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طرابلس

نقاط جديدة
اإن��ه��ا التجربة الثانية يف "نقاط على
احلروف" ،مغامرة جديدة ل�شباب و�شابات
من طرابل�س وحميطها يف طرح ق�شايا بيئية
واإجتماعية واإقت�شادية وثقافية ،للفت نظر
ال���راأي العام ح��ول خطورتها واأهمية اإيجاد
املعاجلات الناجعة لها ،ما يوؤكد دور ال�شباب
وحيويتهم يف بناء جمتمعاتهم وحمل همومه..
املوا�شيع املطروحة يف العدد الثاين من "نقاط
على احلروف" بحلته الطرابل�شية وال�شمالية ،كانت
نتاج جهد كبري يف تق�شي احلقائق ومتابعة بع�س
امل�شكالت التي تعاين منها مناطق ما ت��زال �شفة
احلرمان واالهمال تالحقها منذ عهود ،ملجموعة
من ال�شباب اجلامعي تدربت على اأ�ش�س ال�شحافة
املكتوبة ومتت متابعتها عن قرب من قبل �شحافيني
متمر�شني ،لتتوخى املقاالت احليادية واملهنية.
ح��ال ال�شينما يف طرابل�س ال��ي��وم ..وال��دور
االإجتماعي والثقايف الذي كانت تلعبه يف ال�شابق،
مقال يف ه��ذا ال��ع��دد ،ي�شري اىل تاألق طرابل�س
واىل ع�رصها الذهبي يف اإحت�شان الفن ال�شابع
يف �شتينيات القرن املا�شي وحتى منت�شف
ال�شبعنيات ،مرورا بق�شايا واأزم��ات اإجتماعية
وحياتية واإن�شانية ،بدءا من اأ�شباب ملوحة املياه
يف طرابل�س وتردي نوعيتها ،وو�شائل الوقاية من
الربد يف القرى من دون اإحلاق اأ�رصارا بالبيئة،
وم�شاريع لرتميم الطريق الرئي�شية يف املنية التي
مل تنجز بعد ،و�شوال اىل مقاالت حول االأ�شواق
املتخ�ش�شة (العطارين منوذجا) واأخ��رى تعنى
بهموم املنطقة وجيلها ال�شاعد..
لكن ال��الف��ت م��ن خ��الل التجربة الثانية هو
ال�شعوبة التي واجهت عدد من الك ّتاب ال�شباب يف
احل�شول على املعلومات الدقيقة من اجلهات املعنية
لتاأمني كل العنا�رص ال�شحافية ملوا�شيعهم ،ما يوؤكد
على حاجة املجتمع اللبناين اىل اإقرار قانون ع�رصي
ي�شمن للمواطن احلق يف احل�شول على املعلومات،
اإنطالق ًا من اأن ال�شفافية يف تعاطي االدارة مع
املواطنني ت�شكل اخلطوة االأوىل نحو التغيري...
م�����رصوع "نقاط على احلروف" ه��و حتديداً
حماولة �شبابية متقدمة لو�شع النقاط على احلروف
واالأمور يف ن�شابها يف جمتمع يحتاج اىل كثري من
اجلهد والت�شافر والتكامل ..من اأجل النهو�س..

اأجيال جديدة تنمو يف مقابر الغرباء.
�شفحة 2

�ساالت العر�ض ال�سينمائي
من الع�سر الذهبي وحتى االإنحطاط.
�شفحة 3

جتار العطور يهجرون �سوق ّ
العطارين.
�شفحة 5

تراث

المباني األثرية
في خطر
من يحمي املباين االأثرية والرتاثية من اأطماع امل�ستثمرين؟
نورالهدى اأفيوين

اأبنية طرابل�س الرتاثية واالأثرية املنت�رصة يف االأ�شواق
القدمية مهددة بالزوال ،ال �شيما تلك التي تعود ملكيتها اإىل
عائالت املدينة (ملك خا�س) وت�شعى بع�شها اإىل بيعها
لتاليف الت�ش ّدعات احلا�شلة فيها بفعل مرور الزمن وعدم
اإمكانية التاأهيل اأو الرتميم.
هذا االأمر يغري كثرياً من امل�شتثمرين لتحويلها اإىل
م�شاريع جتارية خمتلفة ،دون النظر اإىل قيمتها احل�شارية
والزمنية وتاريخها ال�شليبي اأو اململوكي اأو العثماين ،اأو
حتى الفرن�شي خالل حقبة االإنتداب ،وذلك على غرار ما
ح�شل يف م�رصح االإجنا الذي ي�شعى امل�شتثمرون لتحويله
اىل "مول جتاري" وهو يعترب املدماك االأ�شا�شي يف م�رصوع

خان اخلياطني بعد ترميمه (نورالهدى اأفيوين)

حت�شني الو�شط التجاري للمدينة ذو الطابع الرتاثي.
ال �شكّ اأن طرابل�س �شهدت خالل احلقبة املا�شية عمليات
هدم لكثري من املباين االأثرية �شواء عن جهل اأو عن غري
ت�شور وت�شميم،
ق�شد ،اأو عن �شابق ّ
التتمة �شفحة 6

اإدارة

سكان طرابلس يعانون
من ملوحة المياه
بع�ض اخلببراء ي�سريون اإىل ت�سرب مياه البحر اإىل
حو�ض اآبار ال�سرب واالإ�ستهالك اليومي.

جودي االأ�شمر

فوجئت ن��ور (� 21شنة) وعائلتها مبلوحة يف طعم
مياه ال�شفة منذ انتقالهم لل�شكن يف ميناء طرابل�س خالل
ال�شيف املا�شي .ظنوا بداية اأنه جمرد اأمر عابر اأو اأن ثمة
عطل ط��راأ على ال�شبكة العامة ،لكن ملوحة املياه زادت
وا�شتمرت ،ما ا�شطرهم اإىل �رصاء املياه املعبئة لل�رصب،
ومل يقت�رص االأمر على ذلك ،بل اإن املياه املاحلة اأدت اىل
اإتالف ق�شاطل و�شنابري املياه ،االأمر الذي بداأ يهدد �شالمة
"�شحتنا اأ�شبحت يف خطر ،وبتنا نغ�شل
و�شحة العائلة.
ّ
االأواين املعدنية مبياه ن�شرتيها الأن بع�شها اأ�شابه ال�شداأ،

النا�س تلجاء اىل تعبية املياه (جودي االأ�شمر)

وثيابنا اأ�شبحت جرداء ،واالإ�شتحمام عقاب �شحي يزيد
من ت�شاقط ال�شعر ،وي�شيب اجل�شم باحل�شا�شية "،تقول نور
التي ال جتد تف�شريا ملا يح�شل يف ال�شبكة العامة للمياه.
يف مبنى اآخر من احلي نف�شه ،ميتنع االأهايل عن ا�شتخدام
املياه ب�شكل نهائي ،كونها تختلط باملجارير التي تنتهي
ق�شاطلها اىل البحر ،ما ي�شري اىل اأخطاء التتمة �شفحة 4
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جمتمع

أجيال جديدة تنمو
في مقابر الغرباء

بعد اأن نزحوا من قراهم بفعل الفقر واإنعدام �سبل العي�ض� ،سكان مقابر الغرباء يتزايدون.
اأماين العلي

"ما يف م�شاري وال �شغل �شو منعمل؟ من�رصق اأو
منقتل؟ الأ منعي�س بني القبور اأف�شل "،تقول فاطمة
البعريني (� 23شنة) ،مبدية رغبتها ال�شديدة يف
االإبتعاد عن املنطقة التي نزحت اإليها من جرود عكار
منذ ال�شغر مع اأمها منى البعريني (� 50شنة) جمربتني
لعدم توفر مورد مايل ،كما وتتمنى اأن يكرب اأوالدها
بعيداً عن القبور ولكن "االأمنيات كبرية واليد ق�شرية".
عائلة البعريني هي واحدة من العائالت العديدة
التي تعي�س يف املقابر وعددها  187عائلة اأي ما
يقارب � 1000شخ�س ،بح�شب امللف املع ّد يف بداية
العام  2010من قبل بلدية طرابل�س بخ�شو�س �شاغلي
مقابر الغرباء والعقارات املحيطة بها.
وتدلّ املوؤ�رصات اأن عدد �شكان مقابر الغرباء يتزايد
ب�شكل كبري ب�شبب كرثة االإجن��اب ولبقاء الذين كربوا
يف الغرباء بعد الزواج مع عائالتهم .ويح�شل هذا يف
الوقت الذي بات فيه امل�شوؤولون املحليون يعتربون
تلك الظاهرة اأم��راً واقع ًا وي�شاهمون حتى يف تفاقم
تداعياتها .ف�شاغلو املقابر ا�شتطاعوا احل�شول على
اإفادات �شكنية ر�شمية من خمتار املنطقة مكّنتهم من
تركيب عدادات كهربائية دون اأية عوائق كما وقامت
البلدية بتمديد �شبكات ال�رصف ال�شحي داخل "احلي".
ظاهرة ال�شكن بني القبور باتت م�شكلة م�شتع�شية
وقد عملت دائ��رة االأوق��اف يف طرابل�س ،وهي اجلهة
الر�شمية التي متلك العقار ،على حلّها منذ بداياتها اإال
ا ّأن "�شغوطات �شيا�شية" اأعاقت عملها اآنذاك ،فاالأوقاف
االإ�شالمية لي�شت "�شلطة تنفيذية" بل هي جهة تدير هذه
االأمالك اخلريية.

