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أراد اللبناني نذير حلواني أن يجعل مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، صديقة للبيئة. لذلك، اعتاد التنقل على دراجته الهوائية على 
الرغم من صعوبة األمر في لبنان. أخيرًا، أصبح عمدة دراجات طرابلس

نذير حلواني
عمدة الدراجات الهوائية في طرابلس اللبنانية

طرابلس ـ أورنيال عنتر

دراجة نذير حلواني األولى كانت 
ــه. كـــانـــت لــعــبــتــه  ــ ــــديـ هـــديـــة مــــن والـ
وسلوته في البداية، لكنه ما لبث 
أن هــجــرهــا. إال أن نــذيــر عـــاد بــعــد ســنــوات 
عـــديـــدة إلــــى اســـتـــخـــدام الــــدراجــــة الــهــوائــيــة 
لـــيـــس لــلــتــســلــيــة وحــــســــب، إنــــمــــا كــوســيــلــة 
به دفع بدالت التنقل بسيارات 

ّ
ل تجن

ّ
للتنق

ل على 
ّ
األجـــرة. هكذا إذًا، أصبح نذير يتنق

الدراجة الهوائية في مدينته طرابلس. لكن 
لعاصمة الشمال حكاية خاصة مع التنقل 
ــاب اإلشـــــــارات  ــيـ واملــــــواصــــــات. فـــفـــي ظــــل غـ
الــضــوئــيــة وتــنــظــيــم الــســيــر بــشــكــل عـــام في 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــــدن لــبــنــان مــســاحــة وكــثــافــة 
سكانية، تصبح قــيــادة الــســيــارات مغامرة 
كــبــرى بــحــد ذاتــهــا. فكيف تــكــون إذًا قــيــادة 
الـــدراجـــات الــهــوائــيــة وســـط هـــذه الــفــوضــى 

ها؟ 
ّ
كل

ألجـــل هـــذه الــغــايــة بـــالـــذات، وبـــهـــدف جعل 
طرابلس مدينة صديقة لراكبي الــدّراجــات 
ــّن نـــذيـــر حــلــوانــي مــنــذ فــتــرة  الـــهـــوائـــيـــة، عــ
وجيزة عمدة دراجـــات طرابلس. وبرنامج 
ــبـــادرة عــاملــيــة أطلقتها  Bicycle Mayor مـ
 ،)BYCS( املؤسسة االجتماعية الهولندية
وتهدف إلى تسريع تقدم ركــوب الدراجات 
ــامــــج إلــــى  ــرنــ ــبــ ــم. ويــــســــعــــى الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ حـ
تشجيع مليار شخص آخر على استخدام 
 عــمــداء 

ّ
الـــــدراجـــــات. ويــعــتــبــر الــبــرنــامــج أن

الدراجات في العالم يشكلون حافزًا لجمع 
النطاقات العامة والــخــاصــة، والكشف عن 
ــفــوائــد االقــتــصــاديــة والبيئية والصحية  ال

الضخمة لركوب الدراجات الهوائية. 
ــّجـــل نــــذيــــر حــــلــــوانــــي فــــي هـــذا  ــا تـــسـ ــنـــدمـ عـ
البرنامج، كان هناك 25 عمدة للدراجات في 
ه فقط. أّما اليوم، فأصبح عددهم 

ّ
العالم كل

35. يومها، تواصل نذير مع القّيمن على 
البرنامج كي يعّينوا عمدة ملدينة طرابلس، 
ليكون العمدة الثاني في لبنان بعد عمدة 
ـــه فـــوجـــئ بــعــد 

ّ
ــيــــروت فــيــلــيــب داغـــــــر. لـــكـــن بــ

فــتــرة أنــهــم طلبوا منه أن يــكــون هــو نفسه 
ه 

ّ
عــمــدة طــرابــلــس، بعدما اطــلــعــوا على ملف

والنشاطات التي كان ينظمها في مدينته 
بمبادرة خاصة منه. 

