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النقاط األولى
يعد املجتمع اللبناين جمتمعا فتيا.
وعليه ف��اإن على العن�رص ال�شبابي ان
ي�شكل الع�شب وقوة الدفع نحو امل�شتقبل.
اال ان الواقع اللبناين ال يعك�س ذلك بل
يت�شح باأن فئة ال�شباب مهم�شة ل�شالح
ف��ئ��ات اخ���رى عمرية وف��ك��ري��ة خمتلفة
تتحكم بالقرار وتدير الدفة ال�شيا�شية
واالقت�شادية واالجتماعية والفكرية
والتنموية.
من هنا ،ف �اإن م�رصوع «نقاط على
احل��روف» يطمح اإىل تغيري ه��ذا الواقع.
فامل�رصوع هو حماولة �شبابية لو�شع
«ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احل����روف» واالأم�����ور يف
ن�شابها .التجربة التي ا�شتمرت حلواىل
�شهرين ،اثمرت هذه الن�رصة املوؤلفة من
جمموعة مقاالت كتبها �شباب جامعي
وعامل ت��درب��وا يف اط��ار امل�����رصوع على
اأ�ش�س ال�شحافة املكتوبة ومتت متابعتهم
عن ق��رب على يد �شحافيني متمر�شني.
هذه املقاالت تتوخى احليادية واملهنية
ويعرب ال�شباب من خاللها عن روؤيتهم
لواقعهم وواقع مدينتهم وقريتهم .ويهدف
امل�رصوع اإىل ت�شجيع ال�شحافة املحلية
يف بلد ق��وام��ه املركزية االإداري����ة حتى
يف املجال االإع��الم��ي .والفكرة مرتبطة
عن قرب باالإنتخابات البلدية االأخ��رية
اإذ ي��ح��اول امل�����رصوع ح��ث ال�شباب على
امل�شاركة يف العمل البلدي وو�شع ت�شور
للواقع البلدي امل�شتقبلي وط��رح حلول
مل�شاكل ال�شبان وامل��واط��ن��ني اليومية
وم�شاءلة امل�شوؤولني الذين مت انتخابهم
موؤخرا.
اثناء التح�شري للن�رصة ،ك��ان الفتا
م��دى حما�شة ه���وؤالء لي�شبح �شوتهم
م�شموعا .فالواقع ال ي�رص بل انه خمرتق
متاما بهاج�س الهجرة ال��ذي كثريا ما
يتغلب على حما�شة امل�شاركة والتغيري.
نحن نعي اأن جمموعة من املقاالت لن
تغري ممار�شات مهرتئة ومرت�شخة منذ
عقود طويلة ،لكننا واثقون اأن رحلة االألف
ميل تبداأ بخطوة .هذا امل�رصوع هو جزء
من خطوة اأوىل ير�شمها �شباب كرث يف
لبنان مل يياأ�شوا بعد ويحلمون مب�شتقبل
من �شنع ايديهم ولي�س واحدا ر�شمه لهم
الكبار.
واأخريا ،ال�شكر الكبري لكل من �شاعد اأن
ت�شبح فكرة امل�رصوع حقيقة وللبلديات
التي قدمت الدعم املعنوي واملكان الإقامة
دورة التدريب ال�شحايف.
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يف اأحياء طرابل�س املحرومة ،اأطفال ي�سلحون ال�سيارات
واآخرون يعملون يف حمالت البقالة واللحوم .ت�سرب الأطفال من
املدر�سة اأ�سبح ظاهرة يدق لها ناقو�س اخلطر.
ال�شاعة االآن العا�رصة والن�شف �شباحاً ،يتمتع وليد ال�شمان� 15 ،شنة،
بلحظات من الراحة يف اإحدى ور�س امليكانيك يف حي «الدفرتدار» ال�شعبي من
منطقة باب الرمل .يعمل وليد منذ اأربع �شنوات بعد اأن طرد من املدر�شة ب�شبب
غياباته املتكررة ،معلّال كرهه للمدر�شة ب�شوء املعاملة التي تلقاها من االدارة
واملدر�شني « :نا�س مئذيني ...كانوا ي�رصبوين كتري وي�شبوين».
ّ
حت�شه يخجل من �رصد تفا�شيل اأخرى ،وتعلم ان طالق والديه قد اأجربه
على البقاء يف هذا العمل ليعيل اأمه واأخوته ال�شتة الذين مل يلتحقوا اأي�شا
ي�شتمر بالعمل � 11شاعة كل يوم ما عدا االحد ،لقاء مبلغ
باملدر�شة .وهكذا،
ّ
ثالثني األف لرية اأ�شبوعيا.
وليد هو واحد من بني اأطفال كرث ،يت�رصبون من املدار�س يف طرابل�س
وخا�شة اأحيائها ال�شعبية للعمل قبل اأن تن�شج اأناملهم .ولت�رصب االأطفال
اأ�شباب عدة :اأهمها االو�شاع املعي�شية املرتدية وعدم املقدرة على متابعة
الدرا�شة والغرية من اأطفال �شبقوا يف الت�رصب لتحقيق ا�شتقاللهم املادي ،كما
يقول بع�س االوالد.
ترتفع ن�شبة الت�رصب يف بع�س مناطق طرابل�س مثل باب التبانة اىل 76%
لتكون االعلى على م�شتوى لبنان ،وذلك ح�شب درا�شة عينية الأحد طالب معهد
العلوم االجتماعية يف طرابل�س .ويبقى هذا الرقم بحاجة اىل التدقيق قيا�ش ًا اىل
ن�شبة  45%التي تعلنها اللجنة االجتماعية يف بلدية طرابل�س - .التتمة �شفحة 5

اإدارة

عمالة االأطفال ظاهرة متف�شية يف بع�س اأحياء طرابل�س (جودي االأ�شمر)

واقع السير
مخالفات وشتائم والمعالجات في مشاريع مؤجلة

نور الهدى اأفيوين

كابو�س القيادة يف و�سط طرابل�س هل ينتهي؟ م�سوؤولون
يتحدثون عن خطط ملعاجلة اأزمات ال�سري يف طرابل�س.

«ب�س ت�شوف �رصطي بتعرف لي�س يف عجقة �شري» ،هكذا كان
باخت�شار تعليق �شائق التاك�شي عند و�شوله اإىل اأب��رز مواقع
زحمة ال�شري يف طرابل�س ال ّداخل ّية -اإ�شارة التل .رافق هذا التعليق
اإط���الق العنان ل �الأب��واق وت��زاح��م لل�ش ّيارات وج��ه��ود لل�شائقني
لل�شباب ،وبع�شهم
للخروج م��ن م���اآزق االإن��ت��ظ��ار .بع�شهم جل �اأ ُ
بال�شمت ،والقليل الباقي ح��اول الرتفيه عن نف�شه
االآخ��ر اإكتفى
ّ
خ��الل العجقة برفع �شوت مذياع �شيارته ع� ّ�ل �شوت ف��ريوز يف
ال�شبيحة يغطّ ي على ال�شو�شاء التي تخرتقها �شفارة ال�رصطي.
ال�شري يف طرابل�س ت�شبه االأخطبوط يف
«ال يختلف اإثنان على اأن زحمة ّ
ت�ش ّعبها ،لذلك ينبغي معاجلتها بالو�شائل الف�شلى» ،هكذا اإ�شتهل رئي�س
ال�شري الطّ رابل�ش ّية.
بلدية طرابل�س الدكتور نادر غزال حديثه عن زحمة ّ
يعترب الدكتور غزال اأن اأوىل احللول للتخفيف  -التتمة �شفحة 2

زحمة ال�شري يف و�شط املدينة (نور الهدى اأفيوين)
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بيئة

شاطئ المنية

سباحة بين األوساخ
والحلول حبر على ورق
عبدالرزاق ال�شاج

احلر ي�ستد والنا�س يف املنية ترغب يف ارتياد ال�ساطئ ولكن التلوث والأو�ساخ
ل تزال تعيق الإ�ستمتاع بالطبيعة هنا .م�سوؤولون وخرباء يتحدثون عن واقع
ال�ساطئ والبحر يف املنية.
م��ع نهاية ك��ل ي��وم م��ن اأي���ام ال�شيف احل���ار ،ينطلق
ح�شان ( 19ع��ام� ًا ،عاطل عن العمل) اىل ال�شاطئ بق�شد
االإ�شتجمام بعيدا عن مكان �شكنه يف حي احلكر وهو اأكرب
االأح��ي��اء ال�شعبية املكتظة يف املنية .يف كل ي��وم ،يجتاز
ح�شان جمموعة ك��ب��رية م��ن النفايات قبل ال��و���ش��ول اإىل
ال�شاطئ حيث الرمال كما ي�شفها حمروقة ،وهذا الحتوائها

ال مكان لالإ�شرتخاء و�شط االأو�شاخ على �شاطئ املنية(عبدالرزاق ال�شاج)

على ال��ل��ون االأ���ش��ود ال��ن��اجت ع��ن اختالطها مبخلفات مياه
ال�رصف ال�شحي .هكذا هو حال �شاطىء املنية ال��ذي ميتد
من العبدة �شما ًال اإىل حمطة توليد الكهرباء يف دير عمار.
كميات كبرية من النفايات حتط رحالها ب�شكل يومي على
ال�شاطىء ي�شاف اإليها اأك��وام من خملفات حم��ال ت�شليح
تتمة ال�شفحة االوىل:

