
124جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0742020

حتية �إىل بريوت

اإيلي جورج حداد*

عن بريوت، وما تبّقى من مفهوم املدينة

الكوارث الكبرى تدفعنا اإلى اإعادة تقييم الأ�س�س التي يقوم عليها المجتمع. وقد لعل 

فتحت كارثة انفجار المرفاأ في بيروت الباب على م�سراعيه لتقييم ممار�سات 

�سيا�سية واقت�سادية امتدت على مدى 30 عامًا، واأو�سلتنا اإلى ما نحن عليه من تفكك 

لأو�سال الدولة.

يذّكرنا المعماري والباحث اليوناني بانايوتيو�س تورنيكيوتي�س، في من�سور حديث 

 )politea( بعنوان: ''كل �سيء �سيا�سي؟''، باأن المعنى الأ�سلي لكلمة �سيا�سة في اليونانية

يعود اإلى مفهوم المدينة )polis(، وهي الوحدة الجتماعية المبنية على قواعد م�ستركة 

للحياة والنظام ال�سيا�سي، وقد تج�سدت بطلب من بيريكلي�س رجل الدولة الأول في اأثينا، 

اإلى المعماري هيبودامو�س بو�سع ت�سميم ''حديث'' لمدينة بيريو�س على اأ�س�س بنيوية 

وا�سحة. ومن اأفكار اأفالطون واأر�سطو اإلى ثورة 1968 في باري�س ومدن اأوروبية اأُخرى، 

تجّذر المفهوم المدني كنطاق �سيا�سي لحركة التطور الجتماعي التي تهدف اإلى الو�سول 

اإلى مدينة �سبه فا�سلة، حيث العدالة الجتماعية تحفظ حّق الجميع في المدينة، عي�سًا 

وم�ساركة.1

 
ّ
ومن تورنيكيوتي�س ن�سل اإلى المفكر الفرن�سي هنري لوفيفر الذي اأ�سدر في خ�سم

ه فيه 
ّ

ثورة باري�س الطالبية في �سنة 1968 كتابه ال�سهير ''الحّق في المدينة''، والذي وج

النقد اإلى ال�سيا�سات المدنية المعا�سرة القائمة على طرد ال�سكان، وخ�سو�سًا الطبقات 

ال�سعبية، لجعل تلك المدن تتالءم مع اأنماط حديثة لئقة، وبالتالي ي�سبح من الأ�سهل 

اإدراجها في عملية التبادل التجاري. ولذلك نادى لوفيفر ب�سرورة اإ�سراك المواطنين في 

عملية بناء )اأو اإعادة بناء( مدينتهم �سمانًا لحّقهم في الم�ساركة في قراراتها ال�سيا�سية، 

وكذلك في �سيانتها وتطويرها.2

وكان لنظريات هنري لوفيفر تاأثيرها المبا�سر في البرامج التعليمية في كليات 

العمارة في اأوروبا، وكذلك في ن�ساطات العديد من المعماريين الذين بداأوا بتعديل 

* عميد كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية - األميركية.
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نظرياتهم اإلى الم�سروع المعماري، كي ل يبقى على �سكل نظريات ت�سقط على الواقع من دون 

الأخذ بعين العتبار الجوانب ال�سيا�سية والجتماعية. ومن هذه التاأثيرات مثاًل، اإن�ساء مجموعة 

SAAL في البرتغال في اأعقاب الثورة التي اأطاحت بالنظام الديكتاتوري في اأوائل �سبعينيات 
القرن الما�سي، والتي كان من نتيجتها و�سع مخططات لإن�ساء م�ساكن لذوي الدخل المحدود 

في المدن، والحفاظ على وجود الطبقات ال�سعبية في قلبها، مثلما حدث في مدينة بورتو في 

�سمال البلد، ومن اأبرز اأمثلتها حي �سان فيكتور الذي �سممه المعماري ال�ساب، في حينها، 

األفارو �سيزا، بالتعاون مع اإدواردو �سوتو دي مورا.