ب�شمة االأمل (اأماين العلي)

اأم��ا ال��ي��وم وبعد اأن تفاقمت االأزم���ة وب��ات��ت من
"امل�شلمات" بالن�شبة للكثريين ،ق��ام من�شق الق�شم
الهند�شي والعقاري يف االأوقاف ،املهند�س حازم عي�س،
بتقدمي اإقرتاح م�رصوع قد ميثل ح ًال جذري ًا ير�شي جميع
معمقة لكافة جوانب امل�شكلة
االأطراف وذلك بعد درا�شة ّ
اأجراها مع بداية ال�شنة الفائتة.
وي��ق��رتح امل�����رصوع اإق��ام��ة جممع �شكني جم��اور
للمنطقة اإمنا خارج نطاق املقابر وميتد على م�شاحة
 12كلم مربع ت�شمل ث��الث بقع م��ن العقار التابع
لالأوقاف بعد �شم املمرات املحاذية معه (املمرات ملك
عام لبلدية طرابل�س).
اأما هدف امل�رصوع فهو تاأمني م�شاكن بديلة ل�شاغلي
مقابر الغرباء وذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود يف املنطقة
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باإيجار رمزي يعود ريعه لدائرة االأوق��اف االإ�شالمية
وحت�شني حال املقابر ،لكن هذا امل�رصوع يبقى كغريه
من امل�شاريع قابع ًا يف االأدراج بانتظار درا�شته من
قبل امل�شوؤولني يف الدائرة قبل اأن يتم اإر�شاله للبلدية
فتدر�شه بدورها .ويقول خمتار املنطقة اأحمد طيبا اإنه
مت يف ال�شابق اإر�شال خرباء من قبل البلدية الإح�شاء
ّ
عدد ال�شكان الذين "طمعوا" بتعوي�شات وم�شاكن بديلة
اإال اأن �شيئا من هذا مل يح�شل.

اأطفال املقابر (اأماين العلي)

تعود ق�شة �شكان الغرباء اإىل اأوا�شط ال�شبعينات
حني نزحت بع�س العائالت من جرود عكار وقرى ال�شنية
اإىل طرابل�س بحث ًا عن عمل يوؤمن لها املعي�شة ،واتخذت من
مقابر الغرباء م�شكن ًا لها ،اعتقدت اأنه موؤقت يف البداية،
و�رصعان ما حتولت املقابر اإىل حي �شكني كامل ميتد
على م�شاحة تقارب  11كلم مربعا وذلك وفق ًا للدرا�شة
التي اأجرتها يف العام  2000دائرة االأوقاف االإ�شالمية.
بات القاطنون يف املقابر ي�شعرون اأن �شكنهم فيها
بات اأمراً طبيعياً ،خا�شة واأن االأجيال اجلديدة ولدت
وترعرعت فيها .وقد حتولت املقابر اإىل �شبه حي �شعبي
يعي�س النا�س بني جدرانه يف فقر مدقع ويف ظروف
�شحية �شيئة جداً .فداخل املنزل الواحد املوؤلف من ثالث
غرف �شغرية كحد اأق�شى ،يعي�س االأب واالأم واالأبناء مع
ال�شهر اأو الكنة واالأوالد ،وقد ي�شل عدد اأطفال العائلة
الواحدة اأحيانا اىل اخلم�شة ع�رص طفال وطفلة.
وت�شكو جميلة نا�رص (� 62شنة) (اأ�شلها من ال�شنية)

�شكان مقابر الغرباء (اأماين العلي)

من االأحوال ال�شعبة وتطالب الدولة وامل�شوؤولني بحلول
حت�شن اأو�شاع املواطن الذي "اأم�شى غريب ًا يف عقر داره".
ّ
ودار جميلة موؤلفة من غرفتني جدرانها من باطون
و�شقفها من تنك ،اأثاثها مهرتئ ومت�الأ اأر�شها فر�س
وو�شادات للمنامة واجللو�س ،وتعي�س فيها مع زوجها
حممد نا�رص واأبنائهم االأربعة وي�شاركهم امل�شكن االإبن
االأكرب وزوجته واأبناوؤهما ال�شبعة .وت�رصخ زوجة االإبن
باإ�رصار "نحن ما رح نطلع بال تعوي�س ما منرتك رزقنا".
وباالإ�شافة اإىل النازحني من القرى ال�شمالية ،ال
تخلو املنطقة من بع�س الطرابل�شيني ولو ندر وجودهم
ومل يتجاوز عددهم اأ�شابع اليدين .فحليمة حمود
امل�رصي تركت منزلها يف منطقة التبانة وهي تعي�س
وحيدة يف املقابر دون معيل ،وهي م�شابة بعدد من
االأمرا�س التي ح ّتمت عليها مالزمة الغرفة بانتظار
"الفرج" اأو حتى "املوت" ،كما تقول.
اأما بالن�شبة الأطفال مقابر الغرباء فاأعدادهم كبرية
جدا وهم ،بعك�س ما يظن البع�س ،يتلقون تعليمهم يف
املدار�س وحتى الثانويات الر�شمية املحيطة باملنطقة.
فاأحمد عو�س (� 13شنة) تلميذ يف ال�شف الثامن
االبتدائي ،اإال اأن��ه كالعديد من ا�شدقائه يف املنطقة
يعمل بعد دوامه املدر�شي ول�شاعات متاأخرة من الليل
يف حمل جتاري قريب.
وعن نظرة املحيط ل�شكان املقابر فهي اأحيان ًا تكون
�شلبية ،اإذ يعترب البع�س اأنهم ينتهكون "حرمة املوتى"
واأن املقابر ال يجوز اأن تكون ملعب ًا الأطفالهم و"زريبة
ملوا�شيهم".
ورغم اأن بع�س النا�س املجاورين لل�شوق يزعمون
اأن لبع�س �شكان القبور اأمالك واأرا�س يف قراهم ،اإال اأن
خمتار املنطقة يوؤكد اأن االأغلبية ال�شاحقة "معرتين" وال
يكفيهم دخلهم اليومي ال�شتئجار اأي غرفة يف مكان اآخر.
ويبقى اأن غياب اأي م�رصوع لتاأمني منازل بديلة يف
ظل تزايد اأعداد �شكان قبور الغرباء ينذر باأنهم �شيبقون
يف اأماكنهم ويف ظروف معي�شية �شعبة ولفرتات اأطول.
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ثقافة

صاالت العرض السينمائي
من العصر الذهبي وحتى اإلنحطاط
"عبوهاب يف �سيلما االإجنا"� ...سينماهات طرابل�ض يف البال.
جودي االأ�شمر

ت�شرتجع ي�رصى العلي ( 75عاما) اأي��ام خطوبتها
يف اخلم�شينيات من القرن املا�شي فتقول" ،رزق اهلل
على هيديك االأي��ام ،كان كل اأ�شبوع ياخدين خطيبي
عال�شينما ".يف تلك االأي��ام ،كان الذهاب اإىل ال�شينما
يتح�رص لها النا�س ،وتتذكر ي�رصى
منا�شبة متميزة
ّ
اإنه كان من املحرمات اأن يدعو اخلطيب عرو�شه اإىل
دار ال�شينما دون اأن ي�شطحب حماته ولرمبا العائلة
باأ�رصها ،وكانت العائلة ت�شرتط اأن يكون الفيلم مقبو ًال
ولي�س فيه قبالت .وت�شري اىل اأن اأمها كانت جتل�س بينها
وبني خطيبها الذي كان يت�شبب "عرق ًا وغيظاً" .اأما
اليوم فقد تبدل الواقع لدى ي�رصى ،فلم يعد يلقى طلبها
للذهاب اإىل ال�شينما اإ�شتجابة لدى حفيدها ،ف�شاالت
ال�شينما التي ازده��رت يف اخلم�شينات وال�شتينات يف
أ�رص الطرابل�شية على عوامل
طرابل�س وو ّف��رت نافذة لال ّ
جديدة من خالل ال�شا�شة الف�شية ،قد تقلّ�شت اأهميتها
اليوم بتوجه اأغلب ال�شاالت لعر�س االأفالم االإباحية
اإ�شافة اإىل �شالة واحدة "االأمبري" التي تعر�س اأفالم ًا
م�رصية ال يرتادها الكثري من النا�س ،بينما حتافظ
قاعة ال�شيتي كومبلك�س احلديثة نوع ًا ما اأمام باقي دور
ال�شنيما ،على روادها املراهقني الذين يتخذونها كاأحد
املظاهر االإجتماعية للتالقي واملواعدة.
اإ�شرتجاع مل�شاحة ال�شينما ودورها منذ االأربعينيات
ينقل لنا اأهمية و�شيلة التثقيف هذه التي عرفت ذروتها
يف ال�شتينيات وال�شبعينيات وبقيت تقاوم اأثناء احلرب
االأهلية حتى و�شولها اإىل درج��ة من االإنحطاط يف
اأيامنا هذه .يوؤكد االإعالمي الطرابل�شي املخ�رصم عبد
القادر االأ�شمر على الدور االإجتماعي الذي كانت تلعبه
دور ال�شينما ،قائالً " :كانت ال�شينما يف ع�رصها الذهبي
املالذ االأوحد ملختلف �رصائح املجتمع الطرابل�شي الذي
وجد يف �شاالتها املتنف�س الرتفيهي وامللتقى الثقايف

برنامج قدمي لنادي ال�شينما يف طرابل�س (جودي االأ�شمر)

�شينما ريفويل (طه البابا)

