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تحقيق

الحمرا تحتفظ بأكشاكها ...حتى إشعار آخر
قبل أيام ،صدر قرار مجهول
املصدر يقضي بإقفال أكشاك
الصحف في الشارع البيروتي .ثمّ
ّ
ما لبث أن تبرأ الجميع من القرار
وتراجعوا عنه .لكن من يضمن
عدم صدور قرار مشابه مرة
جديدة؟ ومن يحافظ على حقوق
أصحاب هذه األكشاك؟
محمد محسن
س�ي�ن�ج��و ّ
رواد ش� ��ارع ال �ح �م��را (بيروت)،
ص�ب��اح ال �ي��وم ،م��ن م�ف��اج��أة س�م�ج��ة كانت
ّ
ستغير معالم
تنتظرهم .م�ف��اج��أة ً ك��ان��ت
الشارع أيضًا ،أس��وة بمعالم أخ��رى كانت
تسكنه ،ول��م ي�ت�ص� ّ�ور أح��د أن تختفي .إذ
صدر أخيرًا قرار إداري ،لم ّ
يتنبه له أحد،
إلزال ��ة أكشاك
يعطي مهلة تنتهي ال�ي��ومَ ُ ،
الصحف وال�ك�ت��ب ،وإال فستقفل بالشمع
األحمرّ .أما الحجة ،فهي عدم حصول هذه

البعلبكي من أن��ه ال عالقة لبلدية بيروت
باألمر ،ووعدهم النقيب بمتابعة املوضوع
مع وزيرّ الداخلية والبلديات زياد بارود.
هكذا ،ظلت األم��ور تسير بضبابية ،حتى
يوم الجمعة املاضي ،حني اجتمع أصحاب
األك �ش��اك م��ع رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه
بري .خالصة االجتماع كما نقله بعض من
ّ
حضره ل�ـ«األخ�ب��ار» كانت «تفهم الرئيس
ل�ح��ال�ن��ا ،ووع��دن��ا بتسوية امل��وض��وع بما
يضمن حقوقناُ ،
ويبقي تراخيصنا على
تسعيرة الـ 100ألف ليرة التي كنا ندفعها
قبل عام .»1993
امل �ه��م أن األك� �ش ��اك س�ت�ب�ق��ى ،وث �م��ة اتجاه
لتعزيز وضعها وتثبيتها وف�ق��ًا ملعايير
نهائية ،تلحظ أهمية وج��وده��ا كواجهة
ج �م �ي �ل��ة ف ��ي ب � �ي� ��روت .ه� ��ذا م ��ا ي ��و ّح ��ي به
زياد بارود لـ«األخبار» .فقد أكد هذا
كالم ّ
األخ�ي��ر أن��ه أرس��ل «م�ن��ذ ي��وم�ين كتابًا إلى
محافظ بيروت ،طلب فيه عدم إزالة أكشاك
ّ
الصحف من شارع الحمرا» .يشدد بارود
على ّأن ّ
ثمة لغطًا حصل ب�ين ق��رار «إزالة
ّ
البسطات التي تشوه شكل العاصمة وال