واقع السير...
من حدة االأزمة هو ت�شغيل اإ�شارات ال�شري عند مفا�شل ال�رصايني
االأ�شا�شية للمدينة وه��ي ،بح�شب قوله :خط البولفار� ،شارع
اجلميزات� ،شارع امل�شارف� ،شارع عزمي ،وطريق املئتني،
وي�شتدرك ب��اأن ه��ذا املو�شوع يحتاج اإىل مزيد م��ن الوقت.
وي��ق��ول غ���زال :اإ ّن���ه يف خ��الل �شهر اآب �شيتم اإ ّت��خ��اذ خطوات
ال�شري التي هي بحاجة اإىل �شيانة
الإع���ادة تفعيل اإ���ش��ارات ّ
كونها ت��ع��ود اإىل ال��ع��ام  ،1970م�شريا اإىل اأه��م��ي��ة زي��ادة
ال�شري وحت�شني كفاءتهم ملواجهة امل�شكلة.
ع��دي��د ���رصط��ة ّ
ال�شري يف منطقة التل يكون
ويرى رئي�س البلدية اأن تخفيف زحمة ّ
بتنظيم عملية ركن البا�شات و�شيارات التاك�شي يف و�شط املدينة،
الفتا اىل اأن حمطات ت�شفري �شتن�شاأ لهذا الغر�س كمحطة االإنطالق
ال�شّ مالية بالقرب من م�شتديرة نهر اأبو علي وحمطة االإنطالق
جنوبي املدينة.
ويقول امل�شوؤولون عن املحطة ال�شمالية اأنها جاهزة للت�شغيل
اإ ّال اأ ّنه يوجد خطاأ تقني يوؤخر بداأ العمل فيها ،اإذ ا ّأن املحطة تبعد
عن امل�شتديرة حوايل  500مرتاً مما ي�شتدعي نقلها ب�شكل مال�شق
للم�شتديرة .ومن املفرت�س اأن جتنب تلك املحطة دخول حوايل
ال�شري
 2500فان عمومي اإىل و�شط املدينة مما يخفف من حركة ّ
يف الو�شط ،اأما م�رصوع حمطة االإنطالق اجلنوبية فهو جاهز للتلزمي
واملحطة �شتكون مماثلة ملحطة الت�شفري ال�شمالية وهي بجانب
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ال�شيارات واجلزارين ال�شيما الدواليب البالية ،كلها ترفع يف
حمالت مو�شمية لتعود يف كل املوا�شم .وت�شاف اىل هذه
امل�شكالت اأقنية لل�رصف ال�شحي ت�شق طريقها بني ال�شخور
لتغو�س يف الرمول باأعماق البحر.
ويقول اخلرباء اأن تلوث ال�شاطئ يف املنية بات يوؤثر على
�شحة القاطنني �شاح ًال او مرتادي ال�شاطىء يف ال�شيف.
وتقول مديرة مركز طبابة ق�شاء املنية ال�شنية ،الدكتورة
ب�شمة �شعراين ،اأن هناك حاالت �شحية عديدة �شببها تلوث
مياه ال�شاطىء ومنها حاالت االإ�شهال والتقيوؤ وم�شاكل يف
اله�شم ،اإ�شافة اإىل فطريات جلدية .وترى �شعراين اأن توعية
النا�س اأهم من االإجراءات اأو حمالت التنظيف ،وتقول اأن هناك
غياب لدور البلديات واجلمعيات فيما يخ�س مو�شوع التوعية.
وت�شدد يف الوقت نف�شه على �رصورة اأن يكون وجه املنطقة
ح�شاريا ،واأن يكون �شاطىء املنية من اأجمل ال�شواطئ.
ويطال التلوث البحري ال��رثوة ال�شمكية اأي�شا ،اإذ يقول
الباحث الدكتور املهند�س م�شطفى الدهيبي (اأ�شتاذ وحما�رص
يف كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية) اأن الكائنات البحرية
مهددة ب�شبب التلوث الناجم عن املياه املبتذلة االآتية من
قنوات ال�رصف ال�شحي .وي�شيف :اإن البقع النفطية التي
تنتج عن الرمي الع�شوائي للمواد ال�شامة من قبل اأ�شحاب
حمالت تغيري الزيوت وفالتر ال�شيارات تزيد من تلوث البحر.
وي�شري اىل وجود ظاهرة جديدة وهي قيام معظم اجلزارين يف
املنطقة بالتخل�س من العظام واجليف على ال�شاطىء بينما
كانوا يرمونها يف و�شط البحر لكي تلتهمها االأ�شماك منذ
ويحمل الدهيبي م�شوؤولية التلوث اإىل البلديات املعنية
�شنوات.
ّ
التي براأيه تغ�س النظر اأو تتواطئ مع ما يح�شل من ممار�شات
م�رصة بالبيئة .ويقول« :لي�س هنالك م�شلحة للحفاظ على
البيئة وحماية ال�شاطىء ...واإذا وجدت فتكون على �شكل جلان
معطلة ال متلك اخلربة الالزمة».
ال�شري.
ال�شالم ،وكل هذا من �شاأنه اأن يخفّف من اأزمة ّ
م�شت�شفى ّ
وال �شك اأن املحطتني �شت�شاهمان بتنظيم عملية اأخذ التاك�شي اأو
احلافلة حيث ينزل الوافدون اإىل طرابل�س يف املحطتني كل ح�شب
الوجهة القادم منها ،ويجدون هناك �شيارات تاك�شي ي�شتقلونها
للتجوال داخل املدينة ،وهذا التدبري �شيكون له فوائد جانبية جلهة
زوار املنطقة الذين �شوف
اإ�شتفادة �شيارات االأجرة املحل ّية من ّ
حمطتي الت�شفري وياأخذون �شيارات االأجرة العمومية
ينزلون عند
ّ
لل ّتجوال يف املنطقة.
م�شكلة اإزدح��ام ال�شري لي�شت جديدة فلقد ورثتها البلدية
اجلديدة عن �شابقاتها ،ويف هذا االطار يرى رئي�س بلدية طرابل�س
ال�شابق املهند�س ر�شيد جمايل اأن مو�شوع زحمة ال�شري من
ال�شعب ج ّداً حله ،اإذ ال يوجد قدرة على اإ�شتيعاب عدد ال�شيارات
املوجودة يف طرابل�س ،الفتا اىل اأن هناك  150األ��ف �ش ّيارة
تدخل طرابل�س ب�شكل يومي ح�شب اإح�شاءات البلدية ،يف حني اأن
لل�شري هي  300كلم فقط» اأي ما يعادل �شيارة
«ال�شوارع املع ّدة ّ
واحدة يف كل مرتين .الفتا اىل عدم وجود طرق دائرية مما يجرب
ال�شيارات على اأن ت�شلك الطرقات �شمن و�شط املدينة.
وي�شري جمايل اىل اأن م�شاريع الإمتام خطوط جديدة لل�شري
حول املدينة �شتحل جزءا كبريا من امل�شكلة عند اإمتامها .ولقد
ال�شاحلي والذي ينتهي عند امليناء ومن
بدء العمل باالأوتو�شرتاد ّ
املتوقع اأن ي�شبح جاهزا خالل �شنة ون�شف اأو �شنتني .وقد و�شل
العمل عليه حتى االآن يف البداوي .وهكذا اأي�شا فا ّإن اأي داخل اأو
خارج من �شمال املدينة لن يعرب و�شط املدينة يف منطقة التل.
ال�رصقي وهو طريق يبداأ من �شهر
ي�شمى احلزام ّ
وهناك خط ثان ّ
العني يعرب بج�رص اإىل اأبي �شمراء ومن ثم الق ّبة بج�رص اآخر .وكال

دواليب واأو�شاخ تلوث �شاطىء املنية (عبدالرزاق ال�شاج)

ويرد رئي�س اإحتاد بلديات املنية م�شطفى عقل :اإن البلدية
تعمل على منع التعديات على ال�شاطىء ورمي النفايات ب�شكل
ع�شوائي فيه .وي�رصح عقل اأن دور البلدية يف الوقت احلايل
يتمثل باإزالة النفايات ومنع رميها حتت طائلة امل�شوؤولية،
موؤكداً ان النفايات التي ترمى على طول ال�شاطىء تتوىل بلدية
املنية اإزالتها ب�شكل دوري وكل من يخالف تتم مالحقته
واإجراء �شبط بحقه.
ويعرتف عقل باأن جميع اأقنية ال�رصف ال�شحي ت�شب يف
البحر ما يوؤدي اإىل تلوثه .لكنه يقول اأن العمل جار «على بدء
تنفيذ م�رصوع ربط اأقنية ال�رصف ال�شحى مب�شفاة التكرير يف
امليناء التابع الإحتاد بلديات الفيحاء ».ومن جملة احللول للحد
من م�شكلة النفايات ،يقول عقل :اإنه يجرى العمل على تنفيذ
املراحل االأخ��رية من م�رصوع معمل فرز النفايات يف املنية
واجلوار املمول من االإحتاد االأوروبي وباإ�رصاف وزارة التنمية
االإدارية ،وهو �شي�شتوعب يوميا  60طنا من النفايات التي يتم
فرزها اآليا ويدويا( .للمزيد ،قراءة املو�شوع �شفحة .)7
وي�شري عقل اىل اأن هناك خمططا الإن�شاء كورني�س بحري
على طول ال�شاطئ ال�شمايل ي�شمل اإزالة التعديات على االأمالك
العامة والنفايات التي ترمى على ط��ول��ه .وق��د �شدر يف
خ�شو�شه مر�شوم يف اآب .2004
ول��ك��ن يبقى ه��ذا امل�����رصوع ال���ذي يتوقع اأن ت��ك��ون له
انعكا�شات اإيجابية على البيئية االإقت�شادية يف املنطقة،
«حربا على ورق» حتى االآن.
اجل�رصين غري موجودين حالي ًا ب�شبب بع�س امل�شاكل التقنية التي
حتول دون ت�شييدهما.
ويوؤكد جمايل ا ّأن تنفيذ اجل�رصين يحل نحو  % 70اإىل % 80
ال�شري داخل املدينة ،متوقعا اأن يكون مل�رصوع التاك�شي
من زحمة ّ
البحري الذي هو قيد البحث حاليا اأثرا اإيجابيا يف حل امل�شكلة.
ويقوم امل�رصوع على ت�شيري ناقالت بحرية للركاب بني ميناء
جونية وبريوت وطرابل�س لتخفيف ال�شغط على االأوتو�شرتاد.
ويقول مدير مكتب التنمية املحلية يف البلدية ربيع عمر ا ّإن
ال�شري هي لي�شت من �شمن اإخت�شا�شات املكتب بل من
زحمة ّ
مهام �رصطة البلدية ،اإ ّال ا ّأن املكتب ميكنه يف امل�شتقبل امل�شاهمة
من خ��الل التوعية على اإ�شتخدام االأب���واق بطريقة ح�شارية،
التعاطي مع امل�شاة ،والنظافة العامة.
يف ال�شارع االأمر خمتلف ،فال�شتائم �شيدة املوقف وال�شاطر
ب�شطارته يف املزاحمة واإرتكاب املخالفات من اأج��ل امل��رور،
ولطاملا �شهدت وت�شهد املدينة م�شكالت من العيار الثقيل
ت�شل يف بع�س االأح��ي��ان اىل ح��دود اإط���الق ال��ن��ار يف خالف
«ال�شواقة بهالبلد زبالة ...اهلل ير ّيحنا من
على اأف�شلية املرورّ .
وه ّم البنزين» يقول وليد (اأ�شتاذ الفيزياء يف اإحدى
ال�ش ّيارات َ
ثانويات طرابل�س) والذي ي ّدخر من م�رصوفه ال�شّ هري ق�شط ًا من
«يفول» �ش ّيارته بالبنزين دون اأن ينقطع
املال كي ي�شتطيع اأن ّ
منه خالل قيامه برحالته الرتفيهية االأ�شبوعية مع عائلته.
اأما نرمني املغرتبة يف االإم��ارات العربية املتحدة فتقول «اأ ّنها
ال�شري»،
ال�شنة واأكرث ما يزعجها هو زحمة ّ
مرات يف ّ
تزور لبنان ّ 4
تف�شل ق�شاء حاجاتها «م�شي ًا على االأقدام».
لذا فهي ّ
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جمتمع

قصة البحث عن فرصة عمل

�شحى �شما

البحث عن عمل بالن�سبة ل�سبان طرابل�س عملية
م�سنية غالبا ما تدفع اىل الهجرة اأو الياأ�س .ق�سة
فتاة طرابل�سية تخت�سر معاناة ال�سباب العاطلني
عن العمل.
مل تتوقف هنادي يوما عن التفكري يف البحث عن فر�شة عمل.
هي فتاة يف ال�شابعة والع�رصين من عمرها انهت درا�شتها عام
 2005ونالت �شهادة ما�شرت يف الت�شوير ال�شعاعي ،وبالرغم
من اأهمية هذا االخت�شا�س فان اأبواب مراكز الت�شوير املنت�رصة
يف طرابل�س وال�شمال و�شوال اىل بريوت ما تزال مقفلة بوجهها.
تعي�س هنادي �شمن ا�رصة منغلقة ترف�س خروج الفتاة ،لذلك
فانها تق�شي معظم اوقاتها يف البيت بني التنظيف وم�شاعدة
اهلها يف اأعمالهم .وهي حتاول اأن ت�شد �شاعات فراغها يف
عل هذا ين�شيها همها.
ال�شباح وامل�شاء بتدخني االراكيلّ ،
ال يختلف اإثنان على اأن واقع ال�شباب يف جمتمعنا جتتاحه
البطالة ،وهي ت�شكل قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار يف اأي
حلظة اإن على ال�شعيد الفردي اأو على ال�شعيد اجلماعي .وميكن
القول اأنها باتت م�شكلة من م�شكالت الع�رص ،وهي تكرب ككرة
الثلج وترتجم يف اأغلب االأحيان باأزمات نف�شية ،واجتماعية،
واأمنية ،و�شيا�شية ،خ�شو�شا ان جيل ال�شباب هو جيل احليوية
والعمل واالإنتاج؛ الأنه جيل القوة والطاقة واملهارة واخلربة.
فال�شاب يفكر يف بناء م�شتقبله وحت�شني اأو�شاعه االقت�شادية
واالجتماعية ،باالعتماد على نف�شه ،من خالل اإيجاد فر�شة
عمل تلبي طموحه ،ال �شيما ذوي الكفاءات واخلريجني الذين
اأم�شوا ال�شطر املهم من حياتهم يف الدرا�شة والتخ�ش�س،
واكت�شاب اخلربات العملية.
وق��ب��ل ان ت��ي��اأ���س ،ام�����ش��ت ه���ن���ادي ث���الث ���ش��ن��وات
يف ال��ب��ح��ث ع���ن ع��م��ل يف ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات
وم���راك���ز ال��ت�����ش��وي��ر لتتلقى ال��رف�����س ع��اج��ال ام اآج���ال.