طرابل�س امللحق ب��ن��ادي اجلامعيني
حيث كانت تتم العرو�شات يف �شالة
"�شهرزاد" ويتم يف اأحيان كثرية ار�شال
فائ�س الرواد اىل �شينما "املرتوبول" يف
الطابق العلوي .كما �شارك يف تن�شيط
ن��ادي ال�شينما يف زغرتا قبيل اندالع
احلرب االهلية.
ويعترب جان رطل ،خمرج م�رصحي،
اأن انكما�س ال�شينما لي�س فجائياً ،بل اأن
تقل�س عددها من  30داراً اإىل ثالثة دور
له عدة اأ�شباب متداخلة ،لعل من اأحدها
بدايات احلرب االأهلية يف العام  75التي
قلّ�شت اإهتمام الطرابل�شيني بالعرو�س
ال�شينمائية واإيثارها البقاء يف منازلها
ع��ل��ى التنقل حت��ت ت��ه��دي��د االو���ش��اع
االمنية احلرجة .كما يقر بتاأثري الفيديو
واالأف����الم امل�شتاأجرة التي اكت�شحت
املدينة ،ليق�شي "ال�شتااليت" واالأقرا�س
املدجمة على اآخر رمق لها.
ومن ميراليوم يف ال�شارع املمتد من �شاحة النور عند
مدخل طرابل�س اجلنوبي و�شو ًال اىل مفرق عزمي �شيجد
ب�شع قاعات حمكمة االقفال يف وجه ال�شيدة "ي�رصى"
واأحفادها ،تعلن عن بيعها للراغبني يف حتويلها اىل
�شوبرماركت اأو م�شتودعات ،ويت�شاءل املار بجوارها
عن اأنواع القوار�س التي ترتع يف داخلها ،بانتظار من
ي�شتثمر هذه الدار ،وال اأمل يف ذلك على املدى املنظور
املطولة ملو�شوع
على االق��ل( .ميكن ق��راءة الن�شخة
ّ
ال�شينما على موقع الن�رصة االإلكرتوين).
http://no2at3al7ourouf.com/tripoli

له ،ومن يطّ لع على مراكز تواجد دور ال�شينما يف ال�شابق،
رمبا �شيفاجاأ باأنها مل ترتكز فقط يف منطقة التل ،وهي
اآخر امتدادات طرابل�س القدمية ،واإمنا اأي�ش ًا توزعت يف
العديد من املناطق ال�شعبية مثل �شاحة النجمة وباب
الرمل وال�رصاي القدمية والتبانة".
وي�شري اىل اأن مواعيد احلفالت كانت معظمها يف
ال�شاعات الثالثة وال�شاد�شة والتا�شعة م�شاء ،ونهار
االأحد العا�رصة �شباحاً .والتدخني كان ممنوع ًا حيث
ك��ان يعمد عنا�رص من �رصطة البلدية على اقتحام
ال�شينما ب�شكل مفاجىء ،لكن غالب ًا ما يتنبه اجلال�شون
يف املقاعد اخللفية فيهتفون "عباية...عباية" فيعمد
املدخنون اإىل اإطفاء �شجائرهم ،ومن مل ينتبه يغرم
مببلغ خم�س ل��ريات ،مبوجب حم�رص �شبط ،يعر�شه
ل"تو�شيخ" ا�شمه يف ال�شجل العديل اإذا مل يدفعه.
وم��ن طرائف االإع��الن عن االأف��الم ال�شينمائية اأن
يعمد �شاحب ال�شالة اىل ا�شتئجار ولدين يحمالن لوح ًا
زين ب�شور خمتارة عن الفيلم يتقدمها متخ�ش�س ذي
ّ
�شوت مرتفع اأج�س مع جر�شه ينادي "اليوم فيلم جديد
ل"عبوهاب" اأي عبد الوهاب يف "�شيلما" اأي �شينما
"االإجنا" .وتطل ال�شيدات من ال�شبابيك وال�رصفات يطلنب
توجيه اللوح نحوهن لي�شاهدن قدر االإمكان بع�س �شوره.
ويذكر االأ�شمر اأن "املناظر" اأي الدقائق الع�رص
االأوائل قبيل عر�س الفيلم تت�شمن "جريدة م�رص" وهي
فيلم دعائي ق�شري عن م�رص وعبد النا�رص وا�شتقباالته
وزياراته .وكانت بع�س دور ال�شينما تعر�س اأفالم ًا
ق�شرية عن "لوريل وهاردي" و"�شاريل �شابلن" و"توم
وجريي" وغريها من الر�شوم املتحركة.
ويربز د� .شعيد الويل ،الذي عمل من خالل تعليمه
مل��ادة "ال�شينما" يف اجلامعة اللبنانية يف ال�شمال
 كلية االآداب على اإب��راز غنى الفن ال�شابع ،احلركةالثقافية التي كانت متثلها نوادي ال�شينما يف �شبعينيات
القرن املا�شي يف طرابل�س .فقد اأ�ش�س الويل نادي �شينما اإعالن لفيلم (االر�شيف)
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طرابلس
تتمة ال�شفحة االوىل

سكان طرابلس يعانون من
ملوحة المياه
كبرية يف تنظيم البنى التحتية لهذه املناطق التي ت�شم
عقارات تعترب االأغلى يف الفيحاء.
معاناة اللبنانيني عموما ،واأبناء طرابل�س خ�شو�شا
مع املياه ،ال تقت�رص اليوم على قلة هذا املورد ب�شبب
انخفا�س معدل االأمطار �شتاءا ،وعوامل طبيعية اأخرى
كاالإنحبا�س احلراري وهي ظواهر عاملية لي�س لبنان
م�شبباتها اأو قادر على اإلغائها.
وحده امل�شوؤول عن ّ
وثمة اأرق��ام وحقائق يتناقلها اخلرباء البيئيون حول
ّ
�شعف القدرة على تلبية حاجة اللبنانيني من للمياه،
مع تراجع كمية هذا املورد البيئي املتجدد واالأ�شا�شي.
ولكن امللفت اأن امل�شكلة امتدت اليوم لنوعية املياه،
لتمنح لبنان "خ�شو�شية" جديدة اىل مياهه يف بع�س
املناطق مع ب��روز املياه املاحلة يف اأحياء طرابل�س
وامليناء وع��دد من قرى عكّار .وقد ب��داأت هذه املياه
جدية تطال تفا�شيل
تظهر يف املنازل ،فار�شة م�شاكل ّ
حياة ال�شكان اليومية.
يتح ّدث اخلبري اجليولوجي ،الدكتور فتحي حجازي،
تنباأ بها منذ 7
م�شببات هذه الظاهرة التي ّ
عن اأه��م ّ
�شنوات ا�شتناداً اىل درا�شات تناولت الرتكيبة اجليولوجية
القائمة عليها طرابل�س و�شواحيها .فخط "الربزخ" الذي
يف�شل بني الياب�شة ومياه البحر قد انزلق نحو الياب�شة
بفعل انخفا�س �شغط مياه ال�شفة التي ُت�شتهلك دون اإعادة
تغذية اخلزانات اجلوفية بال�شكل املطلوب ،فت�رصبت مياه
البحر اىل حو�س اآبار ال�رصب واال�شتهالك اليومي.
وي��ق��ول الدكتور ح��ج��ازي اإن امل �وؤ���رصات العلمية
"تنعي" اإمكانية اإنقاذ املناطق االأكرث تاأثراً يف طرابل�س،
كمناطق املعر�س وال�شم والفرز واملنال والبح�شا�س

اإقت�صاد

اأمل ديب

وامليناء القائمة على متا�س مع �شاطىء البحر ،الأن االآبار
احللوة اأ�شبحت �شبه جافة .وي�شري اأنه من املحتمل تدارك
مت فر�س اجراءات
هذا اخلطر يف املناطق الباقية ،اإذا ما ّ
�شارمة ت�ش ّد االآب��ار اخلا�شة للبنايات على فرتة ع�رص
�شنوات على االأقل ليتم اإعادة التوازن اإىل الطبقة اجلوفية
للمياه ،عرب اإع��ادة التغذية مبياه االأمطار ومياه نهر
قادي�شا .ويوؤكد الدكتور حجازي على �رصورة م ّد �شبكات
املياه وفق خمطّ طات ت�رصف عليها وزارة الطاقة واملياه،
قبل املبا�رصة باإعطاء رخ�س البناء .ومن املفيد اأي�ش ًا
اللجوء اإىل اأ�شاليب التغذية االإ�شطناعية عرب بناء ال�شدود
واإقامة الربك بهدف التكفري عن هذه "اجلرمية البيئية".
ت�شجل طرابل�س �شحب ًا زائداً للمياه اجلوفية يق ّدر ب
 4ماليني مرت مك ّعب عام  ،2005والرقم يتنامى يف
ظل الطفرة العمرانية وال�شكنية ال�شيما يف اأحياء جديدة
كال�شم والفرز وزيتون اأب��ي �شمراء .ي�شاف اىل قلّة

المنتجات الصينية
تغزو سوق األحد

يف �شتينيات القرن املا�شي ،كان من يذهب اىل
�شوق االأح��د (يومها ك��ان �شوق اجلمعة) ،اإمن��ا يذهب
لل�رصاء ،اأو على االأقل مل�شاهدة قناديل الزيت القدمية
وثريات الكري�شتال والكتب النادرة.
واالأواين النحا�شية ّ
اأم��ا من يق�شد ال�شوق ال��ي��وم ،ال يجد اإ ّال امل�شابيح
الكهربائية واالأواين البال�شتيكية و"ملبات التوفري"
عما قد يحاكي �شوقه لواقع ال�شوق القدمي.
ليبحث بينها ّ
مل يعد �شوق االأحد كما كان عليه تقليدي ًا يف املا�شي.
فال�شوق الذي بد أا �شاحة يجتمع فيها بع�س باعة التحف
مر ال�شنني اىل �شوق �شعبي ال ميلك
واالأثريات ّ
حتول على ّ
متنوعة
هوية وا�شحة بعد اأن اأدخل الباعة اإليه اأ�شناف ًا ّ
�شيما امل�شتوردة واجلديدة منها� ،شالبني
من الب�شائع ال ّ
ا ّإياه �شفة �شوق ال�شلع النادرة وامل�شتعملة.
مقارنة ب�رصية ب�شيطة تظهر ندرة الب�شطات واخليم
التي تعر�س التحف واالأثاث واالألب�شة امل�شتعملة مقابل
�شيطرة ب�شطات االأدوات املنزلية واالألب�شة اجلديدة
واملواد الغذائية والتموينية واالإلكرتونيات امل�شنوعة
باأغلبها يف ال�شني .يتح ّدث اأبو بكري ،اأحد اأقدم الباعة
يف ال�شوق ،عن فقدان ال�شوق لطابعه الرتاثي البحت عرب
فالتحول بداأ عندما قدم ا ّأول بائع وفرد ب�شطة
الزمن.
ّ
لبيع االأدوات املنزلية اجلديدة ،وما لبث اأن بداأ باعة
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مياه تهدر (جودي االأ�شمر )

