
الكثري  ي�ستح�رض  بييريوت  يف  ة« 
ّ
العام »امل�ساحات  ذكر  جمرد  اإّن 

هذه  نييدرة  ي�ستنكر  من  نرى  جهة،  فمن  املتناق�سة.  امل�ساعر  من 

يف  العامة  واملرافق  للحدائق  املخزي  العدد  اإىل  م�ستندًا  امل�ساحات 

بريوت  يجعل  ما  اأّن  بع�سهم  وي�سيف  و�سعها.  ورداءة  املدينة 

كما  امل�ساحات.  هييذه  نييدرة  هو  للحياة  قابلة  وغييري  قبيحة  مدينة 

يف  املعي�سة  م�ستويات  تردي  بني  ما  مبا�رض  ب�سكل  اآخييرون  يربط 

على  اعتمادًا  وذلييك  العامة،  مل�ساحاتها  ال�سيئة  والنوعية  بييريوت 

تعترب  التي  العامليني  املدنيني  واملخططني  امل�سممني  فر�سيات 

حيوات  يف  واأ�سا�سيًا  اإيجابيًا  دورًا  تلعب  العامة   امل�ساحات  اأّن 

للم�ساحلة   
ٌ
�سالح  

ٌ
اإطييار اإّنها  اإذ   ،)Madanipour 2009( املييدن 

ويذهب  ة. 
ّ
العام ال�سحة  على  اإيجابية  لآثييار  ومولٌد  الجتماعية، 

بتفتت  امل�ساحات  هييذه  نييدرة  فريبطون  ذلييك،  ميين  اأبييعييد  بع�سهم 

اإل  جمابهته  متكن  ل  الأميير  هذا  اأّن  ويزعمون  اللبناين،  املجتمع 

م�سرتكة  م�سلحة  تت�سكل  كييي  املنا�سبة  الأر�ييسييييية  تيياأمييني  مت  اإذا 

)Sennett 1992, Arendt 1998(. وللت�سدي لهذا الو�سع، �سهد 

العقد الأخري فورة يف اإن�ساء املنظمات غري احلكومية التي تنا�رض 

واملطالبة  امل�سرتكة،  امل�ساحات  وحماية  املوجودة،  احلدائق  فتح 

.)Harb 2013( بتح�سينها

بريوت.  يف  ة 
ّ
العام امل�ساحات  يبغ�ض  من  هناك  الآخيير  اجلانب  يف 

من  لييون 
ّ
ويييهييو وازدحييامييًا،  ات�ساخًا  اأكيير  اأّنييهييا  اإىل  هيييوؤلء  ي�سري 

الأخرية.  الالجئني  اأزمة  خ�سم  يف  واملجهولة،  املحتملة  اأخطارها 

ويرى بع�سهم اأن هذه املظاهر ما هي اإل انعكا�ض لوجود قطاع عام 

فا�سل وظيفيًا وعاجز عن اإدارة امل�ساحات الواقعة حتت �سلطته. 

ر بع�ٌض اآخر هذه الظواهر كنتيجة م�رضوع مواطنة فا�سل، 
ّ
وي�سو

ة 
ّ
العام بامل�سلحة  ال�سعور  على  القادرين  غري  املدينة  �سكان  اإن  اإذ 

امل�سرتكة يحافظون على اأعلى معايري النظافة داخل بيوتهم، بينما 

هذا  اأ�سحاب  ويجزم  النوافذ.  من  النفايات  رمي  يف  يييرتددون  ل 

الراأي اأّن احلل املنطقي هو تخ�سي�ض اأكرب للم�ساحة العامة. 

التفكري يف الف�ضاء العام

ملدينة بريوت  العام  بالف�ساء  يتعلق  ما  يف  امل�سيطرين  املوقفني  اإّن 
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حترير: منى فّواز واأحمد غربية وعبري �سق�سوق ونادين بكدا�ض

يعك�سان ب�سكل وا�سح نقا�سات اأكادميية معا�رضة. بالفعل، اأ�سبح 

منذ  املدنيني  واملخططني  للم�سممني  �ساغاًل  ًا 
ّ
هم العام«  »الف�ساء 

عام 1990 على اأقل تقدير، وقد جعلوا منه الركن الأ�سا�سي يف املدن 

التي يطمحون لإن�سائها، والتي تكون قابلة للحياة، خ�سو�ساًَ بعد 

�سجبهم م�سار اخل�سخ�سة العاملي الذي رافق �سعود �سيغ ال�سوق 

درا�ساتهم  يف  و�سحوه  ما  وهييذا   .)Madanipour 2009( احليير 

وتاأثري   ة 
ّ
العام امل�ساحات  اأهمية  وتوّثق  العامل  حول  اأجريت  التي 

ت�سميمها  ومعايري  ومتويلها،  اإدارتها  يف  والتغيري  خ�سخ�ستها، 

 .)Carmona and Wunderlich 2012( العتبارات  من  وغريها 

يف الوقت عينه، ح�رض امل�سممون املدينيون النقا�ض حول »الف�ساء 

العام« مبنهجني؛ الأول مرتبط تقليديًا باإن�سانية رومنطيقية جتعل 

رهم لهذه الف�ساءات مرتبطًا ح�رضًا باآفاق متتثل مبعايري ما 
ّ
ت�سو

الف�ساءات  هذه  يعترب  والثاين  الدميوقراطية،  باملجتمعات  ي�سمى 

م�رضحًا للمفاو�سات الدائمة، وذلك حت�سيدًا ملبداأ »احلق يف املدينة« 

.)Koch and Latham 2012(

يف الوقت ذاته اأدت الأبحاث املبنية على روؤى نظرية نقدية اإىل ظهور 

حتٍد اأ�سا�سي للمعنى التقليدي ملفهوم الي»العام« اأو الي»العمومية«، 

بالأماكن  العامة  امل�ساحات  م�ساواة  يف  النظر  اإعادة  اإىل  يدعو  مما 

اإذ   .)Staeheli and Mitchell 2007( »املتوفرة«  اأو  »املفتوحة« 

متييز،  اأي  من  جمرد  كمبداأ  العام«  »ال�سالح  طرح  يتم  بينما  اإّنه 

ولذا م�سرتك بني اجلميع، فاإّنه يف احلقيقة غالبًا ما يكون م�سنفًا 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  انتقائي.  اأي  اجلن�ض،  اأو  العرق  اأ�سا�ض  على 

اآخر  حتديًا  الييي»عييام«  �سيغة  عن  تطرح  قد  التي  الأ�سئلة  ت�سّكل 

ارتبط  الأخييري  وهذا  العام.  ال�سالح  على  و�سي   وجود  لإمكانية 

 .)Madanipour 2009( احلييديييثيية  الأمييية   – بييالييدوليية  تيياريييخيييييًا 

ة« 
ّ
العام »امل�ساحات  لهذه  الوا�سح  الف�سل  ظهر  ذلييك،  من  اأكيير 

اأّن  خا�سة  مفرت�سًا،  كان  مما  اإبهامًا  اأكر  اخلا�سة  نظريتها  عن 

بالتايل  واأتييوا  �سيا�سي،  هو  ال�سخ�سي  بيياأن  حاججوا  النا�سطني 

ز احلميمي اإىل العام، وحتدوا الف�سل بني العام واخلا�ض.
ّ
باحلي

واأهمية  ة 
ّ
العام امل�ساحات  اأهمية  النقدية حول  الأ�سئلة  �سمن هذه 

ة« و»املكانية«، من ال�رضوري 
ّ
ا ي�سّكل عنا�رضها »العام

ّ
ال�سوؤال عم

يف  ة 
ّ
العام امل�ساحات  بها  �سفت 

ُ
و التي  الطريقة  يف  النظر  اإعييادة 

فيها،  املعي�سة  و�سكل  وفقها،  ممت 
ُ

�س التي  والطريقة  بييريوت 

ة �ض. 29(
ّ
وكيف اأّن النا�سطني �سعوا من اأجل تغيريها. )التتم

كورني�ض بريوت، 2014. )ت�سوير لني احلوت(

منى فّواز
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موؤ�س�سة  وهييي  مدينية،  وباحثة  م�سممة  بكدا�ض؛  نادين 

اأبحاثها  تييركييز  عيياميية«.  اأ�ييسييغييال  »ا�ييسييتييوديييو  يف  م�ساركة 

متعددة  اأ�ساليب  عرب  مكانية   – ال�سو�سيو  الظاهرة  على 

كو�سيلة  اخلرائط  ر�سم  ا�ستخدمت  وقد  الخت�سا�سات، 

للبحث والتمثيل يف عدد من الأبحاث وامل�ساريع الت�سميمية. 

يت�سمن ذلك ر�سم خرائط الأمن يف بريوت، ور�سم خرائط 

ملكية الأرا�سي على طول ال�ساحل يف بريوت، واملمار�سات 

�سمن  من  منا�رضة.  خرائط  وكذلك  العامة،  الف�ساءات  يف 

املديني  التغيري  على  الإيجارات  �سبط  تبعات  عن  اأبحاثها 

يف  بامل�ساركة  قامت  بيييريوت،  يف  ال�سكان  اإخيييالء  وعمليات 

اأي�سًا  تعمل  بيهم«.  �ييسييارع  خريطة  »ر�ييسييم  فيلم  اإخيييراج 

كمدر�سة ملادة الت�سميم الغرافيكي يف اجلامعة اللبنانية.

عبري �سق�سوق؛ معمارية وباحثة مدينية. عملت يف م�ساريع 

لل�سواحي  املكاين  الإنتاج  تاريخ  �سمنها  من  عييّدة،  بحثية 

عني  خميم  عن  الأخييرية  الفرتة  ويف  لبريوت،  الر�سمية  غري 

احللوة لالجئني. تعمل منذ عام 2012 على مفهوم امل�ساحة 

ورقة  موؤلفة  هي  اللبناين.  ال�ساطئ  عن  عملها  عرب  العامة 

بحثية �ستن�رض قريبًا بعنوان »خلق م�ساحات للعامة: ق�سة 

دالية بريوت«. �سق�سوق تعمل يف جمالت التخطيط التنموي 

اأي�سًا، والأبحاث املتعددة الخت�سا�سات عن الف�ساء العام 

وا�ستك�ساف اأدوات التغيري املديني، وهي موؤ�س�سة م�ساركة 

يف »ا�ستوديو اأ�سغال عامة« و»جمموعة الدكتافون«.
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واجلماعّية. ومل يِرد يف خمّيلة �سكان املدينة وقتذاك، اأن كثريًا من هذه 

امل�ساحات هي يف الواقع م�سّجلة كملكّية خا�ّسة. 

امل�ضاحات الرتفيهية املفتوحة يف الهواء الطلق

والتخطيطات احلديثة

على  احلديث  التخطيط  م�ساريع  اآثييار  بروؤية  اخلرائط  ر�سم  لنا  �سمح 

اأخذها  بعدم  احلديث  التخطيط  يكتِف  مل  لالأ�سف،  املييحييّددة.  املواقع 

باحل�سبان، بل عمدت امل�ساريع احلديثة وا�سعة النطاق اإىل اإعادة هيكلة 

هذه امل�ساحات، وبالتايل اإعادة حتديد عالقاتها مبحيطها. فعلى �سبيل 

قبل  بييريوت  حر�ض  اجلديدة  الطريق  �سكان  اأحييد  و�سف  فيما  املثال، 

1955 كحر�ض مفتوح مغرو�ض باأ�سجار ال�سنوبر من دون حدود  عام 

وا�سحة، ومّت�سل ب�سّدة مبنطقة الطريق اجلديدة، ت�سّبب تنفيذ �سبكة 

طرق حديثة يف بريوت يف اخلم�سينيات باإحداث �سدع يف هذه العالقة، 

اإذ جرى �سّق طريق �رضيع بني املنطقة واحلر�ض. ويف النتيجة، حتّول 

احلر�ض اإىل حديقة مغلقة ب�سور وبوابات حديدية. واأمام هذا الواقع، 

اإىل  اإ�سارة  اأحد ال�سكان قائاًل: »لقد �سلبنا �سمعون احلر�ض« )يف  تنّهد 

الرئي�ض كميل �سمعون الذي كان يرتاأ�ض البالد يف فرتة تنفيذ امل�رضوع(.

كذلك مل ت�سلم رمال وتالل الرملة البي�ساء من اآثار التخطيط احلديث. 

فموقع »اأربعاء اأيوب« و�ساطئ بريوت الرئي�ض حتّول، بفعل الإ�ستثمار 

خالل  من  ال�ساطئ  م�ساحة  بحّدة  قّل�ض  ما  فاخر،  �سكني  مرّبع  اإىل 

قّمة  �سّكلت  لطاملا  الواقع،  ويف  لالأرا�سي.  خا�ّض  وفرز  �سّم  م�رضوع 

التّل الرملي عاماًل رئي�سًا يف اإحياء احتفالت »اأربعاء اأيوب«. وب�سورة 

مماثلة، جرى تو�سيع مرفاأ بريوت بني عاَمي 1997 و2007 من خالل 

ردم احلو�ض اخلام�ض لإن�ساء حمطة للم�ستوعبات مب�ساحة 200 األف 

مرت مربع، يف مكان ال�ساطئ التاريخي احليوي ومرافئ ال�سيادين يف 

الكرنتينا، وعلى ح�ساب واجهتها البحرية.

األبومات �ضور العائالت 

بعك�ض التاأريخ والتخطيط الر�سمّيني، امتالأت األبومات �سور العائالت 

تعك�ض  الدرا�سة.  هذه  يف  اأوردنيياهييا  خمتلفة  مواقع  يف  الُتقطت  ب�سور 

ال�سواء، والنارجيلة،  الن�ساطات مثل  تنوعًا كبريًا يف  ال�سور  األبومات 

الطاولة،  ولعب  املو�سيقى،  وعزف  وال�سباحة،  والرق�ض،  والتدخني، 

بهدف  الطبيعية  للم�ساحات  املييوؤقييت  التحويل  اإن  باخت�سار،  اإليييخ. 

عاماًل  كان  الأفراد واجلماعات،  لدى  املرغوبة  للممار�سات  ال�ستجابة 

جوهريًا يف جعلها م�ساحات عاّمة وجزءًا من الإرث الثقايف للمدينة. 

اأيوب  اأربعاء  النطاق الأو�سع، مثل  كذلك تغيب �سور الحتفالت على 

ن�سب  خالل  من  املواقع  هذه  حتّول  كانت  والتي  العيد،  احتفالت  اأو 

الذين  املتجّولني  والباعة  الطرقات  يف  التجّول  ون�ساطات  الأراجيييييح 

كانوا يبيعون خمتلف اأنواع احللوى، والع�سائر، واملخلالت والأطعمة 

والطائرات الورقية.

وحت�رض اآثار هذه املمار�سات يف األبومات �سور العائالت ويف الروايات 

ال�سفهية ح�رضًا، اإذ اإن التمثيل الر�سمي لبريوت ل ُيبنى على الحتفالت 

التقليدية التي جتري يف امل�ساحات العاّمة، ول على املمار�سات اليومية.

اخلامتة

 حتى اليوم كثري من املمار�سات التي و�سفناها يف هذا الق�سم. 
ّ
ي�ستمر

تاريخ  النظر يف  بّد من  نفهم كيف جرى حتويلها، ل  اأن  اأجل  لكن من 

)مثل  الييعيياّميية  الأميييالك  فمعظم  احلييديييث.  والتخطيط  الأر�يييض  ملكّية 

لكنها  »عيياّميية«،  م�سّنفة  تييزال  ل  اإلييخ.(  واحلر�ض،  البحرية،  الواجهة 

بع�ض  ويف  ر، 
ّ
متكر ب�سكل  لالإغالق  وعر�سة  للمراقبة،  خا�سعة  باتت 

كما هو احلال يف ق�سية  ال�سكان،  الأحيان مغلقة متامًا يف وجه معظم 

حر�ض بريوت )راجع/ي �ض. 52 - 53(. اأما بالن�سبة للم�ساحات ذات 

امللكّية اخلا�ّسة، فجرى تفكيك معظمها لالأ�سف، اأما تلك التي بقيت، فتّم 

»ممنوع  مثل  وعبارات  بالفتات  تطويقها  عرب  اإليها  الدخول  »جترمي« 

التجاوز« اأو »ممنوع التعّدي«.

وعلى الرغم من تفاقم التحّكم يف امل�ساحات العاّمة يف بريوت، ل يزال 

كثري من املواقع املذكورة اأعاله �سامدًا وم�ستخَدمًا، كما تثبت بحوث 

اأخرى يف هذه املطبوعة ) �ض.36 - 43(، واإن كان باأ�سكال خمتلفة ومن 

قبل جمهور عام خمتلف.

ال�سنوبر  حر�ض  يف  الكبري  فالعيد  املحددة.  الجتماعية  واملمار�سات 

اجلديدة  والطريق  ق�سق�ض  من  عييّدة  عائالت  قيام  على  �ساهدًا  كييان 

)عائلة العرب ب�سكل رئي�ض( بن�سب احلنازيق )الأراجيح( ل�ست�سافة 

لق�ساء  املنا�سبة  هذه  يف  احلر�ض  يق�سدون  كانوا  الذين  الكر  الأطفال 

الرملة  يف  اأيييوب«  »اأربعاء  احتفالت  املُجيبون/ات  ذكر  كذلك  الوقت. 