ين المعماري الإيطالي اآلدو رو�سي الذي و�سع نظريته المعمارية 
َ
وكان �سبق لوفيفر بعام

في كتاب يحمل عنوان: ''عمارة المدينة''.3 وقد اأراد رو�سي من خالل هذا العنوان اإعادة ت�سليط 

ال�سوء على اأهمية المدينة كاإطار اجتماعي و�سيا�سي للم�سروع المعماري، بعد تجارب 

الحداثيين الذين اأظهروا تجاهلهم لأهمية النطاق المدني، من خالل برنامج وا�سح لتجديد 

الإرث المعماري، وا�ستبدال القديم باأ�سكال ع�سرية. وتكمن اأهمية نظرية رو�سي، والتي ل تزال 

ذات وقع واأهمية على الحالة المعمارية في بلدنا، في اأنها زاوجت بين الهتمام بالمحافظة 

ترك المجال 
ُ
على الإرث المعماري والمدني، وبين المحافظة على الحياة المدنية فيها، بحيث ي

مفتوحًا لإعادة �سوغ هذا الإرث وتحويله اإلى ن�ساطات متنوعة. كذلك �سلط رو�سي ال�سوء، 

وكان رياديًا في ذلك، على الترابط الع�سوي بين العمارة والتطوير المدني، وبين العوامل 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

ارتكز رو�سي في نظريته على مجموعة من المراجع ومنها اأعمال الموؤرخ الفرن�سي بيار 

لفيدان، والباحث الجتماعي موري�س هالبواك�س �ساحب نظرية ''الذاكرة الم�ستركة''.4 وقد 

ا�ستند اإلى نظرية هالبواك�س لتاأكيد اأهمية اأن يكون لالإطار المدني ا�ستمرارية عبر التاريخ 

ت�سمح باإعطاء معنى للحياة الجتماعية. وتظهر اأهمية الذاكرة الم�ستركة مثاًل في و�سعنا بعد 

الحرب، من خالل ظهور نو�ستالجيا عميقة لأماكن كانت ت�سكل مراكز حيوية مثل �ساحة 

 ا�ستبداله باأنماط جديدة. فقد 
ّ
ال�سهداء، اأو الأ�سواق القديمة التي اأزيل اإطارها المعماري ليتم

�سكلت هذه الأماكن، لي�س فقط اإطاراً لن�ساطات اقت�سادية اأو �سيا�سية، بل بيئة خ�سبة اأي�سًا، 

لأحداث تتحول مع الزمن اإلى ق�س�س اإجتماعية تغّذي الذاكرة الم�ستركة. ولعل الحرب الأهلية 

التي ع�سفت بلبنان لم توؤّد اإلى تدمير هذا الإطار المدني الغني بتراثه فح�سب، بل اإلى تفتيت 

يات قاتلة'' اأي�سًا، وهذا التعبير مقتب�س 
ّ
الذاكرة الم�ستركة اإلى ذاكرات متعددة ومختلفة و''هو

من اأمين معلوف.

لم تكن عملية اإعادة الإعمار بعد الحرب، على الرغم من نجاحها في بع�س الجوانب مثل 

اإعادة ترميم بع�س المباني التراثية، عمليًة ناجحة، وذلك ل�سببين اأ�سا�سيين: اأوًل تحويل و�سط 

المدينة اإلى مكان نخبوي تقت�سر فيه الن�ساطات التجارية على ال�سركات الكبرى، وثانيًا 

تجاهل البعد الجتماعي لعملية اإعادة الإعمار من خالل �سيا�سة تعتمد على محو ''الذاكرة 

الم�ستركة'' وتذويبها �سمن حملة ترويجية ع�سرية لمدينة الغد كاإحدى الو�سائل لتخطي مرحلة 
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 �سفحتها. وقد زادت الأحداث ال�سيا�سية، من اعت�سامات وح�سار للو�سط التجاري 
ّ
الحرب وطي

منذ �سنة 2007 حتى يومنا هذا، في اإف�سال عملية اإعادة الإعمار وتحويل المدينة القديمة اإلى 

منطقة معزولة عن محيطها.