األك �ش��اك ع�ل��ى ال�ت��راخ�ي��صّ .طبعًا يرفض
الباعة هذا االتهام ،مؤكدين أنهم شرعيون
وق��ان��ون �ي��ون وي��دف �ع��ون ال ��رس ��وم للدولة،
باستثناء مبلغ خمسة ماليني ليرة (أكثر
من ثالثة آالف دوالر) املفروض عليهم كل
سنة وال تقوى ميزانيتهم املتواضعة عليه.
ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ع��دة ت��رت�س��م ح��ول هذا
امل�ل��ف :م��اذا سيبقى م��ن معالم الحمرا إن
أزيلت أكشاك الصحف؟ من سيحرم ّ
رواد
صباح؟ وهل
مقاهيها قراءة صحفهم كل
ّ
بهذه السهولة تمحى ذاكرة شارع مثل في
أحد األيام شريان املدينة وخزانها؟
ب ��دأت ال�ق�ص��ة ق�ب��ل أي ��ام قليلة ح�ين حضر
عناصر ال�ت�ح� ّ�ري ،وأبلغ
إل��ى الحمرا أح��د ّ
أصحاب األكشاك أن مهلة إزال��ة أكواخهم
ال�ص�غ�ي��رة تنتهي االث �ن�ين امل�ق�ب��ل (اليوم)
رفعت بلدية بيروت دعوى عليهم.
بعدما ّ
وال�ل�اف��ت أن ه ��ؤالء ل��م يتسلموا أي بالغ
خ�ط��ي يشير إل��ى ذل ��ك .ل�ك��ن األم ��ر بحسب
أح��د ال�ب��ائ�ع�ين «أق�ل�ق�ن��ا ك�ث�ي�رًا .ه��ذا مورد
رزق �ن��ا ،واألك �ش��اك م��ن م�ع��ال��م قليلة باقية
تشهد على تاريخ الحمرا» .بعد ذلك ،يقول
العاملني
أصحاب األكشاك إن أحد املوظفني ً
ف��ي محافظة ب�ي��روت أبلغهم ص��راح��ة بما
يأتي« :البلدية رفعت دعوى عليكم ،ألنكم
لم تدفعوا الرسوم املستحقة .أقفلنا كشك
األش��رف�ي��ة ،وي��وم االث�ن�ين دورك ��م» .موظف
آخ ��ر ،دع��اه��م إل��ى ال��ذه��اب ع�ن��د «مسؤول
كبير» وحلحلة املوضوع!
ّ
ت �ك��ت��م أص �ح ��اب األك� �ش ��اك ع �ل��ى تحركهم،
وتأكدوا من خالل نقيب الصحافة محمد
أحد أكشاك الصحف
في الحمرا (مروان طحطح)

ت �س �ت��وف��ي ال �ت��راخ �ي��ص ال �ق��ان��ون �ي��ة ،وبني
أك� �ش ��اك ال� �ص� �ح ��ف» .ه� �ك ��ذا ،ي ��ؤك ��د بارود
حرصه على وجود هذه األكشاك ويطمئن
أص�ح��اب�ه��ا «ل��ن ُي�ق�ط��ع رزق �ك��م .األك �ش��اك ال
َّ
العامتني،
ت��ؤث��ر ف��ي ال �س�لام��ة وال �ن �ظ��اف��ة
وه ��ي واج �ه��ة ج�م�ي�ل��ة ف��ي ش ��ارع الحمرا،
وه��ذه ال�ظ��اه��رة م��وج��ودة ف��ي ك��ل عواصم
العالم .أنا حريص عليها.»...
وع��ن إي �ج��اد ح��ل ن�ه� ً�ائ��ي مل�س��أل��ة االكشاك،
ي ��ؤك ��د ب� � � ��ارود ق � ��ائ �ل��ا« :ف � ��ي ك� �ت ��اب ��ي إلى

