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تحقيق

ربح  %400لكن «النق سياج الرزق»
ال يزال ريف عكار يقذف بأبنائه باتجاه الساحل بسبب
استمرار تدهور أحوالهم املعيشية .بعض هؤالء يتحولون
ُ
باصطياد الرزق على بسطات تعتمد
ينجح
وبعضهم
جراء،
أ
إلى
ً
على الزبون «السائح» محتفظة بمظهر الفقر

الزبون الطيار هو الرأسمال الحقيقي الصحاب البسطات (األخبار)

عكار ــ روبير عبد اهلل
نحو مئة متر بعد جسر عرقة باتجاه
بلدة حلبا ،تجد علي حسني ديب جالسًا
في محله ،إن جاز وصف الكوخ املؤلف
من بضع أخشاب عتيقة وبعض ألواح
ال�ت��وت�ي��ا امل�ه�ت��رئ��ة ب��امل �ح��ل .ال �ي��وم يبيع
دي ��ب ع��ران �ي��س ال � ��ذرة ،وم �ن��ذ ش�ه��ر كان
يبيع الفستق ،والحقًا ،ال شك أنه سوف
ي�ب��دأ ببيع ال��زي�ت��ون م��ع ح�ل��ول املوسم.
يبدو أن رأس�م��ال دي��ب ال يتجاوز سعر
ع �ش��رة ش� ��واالت م��ن ال �ع��ران �ي��س .تسأله
عن املردود فيجيب بشيء من الالمباالة
"على الله ،أيام عشرة آالف ،وأيام ال نبيع
شيئًا» .ولكن كيف يمضي ن�ه��اره وهو
على قارعة الطريق هكذا؟ الجواب دائمًا
«على الله ،أحيانًا أنام على هذا الكرسي،
وأي��ام العطل يأتي ابني وأتسلى معه».
وتمتد الجلسة مع صاحب البسطة .تمر
ابنة الرجل ،ف��إذا بهندامها يلفت النظر
ل�ك��ون ً��ه ي�ظ�ه��ر ن��وع��ًا م��ن األن��اق��ة .نبتعد
ق�ل�ي�لا ع��ن ت�ف��اص�ي��ل ال�ع�م��ل إل ��ى ظروف
الحياة املعيشية لألسرة .فالرجل ،وهو
ف��ي ال�ع �ق��د ال �ث��ال��ث ،ي �س��ر ل��ك أن ��ه توقف
ط��وع��ًا ع��ن اإلن �ّج ��اب ب�ع��دم��ا رزق ثالثة
أوالد :بنتان يعلمهما في مدرسة منيارة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وال� �ص� �ب ��ي ي �ت �خ �ص��ص في
الفندقية في مهنية حلبا .ثم يسترسل
ف ��ي ال � �ك �ل�ام ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات��ه وآم � ��ال � ��ه ،ما
ُيستشف منه أن العشرة آالف ليرة التي
تحدث عنها ال تعادل املصروف اليومي
البنه وابنتيه .وبعد أن يمتد حبل الثقة
معه ،يبدأ الكالم الجدي عن آلية عمله.
ع�ل��ي دي ��ب ي�ب�ي��ع فعليًا أك �ث��ر م��ن محال
ال�خ�ض��ر ال �ك �ب �ي��رة .ل�ك�ن��ه ي �ع��رض صنفًا
واح� �دًا أو اث�ن�ين م��ن األص �ن��اف الرائجة
�ب امل � ��وس � ��م .ي� �ش� �ت ��ري بضاعته
ب� �ح� �س � ً
م �ب��اش��رة م��ن ال �ح �ق��ل .وه ��و ع �ل��ى دراية

كبيرة بأسلوب تخمني سعر البضاعة.
ّ
إذ على سبيل املثال ،يقدر حقل الذرة من
ّ
خالل عد الخطوط ومن ثم متوسط عدد
ال�ش�ت�لات داخ ��ل ال�خ��ط ال��واح��د ،وأخيرًا
ع��دد ال�ع��ران�ي��س ال�ج�ي��دة ف��ي ك��ل شتلة.
بالجملة ال يتجاوز سعر «العرنوس»
ال ��واح ��د امل �ئ ��ة ل� �ي ��رة .وب ��امل� �ف ��رق العلبة
ّ(خمسة عرانيس) بألفي ليرة ،ما يعني
أن األرباح أربعمئة باملئة .وإذا كان معدل
امل�ب�ي��ع  300ع��رن��وس ف��ي ال �ي��وم بحسب
قوله فإن ربحه اليومي  120ألف ليرة.
وعندما ّ
تعبر له عن االستغراب وتسأل
ّ
ع��ن س�ب��ب ادع ��ائ ��ه ال �ف �ق��ر ،ي �ق��ول« :النق

