
عىل الرغم من كونه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، لطالما شّكل الوصول 
إىل السكن الميّسر والالئق أحد أبرز التحديات في لبنان. فقد عجزت الدولة 
اللبنانيّة، ألكثر من نصف قرن، عن توفير هذا الحق بالحّد األدنى المقبول، 
وتخلّفت عن وضع سياسات سكنية عادلة. أما الخيار الذي اتّخذته تاريخياً، 

فكان في اتجاه اعتبار السكن مجرد سلعة، بدل اعتباره حاجة إجتماعية، 
وبالنتيجة سلّمت أمر قاطني المدن اللبنانية وحقهم بالسكن لعناية 

السوق العقارية.

وعليه، بدا، في الكثير من األحيان، أّن الحّل الوحيد المتاح لسكن الفئات 
من ذوي الدخل المتدني هو اللجوء إىل استئجار شقق ذات أوضاع سكنية 

متدهورة، أو اللجوء إىل البناء أو التملّك بشكل غير رسمي في عقارات 
عاّمة أو خاّصة ال تعود إليهم في السجاّلت الرسمية.

مؤّخراً، انهارت منظومة المصارف التي اختزلت السياسة الوطنية السكنية، 
بعد أن نجحت في تحويل النضال للوصول إىل الحقوق السكنية والمصلحة 

المشتركة إىل معارك فردية، وشهد لبنان، منذ بداية العام ٢٠٢٠، سلسلة 
من االنهيارات االقتصادية واالجتماعية والصحية، فاقمت من األزمة 

السكنية في المدن الرئيسية، بما فيها طرابلس، هذا باإلضافة إىل ترّدي 
الظروف السكنية إجماالً وتدهور البنى التحتية والخدمات األساسية، خاصة 

في األحياء الشعبية.

رات عبر  وتنظيم سوق اإليجا إيجارات عادلة 
استحداث تشريعات تضبط مؤشر بدالت 

ر بشكل يتناسب مع مداخيل األفراد  اإليجا
والعائالت ويمنح اإلستقرار للمستأجرين.

فرض ضريبة عىل الوحدات الشاغرة 
ترتبط بتفعيل برامج سكنية تزيد من نسبة 
والدامج  والمالئم  المخزون السكني المتاح 

للفئات االجتماعية المختلفة، وتدعم 
ر الذين يعتاشون من بدالت  المالكين الصغا

ر. اإليجا

إتّباع سياسة صفر إخالء وتفعيل دور 
والمحليّة في تأمين السكن  السلطات العامة 

البديل المالئم - عند الضرورة.

رقابة لمعايير السكن المالئم   تفعيل آليات 
والقضاء عىل كل أشكال  الدامج اجتماعياً 

التمييز بالسكن.

تفعيل مسؤولية الدولة وتطوير إمكاناتها 
في تأمين سكن الئق للفئات الهشة، وذلك 

استناداً لقانون اإلسكان ١٩٦٥/٥٨. كما أّن 
القانون ١٩٧٧/١١٨ يحّدد أن مسؤولية تأمين 

السكن الالئق تقع أيضاً عىل السلطات البلدية.

االعتراف بالمناطق غير الرسمية حيث 
يقطن حوالي نصف سكان لبنان، وذلك 

لتحسين ظروف حياة قاطنيها.

أزمــة
الســــكن

فـي لبنــــــان

المباني
المتـــــهالكة

ومعر كة الترميم

إهمال مشاريع
اإلســكان وتجاهل

األراضي المخصصة لها

فــي طرابلــس، تتكـــرّر حـــوادث انهيـــار 
المبانـــي التــي يذهــــب ضحيتها الســكان 
ويخســــرون فيهــــا بيوتهــــم. فــي ســياق 
اقتصــادي متــرٍدّ، واســتحالة تغييــر النــاس 
ســكنهم - إن أصبحــت بيوتهــم الحاليــة في 
حالــة مترّدية أو مهــّددة بالســقوط - يُصبح 
الخيــار بيــن البقــاء فــي البيــت مــع تحّمــل 
ــاء  ــن البق ــل م ــورة، أفض ــه المتده أوضاع
فــي الشــارع. بمعنــى أن غيــاب البديــل 
ــكان  ــاء الس ــي لبق ــبب األساس ــح الس يصب