بييريوت  اأحييييياء  خمتلف  ميين  ال�سكان  جتّمع  �سهدت  والييتييي  البي�ساء، 

كانت  حيث  البحرية،  الواجهة  نحو  م�سرية  يف  انطالقهم/ن  ثم  ومن 

كان  فيما  »املفّتقة«،  مثل  التقليدية  البريوتية  الأطباق  يقّدمن  الن�سوة 

اأما عيد الراهب، فكان ُيحتفى به  الأولد يلعبون بالطائرات الورقية. 

يوم الإثنني على طول ينبوع املياه يف احلازمية. كذلك احتفى املجتمع 

الأرمني بي»يوم املياه« على طول نهر بريوت.

اإىل جانب التاريخ الر�سمي للم�ساحات العامة يف بريوت والذي ي�ستذكر 

اإنتاج امل�ساحة فيها من خالل اإن�ساء ال�ساحات واحلدائق )مثل �ساحة 

النجمة، وال�سنائع، و�ساحة ال�سهداء(، مُتّكننا املقابالت التي اأجريناها 

التي  امل�ساحات اخلارجية  ل�سكل خمتلف من  نقو�ض �سغرية  من حفر 

كانت م�سرتكة و»عاّمة« بفعل ا�ستخدام النا�ض لها.

خالل  من  املدينَة  والعلمّية  الأكييادميييييية  الأعييمييال  و�سفت  لطاملا  اإذًا، 

�ساحاتها احلديثة ومنتزهاتها العاّمة. ماي دايفي، على �سبيل املثال، 

جتاوزت  الييذي  الزمن  اإىل  بييريوت  يف  العاّمة«  »امل�ساحة  تاريخ  ُتعيد 

التا�سع  القرن  من  الثاين  اجلزء  يف  َو�سطّية 
َ
الَقر جدرانها  املدينة  فيه 

 .)Davie 1997( ع�رض من خالل ت�سكيالت مدينية مثل �ساحة النجمة

�ساحة  عيين  بكرة  خلف،  �سمري  مثل  بيييارزون،  باحثون  كتب  كذلك 

ال�سهداء  بارزة، واحتفى �سمري ق�سري ب�ساحة  الربج كم�ساحة عاّمة 

الأ�سعار،  زهيدة  مقاهيها  و�سف  خالل  من  حيوّية،  عامة  كم�ساحة 

ومواخريها ذائعة ال�ّسيت حول العامل. لكن اأّيًا من الأعمال الأكادميية 

اأو عن تاريخ بريوت ب�سكل  املوجودة عن امل�ساحة العاّمة يف بريوت، 

بع�ض  يف  اليييواردة  اجلماعّية  واملييمييار�ييسييات  املييواقييع  يتناول  مل  عييام، 

الأعمال الأدبية اأو الروايات ال�سفهّية. وبالتايل، بدا لنا اأن هناك غيابًا 

2
لتاريخ مديني معنّي لبريوت. 

امل�ضاحات العاّمة واخلرائط الأوىل

متا�سيًا مع الأعمال الأكادميية، حتّدد خرائط بريوت الر�سمية العائدة اىل 

الأربعينيات واخلم�سينيات، حدودًا وت�سميات وا�سحة لل�ساحات العاّمة 

واملنتزهات: �ساحة النجمة )الثالثينيات(، �ساحة دبا�ض )الثالثينيات(، 

�ساحة ال�سهداء )يف خالل العقد 1890(، ريا�ض ال�سلح )يف خالل العقد 

)الثالثينيات(،  الي�سوعية  حديقة   ،)1907( ال�سنائع  حديقة   ،)1890

ملناطق  ذكر  اأي  دون  من   ،)1990 العقد  )خييالل  اخليل  �سباق  وميدان 

ُت�ستخدم كم�ساحات عاّمة على الرغم من اأنها مل  ُت�سّنف كذلك. 

لبريوت  الأوىل  الفرن�سية  اخلييرائييط  يف  وجدنا  ذلييك،  من  الرغم  وعلى 

امل�ساحات  على  دللت  لها  كانت  الطبيعية  للمناظر  ور�سومات  رمييوزًا 

املقابالت. وهذه  املُجيبون/ات يف  اإليها  اأ�سار  التي  امل�سرتكة  املفتوحة 

الدللت هي عبارة عن رموز ت�سري اإىل اأنواع من الرتبة، والت�سكيالت 

الطبيعية  والطوبوغرافيا  واملياه،  والأ�سجار،  والرمال،  ال�سخرية، 

اأ�سا�سًا يف بحثنا عن  اأ�سبحت هذه الرموز عاماًل  اأو�سع. هكذا،  ب�سكل 

مواقع التنّزه. وانطالقًا منها، قمنا بتطوير خريطة للمواقع  الطبيعية 

لتحديد  رمييزًا  طّورنا  املقابالت،  على  وبناًء   ،)5 -  4 )�ييض.  بييريوت  يف 

اخلريطة  ر�سم  وُيظهر  زيارتها.  املُجيبون/ات  اعتاد  التي  امل�ساحات 

ال�سواحل  بني  املثال،  �سبيل  على  ممّيزًا  الطبيعي،  امل�سهد  خ�سائ�ض 

ال�سخرية، وتلك الرملية و�سفاف الأنهار التي ت�سّكل كونتور بريوت 

ال�ساحلي. ومتّثل ت�سكيالت وخ�سائ�ض هذه امل�ساهد الطبيعية الأ�سا�ض 

ترفيهية جماعّية.  املواقع كم�ساحات  ا�ستخدام هذه  عليه  ارتكز  الذي 

ب�سكل  العاّمة  امل�ساحات  حتديد  اإىل  اخلرائط  تعمد  ل  لذلك،  ونتيجة 

منف�سل عن امل�ساهد الطبيعية. مبعنى اآخر، هي ل تفر�ض معيارًا لتحديد 

م�ساحة عاّمة ما، بل اإنها حتر�ض على حفظ احلدود ال�سبابّية التي مُتّيز 

هذه امل�ساحات املفتوحة. 

بناًء  اجلماعّية  الرتفيهية  امل�ساحات  حتديد  اأتاح  اآخر،  م�ستوى  وعلى 

على املقابالت، قراءًة مُتّيز بو�سوح هذه املواقع عن امل�ساحات العاّمة 

املر�سودة يف اخلرائط الر�سمية. فمن خالل املقابالت، علمنا اأن النا�ض 

كانوا يتجّمعون يف امل�ساحات اخلارجية وي�ستخدمونها من دون اإدراك 

ب�سفتها  الأرا�سي  بهذه  اأحد  يطالب  اأن  قبل  وطوياًل  ملكّيتها،  و�سع 

اأو  »الأرا�ييسييي«  هييذه  يييرون يف  النا�ض  كييان  »ملكّية خا�ّسة«. وقييتييذاك، 

لها.  حمّدد  ن�سب  اأي  وغياب  بالنفتاح  تّت�سم  طبيعية  م�ساهد  املناطق 

ولطاملا اأ�سارت اأ�سماء هذه امل�ساحات اإىل مواقع طبيعية مثل: الب�ستان، 

وو�سف   .)Saksouk 2015( واحلييقييل  الييعيينييب(  كييرم  )اأي  والييكييرم 

– باأنها  – بح�سب كلمات اأحدهم/ن  ُم�ستخِدمو/ات هذه امل�ساحات 

ة« و»م�ساع«، احت�سنت و�سانت الن�ساطات التقليدية 
ّ
»مفتوحة«، و»حر

بريوت  ل�سكان  كييان  اأنييه  ال�سعبية  وذاكرتها  بييريوت  روايييات  »حتكي 

اأولدهييييم  مييع  يق�سونها  بييالييي»�ييسييريان«،  ت�سّمى  اأ�ييسييبييوعييييية  نييزهييات 

بع�ض  وكانت  منها.  بّد  ل  لييوازم  لها  يجّهزون  وكانوا  واأ�سدقائهم، 

العائالت حت�رض معها �سوتيًا، اأي �سابًا من العائلة اأو من اأ�سدقائها، 

يح�سن الغناء والعزف« )فاخوري 2003(.

لعّل اأكر الن�ساطات الرتفيهية ا�ستمرارًا بني �سكان بريوت، هي التنزه 

والأ�سدقاء  العائلة  تق�سي  حينما  الُعطل،  اأيييام  اأو  الأ�سبوع  نهاية  يف 

يتنّزهون،  حيث  الطبيعة،  ميين  قريب  مكان  يف  املدينة،  خييارج  اليييييوم 

هذا  وُيعرف  الّطلق.  الهواء  يف  البع�ض  بع�سهم  وييييزورون  ويلعبون 

الن�ساط بالي»�سريان«، وهي ممار�سة تبدو وا�سعة النت�سار يف املنطقة، 

اإذ عرنا على �سفحة خا�ّسة بها على موقع ويكيبيديا ت�سفها كما يلي:

»ال�سريان يف عرف اأهل ال�سام هو الّنزهة. وهي عبارة عن رحلة ق�سرية 

امل�سافة، قد تكون حول املدن للذهاب اإىل الب�ساتني املحيطة باملدينة. تكون 

الطعام  باأ�سناف  والهتمام  وال�سرتخاء،  ال�ستجمام  بغر�ض  الرحلة 

العائلة  وتخرج  وخ�سو�سًا ال�سوي.  الطبيعة،  يف  حت�سريها  يتّم  التي 

باأكملها فيلعب الأولد يف الطبيعة اجلميلة بالقرب من الأنهر والب�ساتني 

والأ�سجار، ويجل�ض الأهل لال�سرتخاء وحت�سري الطعام بعد ذلك. ي�سيع 

1
يف ال�سريان اأي�سًا تدخني الأركيلة وو�سائل الت�سلية املختلفة«.

ى 
ّ
رة عن ممار�سة ال�سريان، قررنا اأن نتحر

ّ
مدفوعني بالق�س�ض املتكر

اأيام  الن�ساط من  ال�سن، هذا  الكبار يف  �سّكان بريوت، من  يتذّكر  كيف 

طفولتهم/ن. اعتربنا �سنوات اخلم�سينيات حلظة تاريخية كانت بريوت 

جمموع  وبلغ  اكتظاظًا.  واأقييّل  م�ساحًة  اأ�سغر  كبري،  حييّد  اإىل  خاللها 

املقابالت التي اأجريناها ع�رضين مقابلة مفتوحة ومطّولة، مع ع�رضين 

ال�سن، والذين/اللواتي ترعرعوا  املتقّدمني/ات يف  رجاًل وامراأة من 

خمتلف  لتغّطي  املقابالت  انتقينا  كذلك  بييريوت.  يف  خمتلفة  اأحياء  يف 

على  الرتكيز  اأجييل  وميين  الثقافية.  والختالفات  والأحييييياء  الطوائف 

املمار�سات واجلوانب املتال�سية ملواقع التنّزه هذه، طلبنا من املُجيبني 

كانوا  اأميياكيين  واأي  يفعلون  كانوا  ما  بالتف�سيل  ي�سفوا  اأن  امل�سّنني 

اخلم�سينيات.  يف  والأعياد  الأ�سبوع  ونهاية  الُعطل،  اأيام  يف  يق�سدون 

املواقع  لتحديد   1940 عام  من  الأ�سا�ض  على خريطة  اعتمدنا  ثم  ومن 

التي ذكروها يف املقابالت. 

خالل الوقت الق�سري الذي اأجِرينا فيه الدرا�سة، كان من امل�ستحيل طبعًا 

اإنتاج حتقيق تاريخي �سامل عن ال�ستخدام العام لالأماكن املفتوحة يف 

امل�ساحة  تاريخ  تتّبع  اىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى  ل  عليه،  وبناًء  بييريوت. 

فيها خالل  للممار�سات  �ساملة  قراءة  تقدمي  اإىل  العاّمة يف بريوت، ول 

ال�سريان،  بن�ساط  باهتمامنا  ومدفوعني  ذلك،  من  بدًل  اخلم�سينيات. 

بريوت  �سكان  جمعت  التي  العالقة  فهم  تاريخية،  مقاربة  يف  حاولنا 

امل�ساحة  عن  القائمة  النقا�سات  اإفيييادة  اأجييل  من  املفتوحة،  بالأماكن 

للم�ساحات  امللكّية  مفهوم  تفكيك  اىل  هييذا  خييالل  من  ونهدف  العاّمة. 

العاّمة/ اخلا�ّسة )Blomley 2004(، عرب اإظهار اأنه لوقٍت طويٍل، مل 

يوؤّثر َو�سم الأرا�سي يف ال�سجالت العقارية كاأمالك »عاّمة« اأو »خا�ّسة«، 

يف الطريقة التي ا�ستخدمها بها �سكان املدينة. وُتعّد هذه املالحظة مهّمة 

بني  العادة  يف  يحدث  الييذي  التقليدي  الرتييبيياط  بنزع  لنا  ت�سمح  لأنها 

ت�سمية احليازة وا�ستخدامها: كان )ويجب اأن يبقى( ممكنًا اأن تكون 

الرغم من  على  امل�ستخدمني/ات،  وا�سعة من  متاحة ملجموعة  املناطق 

كونها ملكّية خا�ّسة. 

ماذا نتعّلم من هذه املقابالت ومن ر�ضم اخلريطة؟

اأتاحت لنا عملية ر�سم اخلريطة مالحظة اأن امل�ساحات الرتفيهية املفتوحة 

يف الهواء الّطلق، كانت يف العادة اأماكن طبيعية واقعة يف اأطراف املدينة، 

و�سفاف  وال�سخرية،  الرملية  ب�سواحله  املثال،  �سبيل  على  كالبحر 

الأنهار وغابات ال�سنوبر. وت�سهد هذه امل�ساحات على العالقة الوثيقة 

التي جمعت بني الن�ساطات الرتفيهية والأماكن الطبيعية املفتوحة، يف 

خمّيالت وممار�سات كثري من �سكان املدينة. وميكن التمييز بني نوعني 

رئي�َسني من الن�ساطات:

ال�ضريان

عن  امل�سّنون/ات  والن�ساء  الييرجييال  حتييّدث  الييّنييزه،  عن  �سوؤالنا  لييدى 

الن�ساطات يف املواقع الطبيعية، وبالتحديد يف �ساطئ الأوزاعي، حر�ض 

بريوت، نهر بريوت، �ساطئ الدورة، الدالية/ الرو�سة، �ساطئ الرملة 

از )تّلة م�سّجرة يف منطقة الرمل(، اأنطليا�ض، احلازمية 
ّ
البي�ساء، الغر

)حيث كان ينبوع مياه( و�سخرة ال�ّسا�سة )احلو�ض اخلام�ض يف مرفاأ 

بريوت اليوم(. واأ�سارت كل املقابالت تقريبًا اإىل ن�ساط ال�سريان.

الحتفالت اجلماعّية

النطاق  وا�سعة  احتفالت  املُجيبون/ات  ا�ستذكر  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

كانت حتدث يف املنا�سبات املمّيزة التي �سّمت عددًا كبريًا من الن�ساطات 
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مكان  احلديد  �سكة  حمطة  فيه  كييان  وناكلها.  احلمي�سة  نحّو�ض 

البا�سات الآن، كمان نلعب فيها. )�سكان را�ض النبع(

حنازيق  بالعيد.  عليه  نييروح  كنا  بييريوت  حر�ض  بــريوت:  حر�ش   16

باخليمة  و�سينما  وح�سان  وخملل.  كبي�ض  تبيع  عربيات  واأكييل. 

و�سحر، وحية ورا�سها بنت بيطلع من متها. كان كله �سجر �سنوبر 

طويل وق�ض، ما فيه خ�سار عن جد. ما يف �سيه ب�سلي اإذا م�ض عيد. 

)�سكان برج الرباجنة(

بريوت  را�ض  من  حدا  ول  ياها.  تركنالكن  والزنزوقة  العيد  حر�ض   

كييان ييييروح عيياحليير�ييض. بييدل حيير�ييض الييعيييييد، كنا نيييروح على اأر�ييض 

ال�سنبك  فيه  كان  بييريوت  بحر�ض  حنازيق.  فيها  ال�سادات  ب�سارع 

وال�سخطورة، يروح عليه ال�سّناع والدكنجية. )�سكان را�ض بريوت(

ما كنا نروح على حر�ض العيد. كان بعيد. اأهل را�ض بريوت كانوا   

على  نييروح  بالعيد  كنا  نحنا  بغربة.  يح�سوا  ال�سنائع  يقطعوا  ملا 

العنازيق اآخر احلمرا. كان فيه ب�ستان بيت العيتاين. كانت نفي�سة 

عيتاين جتيب العنازيق ونلعب هونيك بالعيد. بحر�ض بريوت، بيت 

عرب كانوا امل�سوؤولني عن العنازيق ولهلق عندهم اأمالك باملنطقة. 

كان فيه اأكرت من عيلة حتط عنازيق )مثل قليالت( ب�ض اأكرت �سي 

العرب. )�سكان قريطم(

اأبييدًا. م�ض من عادات عيلتي.  اأو ال�سريان.  ما كنا نعمل »بيكنيك«   

كنا من�سي عالكورني�ض واملنارة فقط. وكنا نروح على احلر�ض بعيد 

�سارع  جنب  العيد  حر�ض  ي�سري  كان  بالعنازيق.  نلعب  الأ�سحى، 

�سبق اخليل. نحنا كم�سيحية كنا نروح على حر�ض العيد لأن لزم 

م�سيحية  واحييد،  عاي�سني  كنا  بييريوت.  را�ييض  كانت  كيف  تفهمي 

اأكيد ما كانوا يروحوا عاحلر�ض.  الأ�رضفية مثاًل  واإ�سالم. �سكان 

)�سكان را�ض بريوت( 

احلمام  مطرح  وكييان  دفييع.  فيه  كييان  ما  ببال�ض،  نييروح  كنا  قمر. 

