
 يسكن يف طريق الجديدة اليوم حوايل ربع مليون نسمة. 

تتمّيز املنطقة بإرثها الثقايف، إذ تضّم أكرب تجّمٍع 

للمؤّسسات االجتماعية والتعليمية يف بريوت، وتنتشر 

فيها املعالم الثقافية كاملقاهي واألبنية التاريخية 

وامللعب البلدي. كما تشتهر بأسواقها، فنجد فيها 

سوق القماش وسوق عفيف الطيبي، باإلضافة إىل 

سوق صربا وهو أكرب سوق شعبي يف بريوت. 

تحتوي املنطقة عىل عدٍد كبرٍي من املدارس التي ُهدم 

بعضها بمرور الزمن. ويف العام ٢٠٠٠، اسُتبدلت مدرستا 

»ماما نجاح« و»األنوار« بمباٍن فخمة. وكانت مدرسة 

»ماما نجاح« ُمحاطة ببعض البيوت التي اشرتاها أحد 

املستثمرين وضّمها يف عقاٍر واحد. 

تاريخًيا، ُتعّرف  منطقة   طريق   الجديدة   عىل   أنها  
 املنطقة   املمتّدة   من   ثانوية   املقاصد   يف   الحرج  

 شماًل   حتى   آخر   شارع   صربا   جنوًبا. وقبل  
 أن   تشهد املنطقة   نشاًطا عمرانًيا   قبل   نحو  

 نصف   قرن،   كانت  ُتسّمى   تلة   زريق   نسبًة إىل  
 إحدى   العائالت   التي   كانت   تمتلك   أراٍض   فيها. 

 ونظًرا   لتساع مساحة   هذه   الهضبة   الرملية  
 وخلّوها   من   السكان   والعمران،   كان   البريوتّيون  

 يتخذونها   منتزًها،   فيقصدونها   مع   عائالتهم  
 لقضاء   العطل األسبوعية. و كانت   املنطقة  ُتسّمى  

 بالرمل أيًضا  لكرثة   الرمال   فيها.

يف خالل شهر آب من العام 2015، أُحيَص 381 مبًنى يف 

طريق الجديدة، ورُصد إخالء 62 عائلة، وتهديد 98 غريها 

باإلخالء، ووجود 27 مبًنى مهدًما أو مهدًدا بالهدم، 

وتشييد 88 مبًنى جديًدا عىل أنقاض بيوٍت قديمٍة يف خالل 

السنوات العشرين املاضية. يف الواقع، إن االنتقال من 

البيت أو الحّي الذي سكنه الفرد طيلة العمر، وبخاصٍة يف 

مرحلة الشيخوخة، يشّكل تعنيًفا نفسًيا وعاطفًيا، كما 

يتسّبب بأزماٍت ماديٍة واجتماعيٍة للفرد نتيجة إبعاده عن 

مجال العمل والعالقات االجتماعية خاّصته.

جمانة، والحاجة وفيقة والحاج عبد القادر سكنوا 

طيلة حياتهم يف طريق الجديدة، واضطروا إىل مجابهة 

آليات التهجري كٌل بطريقته الخاصة، مستعينني بالعالقات 

االجتماعية املتينة التي لطاملا تمّيزت بها طريق الجديدة.

بدأت   عمليات   البناء   والسكن   يف   منطقة   طريق  

 الجديدة   يف   أوائل   القرن   العشرين،   وتحديًدا  مع  

 بداية   مرحلة   االنتداب   الفرنيس،   عندما   انتقلت   إليها  

 عائالت ٌ  من   املدينة   القديمة . 

يف   ذلك   الوقت،   كان الطابع الزراعي يغلب عىل املنطقة 

التي كانت ُتستخدم أيًضا لرتبية الحيوانات واملاشية. ويف 

مطلع  العشرينات،   وهبت   سلطات   االنتداب   الفرنيس 

أراٍض  يف   طريق   الجديدة   إىل   بعض   السكان   الروم  

 األرثوذوكس   القاطنني   يف   منطقة   املزرعة   شمال   طريق  

 الجديدة .  ويف خالل   بضع سنوات،   قام   املالكون   الجدد  

 بفرز   العقارات   الكبرية   من   10   آالف   مرت   مربع   إىل   عقاراٍت  

 صالحةٍ   للبناء   تبلغ مساحتها   1000   أو   700   أو   500   مرت   مربع. 