تقول هنادي وقلبها يعت�رصه االأ�شى« :املعرت متلنا ما عندو
دعم �شيا�شي ما بحياتو لح يتوظف».
قد تكون هنادي على ح��ق ،فطبيعة النظام ال�شيا�شي
الطائفي يف لبنان بداأت تنتج هذه االفة وت�شيطر على جميع
املوؤ�ش�شات ،كما ان مناف�شة اليد العاملة االجنبية لليد العاملة
املحلية هو احد اال�شباب البنيوية للبطالة ،ا�شافة اىل ان اجور
العمل الزهيدة وال�شاعات املعدودة ت�شاهم يف اف�شاء البطالة.
وتذكر هنادي انها وجدت عمل منذ �شنتني يف احدى مراكز
الت�شوير ولكنها رف�شت ب�شبب االجر ال�شهري الزهيد  250الف
لرية الذي عر�س عليها والذي ال يكفيها اجرة موا�شالت كما
تقول.
لي�شت ق�شية البطالة التي نتطرق اليها اليوم هي االأوىل
من نوعها ،بل على العك�س هي عينة من ماأ�شاة الغالبية
العظمى من اأبناء ال�شعب اللبناين الذي كان وال يزال يدفع
االأثمان الباهظة ب�شبب التقلبات ال�شيا�شية واالأمنية ،وهي
تتخطى اليوم اخلطوط احلمراء كلها ،وقد و�شلت االأمور اىل
حائط م�شدود ،خ�شو�شا اأن الو�شع املعي�شي القائم بات يهدد
�رصيحة كبرية من النا�س وينذر باأزمة خانقة.
ومن الطبيعي ان تدفع البطالة ال�شباب املتعلمني واأ�شحاب
الكفاءات اإىل الهجرة للعمل يف اخلارج ،ومع هجرة الطاقات
واالأدمغة اللبنانية ي�شفيد اخلارج من خرباتهم وقدراتهم على
االإنتاج يف مقابل نزف للقدرات املالية والفكرية يف لبنان.
ومع اأن الهجرة حتد من البطالة ،لكنها تت�شبب باأزمة الأن
معظم املهاجرين هم من ال�شباب الذين يغادرون اإىل غري
رجعة بعد تاأمني م�شتقبلهم ور�شم تفا�شيل حياتهم حيث هم.
تن�شم ه��ن��ادي اىل ع��دد كبري م��ن ال�شباب اللبناين
الذين يحملون الطموح عينه يف الهروب اىل اخل��ارج لكن
التقاليد العائلية واخل���وف م��ن املجهول يكبل حركتها

ويحد من طموحها لتجد نف�شها اأ�شرية اأربعة ج��دران تنفخ
بينهم دخ��ان االأرك��ي��ل��ة التي اأ�شبحت رفيقتها الدائمة.
توؤكد االإح�شاءات اأن هناك ع�رصات املاليني من العاطلني عن
العمل يف كل اأنحاء العامل من جيل ال�شباب ،وبالتايل يعانون
من الفقر واحلاجة واحلرمان ،وتخلف اأو�شاعهم ال�شحية،
اأو تاأخرهم عن الزواج وتكوين االأ�رصة ،اأو عجزهم عن حتمل
م�شوؤولية اأ�رصهم .وتفيد االإح�شاءات العلمية اأن للبطالة اآثارها
ال�شيئة على ال�شحة النف�شية ،كما اأن لها اآثارها على ال�شحة
اجل�شدية ،فنجد ن�شبة كبرية من العاطلني عن العمل يفتقدون
تقدير الذات ،وي�شعرون بالف�شل ،واأنهم اأقل من غريهم ،كما
جند اأن ن�شبة منهم ي�شيطر عليهم امللل ،واأن يقظتهم العقلية
واجل�شمية منخف�شة.
ومبقت�شى ما تقدم ينبغي اتباع نهج ملعاجلة م�شكلة بطالة
ال�شباب ،جلهة �رصورة االإ�رصاف على تكامل �شيا�شة ت�شغيل
ال�شباب وبراجمها ب�شكل اأكرث فاعلية مع �شيا�شات التعليم ،ومبا
ي�شهم يف احليلولة دون انتهاج �شيا�شات تربوية تعليمية واأخرى
ا�شتخدامية ت�شغيلية تتناق�س عمليا فيما بينها اأو تتناق�س مع
بع�شها البع�س ،وبحيث تراعى املناهج التعليمية بال�رصورة
احتياجات ال�شباب املهنية وجتنب قدر االمكان ال�شيا�شات
التعليمية والرتبوية املفرطة يف اجلانب النظري التي ال ت�شهل
اندماج ال�شباب يف عامل العمل بعد تخرجهم من الدرا�شة.
ويف هذا االإطار يلفت اخلرباء اإىل اأهمية االإعداد املهني والتقني
والنظام التدري�شي يف تخريج عمال يتنا�شبون مع حاجات
�شوق العمل للحد من ارتفاع ن�شبة البطالة.
وثمة �شوؤال يطرح نف�شه :كيف ميكن ان يكون امل�شتقبل
امام ال�شباب اللبناين الذي يتخرج باعداد كبرية من اجلامعات
واملعاهد التقنية يف ظل هذه البطالة امل�شتفحلة؟ واين يكمن
م�شري هنادي واأمثالها؟

�سيا�سة

صور السياسيين
ال ترفع الحرمان عن
الحارة البرانية
نور الهدى اأفيوين

ح�سور كثيف لل�سيا�سيني عرب �سورهم يف بع�س
اأحياء طرابل�س ،لكن هذا ل يعني اأن هناك من يلتفت
للمعاناة اليومية ل�سكان تلك املناطق.

تتزاحم �شور ال�شيا�شيني واملرجعيات الوطنية مبختلف
االأحجام على ابنية و�رصفات وحم��الت احل��ارة الربانية يف
اأ�شواق طرابل�س القدمية ،لتتحول احلارة الفقرية التي تعاين
حرمانا مزمنا اىل معر�س لل�شور ال ي�شفع لها يف توفري بع�س
اخلدمات اال�شا�شية ل�شكانها .لذلك فان ال�شيا�شيني يف احلارة
الربانية حا�رصين ب�شورهم فقط ،وغائبون عن تاأدية اأدوارهم
وواجباتهم التنموية واخلدماتية ،لكن املواطنني ما يزالون
يتم�شكون ب�شورهم.
«الأنو هو منيح معنا نحنا علّقنالو �شورة »،تقول منرية التي
تعلّق �شور اأحد الزعماء على �رصفة منزلها ،ولكنها ت�شيف اأنه
حبذا لو ياأتي ال�شيا�شيون لزيارة احلارة واالإطالع على الظّ روف
احلياتية واملعي�شية القا�شية التي يعاين منها االأهايل واالأوالد.
تكاثرت �شور ال�شيا�شيني خالل فرتة احلمالت االإنتخابية
التي �شبقت االإنتخابات البلدية .ورغم انتهاء االإنتخابات
اإال اأن البو�شرتات م��ازال��ت مت�الأ امل��ك��ان ،حتى بعد اإ�شدار
وزي��ر الداخلية والبلديات ،املحامي زي��اد ب��ارود ،ق��رارا يف
الثامن من حزيران الفائت يق�شي بنزع كل �شور املر�شحني
لالإنتخابات البلدية ،ويطلب مبوجبه من البلديات «تكليف
ال�رصطة البلدية اإج��راء م�شح للمخالفات وتنظيم حما�رص

"حبذا
لو ياأتي
ال�سيا�سيون
لروؤية
احلارة"

تزاحم ل�شور ال�شيا�شيني على ال�رصفات (نور الهدى اأفيوين)

ب�شاأنها».لكن حتى االآن مل تبادر البلدية اإىل تنفيذ قرار الوزير
بارود ،وال�شبب االأ�شا�شي بح�شب رئي�س بلدية طرابل�س الدكتور
ن��ادر غ��زال ،هو قلة عديد اأف��راد ال�رصطة ال��ذي يبلع عددهم
� 65رصطيا فقط وع��دم قدرتهم على اإزال��ة كل املخالفات.
ال�شور جاري
ويقول غ��زال :اإن العمل على مو�شوع اإزال��ة ّ
البحث فيه اإ ّال اأ ّن��ه �شيحتاج بع�س الوقت ،كما اأن امل�شكلة
ه��ي يف عقليات النا�س ،وه��ذا م��ا يالحظه زوار املنطقة
فالنا�س يف الربانية كما غريها من املناطق الفقرية يف
طرابل�س تعلن والءه��ا لل�شيا�شيني اأك��رث من الدولة نف�شها
اذ تعترب اأن ال�شيا�شيني هم من يوؤمن لهم رزقهم اليومي.
«ما فيك بكب�شة زر تغريي الدين كلّها »،يقول غزال ويوؤكد يف
الوقت ذاته ،اأنه �شيتبع اأ�شلوب منهج «التغيري التدريجي» يف
معاجلته مل�شاكل مماثلة.
يقول بع�س �شكان احلارة الربانية اأن قيامهم بتعليق �شور

ال�شيا�شيني ما هو اإال �شكر لهوؤالء ال�شيا�شيني على امل�شاعدات
التي يقدمونها للمنطقة .ويقول خ�رص احلويل اأحد �شكان احلارة
ال�شيا�شي الفالين وينا�رصه« .ما
اإ ّنه «وعي على ال ّدين» يحب ّ
ب�شيل ال�شورة لو بدن يحب�شوين ...واللّي مزعوج من ال�شورة ما
يطلّع لفوق ».اأما اأم غازي التي متلك عقارا �شكنيا كامال يف
فعربت عن رف�شها اإزالة ال�شورة التي تعلّقها
الرب ّ
انية ّ
احلارة ّ
كونها براأيها �شورة �شيا�شي مي ّثل كل لبنان ،يف حني تفيد
ال�شيا�شي
فاطمة با ّأن �شباب احلارة هم الذين علّقوا �شورة ذلك ّ
على �رصفة منزلها واأ ّنها مل تعرت�س على رغبتهم.
عدا عن ال ّت�شويه الب�رصي والتخريب للمنظر العام الذي
يغلب على طابع احل���ارة ،ف��ا ّإن تعليق ال�شور بهذا احلجم
يثري ت�شاوؤالت حول ما اإذا كان هناك مال يدفَع لتعليق تلك
ال�شور ا ّأم ا ّأن حرمان احلارة وجهل بع�س اأهلها حول القرارات
ّ
احلكومية يحول دون اإلتزامهم بقرار الوزير بارود.

نقاط على احلروف 3

طرابلس

�سياحة

اأماين العلي

المرافقون السياحيون

مبادرة نحو إبراز
وجه طرابلس الحضاري

خرجت البلدية جمموعة من املرافقني ال�سياحيني ليطلعوا زوار طرابل�س على
مفاتن املدينة .جولة مع عدد من املرافقني تظهر طبيعة عملهم وبع�س املعوقات
التي تعرت�سهم.

ال�شياح الذين راحوا
مل ترتدد ن�رصين البزاز ( 30عاماً) باالإجابة على اأي من ت�شاوؤالت ّ
ي�شتف�رصون عن كل ما يرونه خالل جولتهم ال�شياحية الطويلة ،بل راحت حتدثهم بطالقة عن
العادات والتقاليد الطرابل�شية ،عن احلرف وال�شناعات اليدوية القدمية التي تتوارثها االأجيال
و«ينفرد بها اأبناء طرابل�س».
ي�شري اأفراد املجموعة ال�شياحية خلفها بذهول .ترتفع اأب�شارهم نحو االأعمدة اململوكية التي
ت�شري اإليها ن�رصين باإ�شبعها ،ثم يقرتب الواحد منهم تلو االآخر حماوال قراءة الكتابة التي تعلو
باب حمام عزالدين وهي كتابة التينية ،فاحلمام قائم على بقايا اآثار �شليبية .تقدم ن�رصين
بع�س املعلومات التاريخية ،ثم ت�شتدير لتكمل اجلولة مع الزوار يف عمق االأ�شواق الرتاثية.
ن�رصين لي�شت اإح��دى االأدالء ال�شياحيني الذين ي��زاول��ون املهنة برتخي�س من وزارة
ال�شياحة بل هي مرافقة �شياحية حملية تلقت تدريبا مكثفا من قبل متخ�ش�شني على
مدار ثالثة اأ�شهر �شمن م�رصوع (تريتوري�شم) الذي قام بتنفيذه مكتب التنمية املحلية يف
بلدية طرابل�س بال�رصاكة مع مقاطعة بر�شلونة ومنظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة.
وتخرج منها  45بعد خ�شوعهم المتحانات تقييمية
خ�شع للدورة التدريبية � 60شابا وفتاة،
ّ
منت�شف �شهر اأيار الفائت .اأما هدفها فهو تفعيل ال�شياحية يف مدينة طرابل�س واإيجاد فر�س
عمل لبع�س ال�شباب املهتمني بتاريخ املدينة ف�شال عن العمل على تن�شيط ال�شياحة فيها.
ويو�شح م�شت�شار التنمية املحلية يف بلدية طرابل�س ربيع عمر الفارق بني الدليل و املرافق،
فيقول :اإن الدليل ال�شياحي هو من خ�شع لدورة تدربية يف وزارة ال�شياحة مدتها �شنة وح�شل
مبوجبها على اإذن ملزاولة املهنة من قبل الوزارة يف كل لبنان ،اأما املرافق ال�شياحي فهو الذي
يخ�شع لدورة تدربية معجلة اأو لديه ثقافة عامة معمقة حول مدينته تخوله من القيام بجوالت
ميدانية حملية.