من هنا يمكن اأن نفهم اأ�سباب تطور بع�س الأحياء خارج هذا الو�سط، وا�ستقطابها للحياة 

المدنية الغنية بجميع مظاهرها من ن�ساطات ثقافية واجتماعية وترفيهية. ولعل ال�سفة الأبرز 

التي اأدت اإلى التحول ال�سريع خالل ب�سعة اأعوام لهذه الأحياء من اأحياء �سعبية ب�سيطة اإلى 

مراكز الحياة المدنية، هي الطابع الأ�سيل الذي بقيت عليه خالل الحرب، والذي �سعى النا�س 

للمحافظة عليه بطريقة عفوية. هذا الطابع الأ�سيل هو ما يتحدث عنه رو�سي في نظرته اإلى 

المدينة، وفحواها التركيز على اأهمية ''المكان'' وال�ستمرارية عبر التاريخ، والتي ل تف�سي اإلى 

اإعادة �سوغها باأ�سكال ''متحفية''، واإنما المحافظة عليها �سمن اإطار اقت�سادي وحياتي 

طبيعي، فال تتحول اإلى متاحف مجمدة في زمانها.

وفي واحدة من مقالتي اأ�سرت اإلى �سقوط بع�س هذه الأحياء ومنها الأ�سرفية، في لعبة 

''التطوير العقاري'' والتبادل التجاري اللذين اأديا اإلى اندثار طابعها التراثي، وتفّتت ترابط 

اأحيائها و�سوارعها، والق�ساء على ''الن�سيج المدني'' الذي جعل منها في ال�سابق اأحياء مميزة.5

رين العقاريين الذين انهالوا عليها 
ّ
ى المطو

ّ
�سم

ُ
ُتركت المدينة بعد انتهاء الحرب فري�سة لما ي

ل 
ّ
مثل ال�سباع باحثين عن كل �سبر يمكن ا�ستغالله، وذلك على ح�ساب التاريخ والتراث. و�سه

تغا�سي ال�سلطة وفقدان القوانين ال�سارمة عمليات التدمير الممنهج، وكذلك الف�ساد في 

الإدارات العامة التي تحولت اإلى ''كرخانات'' لل�سما�سرة.

ومع اأن الهجوم العقاري لم ي�ستثِن اأيًا من اأحياء بيروت، اإّل اإن منطقة الجميزة - مار 

مخايل بقيت على درجة معينة من التنا�سق المعماري والمدني، قبل اأن ياأتيها هذا الزلزال 

ل هذه المدينة المحطمة الممزقة اإلى جريح 
ّ
المدمر الذي اأطاح بمعظم اأبنيتها التراثية، وحو

ي�سارع للبقاء في قيد الحياة. وفي ال�سورة الموجودة في اأول المقالة، تظهر مجموعة من 

كرا�سي الق�ّس التقليدية، موزعة في قاعة جلو�س لمنزل تراثي تخّلعت اأبوابه ونوافذه، بينما 

بقيت اإحدى ال�سور المعلقة على الحائط �سامدة، كاأنها ديكور لم�سرحية عبثية، على ن�سق ''في 

انتطار غودو''. و''غودو'' هنا لي�س �سوى �سورة رمزية لهذه ال�سلطة الفا�سدة الغائبة في اأحلك 

الظروف، والتي ل تظهر اإّل في عمليات الغطر�سة والتهويل على ال�سعب.