يــعــد »دراجــــــة حـــــواء« أحــــد املـــشـــاريـــع الــتــي 
أطــلــقــهــا حـــلـــوانـــي، وهــــي مــقــاربــة مختلفة 
لــركــوب الـــدراجـــات فــي لــبــنــان. يــقــول نــذيــر: 
»عـــنـــدمـــا عــــــاودت الــتــنــقــل عــلــى الــــدراجــــات 
 الغالبية الساحقة 

ّ
الهوائية، انتبهت إلى أن

ــم مــن  ــة هــ ــيـ ــهـــوائـ ــات الـ ــ ــدراجــ ــ ــي الــ ــبــ ــن راكــ مــ
ــدأت رحــلــة  ــ الــــرجــــال«. يــضــيــف: »عـــنـــدهـــا، بـ
الـــبـــحـــث عــــن نـــســـاء يــتــنــقــلــن بـــحـــريـــة عــلــى 
ــذه، كــان  ــ الـــــدراجـــــات«. مـــن رحـــلـــة الــبــحــث هـ
معرض فوتوغرافي توثيقي لتجارب نساء 
فــي التنقل بــن شــــوارع مدينتي طرابلس 
ــة، وهـــو  ــيـ ــهـــوائـ ــة الـ ــ ــدراجـ ــ وبــــيــــروت عـــلـــى الـ
األّول لــحــلــوانــي الــــذي يــحــتــرف الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، أقامه في فندق بيت النسيم 

في طرابلس. 
للدراجات في طرابلس،  بعد تعيينه عمدة 
شــارك نذير فــي قّمة عاملية للعمداء أقيمت 
ــانــــت املـــنـــاســـبـــة لــتــســلــيــمــه  فــــي املــكــســيــك وكــ
مهامه بشكل رسمّي. إثر عودته من املكسيك، 

هوامش

خالل أحد األنشطة )عن فيسبوك(

B

ــل تــنــظــيــم  ــ ــكـــب نـــذيـــر عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن أجـ انـ
مــؤتــمــر إطــــاق مـــشـــروع »عـــمـــدة الـــدراجـــات 
في طرابلس«، الــذي أقيم في غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة في طرابلس. بالنسبة 
ـذيـــر، يـــعـــد هـــــذا املـــؤتـــمـــر األول مــــن بــن  ـ نـ ـ ـ لـ
العديد من الخطوات واملــبــادرات في جدول 
نشاطاته، في إطار جهوده املبذولة من أجل 
رفــع مستوى الوعي حــول ركــوب الــدراجــات 

في املدينة. 
الــهــدف األســـاس لبرنامج عــمــدة الــدراجــات 
يــقــضــي بـــأن يــتــحــّول نــصــف ســكــان املــديــنــة 
من التنقل باستخدام السيارات إلى اعتماد 
الدراجات الهوائية كوسيلة أساسية للتنقل، 
وذلك في غضون السنوات العشر املقبلة، أي 
في عام 2030. في هذا السياق، يشير حلواني 
إلى أن »البرنامج يأخذ باالعتبار وضع كل 
مدينة ويعطي الحرية لكل عمدة لتحديد 
أولوّياته بحسب حاجات املدينة«. على هذا 
األســــاس، وضـــع حــلــوانــي هــدفــن رئيسين 
لــنــشــاطــه كــعــمــدة الــــدراجــــات فـــي طــرابــلــس. 
الهدف األول يقضي بالتوعية حــول فوائد 
ركوب الدراجات الهوائية في املدن، للناحية 
البيئية والصحية واالقتصادية، واملطالبة 
باتخاذ تدابير تسّهل وتحفز أبناء املدينة 
عــلــى اعــتــمــاد الــــدراجــــات كــوســيــلــة للتنقل، 

بــاإلضــافــة إلــى إرســـاء ثقافة احــتــرام راكبي 
ــات واحـــتـــرام ســامــتــهــم. أّمـــا الــهــدف  ــدراجـ الـ
الثاني، فهو تنظيم جــوالت على الدراجات 
الـــهـــوائـــيـــة تـــشـــارك فــيــهــا أعــــــداد كــبــيــرة من 
الــدراجــن وهــواة ركــوب الــدراجــات الهوائية 
تشمل كافة املناطقة اللبنانية، وترمي إلى 
لــفــت األنـــظـــار إلــــى راكـــبـــي الــــدراجــــات وإلـــى 