�شياح يف قلعة طرابل�س( .اأماين العلي)

وقد اأقيم حفل غذاء جمع املكاتب ال�شياحية لتعريفهم بالئحة املتخريجني من دورة املرافقني
ال�شياحيني وذللك بهدف تاأمني فر�س عمل لهوؤالء ال�شباب يف اوقات فراغهم فاملرافقني الذين
تخرجوا تختلف اخت�شا�شاتهم بني طالب جامعيني وا�شاتذة و�شحافيني ونا�شطني اجتماعيني.
وتتابع« :لالآ�شف مل يح�رص اجلميع ولكننا �شنعود ونحاول اإر�شال جدول باأ�شماء املرافقني
ال�شياحيني جلميع املكاتب ال�شياحية».
وردا على �شوؤال حول ال�شعوبات التي تقف عائقا يف وجه حتقيق جميع اأهداف امل�رصوع،
تقول علم الدين« :مل نتمكن من حتديد تعرفة ثابتة يتلقاها املرافق بدال عن اأتعابه وذلك الأنه
ال ميلك ترخي�شا من الوزارة» ،م�شرية اىل اأن عددا من املرافقني الذين مت تخريجهم ما زالوا
بحاجة لبع�س التدريبات كما واأن البع�س ال يتقن اللغة الفرن�شية اأو االنكليزية مما ي�شكل عائقا
اأ�شا�شيا.
وتقول املرافقة ال�شياحية ن�رصين البزاز« :هذه اجلولة االأوىل التي اأقوم بها منذ اإنتهاء الدورة،
رمبا ال�شبب اأنني ال اأتقن �شوى اللغة العربية »،معربة عن �شعيها الدائم لتطوير مهاراتها وقدراتها.
ويقول نيقوال مبي�س (اأ�شتاذ اأك��ادمي��ي وه��و ق��ام منذ اإنتهاء ال��دورة بجوالت عديدة مع
�شياح م��ن خمتلف اجلن�شيات) ان��ه يقوم بعمله ب�شغف كونه يحب املدينة وي���درك اأن
لل�شباب دورا اأ�شا�شيا ومهما يف تن�شيط ال�شياحة ،وي�شيف اأنه يدرك االأخطاء التي يجب
ال�شياح ،فال�شائح
اأن يتفاداها املرافق ال�شياحي واأن��ه بات ق��ادرا على ا�شتيعاب حاجات ّ
وبح�شب وجهة نظره ،ياأتي اإىل طرابل�س باحثا «عن كل ما له قيمة تاريخية وثقافية».
وي�شري مبي�س اىل ان طرابل�س تعترب من اأغنى مدن ال�شاحل ال�رصقي للبحر املتو�شط باملعامل
الرتاثية فهي حتتوي على  136اأثرا م�شنفا على الئحة اجلرد يف مديرية االآثار ،من جوامع
وكنائ�س وخانات وحمامات .كما ويبقى الكثري من املعامل التي ال تزال بحاجة لت�شنيف وهي
مهملة وتتعر�س للت�شويه والهدم.
�شحود على «�رصورة القيام بدرا�شة
ليلى
البلدية
يف
وال�شياحة
وتركز رئي�شة جلنة االإمناء
ّ
متكاملة وحت�شري ملف حقيقي بالتعاون مع اليوني�شكو من اأجل و�شع طرابل�س على الئحة
ال��رتاث العاملي »،موؤكدة على اأهمية اإظهار وجه طرابل�س الثقايف واحل�شاري يف االعالم
و�رصورة الرتويج لها والعناية بها ومبعاملها التي تتداعى يوما بعد يوم من كرثة االإهمال.
وتقول �شحود« :متلك الفيحاء من املقومات ما يجعلها مدينة �شياحية بامتياز ،خا�شة
مبجاورتها ملدينة امليناء وكونها ت�شكل فا�شال بني املدن ال�شمالية باالإ�شافة اإىل مت�شك العديد
من اأبنائها بالعادات والتقاليد ».ولكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه :ملاذا تبقى الفيحاء مهملة،
حمرومة ومهم�شة ،كما انها ال تذكر يف االعالم رغم كل ما تختزنه من اآثار ،اللهم اإال عند ح�شول
اأي حدث امني.

يف خان ال�شابون االأثري( .اأماين العلي)

وي�شري بع�س ال�شياح الذين قاموا بجولتهم مع مرافقني �شياحيني اأن اجلولة كانت
مفيدة وممتعة يف نف�س ال��وق��ت ،ويقول ابراهيم جنيم (م��ن �شكان بعلبك) خ��الل جولته
مع املرافقة ال�شياحية :لقد قمت ب��زي��ارة طرابل�س ع��دة م��رات لكن املختلف ه��ذه املرة
اأنني تعرفت على تاريخ املدينة واكت�شبت معلومات ما كنت الأح�شل عليها مبفردي.
ويتدخل زميله فيقول« :لقد تهنا يف اآخر زيارة لنا دون اأن نتمكن من م�شاهدة كل الذي �شاهدناه
اليوم .حلوة طرابل�س!» ورداً على �شوؤالٍ عن الهدف من تدريب مرافقني �شياحيني حمليني جتيب
�شفاء علم الدين (املكلفة يف مكتب التنمية املحلية وامل�شوؤولة عن تنفيذ امل�رصوع)« :مل ن�شعر
نحن القييمني على تنفيذ امل�رصوع اأنه بامكان اأي اأحد متثيل طرابل�س واإعطاء �شورة �شادقة عنها
اكرث من اأبنائها اإذا ما تلقوا التدريب املنا�شب» وت�شيف :اإن املتدربني تلقوا معلومات قيمة عن ن�رصين بزاز ،مرافقة �شياحية جتول مع عدد من الزوار يف قلعة طرابل�س( .اأماين العلي)
تاريخ طرابل�س وعن العمارة اململوكية والعثمانية التي تبدو اآثارها وا�شحة يف اأرجاء املدينة.
 4نقاط على احلروف

طرابلس

تنمية

سد بريصا

حلم أهالي جرود الضنية
الذي ينتظر التحقيق
جميل فتفت

منذ  ،2001ينتظر مزارعو ال�سنية م�سروع بناء �سد
يف بري�سا يعد بتاأمني كميات كبرية من مياه الري.
امل�سروع تعرث وامل�سوؤولون يعدون بحل قريب.
منذ قرابة الع�رص �شنوات واأهايل ال�شنية ينتظرون اأن متطر
ال�شماء حال الأزمة �شح املياه التي توؤثر على الزراعة والتنمية
عموما يف مناطقهم .فرغم اأنهم وعدوا مب�رصوع بناء �شد يف
منطقة بري�شا اإال اأن امل�رصوع قد ا�شطدم بعقبات كثرية منذ
التوقيع على تنفيذه يف مطلع عام  ،2001وهو مل ينفذ حتى
اليوم.
ال�شنية نظيم احلايك
يف
امل�شتقبل
تيار
ق
من�ش
اليوم
يعرتف
ّ
ّ
وهو من فريق العمل الذي واكب امل�رصوع ا ّأن ال�ش ّد واجه بع�س
املادية باالإ�شافة اإىل تعطيل العمل به نتيجة الو�شع
امل�شاكل
ّ
ما�س و�شينتهي
االأمني الذي ع�شف بالبالد ،موؤكدا ا ّأن العمل ٍ
خم�ش�شا يعمل حل ّل م�شكلة
قريب ًا وا ّأن هناك فريقا هند�شيا
ّ
أر�شية ال�ش ّد .وي�شري اإىل ا ّأن فرتة العمل يف ال�ش ّد هي فقط  5اأ�شهر
ا ّ
جغرافية املنطقة تعيق العمل باقي اأ�شهر ال�شنة.
أن
ال
ال�شنة
من
ّ
ّ
ب��داأ م�رصوع ال�شد ال��ذي يقع يف اأقا�شي جبال ال�شنية
ويرتفع حوايل  1900مرتا عن �شطح البحر بعد التوقيع على
قر�س قيمته ع�رصة ماليني دوالر بني جمل�س االإمناء واالإعمار
وال�شندوق ال�شعودي للتنمية الذي ي�شاهم يف متويل امل�شاريع
االإمنائية يف الدول النامية عن طريق منح القرو�س لتلك الدول.
مت اإختيار هذه املنطقة بالتحديد ال ّنها
ويقول احلايك :لقد ّ
ُتعترب نقطة اإلتقاء ملياه االأمطار والثلوج ومياه نبع بري�شا
وتقع فوق نبع ال�شكّر الذي ُيعترب امل�شدر الرئي�شي ملياه الري
ال�شنية .وقد قدر حجم اإ�شتيعاب ال�شد
وال�شفّة يف معظم قرى
ّ
ثم با�رصت �رصكة األكا
ومن
املياه.
من
ب
حينها مبليون مرت مك ّع
ّ
تتمة ال�شفحة االوىل

التسرب المدرسي في طرابلس...
ومع تنامي الت�رصب املدر�شي ،تتابع بلدية طرابل�س القيام
مب�شاريع ملعاجلة تلك الظاهرة واآخرها «م�رصوع تنظيم عمالة
االطفال» وتاأهيل مركزين جديدين للتدريب املهني ،رغم اأن
تلك امل�شاريع ال تاأتي دائما بثمارها اأمام �شخامة امل�شكلة.
ويربط خمتار باب التبانة حممود الزعبي تنامي هذه
الظاهرة باالحداث التي هزت اال�شتقرار االمني يف املنطقة منذ
العام  ،2008فغالبية الذين دخلوا يف املواجهات اوالتحقوا
بتنظيمات متطرفة �شباب (بعمر املراهقة) «حملوا ال�شالح
ليعي�شوا ومل يجدوا يف العلم �شالح ًا كما هو م�شاع».
اأما اليوم ،فاأغلب االأطفال الذين تركوا اأدراج العلم يعملون
يف مهن غالبا ما تكون قا�شية اأو حتى خطرة واأبرزها ت�شليح
ميكانيك ال�شيارات والدواليب ،باال�شافة اىل العمل يف حمالت
البقالة واللحوم حيث ترتكز مهماتهم على اي�شال الب�شائع
للزبائن .هذا مثال حال زكريا اخل�رصي� 14 ،شنة ،الذي توقف عن
يجر مبت�شم ًا قارورتي غاز.
الدرا�شة ليعمل «من�شان العي�شة» وهو ّ
رغم اإقرار قانون اإلزامية التعليم و«جمانيته» عام ،1998
يرى كثريون اأن هذه املجانية ال تزال ترهق اأولياء االمور
ر�شم ًا مدر�شي ًا وثمن كتب ولوازم مدر�شية وموا�شالت يف ظل
و�شع اإقت�شادي �شعب ،وهذا ما يدفع بع�س االأهل اإىل اإخراج
اأوالدهم من املدر�شة .وي�رصح اخلرباء الرتبوييون اأن اأحد اأ�شباب
الت�رصب االأخرى هي عدم جناح املدار�س الر�شمية با�شتقطاب
املربني
الطالب باعتماد اأ�شلوب تربوي م�شوق .ويالحظ اأحد
ّ

"م�ستعدون
لالإنتظار
�سنوات اأخرى
لرنى ال�سد
ون�ستفيد منه".