إذا كان معدل المبيع
 300عرنوس في اليوم
بحسب قوله فإن ربحه
اليومي  120ألف ليرة

س �ي��اج ال � ��رزق» .وف ��ي م �ع��رض إفصاحه
عن قدراته و«شطارته» فإنه يضيف إن
البسطة املجاورة هي ملكه أيضًا ،لكنه
ُي �ج �ل��س أخ �ت��ه ح��ارس��ة ع�ل�ي�ه��ا ،ويعمد
بعض األحيان إل��ى رف��ع سعر البضاعة
في البسطة التي يجلس فيها ،لتتمكن
أخته (أي ه��و) م��ن البيع بسهولة ومن
دون مجادلة الزبائن.
ينّ
باالنتقال إل��ى بسطة أخته مريم يتب

بالحديث
أنها من مدرسة أخيها .تبدأ ً
ع ��ن ال �ف �ق��ر وال �ت �ع��اس��ة ،ع ��ارض ��ة تاريخ
ح�ي��ات�ه��ا م�ن��ذ أن ان�ت�ق�ل��ت م��ع أه�ل�ه��ا من
مشمش في جرد عكار للعمل في قطاف
الزيتون في بلدة القلمون إلى أن حطت
بدورها
بهم األقدار في عكار .لكن مريم ً
تفصح ب�ع��د ط��ول ج ��دال ،وخ��اص��ة أننا
آت ��ون م��ن ل��دن أخ�ي�ه��ا ،ع��ن واق ��ع مغاير
ملا تظهره تعابير نطقت بها في بداية
اللقاء «ال��واح��د تتربط أرج�ل��ه م��ن كثرة
الوقوف طوال النهار ،وكل ذلك من أجل
ع�ش��رة آالف ب��ال�ك��اد يمكن تحصيلها»،
وكأن العشرة آالف هي املبلغ الذي اتفقت
مع أخيها على التصريح به .هكذا ،أقرت
م��ري��م بأنها تشتري الفستق باألطنان
من سهل البقيعة ،وأن آخر مرة اشترت
ف�ي�ه��ا ك�م�ي��ة م��ن ال�ف�س�ت��ق ك��ان��ت بسبعة
ماليني ليرة دفعة واحدة .لتبيعه باملفرق
ب��أف �ض��ل األس �ع ��ار «ل �ل �س �ي��اح» ،وتقصد
املصطافني الذين يسلكون طريق حلبا
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا ي��وم��ي السبت
واألح� � � ��د ،وامل� �ف ��ارق ��ة أن م ��ري ��م ف ��ي آخر
األم��ر ت��رى أن «أه��ل الشمال كلهم فقراء
ال ي�م�ك�ن�ن��ا االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��م لتصريف
بضائعنا».
ع �ل��ي ح �س�ي�ن دي � ��ب وأخ� �ت ��ه م ��ري ��م ومن
بعدهما تركية سلطان ،وغيرهم نحو
ع �ش ��ر ب �س �ط ��ات ت �ن �ت �ش��ر ع �ل ��ى عشرات
األمتار بعد جسر عرقة ،يصعب توصيف
أبعاد حالهم االجتماعية واالقتصادية
ت �م��ام��ًا ك �م��ا ه ��ي ح ��ال آالف املؤسسات
أو امل �ص��ال��ح ع�ل��ى ط ��ول ال �ط��ري��ق املمتد
بني العبدة وحلبا .جميعهم من أصول
فالحية ،تركوا قراهم وأراضيهم لكنهم
ل��م يصبحوا أج��راء وف��ق امل�س��ار املعتاد
في االنتقال نحو االقتصاد الرأسمالي،
ف �ب��ات��وا أش �ب��ه ب �ف �ئ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة فاقدة
الهوية واالنتماء.