الع�سكري فيه بيع فخار. بال�ستينيات �سار ا�سمه �سبورتنغ و�سار 

فيه دفع للدخول. )�سكان قريطم(

ما  غييري.  ا�سمه  كييان  ب�ض  بال�سبورتينغ  ن�سبح  كنا  باخلم�سينات   

ننزل  ونحنا  والأراكيييييل  للقهوة  تخ�سيبات  يف  كان  دفييع.  فيه  كان 

عال�سخور ون�سبح. )�سكان الأ�رضفية(

جل البحر: عالبحر، عالكورني�ض، كان فيه درج حديد، ننزل ن�سبح   07

  6  /  5:30 ال�ساعة  وال�سيف  بالربيع  ننزل  يييوم  كل  عال�سخور. 

ن�سبح عالبالطة بني الي IC والريفيريا. )�سكان  را�ض بريوت(

العني وقت ما و�سعوا  هدوا كتري بيوت وطمروا  عني املري�ضة:   08

من  املييرييي�ييسيية  عييني  خليج  كيييان  قبلها   .1973 �سنة  الييكييورنييييي�ييض 

املنطقة  لأهييايل  �سخري  و�ساطئ  طبيعي  مر�سى  للجامع  العني 

عالعني،  النورماندي  م�سبح  كييان   1943 �سنة  من  وال�سيادين. 

وجهة اأ�سا�سية ل�سكان را�ض بريوت، وكان يف جنبه مقاهي كترية، 

متل مقهى اجلمل يللي مت هدمه ال�سنة. )�سكان عني املري�سة(

احلو�ض  مكان  الكرنتينا،  بحر  على  ن�سبح  كنا  الكرنتينا:  بحر   09

اأبو يا�سني لأن بالأربعينات  اخلام�ض حاليًا. كان ا�سم ال�سط بحر 

�سبيل  ا�سمه   
ّ
مييي �سبيل  فيه  وكييان  يا�سني.  اأبييو  مطعم  فيه  كييان 

ال�سيدة. وال�سط كان رمل. بحرنا هونيك كان. م�ض ب�ض نحنا كنا 

نروح هونيك، كمان فل�سطينية ونَور واأكراد، كل يللي كان �ساكن 

 امل�سلخ. )�سكان الكرنتينا(
ّ
بحي

ل�سخرة  ونييروح  بييالييدورة  احلطب  قهوة  من  �سختورة  ن�ستاأجر   

اخلام�ض،  باحلو�ض  ال�سا�سة  �سخرة  هونيك.  ون�سبح  ال�سا�سة 

طمروا ال�سط بالي 1955 ملا و�سعوا البور. اأكرتية منطقة البور كانت 

�سطوط حلوة. ردموها كلها كرمال البور.)�سكان عني الرمانة( 

نهر بريوت: اإحياء عيد املاء vartavar من عهد الوثنيني تقليد عند   10

الأرمن. نروح على �سفاف النهر ونر�ض ماء وناكل ون�رضب ونغني. 

�سط رملي  اأجمل  برج حمود،  على بحر  نروح  كنا  الدورة:  بحر   11

باملاء ون�سل  كيلومرت  اإليه. من�سي  ما كان يجوا  بلبنان. من وين 

واقفني. )�سكان برج حمود(

ل�سم  �سخاتري  فيه  وكييان  بييده.  ليللي  وكرا�سي  جنينات  فيه  كييان   

الهواء، بخم�ض قرو�ض. الكل كان يجي على بحر الدورة، من اآخر 

الدنيا، من ال�رضقية والغربية. يجوا بالرتامواي بخم�ض قرو�ض. 

النا�ض جتيب اأكلها ويعملوا عنازيق لالأولد. كل عيلة تعمل وحدة، 

حديدتني من كل جهة وحبلة بالن�ض. ويقعدوا على احلجار ويعملوا 

منها طاولة. )�سكان الدورة(

على  نروح  كنا  الراهب(  )اإثنني  الراهب  عيد  نهار  البا�ضا:  ج�ضر   12

التبولة  ناخد  جييارييية.   
ّ
مييي فيه  كييان  )احلييازمييييية(.  البا�سا  ج�رض 

والأغرا�ض معنا. الكل كان يروح هونيك عالعيد. بيت زيدان كانوا 

 وم�ساحة لالأولد ي�رضحوا. 
ّ
يجوا ياخدونا باملركوب. كان فيه مي

)�سكان الأ�رضفية(

ال�سيام.  باآخر  �سريان،  نعمل  كنا  الراهب  اإثنني  البو�ضرية:  �ضد   13

 
ّ
مي ونبع  ب�ساتني  فيه  البو�رضية.  �سد  على  عال�رضقية،  نروح  كنا 

ونوفرة. نحنا كنا ن�سرتي اأكل من املطعم ونقعد على طاولة بالأجرة 

من قهوة. فيه نا�ض غرينا كانوا يفر�سوا بالأر�ض ويجيبوا اأكل من 

بيتهم. ب�ض نحنا كنا نقعد عالطاولت. )�سكان عني املري�سة(

نهر اأنطليا�ش: حد كني�سة مار اليا�ض باأنطليا�ض، كان فيه ب�ساتني   14

النا�ض  وكانت  نهر  فيه  فيها.  نتنزه  نييروح  كنا  دنيا  واأكييي  ليمون 

ي�سبح  عم  يللي  للبحر.  اأنطليا�ض  من  النهر  على  م�سفوفة  تكون 

الييدورة  تييروح م�سي من  نا�ض  فيه  ي�سوي حلمة. وكييان  ويللي عم 

ونا�ض تاخد بو�سطات. كانوا من كل الفئات وكل لبنان. كنا نعرف 

ع�سان لب�سني على را�سن. هلق املنطقة بنايات فخمة ونا�ض ثقالة. 

)�سكان الدورة(

ال�ضيويف: كنا نتنزه بال�سيويف، قبل ما ت�سري منتزه. كان كله �سجر   15

ال�سجر.  بني  من�سي  هوا،  ن�سم  نقعد،  مقابله.  اجلبل  على  ومطلة 

)�سكان الأ�رضفية(

اأولد،  جمموعة  مييع  ال�سيويف  حديقة  حتييت  اجلبل  على  م�ساوير   

القدمية  �سيدا  طريق  على  »بيكنيك«  نعمل  الأحييد  نهار  الدامور:   01

وفاكهة  خ�ض  ن�سرتي  وبالرجعة  عامليلتني،  ب�ساتني  الدامور.  قبل 

وخ�رضا. )�سكان را�ض النبع(

�سط  على  الهوا  ن�سم  كنا  الثالثينات  �سنني  من  الأوزاعــي:  بحر   02

الأوزاعي. ن�ستاأجر عرزال والن�سوان كان عندهم م�سبح جنفي�ض. 

– من�سي نحنا  اأنا بتذكر من ملا كنت �سغرية. كنا نعمل ال�سريان 

نييروح  كنا  واليي�ييرضب.  والأكيييل  النزهة  اأغييرا�ييض  ومعنا  واأولدنييييا 

عالأوزاعي لأن كان اأح�سن من غريه. �سط الرملة كان فيه تيارات. 

الغنية  للطبقة  �ساليهات  كله  كان  اخلم�سينات  من  بداية  واجلناح 

مدفن  فيها  كان  الأوزاعيييي  وكمان  عليه.  نييروح  كنا  ما  امل�سيحية، 

)�سكان  معلم.  و�ييسييار   1890 بيياأواخيير  انعمل  الأوزاعييييي  الإميييام 

الب�سطة  / طريق اجلديدة(

ين�سبوا عرازيل من  الربج كانوا ي�سيفوا عالأوزاعي. كانوا  اأهل   

)�سكان  العمار.  بداأ  بعدها،  من  اخلم�سينات.  لغاية  وق�ض،  عيدان 

برج الرباجنة(

يعني.  ق�سب  �سجر  الأخ�رض،  ال�ساي  مثل  هوي  الغزار  الغزار:   03

وكانوا الغزارات يللي بالرمول يعملوا جنبهم يّف. ع�سان هيك كانت 

النا�ض ترتاح حدهم قبل ما يو�سلوا من الربج على بحر الأوزاعي. 

اأكرت �سي  ب�ض  تلعب.  الغزار واأولدهييا  تقعد حد  نا�ض كانت  وفيه 

كانت النا�ض ت�ستعمل الرمول بالليل ملا ي�سري برود. وكان فيه �سّو 

من طريق املطار. حتى اإنه فيه �سباب كانت تدر�ض على �سو طريق 

املطار.)�سكان برج الرباجنة(

نروح كتري عالغزار. كانت �سجرية على طريق املطار، جنب حمطة   

الأيتام. الرجال كانت تروح عال�سغل ونحنا ناخد الأولد. كمان كنا 

كلنا نروح مطرح املدر�سة جنب حمطة الرحاب. كان فيه بري نعبي 

منه والأولد تلعب فوتبول. )�سكان حر�ض القتيل(

ينزلوا  اللجا  حي  واأهييل  امل�سيطبة  اأهل  كانوا  البي�ضاء:  الرملة   04

تعمل  معروفة،  حدرج  خديجة  كانت  هونيك.  اأيييوب  اأربعة  يعملوا 

مهرجان  كان  وانزلوا«.  والتبولة  املفتقة  اعملوا  اأهايل  »يا  اإعالن 

طويل عري�ض. كنا نحن جنتمع ببيت اجلد بتلة اخلياط ونتفرج من 

هونيك على املهرجان. )�سكان برج اأبي حيدر( 

كنا ن�سارك باأربعة اأيوب كل �سنة هون عالرمول بالرملة البي�ساء.   

من  نلعب.  الأولد  ونحنا  الأكييل  مطبقيات  تاخد  اأمي  كانت  بتذكر 

فرزوها  رمييول.  كلها  كانت  البي�ساء  الرملة  حتى  اجلديدة  طريق 

كييانييوا  فييقييط  الييبيييييارتيية  �ييسييمييعييون.  كميل  اأيييييام  عييلييى  باخلم�سينات 

ي�ساركوا. ما بعتقد النا�ض بالأ�رضفية والكرنتينا كانوا يعرفوا عن 

اأربعة اأيوب. )�سكان الب�سطة  / طريق اجلديدة(

على   1957 �سنة  العر�ض  �سباحية  وزوجتي  اأنييا  نزلت  الدالية:   05

يف  وكان  نظيفة.  مياهه  طبيعي،  �سغري  م�سبح  فيها  الدالية.  مينة 

يروح  كان  الغالييني،  اإ�سمه  املوفنبيك حاليًا(  )مكان  مقهى حتت 

عليه �سامي بك ال�سلح، ابن عمو لريا�ض ال�سلح بطل ال�ستقالل. 

)�سكان الب�سطة  / طريق اجلديدة(

�سخرة  على  املطلة  التلة  على  ونقعد  اأخ�رض  حم�ض  ن�سرتي  كنا   

الرو�سة. نقعد ناكل احلم�ض. كنا نروح جمموعة كبرية. كنا ننزل 

الأزهار  من  اأنواع خمتلفة  �سبع  ونحّو�ض  م�سي، رك�ض،  عالدالية 

بعدنا  فيهم.  وجهنا  نغ�سل  وال�سبح  الليل  كييل  بيياملييي  ونحطهم 

منعملها حتى اليوم. )�سكان را�ض بريوت(

عبد  بريكة  بالدالية.  – ن�سبح  – حلد اخلم�سينات  �سي  اأكيير  كنا   

اللطيف كان تاجر خ�سب  اأكر �سي م�سهورة. عبد  اللطيف كانت 

معروف وكان ي�سبح هونيك. الربيكة بعدها لهلق. وكان فيه واحدة 

يغ�سلوا فيها اخلواريف  ا�سمها بريكة احلمري ع�سان كانوا  تانية 

بالعيد. بال�ستينات بطلنا ننزل عالدالية ع�سان �سارت كلها غربية 

ونا�ض ما منعرفهم م�ض من را�ض بريوت. )�سكان قريطم(

الوطاويط.  ومغارة  الغزالة«  »قفزة  املوفنبيك(  )مكان  فيه  كان   

قفزة الغزال هو جون �سّيق يقال اإن غزالة نطت من ميل مليل )اأي 

�سي  فيها  كان  الوطاويط،  مغارة  اأما  ماتت.  وما  الدالية(  باجتاه 

الأكي  �سجر  من  �سي  يخلوا  وما  ببريوت  يظهروا  مليون وطواط 

دنيا. )�سكان برج اأبي حيدر(

اإ�سمه حمام  ن�سبح مكان ال�سبورتنغ. كان  منطقة مينا �ضوران:   06

�ضيــــــــــــــــــــــــران

�ضيــــــــــــــــــــــــران / ممار�سة العام5 �ضيــــــــــــــــــــــــران / ممار�سة العام4



67

�ضيــــــــــــــــــــــــران

لقاء مع �ضليم يف بيته يف امل�ضيطبة، مواليد 1932

اأنا من �سكان برج اأبي حيدر. من عائلة بريوتية عندها حمالت قان القبان 

)مواد غذائية( يف �سارع فو�ض بالبلد.

56 بعهد كميل �سمعون، كانت تو�سل  ملا اتعّمر الكورني�ض البحري �سنة 

رملة  هيدي  للطريق.  وتو�سل  بالدرابزين  وت�رضب  للكورني�ض  املياه 

اأ�سرتاد  و�سار  راحييت  القدمية،  البي�ساء  رملة  اأمييا  اجلييديييدة.  البي�ساء 

اأيوب  اأربعة  اللجا ينزلوا يعملوا   
ّ
اأهل امل�سيطبة واأهل حي فوقها. كانوا 

برملة البي�ساء. كانت خديجة حدرج تعمل اإعالن: »يا اأهايل، اعملوا املفتقة 

والتبولة واإنزلوا عالرملة«. كانت اأربعة اأيوب مهرجان طويل عري�ض. 

على ميناء الدالية، كنا نروح مع مليح عليوان من �سكان عائ�سة بكار ، عنده 

اأحلى ج�سم بلبنان، ريا�سي وكان رئي�ض الحتاد الدويل لكمال الأج�سام. 

ومع عدنان مّكي الأمني العام لالإحتاد اللبناين للجمباز. بوقتها، ما بعمرنا 

�سمعنا اإنها اأمالك خا�سة، عاأ�سا�ض الدالية م�ساع لبريوت. كان يف وقتها 

قهوة اأبو �سليم الغالييني حمل املوفنبيك. 

م�رضوع املوفنبيك طم »قفزة الغزالة« ومغارة الوطاويط.

قفزة الغزال هو جون �سّيق يقال اإن غزالة نطت من ميل مليل اأي باجتاه 

الدالية وما ماتت. 

مغارة الوطاويط كان فيها �سي مليون وطواط يظهروا ببريوت وما يخلوا 

�سي من �سجر الأكي دنيا.

احلر�ض كنا نروح عليه ب�ض بالعيد. جنازيق، كله �سجر �سنوبر. بيت عرب 

كانوا ينظموا العيد. احلر�ض ما كان اإله باب، فلتان للعموم. النا�ض ت�سم 

هوا وتكزدر، بدون رقابة. كان مو�سول لق�رض ال�سنوبر يللي يقعد فيه 

احلاكم الفرن�سي واأر�ض ال�سبق وكانو يفتحوه اأيام للنا�ض تعمل �سريان. 

والبلدية  الدالية  مينا  يحا�رضوا  جايني  هلق  حرة.  كانت  العامة  الأماكن 

حا�رضة احلر�ض.

كمان كنا نروح على نهر فوار اأنطليا�ض بالرتام للدورة وبعدها نفوت بنب 

ب�ساتني الليمون والأكي دنيا.

لقاء مع فارتان يف متجره يف برج حمود، مواليد 1938

جدي كان عنده دباغة جنب النهر قرب ج�رض الواطي. دباغة لتحويل 

جلد البقر جللد ثياب ونعل.

 ملا �سار عمري 15 �سنة بل�ست اإ�ستغل فيها. كان فيه �سغط �سغل كتري. 

ن�ستغل 15 �ساعة بالنهار. اأبي كان يقلنا »ما ت�سريوا م�سبحة حلدا«. 

الأر�ض  اأ�سا�سًا  �سنة.   75 من  ق�ساطلي  من  م�ستاأجرينها  كنا  الدباغة 

كانت  وال�ستينات  اخلم�سينات  باأواخر  بنايوتي.  بردويل  لل�سيد  كانت 

الأر�ييض  �ساحب  ربييح  امليييرات،  ميين  مييرة  وبينهم.  بيننا  حماكم  �سنني 

الدعوة لإخالءنا واإزالة الدباغة. رحت لعنده وقلتله »�سو بدك؟ هيدي 

موؤ�س�سة وماكينات« فطلب اإنه ندفع 1,500 لرية بدل الي 250 لرية على 

اإيجار وبال و�سل. قبلنا. دفعنا نقدة بالأول ومن  �رضط ما نعمل عقد 

بعدها �سيكات. بعد 7 �سنني )�سنة 72( اإجا �ساحب الأر�ض مع دائرة 

الإجرة مع بالغ لتنفيذ الإخالء خالل 48 �ساعة، على اأ�سا�ض مع ما عم 

يقب�ض الإيجار. ولكن وكيل ق�ساطلي اإعرتف اإنو كان عم يقب�ض الإيجار 

اأمام املختار وموظف الدايرة. ما علمت ولدي امل�سلحة لأن ال�سوق كله 

ب�ساعة م�ستوردة بال جمرك وال�سناعة املحلية عم تن�رضب هيك.