بانتظار �شد بري�شا� ،شح يف املياه( .جميل فتفت)

غروب العمل بال�ش ّد يف متوز من العام  .2003وكان ُيفرت�س
ت�شليمه منت�شف عام  2005ح�شب العقد املو ّقع ،اإال اأ ّنها
تا ّأخرت يف ذلك نتيجة التو�شيع الذي طراأ عليه اأثناء االأ�شغال
والهدف من هذا التو�شيع كان مل�شاعفة �شعته لت�شل نحو
مليون و 800األف مرت مك ّعب من املياه .وا�شتلزم ذلك �رصورة
ر�شد اأموال اإ�شافية ،االأمر الذي ا ّأخر الت�شليم النهائي لل�ش ّد.
وخ��الل ال��ع��دوان اال�رصائيلي يف مت��وز  2006توقفت
االأ�شغال يف �شد بري�شا ،و�شاعفت اأحداث البارد من العراقيل
مت ر�شد
واملعوقات ،لكن عجلة االأ�شغال عادت لتنطلق بعدما ّ
إ�شافية لل�ش ّد نتيجة اإرتفاع اأ�شعار مواد البناء.
مبالغ ا
ّ
وبعد اإمت��ام ق�شم كبري من ال�ش ّد واج��ه امل�رصفون على
أر�شية ال�ش ّد غري
امل�رصوع م�شكلة جديدة ،حيث ّ
تبني ا ّأن ا ّ
ويتم االآن
املياه.
ب
ت�رص
�شاحلة لتخزين املياه وت�شاعد يف ّ
ّ
بال�شتيكية اأو
أر�شية
ا
درا�شة احللول ،فاما اأن ي�شار اىل تركيب
ّ
ت�رصب املياه.
متنع
التي
الرتوي وزرع االأع�شاب يف قعر ال�ش ّد
ّ
ّ
رغم كثافة االأمطار التي تهطل ن�شبيا يف لبنان اإىل اأن
احلكومات املتعاقبة مل تنفذ حتى اليوم خطّ ة مدرو�شة لبناء
املائية والبحريات لالإ�شتفادة من مياه االأمطار
ال�شدود والربك
ّ
يف الزراعة مثال .وال�شنية لي�شت اإ�شتثناءا يف هذا اخل�شو�س
ف�شد بري�شا الذي يبقى قيد االإن�شاء لي�س اإال واحد من � 18ش ّد
اللبنانية خمطّ ط ًا لتنفيذهم يف لبنان
كانت قد و�شعت الدولة
ّ

ومل تنجز منهم اإال واحدا هو �ش ّد �شربوح.
وعن اأهمية م�رصوع �شد بري�شا اأعرب املهند�س الزراعي،
م�شطفى �شعادة ،ا ّأن هذا ال�ش ّد لطاملا كان حلم ًا طمح اأهل
املنطقة للو�شول اإليه.
إجتماعي ًا
ا
و
ا
إقت�شادي
ا
و
ا
بيئي
ر
ث
و
ؤ
�شي
د
ال�ش
ً
ً
ّ
واأ�شاف ا ّأن هذا ّ
ّ
ّ
ّ
ال�شنية،
أرا�شي
ا
لكافة
املياه
�شت�شل
على املنطقة ،وبف�شله
ّ
احلرجية .واأ�شار اإىل اأن
امل�شاحة
بزيادة
كما انه �شي�شاهم
ّ
ال�شنية يعتا�شون من الزراعة ».وختم« :هذا
« 85%من اأهايل
ّ
ال�ش ّد ُيعترب بوابة امل�شاريع فمنه ميكن االإنطالق نحو م�شاريع
اأخرى كاإنتاج الكهرباء وتن�شيط القطاع ال�شياحي».
من جهته اإ�شتب�رص �شالح عثمان (م��زارع من بلدة بيت
الفق�س يعتا�س واأوالده ال�شبعة من زراعة الفاكهة) خرياً بهذا
امل�����رصوع ،وق��ال اإن��ه �شينعك�س عليه وعلى جميع مزارعي
الري ويجعل املنطقة
عملية ّ
ال�شنية بالفائدة و�شي�ش ّهل عليهم ّ
ّ
مائية .وطالب امل�شوؤولني العمل ليل
تعي�س يف بحبوحة
ّ
نهار الإنهاء هذا ال�ش ّد لالإ�شتفادة منه العام املقبل خ�شو�ش ًا
بعدما �شهدت املنطقة اأزمة مياه هذه ال�شنة اأ ّثرت كثرياً على
حم�شولهم الزراعي وعلى كميات االإنتاج.
وقال علي احلافظ (اأحد مزارعي �شري ال�شنية)« :اإنتظرنا
ع�رصات ال�شنني وم�شتعدون لالإنتظار �شنوات اأخرى لرنى ال�ش ّد
ون�شتفيد منه».

يف مدر�شة ابن �شينا الر�شمية نفور الطالب ب�شكل عام من
املنهج الدرا�شي اجلديد الذي اأقر يف نهاية الت�شعينيات ،و�شعف
تاأقلمهم مع الربامج امل�شتجدة يف غياب املختربات واأدوات
التحليل وجتهيز املكتبات واملحرتفات وغرف الكومبيوتر .وهم
اىل ذلك غري قادرين على اال�شتعانة مبدر�س خ�شو�شي ،بح�شب
املربي الذي ف�شل عدم ذكر اإ�شمه.
هذا ما ي�شري اإليه م�شطفى غالييني� 13 ،شنة ،من حي
الدفرتدار ،الذي يعلل اأنه ترك املدر�شة منذ ال�شف اخلام�س الأنه
غري قادر على ا�شتيعاب درو�س «�شعبة ومملة».
وترى رئي�شة اللجنة االجتماعية يف بلدية طرابل�س� ،شمرية
بغدادي ،اأن امل�شاعدات العينية للمدار�س ،والتي قد حت�شن قليال
من م�شتواها ،ال تعالج م�شكلة الت�رصب من جذورها بل هي حل
موؤقت ي�شد بع�س الثغرات .وت�شيف اأن احلل يجب اأن ياأتي
عرب متابعة طويلة االأمد مل�شكلة الت�رصب التي ت�شفها ب«كرة
الثلج» .فالت�رصب قد يخلف م�شاكل م�شتقبلية عديدة كاالإنحراف
يقع �شحيتها الطفل غري املتعلم واملجتمع ككل م�شتقبال.
ل��ذا ح��اول��ت بع�س ال��ربام��ج م�شاعدة املت�رصبني على
االندماج مع املحيط ومتابعة احلياة بكرامة .اإذ ت�شري بغدادي
اأنه جرى موؤخرا تاأهيل مركز يف �شاحة النجمة للتدريب على
البناء ،ومبنى كبري للتدريب يف منطقة ال�شم والفرز التي
اأجن��زت عملية تاأهيله لكن مل ت�شتلمه البلدية من املتع ّهد
حتى اليوم .كما جرى �شابقا بالتعاون مع بلدية الرون-اآلب
الفرن�شية م�رصوع «التدريب املهني املعجل» لل�شباب على مهن
تخرجت دفعتان من احلرفيني
الدهان والعمارة والتبليط وقد ّ
وجد معظمهم فر�ش ًا للعمل.
وحتاول موؤ�ش�شات املجتمع املدين اإ�شتيعاب االآثار ال�شلبية
لظاهرة الت�رصب ،اإذ قامت جمعية «املعلوماتيون» موؤخراً
بتخريج � 610شابة و�شابا تدربوا على برامج الكومبيوتر
والت�شميم الهند�شي وت�شميم االعالنات و �شيانة الهواتف

اخللوية واإدارة امل�شاريع واللغة االنكليزية.
ّ
ورغم اأن تلك الربامج قد توؤمن عمال لالأطفال اإال اأنها ال
ت�شمن بال�رصورة حقهم يف م�شتوى معي�شي مالئم لنموهم
البدين والنف�شي واملعنوي وعدم تعر�شهم لل�رصب وال�شتائم.
هذا باالإ�شافة اإىل غياب رقابة فاعلة ت�شمن اأج��ور جيدة
لالأطفال حتى ال يكونوا �شحايا لال�شتغالل املادي.
ويبقى الت�شاوؤل اإذا كان دور املجتمع املدين والبلديات
يقت�رص على تاأمني تدريبات مهنية تتيح للمت�رصبني اأن يح�شنوا
و�شعهم االقت�شادي ،دون حماولة اإعادتهم اىل املدار�س.
بح�شب مدير مكتب التنمية االجتماعية يف بلدية طرابل�س،
ربيع العمر ،تعمل البلدية حاليا على درا�شة مو�شعة حلاالت
الت�رصب ملعاجلة اأكرث فعالية اإذ تختلف الظروف بني حالة
واأخرى.
وتندرج تلك اخلطة �شمن م�رصوع «تنظيم عمالة االطفال»
ال��ذي مت توقيعه مع منظمة العمل الدولية يف اأوا�شط متوز
املا�شي .يعنى امل�رصوع بالبحث عن ح��االت للت�رصب من
خالل «وحدة مراقبة عمالة االطفال يف طرابل�س وحميطها»
والتي تقوم بدرا�شة احلاالت وتوثيقها ،ثم يتم احالتها اىل
جلنة تقريرية يراأ�شها رئي�س البلدية الدكتور ن��ادر الغزال
كي تنظر يف حالة الطفل وتعمل على اإحلاقه باملدر�شة اأو
اىل احدى حلقات التدريب املهني .لكن معامل خطة �شاملة
مل�شكلة الت�رصب تعالج االأ�شباب وت�شتوعب النتائج ال تبدو بعد
وا�شحة للبع�س يف غياب التن�شيق الكامل بني وزارة ال�شوؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية ووزارة العمل.
فحتى ال تكون عبارة «طرابل�س مدينة العلم والعلماء»
ملرحلة ولّت نعي�س على اأ�شدائها ،يجب اأن ن�شمع نواقي�س
اخلطر التي يدقها اأطفال طرابل�س باأيديهم التي مل تاألف حمل
االقالم والكتب.
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طرابلس