ــّددة. ــة أو مه ــوت متهالك ــي بي ف

إن إهمال المباني القديمة - التراثية منها 
وازدياد خطر انهيارها، من  وغير التراثية - 

األمور الملّحة التي تهّدد األمن السكني 
والميناء، بينما اإلجراء الوحيد  في طرابلس 

الذي تتّبعه البلديات اليوم هو توجيه 
اإلنذارات بوجوب الترميم. وفي المناطق 
غير الرسمية، تمنع البلديات أية محاولة 

لتحسين المساكن أو البنى التحتية بحجة أنّها 
ع ما تسميه »العشوائيات«  بذلك قد تشرّ
- فتبقى وصمة »غير الرسمي« معيقة ألي 

وترميم. عملية صيانة 

أّما المديرية العامة للتنظيم المدني، 
فتصنّف عدداً كبيراً من األحياء عىل أنها 

ريخية« وتفرض شروط ترميم تعجيزيّة  »تا
ومكلفة في ظل غياب كامل آلليات 

للتمويل، مسّهلًة بذلك تدهور أحوال 
المباني وتهجير سكانها.

إن تهرّب السلطات الرسميّة من مسؤوليّاتها 
وترك أهالي طرابلس والميناء وحدهم 

ر منازلهم، وبالتالي  بمواجهة مخاطر انهيا
تحويل طرابلس لمدينة متداعية، هي 

واحدة من عملّيات سلب األرض في 
طرابلس.

األحياء األكثر تأثراً
أحياء الميناء القديمة )نص برطاشة، الرملة(، 
الزاهرية، الحديد، الحدادين، الرّمانة، النوري، 

التّل، باب رمل، تحت السباط.

المطالب
أن تتحّمل البلدية مسؤولية حادثة ضهر 
المغر، نتيجة اإلهمال من ناحية المتابعة 

واجبها فرض الترميم  والتدعيم، بحيث من 
وتأمين سالمة السكان. أو أخذه عىل عاتقها 

عىل نقابة المهندسين المبادرة بالتحّرك، 
تماماً كما حصل في إطار تفجير مرفأ بيروت، 
والمحّفز  فهي قادرة عىل أن تكون المحرّك 

وأن تضع خبرات  والتقويم،  عىل المسح 
رير  وتُصِدر تقا مهندسيها بتصرّف البلدية، 

لتوجيه أعمال البلدية في هذا السياق.

في األحياء المصنفة التاريخية، الحّد من 
والتعجيزية والمكلفة  القيود الصارمة 
التي وضعتها التصاميم التوجيهية الراعية 

ريخية فيما يخص عمليات  للمناطق التا
وإنشاء اللجان التي تحّددها  والترميم،  البناء 

والتي تضّم ممثلين عن  هذه التصاميم 
كل من البلدية، المديرية العامة للتنظيم 

ر. والمديرية العامة لآلثا المدني 

العمل نحو خطط تمويل متكاملة 
وإعادة تأهيل األحياء من  ألعمال ترميم 

ربة اجتماعية  قبل السلطات العامة، في مقا
واقتصادية ألحياء المدينة المتنوعة، حمايًة 

لنسيجها وحقوق سكانها في آن. 

الجهات المسؤولة
• البلدية.

• نقابة المهندسين.
• المديرية العامة للتنظيم المدني.

• المديرية العامة لآلثار.

تملــك الدولة اللبنانية 610 عقــاراً ضمن نطاق 
بلديــات طرابلــس والمينــاء والبــداوي. عــدٌد 
ملحــوٌظ منها هــي العقارات التي اســتُملكت 
بهــدف إســكان ذوي الدخــل المحــدود وبناء 
مشــاريع ســكنية عــى مراحــل متفرقــة. 
ــي  ــتُملك ف ــي اس ــذه األراض ــن ه ــم م قس
ــة  ــن بعــد كارث ــواء النازحي الخمســينيات إلي
فيضــان نهــر أبــو علــي، والــذي يُعــرف اليــوم 
بمنطقــة المنكوبيــن. وقســم آخــر كان جــزء 
مــن خطــة الدولة فــي الســتينيات اســتجابًة 
ألزمــة الســكن المتصاعــدة، حيــث كان مــن 
المقــرّر أن تســّهل وزارة األشــغال والشــؤون 
االجتماعيــة بنــاء ٤000 وحدة ســكنية نصفها 
لــذوي الدخــل المنخفــض، والنصــف اآلخــر 
كان  والميســورة،  المتوســطة  للطبقــة 
ــرف  ــا يع ــو م ــا، وه ــة منه ــس حص لطرابل
ــا كان  ــعبية. وبعضه ــاكن الش ــوم بالمس الي
حيثيــات  ذات  مؤخــرة  مشــاريع  نتيجــة 