عن  عبارة  والطريق  ب�ساتني  كله  كييان  الدباغة  مكان  عالنهر  هونيك 

ق�ساطر باطون ملرور ال�سيارات. ملا يجي �ستاء قوي، كان يطوف النهر 

وتت�سكر الق�ساطر. عالنهر كان فيه كم بيت من مارون الرا�ض عمروا 

عليه و�سوية اأرمن ب�ض رجعوا �سالوهن. ما كان حدا ي�سبح، كان يجي  

نَور ين�سبوا �سوادر بال�سيفية.

�سط الدورة كان كله �سجر كينا من هون للدكوانة و�سبية. كان بحر 

فيه جنينات وكرا�سي.  كان  هلق.  مثل  مزبلة  م�ض  الييدورة كتري حلو، 

على  يجي  كان  الكل  قرو�ض.  بخم�ض  الهواء،  ل�سم  �سخاتري  فيه  كان 

بحر الدورة، من اآخر الدنيا، من ال�رضقية والغربية. يجوا بالرتامواي 

اأكلها ويعملوا عنازيق لالأولد. كل عيلة  بخم�ض قرو�ض. النا�ض جتيب 

على  ويقعدوا  بالن�ض.  وحبلة  جهة  كييل  ميين  حديدتني  وحيييدة،  تعمل 

املخطط   64 ب�سنة  اختفى.  البحر  هلق  طاولة.  منها  ويعملوا  احلجار 

)املر�سوم  التوجيهي ل�سواحي مدينة بريوت �سنفه كمنطقة �سناعية 

16948(. قبل هاملر�سوم كان فيه ب�ض الدباغات على ال�سط، يللي بل�سوا 

من �سنة الي 28. كانوا م�سدر رزق كتري من ال�سكان.

اأبي من  اأو بال�سختورة. كان رفيق  كنا نروح م�سي من هون للرو�سة 

بيت العيتاين عنده جنينات يزرعوا فجل و�سبري ويربوا معزة. �ساورا 

يا  اأر�ييض هون  �سقفة  ا�سرتي  لأبي  نقول  كنا  املعزة.  اأ�سحاب من ورا 

بيي، يقول مني بيجي لهون؟ بعدين، باآخر ال�ستينات كنا  نروح اأوقات 

على بحر الأوزاعي، م�ض عيلى �ساليه، على البحر عادي.

تييرامييواي. كمان كنا من�سي  للربج  هييون  ميين  قييرو�ييض   5 بييي  نييروح  كنا 

فوق  الكني�سة،  مكان  و�سجر خروب  هونيك  مغارة  فيه  كان  لل�سيويف. 

بيت حج نقول يللي كان معررف اإنو »بنزل زملة من م�سنقته«. ومرات 

كنا منر على حر�ض بريوت.
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لقاء مع جوزيفني يف بيتها يف عني املري�ضة، مواليد 1925

اأنا من �سكان عني املري�سة من �سنة 1941. الأ�سا�ض من مرجعيون وبعدين 

عيلتنا  ال�سام.  على  رحنا  برتكيا،  املجزرة  بعد  تركيا.  على  راحييوا  اأهلي 

�سّياغ، اأبي وعمي كانوا كلهم ي�ستغلوا بال�ساغة. رجعنا اإىل لبنان باأوائل 

جن�سية  عنده  كان  جدي  بالأ�سا�ض  هييون.  من  اأ�سلنا  ع�سان  الأربعينات، 

لبنانية. وكان عنا معارف بعني املري�سة، فاخرتنا ال�سكن هون. 

يف  اخلياطة  كل طالب  دم�سق.  يف  م�سغل  يف  اخلياطة  اتعلمت  طفلة  كنت  ملا 

امل�سغل كانوا اأرمن. كنت الوحيدة بنت عرب. اتعلمت منهم الأرمني. من 

عمر الي 11 �سنة واأنا ب�ستغل باخلياطة. وملا و�سلنا اإىل عني املري�سة، فتحت 

حمل خياطة �سغري.

و�سلنا اإىل بريوت مبا�رضة قبل خروج الفرن�ساوية. ح�رضنا حفلة وداعهم 

كان  �سنايدر  الفرن�سي جوزيف  باجلي�ض  اأوىل  رتبة  الكولونيل  بالزيتونة. 

متزوج من قرابتي. دعانا اإىل حفلة الوداع يف �سالة كبرية يف نادي ال�سباط 

اإليها.  عائلتي  ويدعوا  ال�سباط،  بنادي  حفالت  فيه  داميًا  كان  بالزيتونة. 

بيكون حدا من اجلي�ض الفرن�سي بيعرف حدا من العيلة وبيعزم الكل. 

وين كنا نتنزه؟ كنا نطلع على عاريا و�سويت لنعمل »بيكنيك«. يف بريوت، 

ب�ض مرنوح على الكني�سة اأو نعمل �سبحية بقهوة علوان يف اأول كورني�ض 

عني املري�سة.

حر�ض بريوت؟ لأ، اأبدًا ما كنا نروح. م�ض اإلنا. م�ض ب�سبب اإننا م�سيحية. اأنا 

مع�رضي كله مع الإ�سالم. ب�ض احلر�ض م�ض اإلنا، ما مرنكب الزنزوقة. م�ض 

اأهلي ما كانوا يحبوا. مرنوح عالب�ساتني ومنلعب باحلبلة  اإلنا الزنزوقة. 

اإي، ب�ض م�ض نلعب بالزنزوقة بالإيجار. 

تنزه  رحييليية  ونيييروح  املري�سة  بعني  الييديييك  بيت  ميين  �سختورة  نيياخييد  كنا 

بال�سختورة اإىل الرو�سة. ب�ض ما ننزل من ال�سختورة. ونروح على الباطية 

يف جونية. بجزء من بحر جونية، املي بت�سفي وبت�سحح املري�ض. كنا نعمل 

ندر لالأولد وناخدهم هونيك. ما عرفت �سو �سار فيها، بطلنا نروح على 

جونية من وقت احلرب الأهلية. 

وكنا نعمل �سريان يف يوم اإثنني الراهب يف اآخر ال�سيام. نروح عال�رضقية، 

 
ّ
مي ونبع  ب�ساتني  فيه  وغييريهييا.  اأنطليا�ض،  فييوار  البو�رضية،  �سد  على 

اأكل من املطعم ونقعد على طاولة بالأجرة من  ونوفرة. نحنا كنا ن�سرتي 

قهوة. فيه نا�ض غرينا كانوا يفر�سوا بالأر�ض ويجيبوا اأكل من بيوتهم. 

اأو نعمل اإثنني الراهب يف ال�سيويف قبل ما ت�سري بارك. نقعد، ن�سم الهوا، 

من�سي بني ال�سجر. 

لقاء مع اأبو علي يف بيته يف برج الرباجنة، مواليد 1933

ان. خالل احلرب العاملية الأوىل، 
ّ
اأنا خلقان بربج الرباجنة. اأبي كان فر

اإجا اأبي مع اإخوتي من اجلنوب، من دير الزهراين، و�سكنوا يف ال�سياح. 

املعا�رض  جفت  تييوزيييع  يف  ا�ستغل  حييريييك،  حيييارة  يف  معا�رض  فيه  كييان 

ان. 
ّ
ف على م�سلحة الفرن وا�ستغل معهم و�سار فر

ّ
لالأفران. تعر

اأنا اتعلمت قراآن مع �سيخ. باخلم�سينات كنت اإ�ستغل يف مطبعة جريدة 

احلياة. اإ�ستغل كل الليل ونام بالنهار. و�رضت اإترقى. بالأ�سا�ض خايل 

حاول ي�ساعدين بال�سغل من خالل كميل �سمعون. بوقتها �سمعون كان 

ما زال حماميًا. كانوا بيعرفوا بع�ض لأن خايل كان ع�سو بلدية وماّلك 

وكمان بياع حليب ويعرف العديد من النا�ض. 

نحنا بحرنا كان الأوزاعي. ما ن�سبح اإّل فيه. والن�سوان كمان، ب�ض م�ض 

باملايو. كانوا ي�سبحوا والرجال توقف على را�ض التلة، اإذا مرق رجال 

يقولوله ياخد طريق تانية. 

كنا نروح م�سي على الرمول من برج الرباجنة اإىل �سط الأوزاعي ونلب�ض 

ا�سمها منطقة  الرمل.  باإجرينا ع�سان نحميها من حماوة  اأكيا�ض ورق 

اأوراق  عنده  ق�سب،  �سجر  هو  الييغييزار  غيييزارات.  فيها  وكييان  الييرمييول 

جنبهم  نرتاح  كنا  يّف.  يوؤمنوا  الغزارات  وكانوا  الأخ�رض.  ال�ساي  مثل 

قبل الو�سول اإىل بحر الأوزاعييي. وفيه نا�ض كانت جتل�ض جنب الغزار 

واأولدها تلعب. 

الأوزاعييي كانت �سطوط رملية نظيفة. كنا نروح نعمل عرزال ون�سّيف 

هونيك ملدة ثالث اأ�سهر خالل مو�سم ال�سيف. الأوزاعي كانت م�سيف 

اأهل الربج وال�سياح وغريهم. العرازيل كانت ممتدة من اأول الأوزاعي 

حتى املدور. 

الكل. يجوا من كل  عييالأوزاعييي.  كانوا يروحوا  املنطقة  اأهييل  ب�ض  م�ض 

كانت  فالنا�ض  زراعية  ومنطقة  رملية وحلوة  ال�سطوط  ع�سان  بييريوت. 

اأ�ساًل تق�سدها لت�سرتي خ�سار وفاكهة. نحنا نهار اجلمعة ما كنا ننزل 

عالأوزاعي لأن كل اأهل بريوت ينزلوا لهونيك وتكون عجقة. 

كان فيها ميناء اأبو دب�ض - جون �سغري اآمن لل�سباحة وفيه �سخاتري. 

راحت  كلها  ال�سيادين  دب�ض.  اأبو  ميناء  اأربيياع  اأكل ثالث  املطار  مدرج 

بعيدة  الأوزاعيييي،  بييري. وفيه جييورة اجلّمال يف  نبيه  ميناء  وعملولهم 

ن�سف كيلومرت عن اأبو دب�ض. كانت جورة �سخر حلوة لل�سباحة. 

الأرا�سي  بلدية كان عندها م�ساع،  كل منطقة كان عندها م�ساعها. كل 

املمتدة بني البلدة و�سط البحر. 

اإقامة  اأجل  من  مل�ستثمرين  ال�سطوط  توؤجر  كانت  البلديات  بع�ض  ب�ض 

م�سابح خا�سة. كنا نحنا، رّواد �سط الأوزاعي، ممنوعني من امل�سي من 

�سط الأوزاعي اإىل �سط الرملة البي�ساء ب�سبب امل�سابح اخلا�سة املغلقة: 

كنا  �سيمون.  وال�سان  الريفيريا  مي�سال،  ال�سان  الأكابولكو،  ال�ساندز، 

اإىل هذه امل�سابح اخلا�سة من البحر �سباحة، بدون ما  نحاول الدخول 

ندفع. كان فيهم اأكرت �سي اأجانب وبنات باملايو. 

وحّوله  الأوزاعييييي  م�ساع  يبيع  �سار  �سمعون  اخلم�سينات،  بيياأوائييل 

لعقارات خا�سة. �سمعون وحممود عّمار )رئي�ض بلدية برج الرباجنة 

رئي�ض  كييان  البقاعي  حممود  بوقتها،  بامل�ساعات.  ات�رضفوا  اآنيييذاك( 

اأمييالك خا�سة وم�ض  الأرا�سي هي  هذه  اأن  املحكمة وعمل حكم مربم 

م�ساع. عندما انت�رض خرب اأنه خ�رضنا امل�ساع، نزل رجل من بيت عنان 

ينادي:  وراح  ميكروفون  وحمل  الييربج  �سوارع  اإىل  الراجنة  برج  من 

اأهايل برج الرباجنة، حممود عّمار رّوحلكم امل�ساع، روحوا ثبتوا  »يا 

م�ساعكم، روحوا عمروا بامل�ساع«. 

زعماءنا هون �ساروا يقولوا للنا�ض تعمر لتحط اإيدها على ال�سط. اأهل 

امل�ساعات راحوا عّمروا، يعني نحنا اأهل الربج بل�سنا نعمر بالأوزاعي. 

العمار بل�ض من اأهل املنطقة م�ض من اأهل اجلنوب والبقاع. ملا عمرنا كان 

حقنا. الأوزاعي كانت ملك حق اأهل الربج. 

الييعييرزال  بييدل  بيييالأوزاعيييي.  ومن�سّيف  البحر  منحب  لأن  عمرت  عائلتي 

 .1953 عام  يف  �سيفي  بيت  مكانه  عّمرنا  فيه،  ن�سّيف  كنا  يللي  اخل�سبي 

1958 - 1960 راحت م�سفحات اجلي�ض لتهدم البناء. كانت ثورة عمار  بال

و�سار معركة كبرية. وقفت امل�سفحات و�رضبت عالأهايل وراح قتيلني.

�ضاطئ �ضوران )م�ضبح �ضبورتنغ لحقاً(

من األبوم �سور خا�ض، قرابة ال�ستينيات.

حر�ش بريوت

من األبوم �سور خا�ض، من �سفحة فاي�سبوك جلمعية 

نحن، قرابة ال�سبعينيات.

�ضاطئ اجلناح

من األبوم �سور خا�ض، قرابة ال�ستينيات.
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جاله املخزومي؛ مهند�سة ا�ست�سارية، ع�سو موؤ�س�ض يف مكتب 

اجلامعة  يف  الطبيعية  املناظر  ت�سميم  واأ�ييسييتيياذة   ،UNIT44

المريكية يف بريوت. خربتها املهنية والتعليمية يف تخ�س�ض 

ولبنان  العراق  يف  الطبيعية  للمناظر  اليكولوجي  الت�سميم 

من�سوراتها  عامًا.   30 عرب  متتد  الإميييارات  ودوليية  و�سورية 

تت�سمن كتابني وعددًا من املقالت.

عليها لبناء عقارات نخبوية، �ساهقة الأبعاد غرّيت مالمح املدينة وحجبت 

الأزقيية  وازدحييمييت  املدينة.  �سكان  لكل  حقًا  كييان  طاملا  الييذي  البحر  اأفييق 

البلدية  تعد احلدائق  ، ومل 
ّ
اأطفال احلييي للعب  بال�سيارات فال جمال فيها 

دور  تناق�ض  ومييع  للعا�سمة.  ال�سكاين  التّو�سع  مع  تتنا�سب  املييعييدودة 

العام ل�سمان  العقارية �سيطرتها فبات احلق  ال�رضكات  البلدية، فر�ست 

حياة مدينية كرمية اأمرًا من�سيًا. وما ال�رضاع القائم اليوم بني منظمات 

املجتمع املدين واحلمالت الأهلية من جهة وال�رضكات العقارية من جهة 

اأخرى، حول خ�سخ�سة دالية الرو�سة، ومع بلدية بريوت بخ�سو�ض غلق 

حر�ض ال�سنوبر، �سوى �رضخة اأهايل املدينة للحد من التعدي على احلّيز 

العام وخ�سخ�سة ما تبقى من اأماكن طبيعية يف بريوت.

وهي  العهد  حديثة  الثالث،  امل�سطلح   ،)Landscape( »امل�سهد«  فكرة 

ذات ُبعدين: الأول ملمو�ض كون املناظر الطبيعية نتاج حتوير الب�رض 

لبيئتهم، بهدف تلبية احتياجاتهم من �سكن وك�سب العي�ض؛ اأما البعد 

الثاين فيخ�ض ال�ستيعاب احل�سي للمناظر الطبيعية وما لهذا ال�ستيعاب 

من دلئل ثقافية وقيم جمتمعية متجّذرة يف التاريخ احل�ساري تختلف 

لتنظيم  الأوروبية  التفاقية  اأكدت  ولقد  الزمن.  وعرب  لآخر  مكان  من 

على هذين   )European Landscape Convention( الطبيعية  املناظر 

املكان  هوية  لتاأطري  اإمكانات  من  الطبيعية  املناظر  لدور  وما  البعدين 

وتفعيل املجتمع املحلي للحفاظ على موروثه الطبيعي والثقايف. 

اأهمية م�سطلح »املناظر الطبيعية« اإذن تكمن يف ناحيتني: اأولهما اأنها 

فكرة  فتح�ض  الثقافية.  والب�رضية  الطبيعية  البيئة  مكونات  بني  جتمع 

ال�سطحية  النظرة  للبيئة وحّتذر من  �سمويل  الطبيعية على فهم  املناظر 

التي تهمل املنظومات الأيكولوجية التي ت�ّسري عاملنا وت�سمن دميومته، 

الثقافية  للممار�سات  فيياإن  عينه  الوقت  يف  املييدن؛  بيئة  يف  باخل�سو�ض 

اأ�سا�ض  البعد احل�ساري واجلمايل،  الطبيعية،  للمناظر  والقيم احل�ّسية 

للفكرة متّيز هذا امل�سطلح عن مرادفه، »البيئة«.

الأهمية الثانية الي»للمناظر الطبيعية« تكمن يف ما توفره من منهجية 

اخليي�ييرضاء  امليي�ييسيياحييات  وتخطيط  لت�سميم  وميي�ييسييتييداميية  �سمولية 

الطبيعي  املييوروث  على  احلفاظ  ا�سرتاتيجيات  واقييرتاح  احل�رضية 

الطبيعية  املناظر  هند�سة  �ض 
ّ

تخ�س �سمن  وذلك  والثقايف،  والريفي 

)Landscape Architecture( وهي ِمهنة جديدة يف العامل العربي.