 وعمدت   العائالت   التي   انتقلت   من   املدينة   القديمة   أو من  

 البسطة   إىل شراء   قطع   األرض   املفرزة   يف   طريق   الجديدة  

 والبناء   فيها  بغية   تحسني   وضعها   السكني.

يف العام 1935 أنشأت  سلطات   االنتداب   سجًنا ُسّمي  

 بسجن   الرمل ربطته باملدينة طريٌق وحيدٌة هي طريق 

الجديدة. و كانت   املنطقة   بعيدة   نسبًيا   عّما   كان   يشّكل  

 مدينة   بريوت   حينها،  كما كانت تضّم  مدافن   للجنود  

 الفرنسيني و املهاجرين   البولنديني   وآل   الداعوق.  لكن  

 مع   توّسع   العاصمة   يف   الثالثينات،   أصبحت   املنطقة  

 مأهولة ً  بالسّكان   وتحّول   اسمها إىل  طريق   الجديدة، 

كما وفدت إليها عائالٌت   لبنانية ٌ  من   إقليم   الخروب  

 بحًثا   عن   فرص   العمل   والدراسة   يف   العاصمة. 

ويف العام 1948،  نزح   الكثري   من   عائالت   الساحل  

 الفلسطيني )حيفا، عكا ويافا(  إىل   طريق   الجديدة  

 وبخاصةٍ   الطبقة   الوسطى   والفقرية. و كان   الحيّ   حينها  

 ُيعترب   منطقةً   عمرانيةً   جديدة ً  مع   توّفر   مساكن   غري  

 مشغولة.  أما   العائالت   األكرث   فقراً، فاستقرّت   يف   أرايض  

 مدافن   آل   الداعوق   لتشّكل   ما   سُيعرف   الحًقا   بمخيم  

 صربا. و مع   توافد   العائالت،   أنئش   امللعب   البلدي   ومطار  

 برئ   حسن   وعدد   من مرافق  الخدمات   العامة. 

ومع   تأسيس   جامعة   بريوت   العربية عام 1960،   تغري  

 طابع   الحي   ليستقطب   طالًبا   لبنانيني   وعرًبا   سكنوا   يف  

 املنطقة   وساهموا   يف تحقيق   التنوع   السّكاين   وإنشاء  

 املقاهي. و وفقاً ملقابالٍت أجريَت مع أهايل   الحّي،   كانت  

 أسعار   الشقق وقتذاك   ترتاوح بني 25-35 ألف   لرية  

 للتملك، و50-75 لرية بدل إيجاٍر شهري. 

أما بني عامي 1969 و1982، فكان   للمنظمات  

 الفلسطينية تأثريٌ   قويٌ   يف   الحّي، وبخاصٍة يف ظل وجود  

 قاعدةٍ   شعبيةٍ   واسعةٍ   مواليةٍ   للحركات   الناصرية. 

 وكانت   منظمة   التحرير   الفلسطينية   تؤّمن   خدمات  

 املياه   والكهرباء   يف   الحّي.  لذا، بعد   انسحابها   عام 1982،  

 عاىن   الحيّ   نقًصا   حاًدا   يف   الخدمات. و حتى   بعد   انتهاء  

 الحرب   األهلية،   كان   دور   الدولة   اللبنانية   شبه   غائٍب  

 ما أتاح  املجال   للجمعيات،   والسيما  اإلسالمية   منها،  

 لتؤدي   دورًا   مهًما   جًدا   يف   تقديم   الخدمات   واملساعدات  

 للعائالت   املحتاجة. وتأّسس  معظم   هذه   الجمعيات   يف  

 طريق   الجديدة وعىل يد سّكانها . 

 منذ   انتقالهم   من   البيت   الذي   ُولدوا   وترعرعوا   فيه   يف  

 ساحة أبو شاكر يف طريق الجديدة إىل برجا خارج 

بريوت، تعيش جمانة وأفراد أسرتها املؤلفة من سبعة 

أشخاٍص حااًل من املعاناة.  أُجربت   العائلة   عىل   ترك  

 بيتها »التاريخي «  واالنتقال   إىل  »منطقةٍ   ال   يربطها   بها     

 سوى   البيت   الجديد   الذي   تعيش   فيه « ،   بعد أن   بيع  

 املبنى   القديم   لشركةٍ   عقارّية ٍ  قّررت   هدمه   واستبداله  

 بمبًنى   جديد.  وكان   التعويض   الذي   دفعته   الشركة  

 لألسرة  بسيًطا   جًدا، فلم تتمّكن من استئجار   أو   شراء  

 منزلٍ   داخل   بريوت.

