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تحقيق

ّ
شاطئ صور يغص بالزوار :شكرًا للسالحف!
دعاء دهيني
م ـنــذ ع ـقــود اسـتـثـمــر أه ــال ــي منطقة
ص ــور خـيـمــا ب ـحـ ّ
ـريــة مــؤقـتــة تصنع

م ــن ال ـخ ـش ــب والـ ـق ــش ف ــي شــاطـئـهــم
ال ــذي اكتسب ،بـمــرور الــوقــت ،صيتًا
حسنًا قياسًا بالتلوث الــذي يضرب
ال ـســاحــل ال ـل ـب ـنــانــي .خ ـيــم مــوسـمـيــة

ُ
ُ
«تـ ـ ــزرع» ب ــداي ــة ال ـص ـيــف ،و«تـقـتـلــع»
فــي نـهــايـتــه ،فيما الـشــاطــئ الــرمـلــي،
بخيمه وع ـشــرات اآلالف مــن رواده،
ص ــام ــد فـ ــي وج ـ ــه خ ـط ــر االن ـ ـقـ ــراض

الذي قضم معظم الشواطئ الشعبية
على طول الساحل اللبناني .وسبب
نجاته األهم :السالحف التي واجهت
خ ـطــر االن ـ ـقـ ــراض بـ ــدورهـ ــا ،ودف ـعــت

«الموتسيك» لعنة أوتوستراد الزهراني ـ ـ النبطية
زينب ضاهر

(هيثم
الموسوي)

ال ي ـمــر أس ـب ــوع م ــن دون تـسـجـيــل حـ ــادث سير
م ــروع عـلــى أوت ــوس ـت ــراد ال ــزه ــران ــي – النبطية.
«ميزة املوتسيكالت» تضاف إلى «ميزة» الظالم
الدامس من جسر الزهراني حتى جسر الخردلي
برغم توافر أعمدة اإلنارة.
معظم الـحــوادث سببها الــدراجــات النارية التي
تستخدم من دون مراعاة شروط السالمة العامة.
وقــد بلغت نسبة قتلى ح ــوادث «املوتسيكالت»
 75ف ــي امل ـئ ــة م ــن مـجـمــل قـتـلــى ح ـ ــوادث الـسـيــر،
بـحـســب آم ــر م ـف ــرزة س ـيــر الـنـبـطـيــة امل ـ ــازم أول
حسني حجازي .بني عامي  2013و ، 2017سجل
ً
وقــوع  300حــادث نجم عنها  50قتيال وحوالي

 400ج ــري ــح .حـ ـج ــازي أكـ ــد أن  80ف ــي امل ـئ ــة من
ال ـ ــدراج ـ ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة غ ـيــر ش ــرع ـي ــة« :ت ـســرح
وتمرح في الشوارع من دون حيازة مستخدمها
إجازة سوق أو أوراق تسجيلها القانونية».
ع ـلــى «أوت ــوسـ ـت ــراد املـ ـ ــوت» ،كـثـفــت م ـف ــرزة سير
ال ـن ـب ـط ـيــة الـ ـح ــواج ــز ال ـظ ــرف ـي ــة ل ـث ــاث ــة أي ـ ــام فــي
األسبوع ،تصادر في كل منها عشرات الدراجات
املخالفة .لكن اإلج ــراءات ال تمنع الخطر .داخــل
ال ـق ــرى ،ال ت ـقــدم الـشــرطــة الـبـلــديــة عـلــى خـطــوات
مـمــاثـلــة ،عـلـمــا أن عـلــى الـبـلــديــات تـقــديــم الئـحــة
بأسماء املخالفني والــدراجــات غير املسجلة إلى
املفرزة .نجوم «موتسيكالت» القرى هم النازحون
ال ـســوريــون الــذيــن يستخدمونها بـطــريـقــة غير
شرعية ومــن دون اإللـتــزام بـشــروط السالمة ،ما
تسبب بمقتل العشرات منهم في اآلونة األخيرة.
وزيــر الداخلية والبلديات نهاد املشنوق أصدر
أخيرًا قرارًا قضى بتلف الدراجات املحتجزة من
قبل القوى األمنية بعد مرور خمسة عشر يومًا
على حجزها فــي امل ــرآب املخصص ،فــي حــال لم
يعمد صــاحـبـهــا ال ــى تـســويــة أوراق ـه ــا .بموجب
ه ــذا الـ ـق ــرار ،ح ـج ــزت املـ ـف ــرزة أك ـث ــر م ــن خمسني
دراج ــة مخالفة خ ــال أسـبــوعــن .فيما تتكدس
حوالي  700دراجة غير شرعية مضت سنة على
توقيفها في مرآب مجمع قوى األمن الداخلي في
النبطية في انتظار تحويلها إلى دائرة التنفيذ
في قصر عدل النبطية ،إلتالفها بإذن من النيابة
الـتـمـيـيــزيــة عـلــى ح ـســاب أص ـحــاب املـ ــرآب الــذيــن
يقبضون بدل ركن الدراجات عن كل يوم.
لـ ـك ــن ملـ ـ ـ ــاذا ي ـس ـج ــل ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــوادث
عـلــى اوت ــوس ـت ــراد الـنـبـطـيــة م ــن جـســر الــزهــرانــي
حـتــى جـســر ال ـخــردلــي ؟« .س ــوء الـتـنـظـيــم املــدنــي
وال ـت ـقــاط ـعــات وامل ـف ـتــرقــات امل ـت ـكــررة إل ــى جانبي

