـي ــره ــا،)...
ومكتبة ّ
مزودة بأدوات البحث العلمي
وقــاعــة إنترنت ،وملعب تــدريــب كبير

لكرة القدم ومالعب لكرة السلة والكرة
الطائرة والتنس (« )...لتأمني الفرص
ملختلف األنــديــة والـجـمـ ُعـيــات» ،على
أن ُيقام في أسفل هذه املنشآت مرأب
ّ
يتسع لنحو  2500سيارة.
بحسب الباحثة ُاملدينية يارا حمادة،
ّ
فــإن الــدراســات املتعلقة بتقويم األثــر
البيئي للمشروع والدراسات الالزمة
ل ـحــركــة ال ـس ـي ــر ف ــي ط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة
ُ
«لــم تنجز بعد» .وتوضح أن البلدية
لــم تنشر حـتــى اآلن الـتـعــديــات على

كلفة تأهيل الملعب البلدي عام  1997بلغت  20مليون دوالر (هيثم الموسوي)

خـطـتـهــا األس ــاس ـي ــةُ ،م ـش ـي ــرة ال ــى أن
الـخـطــط ال ـتــي ت ـكــون فـيـهــا الـسـيــارات
هي «الزبون» ،تؤدي الى استقطابها
الـ ــى املـ ـك ــان ال ال ـع ـك ــس ،م ــا ي ـع ـنــي أن
ّ
ذريـعــة حــل زحـمــة السير فــي املنطقة
بإنشاء مرأب للسيارات «غير منطقية
علميًا».
ب ـح ـســب ب ـخ ـتــي ،ب ـل ـغــت ك ـل ـفــة تــأهـيــل
امل ـل ـعــب ال ـب ـل ــدي عـ ــام  1997ن ـحــو 20
م ـل ـي ــون دوالر« ،ف ـم ــن أيـ ــن س ـيــأتــون
بـمـلـعــب عــريــق وم ــؤه ــل مـثـلــه؟ ومل ــاذا
ً
يدفعون أمــواال إضافية إلقامة ملعب
في حرج بيروت؟».
نحو عـشــرة أع ــوام مضت على إقفال
املـلـعــب أم ــام أهــالــي طــريــق الـجـ ُـديــدة،
بحجة «الظرف األمني» .برأي «قدامى
األنصار» ،اإلقفال «كان متعمدًا لجعل
األهــالــي يـنـســون أهـمـيــة ه ــذا امل ـكــان».
وأبـ ــرزوا ق ــرارًا ملجلس بـلــديــة بـيــروت
ّ
بـتــاريــخ  2009/1/15يتعلق بالقيام
بدراسات حول مشروع إنشاء موقف
ع ــام لـلـسـيــارات ضـمــن م ـشــروع النقل
الحضري ملدينة بيروت ،ما يعني أن
نية القضاء على امللعب «نبتت» منذ
تسع سنوات!

تقرير

التنزه ممنوع في حومال!
نور سليمان
ال م ـســاحــات عــامــة ف ــي بـ ـي ــروت ،وال
فــي ضواحيها .صــار األم ــر معروفًا.
يـخـتــرع ال ـنــاس «مـســاحــاتـهــم» هربًا
م ــن االزدح ـ ـ ــام .آخ ــر ه ــذه امل ـســاحــات
ك ـ ــان ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة ال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة بــن
بــدادون ووادي شحرور ،على طريق
ال ـق ـمــاط ـيــة .م ـســاحــة خـ ـض ــراء ،على
ّ
املدخل الجنوبي لقرية حومال ،تطل
على منطقة حرجية واسعة .اكتشفها
سكان املناطق القريبة ،الذين ضاقت
بـهــم ال ـض ــواح ــي ،ف ــراح ــوا يجلسون
هناك ،بال صخب .لكن املساحة باتت
ممنوعة على قاصديها ،بقرار تشير
إل ـي ــه الفـ ـت ــات امل ـن ــع ال ـت ــي وضـعـتـهــا

البلدية فــي امل ـكــان ،بــن عشب ينمو
ً
«على راحته» ،ويشكل دليال واضحًا
َ
دوري.
على عدم االعتناء به بشكل
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ك ــان ــت
«مـ ـهـ ـج ــورة» .ب ـل ـغــة «الـ ـح ــق الـ ـع ــام»،
ي ـم ـك ــن أن نـ ـق ــول «مـ ـس ــاح ــة ع ــام ــة».
يبعد هذا «املرتفع» ،في حومال ،عن
بيروت نحو ربع ساعة .وقاصدوها،
ال ــذي ــن ل ــم يـمـلـكــوا خ ـيــار االع ـت ــراض
على «الـقــرار البلدي» ،غاضبون من
حرمانهم من مساحتهم .لكن البلدية
تعلل رفـضـهــا ،بما تقوله البلديات
ً
ـادةّ :
«زوار امل ـك ــان ي ـتــركــون بقايا
عـ ـ
ّ
ّ
طعامهم ونفاياتهم فيه مما يشوه
م ــدخ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة» .وعـ ـ ــن س ـب ــب ع ــدم
ّ
ً
ق ـيــام الـبـلــديــة م ـثــا بتعيني مــوظــف