برت�شب
االأمطار ،وتقلّ�س امل�شاحات اخل�رصاء التي ت�شمح ّ
مياه االمطار وزي��ادة االأبنية واالأرا�شي العازلة ملياه
االأمطار والتي تعيق بالتايل تغذية حو�س املياه اجلويف.
يف �شوء القانون رقم  221املع ّدل عام ،2000
يو�شح رئي�س جلنة البيئة يف بلدية طرابل�س ،الدكتور
ج��الل ح��ل��واين ،اأن �شالحية اإدارة �شبكات املياه
وتخطيطها منوطة ب���وزارة الطاقة وامل��ي��اه ،وتبقى
�شالحية البلدية يف هذا ال�شاأن مقت�رصة على الدرا�شة
العلمية لواقع احلال .وك�شف الدكتور حلواين عن زيارة
كان قد قام بها مع وفد من البلدية اأطلع خاللها وزير
الطاقة واملياه جربان با�شيل على ظاهرة املياه املاحلة
لكن الوزير نفى
وطالبه باإيقاف منح رخ�س حفر االآبارّ .
حمم ًال امل�شوؤولية اىل القوى االمنية
اإعطاء اأية رخ�شةّ ،
بحق االآبار املخالفة.
التي ال تتخذ االجراءات املنا�شبة ّ
ويعزو الدكتور حلواين تكاثر االآبار الع�شوائية اىل بداية
الثمانينات حيث اأتاح غياب الرقابة اىل حفر املزيد منها،
وبات وجود بئر خا�س يف مبنى حديث ،اجلاذب االأ�شا�س
حتركات مطلب ّية
لبيع ال�شقق ال�شكنية .وعلى الرغم من ّ
�شارك فيها الدكتور حلواين منذ ثالث �شنوات فاإن هذه
"الرثوة القومية" ال تزال ت�شتهلك دون ح�شيب اأو رقيب،
وبالتغا�شي عن و�شع �شوابط فنية واإدارية امللزمة.
فواز بارودي ،فيربز خطراً اآخر
اأما املهند�س املهني ّ
رصب املياه املاحلة
يه ّدد كل هذه االبنية باالنهيار بفعل ت� ّ
التي تف ّتت قاعدة البنايات وت�شعف اأ�شا�شاتها فتجعلها
ه�شة .وقد و�شعت نقابة املهند�شني معايري ملخططات
االأبنية تلزم باإقامة طبقة عازلة لتمنع هذه االختالطات.
ويت�شاءل بارودي" :من يراقب تطبيق هذه املعايري حني
يكون املال هو �شيد املوقف؟ وا ّأي مقاول �شيخو�س جتارة
عقارية خا�رصة بتطبيقه املوا�شفات ال�شليمة واملكلفة؟"
وي�شيف" :يف ك ّل يوم ،ن�شهد م�شاريع �شكنية جديدة،
وال�شوق العقاري ي�شهد اأزم��ة اإرتفاع اأ�شعار ،مل يكن لها
مثي ًال خا�شة يف االأماكن التي تعاين من ملوحة املياه ،فهل
ت�شكّل هذه االأبنية امل�شتحدثة امتداداً اإ�شافي ًا لهذه االأزمة؟"

حمملني
اآخ��رون بالتوافد اىل ال�شوق
ّ
املتنوعة التي جتد طريقها
بالب�شائع
ّ
اإىل منزل املواطن الطرابل�شي الفقري.
حدث ذلك تدريجي ًا منذ �شبعينات
تو�شع نطاق
القرن املا�شي اىل اأن ّ
التغيري ليطال عدداً كبرياً من الب�شطات
حتول من بائع ال�شلع النادرة حتاكي ال�شلع اجلديدة (اأمل ديب)
مو ّؤخراً .اأبو بكري نف�شه ّ
معرو�شاته
�رصقة
ت
مت
فبعدما
حتف اإىل بائع األعاب.
املت�شوقني
أن
ا
يبدو
التي
اجلديدة
الب�شائع
إىل
ا
ه
يتج
ّ
ّ
ّ
من التحف ،اآثر املتاجرة بب�شائع كلفتها و�شعر مبيعها يقبلون عليها اأكرث من غريها ،نظراً لتو ّفرها ب�شعر اأق ّل
تدر
اأرخ�����س ،علّه بذلك ّ
يعو�س خ�شارته .ويبدو الربح مما هي عليه يف اخلارج .ومع اأن الب�شائع االأجنبية ّ
االإقت�شادي الهاج�س الوحيد الذي يدفع بباعة الب�شائع ربحا على الباعة ،اإ ّال اأن العديد منهم ال يعتمد ال�شوق
ال�شينية اىل "التب�شيط" يف �شوق االأحد.
كم�شدر رزقهم الوحيد ،فالبع�س منهم ميلك متجراً
"الب�شاعة اجلديدة اإلها زبائن اأكرت وبطّ لع ربح خارج ال�شوق يعتا�س منه وياأتي يومي ال�شبت واالأحد
اتخذ مهنة
اأكرت "،يقول علي عبد الوهاب ،بائع االأدوات املنزلية .اإىل ال�شوق لبيع ب�شاعته ،والبع�س االآخر ّ
ويلقي علي �شويد الذي ال يزال يبيع التحف -اللّوم على اأخ��رى ميار�شها باقي اأي��ام االأ�شبوع ،فيما ي ّتكل عدد
ال�شيا�شات االإقت�شادية التي جتعل الباعة يبحثون عن منهم على املدخول الذي يجنوه يف ال�شوق.
معظم باعة التحف مت�شائمون يف نظرتهم اإىل م�شتقبل
ورواد ال�شوق عن التوفري.
لقمة العي�س مهما كلّف االأمرّ ،
رص
ي�
فيما
�شويد،
بح�شب
�شيني!"
ّو
ل
ك
ي�شري
"رح
ال�شوق.
ال�شينية
الب�شائع
موجة
�شويد رف�س االإن�شياق وراء
ّ
متم�شك ًا بالتجارة التي يجيدها والتي يعتربها جزء باعة "ال�شيني" على اأنهم لن يجتاحوا ال�شوق فهو �شيبقى
ّ
من الرتاث ،والتي مهما بلغ ح ّد االإ�شتهالك يف املجتمع �شوق ًا �شعبي ًا يجمع القدمي واجلديد .ويف النهاية� ،شتتحكّم
ال يزال لديها زبائنها .اإ ّال اأن ال�شواد االأعظم من الباعة عملية العر�س والطلب بطابع ال�شوق وم�شتقبله.

طرابلس

تراث

تجار العطور
ّ
العطارين
يهجرون سوق
الروائح الكريهة تق�سي على عطور وبخور �سوق العطارين
ما يدفع بع�ض التجار بهجر حمالتهم بحثاً عن اأماكن اأكرث رق ّيا.
�شحى �شما

يف اأحد ممرات اأ�شواق طرابل�س القدمية ،تطالع املارة
روائح كريهة ملخلفات االأ�شماك والدجاج واملياه النتنة،
البع�س قد يعتقد باأنه متواجد يف �شوق اخل�شار يف التبانة
والبع�س االآخر قد يفكر باأنه يف �شوق ال�شمك ،ويده�س املرء
عندما يعلم اأنه يف اجلزء املخ�ش�س للعطارين يف ال�شوق.
طغيان ب�شطات اخل�شار واملاأكوالت باالإ�شافة اإىل
اأكوام النفايات وعدم االإهتمام بنظافة ال�شوق دفع عدداً
من اأ�شحاب حمالت العطارة اإىل هجر هذا ال�شوق الذي
كان يق�شده النا�س يف املا�شي للروائح العطرة املنبعثة
منه والتي كانت ت�شعر زواره "باالإنتعا�س والطماأنينة"،
كما يقول اأحد رواد ال�شوق القدامى.
اأم��ام واقع ال�شوق امل�شتجد ،خرج عدد من بائعي
العطور من ال�شوق ليفتحوا حمالت جديدة يف اأج��زاء
اأخ��رى من املدينة يف �شاحة النجمة و�شارع عزمي
ويف اأبي �شمراء حفاظ ًا على مهنة ورثوها اأبا عن جد
منذ اأكرث من مئتي �شنة ،بينما بقى جزء اآخر منهم يف
حمالتهم متحدين الو�شع ال�شيئ الذي اآل اإليه ال�شوق.