تقرير

تسقط؟ ال تسقط؟ ها هي ...سقطت!
«نجونا بأعجوبة» .هكذا
تختصر عائلتا ويزاني وسلوم
املشهد .هناك أمام منزل
في منطقة الحرج ـــ صبري
حمادة اجتمعوا لشرب
القهوة ،يتحدثون عن الشرفة
ّ
املتصدعة فوقهم وما يمكن
أن يحدث لو ًسقطت ،لكنها
سقطت فعال
منهال األمين
أصرت ميرفت ،ابنة شقيق ميشال ويزاني
ع�ل�ي��ه أن ي�ن�ض��م إل �ي �ه��ا وزوج� �ه ��ا لشرب
ال �ق �ه��وة أم� ��ام م �ن��زل وال� ��د األخ �ي ��ر ،أحمد
س�ل��وم (خ��ال م�ي�ش��ال) ف��ي منطقة الحرج
اإلمام
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ص �ب��ري ح� �م ��ادة ،ق ��رب م �س �ج��د ّ
الحسني ،القريبة من مخيم صبرا .تمنع
ميشال ف��ي البداية بسبب ضيق الوقت،
ّ
ل�ك��ن��ه ع��اد واس �ت �ج��اب ل �ل��دع��وة ،وبرفقته
زوج� �ت ��ه س �ل�ام ع �ط��وي واب � �ن� ��اه ،ع �ل��ي (3
سنوات) ونبيل (سنة واحدة)« .لم أكن قد
أكملت رشفتي األول��ى ح�ين رأي��ت حائط
الله
«ال�ب��رن��دة» فوقي يتحرك م��ن مكانهً .
يسقط» يقول ميشال مذهوال،
أكبر ،إن��ه ّ
الفتًا إل��ى أن العناية اإللهية حالت دون
وق��وع مجزرة بعائلته ،فحجارة الحائط
ّ
أرجل الحاضرين ال
املتصدع هبطت ّ
على ّ
على رؤوسهم« ،وإال لكنا في خبر كان».
يصف ال��رج��ل حظه ب��ال�خ��ارق نسبة إلى
ال �ج��راح ال�ط�ف�ي�ف��ة ال �ت��ي أص �ي��ب ب�ه��ا ابنه

ع �ل ��ي» ،ش ��ارح ��ًا ك �ي��ف ان �ت �ش �ل��ه م ��ن تحت
ال��رك��ام لاّجثة ه��ام��دة «ول��م يطلق صرخته
األولى إ ّ عندما وصلنا إلى املستشفى»،
كذلك تمكن من سحب ابنه األصغر نبيل،
ال��ذي ك��ان م��ع أم��ه س��اع��ة وق��وع الحادث،
من تحت األح�ج��ار وال�ت��راب .وفيما ترقد
زوج� �ت ��ه س �ل��ام ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى الساحل
بعد إصابتها بكسور ع��دة ف��ي رجليها،
خضعت ابنة شقيقه ميرفت لعملية في
رجلها ،استغرقت أكثر ّمن  6ساعات ،مع
جرح بالغ في رأسها تطلب ما يزيد على
عشرين قطبة.
ل�ك��ن ال �ص ��ورة ال�ص��وت�ي��ة أظ �ه��رت نتائج
إي�ج��اب�ي��ة ط�م��أنّ��ت زوج �ه��ا محمد سلوم.
ي��ؤك��د م�ح�م��د أن ش��رف��ة ج ��ار أه �ل��ه كانت
ّ
متصدعة ب��وض��وح كبير «ح�ت��ى إن�ه��م ال
ي �ج��رؤون ع�ل��ى اس�ت�خ��دام�ه��ا و ّه��ي مقفلة
م �ن��ذ س� �ن�ي�ن» .وي � ��روي ك �ي��ف أن «والدي
طالب م��رارًا صاحب امللك ّب .م .بضرورة
ترميم الشرفة ،وال سيما أن تاريخ إنشاء
املبنى يعود إلى سنوات طويلة ،ولكن من
دون ج��دوى ،بل قال له في امل��رة األخيرة:
ح�ي��ن ي � �م ��وت أح� � ��د ات� �ص� �ل ��وا ب � � � ��ي!»ّ .أما
هدم
املستأجر ع .ب .فشدد على ض��رورة ّ
ال�ش��رف��ة وإع ��ادة بنائها م��ن ج��دي��د ،لكنه
لم يستجب هو اآلخر .ويبدو أن األمطار
ال �ت��ي ه�ط�ل��ت ب� �غ ��زارة األس� �ب ��وع املاضي
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ،إذ
يقول محمد إن أهله يسكنون هذا املكان
مع الجيران منذ أكثر من  30عامًا« ،وكنا
ن�س�ت�ب�ع��د اح �ت �م��ال ح � ��دوث ش� ��يء كهذا،
لكننا رأيناه بأعيننا».
ّ
وي � ��روي ع ��دد م ��ن ال �س �ك��ان أن ك �ث �ي �رًا من
امل �ن ��ازل امل�ب�ن�ي� ً�ة ف��ي ذل ��ك ال �ح��ي ه��ي غير
شرعية ،إضافة إل��ى حاجة معظمها إلى
الترميم ،وحتى الجديد منها ُي ّ
شيد على

