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مجتمع

تحقيق ال بودرة سوداء وال زيت خروع وال كريمات .لم يعد كل ذلك مجديًا في معالجة الصلع ،بعد رواج الزراعة...
األجنبية في تركيا .العروضات التي ّ
تفوقت على عروضات الزراعة الوطنية جعلت من تركيا الوجهة األساس
للباحثين عن «شعر كثيف وسياحة خمس نجوم»

على الحافة

هل يعين مجلس الوزراء «مجلسًا» لقتل الطيور؟!

األتراك يزرعون رؤوس اللبنانيين« ...شعرة شـــعرة»
ّ
مروى بلوط
ل ــم ي ـع ــد «ال ـص ـل ــع ال ــرج ــال ــي» م ـغــريــا،
جار عما «يستر» هذا العري.
والبحث ٍ
كـثـيــرون وج ــدوا الـحــل فــي «ال ــزراع ــة».
ن ـت ـح ــدث ،هـ ـن ــا ،ع ــن زراع ـ ـ ــة «ال ـش ـع ــرة
شعرة» .وبسبب رواج «صيت» األتراك
فــي هــذه التقنية ،كما فــي املسلسالت
ّ
املدبلجة ،تخلى كثير مــن اللبنانيني
عـ ــن «ال ـ ــزراع ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،ض ــارب ــن
«عـ ـصـ ـف ــوري ــن ب ـح ـج ــر واحـ ـ ـ ـ ــد» :شـعــر
كثيف وسياحة خمس نجوم.
ال ـ ـعـ ــروضـ ــات ال ـت ــرك ـي ــة ب ــات ــت ت ـجــذب
ً
كثيرين ،فقراء وأغنياء ،وصارت بديال
عن «العالجات» الطويلة من الحبوب
املـ ـ ـق ـ ـ ّـوي ـ ــة لـ ـلـ ـخ ــاي ــا وزي ـ ـ ـ ــت ال ـ ـخـ ــروع
والكريمات والـبــودرة الـســوداء .ولكن،
ملاذا تركيا مع وجود «زراعة وطنية»؟
يـ ّ
ـرد اختصاصي زراعــة الشعر ،ناصر

تقنية الزراعة
تتعدد تقنيات زراعة الشعر ،لكنها
كلها تقوم على «اقتطاف» البصيالت
من املنطقة املانحة التي تتسم بكثافة
الشعر ،وغالبا ما تكون أسفل الرأس
من الخلف وعلى الجانبني .وبالتوازي
مع هذه العملية يقوم اإلختصاصي
بفتح قنوات في مناطق الصلع ،ومن ّثم
إعادة زرع البصيالت املقتطفة في هذه
القنوات.