االأح��وال فيه ليغادر اإىل مناطق اأخرى
اأكرث رقياً .اأما نحن فما زلنا �شامدين هنا
رغم امل�شايقات التي ن�شهدها يوميا".
تاريخي ًا ك��ان ال�شوق يبعث بالروائح
العطرة على امل�شلني يف جامع املن�شوري
الكبري من جهة وعلى زوار �شوق ال�شاغة
من جهة اأخ��رى ،وحتى االأم�س القريب
كانت �شيارات ال�شحن ال�شغرية ت�شل
حمملة باالأع�شاب ،اأما
اإىل مداخل ال�شوق ّ
اليوم فاأغلب الب�شائع التي تدخله هي
من اأ�شناف اخل�شار والفاكهة واالأ�شماك
واللّحوم حتى بات ال�شوق يفتقد اإىل اأب�شط
ال�رصوط ال�شحية.
"منذ ���ش��ن��وات ون��ح��ن ن�شمع وع���وداً
بتح�شني ال�شوق واإع���ادة ترميمه واإب���راز
طابعه االأث���ري مب��ا ل��ه م��ن اأهمية كربى
كونه يعترب قبلة لالأجانب الذين يبحثون

�شوق العطارين (�شحى �شما)

مبان مهددة
مبان اأثرية ،وهي ٍ
املعروف ان ال�شوق يقع يف منطقة ت�شم ٍ
بال�شقوط ونحن ن�شهد يومي ًا �شقوط بع�س من حجارتها على روؤو�س
املارة  ،وحتى القنطرة الكربى التي كان لها اهمية اأثرية ا�شبحت
ت�شكل خطراً من �شقوطها ملا قد ت�شببه من كارثة".
وي�شري مدير م�رصوع االإرث الثقايف املهند�س اأمري مو�شى اإىل وجود
درا�شة لرتميم �شوق العطارين �شمن املرحلة الثانية من امل�رصوع املمتد
اىل منطقة باب الرمل .وي�شيف :اأن امل�رصوع بانتظار التمويل الالزم
املقررة ،وهو �شريمم بنف�س الروحية التي رممت فيها
الإجناز االأ�شغال
ّ
باقي اأجزاء ال�شوق ،لكنه يرف�س الدخول يف التفا�شيل .ل�شوق العطارين
ق�شته اخلا�شة .فهذا ال�شوق ن�شاأ ليكون العيادة ال�شعبية العامة ،وانت�رصت
على جانبيه حمالت العطارة التي تبيع خمتلف اأنواع االأع�شاب الط ّبية،
والو�شفات ال�شعبية لالأمرا�س اإىل درجة اأن بع�س اأ�شحاب هذه املحالت
امتهنوا تركيب االأدوي��ة العربية وحت�شريها وفق و�شفات طبية قدمية
م�شتعينني بابن �شينا وغريه من االأطباء العرب القدامى يوم مل يكن هناك
من اأدوية جاهزة ،بل خربات وجتارب ناجحة يف مداواة بع�س االأمرا�س.
ن�شوء هذا ال�شوق يف موقعه الراهن كان مدرو�شا بعناية حيث �شاء
حاكم طرابل�س اململوكي ال�شلطان نا�رص قالوون بناء ال�شوق يف جوار
جامع املن�شوري الكبري ،وكان غايته من ذلك اإحاطة امل�شلني بروائح
العطور الزكية ملا يف ذلك من دالالت دينية �شعبية ،ومنها االأحاديث
النبوية التي ت�شري اىل اأنه من امل�شتحب اأن يتعطر امل�شلون حني يدخلون
لل�شالة ،ومن الروايات ال�شعبية تلك التي تتحدث عن طرد ال�شياطني
بروائح عطرة او بالبخور.

اأحد الباعة (�شحى �شما)

اآل ال�شهال من اأبرز العطارين الذين كانوا يف ال�شوق الذي
ذاع �شيته يف بالد ال�شام ،لكنهم هجروه اىل �شاحة النجمة
وتوزع االأبناء ففتح كل منهم حمالت عطارة يف اأكرث من
�شارع يف املدينة ،معتمدين على خربة يف معرفة االأع�شاب
متوارثة منذ اأجيال عدة.
بع�س اأ�شحاب الكار القدامى �شمموا البقاء يف
ال�شوق ،ومن بينهم اأحمد هاجر اأح��د الذين ميار�شون
املهنة منذ ث��الث��ني ع��ام��ا ،يجل�س يف حم��ل عطارته
واأ�شوات بائعي اخل�شار حتيطه من كل اجتاه .ويقول
اإن �شوق العطارة كان معلم ًا من معامل طرابل�س االأثرية،
ولكنه اليوم "اأ�شبح بحاجة اىل عناية اإلهية ".وي�شيف
"من ميلك ما ًال ي�شتطيع اأن يخرج من ال�شوق بعد تردي

عن االأماكن االأثرية داخل ال�شوق ،ولالأ�شف
ال تلتقط كامرياتهم �شوى م�شاهد الفو�شى
امل�شت�رصية "،يقول عمر يو�شف ،اأحد �شكان
ال�شوق.
ويتابع قائال :اأن ال�شوق مل يعد �شوق
للعطارين كما تدل عليه ت�شميته بحيث
مل يعد للعطارين مكان هنا بعد اأن غزته
املحالت وا�شت�رصت فيه الفو�شى .وقلّة
عدد حمالت العطارة لي�شت م�شكلة ال�شوق
االأ�شا�شية بل امل�شكلة هي يف و�شعه
غري املوؤهل يف ظل هذه الفو�شى الأن
يكون �شوق ًا جتارياً ،بح�شب قوله" .فمن قا�شدو ال�شوق (�شحى �شما)
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طرابلس
تتمة ال�شفحة االوىل

المباني األثرية في خطر
يف ظل غياب �شبه كامل لالأجهزة املعنية وللم�شوؤولني عن
حماية اآثار وتراث طرابل�س ،تلك املدينة اململوكية الثانية
بعد القاهرة والتي يرجع تاريخها اىل اأكرث من  700عام.
�شهدت املدينة العديد من املحاوالت لو�شع كثري من
مر على ت�شييدها اأكرث من مئة عام على الئحة
االأبنية التي ّ
جرد االأبنية التاريخية ،ملنع هدمها اأو الت�رصف فيها،
خ�شو�ش ًا يف ظل جلوء بع�س اأ�شحاب االأم��الك االأثرية
اىل ه��دم ق�شم منها ،واالإ�شتفادة من كونها مت�ش ّدعة
لي�شار اإىل هدمها اأو بيعها ليحل الباطون مكانها ،بينما
ت�شيع حجارتها الرملية زخارفها وف�شيف�شائها بني البيع
وال�رصقة والتلف .جنح الغ ّيورون على املدينة يف اإدخال
نحو  167معلم اأث��ري من اأ�شل اأك��رث من  360معلم ًا
قائما يف طرابل�س ،لكن ذلك مل يحل دون ج�شع البع�س
لالإ�شتفادة من م�شاحات هذه االأبنية وت�شييد �رصوح
باطونية اأو اإقامة م�شاريع جتارية خمتلفة.
وتوؤكد بلدية طرابل�س اأنها ت�شعى جاهدة �شمن
قدراتها على حماية الق�شور واالأبنية املدرجة ر�شمي ًا
على الئحة ال��رتاث ،حيث ي�شري رئي�شها ال ّدكتور نادر
الغزال اىل اأن البلدية قامت حتى االآن باإيقاف هدم
ق�رصين يف طرابل�س ،موؤكدا اأن املحافظة على الرتاث
هي من اأولويات عمل املجل�س البلدي.

ثقافة

ي�شيف "غزال" اإىل اأن امل�شكلة تبقى يف قيام بع�س
من لديهم نفوذاً يف املدينة ب�رصاء مبان اأثرية وحماولت
هدمها وحتويلها اإىل مبان ع�رصية ،من خالل االإلتفاف
على القوانني التي حتمي تلك املباين ،ويثني الغزال
على امتالك االأماكن الرتاثية من قبل القطاع اخلا�س
فقط يف حالة الرغبة لتفعيل دورها كمواقع اأثرية ولي�س
العمل على ت�شويهها.
وقد اأثارت موؤخراً رغبة اأحد املالكني الطرابل�شيني
بتحويل اأح���د معاقل ال��ف��ن يف طرابل�س يف القرن
املا�شي وهو م�رصح االإجن��ا اإىل مول جتاري عا�شفة
متام �شالم خالل
من االإ�شتنكار .وقد قام وزير ال ّثقافة ّ
واليته باإعالن اإبقاء املعلَم على الئحة االآثار واأ ّنه على
اأ�شحاب هذا املعلَم اإعادته اإىل ما كان عليه �شابقاً.
مت اإ���ش��دار القرار رق��م 137
حتركت
البلدية و ّ
ّ
عندها ّ
الرامي بعدم اإ�شدار رخ�شة للهدم واإعادة املبنى اإىل ما
ّ
خم�ش�شة لهذا املو�شوع.
كان عليه وفق ًا لدرا�شة
ّ
الرتاث
وي�شري ع�شو املجل�س البلدي ورئي�س جلنة ّ
واالآثار الدكتور خالد تدمري ،اإىل ا ّأن قرار البلدية رقم
 137هذا بقي �شاري املفعول اإىل حني اإ�شدار قرار جديد
من وزارة الثقافة ي�شمح للمنتفعني بهدم داخل املبنى
مما يتنافى مع
واملحافظة على امل�شهد اخلارجي له ّ
قيد
اأب�شط املبادئ التي
يتوجب على وزارة ال ّثقافة ال ّت ّ
ّ
بها .ويقول تدمري :اإن م�رصح االإجنا واإىل جانبه فندق
روي��ال ي�شهدان على تاريخ طرابل�س احلديث كلّه ومت
تاريخية يف م�رصح االإجن��ا
م�رصحية
تقدمي عرو�س
ّ
ّ

ما تبقى من م�رصح االإجنا (نورالهدى اأفيوين)

بع�شها كان مناه�س لالإنتداب ،اإىل جانب اإ�شت�شافة
اأهم املطربني العرب اأمثال "ا ّأم كلثوم".
�ري��ة يف
�
أث
ال
ا
املواقع
ويلفت تدمري اإىل اأن معظم
ّ
خا�شة والباقي منها اأوقاف ،حيث
طرابل�س هي اأمالك ّ
ا ّأن الدولة اللبنانية ال متلك �شوى قلعة طرابل�س بينما
البلدية برج �شاعة ال ّتل ،كا�شف ًا اأ ّن��ه منذ �شنتني
متلك
ّ
أندل�شية مزخرفة من ق�رص عز ال ّدين
ا
عقود
�رصقة
جرى
ّ
يف منطقة باب احلديد قبل حرق الق�رص على الرغم من
تنفيذ م�رصوع اإحياء االإرث ال ّثقايف يف املنطقة.
ويختم الدكتور تدمري م�شدداً على اأهمية احلفاظ
على املواقع الرتاثية وتفعيلها وا�شتثمارها ب�شكل جيد
املقومات
الأن هذا يغني ال�شياحة يف املدينة وهو من
ّ
الوحيدة التي ميكن اأن تعي�س عليها طرابل�س.