مختلفــة مثــل القبــة وخــان العســكر. 

ريع السكنية  تم بناء عدد محدود من المشا
عىل هذه األراضي الُمستملكة، إنما 

وربما فقدت مع الوقت  تُركت لإلهمال 
وظيفتها األساسية في تأمين سكن الئق 

وبات قاطنوها مهددون.  واألفراد  للعائالت 
فيما تناست المؤسسة العامة لإلسكان 

والتي تقع ضمن  األراضي غير المبنية منها 
صالحياتها. مّما ال شّك فيه - في ظّل 

ر االقتصادي - أّن هذه األراضي قادرة  االنهيا
عى أن تكون جزءاً من استراتيجية لحّل 

األزمة السكنية الحالية في طرابلس وتأمين 
السكن الميّسر. 

ريع السكنية  إن إهمال الدولة للمشا
وظروف السكان فيها، وتجاهلها لألراضي 
المخصصة للسكن، هي عملية أُخرى من 

عمليات سلب األرض في طرابلس.

األحياء المتأثرة
المساكن الشعبية، المنكوبين، مشروع 

القبة، خان العسكر. 

المطالب
إحصاء شامل من قبل المؤسسة العامة 

لإلسكان ووزارة المالية ألمالك الدولة 
المخصصة للسكن، مع تحديد الجهة 

والنوع. المالكة واالستخدام 

قيام المؤسسة العامة لإلسكان بخطة 
سكنية شاملة للمدينة تستفيد فيها من 

األراضي المخصصة للسكن، أو تنطلق منها 
لتطوير ودعم برنامج سكن ميّسر. 

ريع اإلسكانية  حماية السكان في المشا
القائمة ودعمهم في ظروف سكنهم.

الجهات المسؤولة
• البلدية.

• المؤسسة العامة لإلسكان. 
• وزارة المالية.

السكان في
مواجهة مشاريع

الضـــــــــّم والفـــــــــرز

»الضــّم والفــرز العــام« هــي أداة تخطيــط 
ــا،  ــة م ــا بلدي ــأ إليه ــم تلج ــي وتصمي مدين
ــي،  ــم المدن ــة التنظي ــع مديري ــاون م بالتع
ــن  ــة ضم ــاحة عقاري ــب مس ــادة ترتي إلع
ــرز  ــّم والف ــن الض ــدي. يتضّم ــا البل نطاقه
ــب  ــد ترتي ــية تُعي ــة وهندس ــة قانوني عملي
إىل  تحويلهــا  بهــدف  العقــارات  شــكل 
يجعلهــا  مّمــا  للبنــاء،  مهيّــأة  عقــارات 
ــة  ــى التركيب ــرة ع ــرات مباش أداًة ذات تأثي
أليّ  والبيئيــة  االجتماعيــة،  االقتصاديــة، 

منطقــة. 

والفرز  ريع الضّم  في طرابلس، كانت مشا
رأسمالية للمدينة  رؤية  العامة جزءاً من 

متجّذرة في ضرورة »تنظيف« المدينة من 
وإنهاء اقتصادها الزراعي، للتمهيد  الفقراء 

لمدينة ُمستحدثة تعتمد عىل واجهة بحرية 
سياحية وخدماتية للمترفين، ومعرض 

واقتصاد مبني  دولي بإسم رشيد كرامي، 
عىل الريع العقاري. 