ناصر ،ذلك إلى سببني «أولهما أن كل
ّ
فرنجي برنجي» ،والثاني «قلة الثقة
ب ــامل ــراك ــز امل ــوج ــودة ف ـ ّـي ل ـب ـن ــان ،وهــي
فــي غالبيتها غـيــر مــرخ ـصــة» .وه ــذه،
بحسب ناصر« ،دكــاكــن» تعمل «على
عــن وزارة الصحة الـعــامــة» ،و«تــأخــذ
املال من الزبائن لقاء عمليات تجميلية
فاشلة» .ويــؤكــد أن «ال ــوزارة على علم
بهذه املراكز وباألسماء ،وكذلك نقابة
األطباء ،لكن ال تجاوب منذ زمن الوزير
السابق وائل أبو فاعور حتى اليوم».
لـكــن الـفـســاد فــي ه ــذه «ال ــزراع ــة» ليس
«وطـنـيــا» .يــؤكــد مـنــدوب التسويق في
أحــد مراكز معالجة الصلع أن «الكثير
من املراكز التركية غير مرخصة أيضًا،
وال ــدول ــة الـتــركـيــة ت ـعــرف ذل ــك وتغض
النظر ألن هذه املراكز ّ
تدر مبالغ طائلة
على الخزينة وتساهم في تفعيل القطاع
ال ـس ـي ــاح ــي» .ه ـن ــا ،تــرت ـبــط «الـ ــزراعـ ــة»
ارتـبــاطــا وثـيـقــا بــالـسـيــاحــة ،خصوصًا
«أننا غير قــادريــن على منافسة تركيا
سياحيًا» ،وفــق نــاصــر .ففيما تتراوح
كلفة زراع ــة الشعر فــي لبنان بــن 500
و 4000دوالر ،ت ـص ــل ف ــي ت ــرك ـي ــا ال ــى
 1700دوالر حـدًا أقصى ،ضمن «حزمة
خدمات» تشمل «استقبال املريض على
امل ـطــار وتــودي ـعــه وامل ــواص ــات إضــافــة
إلــى إقامة لثالث ليال في فندق خمس
ن ـج ــوم» .تـسـهـيــات امل ــراك ــز الـتــركـيــة ال
يـسـتــوعـبـهــا ل ـب ـنــان «ب ـل ــد ال ـف ــوض ــى».
يوضح ناصر« :تعجز املراكز اللبنانية
عن توفير خدمة التوصيل باعتبارها
أب ـس ــط م ــا ي ـم ـكــن ال ـق ـي ــام ب ــه بــالـنـسـبــة
للمريض األجـنـبــي» .يتابع مستهزئًا:
«ن ـح ــن م ـل ــزم ــون ب ــاس ـت ـخ ــدام تــاكـســي
املطار الذي تفوق كلفته عشرين دوالرًا».
طفرة اإلعالنات التركية املغرية دفعت
ببعض املــراكــز اللبنانية إل ــى خفض

تحقيق

«داون تاون» حي السلم

شهداء و«ديسباسيتو»
وفوضى لن تنتهي

ال ساعة كبيرة في ساحة حي السلم .ال نافورة مياه وال تماثيل حجرية.
ال تشبه الساحة ،التي صارت نبض حياة الشارع هناك ،ما نسجته ذاكرتنا
عن ساحات المدن .صورة ساحة الوسط في بيروت ،أو الـ«داون تاون»
ً
مثال ،الهادئة بمحالها التي ال تبيع إال «الماركات» ،وبزبائنها السائحين في
غالبيتهم ،ال تشبهها ساحة الحي المزدحم بفقرائه ليل نهار .هنا ،يسمي
الناس ساحة ّ
حيهم «الموقف» ال الـ «داون تاون»
زينب اسماعيل
ّ
كما الساحات املركزية ،يتخذ «موقف»
حــي الـسـ ّـلــم شـكـ ًـا دائـ ً
ـريــا ،تـتـفـ ّـرع منه
زواري ـ ـ ـ ـ ــب ض ـي ـق ــة ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ـهــا،
اصـ ـط ــاح ــا« ،ش ـ ـ ـ ـ ــوارع» :الـحـسـيـنـيــة،
الطفيل ،البعلبكي ،الصحرا و«مدينة
ال ـع ـبــاس» .فــي «ال ـش ــارع» املـ ــؤدي إلــى
«املدينة» ،واملتعب من شدة االزدحام،
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدح أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة «دي ـ ـس ـ ـبـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــو»
الـبــورتــوريـكـيــة ( )despacitoمــن أحــد
املـ ـح ــال ،إل ــى ج ــان ــب ت ـعــاون ـيــة مقفلة
أل ـص ـق ــت ع ـل ــى ب ــاب ـه ــا ص ـ ــور ش ـه ــداء