توكل إليه ّ
مهمة الحفاظ على حسن
استخدام املكان ونظافته ،يقول أحد
امل ـصــادر فيها إنــه ال إمكانية لذلك:

ّ
ّ
«م ـ ــا ف ــي ع ــن ــا غ ـي ــر ث ــاث ــة مــوظــفــن
َ
وشرطيي مسؤولني عن املنطقة».
ال ن ـ ّـي ــة لـ ــدى ال ـب ـل ــدي ــة ب ــالـ ـع ــودة عــن
ق ــراره ــا قــري ـبــا« ،مـسـتـحـيــل الــرئـيــس
يقبل حدا بس يوقف باملكان» ،يقول
أح ــد سـ َـكــان ال ـب ـلــدة ّال ــذي ــن ّ
يحملون
ّ
زواره ــا «املهملني» مسؤولية املنع.
للزوار رأي آخر ،ولكن يبدو أن ال أحد
مـسـتـعـ ٌّـد لـسـمــاعــه .ك ــل م ــا يـطــالـبــون
ب ــه ه ــو م ـجــرد «م ـســاحــة ع ــام ــة» .في
امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـص ــر أهـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،عـلــى
أن األمـ ــر ي ـت ـجــاوز الـنـظــافــة الـعــامــة،
ـق قد
ويصل إلــى خطر إشـعــال حــرائـ
ّ ً ّ
ـاصــة أن
تـهـ ّـدد األح ــراج امل ـجــاورة ،خـ
البلدة شهدت الـعــام املــاضــي حريقًا
كـبـيـرًا ك ــاد يــامــس املـ ـن ــازل .بحسب

ّ
البلدية ،املنع يطال الجميع« :سكان
حومال والوافدين إليها».
املنطقة الـتــي كــانــت تـعـ ّـج بالزائرين
في أيام العطل تحديدًا باتت خالية.
مجرد طريق للعبور .ينسحب ذلك
على شوارعها ومحالها ومطاعمها
املتواضعة .أحد الــزوار «السابقني»،
يـ ـق ــول إن ـ ــه ك ـ ــان ي ـم ـك ــن ل ـل ـب ـلــديــة أن
«تستعيض عن الفتات املنع بالفتات
ت ـح ـ ّـدد شـ ــروط االس ـت ـخ ــدام الـسـلـيــم
للمكان» ،تفاديًا لحرمان الناس من
َ ّ
ّ
ـس آخ ــر ،فــي بـلـ ٍـد تتقلص فيه
مــتـنــفـ ٍ
ّ
املساحات العامة الخضراء ،لصالح
ّ
أخرى ّ
العامة.
خاصة مقفلة في وجه
ولكن ،البلدية ،ال نية لها بالتراجع:
التنزه ممنوع!

تقرير

تلقيح الحيوانات بـ«الهليكوبتر»!
زينب اسماعيل

ّ
محال التكاثر التي تزوج الكالب تعمل
من دون ترخيص (هيثم الموسوي)

املــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي دع ــت اليه
وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ع ــن «إدارة
مـجـمــوعــات ال ـك ــاب» بــال ـت ـعــاون مع
ج ـم ـع ـيــة  ،Animals Lebanonب ــدأ
بكلمة للمدير الـعــام لـلــوزارة لويس
لـ ّـحــود .وصــف األخـيــر وزارت ــه ،مــرات
ع ــدة ،بــ«الـسـ ّـبــاقــة» فــي مـجــال وضــع
الخطط وب ــدء العمل على تفعيلها،
قبل أن يـقــدم الـتـعــازي ألهــل وأق ــارب
ـاب» (إيـ ـل ــي ن ــاف ـع ــة ،م ــن شـكــا)
«ال ـ ـشـ ـ ّ
الــذي توفي من جــراء داء الكلب منذ
مـ ـ ّـدة ،مــن دون تسميته .الـ ــداء الــذي
ت ـع ـ ّـددت ح ــاالت اإلص ــاب ــة ب ــه أخ ـي ـرًا،
كان محور حديث املدير العام .ولكن
هــل يمكن الحديث عــن مكافحة هذا
املــرض باللقاحات من دون الرجوع
إلى األسباب الرئيسية؟
فــي ال ــواق ــع ،قـتــل ال ـكــاب ال ـش ــاردة ال
ّ
يحل املشكلة ،ال بل يزيد األمر سوءًا.
فهي تعيش في مجموعات ،وفي حال
ّ
ّ
قتلت مجموعة كاملة ،تحل محلها
أخـ ـ ـ ــرى .وال ـ ـحـ ــديـ ــث ،هـ ـن ــا ،لـلـطـبـيــب
ال ـب ـي ـطــري ف ـ ــؤاد الـ ـح ــاج .ل ـ ــذا ،يجب