وكانت   األسرة اشرتت  البيت   يف   برجا   قبل   عشر  

 سنوات،   إاّل   أنها   عرضته   للبيع   مّراٍت عّدة   بسبب  

 ترّددها يف  السكن   فيه. وبعدما   اضطرت   إىل   مغادرة  

 بريوت،   حصلت األسرة  عىل   قرٍض   مصريف  لتجهيز  

 البيت   وجعله   صالًحا   للسكن.

لكن ابتعاد   أفراد   أسرة   جمانة   عن   املحيط   الذي   كربوا  

 فيه،   والعادات   التي نشأوا  عليها،   والجريان   واألصدقاء  

 الذين   عاشوا   بينهم،   وّلد لديهم » شعورًا   بالغربة… غربة  

 لم   نستطع   التأقلم   معها «، باإلضافة  إىل   مشكلة املسافة  

 الطويلة   التي   يضطرون   الجتيازها   يومًيا   للوصول إىل مكان 

العمل   يف   بريوت،   وتحّمل   زحمة   السري   وكلفة   املواصالت. 

بعد   سنةٍ   من   العيش   يف   برجا،   قّررت   جمانة   ترك  

 منزل   العائلة   والعودة   إىل   بريوت،  فاستأجرت   غرفةً  

 يف   شّقةٍ   تتشاركها   مع   عدد ٍ  من   الفتيات. يف البداية، 

 كان   قرار   السكن املشرتك صعًبا عليها، لكنه بدا الخيار 

األسهل واألوفر نظًرا الرتفاع بدالت اإليجار واستحالة 

إمكانية شراء منزل خاٍص بها.

وطال حال  التوتر   واإلرباك   أسرة  جمانة   بكاملها،  

 وتحديًدا   والدتها التي تدهورت صّحتها وأُدخَلت 

املستشفى مراٍت عّدة. تقول جمانة »لألسف، كل 

الجريان يتعّرضون للضغوط واملعاناة نفسها، واضطّروا 

لالنتقال إىل الجّية وجدرا وسبلني«.
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مقابلة مع مروان غندور، من سكان طريق الجديدة وأستاذ يف قسم العمارة يف جامعة أيوا  ,Abir Saksouk, Expanding the network of municipal public libraries in Beirut أسامة العارف، ذاكرة الرمل، مختارات )الزلقا(، 2005
Neighborhood study: Tariq al Jadidah. Assabil Association, 2006

مقابالت مع سّكان من قبل املشاركني يف ورش عمل »إن نرسم طريق الجديدة من روايات مستأجريها«
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بينما   نتعّرف   إىل   حاراٍت  
 وشوارع   شهد   أهلها  

 أحداًثا   وتقلباٍت   يف   عمرانها  
 ومجتمعها،   نطرح   أسئلةً  
 حول   الرتاث   والسياسات  
  السكنية   التي   لطاملا   أّدت 

اىل   تهجري   الناس.  
تنطلق   سلسلة  »   نحنا   الرتاث «  

من   رؤيةٍ   لتاريخ   األحياء  
 ترتبط   بقصص   السكان،  

 ما   يتيح   لنا   مساحًة  إلعادة  
 التفكري   يف التطوير   العقاري  
 السائد   والسياسات   القائمة  

 عىل   السوق . 

جـمانــــــــــــــــــــــة تعود إلى طريــــــــــــــــــق الجديـــــــــــــــــــدة...

هذا  الدليــــــل مرتبط بمرصد الســكن،
الذي يهدف إىل جمع البحوث وبناء 

املناصرة وطرح البدائل من أجل 
تعزيز الحق يف السكن يف لبنان. 