الـ ـط ــري ــق الـ ـس ــري ــع الـ ـ ــذي يـ ـس ــع كـ ــل ات ـ ـجـ ــاه فـيــه
لسيارتني .فيما تركن سيارة أخرى إلى الجانبني
أم ـ ــام املـ ـح ــال وامل ــؤسـ ـس ــات واملـ ـ ـن ـ ــازل امل ـن ـت ـشــرة
بمحاذاة األوتــوسـتــراد .يقول حـجــازي« :خططنا
مع بلدية النبطية لتحويل هــذه التقاطعات إلى
مستديرات التفافية تخفف الـحــوادث والسرعة.
وتقرر إقفال النقاط الــ 35التي تشكل خطرًا على
ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة أه ـم ـهــا مـفـتــرقــات
الـنـجــاريــة والنميرية ودي ــر الــزهــرانــي» .حجازي
يـسـتــدرك مشيرًا إلــى إع ــادة فتح مفترق مطاحن
جبل عامل التي أقفلت بعد تسببها بحوادث عدة.
على طول األوتوستراد ،هناك جسر مشاة واحد
في دير الزهراني استحدث بضغط من األهالي
بعد سقوط قتلى.
ال ــدول ــة ت ـنــاصــب «امل ــوت ـس ـي ـك ــات» الـ ـع ــداء ،لكن
أصحابها «في غير عالم»« .نحن ملوك الطريق
وال قانون يمشي علينا» ،يختصر «أبــو بلطة»
س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة ف ــي ق ـي ــادة «امل ــوت ـس ـي ــك» .يملك
خ ـبــرة ق ـيــادة ال ــدراج ــات أك ـبــر مــن نـصــف عـمــره.
ّ
«بتلبي وزيادة وتحضر في
هي رفيقته الدائمة:
جميع تفاصيل حياتي .إنها وسيلتي الوحيدة
للتنقل والعمل ولنقل البضائع واألغراض التي
تطلبها الوالدة كما للتسلية والسبق وتلطيش
البنات».
دراج ـ ـ ــة «أبـ ـ ــو ب ـل ـط ــة» غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة وحــال ـت ـهــا
امليكانيكية يرثى لها .هــو فــي األس ــاس ال يحق
لــه قـيــادتـهــا .ال ي ــزال قــاص ـرًا ( 16ع ــام ــا) .ليست
األولــى التي يمتلكها .سبقتها عشرات لم تفلح
فــي اإلف ــات مــن أي ــدي رج ــال األم ــن« .بــس مــا في
مشكلة .يحجزونها من هنا وأشتري أخرى في
نفسه .مئة ألــف ليرة أو أقــل كافية لشراء
الـيــوم
ّ
دراجة بتمشي الحال».

ّ
ّ
طبيعية.
محمية
إلــى إعــان املنطقة
ول ـح ـســن ال ـح ــظ ،ح ــدث ذل ــك ق ـبــل أن
يكتشف ّ
القيمون أن الشاطئ يبيض
ذهبًا أكثر مما يهدر موجًا.
ّ
ّ
طبيعية
محمية
إعالن شاطئ املدينة
عــام  1998ش ـ ّـدد ال ـشــروط املفروضة
ّ
عـلــى املـسـتـثـمــريــنُ .م ــذ ذاك ،تقلص
ّ
تحسن
عدد الخيم إلى  ،49ومذ ذاك
الشاطئ أيضًا ،وبات يجتذب الزوار
من مختلف املناطق ،خصوصًا تلك
التي باتت تفتقر إلى شواطئ يمكن
إطالق تسمية «الشعبية عليها» ،وإن
كانت بعض الخيم تحاول أن تعطي
لنفسها ص ــورة «ك ـ ــاس» ،فتتطلب
حجزًا حينًا وتضيف مقاعد حمراء
اسفنجية حينًا آخــر ،بــن طاوالتها
ّ
ً
ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة ،وت ــوظ ــف عـ ـم ــاال من
جنسيات أوروبية!
ّ
وعلى رغم أن للمدينة عدة واجهات
بحرية ،أسهمت النظافة واملساحة
ال ــواس ـع ــة ل ـل ـشــاطــئ ال ــرم ـل ــي ال ــواق ــع
ّ
الطبيعية في إبراز
في قلب املحمية
ال ـخ ـي ــم ال ـب ـح ــري ــة وج ـع ـل ـ ّهــا مـقـصـدًا
ّ
للبنانيني والسياح من كافة املناطق.
ً
هذا العام كان حافال في «شبه جزيرة
ص ــور» :ارتـفــع عــدد الخيم الــى مئة،
والزوار من خارج املدينة الى عشرات
اآلالف ،مع الحفاظ على شاطئ عام ال
ُيلزم ّ
رواده بخيم املستثمرين ،وهذه
نقطة مهمة .ولكن ،يبدو أن الشاطئ
ليس بمأمن ،إذ تسري شائعات عن
خطة البـتــاع البحر فــي صــور ،بعد
ً
تبليطه في بيروت ،وتلويثه شماال!
مــع مــا يـتــردد عــن نية لتغيير أسس
استثمار الخيم بما يمنع كثيرين من
االستمرار ،ويجعل «البقاء لألقوى»
واألك ـث ــر ح ـظ ــوة .ورغـ ــم أن أصـحــاب
الـخـيــم يـتـفـقــون عـلــى أن اإلج ـ ــراءات
الـتــي تتخذها بلدية صــور أسهمت
في زيادة ثقة الناس وفي زيادة عدد
ّ
الزوار ،إال أنهم يلفتون الى «تمييز»
يـ ـسـ ـم ــح لـ ـبـ ـع ــض أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـخ ـي ــم
ب ــ«ال ـل ـع ــب» ع ـلــى ال ـش ـكــل ال ـخــارجــي
وال ــدي ـك ــورات الــداخـلـيــة ،فـيـمــا يمنع