فما هي ال�ضرتاتيجيات املمكنة لتخ�ضري مدننا ال�ضاحلية اليوم؟

ينّظم  الييذي  املديني  التخطيط  انييعييدام  من  تعاين  اليوم  ال�ساحل  مييدن 

توفري  وي�سمن  ال�سري  ع�سوائية  على  وي�سيطر  الييعييمييراين  التو�سع 

العاملية.   املعايري  مع  متا�سيًا  م�سرتكة  واأمكنة  اخليي�ييرضاء  امل�ساحات 

ال�سرتاتيجيات  اإحييدى   )Urban Greening( احل�رضي  والتخ�سري 

اأن يتمتع  الأ�سا�سية ل�سمان حياة مدينية كرمية، وهي حق عام �رضط 

به جميع �سّكان املدينة، ل يجوز اأن ينح�رض يف نخبة معينة. فاإذا �سّلمنا 

مدينة  �سّكان  وعييدد  تتنا�سب  ِب�ِسَعة  عامة  حدائق  ا�ستحداث  بيياأن  جييدًل 

كبريوت غري ممكن ب�سبب انح�سار الأرا�سي ال�ساغرة وارتفاع قيمتها، 

ي�سبح من ال�رضوري احلفاظ على ما تبقى من امل�ساهد الطبيعية بو�سع 

من  اللبناين  ال�ساحل  على  ا�سَتْحَوَذْت  التي  العقارية  للخ�سخ�سة  حّد 

مدننا  يف  للطبيعة احل�رضية  فهمنا  و�ّسعنا  ولو  طرابل�ض وحتى �سور. 

نلقاها بوفرة يف املواقع الأثرية امل�سورة كمثال يف مدينتي جبيل و�سور. 

فيمكننا بقليل من اجلهد اإدارة املواقع الطبيعية يف هذه املواقع للحفاظ 

على الإرث الثقايف والطبيعي يف اآن واحد.  

يف الوقت عينه من ال�رضوري اإيجاد حلول اأخرى غري تقليدية تعمل على 

معامل  ا�ستعادة  على  العمل  كمثال  وم�سرتكة.  عامة  م�ساحات  »ابتكار« 

)بتفعيل  »اإيكولوجيًا«  تاأهيله  اإعييادة  خييالل  من  الطبيعية  بييريوت  نهر 

ال�سحي  ال�رضف  ملياه  كمجرى  ولي�ض  حّية  طبيعية  كمنظومة  النهر 

كما هو احلال الآن( و»طبيعيًا« لي�سبح حّيزًا عامًا لتنّزه امل�ساة. كذلك 

فّعاًل يف توفري م�ساحات م�سرتكه  املدينة دورًا  لإعادة ت�سميم �سوارع 

اآمنة م�سّجرة تعّو�ض عن النق�ض املوجود يف ح�سة الفرد من امل�ساحات 

بدعم  بيييريوت  لبلدية  م�سرتك  ميي�ييرضوع  مييثييال  �سبيل  على  اخليي�ييرضاء. 

ومتويل من بلدية باري�ض لإعادة تاأهيل طريق ال�سام بخلق م�سلك م�ساة 

اآمن م�ّسجر يربط و�سط بريوت بحرج ال�سنوبر. 

اإن الأخذ با�سرتاتيجيات التخ�سري هذه لتاأهيل مناظر بريوت الطبيعية 

مكلف بال �سك. لكن تدارك الكلفة ممكن يف مدن ال�ساحل املتبقية، والتي 

وجماري  بحري،  �ساحل  من  قائمًا  لأكرها  الطبيعي  املييوروث  زال  ما 

اأنهار وم�ساهد زراعية ميكن اأن تن�ّسق جمتمعة لت�سّكل �سبكة م�ساحات 

�سّكانها،  حاجات  لتوؤّمن  ف�سائيًا  ومتوا�سلة  بيئيًا  م�ستدامة  خ�رضاء 

وكما جرى اقرتاحه لبلدية �سيدا. يف الوقت عينه، ومن خالل احلفاظ 

تاأكيد  يف  ال�سرتاتيجيات  هذه  ت�ساهم  والثقايف،  الطبيعي  املييوروث  على 

الطابع احل�رضي املّميز والهوية الفارقة ملدننا ال�ساحلية.

ما�سة  احلاجة  باتت  نفو�سها  اأعييداد  وت�ساعف  املدينة  رقعة  تو�سع  مع 

اإىل امل�ساحات اخل�رضاء للتخفيف من وطاأة الكتل العمرانية و�سجيج 

املدينة. جتاوبت منظمة ال�سحة العاملية مع هذا الواقع باقرتاح معيار 

ل�سمان  اأدنييى  كحد  للفرد  اخل�رضاء  امل�ساحة  من  مربعة  اأمتار  ت�سعة 

�رضورة  املنظمة  اأكدت  كذلك  املدن.  ل�سكان  والنف�سية  البدنية  ال�سحة 

اإليها من  اأن تكون هذه امل�ساحات متاحة للجميع واأن ي�سهل الو�سول 

كافة اأرجاء املدينة �سواء اأكانت »امل�ساحات اخل�رضاء« طبيعية )�سفاف 

الأنهار، �ساحل بحر اأو غابة( اأم خمّططًا لها )حدائق عامة ومنتزهات(.

فما حال مدننا ال�ضاحلية من هذه املعايري؟

يف العا�سمة بريوت مثاًل باتت ح�سة الفرد من امل�ساحات اخل�رضاء دون 

املرت املربع الواحد. فبا�ستثناء احلدائق البلدية والواجهة البحرية التي 

هي بدورها يف تناق�ض ب�سبب ا�ستمرار خ�سخ�سة الأرا�سي ال�ساحلية، 

يفتقر �سكان بريوت اإىل اأماكن تخفف عنهم م�سّقة احلياة اليومية واإىل 

قدراتهم  اختالف  على  اأبناءها  تخدم  اإق�سائية  غري  م�سرتكة  م�ساحات 

املالية، واأعمارهم واحتياجاتهم. ما زال احلال اأف�سل يف املدن ال�ساحلية 

الأخرى. يف مدينة �سيدا مثاًل، ما تبقى من الأرا�سي الزراعية والب�ساتني 

داخل حدود البلدية، رفع ح�سة الفرد من امل�ساحات اخل�رضاء، والتي 

هي اأ�ساًل ثالثة اأمتار مربعة للفرد الواحد.

ثالثة  عيين  ي 
ّ
الييتييحيير املييجييدي  ميين  احلييا�ييسييل،  التغري  اإىل  ق 

ّ
الييتييطيير قبل 

م�سطلحات تتقاطع يف احلديث عن احلق املديني للم�ساحات اخل�رضاء، 

وهي »الطبيعة« و»احلّيز العام« و»امل�سهد«. 

اأنهار  من  البيئية  امليييوارد  ت�سمل  امل�سطلحات،  هييذه  اأول  »الطبيعة«، 

وبحار، وجبال و�سهول وهواء وعوامل مناخ، كذلك الكائنات احلّية من 

املكونات  هذه  ت�سّكل  كوكبنا.  على  احلياة  ت�ساركنا  وحيوانات  نباتات 

منظومات اإيكولوجية م�ستدامة لول تدخل الإن�سان الذي يعيق فّعالياتها 

اأعمق  اأبعادًا  »للطبيعة«  اأن  اإل  دميومتها.  فيهدد  الأحيان  من  كثري  يف 

رة يف الوجود الب�رضي. فنحن جزٌء ل يتجزاأ من الطبيعة بالرغم  ُمتجذِّ

من اإمكاناتنا احل�سارية والتكنولوجية. لذا فحب الطبيعة والتوق اإليها 

�سلبيات  اإىل  يوؤدي  معها  التوا�سل  فقدان  فاإّن  العك�ض،  وعلى  غريزي، 

عديدة تنعك�ض يف حياتنا كاأفراد وكمجتمعات.

متّيزت مدن ال�ساحل اللبناين بطبيعة خالبة ب�سبب انفتاحها على البحر، 

وما توفره ه�ساب �سل�سلة جبال لبنان من هيمنة وما ت�ّسبه من مياه يف 

جماري الأنهار التي تعرت�ض الأرا�سي ال�ساحلية فرتوي حقول وب�ساتني 

هذه املدن. وما زالت معامل هذا امل�سهد احل�رضي التقليدي املّميز قائمة 

يف �سيدا وطرابل�ض الفيحاء، حيث يتمتع �سكان هذه املدن مبا تبقى من 

للنزهة  الأنهار  �سفاف  مقاهي  ويرتادون  �سواطئها  يوؤمون  ب�ساتينها، 

بغابتها  متمثلة  اأخييرى  خ�سو�سية  بريوت  ملدينة  كان  ولقد  والتالقي. 

فه 
ّ
ًا، تلّطف جّوها وتر

ّ
الوفرية، قالدة من اأحراج ال�سنوبر حتيط بها بر

عن �سكانها. ومع تّو�سع رقعة املدينة تاآكلت الأرا�سي الزراعية املحيطة 

الطبيعية  املعامل  من  يبَق  فلم  ال�سواطئ،  وبنيت  الأنهار  ر�سفت  بها، 

الزيتون«،  »ككرم  ال�سكنية  الأحياء  على  ت�سميات  من  خّلفته  ما  �سوى 

ُق�ّسمت  املري�ّسة«.  و»عييني  النبع«  »راأ�ييض  مثل  ومواقع  البحر«  و»جييل 

رة وب�سع �سنوبرات  م�سوَّ رقعة  اإىل  فانح�رضت  اأرا�سي حرج بريوت 

ما زالت واحدة منها قائمة يف حي »ال�سنوبرة«. هكذا خ�رضت بريوت 

موروثها الطبيعي وُحرم اأهلها التوا�سل مع الطبيعة.

ومييع مييبييادرات حتييديييث هيكلة امليييدن حيييذوًة بيياملييدن الأوروبييييييية تبلور 

امل�سطلح الثاين، »احلّيز العام«، لي�سمل ال�سوارع العري�سة، وال�ساحات 

اأول  واإدارتها.  تاأمينها  عن  م�سوؤولة  البلدية  فتكون  العامة  واحلدائق 

حتولت  التي  احلميدية  احلديقة  امل�ستحدثة  احل�رضية  املكونات  هييذه 

اأخييرى  حدائق  تلتها  ال�سنائع  حديقة  ثم  ال�سهداء،  �ساحة  اإىل  لحقًا 

البلدية  مييبييادرات  املييزرعيية،  وكورني�ض  البحر  كورني�ض  مثل  و�ييسييوارع 

ا�ستمرت حّتى احلرب الأهلية يف �سبعينيات القرن الع�رضين. يف الوقت 

ولكل من هذين  وفييريًا.  الطبيعية  الأماكن  ال�سكان من  ق�سط  كان  عينه 

البريوتيني.  حياة  يف  فّعال  دور  العام«،  و»احليز  »الطبيعة«  املّكونني، 

فاملواقع الطبيعة م�ساحة م�سرتكة تتغرّي م�ساهدها عرب الف�سول كونها 

موائل للحياة الربية من نباتات وطيور، ولها ممار�ساتها التي توارثها 

الرملة  اأيييوب« يف  »اأربعة  الآبيياء والأجييداد، كاحتفالت  البريوتيون عن 

ويت�سم  والزمني،  احل�ّسي  البعد  اإىل  فيفتقر  العام  احلّيز  اأما  البي�ساء. 

ب�سيء من الر�سمية متليها الربوتوكالت املحددة من قبل البلدية. 

من  الكثري  معها  واأنهت  العمرانية  بييريوت  معامل  الأهلية  احلييرب  دمييرت 

املمار�سات املجتمعية التقليدية املتوارثة للحّيز العام والأماكن الطبيعية. 

وكان لعتماد النمط النيوليربايل لإعادة اإعمار و�سط بريوت الأثر الأكرب يف 

تقلي�ض م�سوؤولية الدولة بخ�سو�ض احلّيز العام. ف�سادت منذ ت�سعينيات 

القرن املا�سي موجة بناء اإق�سائية جمتمعيًا مل ترتك اأر�سًا اإل وا�ستحوذت 

الهوام�ش:   
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تعمل  بييريوت.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  �ض 
ّ
تدر غرافيكية.  وم�سممة  ر�سامة 

منذ عام 2003 مع عدد من املوؤ�س�سات عرب دمج اأعمالها يف احلقلني الجتماعي 

وكتب  و�سحف،  ملجالت  ر�سومات  اأعمالها  تت�سمن  خا�ض.  ب�سكل  والثقايف 

اأطفال، وكذلك جمالت م�سّورة، يف لبنان واخلارج.

�ضيــــــــــــــــــــــــران
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�يييرضكييية  يف  غييييرافيييييييييكييييييييية  مييي�يييسيييميييمييية  الأّييييييييييوبيييييييييي؛  رمي 

خربة  لديها  لبنان.  بييريوت،  يف   »The Wonderful Bureau«

الت�سميم  اإجازة يف  عمل �سنتني يف جمال عملها. حائزة على 

الغرافيكي من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف عام 2013.

م�ساحات  »�سوليدير«  تعتربه  ما  فقط  فتمثل  الأخييرى،  اخلريطة  اأمييا 

عامة. وت�سم هذه امل�ساحات اأي مكان يعود اإىل الدولة، وكذلك اإىل املباين 

الدينية. اأما اخلريطة الثالثة، فتمثل مزيجًا من اخلريطتني املذكورتني.

فئتني:  اإىل  هذه  العامة  امل�ساحات  لئحة  تق�سيم  الأوىل  خطوتي  وكانت 

العام واخلا�ض، مع التنّبه اإىل اأن لي�ض جميع امل�ساحات اخلا�سة متاحة 

امل�ساحات  جميع  بزيارة  القيام  فكانت  التالية،  اخلطوة  اأمييا  للعوام. 

العامة للتحقق من تلك امل�ساحات املتاحة للعوام، وتلك غري املتاحة.

وما اإن اأمتمت جمع املعلومات الالزمة، حتى قمت بت�سكيل �سل�سلة من 

اأربع خرائط. وت�سمل اخلريطة الأوىل جميع امل�ساحات املفتوحة التي 

املختلفة،  الثالثة  الأطياف  اأما  العادة يف خرائط »�سوليدير«.  توجد يف 

املكان نف�سه يف خرائط »�سوليدير«  التي ظهر فيها  املرات  فتمثل عدد 

الثالث املختلفة. ويكت�سب هذا الأمر اأهمية لكونه يعك�ض الدرجة التي 

م�ستوى  على  اأما  »�سوليدير«.  اإىل  بالن�سبة  مفتوحًا  املكان  فيها  ُيعترب 

وُي�ستخَدم  هييذه.  اخلريطة  معظم  الخ�رضار  فيغطي  الكلية،  القراءة 

الأخري كتعليق على اخلرائط التي تنتجها »�سوليدير«، والتي ت�ستعمل 

اإن  املفتوحة.  امل�ساحات  اإىل  لت�سري  م�سّلل  ب�سكل  الأخيي�ييرض  الييرمييز 

يقارب  ما  وي�سّور  الواقع،  ي�سّوه  الرتميز  من  النمط  هذا  ا�ستخدام 

ن�سف و�سط املدينة على اأنه مغطى بي»الخ�رضار«.

اأما اخلريطة الثانية فهي ن�سخة عن اخلريطة ال�سابقة، غري اأن مو�سوعها 

يف  املفتوحة«.  العامة  »امل�ساحات  اإىل  املفتوحة«  »امل�ساحات  من  يتغري 

هذه اخلريطة، ي�ستند متثيل »امل�ساحات العامة« اإىل خرائط »�سوليدير« 

اأي�سًا. وا�سُتثِنَيت من هذه اخلريطة جميع امل�ساحات اخلا�سة، وهو ما 

انعك�ض على امل�ستوى الكلي: تراجع عدد امل�ساحات اخل�رضاء.

املفتوحة  العامة  »امل�ساحات  مو�سوع  فتناولت  الثالثة  اخلريطة  اأمييا 

امليدانية  جتربتي  اإىل  امل�ساحات  هذه  اإتاحة  درجة  وت�ستند  واملتاحة«. 

يل،  متاحة  تكن  مل  التي  امل�ساحات  جميع  اأزليييت  جميييددًا،  املييوقييع.  يف 

اخلريطة  يف  يغدو  الييذي  امل�سّلب،  بالنمط  الأخ�رض  الرمز  وا�ستبدلت 

تخ�سع  اأو  مغلقة،  اإما  امل�ساحات  هذه  وكانت  الإتاحة.  لنعدام  رمييزًا 

فيمكن  الكلي،  امل�ستوى  على  اأما  مكّثفة.  اأمنية  ل�سيطرة  اأو  لل�سيانة، 

للقارئ/ة مالحظة الرتاجع الوا�سح يف عدد امل�ساحات اخل�رضاء.

املفتوحة  العامة اخل�رضاء  ورّكزت اخلريطة الأخرية على »امل�ساحات 

واملتاحة«. اإذ بح�سب »�سوليدير«، فاإن اأي مكان يحوي �سجرة واحدة 

على الأقل، ُيعترب م�ساحة خ�رضاء. فحديقة اأمري اأمني على �سبيل املثال، 

حتوي �سجرة واحدة وب�سعة مقاعد من حولها، ويتم متثيلها يف العادة 

لهذا  وكا�ستجابة  اخل�رضاء.  »�سوليدير«  م�ساحات  اإحييدى  اأنها  على 

املدينية  امل�ساحات  باإزالة  قمت  امليدانية،  جتربتي  على  وبناًء  الو�سع، 

غري املغطاة ب�سكل جزئي اأو كامل بالخ�رضار عن اخلريطة. وانعك�ض 

هذا بتحّول باٍد من الرمز الأخ�رض اإىل طيف خفيف من اللون الرمادي. 