تُعّد طرابلس أكثر مدينة لبنانية رُسم 
لها مشاريع ضّم وفرز، فخضعت منذ 

الخمسينيات لـ 15 مرسوماً تناول مشاريع 
الضّم والفرز العام، جزء منها لم يطبّق. 

إن فتح منطقة البساتين عىل سوق 
رية من قبل الدولة من  ربة العقا المضا

والفرز، وتعريض عدد  خالل مشروع الضّم 
كبير من السكان للتهجير بدالً من تحّمل 
الدولة مسؤولياتها في تأمين الخدمات 

والبنى التحتية، هي عملية من عمليات 
سلب األرض في طرابلس.

األحياء األكثر تأثراً
رأس الصخر،  رة الجديدة،  حّي التنك، الحا

سقي الشمالي، باب رمل، أبو سمرا، القبّة، 
التبّانة، المنكوبين.

المطالب
والفرز الُمخطّطة  إلغاء مشاريع الضم 

والتي لم تُنّفذ بعد تعديل المرسوم 2151، 
وإعادة تنظيم المنطقة حيث يقع حي 

والحا رة الجديدة ومحيطهما، لضمان  التنك 
والسكن  زة  حقوق السكان في أمن الحيا

الالئق.

الجهات المسؤولة
• المديرية العامة للتنظيم المدني.

• البلدية.

المطالب
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البحر األبيض المتوّسط

راسمسقا

مجدليا

البداوي

طرابلس

الميناء

مار
ير ع

د

المنطقة العقارية
والبلدية أمالك الدولة 

الخصوصية* (العدد والمساحة)
البلديات ضمن اتحاد

بلديات الفيحاء 

*اللون البنفسجّي يُبيّن فقط العقارات التي استطعنا تحديد موقعها عىل خريطة طرابلس
والميناء العقارية بنسختها المتوافرة (٢٠٠٢).

رية ٢٠١٥.  وزارة المالية عن أمالك الدولة العقا مصدر المعلومات: بيانات 

طرابلس

الميناء

البداوي

٣

الميناء ١

رات - 1226 م2 ٤ عقا

١

الميناء ٣

رات - 775 م2 ٦ عقا

رات - 4452 م2السويقة١٤ ٨ عقا

رات - 382 م2النوري٧ ٣ عقا

رات - 3153 م2القبة١٥ ٦ عقا

راتالرمانة٩ ال عقا

ر - 20446 م2الميناء ٢٢ ٢٧ عقا

ر - 2334 م2التّل٦ ٢٠ عقا

ر - 9140 م2التبانة١٠ ١١ عقا

ر - 149591 م2البداوي١٧ ٣٥ عقا

ران - 1819 م2الظاهرية / الزاهرية٨ عقا

رات - 4978 م2الحديد١١ ٤ عقا

ر - 285260 م2زيتون١٦ ١٧٤ عقا

واحد - 33 م2المهاترة١٢ ر  عقا

ر - 5101 م2الحدادين١٣ ٢٢ عقا

ر - 562500 م2بساتين طرابلس٥ ٢٣٠ عقا

ر - 151574 م2بساتين الميناء٤ ٥٧ عقا

عقار يحوي معلم أثري
مصّنف وغير مصّنف

حي غير رسمي حدود عقارات

مشروع سكني عامطرقات ملك دولة خصوصي*
أنظر/ي إلى الجدول

ملك شخصية سياسية
المصدر: مبادرة غربال

حدود حّي سكني نهر قاديشا
المعروف بنهر أبو علي 

ملك وقفحدود منطقة عقارية
المصدر: المديرية العاّمة

للشؤون العقارية ٢٠١٦

رقم منطقة عقارية
أنظر/ي إلى الجدول لقراءة

أسماء المناطق

الميناء
القديمة

سباع

الواجهة البحرية

عزمي
سقي الشمالي

الزاهرية

الجّميزات

السنترال

تحــت
السباط

باب رمل - محّرم

القبة

أبو سمرا

مخّيم البداوي

الريفا

جبل محسن

باب التبانة

الضم والفرز

البحصاص

المعرض

رأس
الصخر

المنكوبين

المساكن
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األحيــــــاء، المــــــلكية

تحت السباط
محلّة تقع بين قلعة طرابلس وجامع 

البرطاسي وتطّل عىل نهر أبو علي. 
تتألّف من مجموعة مباٍن سكنية 

متراّصة، مملوكية وعثمانية، تعود 
ملكيتها لعائالت طرابلسية مختلفة. 