مــن أجـيــال عــدة :مــن الثمانينات ومن
الـ .2010على جنبات «املوقف» ،تزدحم
محال تجارية باتت غالبيتها تحمل
أسـ ـم ــاء «الت ـي ـن ـي ــة»( »Mago« .تـعـنــي
«الساحر» باإلسبانية) لبيع األلبسة
الـنـســائـيــة ،و« »Vittoلـبـيــع األح ــذي ــة،
وهذا كان أول من أدخل «الالتينية» إلى
الحي الــذي يتمتع بما يشبه االكتفاء
ال ــذاتــي .فــاملـحــال هـنــا ال تبيع الثياب
واألحذية فقط .هي ،حرفيًا ،تبيع «كل
شيء» :بياضات ومفروشات وسجاد
وأدوات م ـنــزل ـيــة ،وم ـطــاعــم أشـهــرهــا
«بيتزا صــالــح» أحــد «أهــم معالم حي

حبيب معلوف

أس ـعــارهــا .أحــدهــا نـشــر إعــانــا أخـيـرًا
جــاء فـيــه« :ال داعــي للسفر الــى تركيا،
ازرع شعرك في لبنان ب ــ 1500دوالر».
لـ ـك ــن ،م ــن دون نـ ـج ــاح ك ـب ـي ــر .ن ــاج ــي،
املوظف الثالثيني ،مصر على «الخيار
ال ـت ــركــي»« :ل ـســت مـسـتـعـدًا لــدفــع الـلــي
ف ــوق ــي وت ـح ـت ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .صـحـيــح
أنها  1500دوالر ،لكن في تركيا يمكن
أن تـنـخـفــض إلـ ــى  1200دوالر بفعل

في تركيا ،كما
لبنان ،مراكز
في ّ
غير مرخصة

املضاربات بني املراكز».
«علقت بطعم االعالنات املغرية للمراكز
الـتــركـيــة عـلــى صفحة الـفـيـسـبــوك ولــم
أن ـ ـ ــدم» ،يـ ـق ــول أحـ ـم ــد الـ ـ ــذي ع ـ ــاد مـنــذ
ش ـه ــري ــن مـ ــن اس ـط ـن ـب ــول راض ـ ـيـ ــا عــن
النتيجة« :هناك أفضل من هنا» ،يقول.
وي ـعــزو ذل ــك إل ــى «ح ـســن املـعــامـلــة من
قبل مندوبي املركز واملتابعة املستمرة
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة» .ل ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـن ـص ـف ــا،
يـ ـق ــول أح ـ ـمـ ــد« :ه ـ ـنـ ــاك أيـ ـض ــا ت ـجــرى
عمليات غير نــاجـحــة ،لكن املــريــح هو
التسهيالت ّ
املقدمة ،أما هنا في لبنان
فال تسهيالت» .وهــو ما ينعكس على
عدد العمليات التجميلية التي تجرى
فــي ل ـب ـنــان ،وال ـتــي ال ت ـت ـعـ ّـدى سـنــويــا،
ب ـح ـســب ن ــاص ــر« ،أل ـ ــف عـمـلـيــة مـقــابــل
ألفي عملية في تركيا».

عدد العمليات في لبنان ال ّ
يتعدى ألف عملية مقابل  2000في تركيا سنويًا (مروان طحطح)