ثقافة

جتربة �سخ�سية

بلدية الظل الشبابية في طرابلس

مقهى "أهواك"،

يمزج بين التقليد والتجديد

تعايش سياسي ال يلغي االختالف والتشنجات
نور الهدى اأفيوين

طالبة من طرابل�س حتلم بتح�سني واق��ع مدينتها
ت���روي جت��رب��ة انتخابها ع�سوة يف بلدية الظل
ال�سبابية ونظرتها للم�ستقبل.
مل تكن االأج���واء دائما هادئة قبل اأي��ام من اإنتخابات
بلدية الظل التي نظمتها جمعية عطاوؤنا بتمويل من الوكالة
االأمريكية للتنمية الب�رصية .فتماما كما على اأر���س الواقع
حيث تتم التحالفات وتبادل التهم واحل���وارات املت�شنجة
اأحيانا ،ع�شت اأنا وجمموعة من � 120شابا من كل اأطياف
ال�شيا�شة اللّبنانية جتربة فريدة من نوعها وهي
واأط��راف ّ
اإنتخاب جمل�س بلدي لل�شباب ي�شم  24ع�شواً بعد �شتة اأ�شهر
من التدريبات املكثفة على نوعية العمل البلدي وحل النزاعات
واحلكم املحلي.
كغريي من ال�شباب الذين �شاركوا يف امل�رصوع عملت
جاهدة الإث��ب��ات وج��ودي والعمل على اإي�شال �شوتي اإىل
مقهى اأهواك اأ�شبه مبركز ثقايف (جودي االأ�شمر)
املجل�س ال�شبابي الذي �شيهتم مبراقبة عمل املجل�س البلدي
ال�شوء على م�شاكل املنطقة واحلث على حلّها.
االأ�شيل وت�شليط ّ
جودي االأ�شمر
مل يكن من ال�شهل اأن اأ�شل اإىل املجل�س من دون القيام
جيل جديد من �سباب طرابل�س يحول مقهى �سغري بتحالفات مع الكتل ذات احل�شور االأقوى على االأر�س ،لذلك
اإىل مركز ملناق�سة الأعمال الأدبية وتالوة الأ�سعار فقد �شاركت يف الئحة �شمت :تيار امل�شتقبل ،القوات اللبنانية،
ورابطة الطالب امل�شلمني .عر�س علي الكثري من املرات اأن
وتنظيم احلمالت الإجتماعية واملدنية.
اأتراجع عن حتالفي معهم واأن اأن�شم اإىل حتالف اآخر ،لكنني
ومت�شكت بتحالفاتي وذلك ال ّأن طريقة التعاطي
مو�شيقى «اجلاز» تن�شل اىل اآذان اجلال�شني ،فيما ينهمك رف�شت ذلك
ّ
يف الزاوية �شاب على «الالبتوب» املت�شل باالنرتنت عرب
ال  .wirelessيف ال��رك��ن االآخ���ر ،ت��رت��اح فتاتان بلبا�س
الريا�شة ،ثم يدخل �شاب و�شبية حتيط حمياهما هالة ّ
حب.أو زراعة
اأيا يكن اأ�شلوب حياتهم او اإنتماءاتهم :ي�شارية ،حمافظة ا
غريها ،كل منهم اأتى ليم�شي بع�ش ًا من الوقت «على هواه»
يف هذا املقهى ،على حد تعبري �شحر منقارة التي تدير «اأهواك»
كويف�-شوب مع زوجها نبيل.
يتميز املكان عن غريه من املقاهي الطرابل�شية التي غالبا
ما تكون فيها املو�شيقى �شاخبة اأو ميالأ اأرجاءها دخان
ضرورة محلية
ال�شجائر واالأراكيل .وقد اأ�شبح هذا املقهى منذ اإنطالقته يف
وترويج للمنتجات الزراعية
حزيران  2008يف �شارع ع�شري الداية متنف�شا لل�شباب الذي
يبحث عن ركن حميم يعرب فيه عن نف�شه من خالل قراءة كتاب
مع رفاقه ،اأو ال�شعي اىل ك�شب التاأييد لق�شية اجتماعية تهمه.
«اأردن����ا تغيري مفهوم امل��ق��اه��ي ،الن��ه��ا جميعها ملحقة جميل فتفت
مب��ط��اع��م دون االه��ت��م��ام ب��ج��ودة ف��ن��ج��ان ال��ق��ه��وة ال��ذي براد كبري للمنتجات الزراعية يف املنية يعد املزارعني
تقدمه» ،تقول �شحر ،التي عملت على امل��زج بني التقليد مب�ساعدتهم على احلفاظ على منتجاتهم مدة اأطول
والتجديد يف ج��و املقهى ،فا�شتوحت ال��دي��ك��ور م��ن ا
�رصي�أح��ن�.د وتاأمني اأ�سواق جديدة لت�سريفها.
ب��ي��وت احل���دث ال��ت��ي ت��ع��ود اىل ب��داي��ة ال��ق��رن ال��ع����
غالبا ما ي�شكوا امل��زارع��ون يف منطقة ال�شنية من عدم
املقهى ال تتعدى م�شاحته  30م��رتا مربعا ويغلب على
األوانه االزرق باالإ�شافة اإىل الذهبي ال��ذي يك�شو احليطان قدرتهم على تخزين الفاكهة واخل�رصوات مدة كافية لبيعها يف
ب���ورق م��زخ��رف ب�اأ���ش��ل��وب ع��ث��م��اين .وال���ش��ح��اب «اأه����واك» ال�شوق يف اأوقات خمتلفة من ال�شنة .هذا الواقع يعد مبعاجلته
اهتمامات بيئية تدفعهم اىل اعتماد اأكيا�س ال��ورق بد ًال م�رصوع براد �شخم حلفظ الفاكهة يف املنطقة التي تعتمد على
من النايلون ،وت��دوي��ر االواين واالوراق امل�شتعملة ،حتى الزراعة كمدخول اأ�شا�شي لها �شيبداأ ت�شغيله قريبا.
�شامر فتفت وهو مدير امل�رصوع ورئي�س اجلمعية التعاونية
انتقلت هذه «العدوى» البيئية اىل احدى املدار�س املجاورة.
يحت�شن امل��ق��ه��ى ن�����ش��اط��ات جلمعيات �شبابية كحملة الزراعية يف ال�شنية و�شف م�رصوع الرباد «باحليوي» واأ�شار
«اأوق��ف��وا الفقر االآن» ول��ق��اء التوعية ح��ول داء ال�����رصع ،اإىل ا ّأن اأوىل اأهدافه هي م�شاعدة املزارع على تخزين حم�شوله
مما ينعك�س
اإ����ش���اف���ة اىل ت��خ�����ش��ي�����س ���ش��ن��دوق ت���ربع���ات ل�����ش��ال��ح ال ّزراعي الإعادة طرحه يف ال�شوق يف غري مو�شمه ّ
م�شت�شفى «���ش��ان ج���ود» ل��الط��ف��ال امل��ر���ش��ى بال�رصطان .اإيجاب ًا على �شعره .وقال ا ّأن تكلفة تربيد �شندوق الفاكهة هي $ 2
رمزي �شي�شتعمل لتاأمني معا�شات
واملفارقة الكربى تتمثل بعدم تقدمي اأي نوع من االراكيل اإىل  $ 2.5يف العام ،وهو مبلغ
ّ
وتخ�شي�س يوم االربعاء من كل اأ�شبوع لتذكري الرواد مب�شار
التدخني فيمنع ا�شعال ال�شجائر «دون اأي ا�شتثناء» ،ت�شيف
�شحر بعفويتها املحببة.
يعترب «اأهواك»املقهى الوحيد يف املدينة الذي يق�شده
متذوقو االدب �شعراً ون���رثاً مم��ا يح ّفز بع�س الكتاب اىل
ّ
توقيع اإ���ش��دارات��ه��م هناك كاالديبة ال�شابة ه��دى بيا�شي
ال��ت��ي ق��ال��ت« :ال تربطني يف ه���ذا امل��ك��ان متعة القهوة
فقط ،بل الغبطة التي تعتنقك عند توقيع روايتك االوىل».
يقيم املقهى ناد �شهري للمطالعة ملناق�شة كتاب مت تعيينه
عفوي تفتح اأبواب االخذ والرد حول
م�شبقاً ،وعرب جل�شات حوار
ّ
اأية فكرة يطرحها الرواد ،اأو كما تف�شل �شحر ت�شميتهم «اأهل
الدار» الذين ال يفوتون ال  karaokeالغنائي يف م�شاءات مزارعو الفاكهة يف ال�شنية يطمحون اإىل ت�رصيف منتجاتهم يف
اأ�شواق جديدة (جميل فتفت)
االحد لبعد منت�شف الليل.

والتعامل معي قد اأعجبتني .وقد جرى االإنتخاب يف الثالث من
والرابعة ع�رصاً يف ق�رص
ّ
متوز بني ّ
ال�شاعة الواحدة وال ّن�شف ّ
نوفل–طرابل�س .وبعد اإقفال �شناديق االإقرتاع ،مت فرز االأ�شوات
بابية.
وربحت االإنتخابات فاأ�شبحت ع�شو ًة يف بلدية الظّ ل ّ
ال�ش ّ
مل تكن الغاية من م�شاركتي يف هذا امل�رصوع الو�شول فقط
ال�شبابي ،بل اأي�ش ًا اإكت�شاب
اإىل ع�شوية املجل�س البلدي ّ
خ�شية من اأجل اإفادة
اخلربات وتطوير املهارات والقدرات ّ
ال�ش ّ
حميطي العام .كما اأين اأعتقد اأن قوة امل�رصوع تكمن يف اأنه
ي�شيئ على الواقع الطرابل�شي من كافة اأطرافه ويجمع كل
الفرقاء ال�شيا�شيني حول اإمناء وتنمية طرابل�س مهما اختلفت
توجهاتهم ال�شيا�شية .على م��دى �ش ّتة اأ�شهر خ�شعت مع
ّ
�شائر ال�شباب امل�شاركني يف امل�رصوع لكل اأنواع ال ّتدريبات
هنية والفكرية واالإجتماعية والثقافية :من االإطالع على
ال ّذ ّ
القوانني البلدية وقواعد االإ�شتباك ،واأ�شاليب القيادة ،اىل
كتابة امل�شاريع ومتويلها وتنفيذها ،وفهم قواعد ال ّتفاو�س،
الراأي ،باال�شافة اىل كيفية و�شع القوانني
اأ�ش�س احلوار ،واإبداء ّ
ال�شبابية وغريها من االأمور.
ال ّداخلية لبلدية الظّ ل ّ
هديف االأ�شا�شي من خالل العمل كع�شوة يف بلدية الظل
رابل�شية
ال�شورة الطّ
ّ
�شيكون ال ّنهو�س بالواقع البلدي وحت�شني ّ
على �شعد كثرية ،جلهة اإقامة م�شاريع تنموية على �شعيد النظافة
العامة ،الت�شجيع على القراءة ،حمالت ت�شجري يف مناطق ع ّدة
يف طرابل�س ،االإهتمام باحليوانات يف الطرقات وخا�شة االأليفة
منها ،ت�شجيع احلرف الطرابل�شية واملاأكوالت ال�شعبية وغريها
من االأفكار والق�شايا التي تهمني واأحب اأن اأعمل من اأجلها.
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املوظفني باالإ�شافة اإىل حماولة تو�شيع الرباد واإحلاق غرفة ثالثة
بالغرفتني املوجودتني حاليا.
وبح�شب القيمني على امل�رصوع ،من املتوقع اأن ي�شل عدد
املزارعني امل�شتفيدين من هذا الرباد حوايل  100يف عامه اال ّأول
ثم �شيت�شاعف هذا الرقم يف االأعوام املقبلة .وعن موا�شفات
ومن ّ
الرباد احلالية قال فتفت اإنه ي�شم غرفتني مب�شاحة 200م ²وهما
معزولتني باألواح اأتي بهاخ�شي�ش ًا من اململكة العربية ال�شعودية.
واأ�شاف ا ّأن القدرة االإ�شتيعاب ّية للرباد ترتاوح بني  180و 250
طن حني يتم اإفتتاح الغرفة
الرقم �شي�شل اإىل ّ 350
ّ
طن وهذا ّ
الثالثة .واعترب اأن اإح��دى ميزات امل�رصوع هي اأهم ّية املوقع
مما ُي�ش ّهل
اجلغرايف للرباد فهو يقع يف �شري بني اجلرد وال�شاحل ّ
براد اآخر يبعد
على مزارعي اجلرد كلفة النقل ،خ�شو�ش ًا وا ّأن اأقرب ّ
حوايل  25كلم عن املنطقة.
وق��د ب��داأ العمل على م�رصوع ال��رباد يف اأواخ��ر ع��ام 2007
بتوقيع اإتفاق ّية بني اجلمعية التعاونية الزراعية يف ال�شنية وبني
م�رصوع التنمية الزراع ّية  ADPتق�شي مب�شاهمة االإحتاد االأوروبي
ب  40%اأي ما يعادل  80األف يورو من تكلفة امل�رصوع .و�شتتكفّل
اجلمعية بدفع باقي املبلغ.
باالإ�شافة لتاأمينه خدمة تربيد الفاكهة ،يهدف الرباد لرتويج
منتجات مزارعي ال�شنية حمليا وحتى عامليا�« .شنقوم بتعليم
واإر�شاد مزارعينا لالإنتاج ح�شب املوا�شفات العاملية و�شنقوم
بربط برادنا باالأ�شواق العامل ّية مثل �شوق اأفريقيا »،يقول فتفت.
بدوره اأ�شار معتز دياب هو�رص ع�شو جمل�س اإدارة الرباد اإىل
الن�شاطات التي �شيقوم بها امل�رصوع جلهة تنظيم مهرجان �شنوي
متحرك للمنتجات الزراعية
زراعي يتم من خالله ت�شيري معر�س
ّ
يف خمتلف مناطق لبنان .وقد لفت اإىل اأ ّنه من اخلطط امل�شتقبل ّية
للرباد �رصاء ناقالت خا�شة ت�شاعد املزارع على نقل حم�شوله من
واإىل الرباد وباأ�شعار زهيدة.