ويسعى املرصد إىل وضع مقاربٍة متكاملٍة للسكن، 
مؤمًنا بأن السكن أكرث من مجّرد مأًوى، إذ أنه يتضّمن 
الشبكات االجتماعية والوصول إىل املوارد األخرى التي 

توّفرها بيئة الحّي. واستناًدا إىل بحوث عن الرتتيبات 
السكنية والتغرّيات يف ملكية األرض، وتحديًدا العدد 

املقلق من اإلخالءات والوحدات واملباين الخالية يف أحياء 
بريوت السكنية، باإلضافة إىل صعوبة الوصول إىل 

مساكن ميّسرة ومالئمة، جرى إطالق مرصد السكن 
بغرض قراءة هذه الوقائع كسريوراٍت واسعٍة تحدث يف 
املدينة، وتحويل النضاالت السكنية الفردية إىل هٍم عام.

beirutevictions.org / housingmonitor.org

صادر عن »أشغــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عامــــــــــــــــــــــــــــــــة« ٢٠١9
يستند عىل املشروع البحثي

 »أن نرســــــم بريوت من روايات مســــــتأجريها« ٢٠١٥-٢٠١٧

Another City Series: Housing Narratives
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة »نحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث«
مرويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن
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أبرز املعالم 
ومسح ملنطقة 

رُِصد فيها اإلخالء 
واألبنية املهددة 

بالهـــــدم
شــــارع صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا:

يمتد   شارع   صربا   من   تقاطع   السبيل   وصوالً   إىل  
 مستشفى   عّكا   والسفارة   الكويتية   جنوًبا.  يعترب  

 السوق   اليوم   أكرث   شوارع   طريق   الجديدة   اكتظاًظا  
 وحركة ً  ونشاًطا   لجميع   سّكان   املدينة.  

جامعة بيروت العربّيــــــــــــــــــــــــة:
أنشأتها   جمعية   الرب   واإلحسان   يف   العام   1960   يف   مكان  

 سجن   الرمل   سابًقا.  قبل   الحرب   األهلية،   جذبت  
 الجامعة   عدًدا   كبرًيا   من   الطالب   العرب   إىل   املنطقة  

 حيث   استقروا   وساهموا   يف   تنويعها . 

شارع حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
كان   شارع   حمد   حتى   العام   1935   عبارة   عن   زاروب  

 ضّيق،   ثم تطّور   إىل حيّ   سكني   ُيعترب   األقدم   يف  
 املنطقة.  تاريخًيا، هو   حيّ   مرتفع   الدخل   يف   طريق  
 الجديدة،   لكنه أصبح بعد   الحرب   األهلية   تجّمًعا  

 لعائالٍت   متوسطة   الدخل   يف   املنطقة. عمرانًيا، ُيعدّ  
 من بني   أكرث   األحياء   التي حافظت عىل  مبانيها  

 القديمة يف  وضٍع  جّيد.

وطى المصيطبـــــــــــــــــــــــــة: 
قبل   العام   1950   ونشوء   وطى   املصيطبة   كحيّ   سكني  
 غري   رسمي،   كان   هذا   املوقع   مساحة ً  أساسيةً   للتنزه  

 بالنسبة   لسّكان   طريق   الجديدة. إذ  كان   عبارة   عن  
 حرش   فيه   برك   مياه،   ويقابله   حيّ   السكر   الذي   نسج  
 سّكان   طريق   الجديدة   عالقاٍت   وطيدة   مع   عائالته   من 

آل   السكر.   

ساحة أبو شـــــــــــــــــــــــــاكر:
حيّ   أبو   شاكر   والطمليس   من   األحياء   األكرث   فقًرا  
 يف   املنطقة، وتضّم يف معظمها  مبانٍ   غري   مرتفعة. 

لكن بمرور الزمن،  اخرتق الحّي  عدٌد  كبريٌ   من   املباين  
 الجديدة   التي   استبدلت   املباين   القديمة.  تاريخًيا، 

كانت   الساحة   واألحياء   السكنية   حولها   مركًزا   للعمل  
 السيايس   وتنظيم   العمل   الفدايئ   الفلسطيني.

منطقة السبيـــــــــــــــــــــــــل:
ُسمّيت   كذلك   نسبة   إىل   سبيل   املاء   الذي   بناه  عبد  

 الرحمن   جلول   يف   األربعينات   من   القرن   املايض. ظّلت 
املنطقة   َمعلًما   أساسًيا   يف   تاريخ   املنطقة   حتى   اليوم. 