مبانيها المأهولة بحالة متدهورة، فيها 
تشّققات في الجدران واألسقف، 

شبابيكها مغطّاة بالنايلون بدالً من 
الزجاج. تسكن بعض العائالت فيها 

في بيت الدرج بال ضوء أو تهوئة، 
وفي مباٍن تعاني من مشاكل إنشائية 

تجعلها آيلة للسقوط.

عزمي
بدأ تكّون هذه المنطقة في مرحلة 
ر الفرنسي حين توّسعت  االستعما

مدينة طرابلس خارج حدود المدينة 
القديمة. ُشّقت فيها الشوارع العريضة 
المستقيمة التي تربط المدينة القديمة 
بالبحر، ومن أبرزها شارع »عزمي بك«، 

الذي أصبح اليوم أحد أبرز شوارع 
التسّوق في المدينة.  ُشيّدت مباٍن 

عىل مراحل مختلفة عىل طول 
رية  الشوارع، تميّزت بخصائص معما

والحداثة. متنّوعة تمزج بين التراث 

المعرض
منطقة تحوي معرض لبنان الدولي 
رئيس الوزراء  الذي ُسّمي عىل اسم 

السابق رشيد كرامي. صّمم المعرض 
ر نيماير،  المهندس البرازيلي أوسكا

وبدأ بناؤه عام 1968، بعد استمالك 
زراعية بمساحة  الدولة لبساتين 
مليون وعشرين ألف م2، وبعد 

معارضة الطرابلسيّين. في عام 19٧٥، 
وقبل انتهاء المشروع، اندلعت 

الحرب األهليّة، وبعدها باءت جميع 
محاوالت استكماله بالفشل. ظّل 

»احتياطي األرض« هذا، سبباً لطمع 
المستثمرين.

والفرز الضّم 
زراعية وبساتين شاسعة من  أراٍض 

الليمون تحّولت بقرار سياسي، خدمة 
ريين،  لمصالح نافذين ومطّورين عقا

إىل مساحة للتطوير العقاري. 
فجرى، بداية من الخمسينات وحتى 

التسعينات، استمالكها وّضمها ثم 
رات قابلة للبناء بموجب  فرزها إىل عقا

1٥ مرسوم ضم وفرز. يُعّد هذا 
ريع التنظيم  المشروع أحد أضخم مشا

ريع  المدني في لبنان. أنتجت المشا
والفرز  السكنية في منطقة الضم 

وهمياً عىل الوحدات السكنية  طلباً 
ر األراضي في المدينة.  ورفعت أسعا

تعاني المنطقة اليوم من نسبة شغور 
مرتفعة.

ضهر المغر
يقع عىل أطراف منطقة القبة المطلّة 

عىل نهر أبو علي. يحوي سلسلة من 
األدراج القديمة التي ال تزال الوسيلة 

الوحيدة لتنّقل السكان بسبب استحالة 
فتح طريق نظراً لضيق المساحات 

بين المنازل. يضّم الحي اليوم نسبة 
مستأجرين مرتفعة، في ظل وجود 

عدد من حاالت التهديد باإلخالء. 
وتشهد بعض أبنيته تدهوراً إنشائياً 
ر أحد المباني  واضحاً، أّدى إىل انهيا

ووفاة قاطنيه خالل صيف 2022.

أبو سمرا
تلّة كانت تعود قديماً ملكية األراضي 

فيها ألثرياء المدينة، وتُغطّيها بساتين 
زيتون ممتّدة عىل مساحة شاسعة. 

شهدت تطّوراً في حركة العمران 
واكتظاظاً، بدءاً من الخمسينات حتى 
اليوم، مع نزوح عدد من أهالي الكورة 

والضنية إليها للسكن. تُعتبر  ر  وعّكا
مركزاّ تربوياً هاماً، إذ يوجد فيها خمس 

جامعات خاصة وعدد من المدارس.