أصدقاء قصر نوفل يتحركون

بادرة �سبابية طرابل�سية لتحويل ق�سر نوفل اإىل �سرح ثقايف بعد عقود من االإهمال.
اأماين العلي

"ما تخيلتا فا�شية لها ال��درج��ة ...وي��ن تالميذ
املدار�س واجلامعات؟" عبارة اأطلقها الطالب اإ�شماعيل
قان�شوه (� 24شنة) عند زيارته للمكتبة العامة يف
ق�رص نوفل بحث ًا عن مراجع قانونية ت�شاعده يف اإعداد
ر�شالة ماج�شتري يف قانون التجارة الدولية ،وهي ب�شكل
تعرب عن واقع حال املكتبة اليوم.
عفوي ّ
فاملكتبة التي ت�شم ع�رصة اآالف كتاب حول االأدب
لبنانية
وال�شعر واجلغرافيا وغ��ريه��ا ومو�شوعات
ّ
وعاملية باالإ�شافة اإىل قاعة للمحا�رصات تعاين من ّقلة
الزوار ونق�س يف عدد املوظفني.
املتحم�شني للق�رص
هذا الواقع ا�شتفز جمموعة من
ّ
البلدي امللفت بالزخارف امللونة التي تزين اأ�شقفه
الداخلية وب�شكله الهند�شي الرتاثي املميز .لذا قامت
املجموعة ،حتت اإ�شم "اأ�شدقاء ق�رص نوفل" ،بالتن�شيق
مع بلدية طرابل�س بتح�شري برنامج ثقايف �شتوي متكامل
ميتد على ثالثة اأ�شهر ،من  12ت�رصين االأول وحتى 21
كانون ال��ث��اين .ويتخلل ه��ذا الربنامج ن��دوات ثقافية
و�شهرات مو�شيقية ومعار�س فنية ،ويهدف اإىل ت�شجيع
املواهب اجلديدة و"اإعادة النب�س" لق�رص نوفل ،بح�شب
اليا�س خالط وهو نا�شط اإجتماعي وموؤ�ش�س املجموعة.
ويقول خالط :اإن املجموعة التي اأُدرجت على موقع
"الفاي�شبوك" جنحت ب�شكل �رصيع ج��دداً با�شتقطاب
اهتمام وا���ش��ع م��ن اأه��ل املدينة اإذ اأن "الكثري من
الطرابل�شيني يبدون اهتمام ًا كبرياً بالق�رص ويتم�شك
العديد منهم بتاريخه وقيمته ".ورغ��م االإمكانات
الب�شيطة للمجموعة ا�شتطاعت اأن تعيد احلياة للق�رص
ولو جزئي ًا من خالل اأوىل ن�شاطاتها الثقافية.
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وتقول رئي�شة اللجنة الثقافية يف بلدية طرابل�س ال�شيدة
ف�شيلة ف ّتال ،اإن البلدية تبدي اهتماما بالغ ًا بالق�رص
ومبكتبته العامة" ،موؤكدة اال�شتعداد للقيام بكل ما يتطلبه
انعا�س املركز وحتويله اإىل ما يكاد يكون �شالونا اأدبيا".
لكن حما�شة البلدية ق��د ال تكفي .خ��الط ي��رى اأن��ه
باالإمكان تنظيم موا�شم ثقافية اأخ��رى اإال اأنها بحاجة
لتمويل ج� ّدي .وتعترب قاعة الندوات واملحا�رصات يف
الق�رص حا�شنة الأي ن�شاط ثقايف واأدب���ي ترغب اأية
جمموعة من املجتمع االأهلي واملدين القيام به وهذا بعد
احل�شول على موافقة رئي�س املجل�س البلدي ومن دون اأي
مقابل مادي .وقد مت اإن�شاء القاعة فور االإنتهاء من ترميم
الق�رص اإثر ت�رصره خالل احلرب اللبنانية .وتعددت اأوجه
ا�شتثماره منذ تاأ�شي�شه عام  1898فتم تاأجريه ل�رصكة نفط
العراق وحتول بعده اإىل نادي لكبار املوظفني اللبنانيني
واالإنكليز ثم حتول لفرتة من الزمن اإىل مطعم ومقهى ليلي
يتم ا�شتمالكه من قبل الدولة اللبنانية.
قبل اأن ّ
وق�رص نوفل املعروف اليوم مبركز ر�شيد كرامي
الثقايف البلدي ،تكرميا للرئي�س ال�شهيد ،قد مت تكري�شه
مركزا ثقافيا واجتماعيا من قبل الدولة اللبنانية عام
 1968بعد اأن كان ملك ًا خا�ش ًا لعائلة نوفل.
وت�شري ال�شيدة راوية �شايف ،امل�شوؤولة عن املكتبة منذ
العام  ،1977اإىل توقف ال�شباب ب�شكل عام عن القدوم
اإىل مكتبة الق�رص للمطالعة اأو الإجراء املناق�شات الثقافية
واالأدبية منذ حوايل �شت �شنوات .وتقول :اإن زوار املكتبة
اليوم هم من "اأهل البيت وباتوا ي�شكّلون عائلة �شغرية" اإذ ال
يتجاوز عدد الوافدين الع�رصة اأ�شخا�س يوميا وقد متر اأيام
دون اأن يدخل املكتبة اأحد .وتعلّل �شايف ال�شبب اأن "الك ّل

درج ق�رص نوفل (اأماين العلي)

بات يف�شل قراءة الكتب االلكرتونية وت�شفح ال�شحف على
االإنرتنت فلم يعد اأحد يويل الكتاب اأهمية كما يف ال�شابق".
ولتحديث حمتوى املكتبة ،ي�شري خالط اإىل �رصورة
توقيع عقد يجعل املكتبة كغريها من املكتبات العامة
يف لبنان ،اي �رصيكة ل��وزارة الثقافة ،ومبوجبه مت ّد
ال���وزارة املكتبة ب��االإ���ش��دارات احلديثة ل��دور الن�رص
وبالكتب التي ت�شل اىل الوزارة ب�شكل دائم كهبات.
ويقول البع�س :اإن اإح��دى االأ�شباب التي تقلل من
رغبة النا�س يف زي��ارة املكتبة هو حميطها ال�شعبي
والذي يفقد الق�رص الكثري من قيمته واأهميته ويحول
دون اأن ترتاده �رصائح املجتمع كافة .ويرى العديد من
املراقبني لو�شع الق�رص كالنا�شط خالط اأن على البلدية
اإ�شتمالك املحال املحيطة بالق�رص وحتويلها اإىل ما
يتنا�شب وطبيعة املركز الثقافية.

طرابلس

اإدارة

متى يتم تحديث
أتوستراد «الموت»؟

ي�ستمر اأتو�سرتاد "املوت" بح�سد اأرواح �سكان املنية دون وجود بوادر ح ّل ملمو�سة من قبل امل�سوؤولني.
عبدالرزاق ال�شاج

بكثري من االأمل ،ي�شتذكر احلاج ح�شن ماأ�شاته بفقدان
ولده يو�شف ،وقعت احلادثة منذ  12عام ًا حني كان
يو�شف� 21 ،شنة ،يقطع الطريق على دراجته النارية
للذهاب اإىل مكان عمله يف ال�شطر االآخر من اأوتو�شرتاد
املنية حني مرت �شاحنة م�رصعة وده�شته.
وحتى اليوم ي�شعر والد يو�شف اأن امل�شوؤولني كانوا
�شبب ًا يف الكارثة التي حلّت على عائلته ،خ�شو�شا اأن العديد
من �شكان املنية القوا حتفهم اأثناء عبورهم لطريق املنية
تق�شم املنطقة اإىل
الدولية التي متتد حتى العبدة ،حيث ّ
ق�شمني دون تاأمني عدد كاف من املمرات واجل�شور للم�شاة.
وقد �شهدت هذه الطريق التي باتت تعرف ب�"اأتو�شرتاد
املوت" حوادث عديدة راح �شحيتها اأكرث من  500قتيل
و 1200جريح منذ اإن�شائها يف العام  1998بح�شب
التقارير املف�شلة للدفاع امل��دين وال�شليب االأحمر
واالأجهزة املخت�شة والتي يعود تاريخها اإىل عام .2004
واليوم ،بات "اأتو�شرتاد املوت" يرتبط يف اأذهان
النا�س مب�شاهد متكررة حلوادث �شري و�شدم واأحيان ًا
كثرية حلاالت وقوع يف حفر ت�شببت بها اأعمال ال�شيانة
املتوقفة منذ �شنوات والتي تتجدد فقط مع كل ا�شتحقاق
�شيا�شي .هذا باالإ�شافة اإىل املفارق والفتحات الع�شوائية
واإ�شارات املرور املنحنية واملغطاة ب�شور املر�شحني
لالإنتخابات.
يرى رئي�س بلدية املنية ،م�شطفى عقل ،اأن م�شوؤولية
حوادث ال�شري ب�شكل عام ال تقع على عاتق الدولة فقط اإمنا
يت�شارك ق�شم من امل�شوؤولية املواطن نف�شه ،الذي ال يتبع
اأنظمة ال�شري يف اغلب االأحيان .لكنه ال ينكر اأن اأتو�شرتاد
املنية هو اأ�شواأ منوذج لطريق دويل ممكن اأن يربط بلدة
بالعامل اخلارجي كما هو حال طريق املنية  -العبدة.
ويرف�س عقل ت�شميته باالأتو�شرتاد الأنه بح�شب ما
يقول ال يحمل اأدنى املوا�شفات من ناحية ال�شالمة العامة
اأو التجهيزات االأ�شا�شية مثل اإ�شارات ال�شري وغريها ،ناهيك
عن احلفر املنت�رصة على امتداد االأتو�شرتاد من العبدة اإىل
امللولة معترباً اأن م�شوؤولية االأتو�شرتاد و�شالمته تقع
ب�شكل مبا�رص على وزارة االأ�شغال ونواب املناطق املعنية
كعكار واملنية وال�شنية وطرابل�س وي�شتغرب اأن اأغلب