ال يبدو أن لدى
الوزارة نية
لمعالجة األسباب
الحقيقية للظاهرة
الـ ـع ــودة إل ــى أس ـب ــاب املـشـكـلــة وهــي
ثالثة :محال بيع الحيوانات األليفة،
وم ــن يـشـتــريـهــا ،وم ـحــال الـتـكــاثــر أو
« .»breedersواألطـ ـ ـ ــراف ال ـث ــاث ــة ال
يتعرضون للمالحقة القانونية في
حال قيامهم بأي مخالفة.
يتعارض حديث الخبراء مع ما دار
في املؤتمر تعارضًا كبيرًا .ال ــوزارة،
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان لـ ـ ـح ـ ــود ،ت ـع ـت ـب ــر ب ـق ــاء
الكالب في الشارع «ظاهرة يجب أن
تتوقف» ،فيما يؤكد الحاج العكس
ت ـم ــام ــا« :بـ ـق ــاء الـ ـك ــاب ف ــي ال ـش ــارع
حـ ــالـ ــة ص ـ ّـحـ ـي ــة ،شـ ـ ــرط إخ ـض ــاع ـه ــا

للخصي لتحويل سلوكها من شرس
وعدواني إلى لطيف وودود».
مـحــال بيع الـحـيــوانــات األلـيـفــة تبيع
ع ـم ــوم ــا ال ـق ـط ــط وال ـ ـكـ ــاب وال ـط ـي ــور
ً
وبعض أنواع القوارض ،فضال عن بيع
حيوانات برية كالقردة والتماسيح
ال ـص ـغ ـيــرة ،وغ ـيــرهــا م ــن الـحـيــوانــات
التي ال ّ
تعد أليفة وصالحة سلوكيًا
للعيش مع اإلنسان .تترك هذه املحال
الحيوانات في ظــروف ّ
سيئة للغاية:
يترك الكلب (أو أي حـيــوان آخــر) في
قفص ضيق ال يستطيع الوقوف فيه
على قــوائـمــه األرب ــع داخ ـلــه ،ويقضي
حاجته ويـنــام فـيــه ،إلــى أن يــأتــي من
يـشـتــريــه .ه ــذه البيئة الـسـ ّـيـئــة تــؤدي
إل ــى إصــاب ـتــه ب ــأم ــراض وف ـيــروســات
معدية ،ويمكن أن تكون قاتلة .األسوأ
م ــن ذلـ ــك أن ص ــاح ــب امل ـت ـجــر عـنــدمــا
يــاحــظ امل ــرض عـلــى أح ــد حـيــوانــاتــه
يرميه في الشارع« .الـشــاري» ،أيضًا،
ال ُتـلـقــى عـلــى عــاتـقــه ّ
أي مسؤوليات
أو قيود .يدفع مئة ألف ليرة لبنانية
ّ
ليتسلى بالكلب لعدة أيام أو شهور،
ّ
وعندما يمل منه أو يكتشف مرضه،
يرميه في الشارع.

أم ــا م ـحــال ال ـت ـكــاثــر ،ال ـتــي تـلـجــأ إلــى
تــزويــج الـكــاب (أو حـيــوانــات أخــرى)
ل ــزي ــادة عــددهــا وبـيـعـهــا ،فتعمل من
دون الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ح ـ ـيـ ــازة رخ ـصــة
مــن وزارة الــزراعــة لضمان املستقبل
ال ـ ــذي سـ ـت ــؤول إل ـي ــه ال ـك ــائ ـن ــات الـتــي
ت ــول ــد نـتـيـجــة ال ـ ـتـ ــزواج ب ــن ال ـك ــاب.
تتم هــذه العملية مــن دون األخــذ في
االعتبار عــدد املواليد والبيوت التي
ّ
التشوهات
ستحتضنها الحـقــا ،وال
ّ
تتطور بسبب الفوضى
التي يمكن أن
املسيطرة .إن لــم يجد صاحب املحل
مــن يشتري الـكــاب الـصـغـيــرة ،الحل
يكون غالبًا برميها في الشارع.
ً
كـ ــل هـ ـ ــذه األفـ ـ ـك ـ ــار ت ـت ـص ــل مـ ـب ــاش ــرة
بـقـضـيــة الـ ـك ــاب ال ـ ـشـ ــاردة وان ـت ـشــار
داء الكلب ،وهــي التي يجب أن تهتم
الوزارة بإيجاد حلول لها .لكن ال داعي
للهلع أو الخوف .وقد طمأننا ّ
لحود
وأخبرنا بــأن الــوزارة «ستتعاون مع
الجيش إللـقــاء أق ــراص لـقــاحــات لــداء
الكلب للحيوانات ال ـشــاردة والبرية
ف ــي األحـ ـ ــراج وال ـغ ــاب ــات ال ـقــري ـبــة من
امل ـن ــاط ــق امل ــأه ــول ــة م ــن ال ـ ـجـ ــو ...عـبــر
الهليكوبتر»!