القبة
تلّة كانت قديماً منطقة اصطياف 
ألغنياء المدينة، قبل أن تستقبل 

بكثافة، بدءاً من الخمسينات، نازحين 
ر ومتضرّري  من أهالي الريف وعّكا

فيضان نهر أبو علي. أّدت الحرب 
األهلية، وسلسلة االشتباكات المسلّحة 

في األحياء المتاخمة لها إىل تدهور 
وارتفاع نسبة الفقر  وضع األبنية، 

والشعور بانعدام األمن فيها. اليوم، 
أكثر من ٧0% من الوحدات السكنية 

في القبة ُمستأجرة، وحوالي 2٧% من 
مبانيها بحاجة إىل تدّخل إنشائي سريع، 
فضالً عن وجود مجموعة من األبنية 

والمهجورة.  التراثية المهملة 

باب التبانة 
ُعرفت قديماً بـ »باب الذهب« ألنّها 
رية مهّمة ضّمت  كانت محطة تجا
40 خاناً مخّصصاً للبضائع، وسوَقّي 

ر. شهدت تدهوراً  والخضا القمح 
شديداً لوضع سّكانها ومبانيها بعد 
الحرب األهلية، وقد ازداد ذلك مع 

تحّول شارع سوريا الذي يفصلها 
عن حي جبل محسن إىل خّط تماس، 
خالل سلسلة طويلة من االشتباكات 

المسلّحة. اليوم، هي من المناطق 
األكثر كثافة في لبنان، 6٥% من 

الوحدات السكنية فيها 
ُمستأجرة، وحوالي ٥1% من 

مبانيها بحاجة إىل تدّخل 
إنشائي سريع.

جبل محسن
تلّة كانت تعود قديماً ملكية األراضي 

المغطّاة ببساتين الزيتون فيها 
لتاجر من الطائفة السنية اسمه 

تحسين محسن. شّغل محسن عماالً 
من الطائفة العلوية في أراضيه، 
وساعدهم عىل التملّك فيها مع 

الوقت. شهد الجبل حركة عمرانية 
واسعة خالل الخمسينات، فسكنته 
عائالت طرابلس الغنية. لكن الحرب 

األهلية فرّغته من تنّوعه. اليوم، %3٥ 
من الوحدات السكنية في الجبل 

ُمستأجرة، وحوالي 14% من مبانيه 
بحاجة إىل تدّخل إنشائي سريع.

حوش العبيد
من أقدم أحياء مدينة الميناء، تكّون 

بداية القرن التاسع عشر. أول من 
سكنه عّمال أفارقة وفدوا إليه من 
والمغرب  دول مختلفة كالسودان 

والسنغال. عمل هؤالء كحّمالي 
بضائع في المرفأ، وصيّادي أسماك، 

وعّمال في الورش. أغلب بيوت الحي 
ويعيش السكان اليوم في  من التنك، 

ظروف سكنية متدهورة وفقر شديد 
منفصلين عن باقي أجزاء المدينة.  

قواص الحمام
حي غير رسمي كان يسّمى سابقاً 

حي الجزّارين )المسالخ(. كان الحي 
مواجهاً للبحر تماماً، قبل عملية الردم 

المرتبطة بتدشين الكورنيش البحري.

الحارة الجديدة
وأقدم األحياء غير الرسمية  أَحد أكبر 

رة الجديدة  في المدينة، نشأت الحا
زراعية  بدايًة من الثالثينيات، عىل أراٍض 

وبساتين تملكها العائالت الكبرى 
رة  ع ملكيات أراضي الحا لطرابلس. تتوزّ

والعام،  اليوم بين الملك الخاص 
والفرز  وهو أمر يكرّسه مرسوم الضم 

الصادر عام 19٧9، بتجاهل كامل 
للواقع الُمعاش وحاجات الناس. 

المرسوم لم يُنّفذ بكامله حتى اليوم.

حي التنك
رة الجديدة. نشأ  يشّكل جزءاً من الحا

مع بداية الحرب األهلية، حين تهجرّ 
عدد من سكان األحياء المحيطة، 
واستقرّوا فيه، هرباً من المعارك 

أو بسبب عدم قدرتهم عىل تسديد 
ر. بنى القادمون بيوتاً  بدالت اإليجا

من تنك عىل أراٍض واسعة أصبحت 
رات مفرزة ذات  بعد مجيئهم عقا

ملكية خاصة محّددة بموجب مرسوم 
والفرز الصادر عام 19٧9. يعيش  الضم 

السكان اليوم في ظروف سكنية 
وصحية متدهورة. 