أصحاب األكشاك عاجزون
عن دفع ثالثة آالف
دوالر سنويًا للبلدية

املحافظ طلبت التريث ف��ي إزال��ة األكشاك
ريثما تتحسن أوضاعها وتوضع معايير
محددة لها» .كالم بارود في جزئه األخير
يتقاطع مع كالم محافظ بيروت بالتكليف
ن��اص�ي��ف ق��ال��وش ال ��ذي أك��د أن «ال �ق��رار لم
ي �ص��در ع �ن��ي .وال أح ��د ي�س�ت�ه��دف أكشاك
ّ
يتعرض
الصحف والكتب في الحمرا .لن
لهم أحد» .هكذا يبقى من املعنيني بامللف،
ب�ل��دي��ة ب �ي��روت ال �ت��ي ي��ؤك��د رئ�ي�س�ه��ا بالل
حمد أن «مسألة األكشاك في شارع الحمرا
ل�ي�س��ت ع �ن��دن��ا ،وت �ع��ود امل �س��ؤول �ي��ة عنها
ب��ال��درج��ة األول��ى إل��ى مجلس ال ��وزراء .في
ك ��ل األح � � � ��وال ،س �ن �ب��ذل ج� �ه ��ودًا ملساعدة
أصحابها ق��در اإلم �ك��ان» .املعنيون بقرار
اإلزال��ة نفوا أن يكونوا قد اتخذوه .الخبر
أسعد أصحاب األكشاك كثيرًا .ذكرياتهم
لن تمحى ،وب��اب رزقهم البسيط سيبقى
م �ف �ت��وح��ًا .ي �ب��دي ن�ع�ي��م ص��ال��ح سعادته
ب�ع��دم وص ��ول ق ��رار اإلغ�ل�اق إل��ى التنفيذ.
يؤكد صاحب أحد األكشاك املوجودة في
ال �ش��ارع ال�ب�ي��روت��ي ال�ش�ه�ي��ر م�ن��ذ  40سنة
«ل��م نكن ي��وم��ًا ض��د ال�ق��ان��ون ،ون�ح��ن نريد

دف��ع رسومنا لكن بما يتناسب وطاقتنا
جميع رواد ال�ش��ارع يحبوننا
اإلنتاجيةّ .
ول ��م ي�ش�ت��ك م��ن��ا أح � ��د» .ال ي�ل�ب��ث أن يبدأ
ب �س��رد غ �ي��ض م ��ن ف �ي��ض ذك ��ري ��ات ��ه« :كنا
ن�س�ت�ف�ي��ق ع �ن��د ال �خ��ام �س��ة ف �ج �رًا لنحضر
ص�ح�ي�ف��ة «األوري � � � � ��ان» .ن �ن��ام ب�ي�ن رزمات
ال��ورق في املطبعة لنوصل الصحيفة إلى
ال �ن��اس» .ي�س��رد أح��داث��ًا أخ��رى ال ينساها
«ي� � � ��وم ت� ��وف� ��ي ع� �ب ��د ال � �ن� ��اص� ��ر ،ب �ع �ن ��ا كل
الصحف م��ن دون استثناء ول��م يبق عدد
واح��د .وف��ي  7شباط (فبراير) ( 1984يوم
إسقاط اتفاق  17أيار /مايو) بعت  4آالف
ع��دد من جريدة «السفير» .ال أنسى كيف
ك��ان ج�ب��ران ت��وي�ن��ي ال�ج��د ي�ح��رر صحيفة
«ال �ن �ه ��ار» وي �ن ��زل إل ��ى ال� �ش ��ارع ليبيعها
بنفسه ،وكيف ك��ان سليم ال�ل��وزي يجلس
منتظرًا طباعة مجلة «الحوادث» ليعطينا
 450عددًا نبيعها على الفور» .إذًا ،تراجع
الجميع ع��ن ق��رار اإلق �ف��ال ،فهل يكون هذا
ال �ت��راج��ع ن �ه��ائ �ي��ًا؟ أم أن ق� � ��رارات شبيهة
ستعود للظهور في الفترة املقبلة؟ أسئلة
ال تزال تقلق أصحاب األكشاك.

بين باريس
والحمرا
في شارع الشانزيليزيه في فرنسا 35
كشكًا لبيع الصحف والكتب ،تسعة
منها يملكها عرب بينهم لبنانيون.
وكما يروي بعض من عاشوا هناك،
فإن أوضاع هؤالء هناك مزدهرة .أما
في الحمرا فيقول أصحاب األكشاك،
إن األوض���اع «ت���زداد تراجعًا .كنا
نبيع آالف الصحف يوميًا ،أما في
هذه األيام فنبيع تقريبًا  150عددًا
في كل ك��وخ» يقول نعيم صالح.
ويشير إلى أن الفترة املمتدة بني
عام  1992وعام  1996كانت «فترة
ذهبية بالنسبة إلينا ،كنا نبيع
كثيرًا ل��رواد املنطقة وللسياح».
ّ
أما اليوم ،يقول صالح «فقد تراجع
عملنا وبتنا نقفل باكرًا».