طرابلس

منشية طرابلس

تراث

الذاكرة المنسية للمدينة ومالذ كبار السن
اأماين العلي

كان للمن�سية اأيام عزها كحديقة مميزة يق�سدها
الوجهاء ،فلماذا بات العديد من النا�س يتحا�سون
اجللو�س يف فيات اأ�سجارها؟

يق�شد زكريا �شعبو ( 70عاماً) «املن�شية» (احلديقة العامة
يف طرابل�س) كل �شباح حيث مي�شي معظم �شاعات نهاره.
يجتمع مع اأ�شدقائه ،يتبادلون اأط��راف احلديث ،ثم يغادر
ليعود يف اليوم التايل .ويربر �شعبو حر�شه الدائم على التواجد
يف املن�شية بالقول« :بتوجعني اجري كتري ...بجي لهون برتاح
وبت�شلى ،ما عندي حمل روح عليه غري هيدي احلديقة».
«املن�شية» هي مالذ الأ�شخا�س كثريين من كبار ال�شن
الذين مي�شون �شاعات نهارهم م�شتظلني حتت ا�شجارها
يراقبون امل��ارة ،ويقتلون وقتهم غري الثمني خ�شو�شا اأن
االأغلبية هم من كبار ال�شن واملتقاعدين والعاطلني عن العمل.
وميكن القول ان عدم االهتمام باحلديقة ،باال�شافة اىل الواقع
االإجتماعي اجلديد للمنطقة املحيطة بها ،قد �شاهم يف العقود
االأخرية يف تغيري نوعية روادها ،وا�شبح اكرث �شكان املنطقة
يتفادون امل��رور بها فن�شي البع�س تاريخ احلديقة وغابت
عن البع�س االخر قيمتها ومميزاتها .للمن�شية مكانة كبرية
يف ذاكرة الطرابل�شيني ،خ�شو�شا اأنها لعبت دورا يف تاريخ
املدينة ،ومرة عليها احداث كثرية جعلت منها واجهة طرابل�س
ونقطة الو�شل والتوا�شل بني خمتلف �شوارعها واأحيائها،
وممرا ومقرا لكثري من الطرابل�شيني .ي�شتفي�س رئي�س جلنة
االآث��ار وال��رتاث يف بلدية طرابل�س الدكتور خالد تدمري يف
التنقيب عن ذاكرة احلديقة وما �شهدتها خالل حقبات تاريخية
�شابقة ،لكنه ما يلبث ان يعود اىل واقعها ،في�شدد على اأهمية
املحافظة على هذه احلديقة و�رصورة ترميم وتاأهيل االأجزاء
املت�رصرة منها.
ويقول الدكتور تدمري« :للمن�شية خ�شو�شيتها ومميزاتها
التي متنحها طابع ًا خا�ش ًا وقيمة تاريخية تدفعنا ملحاولة
اإعادة احلياة اإليها ».وي�شيف اأن املجل�س البلدي اجلديد �شيطرح
عدة م�شاريع لتاأهيل احلديقة تراعي موا�شفاتها الفنية.وعن
تاريخ املن�شية ،ي��روي اأنها اإرتبطت بتاأ�شي�س �شاحة التل
التي مت اعتمادها كو�شط جديد للمدينة خارج نطاق املدينة

مقابلة

«لو بحطو عليها
حرا�س ما كان ب�صري
فيها م�صاكل ورزايل».

حديقة املن�شية يك�شوها غبار الزمن (اأماين العلي)

القدمية يف عهد ال�شلطان عبد احلميد الثاين .واأ�شبحت �شاحة
التل املركز االإداري اجلديد حيث ان�شئت املوؤ�ش�شات الر�شمية
كالبلدية واملدار�س النظامية االأوىل وال�رصاي احلكومي ،ثم
بني برج ال�شاعة احلميدية كهدية للمواطنني من ال�شلطان
مبنا�شبة مرور � 25شنة على توليه العر�س ،ما اأعطى لل�شاحة
مكانة مميزة .ويف حينها قامت البلدية بتخفي�س اأ�شعار
االأرا�شي املجاورة لت�شجيع االهايل على ال�رصاء وبناء املنازل،
فبنيت املقاهي والفنادق واأ�شبح �شارع التل �شارع ًا جتاري ًا
واأ�شبحت ال�شاحة ،حيث توجد املن�شيه اليوم ،مركزاً للتجمعات
والتظاهرات وللتعبري عن ال��راأي� .شهدت املن�شية اإحتفاالت
ومهرجانات عديدة حيث اأع� ّد فيها الكثري من اال�شتقباالت
لروؤ�شاء اجلمهورية اللبنانية وكثري من امل�شوؤولني العرب
خالل زيارتهم لطرابل�س اأو مرورهم فيها ،كما كانت تقام
فيها االحتفاالت الدينية ال �شيما يف منا�شبات املولد النبوي
ال�رصيف ،واال�رصاء واملعراج ،وال�شنة الهجرية ،وكانت ت�شتخدم
القامة املوالد واملاآدب الكربى ،ف�شال عن اإحت�شانها ملختلف
�رصائح املدينة وطبقاتها االجتماعية يف االأعياد املباركة
حيث كانت تزدان باأبهى زينة.
واقع احلديقة اليوم بات خمتلفا متاما اإذ ال يدخل من
االأبواب اخلم�شة للحديقة �شوى النذر الي�شري من اأبناء املدينة
واأغلب الوافدين اإليها من العاطلني عن العمل وكبار ال�شن،
بع�شهم ما يزال يتم�شك باحلديقة مدافع ًا عن قيمتها والبع�س
االآخ��ر ال يجد مكان ًا اآخ��ر يق�شده فتبقى احلديقة متنف�شه
الوحيد.

قريبا في المنية
معمل لفرز النفايات الصلبة

عبدالقادر ال�شاج

من املفرت�س اأن ت�سهد منطقة املنية يف غ�سون �ستة اأ�سهر ،افتتاح معمل ع�سري لفرز وت�سبيغ النفايات
ال�سلبة وهو م�سروع يعد بحل م�سكلة النفايات املزمنة يف تلك املنطقة .امل�سروع جاء نتيجة عقود وقعت
عليها يف اآذار  2006وزارة التنمية الإدارية مع املفو�سية الأوروبية .ويف هذا الطار ي�سرح رئي�س اإحتاد
بلديات املنية م�سطفى عقل تفا�سيل امل�سروع خالل املقابلة التالية.
�س :مع انتخاب املجل�س البلدي اجلديد هل ما زالتم
مهتمون مب�رشوع فرز النفايات؟
ج :من البديهي اأن ي�شتحوذ امل�رصوع على املرتبة االأوىل
يف اأولوياتنا مع تبدل الوجوه يف املجل�س العتيد ،اإال اأن
االإ�شرتاتيجية التي و�شعناها هي نف�شها التي عربنا عنها
يف «مذكرة املنية االإمنائية» يف عام  2007والتي وجهناها
حينها اإىل جميع املعنيني ويف مقدمتهم رئا�شة احلكومة .ويف
احلقيقة ،اإن م�رصوع فرز وت�شبيغ النفايات هو اإجناز للمنية
وهو مبثابة احلل االأمثل مل�شكلة النفايات يف هذه املناطق،
وبراأيي ي�شكل امل�رصوع حلقة تكامل بني البلدية واملواطن
الذي �شيعتاد على ا�شلوب جديد يف رمي النفايات وهو الفرز
من امل�شدر.
�س :اإىل ماذا يهدف امل�رشوع؟
ج :يف احلقيقة ال��ه��دف االأول ه��و معاجلة النفايات
والتخل�س منها ومن نتائجها .اأما الفوائد االأخ��رى فتتمثل
بعائدات بيع املواد الناجتة من عملية الفرز والت�شبيغ ،وال
نن�شى اأن امل�شنع يخلق بع�س الفر�س الوظيفية حيث �شيكون
ل�شكان املنطقة االأف�شلية بتوليها ح�شب الكفاءة.

�س :حدثنا باخت�سار عن موا�سفات املعمل؟
ج :يقوم م�رصوع ف��رز النفايات يف املنية على اأر���س
م�شاحتها  5000مرتا مربعا (منطقة الرو�شة العقارية –
ملك اإحتاد بلديات املنية) وهو مرخ�س من وزارة ال�شناعة
وي�شتويف جميع ال�رصوط البيئية وال�شحية بح�شب املخطط.
ويبلغ عدد امل�شتفيدين من امل�رصوع  95األف ن�شمة موزعني
على البلديات التابعة لالإحتاد وتبلغ كلفة امل�رصوع مليون
و 78األف يورو ،وقد بداأ العمل به منذ �شنة ون�شف تقريباً.
�س :ما هي مراحل ت�سغيل املعمل وتنفيذ امل�رشوع؟
ج :يق�شم امل�رصوع اإىل عدة نطاقات منها :نطاق الفرز ،حيث
يتم فرز النفايات ح�شب ت�شنيفها (ع�شوية� ،شلبة اإلخ )...لكي يتم
حتويل ق�شم منها اإىل نطاق الت�شبيغ حيث يتم تدويرها واالإ�شتفادة
منها (اأ�شمدة ،كرتون ،تنك ،بال�شتيك ،زجاج) .اأما الق�شم االآخر
فهو نفايات امل�شت�شفيات اأو النفايات االأخ��رى التي ال ميكن
االإ�شتفادة منها فيتم نقلها اإىل املطمر ال�شحي املجاور للمعمل.
اما مراحل امل�رصوع فتتخل�س بالتدريب والتوعية البيئية ،يليها
ت�شليم امل�رصوع الإحتاد بلديات املنية وذلك بعد ت�شغيله ملدة
�شنتني تقريب ًا وتاأتي اأغلب املراحل متزامنة مع التنفيذ ،ونحن

كرث من �شكان طرابل�س مثل اأنطوان ملول ( 56عاماً)
ي�شكون من من الفو�شى التي متالأ ارجاء املن�شية�« .شيعانها
مرتوكة هيك ما حدا بيهتم فيها »،يقول ملول .وكم يتمنى
لو ت�شبح املن�شيه «حديقة حمرتمة» كاحلدائق املوجودة
يف ك��ل ب���الد ال��ع��امل ،وي��اأم��ل اأن يتح�شن و�شعها حتى
لو اأ�شبح الدخول اإليها غري جم��اين .وي�شيف بح�رصة «لو
بحطو عليها حرا�س ما كان ب�شري فيها م�شاكل ورذاي��ل».
وح��ول غياب حرا�س البلدية عن املن�شية ،يقول الدكتور
ت��دم��ري :اإن ه��ذا االأم���ر ����رصوري ج��دا ،اإال اأن البلدية غري
ق��ادرة على دفع اأج��ور ملوظفني ا�شافيني .وي�رصح تدمري
كيف اأن��ه وحتى يومنا ه��ذا مل ت�شهد املن�شية �شوى عملية
تاأهيل واح��دة يف عهد رئي�س البلدية االأ�شبق العميد �شامي
منقارة وقد اقت�رصت على تاأهيل االإن��ارة فقط ومل تتناول
ترميم االأعمدة احلجرية واالأ�شوار احلديدية التي حتيط بها.
وي�شيف :اإن امل�شكلة االأ�شا�شية هي عدم القدرة على اإزالة
وت�شحيح املخالفات بداخل احلديقة فاملقهى الذي يزيدها
ت�شوها مرخ�س من البلدية يف عهود �شابقة .ويقول اأنه
يعار�س فكرة تبليط ار�شها «فار�شها الرملية هي الدليل
الوحيد الباقي على اأن ال�شاحة كانت �شحراء».
حلديقة املن�شية و�شط املدينة مكانة هامة يف تاريخ
املنطقة اإذ حتمل بني اركانها ذكريات ملجد كان يوم ًا للمدينة
ومل يعد .لذا يت�شاءل انطوان ملول بح�رصة كما العديد من ابناء
ورواد احلديقة« :اىل متى �شيبقى الو�شع هكذا وهل
املدينة ّ
�شتبقى املن�شية من�شية؟»
بعون اهلل قطعنا �شوط ًا كبرياً وبقي القليل وخالل �شهرين �شنبداأ
حملة التوعية يتبعها �رصاء االآليات وتدريب العاملني.
�س :هل ي�سري امل�رشوع ب�سكل �سحيح وما هي ال�سعوبات التي
تواجهونها؟
ج :نعم ،امل�رصوع ي�شري ب�شكل �شحيح كما هو خمطط له م�شبق ًا
ومل تواجهنا اأية م�شاكل حتى االآن وقد انتدبنا ع�شو املجل�س البلدي
احلايل خالد غنيم ملتابعة تفا�شيل امل�رصوع مع العلم اأنني اأتابع
اأعمال التنفيذ ب�شكل دوري عرب زيارات ميدانية برفقة وجوه بلدية
وهناك تقارير عن �شري العمل يتم توجيهها مع انتهاء كل مرحلة.
�س :ي�سكو بع�س ال�سكان املجاورين للم�رشوع من االأثر البيئي
املحتمل من جراء اإقامة مطمر �سمن امل�رشوع ،ما هو تعليقكم؟
ج :يف احلقيقة ،مع اخلطوات االأوىل للم�رصوع عقدنا بع�س
االإجتماعات مع �شكان االأحياء املجاورة للمعمل ومت �رصح مف�شل
عن امل�رصوع واآثاره وكانت بع�س االأ�شئلة حينها عن االأثر البيئي
لناحية تلوث الرتبة حيث تعترب املنطقة هناك زراعية بامتياز .وكان
جوابنا حينها كما اليوم ،هو غياب ال�رصر بن�شبة مئة باملئة الأن هذا
املطمر مدرو�س جداً ويخ�شع للموا�شفات الفنية العاملية التي تكفل
منع اأي ت�رصب اإىل املياه اجلوفية اأو اأي �رصر اآخر كالتاأثري على
املزروعات القائمة هناك ،وهنا تذكري باأن وزارة ال�شناعة ال متنح
الرتخي�س الأي م�شنع ال تتوفر فيه كافة ال�رصوط البيئية وال�شحية
وقد كان هناك عدة زيارات خلرباء بيئيني و�شحيني للك�شف على
املكان قبل منح الرتخي�س وكانت النتائج اإيجابية يف كل زيارة.
�س :ما هي الر�سالة التي توجهونها ل�سكان املنية حول امل�رشوع؟
ج :ي�شعدنا ب��دءا اأن نزف الأهلنا خرب قرب انتهاء العمل بهذا
امل�رصوع ،ويف نف�س الوقت نوؤكد على �رصورة تعاون املواطنني مع
مراحله للو�شول اإىل منية خ�رصاء وبيئة نظيفة وندعوهم اأي�ش ًا اإىل
التجاوب وح�شور حما�رصات التوعية التي �شتنظم يف املنطقة عرب
البلدية واجلمعيات .واإن قناعاتنا تدعونا دائم ًا اإىل القول باأن التخل�س
من النتائج لي�شت احلل ،اإمنا مبعاجلة االأ�شباب املتمثلة هنا بتوعية
النا�س وهي براأيي �شيكون لها وقعها االأكرب .لذلك ندعو كل اطياف
املجتمع اإىل الت�شابك مع البلديات لل�شري قدم ًا يف هذه امل�شاريع ويف
م�شاريع اأخرى تعود باخلري على كل فرد يف هذه املنطقة.
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طرابلس