املطالبة باستعادة الشوارع والطرقات. 
أّمــــا عـــن تــجــربــتــه الــخــاصــة كــونــه مـــن هـــواة 
ركــــوب الـــدراجـــات الــهــوائــيــة، يــتــحــدث نذير 
عــن شــعــور بالحرية ينتابه فــي وقــت يقود 
دراجــتــه فــي املــديــنــة. يــقــول نــذيــر إنــه عندما 
يــقــود دراجــتــه فــي طــريــقــه إلـــى الــعــمــل يصل 
إلــى مكتبه أكثر حماسة وفــي مــزاج أفضل. 
يــتــحــّدث عــن الــنــاس الــذيــن يلتقي بهم على 
ــقــي عليهم الـــســـام، فيجيبون  ــل الــطــريــق وي
ــا« أو  ــبـ ــرد »مـــرحـ ــالــ بـــرفـــع األيــــــدي عــالــيــا وبــ
ــي بـــــن الــــنــــاس  ــاقــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ »مــــرحــــبــــتــــن«. هـ
ــذا الــتــمــاهــي مــع املــديــنــة، غير  والــــــدراج، وهــ
ممكنن في حال كان نذير يقود سيارة بداًل 

من دراجة. 
وفق حلواني، فإن طبيعة شــوارع طرابلس 
تسمح بالتنقل على الدراجة بسهولة أكثر 
من بيروت. مع ذلك، يعتبر أن هناك مجهودًا 
كــبــيــرًا يــجــب الــقــيــام بـــه لــتــصــحــيــح الــعــاقــة 

بــن طــرابــلــس وراكــبــي الـــدراجـــات الهوائية. 
يــقــول نــذيــر إنــه نجح إلــى حــّد الــيــوم، كفرد، 
بكسر العداوة بن السيارة وسائق الدراجة 
الهوائية. وفي وقت يعتقد سائقو السيارات 
أن الطريق لهم وحدهم، يقول نذير إنه على 
سائقي الــدراجــات أن ينتبهوا إلــى أنفسهم 
في املرحلة األولـــى، ريثما تتحّسن العاقة 
بــن راكـــب الــدراجــة وســائــقــي الــســيــارات من 

جهة، وبينه وبن املدينة بشكل عام. 
ــر إلــــى أن مــوقــعــه  ــذيـ فـــي الـــخـــتـــام، يــشــيــر نـ
كــعــمــدة لـــلـــدراجـــات فـــي طـــرابـــلـــس يــحــّمــلــه 
مــســؤولــيــة جــعــل طــرابــلــس مــديــنــة أفــضــل، 
مــن خــال إرســـاء ثقافة التنقل باستخدام 
 البرنامج 

ّ
الــدراجــات الــهــوائــيــة. ويلحظ أن

ال يمّول أّي من النشاطات التي يقوم بها 
العمدة، لكنه يفتح له أفقا بعيدًا ويخلق له 
شبكة واسعة من العاقات مع األشخاص 
املعنيّن بــاملــوضــوع ذاتـــه ومــع املؤسسات 
غير الحكومية اللبنانية والعاملية. ويختم: 
»مـــن خـــال هـــذه الــشــبــكــة الــواســعــة، ســوف 
أســعــى إلـــى تنظيم نــشــاط واســـع يتضّمن 
مـــداخـــات مـــن أشـــخـــاص مــؤثــريــن فـــي هــذا 
املــجــال على الصعيد الــعــاملــي، إضــافــة إلى 
قصص نجاح من شأنها أن تكون بمثابة 

مصدر إلهام لنا«.  

بهدف جعل طرابلس 
مدينة صديقة لراكبي 
الدّراجات الهوائية، عّي 
نذير حلواني منذ فترة 
وجيزة عمدة دراجات 

طرابلس. 