بالفعل،  مفتوحة  هي  فقط  اأماكن  خم�سة  على  ح�سلت  النتيجة،  ويف 

وعامة، ومتاحة، وخ�رضاء.

وبالتايل، اإن امل�ساألة الرئي�سة التي اأردت معاجلتها يف املجلة، وبالتحديد 

يف اخلرائط املذكورة، كانت اإدخال البعد الجتماعي يف امل�ساحة العامة، 

والذي يكون يف العادة غائبًا عن اأدبيات »�سوليدير« الرتويجية. وكان 

الهدف كذلك الرد على مفهوم »�سوليدير« املعتاد للم�ساحات املفتوحة: 

فغياب اجلدران، اأو عدد الأ�سجار ل يجعل دائمًا من املكان م�ساحة عامة 

الأهمية  اأن  امليداين،  البحث  اأو مفتوحة. وبالتحديد، لحظت يف خالل 

فيها.  النا�ض  ممار�سات  وليدة  العادة  يف  هي  ما  عامة  مل�ساحة  املعطاة 

للم�ساحات  بديل  كتمثيل  م�رضوعي  اأعر�ض  اأن  قررت  ال�سبب،  ولهذا 

على  ال�سوء  ي�سّلط  متثياًل  يكون  اأن  على  املدينة،  و�سط  يف  املفتوحة 

م�ساركة النا�ض والدور الذي يلعبونه يف ت�سكيل اخل�سائ�ض العامة لهذه 

امل�ساحات. ومن خالل اخلرائط، هدفت اإىل اإلقاء ال�سوء على امل�ساحات 

امل�ساحات  اأن هذه  الوا�سح  للعوام. وكان من  بالفعل متاحة  التي هي 

ُت�سَتملك وُت�ستخَدم بطرق مبتكرة من قبل امل�ستخدمني/ات. وبالتايل، 

يكن  املفتوحة يف م�رضوعي مل  للم�ساحات  اعتمدُته  الذي  الرتويج  فاإن 

م�ستندًا اىل عملية ت�سليع امل�ساحات املفتوحة املعتادة، بل على التجارب 

اليومية التي يعي�سها النا�ض.

املفتوحة  بامل�ساحات  ُتعنى  جملة  هي   Cityescape اإ�سكايب«  »�سيتي 

ك�سّكان  عالقتنا،  على  تعليق  بييريوت. وهي مبثابة  يف  املدينة  و�سط  يف 

العدد  يتناول  املدينة.  من  هذا اجلزء  لنا يف  املوّفرة  بالأماكن  بريوت، 

للتجربة  خريطة  لها  اأر�سم  التي  جييربان  خليل  جييربان  حديقة  الأّول 

عام  اإ�سكايب« يف  »�سيتي  لقد ن�رضت  امل�ساحة.  املعي�سة يف هذه  العامة 

2013 كجزء من م�رضوع التخرج  يف درا�سة الت�سميم الغرافيكي يف 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 

»�سوليدير«  لتقارير  ت�سكيل  اإعييادة  الواقع  يف  هي  اإ�سكايب«  »�سيتي 

ال�سنوية، حاولت من خاللها اأن اأجيب عن اللغة الب�رضية واملقاربة التي 

متكن روؤيتها يف اأدبيات »�سوليدير« الرتويجية. كذلك هدفُت من خاللها 

اإىل التعليق على ما ينق�ض يف العادة يف تقارير »�سوليدير«: ال�ستخدام 

الجتماعي وجتارب احلياة اليومية.

بالن�سبة اإىل �سكان املدينة، و�سانعي ال�سيا�سات، وال�سلطات العامة، متثل 

اأّي مدينة. فهذه امل�ساحات هي  امل�ساحات العامة جانبًا حا�سمًا يف حياة 

اأماكن ميكن ملختلف الأعمار والأعراق والطبقات اأن جتتمع فيها. ويتمثل 

املهمة يف احلياة  الجتماعية  اللقاءات  تنّوع يف  اإتاحة  يف  الرئي�ض  دورها 

اليومية. وبدورها، ترّكز »�سوليدير« يف جميع اأدبياتها الرتويجية، على 

ال�سنوية  ال�رضكة  تقارير  وتعر�ض  املدينة.  و�سط  يف  العامة  امل�ساحات 

امل�ساحات العامة التي توّفرها »�سوليدير«، كذلك ت�سّوق لو�سط مدينتها 

امل�ساحات  هييذه  اأن  غري  اخليي�ييرضاء.  بامل�ساحات  مليء  اأنييه  على  اجلديد 

الطرق،  مثل  تو�ّسط؛  اأو  و�سل  م�ساحات  اأنها  على  الغالب  يف  ُت�سّوق 

اأنها تكملة/ رفاهية مدينية، ولكن  اأو على  وممرات امل�ساة والأر�سفة، 

لي�ض ك�رضورة اجتماعية. ويف النتيجة، تغدو هذه امل�ساحات املفتوحة ل 

�سخ�سية، وتفقد الكثري من مرّكباتها املالأى باملعنى. 

اأن اخلرائط هي الأدوات الأكر فاعلية  خالل بحثي، بدا يل وا�سحًا 

وتظهر  املفتوحة.  للم�ساحات  للت�سويق  »�سوليدير«  ت�ستخدمها  التي 

قمت  حني  لكن  ومو�سوعية.  »حمييايييدة«  اأنها  على  العامة  اخلريطة 

باختبار واقع هذه امل�ساحات من خالل العمل امليداين، لحظت التباين 

يف  بها  اخلا�سة  التمثيالت  وبييني  ُتعا�ض،  حييني  امل�ساحات  هييذه  بييني 

خرائط »�سوليدير«. 

ومن املالمح البارزة يف خرائط »�سوليدير«، كان طغيان اللون الأخ�رض، 

ُت�ستخدم  املفتوحة. وب�سكل عام،  امل�ساحات  اإىل وفرة  وهو لون ي�سري 

بال�رضورة  ترتبط  ل  متنّوعة  كرموز  الأخ�رض  اللون  اأطياف  خمتلف 

القراءة على  التقنية  ن هذه 
ّ

املفتوحة. وحت�س اأو  بامل�ساحات اخل�رضاء 

امل�ستوى الكلي، اإذ تعر�ض عددًا كبريًا من امل�ساحات املفتوحة املزعومة. 

لكن يف الواقع، ُتظهر النظرة اإىل اخلريطة عن كثب، اأن العدد احلقيقي 

للم�ساحات املفتوحة هو اأقل من العدد املُفرت�ض بناًء على القراءة.

وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل يبدو تعريف »امل�ساحات املفتوحة« حمددًا بدّقة 

يتم  �سوف  موؤقتة  مفتوحة  م�ساحات  هي  هل  »�سوليدير«:  خرائط  يف 

ال�ستثمار فيها يف امل�ستقبل؟ هل هي م�ساحات متاحة للعوام؟ هل هي 

خا�سعة للتحكم؟ هل ميكن للم�ستخدمني/ات ممار�سة هذه »امل�ساحات 

املفتوحة« بحرية؟ هل هذه امل�ساحات هي بال�رضورة م�ساحات خ�رضاء؟

الييوارد  ال�سوؤال  عن  اإجابة  اإيجاد  حاولت  امليداين،  العمل  خالل  وعن 

�سابقًا »ما هي امل�ساحة العامة؟«. وقد جرى ا�ستخال�ض تعريف اأ�سا�سي 

للم�سطلح من جمرد العالقة بني املواطنني/ات واملكان. ولحظت اأن 

النا�ض  ن�ساط  من  العادة  يف  تت�سّكل  العامة  للم�ساحة  املمنوحة  الأهمية 

يف هذه امل�ساحة، مثل ذكرياتهم، وجتاربهم امل�سرتكة. وبالتايل، كجزء 

من جمّلتي، قمت بتوثيق ال�ستخدام غري الر�سمي حلديقة جربان خليل 

قبل  من  املفرو�سة  ال�سلطة  يفاو�سون  احلديقة  هييذه  فييزوار  جييربان. 

اأطفال يلعبون على  »�سوليدير«، بهدف ا�ستعادة هذه امل�ساحة: ب�سعة 

م�سّنة  �سيدة  بذلك؛  لهم  ي�سمح  ل  احلار�ض  اأن  من  الرغم  على  الع�سب 

تعي�ض يف خيمة يف احلديقة معتربًة اإياها ملكًا لها.

امل�ستخدمة يف خرائط »�سوليدير«،  الغرافيكية  اللغة  وكا�ستجابة لهذه 

اأن  احلقيقة  يف  لها  ميكن  املفتوحة  للم�ساحات  خريطة  اأخلق  اأن  اأردت 

بناوؤها على  املدينة، وميكن  متثل م�ساحات مفتوحة خ�رضاء يف و�سط 

جتربتي ال�سخ�سية يف امليدان.

وا�ستخدمت يف م�رضوعي ثالث خرائط من تنفيذ »�سوليدير« كمراجع: 

اإىل  والثالثة   ،2008 عييام  اإىل  والثانية   ،2004 عييام  اإىل  تعود  الأوىل 

متثيلها  يف  متناغمة  غري  اخلرائط  هذه  كانت  ما،  ول�سبب   .2009 عام 

امل�ساحات  جميع  اخلييرائييط  اإحييدى  ت�سمل  اإذ  العامة«.  للي»م�ساحات 

املنازل اخلا�سة،  املفتوحة حرفيًا، مبا فيها مالعب املدار�ض، وحدائق 

وحدائق املباين الدينية، والأرا�سي اخلالية، ومواقف ال�سيارات، اإلخ. 

امل�ضاحات »املفتوحة« ح�ضب خمططات �ضوليدير.  A

اأي م�ساحة مك�سوفة و/ اأو غري مبنية تعترب م�ساحة مفتوحة   

يف خمططات �سوليدير.

امل�ضاحات »العاّمة« »واملفتوحة« ح�ضب خمططات �ضوليدير.  B

كل م�ساحة مفتوحة تنتمي اإىل دار عبادة اأو اإىل مبنى للدولة   

تعترب م�ساحة عامة يف خمططات �سوليدير.

امل�ضاحات »العاّمة« »املفتوحة« واملتاحة يف و�ضط بريوت.  C

كل م�ساحة عامة مفتوحة وغري مطوقة باأي نوع من   

احلواجز تعترب م�ساحة متاحة ح�سب التجربة.

امل�ضاحات اخل�ضراء »العاّمة« »املفتوحة« واملتاحة يف   D

و�ضط بريوت.

كل م�ساحة حتتوي على ع�سب و/ اأو ما ل يقل عن 3 اأ�سجار   

تعترب م�ساحة خ�رضاء ح�سب التجربة.

امل�ضدر:  

 Brochure 2004 /Annual خرائط �سوليدير املوجودة يف  

Report 2008 / Annual Report 2009. كل من هذه اخلرائط 

حتتوي على امل�ساحات املفتوحة يف و�سط املدينة ح�سب 

�سوليدير يف �سنة حمددة.
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 موجودة على ثالث خرائط

 موجودة على خريطتني

موجودة على خريطة واحدة  

م�ساحات مفتوحة م�ستقبلّية  

امل�ساحات غري املتاحة  

)ح�سب الّتجربة(  

امل�ساحات اخل�رضاء التي حتتوي   
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اخلا�ش  التخّرج  م�ضروع  اإطــار  يف  البحث  هذا  اأجــري 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الغرافيكي  الت�ضميم  بق�ضم 

بريوت �ضنة 2013.
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والت�سميم  الييعييمييارة  ق�سمي  طييالب  ُكلف   ،2013  /  2012 خريف  يف 

�سفًا  يتابعون  الييذييين  بيييريوت  يف  الأمييريكييييية  اجلييامييعيية  يف  الغرافيكي 

ف�ساءات  حول  اأبحاث  اإجييراء  نقدي«  ب�سكل  اخلرائط  »ر�سم  بعنوان 

متثل  لها.  خرائط  وو�سع  بييريوت،  يف  عامة  ترفيه  كمناطق  م�سنفة 

الأماكن املنتقاة مق�سدًا اعتياديًا لل�سكان كاأماكن عامة يف الهواء الطلق 

النموذجية:  املكانية  اأنيييواع  ميين  وا�سعة  مييروحيية  وتغطي  بيييريوت،  يف 

ال�سنائع  حديقتي  كانت  الأماكن  هذه  والنزهة.  وال�ساحة  احلديقة، 

وثالثة  بريوت،  و�سط  يف  بريوت  واأ�سواق  النجمة  و�ساحة  وال�سيويف، 

اأق�سام من كورني�ض بريوت: من الرملة البي�ساء للمنارة، ومن املنارة 

لعني املري�سة، ومن عني املري�سة اإىل املرفاأ الذي يقع �سمن نطاق و�سط 

 .
1
بريوت اأي�سًا، وهي منطقة تديرها �رضكة املقاولت اخلا�سة �سوليدير

ت�سهد هذه املناطق مقدارًا كبريًا من الن�ساط اليومي، وميكن اعتبارها 

م�سارح مك�سوفة جتري عليها عرو�ض ظاهرة ومتقاطعة يف/ومن خالل 

الف�ساء العام، واإن بدرجات خمتلفة.

جتاربهم  وتدوين  ذلك،  اأمكن  كلما  املواقع  زيييارة  الطالب  ُكلف  بداية 

املادية  ال�سمات  عن  للمعلومات  بيانات  قاعدة  واإن�ساء  ومالحظاتهم، 

املعلومات  كل  توليف  مت  النهائي،  التكليف  يف  للمواقع.  والتجريبية 

والبيئة  ون�ساطاتها،  الأماكن  هذه  ترتاد  التي  باملجموعات  اخلا�سة 

املييوؤ�ييرضات،  من  وغييريه  احل�رضي  والأثييياث  اجليييوار،  ومعامل  املبنية، 

الأمن  الأ�سبوع(،  نهاية  الأ�سبوع/اأيام  اأيييام  )نهار/ليل،  والوقتية 

الن�ساطات  الييو�ييسييول،  على  الييقييدرة  �ييسييالميية،  لفييتييات،  واليي�ييسيييييطييرة، 

مت  قد  كلها  وغريها،  ال�سيارات،  مرائب  والتنقل،  احلركة  التجارية، 

توليفها يف �سل�سلة من اخلرائط بهدف التعبري ب�رضيًا عن قراءة نقدية 

لهذه امليادين احل�رضية. جرى ت�سجيع الطالب على معاينة الف�ساءات 

تقومي  وا�ستخال�ض  املييحييددة  مكانتها  وراء  مييا  النظر  عييرب  املنتقاة 

لي»عموميتها« يرتكز على املمار�سة. كانت النتيجة �سل�سلة من اخلرائط 

احلاكمة،  والأج�سام  املادية،  البيئة  بني  معقدة  ترابط  تك�سف عالقات 

العامة  الف�ساءات  عرب  فاقعة  اختالفات  عن  وتك�سف  املواقع،  وزوار 

املختلفة تلك، وبني م�ستخدميها، والن�ساطات التي ت�ست�سيفها.

كل  اأّن  هو  الوا�سح  الأول  ال�ستنتاج  اإّن  اخلرائط؟  هذه  تخربنا  ماذا 

الف�ساءات العامة امل�ستق�ساة ت�ستخدم ب�سكل كثيف ومفعمة باحلياة. 

كبري  ب�سكل  تخدمه  الييذي  واجلمهور  املناطق  هييذه  عمل  كيفية  تعتمد 

اإّن ال�سلطات  على ال�سلطات التي عهد لها باإدارتها. على �سبيل املثال، 

الإدارية لالأق�سام الثالثة للكورني�ض البحري، اأي بلدية الغبريي وبلدية 

بريوت و�رضكة �سوليدير، ت�ستخدم ا�سرتاتيجيات اإدارة خمتلفة. هذه 

الأق�سام  يف  املعتمد  الالفتات  نظام  يف  بدورها  تنعك�ض  ال�سرتاتيجيات 

الثالث، التي ت�ستخدم كل منها لغة خمتلفة للتوجه اإىل »نوع اجلمهور« 

الذي تتوقع هذه ال�سلطة )اأو تاأمل( خدمته. يعر�ض العمل اأي�سًا كيفية 

لل�سيطرة  املادية بو�سفه خطة  العنا�رض  بع�ض  اأو غياب  قراءة وجود 

حتدد اأين يجب على امل�ستخدمني التحرك والتوقف اأو حتى ما ينبغي 

عليهم فعله يف اأوقات فراغهم. يت�سمن ذلك خططًا ب�سيطة مثل الإ�ساءة 

الختيارية لياًل، اأو مو�سعة اأو اإزالة املقاعد، اأو اأماكن وجود حاويات 

النفايات واحلمامات العامة اأو عدم وجودها، اإلخ. كذلك هناك تكتيكات 

اأدق لل�سيطرة مثل وجود العنا�رض الأمنية، واحلواجز واآليات املراقبة، 

غري  امل�سنفة  الجتماعية  املمار�سات  ميين  التقليل  اإىل  تهدف  وكلها 

العامة نحو  اأكر خطورة لدفع  مرغوبة، واأحيانًا الك�سف عن مناورة 

ف�ساءات جتارية كما نرى يف �ساحة النجمة.