التكية المولوية

تراث
�شحى �شما

عودة الى الزمن الجميل وجذب للسواح

مبنى اأثري عمره مئات ال�سنني يتم اإعادة ترميمه لإحياء الفتلة املولوية،
اأحد اأبرز مظاهر الثقافة ال�سوفية.

ب��ني االبنية القدمية القائمة على اجل�رص الفا�شل بني
منطقة ابي �شمراء والقبة ،ومبكان لي�س ببعيد عن قلعة طرابل�س
االثرية ،يقبع بناء تندرج منه �شمات الفن واالبداع لطاملا عانى
االهمال .لكن هذا ال�رصح القدمي املعروف بالتكية املولوية
واملتميز بتنا�شق احجاره وقرميده ي�شهد اليوم حركة ترميم
وتاأهيل نا�شطة بهدف تفعيله وفتحه اأمام ال�شواح ورواد االآثار
يف فرتة قريبة.
كرث من اأهل طرابل�س ال يعرفون ما هي التكية املولوية
رغم اأنها من ابرز االآثار يف طرابل�س ،وهي بنيت عام 1619
ون�شبت اىل ال�شوفيني الذين كانوا يلقبون بالدراوي�س واتخذوها
مقرا لهم ،وهي من التكايا الرتكية ال�شبع املوزعة يف كل من:
القاهرة ،القد�س ،دم�شق ،حلب ،قرب�س ،البو�شنة وطرابل�س .وقد
�شكلت التكية املولوية يف تلك املدن
�رصحا دينيا ،تعليميا وخرييا يف اآن
واح���د .وك��ان للطريقة املولوية التي
ا�ش�شها العالمة جالل الدين الرومي منذ
نحو  800عاما يف قونيا الرتكية ،اأهمية
ك��ربى يف طرابل�س ب�شبب تاأثريها يف
احلياة وجناحها يف تطوير ريا�شة النف�س
و�شقلها وتطهري القلب وتهذيب االخالق
و�شوال اىل الكمال االن�شاين والروحي.
اأما اأ�شلوب االأداء ال�شويف فيتميز ب�قدم
ترتفع وحتط بينما االخرى تدور كمحور
وتنانري بي�شاء تت�شع كدوائر �شحر بينما
املو�شيقى وكلمات الت�شبيح ال تتوقف،
حيث يذكر اهلل  360م��رة وعند الفتلة
يقف ال�شيخ يف الو�شط واملريدين حوله
فيبدو امل�شهد ك�شم�س تدور فتن�رص التقى
التكية املولوية يعاد ترميمها ال�شتقبال حفالت �شوفية�( .شحى �شما)
والورع .وكانت الفتلة املولوية ت�شتقطب

املتدينني من ال�شوفيني والدراوي�س واأبناء املدينة يف حلقات
ذكر لطاملا �شكلت قبلة اأنظار العامل اىل هذه امل�شاحة القائمة
عند �شفح نهر اأبو علي ،واىل اأ�شحاب الطريقة الذين ينق�شمون
اىل ق�شمني «املحبون» املنقطعون اإىل التكية ،و«االإخوان» الذين
يعي�شون حياتهم العادية خارجها.
وبح�شب الدكتور خالد تدمري ،اأحد القيمني على امل�رصوع
املمول من وزارة االأوق���اف الرتكية ،من املتوقع اأن تلعب
التكية بعد ترميمها دورا بارز يف ازده��ار طرابل�س واحيائها
وامنائها اقت�شاديا و�شياحيا واأن ت�شهد زيارات من كل الدول
نظرا الهميتها التاريخية ،الفتا اىل م�رصوع مرافق يحتل موقعا
ا�شرتاتيجيا هاما لوجوده بني معلمني اثريني :القلعة والتكية،
وهو عبارة عن اإقامة �شل�شلة من احلدائق وال�شالالت.

عبدالرزاق علي ال�ساج

العمر � 25 :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".

اأماين العلي

العمر� 22:شنة.
االإخت�شا�س اجلامعي :طالبة يف اجلامعة اللبنانية -
�شنة رابعة  -لغة فرن�شية واآدابها.

جميل فتفت

العمر� 21:شنة.
االإخت�شا�س اجلامعي :هند�شة كومبيوتر وات�شاالت.

"هديف من وراء هذه الن�رصة هو اإلقاء ال�شوء على اأمور
وموا�شيع يجب معاجلتها ب�رصعة لت�شاعد يف اإمن��اء
طرابل�س وال�شمال وحت�شني الو�شع املعي�شي فيها".

نور الهدى اأفيوين

العمر� 21:شنة.
االإخت�شا�س اجلامعي :علوم �شيا�شة واإدارية.
املهنة :مرتجمة.

"من ال�شعب اأن اأتغا�شى عن كل ما يجري حويل ،واأن اأراقب
االأح���داث دون اأن اأح��اول اإح��داث تغيري ...دورن��ا كبري نحن
ال�شباب ،والتغري احلقيقي قد يبداأ مببادرات ب�شيطة ...بفكرة
اإيجابية وكلمة"...

"اأردت من خالل مقاالتي اأن اأ�شيء على الو�شع الطرابل�شي
بكل ما يحمل من اأزم��ات وم�شاكل ...ولع ّل ه��ذه ال ّن�رصة
ت�شاهم يف لفت االإنتباه حول الو�شع الطّ رابل�شي وتدفع
نحو حت�شني احلال وجتميل �شورة املدينة".

جودي ال�سمر

�سحى �سما

العمر� 21:شنة.
�شنة رابعة اأدب فرن�شي/نا�شطة �شبابية.

"مع �شباب مل يياأ�شوا بعد ،نحاول اأن نغري ،ننع�س ،نده�س
رمبا ،بكل ما هو ب�شيط و�شمن قناعاتنا يف ن�شاط اإجتماعي،
يف كتابة مقالة ،اأو توزيع ابت�شامات لكل م��ار يف اأزق��ة
طرابل�س القدمية".

النا�رش :املركز اللبناين للدرا�سات
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وقد �شعى تدمري من خالل تروؤ�شه جلنة االآثار والرتاث يف
بلدية طرابل�س ،وعرب �شداقاته مع امل�شوؤولني االتراك ،اىل بذل
كل اجلهود والعالقات املتاحة ليحث هوؤالء على ترميم وتاأهيل
التكية املولوية .وقد جنح عرب حملة وا�شعة اأطلقها يف ال�شحف
والتلفزيونات الرتكية يف لفت نظر من يعنيهم االأمر اىل التكية
املولوية فكان القرار الرتكي باعادة الرتميم والتاأهيل ف�شال عن
حت�شني وتطوير املنطقة بكاملها لتكون على م�شتوى �شياحي �
ثقايف راقي.
تتاألف التكية املولوية من ث��الث طبقات ،وه��ي عبارة
عن جممع متكامل ي�شم قاعة للتعليم والتدريب ،وم�شجدا،
وقاعة اجتماعات كان يلتقي فيها اأعيان املدينة ورجاالتها،
وق��اع��ات ال�شتقبال ال�شيوف واقامتهم ،وق��اع��ة خم�ش�شة
للحلقات املولوية (الفتلة) ،وغرف ل�شيخ املولوية ،وم�شاكن
ومطبخا وحو�س ماء
للدراوي�س ومطع ًما ل��ل��زوار والفقراء
ً
للو�شوء ،وحديقة و�رصفة مطلة على نهر «اأبو علي» والقلعة.
تغنى ال�شعراء وامل��وؤرخ��ون وال��رح��ال��ة وال��ر���ش��ام��ون العرب
واالجانب مبوقعها ومبناها ،فنظموا الق�شائد وتناف�شوا يف
و�شفها ،ور�شموا ونق�شوا لوحات رائعة على جدرانها ،كما قام
اوائ��ل امل�شورين بالتقاط �شور ن��ادرة ملوقعها اخلالب على
�شفة النهر بني ا�شجار الزيتون والليمون .تعر�س حميط التكية
للت�شويه والدمار بعد في�شان نهر «اأبو علي» ال�شهري عام ،1955
اال ان اخلراب االعظم حلق بها يف الثمانينيات من القرن املا�شي
خالل ما يعرف بحروب طرابل�س ،حيث دمرت قبتها وقاعاتها
فهجرها اآل املولوي ق�رصاً ليحتلها املهجرون وجت��ار االآث��ار
الذين عاثوا فيها تدمرياً وت�شويه ًا و�رصقة .وقد و�شلت التكية
حينها اىل حال يرثى لها ،حتى ان مديرية االآثار مل تدرجها يف
الئحة اجلرد العام لالبنية االثرية ،اال بعدما تقدمت البلدية واآل
املولوي بكتاب عام  1990طلبوا فيه وجوب ادراج نحو 140
معلم ًا اثري ًا ا�شافي ًا يف طرابل�س �شمن هذه الالئحة حلمايتها
من االندثار والزوال.
بع�س القاطنني حول التكية حبذوا فكرة ترميمها وابدوا
�شكرهم لرتكيا« .ان�شاهلل يتوفق امل�رصوع لرتجع طرابل�س اهم
مدينة بلبنان »،هكذا ق��ال اح��د ا�شحاب املحالت التجارية
املجاورة« .ا�شتقنا للفتالت ولذكر اهلل »،قالت ام احمد البالغة
من العمر � 65شنة .اأم��ا البع�س االخ��ر فاعترب امل�رصوع غري
مهم« .بدل ما يهتموا باالآثار اول �شي يظبطوا الطرقات وي�شوفوا
و�شع النا�س »،قال احد �شكان املنطقة ،علما اأن الدولة اللبنانية
ووزاراتها غري معنية بهذا امل�رصوع.

العمر� 22:شنة.
االإخت�شا�س اجلامعي :لي�شان�س يف ادارة املوؤ�ش�شات
وال�رصكات.
املهنة :متدربة يف مكتب التنمية يف بلدية طرابل�س.

"هديف اأن نتعاون نحن ال�شباب الأن ق�شيتنا واحدة ،لعل
وحدتنا �شت�شاعد على حت�شني و�شعنا وحل اأزماتنا".
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