السلم» كما يصفه أحد أبناء املنطقة.
يضحك األخير عندما يسمع مصطلح
«داون تاون ّ
حي السلم»« :موقف حي
ّ
السلم أهم ألنه رخيص وفيه كل شيء.
على كل حال تحت بالبلد ما في شي،
وحتى لو في ما فيكي تشتري».
أعـ ـ ــام ح ــزب ـي ــة ت ـن ـت ـشــر ب ـك ـثــافــة عـلــى
أس ـطــح ال ـب ـيــوت وال ـش ــرف ــات وامل ـح ــال.
مختبر بالفتة ملونة للتحاليل الطبية،
ّ
يـ ـط ــل ع ـل ــى ش ـ ـ ــارع يـ ـعً ــوم ب ــامل ـج ــاري
والـ ـقـ ـم ــام ــة .هـ ـن ــاك أيـ ــضـ ــا م ـح ـم ـصــة،
أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــوق ـ ــف ل ـ ـس ـ ـي ـ ــارات ال ـن ـق ــل
ال ـع ـمــومــي ،تـحـمــل ال ـن ــاس إل ــى خ ــارج
الـ ـح ــي ،خ ـصــوصــا طـ ــاب ال ـجــام ـعــات
(ع ــدا الجامعة اللبنانية طبعا ،التي
يـ ــذهـ ــب إلـ ـيـ ـه ــا ط ــابـ ـه ــا سـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ع ـلــى
األقدام) .الكثير من «الفانات» بلوحات
بيضاء ،والقليل من الناس يكترثون.
الدراجات النارية مركونة على جوانب
الطرقات ،وفي وسطها أحيانًا« .خيمة
اك ـس ـب ــرس» ش ـه ـيــرة ف ــي آخ ــر املــوقــف
ّ
تحولت ـ ـ بعد حملة إزال ــة املخالفات
قـبــل ش ـهــور ـ ـ ـ ـ إل ــى مــوقــف لـلـسـيــارات
املركونة بطريقة تجعل كل من يراها
ّ
يتمنى لو أن خيمة االكسبرس بقيت
ـدد من
مكانها .يلفت النظر وج ــود ع ـ ٍ
العامالت املنزليات األجنبيات يجلن
مع ّربــات املنازل وهــن يحملن أكياس
ً
وأكياسا
الخضار وأدوات التنظيف
ّ
أخرى كثيرة .إذ من املفترض أن سكان
ت ـلــك املـنـطـقــة م ــن «غ ـيــر امل ـي ـســوريــن».
ّ
الفتات كثيرة ،كتبت بخط اليد ،ملحال
«بــرســم البيع أو اإليـجــار» لعدم قــدرة
أص ـحــاب ـهــا ع ـلــى ت ـســديــد إي ـجــارات ـهــا
ال ـتــي تـصــل إل ــى ح ــدود  2000دوالر»

ب ـحـســب أحـ ــد أصـ ـح ــاب املـ ـح ــال ،وألن
النازحني السوريني «أخذوا الكثير من
طريق اللبنانيني».
ي ـت ـح ــدث الـ ـح ــاج ح ــات ــم ،ه ــو صــاحــب

«كـ ــال ـ ـيـ ــري» فـ ــي املـ ــوقـ ــف ،عـ ــن أح ـ ــوال
الـســاحــة .يـقــول إن «املـنـظــر ّ
تغير بعد
حـمـلــة ضــاح ـي ـتــي ل ـن ــزع امل ـخــال ـفــات»،
مشيرًا إلى أن «الفوضى انتهت ،ولكن

ّ
تتفرع من «الموقف» زواريب ُيطلق عليها اسم «شوارع» (مروان طحطح)
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ّ
بــامل ـع ـنــى املـ ـج ــازي ل ـل ـك ـل ـمــة» .ي ـتــدخــل
صديق كــان يشاركه صحن الحمص:
«ال ـشــي الـلــي مــش قــانــونــي راح ،هيدا
أه ـ ــم شـ ـ ــي» ،ق ـب ــل أن ي ـك ـمــل ح ــات ــم أن