والإثنية،  الدينية،  اخللفيات  فيياإّن  وال�سيطرة،  الإدارة  اإىل  بالإ�سافة 

والطبقية للمجموعات نف�سها ت�سبح عاماًل جاذبًا اأو نابذًا �سمن الأماكن 

املق�سودة. على �سبيل املثال، غرّيت حديقة ال�سنائع دورها من �ساحة 

حملية فغدت جتذب مروحة اأو�سع من امل�ستخدمني، وذلك بعد ارتيادها 

من قبل عدد كبري من العائالت ال�سورية منذ بداية اأزمة اللجوء. على 

ممن  التقليديني،  احلديقة  مرتادي  من  العديد  فيياإّن  ذلييك،  من  العك�ض 

يعي�سون يف جوارها، اعرتفوا اأّنهم اأ�سبحوا يق�سدونها فقط ملمار�سة 

.2
ريا�سة امل�سي ال�سباحي، وخالل ا�سرتاحة الغداء

توثق  التي  التخ�سي�ض  ممار�سات  اأّن  الييطييالب  بحث  يظهر  ختامًا، 

العامة  الف�ساءات  هذه  يف  نف�سها  بالوترية  حت�سل  املدينة  �سوارع  يف 

الفارغة،  املياه  نوافري  يف  يلعبون  وهييم  الأطييفييال  روؤييية  املييحييددة. ميكن 

الكتل  ي�ستعملون  ال�سوء، ومواطنني  قليلة  الزوايا  ي�ستغلون  واأزواج 

 – الأمكنة  بع�ض  اإىل  الو�سول  من  ملنعهم  و�سعت  التي   - الإ�سمنية 

قبل  الوقت  ا�ستغالل  ويحاولون  الراحة،  بع�ض  لنيل  واأماكن  كمقاعد 

طردهم من املكان على يد رجل يف لبا�ض ر�سمي.

الهوام�ش:   

�سوليدير هي ال�رضكة اللبنانية لتطوير واإعادة اإعمار و�سط   
1

بريوت، وهي �رضكة لبنانية م�ساهمة مت تاأ�سي�سها يف عام 

1994 من اأجل اإعادة اإعمار وتطوير واإدارة و�سط بريوت.

كجزء من حملة »بريوت بتجنن« )بريوت املذهلة( التي   
2

اأطلقها رئي�ض بلدية بريوت بالل حمد يف عام 2012، خ�سعت 

حديقة ال�سنائع لعملية اإعادة تاأهيل كبرية مولتها ونفذتها 

موؤ�س�سة اآزاديا، وهي موؤ�س�سة خريية تابعة ل�رضكة كبرية 

خمت�سة مببيعات الثياب، وقد كلفت عملية التاأهيل مبلغ 2.5 

مليون دولر اأمريكي )امل�سدر: جريدة الأخبار(.
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بريوت يعترب مزيفًا ما مل يعرتف بتعددية  الت�سكيالت التي تتج�سد فيها 

ممار�سات ال�سارع. يف هذا املعنى، من امل�ستحيل مبكان �سياغة حتليل 

بالتحليل  القيام  امل�ستحيل  من  اأّنه  مثلما  بريوت،  �سوارع  لكل  �سامل 

ولندن،  وبييارييي�ييض،  واإ�سطنبول،  والييقيياهييرة،  بييرلييني،  ليي�ييسييوارع  عينه 

ولغو�ض، وريو دي جانريو اأو جاكرتا. بالتايل، يوثق هذا البحث عددًا 

�سيناريو  تغطي  التي  ال�ساخنة  واملناطق  والتقاطعات  ال�سوارع  من 

حمددًا قد يتكرر يف �سوارع اأخرى، ولكنه ل ميثل كافة ال�سيناريوهات 

والوقائع التي ت�سكل حياة ال�سارع يف بريوت. على العك�ض، هدفنا يف 

جمموعة ال�سور واخلرائط والن�سو�ض هذه هو اإي�سال �سورة حلياة 

املدينة احليوية املليئة باملفاو�سات والتكّيفات. ناأمل اأن ن�سّلط ال�سوء 

على مقدار كبري من املعايري غري الر�سمية والقواعد التي توازن بني ما 

للم�ستخدمني  وال�سماح  اأحيانًا،  ومتنازعة  خمتلفة  حاجات  اأّنها  يبدو 

رجييال  )مثل  متكافئة  غييري  و�سلطة  ميييوارد  ميلكون  الييذييين  املختلفني 

والالجئني،  والبالغني،  وال�سباب،  والن�ساء،  والييرجييال،  ال�رضطة، 

للتطبيق، ولكن مرنة يف  اإىل ترتيبات قابلة  اإلخ( بالو�سول  والأجانب 

الوقت عينه، لتنظيم تفاعلهم والعمليات التي حتدث يوميًا يف ال�سارع. 

اليومية،  التفاعل  مل�ساحات  اأكرب  اهتمام  اإعطاء  اإىل  اء 
ّ
القر ذلك  يدعو 

ومل�ساحات التفاعل الجتماعي )Kim 2012(  اجلانبية الأ�سغر حجمًا، 

كاأ�ساليب للعي�ض امل�سرتك )Amin 2010(. تعك�ض اأ�ساليب التعاي�ض تلك 

اأعمال الت�سامن والتوا�سل والقدرة الهائلة على التفاو�ض والتن�سيق، 

وتفعياًل لعدم امل�ساواة اأي�سًا: عدم امل�ساواة يف احلركة وال�رضعة )على 

�سبيل املثال ال�سيارة/املت�سول(، والتحالفات والرتتيبات،  واأخريًا يف 

الإمكانات والفر�ض.

التحتية الجتماعية« التي حتّدث عنها  تاأمني املعي�سة. هذه هي »البنية 

عبد امللك �سيمون )2004(، واملوجودة يف جوهان�سربغ، وهي بنية مرنة 

والتفاقيات  للرتتيبات  ودعمًا  �سبكة  توّفر  التي  الإن�سانية  للعالقات 

التي تتج�سد  امل�سبقة، والتفاهمات والتفاقات والتحالفات وال�سفقات 

البنية  هذه  اإن  الق�سم.  هذا  يف  نوّثقه  الييذي  املكاين  ال�ستيالء  اأمنيياط  يف 

وال�سكان،  ال�رضطة،  ورجييال  البلدية،  موظفي  تربط  الغنية  التحتية 

والباعة املتجولون، وبائعي اليان�سيب، واملت�سولني، واأ�سحاب املحالت 

انتهاكات  بح�سول   )Chatterjee 2006, Bayat 2012( وغييريهييم 

وب�سكل  ب�سمت،  املدينة  يف  الفرد  حق  ا�سرتداد  ع 
ّ
ي�رض حيث  ب�سيطة، 

عابر، وعرب مفاو�سات م�ستمرة رابحة اأحيانًا وخا�رضة اأحيانًا اأخرى. 

م�ستعار(،  )ا�سم  ع�سام  ي�ستطيع  التحتية  البنية  هييذه  اأ�سا�ض  وعلى 

وهو رجل يف الأربعني من عمره التقينا به، حماية بقعته املرغوبة جدًا 

حيث  رئي�سيني،  �سارعني  تقاطع  عند  ا�سرتاتيجي  مكان  يف  واملوجودة 

ة وال�سائقني. كذلك ت�ستطيع منال )ا�سم 
ّ
ميكنه عر�ض ب�ساعته على املار

الب�ساط  على  احلفاظ  اأي�سًا  نف�سها  التحتية  البنية  هذه  وفق  م�ستعار( 

اأولدهييا  يجل�ض  حيث  جتيياري  مركز  مدخل  على  ت�سعه  الييذي  ال�سغري 

هي  ذاتها  التحتية  البنية  وهذه  املت�سوقني.  من  املال  ويطلبون  الثالثة 

و�سبان  ال�سيارات،  ركيين  وموظفي  ال�رضطة،  رجييال  بييني  تربط  التي 

التو�سيل على الدراجات النارية، واملت�سولني و�سائقي �سيارات الأجرة 

املباين  من  التوا�سل  �سبكات  يو�سع  مما  املزدحمة،  ال�سوارع  زوايا  يف 

اإىل حركة املرور )�ض. 18 - 21(. اإن العالقات مرنة، وي�سمح لهم ذلك 

باأّن يكونوا ب�سكل عام اأكر اإنتاجًا، ولكنها يف الوقت عينه حافلة بعدم 

امل�ساواة، وتعيد اإنتاج الأ�سكال عينها من التمييز على م�ستويات متعددة 

وميكن توثيقها يف زوايا عّدة من املدينة: ن�ساء/رجال، لجئ/مواطن، 

عمال مهاجرون/عمال حمليون، القدامى/اجلدد، مطّلع/دخيل، اإلخ. 

على  اجللو�ض  من  اأّنهم ممنوعون  يعلمون  املت�سولني  اأّن  بالتايل وجدنا 

الأجرة  �سيارات  �سائقو  ي�ستطيع  بينما  ال�سارع،  يف  ال�سغرية  الأعمدة 

ل  اأنه  املهاجرون  العمال  يعرف  كذلك  بذلك.  القيام  اليان�سيب  وبائعو 

الذكور  بينما  لها،  يتعر�سون  قد  التي  امل�سايقات  على  الرد  لهم  يحق 

اللبنانيون يب�سطون �سلطتهم و�سيطرتهم على ال�سارع عرب التعليق على 

اأي �سخ�ض من املارة. اإّنها قائمة طويلة وماألوفة.

عالمات ال�ضارع

اأّن  اإل  »عاّمة«  كم�ساحات  فيه  لب�ض  ل  الييذي  تعريفها  من  الرغم  على 

تعطي  مرئية  بيياإ�ييسييارات  مو�سومة  تييكييون  مييا  غالبًا  بيييريوت  �ييسييوارع 

التجمعات يف املدينة طابعًا تق�سيميًا، فكل بقعة فيها تقع حتت �سيطرة 

اأحزاب  اأو  حزب  دون  من  مذهبية  جمموعات  اأو  ما،  �سيا�سي  ف�سيل 

�سيا�سية معينة، اأو جمموعات طائفية، ولكن من دون اأن تلغي هويتها 

الوطنية ب�سكل تام )Maasri 2012(. هكذا حتمل كل ال�سوارع عالمات 

املباين(،  واأرقييام  ال�سوارع  اأ�سماء  املثال  �سبيل  )على  البلدية  �سلطة 

وكذلك عالمات خا�سة باملجموعات ال�سيا�سية، عرب ال�سور والغرافيتي 

والر�سم وغريها من العالمات  )راجع خرائط ق�سم تق�سيم ال�سارع(. 

النتخابات،  الييذروة يف فرتات  اإىل  الأخييرية فت�سل  تتتغري كثافة هذه 

على  الكتابات  لكن  �رضورة.  الوا�سع  الجتماعي  التحالف  ي�سبح  اإذ 

اجلدران نادرا ما تلخ�ض اأو تعك�ض واقع ال�سيا�سة احلالية يف ال�سارع. 

 »حدودي« يقع على 
ّ
على �سبيل املثال يف منطقة عني الرمانة، وهي حي

بال  يلقون  املت�سوقني ل  اأّن  تقاطع بني منطقتني »�ساخنتني«، وجدنا 

ممار�ساتهم  اأجييل  من  ال�سوارع  بني  واحلييدود  التق�سيمية  للعالمات 

التجارية: فهم يبحثون عن الأ�سياء »الرخ�سية« و»اجلميلة« ل�رضائها. 

اإذا كانت العالمات يف ال�سوارع تعك�ض ب�سكل دقيق عادات ال�سكن لدى 

امل�ستخدمني اللبنانيني الذين يبحثون عن منازل  فقط يف الأماكن التي 

توافق مذاهبهم، فاإن العمال الأجانب املهاجرين والالجئني، يف الفرتة 

ب�سعر  بال�سكن  لهم  ت�سمح  التي  اإىل جتاوز احلدود  الأخييرية، مييلون 

معقول. باخت�سار، العالمات املق�سمة مهمة ولكنها بب�ساطة ل تعك�ض 

اأنه من املطلوب اإجراء  املمار�سات اخلا�سة باأي جمموعة معّينة. كما 

تكتيكات  ل�رضح  النا�ض«،  يرتادها  التي  »الأميياكيين  عن  اأعمق  اأبحاث 

احلركة يف املدينة املق�سمة.

جمموعة  على  تعتمد  اتبعناها  التي  اخلرائط  ر�سم  مقاربة  اإّن  منهجيًا 

مبا�رضة  مالحظات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  مكونة  انتقائية  ا�سرتاتيجيات 

للمواقع  متعددة   زيييارات  ذلك  ت�سمن  وقد  امليدانية.  الييزيييارات  ومن 

عينها، وا�ستخدام الت�سوير الفوتوغرايف وكتابة يوميات عن اللقاءات 

ال�سارع املختلفني. وقد مّت ر�سم هذه املعلومات ب�سكل  مع م�ستخدمي 

مقاله  يف  غربية  اأحمد  اأوجز  كما  اخلرائط  با�ستخدام  وحتليلها  بياين 

بعنوان »اخلريطة: منهج ولغة« )�ض. 56(.

اإيجاد  ا�ستحالة  الطبيعي  من  اأّنييه  نتذكر  دعونا  الق�سم،  هذا  ختام  يف 

تعريف متجان�ض ملا ي�سكل امل�ساحات العاّمة يف بريوت، وملا ميكن اعتباره 

يف  املوجودة  العاّمة«  »امل�ساحات  موا�سفات  تلخي�ض  و/اأو  »عييام«، 

اأحياء ومناطق املدينة املتعددة )راجع املقدمة(. اإّن اأي حتليل ل�سوارع 

د 
ّ
اأكر من جمر ال�سوارع يف بريوت ذات ا�ستعمالت متعددة وهي  اإّن 

ومقاهي  ومتنزهني،  م�رضعني،  م�ساة  فيها  فرنى  للمرور«1،  »اأماكن 

الأر�سفة، ومت�سولني، وباعة متجولني، وموظفي  ينت�رض روادها على 

يف  فراغهم  اأوقييات  يق�سون  واأ�سخا�سًا  اأميين،  ورجييال  ال�سيارات  ركن 

الذروة.  اأوقييات  القدم خارج  اأو كرة  الورق  لعب  اأو  ال�سحف،  قراءة 

ي�سكل هوؤلء جمموعة من املمار�سات  املتنقلة والثابتة ملا ميكن للمرء اأن 

ي�سميه امل�ساركة يف امل�ساحات العامة يف حماولة خللق ف�ساءات للتعاي�ض 

يف املدينة. ويف الواقع، فاإّنه ل مكان يعطي مثاًل عن ف�ساءات بريوت 

�سوارع  من  اأف�سل  بها  اخلا�سة  التعاي�ض  وا�سرتاتيجيات  املتعددة 

غري  اأو  املخ�س�سة  العامة  الرتفيهية  الأميياكيين  تناق�ض  ومييع  املدينة. 

املخ�س�سة لذلك، تربز ال�سوارع بو�سفها امل�ساحات العاّمة الأ�سا�سية. 

للرتفيه  مكان  اأي�سًا  فهي  للمرور،  اأمكنة  ال�سوارع  كون  اإىل  اإ�سافة 

والتوا�سل الجتماعي )على �سبيل املثال اجللو�ض، والدرد�سة، واللعب، 

وكرة القدم( ومكان للظهور حيث ي�سعى الأ�سخا�ض/ اأو املجموعات 

اأّن  اإلخ(. كما  )الن�ساء، والنازحون،  بهم  روؤيتهم والعييرتاف  تتم  كي 

ال�سوارع عرب العرتاف بانتمائها اإىل النظام القائم هي م�رضح لتعامالت 

والباعة  ال�سيارات،  املثال موظفو ركن  �سبيل  وا�سعة )على  اقت�سادية 

اأو  املتجولون واملت�سولون( ت�سمح ببلورة ا�سرتاتيجيات عي�ض موؤقتة 

ال�سيا�سية  للمناف�سة  مكانًا  اأي�سا  ال�سارع  يكون  كذلك  ا�ستدامة.  اأكر 

واإثبات الوجود على الأر�ض للفاعلني الأقوياء مثل الأحزاب ال�سيا�سية 

على  والر�سوم  والو�سوم  الالفتات،  املثال  �سبيل  )على  وامليلي�سيات 

ال�سباب والعمال  اجلدران( وكذلك لإثبات وجود �سخ�سي ملجموعات 

املهاجرين وغريهم من العنا�رض الجتماعية )على �سبيل املثال ي�رضبون 

البرية اأو يتحدثون(. كذلك جند اأن ال�سوارع اأ�سبحت م�ساحات قمع 

للعنا�رض املرغوب وغري املرغوب  و�سيطرة حيث حت�سل عملية غربلة 

فيها، ويفر�ض ذلك ويتم العرتا�ض عليه عرب ممار�سات قمعية ل تكون 

حكرًا على قوى الأمن فقط يف و�سع بريوت. 