رأس الصخر
خالل السبعينات، بنى عدد من الناس 

شاليهات عىل البحر، قطنوا فيها 
لفترة، ثم أّجروها لفقراء مقابل مبالغ 

زهيدة. مع الوقت، ارتفع عدد المنازل 
وتوّسع الحي عىل األمالك العامة 

البحرية. الحقاً ُفرز جزء من األراضي 
التي يقع عليها الحي واستملكته 
الدولة، فتعرّض السكان لموجة 

إخالءات. اليوم، بقي حوالي ٧٥ شاليه،  
يشغلها عائالت لبنانية وسورية.

المساكن الشعبية
مشروع سكني عام تّم بناؤه عام 

وزارة العمل  19٧0 كجزء من خطّة 
والشؤون االجتماعية إلنشاء مساكن 
شعبية في مختلف األراضي اللبنانية. 

شمل المشروع بناء مئتي مسكن 
بمساحات مختلفة لتغطية حاجات 

والميسورين وذوي  فئات: المعوزين 
الدخل المحدود. مع اندالع 

الحرب اللبنانية، توّقفت أعمال 
البناء فيه، وقدمت مجموعة من 
العائالت سكنت فيه بطريقة غير 

رسمية بعد أن استكملت بناء 
المساكن بنفسها.

خان العسكر
خان أثري سكنه بطريقة غير رسمية، 

متضرّرون من طوفان نهر أبو علي 
)19٥٥( وفقاً لتوجيهات المصلحة 

الوطنية للتعمير. عام 2009، تقرّر 
ترميم الخان ضمن مشروع اإلرث 

وبُنيت ثالث  الثقافي، فأُخلي سّكانه، 
مباٍن عىل أراٍض تملكها بلدية طرابلس 
في محيطه، إلعادة إسكانهم. ُمنحت 

ر  وفقاً لعقد إيجا العائالت شققاً 
والبلدية،  محّدد المّدة موّقع بينهم 

زتهم عىل المدى  فلم يُضمن أمن حيا
الطويل.

مشروع الحريري
مشروع إسكان شعبي )6٥ مبنى(، 

أُنشئ في عام 200٥ من قبل الصندوق 
المركزي للمهجرين بهدف إسكان 

مهّجري الحرب األهلية. خالل عملية 
بيع الشقق ألصحاب الحقوق بقروض 

ميّسرة، انطلقت نزاعات عنيفة بين 
وباب التبانة، فانتقل  جبل محسن 

بعض مهّجري النزاعات وشغلوا 
شققاً في المشروع بشكل غير رسمي 

تحت حماية الجيش اللبناني. منذ 
ذلك الوقت، ُوضع أصحاب الحقوق 
وواضعي اليد في مواجهة بعضهم 

البعض، وكثُرت التهديدات باإلخالء، 
قبل أن تتدّخل حملة »تحت السقف« 

إليجاد حلول. يعاني المشروع اليوم من 
تدهور البنى التحتية وغياب الصيانة.

المنكوبين
تنقسم منطقة المنكوبين إىل ثالث 

أقسام: منطقة »اإلترنيت«، حيث 
تقع بركسات الصفيح التي أقامتها 

المصلحة الوطنية للتعمير مؤقتاً عام 
19٥٥ إليواء منكوبي فيضان نهر أبو 

ر« حيث تقع  علي؛ منطقة »العما
ر  األبنية التي بُنيت خالل االستعما

الفرنسي إلسكان موظّفي شركة نفط 
العراق )IPC(، باإلضافة إىل األبنية التي 
بنتها المصلحة ضمن مشروع »مدينة 

طرابلس الجديدة«، ويقع هذان 
القسمان عىل أراٍض عاّمة تملكها 

الدولة. أما القسم الثالث، فهو يتألّف 
واقعة عىل أراٍض خاّصة  من أبنية 

يملكها شخص من عائلة »أبو جودة«.
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