«خـ ـطـ ـط ــا ك ــان ــت قـ ــد وضـ ـع ــت ب ـه ــدف
القيام بمشاريع لتطوير مــوقــف حي
السلم والعمل على تحسينه ،كتنظيم
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــارة وإن ـ ـش ـ ــاء ّ
دوار
وأح ــواض زراع ـيــة فــي وســط الطريق.
االثنني ،صــاروا
قالوا انــن رح يبلشوا
ّ
 3اثنينات ومــا اج ــوا» .يمني النفس
بــأن «يــأتــوا اإلثـنــن الـجــاي» .فــي رأيــه،
إزالة املخالفات ال تؤثر على االقتصاد
لسبب بسيط ،وهو أن
في كل األحوال،
ٍ
«االقتصاد واقف» .ينوي الحاج حاتم
ّ
بيع أو تأجير محله ألن «ما في إجر،
مــا فــي عــالــم عــم تـشـتــري» ،مستشهدًا
بقول مأثور« :عليكم بزحمة األقــدام».
يـفـتـقــد حــاتــم الــزح ـمــة وس ــط ك ــل هــذا
االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام! الـ ـك ــالـ ـي ــري ال ـ ـ ــذي يـمـلـكــه
ك ــان م ـق ـصــودًا م ــن طــراب ـلــس والـجـبــل
وجــونـيــة والـبـقــاع والـجـنــوب ،بحسب
جيرانه .الوضع اختلف الـيــوم .يطلق
حاتم اسم «منطقة الفوضى» على حي
الـسـلــم ،فـعــدد سكانها «يـبـلــغ حــوالــي
 200000نسمة الـيــوم ،مــن دون خطط
ّ
وال من يخططون» .إذ أن الحي ال يتبع
ألي ب ـلــديــة ،وي ـق ــول مـسـتـهــزئــا «نـحــن
لسنا منطقة ناخبة .ليش بــدو ّ
يهمن
أمرنا؟».
الناس «اعـتــادوا» هذا النسيان ،يقول
أح ـ ــد امل ـخ ــات ـي ــر مـ ــن م ـن ـط ـقــة ال ـب ـق ــاع.
ويـضـيــف« :تــأقـلـمــوا مــع الـحـيــاة التي
لسبب
يعيشونها» .هو نفسه تأقلم،
ٍ
ّ
بسيط أن «حــي السلم طــول عمره رح
يضل هيك» .في إحــدى زوايــا الساحة
كـ ــان ص ــاح ــب «ب ـس ـط ــة» ي ــدف ــع امل ـي ــاه
ب ـق ــدم ـي ــه ،وي ـ ـهـ ــدي ش ـت ـي ـمــة لـبـنــانـيــة
شهيرة ّ
لحي السلم ...وللدولة.

اكتمل النقل بالزعرور .لم يكن ينقص وزير البيئة طارق
الخطيب ،لتتويج «انجازاته» في وزارة البيئة ،إال التقدم
بمشروع مرسوم لتعيني ممثلي املجلس االعلى للصيد
البري تم وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم!
أنهى الوزير كل امللفات الحساسة بنجاح ،ولم يعد ينقص
الوزارة اال ملف اختيار من يجب عليهم أن ّ
يحددوا انواع
الطرائد املمكن واملمنوع صيدها في لبنان ...ليكتمل حمل
ّ
حمار الوزارة الذي مشاه وحده وزير البيئة في عهده ،ال
قبل العربة وال بعدها ،كما كنا نظن! وهو صاحب االنجاز
الكبير ،عندما تجرأ على فتح موسم الصيد العام املاضي،
حيث لم يجرؤ اآلخرون من الوزراء منذ عام  ،1997وقت
صدور القرار باملنع الكلي للصيد البري في لبنان! وقد
استند الخطيب ،على ما يبدو ،في قرار «فتح املوسم» ،على
دراسات تجار اسلحة الصيد وذخيرتها وشركات التأمني
على حمل السالح وسماسرة مراكز التدريب ومصدري
التراخيص وبعض الجمعيات املنتفعة ...التي اكدت له أن
الطيور زادت كثيرا في لبنان ،ويفترض قتلها بـ«انتظام»،
حفاظا على التوازن الطبيعي!
يمكن وزير البيئة أن يفخر بتعبير «فتح املوسم» ومهامه
وصالحيته ،وكأن هناك من زرع الطيور البرية واعتنى بها
وتعب في تربيتها (مثل التفاح) وهي تنتظر من يفتتح
موسم قطفها (قتلها) كل عام!
كما يمكنه أن يفخر في انه منح ،في وقت قياسي (4
اصل 600
اشهر) ،العام املاضي  16ألف رخصة صيد (من ّ
ألف محتملة) ،معظمها في جبل لبنان ،في امكنة قلت فيها
الغابات واالحراج وقطعت أوصالها بالعمران العشوائي،
ّ
وقل فيها حياء الصيادين في الصيد قرب املنازل (القانون
يمنع الصيد على أقل من  500متر عنها) ،لصيد ما بقي
من طيور ،هي من أجمل الكائنات الباقية في لبنان (بعد أن
هجر هذا البلد خيرة شبابه) ،ولترك اطنان من البالستيك
والرصاص سنويا في الطبيعة.
كما تزامن اقتراح تعيني املجلس االعلى للصيد مع اطالق
وزير البيئة امس ،ايضا ،مشروع للدعم التقني لهذا امللف،
مع جمعية رئيستها كريمة مرشح لالنتخابات متحالف مع
الوزير املرشح في الدائرة االنتخابية نفسها! وهذا «الدعم»
من أجل «التوعية» و«تخفيف الضغط عن الوزارة» ،كما قيل
في حفل اطالق املشروع!