اإدارة
جميل فتفت

النواب ي�شلكون هذه الطريق دون التفكري يف املطالبة
ب�شيانة االأتو�شرتاد ومعاجلة م�شاكله املتعددة.
وال يخفي عقل اأن املخطط الذي اأعد الإقامة االأوتو�شرتاد
كان يعرتيه الكثري من االأخطاء فهو مل يلحظ قانون التنظيم
�شمن فتحات كانت
املدين وال اإقامة ج�شور اأو منافذ بل ّ
ومل تزل �شبب ًا اأ�شا�شي ًا للحوادث ووقوع ال�شحايا ،كما ي�شري
عقل اإىل اأن م�شاريع االإ�شت�شالح التي اأقيمت مل تكن كافية.

احلفر تغزو اتو�شرتاد املنية (عبدالرزاق ال�شاج)

وقد جرت حماوالت عديدة يف املا�شي الإعادة تاأهيل
طريق املنية الرئي�شي حتى العبدة كان اأهمها يف العام
 2004وكان يهدف اإىل تو�شيع وتعبيد الطريق مع حلظ
لالإنارة وم�شارب املياه واإقامة حواجز واإ�شارات مرور
"مبوا�شفات عاملية" ،وبح�شب �رصكة "هومان للهند�شة
املحدودة" ،وهي اجلهة التي التزمت تنفيذ امل�رصوع.
وي�شري تقرير �شحايف حينها اإىل اأن امل�رصوع يقوم
اأي�ش ًا على اإن�شاء اأربعة اأنفاق و�شتة ممرات وتبلغ تكلفته
االإجمالية نحو  11مليون دوالر ومدة تنفيذه  540يوماً.
وبعد م�شي � 6شنوات مل يكمل امل�رصوع طريقه اإىل
التنفيذ الكامل ،وحتى اليوم مل ينجز اإال القليل وذلك
لالإختالف يف ال��راأي حول اجل��دوى منه .ومنذ اأع��وام
مت ت�شييد  3ج�شور للم�شاة ولكن امل�شافة بينها
قليلةّ ،

مساء
غياب اإلنارة
ً
يجعل أسواق طرابلس مقفرة

اإ ّنها ال�شاد�شة والن�شف من م�شاء يوم االإثنني ،لكن
مقفرة وكاأن ال�شاعة ت�شري اإىل
اأ�شواق طرابل�س القدمية
ّ
ما بعد منت�شف الليل ،املحال واملقاهي مقفلة والبع�س
القليل من املواطنني يف ال�شوارع يجهدون لتبيان معامل
الطرقات و ُي�رصعون يف م�شيهم خوف ًا من اأن ي�شيبهم
مكروه ب�شبب �ش ّدة العتمة.
ي��رى العديد من القاطنني يف ال�شوق واأ�شحاب
االأع��م��ال فيه ،اأن غياب االإن���ارة العامة يف كثري من
االأحيان توؤثر على حركة النا�س ليالً" .تدق ال�شاعة
م�شاء ،ينقطع التيار الكهربائي ،واأنوار املحال
ال�شاد�شة
ً
التجارية ال تنفع لتنري ال�����ش��وارع ،فت�شعف احلركة
تدريجي ًا وم��ن ث� ّ�م ن�شطر لنغلق حمالنا ونعود اإىل
ّ
منازلنا "،يقول عبداملجيد املري (تاجر و�شاحب حمل

األب�شة) .وي�شيف :اأ ّنه يف معظم بلدان العامل تظل حركة
النا�س حتى منت�شف الليل وكذلك املحال التجارية
تبقى مفتوحة ل�شاعات متاأخرة لت�شتقبل الزبائن .ونحن
نرى اأن تاأمني االإن��ارة ب�شكل دائ��م ل�شوارع طرابل�س
والأ�شواقها �شيوؤثر كثرياً على اإنعا�س االإقت�شاد خ�شو�ش ًا
متر بو�شع اإقت�شادي ومعي�شي �شعب.
وا ّأن املدينة ّ
وي�شري ا ّأن هذا االأمر مهم جداً لت�شجيع اأكرب لعملية
البيع وال�رصاء خ�شو�ش ًا ال ّأن بع�س العائالت واأرباب
املنازل ال تنتهي من اأعمالها وم�شاحلها اإال عند ال�شاعة
م�شاء وتكون حينها االأ�شواق مقفلة.
اخلام�شة
ً
من جهته ،يوؤكد ع�شو جمل�س بلدية طرابل�س ع ّزت
دبو�شي ،على اأهمية االإنارة
الليلية كونها ت�شاهم كثرياً
ّ
يف اإنعا�س االإقت�شاد الطرابل�شي .ويقول" :هناك م�رصوع

كبرية فهي تبلغ  2كيلومرت كما اأنها تقع يف مواقع ال
مت
ي�شلكها كثري من النا�س .اأما بالن�شبة لالأنفاق ،فقد ّ
اإيقاف امل�رصوع بعد موجة من اخلالفات التي ع�شفت
باملنطقة على خلفية اإقامة هذه االأنفاق.
ويروي نائب املنية ال�شابق �شالح اخلري تفا�شيل
ظروف اإقامة الطريق الدولية واالأ�شباب الرئي�شية التي
ترواحت بني اأمنية يف ذاك الوقت ،وتنظيمية لل�شري،
معترباً اأنه يف بادىء االأمر مل يكن خمطط ًا اإقامة اأتو�شرتاد
اإمنا كانت الطريق عبارة عن و�شلة لتحا�شي املرور يف
خميم نهر البارد املكتظ ال��ذي ك��ان ي�شبب ازدحاما.
وي�شري اخلري اإىل اأنه بعد ت�شييد الطريق بتمويل من منظمة
مت تلزمي
االأوبك جلعله نقطة و�شل بني طرابل�س وعكارّ ،
درا�شته فيما بعد ل�رصكة يونانية راأت اأنه من املمكن ح ّل
امل�شاكل الناجمة عنه واملتمثلة باحلوادث و�شوء التنظيم
وذلك عرب اإقامة اأنفاق عند ثالث حماور رئي�شية .اإال ا ّأن
املو�شوع اأثار حفيظة بع�س اأ�شحاب املحال التجارية
يف املنية الذين روؤوا يف املو�شوع قطع ًا الأرزاقهم
وتعطي ًال مل�شاحلهم .ويت�شاءل اخلري" :هل كان يجوز
ن�شف م�رصوع باأكمله اإر�شا ًء لبع�س املوؤ�ش�شات؟"
وبح�شب النائب احلايل كاظم اخلري تكمن امل�شكلة
يف كيفية اإر�شاء اأ�شحاب امل�شالح واإقناعهم ب�رصورة
العمل الإقامة هذه االأنفاق .اإال اأنه ال يخفي نيته االإ�رصار
على متابعة م�رصوع تاأهيل االأتو�شرتاد الأنه قد يت�شبب
باإيقاف م�شاريع اأخرى كاأتو�شرتاد ال�شنية � املنية يف
حال مل ي�شتاأنف العمل عليه.
يقول عبداهلل �شبحية ،تاجر اأدوات �شحية ،اإن
اأتو�شرتاد املنية هو باب رزق وباب م�شائب يف نف�س
الوقت ،الفت ًا اىل اأنه �رصيان اإقت�شادي ملنطقة املنية
حيث مير على الطريق مواطنون من جميع املناطق
ويق�شدون بع�س املحال يف املنطقة .ولكنه يف الوقت
نف�شه مكان لوقوع احلوادث.
ومي�شي املواطنون عبورهم الطريق يف حرية من
اأمرهم فيخرتعون حلو ًال مل�شاكلهم م�شتغلني الت�شيب
احلا�شل وغياب القانون .بع�شهم يجتاز الطريق م�شي ًا
حتت ج�رص للم�شاة خمافة اأن ت�شيع عليه حلظات يف
خطوات زائ��دة يقطعها من على اجل�رص ،بينما �شائقو
ال�شيارات يت�شارعون على اأحقية املرور والبع�س االآخر
ي�شتمر يف اخت�شار الطريق عرب امل��رور عك�س ال�شري.
واحلل ينتظر اأن تتقل�س الهوة بني اأ�شحاب امل�شالح
من جهة وامل�شوؤولني يف منطقة املنية من جهة اأخرى
حتت �شعار "مكانك راوح".
من البلدية لالإتفاق مع اأ�شحاب املولدات الإنارة االأ�شواق
الداخلية وطرابل�س عموم ًا و ُيعمل عليه حالياً .ولكن
امل�شكلة االأ�شا�شية هي التمويل .ونحن نطالب اأي�ش ًا
وتدخل وزارة الطاقة للتعاون وامل�شاهمة يف
بالتعاون
ّ
االإنارة ".وي�شري اإىل ا ّأن االإنارة الليلية موجودة لكنها
غالب ًا ما تخ�شع كباقي مناطق طرابل�س لتقنني قا�س.
ويختم دبو�شي منا�شدا �شيا�شيي طرابل�س التعاون للحد
من احلرمان الذي تعاين منه املدينة .تاأمني االإن��ارة
الليلية قد يحتاج اإىل ت�شافر جهود القطاع اخلا�س
اأي�شاً ،وقد طالب يف هذا االإط��ار رئي�س جمعية جتار
طرابل�س فواز احللوة ،اأ�شحاب املولدات بالتربع باإنارة
ال�شوارع لتن�شيط احلركة يف املنطقة .وقال اإ ّنه منذ عقود
قام رجل االأعمال وال�شيا�شي النائب الراحل ،موري�س
فا�شل ،مب�رصوع الإن��ارة ال�شوارع الداخلية واجلوامع
والكنائ�س على نفقته اخلا�شة وحينها وكانت احلركة
متتد حتى ال�شاعة العا�رصة م�شاءاً واأكرث اأحياناً .ولكن
امل�رصوع توقف بعد �شنوات من بدايته وذلك الأ�شباب
مازالت جمهولة.
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طرابلس