■ ■ ■
على سائقي الدراجات 
أن ينتبهوا إلى أنفسهم 

في املرحلة األولى، 
ريثما تتحّسن العالقة 

بي راكب الدراجة 
وسائقي السيارات.

■ ■ ■
»دراجة حواء« يعد 
أحد املشاريع التي 

أطلقها حلواني، وهي 
مقاربة مختلفة لركوب 

الدراجات في لبنان.

باختصار

رشا عمران

إحــــدى الــصــديــقــات الـــســـوريـــات فـــي الـــقـــاهـــرة، لــديــهــا 
ــــدا فــي الــقــاهــرة،  تـــوأمـــان، عــمــرهــمــا خــمــســة أعـــــوام، ول
وساعدتهما في تربيتهما شابة مصرية، لديها طفل 
حضره معها إلى منزل صديقتي. كبر 

ُ
في سنهما، ت

ــطــفــالن وهــمــا يسمعان اللهجة املــصــريــة أكــثــر من  ل ا
السورية التي يتحدثها والداهما، ولكن وجود املربية 
معهما ودخولهما إلــى حضانة وروضــة مصريتي، 
وِعشرة األطفال املصريي، جعلتهما ينطقان اللهجة 
ــو أنــهــمــا مــصــريــان فــعــال. هــمــا اآلن  املــصــريــة كــمــا لـ
يرفضان القول إنهما ســوريــان، ويرفضان الحديث 
باللهجة السورية: »إحنا بنتكلم مصري يبقى إحنا 
مــصــريــي وانـــــت وبـــابـــا ســـوريـــي عـــشـــان بــتــتــكــلــمــوا 
ســــوري«.. يــقــول الطفالن هــذا دائــمــا، حــي تخبرهما 
ــان، مــع أنها ال تصر أبـــدا، هي  والدتهما أنهما ســوري
ووالدهما، على جعلهما يتكلمان باللهجة السورية. 
تقول صديقتي إنهما اختارا هويتهما باكرا. تقول 
ذلــك من دون مرجعياٍت ثقافيٍة ومقوالت كبيرة عن 
مفهوم الهوية. تعرف من أطفالها أن اللغة التي نتكلم 
بــهــا قــد تــكــون هــي الــهــويــة أحــيــانــا كــثــيــرة. صديقتي 
وزوجها من مدينة سورية لها لهجة خاصة، وحي 
يتحدثان معا، حتى في الجلسات العامة، يتحّدثان 

بهذه اللهجة، ومع اآلخرين باللهجة السورية البيضاء، 
بينما أوالدهــمــا يخاطبونهما باللهجة املصرية، في 
خلطٍة جميلٍة ونادرة للهويات املنطوقة، إذا ما اعتبرنا 
 بحد ذاتــه، في ضياع مفهوم الهوية 

ٌ
أن املنطوق هوية

الذي نعيشه، نحن السوريون، حاليا.
قبل أيــام، دعتني صديقتي إلــى حفل تخرج طفليها 
من الروضة، وانتقالهما إلى املرحلة الدراسية األولى. 
ــفـــال أغــنــيــة عـــن مـــصـــر، يحمل  ــتـ ضــمــن فـــقـــرات االحـ
األطفال العلم املصري، ويرّددون األغنية. كان الطفالن 
ضمن الجوقة التي تغني، بيد أنهما كانا يحمالن العلم 
السوري )علم النظام(، من دون أن يدركا ملاذا اختارت 
مدّربتهما أن يكونا مختلفي عن باقي األطفال! )بعد 
الحفل كانا يبكيان احتجاجا على عــدم معاملتهما 
ــذيــن حملوا العلم الــصــري(. لم  مثل بــاقــي األطــفــال ال
تخبر املــدّربــة األم مسبقا بما كانت تنوي فعله عن 
حسن نية، قالت لها »عملتهالك مفاجأة«! لكنها كانت 
مفاجأة صادمة لنا جميعا، نحن السوريي هناك، إذ 
ــنــا حقيقة وضعنا على مــا هــو عليه: نحن  فــجــأة رأي
نعيش، ونتصّرف في البالد التي انتقلنا إليها كما لو 
كنا أبناءها. حياتنا تكمل سيرها، ويومياتنا تشبه 
يوميات من يشبهوننا من أهــل البلد. نعيش ونرّبي 
ــا ونــحــب ونـــتـــزوج ونــنــتــقــل إلـــى بــيــوت جــديــدة،  ــ أوالدنـ
ونــســافــر ونـــعـــود، ونــعــمــل ونــكــتــب، ونــطــبــخ ونــســهــر، 