حارة اليهـــــــــــــــــــــــــودي: 
كان   يف   طريق   الجديدة   ما   ُسمي   بحارة   اليهودي. 

 تقول   املصادر   إن   مالك   األرض   يف   الحارة )وهو   يهودي  
 الديانة( طلب   من   محاسب   لديه   أن   يدله   عىل   أرٍض  
 لبناء   دارٍ   عليها،   فأرشده   إىل   أرٍض   يملكها   آل   يموت  
 يف   طريق   الجديدة.   وجاء الرجل  عام   1910   مع   عّمال  

 يهود   من   تركيا   وبنى   املبنى  املالصق  ملدرسة   عائشة  
 أم   املؤمنني. وُدمر املبنى  عام   1982   يف خالل   الغارات  

 اإلسرائيلية  واجتياح   بريوت.

حرش بيـــــــــــــــــــــــــروت: 
حرش ٌ  تاريخيٌ   يف   بريوت   كان   لسّكان   طريق   الجديدة  

 عالقة ٌ  متينةٌ   معه ،  وكان يتصل   بالحيّ   اتصااًل   مباشًرا 
نتيجة   تداخل   أشجار   الصنوبر   مع   زواريب   الحّي. ويف 

 خالل   أعياد   الفطر   واألضحى،   كانت   عائلة   العرب  
 تؤدي دوًرا   رئيًسا   يف   تنظيم   حرش   العيد:  العنازيق  
 واملراجيح   وبيع   املأكوالت. ويف   العام 1955   ) يف   عهد  
 الرئيس   شمعون(  ُشق   أوتوسرتاد   فصل   الحرش  

 عن   طريق   الجديدة. يتنّهد   أحد   السكان   قائاًل: » لقد  
 سلبنا   شمعون   الحرش «. منذ   نهاية   الحرب   األهلية 

أُغلق   الحرش   وما   زال   مغلًقا   حتى   اليوم. 

الملعب البــــــــــــــــــــلدي: 
بناه   الجيش   الفرنيس   عام   1936   إلقامة   االحتفاالت  
 واملباريات   الرياضية   عىل   أرضه.  تملكه   اليوم   بلدية  

 بريوت. تعّرض يف العام 1982 للتدمري يف أثناء 
االجتياح اإلسرائييل لبريوت،  ثم جرى   تأهيله  

 وتوسيعه   تحديًدا   الستضافة   الدورة   العربية   يف   العام 
1997.  امللعب   اليوم   غري   متاٍح لالستخدام   إذ   يسيطر  

 عليه   الجيش   اللبناين   بشكلٍ   كامل.  

حـــــــــــــــــــــــــّي العرب: 
تقول   الروايات   إن   أول   من   سكن   منطقة   الحرج  

 كان   آل   العرب،   حتى   أن   منطقة   املزرعة   كلها   ُعرفت  
 باسم   مزرعة   العرب،   وهم   قبائل   عربية   وفدت   من  

 شبه   الجزيرة   العربية   والعراق   إىل   عكار   ومنها   إىل  
 بريوت.   حالًيا، منطقة   الحرج   هي   حيّ   قديم ٌ  ما  

 زال   يحتفظ   ببعض   مبانيه   القديمة. وكانت   املنطقة  
 أشبه   بقريٍة تتألف   بيوتها   من   طابَقني كحٍد أقىص 
 وتكسوها   الخضرة   من   كل   صوب. و قبل   أن   تقوم  

 الدولة   اللبنانية   بشق   طريقٍ   بني   حرش   الصنوبر   وحّي 
 العرب،   كان الحّي يرتبط بعالقٍة متينٍة مع الحرش، 
وكانت تقع  مقابل   الحرش   قهوة   قصقص   لصاحبها  

 من آل   قصقص. ونظًرا الشتهار القهوة نتيجة سقوط 
القذائف عليها، ُعرَفت املنطقة بعد الحرب باسم 

قصقص.  يخضع   حيّ   العرب   اليوم إىل   تحّوالتٍ  
 جذريةٍ   نتيجة   اتفاقاٍت   بني   ُمطّورين   عقارّيني   وماليك  
 األرايض   عرب   تجار   بناءٍ   محلّيني، بعضهم  مهندسون  

 من   آل العرب.