األرصفة :مساحة لراحة المشاة
أم لعرض البضائع؟

اإدارة

ت�ستمر التعديات على االأر�سفة يف ظل عدم قدرة ال�سلطات املحلية على �سبط املو�سوع.
نورالهدى اأفيوين

على اأح��د اأر�شفة طرابل�س ،يف منطقة ب��اب الرمل،
ي�شتوقف املارة اإنت�شار ع�رصات الكرا�شي والطاوالت� ،شباب
ي�رصبون االأركيلة ويتحادثون .هذا امل�شهد الذي يتكرر يف
اأماكن كثرية من املدينة يخت�رص ما اآلت اإليه اأر�شفتها.
بدل اأن تكون امل�شاحة املخ�ش�شة للمواطنني الذين
يتنقلون على اأرجلهم" ،جتتاح" االأر�شفة اليوم عربات
امل�رصوبات وامل�اأك��والت اإ�شافة اإىل "ب�شطات البالة
و�شيديهات املو�شيقى واالأف��الم املقر�شنة" وب�شائع
بع�س املحالت التي تعترب الر�شيف "ملك ًا خا�ش ًا" لها،
مما يجعل ال�شري على الر�شيف براحة �شبه م�شتحيل
ويجربهم على امل�شي حيث متر ال�شيارات.

باعة متجولون ي�شغلون الر�شيف (نورالهدى اأفيوين)

"ال ّتع ّدي على االأر�شفة يجرب امل�شاة
املخ�ش�س
ال�شري على الطّ ريق
ّ
على ّ
تعر�شهم
للمركبات ويزيد من اإحتمال ّ
حل�����وادث ال ّده�س "،ي��ق��ول اإل��ي��ا���س
ال�شويري ،رئي�س جلنة النقل الربي يف
ّ
منظمة ال�شالمة العاملية وممثل املنظمة
لدى االمم املتحدة.
البلدية ،الدكتور نادر
ويعلّل رئي�س
ّ
الغزال ،م�شاألة ال ّتعديات على االأر�شفة
اإىل عدم قدرة ال ّنا�س على ا�شتيعاب ا ّأن
رفاهيتهم وحمايتهم البد واأن تكون مقهى يحتل الر�شيف (نورالهدى اأفيوين)
ّ
حتت مظلّة القانون .ويقول اأن التعديات تعترب "ت�شويه ًا فر�س الغرامات واإزال��ة التعديات يدفع املتعدين من
جتار وغريهم اإىل التمادي يف "ا�شتباحتهم" لالأر�شفة.
للمنظر العام وحل�شارية املدينة".
إزالة
ا
ب
ة
معني
وحدها
البلدية
وي�شيف الغزال "ا ّأن
التجارية
ّت
ال
املح
إحدى
ا
�شاحب
م�شعود،
حممد
ويقول
ّ
ّ
ّ
"البلدية ت�شمح مبرت
ال ّتعديات من خ��الل اإزال��ة االأع��م��دة التي تو�شع اأم��ام يف زقاق ال ّنملة يف طرابل�س القدمية:
ّ
املحالّت وعلى االأر�شفة والطّ رقات من قبل �رصطة
البلدية واحد قدام حمل كل واحد ب�س منحط اأكرث ال ّأن القانون
ّ
اإ ّال اأن االأمر ال ميكن اأن يح�شل "بني ليلة و�شحاها".
منو عم يطّ ّبق ".وبراأيه ،اإن ال ّدولة هي امل�شوؤول اال ّأول
بلدية طرابل�س ،ا ّأن عن تطبيق القانون فيما يخ�س التع ّدي من قبل اأ�شحاب
ويقول عزام زيلع ،موظّ ف يف ّ
مالية ما بني  100و 120األف املحالّت والب�شطات والعربات اإ ّال اأنها تقف موقف
البلدية تفر�س غرامة ّ
ّ
ة
بتهم
ما،
ر�شيف
على
معتدي
كل
على
ة
لبناني
لرية
"املتفرج" الأ ّنها باالأ�شا�س "غري قادرة على تاأمني بديل
ّ
ّ
ّ
�شوء اإ�شتخدام املرافق
العامة ،ولكن عدم الت�شدد يف للقمة العي�س لهوؤالء "،يف ظل و�شع اإقت�شادي �شعب.
ّ

عبدالرزاق علي ال�ساج
العمر � 25 :شنة

العمر� 21:شنة.

االإخت�شا�س اجلامعي :معلوماتية وبرجمة.
املهنة :معلوماتية وبرجمة.
"هديف من الكتابة هو حماولة ت�شليط ال�شوء على العديد
من املوا�شيع احلياتية التي تهم ال�شباب وتخ�شي�س م�شاحة
لهم ليعربوا عن راأيهم وليمار�شوا دورا يف احلقل العام".

"حني ترى وال تتكلم كارثة ،ولكن حني ترى وتتكلّم تكون
�شلكت طريق التغيري ..تغيري الواقع املرير الذي نعي�شه!!
واأنا هنا لهذه الغاية".

اأماين العلي

نور الهدى اأفيوين

العمر� 22:شنة.

االإخت�شا�س اجلامعي :طالبة يف اجلامعة اللبنانية � -شنة
رابعة  -لغة فرن�شية واآدابها.
"�شيتغري الواقع متى بداأنا بذاتنا وبكل ما يكبلنا ،فلنخلع
عباءة التفرد واالأنانية ولنتعلم املحبة من جديد ،ولن�شعى
دوم ًا لتثقيف اأنف�شنا".

جودي اال�سمر

العمر� 21:شنة.

االخت�شا�س اجلامعي :اللغة الفرن�شية واآدابها�/شنة رابعة.
املهنة :نا�شطة يف جمال التنمية االجتماعية.
"كلما و�شعت نقطة على حرف زدت يقين ًا اأن طرابل�س مدينة
تتمتع بحظ وافر من العنا�رص والفر�س التي تعينها على
النهو�س بو�شعها الراهن .والتخطيط الب ّناء هو القادر على
توظيفها لت�شتعيد مرافق املدينة األقها على كافة اال�شعد".

النا�رش :املركز اللبناين للدرا�صات

�س.ب� - 55215 :.شن الفيل ،بريوت ،لبنان.
تلفون - 01/486429 :فاك�س01/490375 :
www.no2at3al7ourouf.com
tripoli@no2at3al7ourouf.com
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جميل فتفت

االإخت�شا�س اجلامعي :هند�شة كومبيوتر وات�شاالت.

العمر� 21:شنة.

االإخت�شا�س اجلامعي :علوم �شيا�شة واإدارية.
املهنة :مرتجمة.
ال�شوء
"اأردت من خالل ال ّن�رصة التي بني اأيديكم اأن اأ�شلّط ّ
أ�شا�شية التي ترزح بها طرابل�س ،وهي
على بع�س امل�شاكل اال
ّ
ي�شبب جتاهلها املزيد من
الذي
ّقيل
ث
ال
ُت َعد م�شاكل من ال ّنوع
ّ
امل�شاكل واالأزمات ُتع َت َرب املدينة بغنى عنها".

�سحى �سما

العمر� 22:شنة.

االإخت�شا�س اجلامعي :لي�شان�س يف ادارة املوؤ�ش�شات وال�رصكات.
املهنة :درا�شة وتنفيذ م�شاريع �شبابية مع جمعية ال�شبان
امل�شيحية.
"كل �شوت الو �شدى و�شوتنا هو قلمنا وكتابتنا واكيد رح
يجي يوم ويرتدد �شوتنا وين�شمع ال�شدى وتنحل ق�شيتنا،
فخلينا نبقى كلنا ب�شوت واحد".

اأمل ديب

العمر� 22:شنة.

االإخت�شا�س اجلامعي :ماج�شتري اإعالم يف جامعة البلمند.
بدي حطّ ن عاحلروف".
"ملاذا اأكتب؟ الإنو عندي كم نقطة ّ