ومن اأ�سواأ مظاهر النحطاط الثقافي اأن ي�سعى البع�س، على وقع الكارثة، للعودة اإلى 

محاولتهم لال�ستيالء، وبج�سع م�ستمر، على ما تبّقى من هذا التراث المعماري، لي�س من اأجل 

اإعادة ترميمه، واإنما لهدمه وا�ستبداله بالأبراج الجديدة. لقد اأثارت هذه المحاولت ال�ستغاللية 

قت جهودها في محاولة 
ّ
حفيظة �سكان المنطقة، كما الهيئات النقابية والجتماعية التي ن�س

لدرء الهجوم الجديد على هذه المنطقة.

وفي هذا المجال، اأ�سار الباحث الأميركي ديفيد هارفي اإلى الترابط الع�سوي بين حركة 

ال�ستثمار العقاري والنظام الراأ�سمالي، بحيث يوؤدي ن�ساط الحركة المعمارية اإلى اإنقاذ النظام 
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في كل مرة ي�سل فيها اإلى اأفق م�سدود. لكننا ل نريد اأن تتحول عملية اإعادة اإعمار المناطق 

المنكوبة في العا�سمة اإلى فر�سة لإعادة تعويم النظام ال�سيا�سي - القت�سادي الفا�سد والال - 

م�ستدام، بل اإلى فر�سة لإعادة النظر في هذه المنظومة ال�سيا�سية، ومن اأبرز تجلياتها الف�ساد 

الذي ا�ست�سرى في وزارة الثقافة على غرار اإدارة التنظيم المدني التي اأ�سرفت خالل العقود 

الما�سية على اأكبر عملية تدمير للتراث المدني اأدت اإلى اندثار المدينة.6

من هنا تكمن اأهمية تكوين برنامج متكامل للحفاظ على التراث من خالل اإعادة النظر في 

ى التطوير العقاري، فالكل مترابط �سمن 
ّ
القوانين والأطر ال�سيا�سية التي يتم من خاللها ما ي�سم

حلقة �سيا�سية - اقت�سادية - ثقافية ل يمكن اإعادة اإ�سالحها اإّل من خالل اإعادة تكوين 

الإطار ال�سيا�سي. اإن اأبرز مظاهر هذا الف�ساد ال�سيا�سي يكمن في تفكك الإطار المدني، والفو�سى 

المعمارية، اللذين �سربا اأحياء العا�سمة كلها، وقد اأطلق المعماري والنقيب الراحل عا�سم 

�سالم في خم�سينيات القرن الما�سي اأول �سفارة اإنذار، مع اأن المدينة في الخم�سينيات تبدو لنا 

اليوم من خالل ال�سور اأ�سبه بمدينة مثالية، متنا�سقة في اأحجام اأبنيتها التي تت�سارك لغة 

معمارية حداثية متنوعة، كما تبدو الحياة المدنية فيها لئقة من خالل حركة الم�ساة فيها. قد 

تكون بيروت في الخم�سينيات وال�ستينيات مثالية اأي�سًا في اإعطائها الجميع، �سكانها 

الأ�سليين كما الوافدين اإليها من القرى النائية، ''الحّق في المدينة'' وفي الم�ساركة في الحياة 

فيها، بينما المدينة اليوم تحولت اإلى مجموعة م�ستوطنات تندثر فيها الأحياء ال�سعبية التي 

.)gentrification( ''تتحول مع الوقت اإلى مناطق نخبوية من خالل عملية ''ترقية طبقية

اأحياء المدينة ت�سقط الواحدة تلو الأُخرى �سمن هذا المخطط الوا�سح المعالم والأهداف، من 

دون اأي تدّخل من الوزارات والإدارات المعنية التي تحولت منذ زمن اإلى مكاتب ا�ستثمار 

و�سم�سرة على ح�ساب ال�سعب والمدينة والتراث، فربما يكون هذا الزلزال الذي �سرب المدينة 

ل في نظرتنا اإليها، واإلى معنى ''الحق في المدينة''. 
ّ
نقطة تحو
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