شارع عفيف الطيبـــــــــــــــــــــــــي: 
شارع ٌ  مكّونٌ   من   مبانٍ   سكنيٍة تضّم محال   تجارية 

يف طوابقها األرضية،   سّكانها   خليٌط   من   املستأجرين  
 القدامى   وماليك الشقق.

شارع الرّواس ومحيــــــــــــــــطه: 
كان   بغالبيته  مكّونٌ   من   مستأجرين   قدامى،   لكنه  

 تحّول جذرًيا يف  خالل   السنوات   العشر   املاضية،   إذ 
 لم   يبَق فيه سوى   عددٌ   قليلٌ   من   املباين   القديمة. 

فقد ُهدَم معظم تلك املباين نتيجة شراكٍة بني 
ماليك األرض وبعض املستثمرين، واسُتبدَلت 
 بأبراٍج سكنيةٍ   حصل    املالكون   القدامى   عىل   عددٍ   

من   الشقق فيها.

1

5 طوابق، 9 شقق
 تم إخالء جميع الشقق 

من السكان. مهدد بالهدم.
رقم العقار 1655

4

طابقان
شقة ملك قديم والثانية إيجار. 

املالكون يفاوضون مستثمراً عىل 
البيع مقابل الحصول عىل شقق يف 

املبنى الجديد.
رقم العقار 1666

2

3 طوابق
بعد إخالء السكان القدامى، 

يسكن 4 شقق عّمال يف ورش 
مجاورة. مهدد بالهدم.

رقم العقار 1658 

6

طابقان
مهدد بالهدم.

رقم العقار 1669

3

3 طوابق
سكانه أساساً من املالكني 

القدامى ولكن معظم الشقق 
أصبحت خالية.

رقم العقار 1659 

7

4 طوابق
تم إخالؤه، بيعه وهدمه يف 

أواخر سنة 2016 وبدأت أعمال 
ورشة بناء جديد.

رقم العقار 1688

5

3 طوابق
األريض محل تجاري، ويف 

الطابقني األخريين 4 شقق. 
تم هدم املبنى يف أواخر سنة 2016 
وبدأت أعمال ورشة بناء جديد.

رقم العقار 1668

9

3 طوابق، 6 شقق
5 شقق منها يسكنها مستأجرون 

قدامى وشقة خالية. محاكم 
إلخالء املستأجرين منذ سنني.

رقم العقار 1687

10

3 طوابق
شقتان خاليتان وواحدة فيها 

مستأجر قديم يوجد بينه وبني 
املالك دعاوى اآلن. مهدد بالهدم.

رقم العقار 1688

11

5 طوابق
 تم بيعه وسيتم هدمه. 

يسكنه حالياً عّمال.
رقم العقار 2800

8

طابقان، بني عام 1925
اشرتاه املالك عام 1972 وأّجر 

الشقق. تم إخالء السكان مؤخراً 
بخلو 50 ألف دوالر، كما املحالت 
للهدم ولبناء مبنى من 8 طوابق.

رقم العقار 1616

����� �� ����

������ ���� ����

����� ��� 
	�

 ���� ��� ����
���� 
���

���� ��� ����

12

4 طوابق
3 شقق إيجار قديم و3 ملك. 

وقد تم إخالء الطابق األول.
رقم العقار 1741

17

طابقان
خايل.

رقم العقار 1396

13

5 طوابق، 10 شقق
 5 منها إيجار جديد و5 ملك وتم 

إخالء شقة سابقاً.
رقم العقار 4956

14

طابقان
رقم العقار 4210

15

4 طوابق
رقم العقار 1897

16

طابقان
رقم العقار 1797

19

5 طوابق، 5 شقق
األريض إيجار قديم ويتم إخالؤه 

أما باقي الطوابق ملك ألخوة.
رقم العقار 4278

20

3 طوابق، 3 شقق
جميع الشقق إيجار جديد، 

ويخطط لهدم البناء.
رقم العقار 4197

21

5 طوابق
 يتم تأجري شقق من دون عقود. 