فإذا كانت الوزارة غير جاهزة وال تزال تحتاج الى الدعم
من «جمعية» ،فلماذا تسرعت في فتح موسم الصيد العام
املاضي؟!
وهل تغيرت مهام وأهداف «برنامج املنح الصغيرة» ،التابع
لالمم املتحدة ،حتى بات يمول هكذا مشاريع سياسية
وانتخابية؟ ام ألنه بات يضم في لجنته «الوطنية» ،الكثير
من رجال األعمال ،حتى بات مدير هذا البرنامج (منذ العام
 )2005من بني رجال األعمال والسياسة االهلية التقليدية
(غير البيئية طبعا)؟!
قيل إن ابنة رئيس الجمهورية هي التي تدخلت في هذا
امللف لتسريع اطالق «املوسم» العام املاضي .ولكن لم يأت
هذا التدخل ملصلحة الطيور ،عبر مشروع العادة النظر في
القانون رقم  580الذي تم تعديله عام  2004لناحية التشدد
في حماية التوازن بني تطور ادوات الصيد وعدم تطور
آليات الدفاع والحماية عند الطيور ،مما يعني افناء الطيور
بنهاية املطاف ...واعادة االعتبار الى املواد التي شطبها
من القانون في الهيئة العامة ملجلس النواب العام ،2004
ملصلحة تجار اسلحة الصيد وذخيرتها ونواديها ،ال
سيما تلك التي تمنع احداها االتجار بالطيور حية أو ميتة،
أو التي تسمح بالصيد باألدوات التقليدية فقط كالقوس
والنشاب… فلو كان العمل إلعادة إدخال هذه املواد ،مع
بعض اإلجراءات األكثر تشددا ،لكان لـ«التدخل الرئاسي»
معنى تاريخي اكبر ،بدل الخضوع آلراء املنتفعني باالتجار
والتسلية بأضعف الكائنات واجملها ،وبدل دعم هوايات
القتل «املنظم» لها! ولكنا امام مشروع قانون عصري جديد
يحمل عنوان «قانون حماية وتنظيم مراقبة حياة الطيور
البرية في لبنان» ،بدل قانون تنظيم صيد (قتل) الطيور.
والسؤال األخير الذي يطرح للتاريخ ،على االعضاء
«الخبراء» املقترح تعيينهم ،باالضافة الى ممثلي الوزارات
واملؤسسات العامة ،في عضوية املجلس االعلى (اعلى
مما وممن!؟) للصيد البري :من سيملك الجرأة العلمية
واألخالقية على تسمية الطيور املسموح قتلها ،وبناء على
أية معايير ودراسات عن أحوالها وأوضاعها واعدادها
ووظيفتها الكاملة في الطبيعة؟ مع علمنا األكيد أن ليس
لدى وزارة البيئة مثل هذه الدراسات التي تتطلب فريقًا
كبيرًا ومتخصصًا من التقنيني املدربني على مراقبة الطيور
في أماكن عيشها األصلية في املواقع والبيئات واالنظمة
االيكولوجية كافة وعلى مدار السنة ولفترة ال تقل عن عشر
سنوات...؟!