ــتـــعـــّرض ملــضــايــقــات الـــشـــارع  ونـــمـــرض ونــــحــــزن، ونـ
والجيران وكل شيء. ال شيء يختلف عما يعانيه أهل 
ــو تكلمنا  ــنــا لسنا مــن أهــل البلد، حتى ل البلد، بيد أن
لغتهم أو لــهــجــتــهــم، مــــاذا نــفــعــل هــنــا؟! ســــؤال خطر 
ــة العلم السوري  لنا، نحن السوريي، فجأة، لــدى رؤي
الــذي لم يعد يشكل لنا أية قيمة، بعد أن أصبح رمزا 
للقتل. ليس هناك علم سوري آخر باملناسبة يشكل 
رمــزا ألّي منا، حتى الــذي اختير رمــزا للثورة لم يعد 
رتكب تحته جرائم 

ُ
كذلك. صار أيضا علما مأجورا ت

مختلفة. 
من نحن اآلن؟ كان سؤاال يشبه املونولوغ الشخصي 
نــحــاول إخفاءها  بــدمــوع مباغتة،  ، ممزوجا  لكل منا

مــن دون جـــدوى. عـــادت ثماني ســنــوات كاملة إلينا، 
ــــأس وقــهــر  ــل ويـ ــ ــــزن وأمـ بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن فــــرح وحـ
وخوف وتوهان وتشّرد وشوق، وانفصام عن الواقع، 
ومقاومة وضعف وقـــوة، حــي رأيــنــا طفلي سوريي 
تــي يظنانها وطنهما،  ــ ل ا يغنيان أغنية وطنية ملصر 
لكنهما يحمالن علما لبلٍد آخر، ال يعرفان عنه شيئا.

أطفال سوريون كثر ولدوا في دول اللجوء. سيكبرون 
وهم يتكلمون لغاتها، وغالبا سيحملون جنسيتها، 
ــة دولـــٍة عربيٍة أخــرى،  مــا ليس متاحا فــي مصر أو أي
وهذه مفارقة مدهشة. ربما سينكر هؤالء سورّيتهم، 
كــونــهــم ال يــعــرفــون عـــن ســـوريـــة شــيــئــا، لـــم تعطهم 
سورية شيئا، سيكبرون وهم يرونها على شاشات 
األخبار، أو في الصور، أو في قصص وحكايا آبائهم 
وأمهاتهم، مثل أي بلٍد محايٍد ال يمت لهم بصلة. لن 
يكونوا معنيي يوما بسؤال الهوية، إذا ما استطاعت 
املجتمعات األوروبــيــة إدماجهم بيسر وسهولة، من 
ــعــنــصــري، ومـــن دون تــدخــالٍت  دون تــدخــل الــيــمــي ال
عائليٍة ملنع اندماجهم في مجتمعاٍت يعتبرها عرٌب 
 وال أخالقية. ستعيد هذه 

ً
ومسلمون كثيرون منحلة

الــتــداخــالت إنــتــاج ســؤال الهوية، ولكن بشكل مشّوه 
ــتــي يحملون  ــة ال ومـــريـــض، وهـــو مــا لــن يفيد ال الـــدولـ
جنسيتها، وال سورية التي أتــوا منها، وموسومون 

بها، كنقش أبدي.

المنطوق والهوية والعلم

وأخيرًا

من نحن اآلن؟ كان سؤاال يشبه 
المونولوغ الشخصي لكل 

منا، ممزوجًا بدموع مباغتة، 
نحاول إخفاءها
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