هناك دعاوى مستمرة وتم سابقاً 
إخالء الطابقني األخريين لهدم 

املبنى.
رقم العقار 4198

22

4 طوابق، 4 شقق
الطابق األول خايل، وبقية 

الطوابق حصل شاغلوها عىل 
الخلو ليغادروا قريباً ليتم هدم 

البناء.
رقم العقار 4276

18

طابقان
رقم العقار 3146

23

5 طوابق، 5 شقق
تم إخالؤه منذ 4 أشهر وتم نزع 
جميع مالبن األبواب وشبابيك  

الشقق.
رقم العقار 1748

24

5 طوابق، 7 شقق
2 إيجار قديم و5 إيجار جديد. تم 
إخالء مستأجرين قدامى واستثمار 

الشقق بعد تقسيمها اىل غرف 
لحني صدور رخصة الهدم. متوقع 

إخالؤه عند نهاية الصيف.  
رقم العقار 4083

25

4 طوابق
تم إخالؤه منذ عدة أشهر واملبنى 

يخضع للرتميم اآلن.
رقم العقار 4082

28

3 طوابق، 6 شقق
3 ملك و3 إيجار قديم. اشرتاها من 
الورثة متعهد. ورفع دعاوى عىل 

املستأجرين.
رقم العقار 4229

29

طابقان
اشرتى املبنى م. ب. منذ سنتني 
ويعمل عىل شراء املبنى املجاور 

لهدمهما معاً لبناء مبنى جديد. 
تم إخالؤه ورحل سكانه إىل 

صيدا.
رقم العقار 1862

26

طابقان
خايل.

رقم العقار 5464

27

3 طوابق
ورثه أخوة واتفقوا جميعاً عىل 

هدمه.
رقم العقار 2482

31 رقم العقار 1853

8 طوابق، 28 شقة
26 إيجار قديم و2 إيجار جديد. 
معظم السكان مسّنون بينهم 

امرأة مقعدة تسكن مع أوالدها. 
يتم التهديد باإلخالء من قبل 

املستثمر ي. ح.

32 رقم العقار 4250

7 طوابق، 18 شقة
15 شقة إيجار قديم و3 ملك. 

املالك يرفض قبول بدالت اإليجار.

33 رقم العقار 4667

4 طوابق، 7 شقق
3 إيجار قديم و4 إيجار جديد
املبنى بيع حديثاً بهدف هدمه.

37

طابقان.
خايل.

رقم العقار 292

43 رقم العقار  3869

8 طوابق 21 شقة
15 مستأجر قديم مهددون 

باإلخالء بسبب دعاوى قضائية 
من قبل املالكني الذين أخلوا 4 

شقق حتى اآلن.

44 رقم العقار  4219

3 طوابق 3 شقق
املالكون القدامى باعوا املبنى 
لعدم قدرتهم عىل ترميمه 

وهو مهدد باإلخالء.

34 رقم العقار  1787

3 طوابق
أخيل بالكامل باستثناء الطابق 
األريض يشغله مستأجر قديم.

35 رقم العقار 3394

طابقان
يسكن األريض مستأجر قديم 

وفوقه املالك الذي يرغب ببيع 
العقار وضمه للعقار املجاور 

الذي يخضع إلنشاء جديد.

30

3 طوابق، 9 شقق
هناك محاوالت لشرائه وتهديد 

للسكان من قبل م.ب.
رقم العقار 1861 خايل، مهدد بالهدم.

41 رقم العقار  5180

6 طوابق 18 شقة
يشغله بالكامل مستأجرون 

قدامى وتم إخالء الطابق األريض.

42 رقم العقار  4248

8 طوابق 14 شقة
هناك دعاوى بني صاحب امللك 

واملستاجرين يف الطابق األول 
ويرغمهم إما عىل الشراء أو 
إخالء السكن.هما أخ وأخته 

تجاوز عمرهما الستني سنة يف 
انتظار حكم املحكمة.

38 رقم العقار 3123

4 طوابق 
مبنى خايل معروض للبيع 

ومهدد بالهدم.

40 رقم العقار 5966

8 طوابق، 26 شقة
معظم الشقق ملالكني قدامى، 
األول مؤّجر لعّمال وتم إخالء 

الطابق األريض.

39 رقم العقار  3491

5 طوابق 6 شقق
املالكان القديمان يسكنان الرابع 

والخامس وقد أخليا األول 
والثالث من املستأجرين القدامى.

36 رقم العقار 4092

6 طوابق، 12 شقة
املالكون جميعهم من نفس 

العائلة وهم بصدد إخالء 
املستأجرين القدامى السبعة 

بنية هدم املبنى.