ّ
ّ
طريقة «ب ��زق ول ��زق» ،بحسب ب�ل�ال ،أحد
ّ
سكان الحي ،ال��ذي يشبه املنطقة بالرمل
العالي ،في إشارة إلى األبنية لاّالتي أنشئت
بمواصفات فنية غير جيدة ،إ أن املبنى
ال� ّ�ذي سقطت منه الشرفة ،مبنى شرعي
لكنه بحكم اآلي��ل للسقوط ،وح��ول��ه عدد
م��ن األب �ن �ي��ة وض�ع�ه��ا م �ش��اب��ه ،ك�م��ا يقول
ب�ل�ال .وب�ي�ن ص��اح��ب امل�ل��ك واملستأجرين
القدامى ،من دون تسويات حتى الساعة،
ي�ق��ف م�ي�ش��ال ح��ائ �رًا ل�ن��اح�ي��ة التعويض
عليه وت�ح� ّ�م��ل تكاليف املستشفى ،التي
تصل إلى اثني عشر ألف دوالر.
يتوقع أن ّ
ال ي �خ �ف��ى أن امل �س �ت��أج��ر ع .ب .متعاون
ّ
وتحمل هذه
معه لجهة التعويض عليه
التكاليف.
أم��ا رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد

منطقة
الحرج ال
تتوافر في
منازلها
شروط
السالمة
العامة
(مروان
بو حيدر)

ّ
ال �خ �ن �س��ا ،ف �ق��د «أق� � � ّ�ر ب � ��أن ال � �ح ��رج ،التي
ت�ت�ب��ع ع �ق��اري��ًا ل�ب�ل��دي��ة ال �غ �ب �ي��ري ،منطقة
ال ت�ت��واف��ر ف��ي م�ن��ازل�ه��ا ش ��روط السالمة
ال�ع��ام��ة وال�ش�خ�ص�ي��ة» ،إذ ي �ع��ود تشييد
معظم تلك امل�ب��ان� ّ�ي إل��ى  40سنة تقريبًا.
يوضح الخنسا أن «املباني يجب أن تزال
بأكملها ضمن مشروع أليسار للضاحية
الجنوبية لبيروت ،الذي انطلق منذ اثني
ّ
مجمد ح��ال�ي��ًا» .يطالب
عشر ع��ام��ًا ،وه��و
رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل هذا
امل� �ش ��روع إلزال � ��ة ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ب �م��ا فيها
م��ن أب�ن�ي��ة غ�ي��ر ش��رع�ي��ة وت �ع��دي��ات ،ومن
ث��م ال�ت�ع��وي��ض ع�ل��ى األه ��ال ��ي وال �ح��د من
استمرار
األضرار التي يمكن أن تنجم عن
ّ
الحياة فيها بهذا الشكل املزري .ويرى أن
األه��ال��ي ف��ي املنطقة معلقون ب�ين إنهاء

ملفاتهم والتعويض عليهم ،وه��و ما لم
ي �ح��دث ح�ت��ى اآلن ،وال �ع �ي��ش ف��ي ً ظروف
الئقة وغير آمنة إطالقا ،وهم
سكنية غير
ً
بأية طلبات لترميم هذه
أصال
ال يتقدمون
ّ
املباني .ويشير إلى أن القوى األمنية هي
الكارثة
التي تتولى التحقيق في أسباب
َ
وخلفياتها التي كانت ستحل بعائلتي
ويزاني وسلوم ،وتحديد املسؤولياتّ .
املسؤولني الحزبيني في املنطقة أكد
أحد
ّ
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن امل�ن��زل ال��ذي ان�ه��ار جزئيًا
مبنى شرعي ،وكذلك البيوت املحيطة
هو لاّ ّ
ب��ه ،إ أن�ه��ا تفتقر إل��ى ال�ح��د األدن � ً�ى من
مواصفات السالمة واألم��ان ،إض��اف��ة إلى
معاناة املنطقة من إهمال كبير في البنى
التحتية والخدمات العامة ،في الطرقات
والكهرباء واملياه والصرف الصحي.