عو�ض  »�ييسييارع«  كلمة  ا�ستخدام  الق�سم  هييذا  يف  ق�سد  عن  اإخرتنا  لقد 

احلييدود  تطم�ض  التي  املتداخلة  الييعييالقييات  على  للت�سديد  »ر�ييسيييييف« 

امل�ساة  وميييرور  الأر�ييسييييية،  الطوابق  يف  حت�سل  التي  الن�ساطات  بييني 

وال�سيارات، مع املباين والأر�سفة وال�سوارع. بداية، ونظرًا اإىل م�ستوى 

ازدحام ال�سري املرتفع والذي يزداد،  وتباطوؤ �رضعة ال�سيارات خالل 

النهار، تتقاطع احلركة الكثيفة للمت�سولني والباعة املتجولني وامل�ساة 

من خالل وعرب الزدحام، والذي يتم تنظيمه اأحيانًا عرب اإ�سارات املرور 

ال�سوئية، ولكن غالبًا من دونها. كذلك فاإّن الأر�سفة هي بالقدر ذاته 

ي�ستخدمها  منها  العديد  لأّن  ال�سيارات؛  قبل  من  للتعديات  معر�سة 

كمكان لركن ال�سيارات اأو الدراجات النارية. لكن الن�ساطات التجارية 

الأر�سفة  لجتياح  اأييي�ييسييًا  متيل  الأر�ييسييييية  الييطييوابييق  يف  حت�سل  التي 

الر�سيف، وامتداد عر�ض  املقاهي على  وال�سوارع مع و�سع كرا�سي 

التو�سيل  خدمة  دراجييات  »عبور«  مع  وكذلك  عليها،  املحالت  ب�سائع 

املتنقلة اأو خدمة ركن ال�سيارات اأو ال�سيارات التي تركن يف �سف ثانٍ 

وتعتمد كلها على �رضايني ال�سارع الرئي�سية من اأجل املرور، اإلخ. اإّن 

ا�ستخدامنا م�سطلح »�سارع« بدًل من »ر�سيف« ميكننا اأي�سًا من الناأي 

باهتماماتنا عن ج�سم كبري من الأدبيات )يف العادة اأمريكية( التي تهتم 

مثل  و»الع�سوائية«،  للجميع  املتوفرة  بامل�ساحات  ي�سمى  ما  بتنظيم 

الأر�سفة التي يجب حماية دورها كف�ساءات مدنية للقاء، من جتاوزات 

 .)Ellickson 2006( فيها«  مرغوب  »غري  امل�سماة  الجتماعية  الفئات 

الرغم من  على  الأر�سفة -  نوعية  �سوء  على   
ّ

التح�رض لي�ض  اإّن هدفنا  

اأو   - جييدًا  قليلة  امل�سرتكة  امل�ساحات  هذه  يف  العاّمة  ال�ستثمارات  اأّن 

و�سع اأ�س�ض »لتنظيم« هذه امل�ساحات )Kim 2012(. اإّن هذه ال�سل�سة  

ممكنة  ف�سحة  اأّنها  على  امل�سرتكة  للم�ساحات  لفهم  للتاأ�سي�ض  تطمح 

ب�سبب الرتتيبات املرنة واملتغرية دومًا، وذلك خالفا لكمية الدعاءات 

حول عدم قدرة »العامة« على التعاي�ض اأو الإقامة يف امل�ساحات العامة 

يف املدينة، وكل احلجج املاألوفة من اأجل خ�سخ�سة الأماكن امل�سرتكة.

العاّمة وال�ضارع

مع ازدحام امل�ساحات باللقاءات، فاإّن  املبادلت واملمار�سات التي تتم 

»العامة«.  وتنظيم  طبيعة  عن  احلقائق  من  بالكثري  تزّودنا  ال�سارع  يف 

نييبييداأ باملالحظة بيياأنييه بييدًل ميين وجييود عيياّميية »مييواطيينيية« جمييردة كالتي 

تعددية  بريوت  �سوارع  تعك�ض  الليبريالية،  ال�سيا�سة  بنية  يف  نفرت�سها 

املختلفة  النتماءات  ذات  املدن  �سكان  جمموعات  وهي  العوام،  وتنّوع 

وجن�سيًا(،  وقوميًا،  وع�سائريًا،  ومذهبيًا،  جندريًا،  املثال  �سبيل  )على 

العالقات  تر�سيم  با�ستمرار  تعيد  فردية  ا�سرتاتيجية  ح�سابات  وكذلك 

بني بع�سها البع�ض )Simone & Rao 2012(، يف الوقت الذي يحاولون 

باإمكاننا  لذلك،  ولعائالتهم.  لهم  للحياة  قابلة  عي�ض  �سبل  تاأ�سي�ض  فيه 

و�سائقي  ال�رضطة  برجال  ال�سحف  بائع  تربط  التي  العالقات  اعتبار 

اأو جمموعة من الباعة املتجولني باملت�سولني، وغريها  �سيارات الأجرة 

عنها  غنى  ل  حتتية«  »بنية  توفر  اأ�سا�سية  موؤ�س�ساتية  كبنى  الكثري، 

يف  كاأ�سا�ض  ال�سارع  اأو  الر�سيف  ا�ستخدام  يف  الأفييراد  اإمكانية  حلماية 

ممار�ضات ال�ضارع عرب �ضاعات النهار

�سل�سلة الوقت: هي جمموعة من لوحتني مبنية على �سور فوتوغرافية متّثل التغريات 

التي تطراأ على البقعة نف�سها يف اأحد اأحياء بريوت �ساعة ب�ساعة، حيث يخ�سع هذا 

ال�ستيالء غري الر�سمي للمكان اإىل جدول زمني وا�سح.

ت�سوير جوليا غوادينويل

الهوام�ش:   

الإ�سارة اإىل »مكان للمرور« طاغية يف الكتابات احلداثية،   1

ورمبا كان ال�ستخدام الأكر بالغة عند لو كوربوزيه 

الذي و�سف ال�سارع ك�سارع »كاآلة للزحمة«، و»نوع 

من امل�سنع لإنتاج زحمة ال�رضعة«. حجج مماثلة اأعيد 

التاأكيد عليها من قبل مهند�سني جرى ا�ستطالع اآرائهم 

يف Sidewalks are for Pedestrians  حيث ي�سف بلوملي 

)2011( نوعًا من »قاعدة هند�سية« تف�رض الأر�سفة 

بو�سفها » قناة للتنقل«.
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الغرافيكي  الت�سميم  اأ�ستاذ م�ساعد يف برنامج  اأحمد غربّية؛ 

يف اجلييامييعيية الأمييريكييييية يف بييييريوت. غييربييييية اليييذي تيييدرب يف 

الت�سميم الغرافيكي وعلم الجتماع املدين، ي�سرب عمله غور 

ر�سم اخلرائط بو�سفها طريقة بحثية متثل وحتلل الظاهرة 

ال�سو�سيو – مكانية. مت عر�ض اأعماله يف بريوت، وبر�سلونة، 

وبرلني، وباري�ض، وروتردام وال�سارقة.

منى فّواز؛ اأ�ستاذة م�ساعدة يف الدرا�سات املدنية والتخطيط 

املدين يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. اهتماماتها الأكادميية 

الجتماعية  والعدالة  التاأريخ،  وعلم  املدين  التاريخ  تت�سمن 

واملكانية، العامة والقانون، وكذلك ممار�سة ونظرية واأ�سول 

التخطيط. لقد كتبت اأكر من اأربعني مقاًل اأكادمييًا واأق�سامًا 

يف كتب وتقارير.

�ضـــــــــــــــــــــــــارع
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من  �سل�سلة  طورنا  فقد  ال�سارع،  يف  »ال�سكن«  م�سطلح  نف�رض  ولكي 

التي جتري من  التف�سيلية  العنا�رض  التي توّثق  التو�سيحية  الر�سوم 

التداخل/ �سل�سلة  تت�سمن  ال�سارع.  �سغل  اأ�سكال  خمتلف  خاللها 

الر�سيف ون�ساطات ال�سارع: هي �سل�سلة من الر�سوم الغرافيكية التي 

والأر�سفة  ال�سوارع  يف  حت�سل  التي  الن�ساطات  تعقيد  مدى  تعر�ض 

الذي ميكن من خالله  الن�سيج  الأبنية. هذه اخلرائط تو�سح  ومداخل 

فهم ال�سارع. ويت�سمن:

�سائقي  املت�سولني،  البائعني،  امليييارة،  املت�سوقني،  امل�ستخدمني:   -

�سيارات الأجرة، رجال الأمن، حرا�ض الأبنية، اإلخ.

البيع،  اجتماعية،  عييالقييات  اإنيي�ييسيياء  امل�سي،  الييراحيية،  املييمييار�ييسييات:   -

)ال�سيارات،الدراجات،  ركن  الأكل/ال�رضب/التدخني،  الت�سول، 

 ، ال�سكن  املحالت(،  )تكبري  العمل  القيادة،  النارية(،  الدراجات 

التنظيف، اللعب، الإعالن، اإلخ.

- امل�ساحات/الأغرا�ض: جوانب واجهات العر�ض، املن�سات/الأدراج 

1 - ال�ضكن يف ال�ضارع 

كيف  لن�رضح  وذلك  اأي�سًا،  ال�سارع  لي�سمل  »ال�سكن«  م�سطلح  نو�ّسع 

اأّنه ورغم الزدواجية )عام/خا�ض( يف بناء الف�ساء الذي يحافظ على 

اإطار متني يرتبط من خالله »العام« مبجموعة من التبادلت املجهولة 

والفردية بني مواطنني يحرتمون بع�سهم البع�ض، فاإّن ال�سارع، مثله 

من  نظامه  وي�ستقي  كبري  اجتماعي  تفاعل  فيه  اآخيير،  ف�ساء  اأي  مثل 

وذلك  معينة،  جمتمعية  جمموعات  يف  املتجذرة  الجتماعية  املوؤ�س�سات 

اأكيير ميين اأي ولء جلمهور نييظييري. اأكيير ميين ذلييك، ويف الييوقييت الييذي 

يقوم  امل�ستخدمون بح�سابات فردية ي�سعون من خاللها للفائدة املادية 

فاعلني  بو�سفهم  بذلك  يقومون  لراحتهم،  معينة  م�ساحة  لقتطاع  اأو 

اأدوار ومنا�سب  اجتماعيني متجذرين ي�سكلون عوامل، معتمدين على 

يف  جليًا  ذلك  نرى   .)Simone & Rao 2012( بانتظام  ت�سكيلها  يعاد 

بعد  فقط:  التكرار  خييالل  من  �رضعيتها  تنال  التي  املمار�سات  تكرار 

بائع  املثال  �سبيل  )على  امل�ستخدم  يكت�سب  اأ�سابيع(  )اأو  اأيييام  ب�سعة 

ال�سارع، وي�ستطيع  اأو قارئ( حقه يف مكان ما يف  اأو مت�سول  متجول 

فر�ض الأمر لأنه اكت�سب اعرتافًا اجتماعيًا.

املمار�ضات يف ال�ضارع

يف  نركز  الجتماعية،  واملفاو�سات  العالقات  �سبكة  تعقيد  فّك  بهدف 

اإىل املمار�سات ولي�ض اإىل  ما يلي على تداخل وظائف ال�سارع ا�ستنادًا 

اء لإلقاء نظرة على حتليلنا 
ّ
الأفراد اأو املجموعات. يف الأثناء، ندعو القر

لهذه املمار�سات واحدة تلو الأخرى: اإّن هذه املمار�سات بالفعل حت�سل 

ب�سكل متزامن، واأغلبها )اإن مل تكن كّلها( تت�سّمن العنا�رض ال�سيا�سّية 

والجتماعّية والقت�سادّية التي مّت ذكرها �سابقًا.

املقاهي،  امتداد  الأعمدة،  املقاعد،  والطاولت،  الكرا�سي  املمتدة، 

نف�سه،  الر�سيف  الييبيينيياء/الأميين،  اأغييرا�ييض  امليي�ييرضدييين،  مييواقييع 

العربات، با�سات النقل، ال�ساحنات، الأك�ساك واإعدادات لأغرا�ض 

خمتلفة مع بع�سها البع�ض اأي�سًا، اإلخ.

�سحف/ �سجائر،  بالونات،  اليان�سيب،  اأوراق  للبيع:  اأغييرا�ييض   -

)مناف�ض  اليي�ييسيييييارات  حاجيات  و�يييرضاب،  طييعييام  جمييالت/كييتييب، 

نباتات،  تنظيف،  اأدوات  اأحذية،  م�سح  قهوة،  حمييارم(،  الغبار، 

ورود، اإلخ.

ال�ضكن يف ال�ضارع  

م�سح اأجري بني �سباط وني�سان 2014.

م�ساعدة يف البحث والت�سوير: جيوليا غاداغنويل.

م�ساعدة يف الت�سميم: �سارة ال�سخن.

�ضـــــــــــــــــــــــــارع
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�ضبط ال�ضارع  

م�سح اأجري بني �سباط وني�سان 2014.

م�ساعدة يف البحث والت�سوير: جيوليا غاداغنويل.

م�ساعدة يف الت�سميم: �سارة ال�سخن.

2 - �ضبط ال�ضارع 

اإّن حفظ الأمن واحد من اأهّم الطرق لفهم طريقة عمل العامة. فاحلديث 

عن املراقبة ي�ستدعي احلديث عن ال�سلطة العامة لل�رضطة. بدورههم فاإّن 

رجال ال�رضطة، اأي �سورة ومنفذي ال�سلطة العامة،  هم اأي�سًا م�ستخدمون 

يدير  بييريوت.  �سوارع  يف  يوميون  �رضكاء  اأو  وم�ستبدون  ومفاو�سون 

رجال ال�رضطة ال�سوارع، اأو بالأحرى مواقعهم فيها، من خالل �سل�سلة 

من التحالفات واأ�ساليب البلطجة يجنون من خاللها مكا�سب �سخ�سية، 

وي�ستثمرون يف راأ�سمالهم الجتماعي بو�سفهم »قوة ال�رضطة«، لكن على 

الرغم من ذلك يقومون باأقل واجب ممكن يف النظام العام، اأو  ما ي�سبه 

ذلك.  لكن احلديث عن حفظ الأمن يف بريوت هو اأي�سًا ا�ستعادة لتعددية 

الأحزاب ال�سيا�سية التي متلك قوى �رضطة خا�سة اأو ميلي�سياوية، والتي 

اأي�سًا  ذالك  ي�ستدعي  كما  العامة.  ال�رضطة  قوة  على  بع�سها  تتفوق  قد 

ولي�ض حكرا  اأخرى متعددة،  باأ�سكال  يكون  الأمن  باأّن حفظ  العييرتاف 

على رجال الدولة. لذلك، علينا العرتاف باأّن املمار�سات العامة واملرئية 

مثل  الجتماعية،  العنا�رض  من  العديد  قبل  من  كثيف  ب�سكل  مراقبة 

الرجال ال�سباب والبالغني )على الن�ساء، على �سبيل املثال(، واللبنانيني 

)على العمال املهاجرين و/اأو الالجئني(، وغريهم.

لكن رمبا مع حتليل ل�سلطة ال�رضطة العامة هناك احلاجة الأكرب لتحديد 

جمهورًا  متّثل  ال�رضطة  قوى  كانت  اإذا  العامة:  اأمييام  الدقيقة  املفاهيم 

ما، وهي بالتاأكيد تفعل ذلك، فاإّن هذا اجلهور بعيد كل البعد عن �سكان 

نف�سها  ال�رضطة  فاإّن  ذلك،  العك�ض من  على  املجهولني.  ال�ساملني  املدن 

فيما  املذهبية،  بالعتبارات  م�سبعني  »لبنانيني«  ذكور  من  مكونة  تبدو 

وجن�سية،  طبقية،  اعبتارات  وفييق  م�سنفني  تخدمهم  الذين  »العامة« 

ومذهبية، وع�سائرية، ويرتافق ذلك مع كره وخوف من الأجانب. وهنا 

ل بد اأن نتذكر املنظر املعتاد ل�سبان �سوريني يعملون يف تلميع الأحذية 

وهم يرك�سون هاربني من رجال ال�رضطة، حاملني حقائبهم الثقيلة على 

تلميع  اللبنانيني باحل�سول على زوايا  للرجال  ي�سمح  بينما  ظهورهم، 

ال�سغرية،  البا�سات  �سائقي  اأي�سًا  نن�سى  ول  بهم.  اخلا�سة  الأحذية 

لأنف�سهم  يوؤمنون  الذين  الأجييرة  �سيارات  و�سائقي  املتجولني،  والباعة 

مواقع جيدة يف ال�سارع عرب عالقاتهم »القدمية« مع ال�رضطة – حتى لو 

كانت حماية هذه املواقع تتطلب انتهاك قوانني مرور وركن ال�سيارات. 

املتاجر  اأو  املخابز  اأ�سحاب  اأي�سًا  نتذكر  اأن  يجب  ال�سياق  هييذا  ويف 

واأك�ساك الطعام، وغريهم ممن يوؤمنون وجبات جمانية وخبزًا �ساخنًا  

مقابل �سكوت رجال ال�رضطة.

بهدف حتديد ممار�سات حفظ الأمن ر�سمنا خرائط لتقاطع كبري، حيث 

تقاطع  على  »ال�سيطرة«  على  تعمل  التي  العالقات  �سبكات  على  ركزنا 

مديني مزدحم. تت�سمن هذه اخلرائط:

الباعة  اليي�ييسيييييارات،  ركيين  موظفي  اليي�ييرضطيية،  رجيييال  امل�ستخدمني:   -

املتجولني، املت�سولني واملت�سوقني، اإلخ.

اأ�سواء  ال�سارع،  املحالت،  ال�سيارات،  مواقف  الف�ساء/الأغرا�ض:   -

ال�سارع، عدادات مواقف ال�سيارات، اإلخ.

- العالقات: الدفع، البق�سي�ض، ركن ال�سيارة، حرا�سة ال�سيارة، الطرد، 

التحر�ض، اإلخ.
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3 - تق�ضيم ال�ضارع

ر�سوم  متاثيل،  دينية،  معامل  ر�سوم،  اإ�سارات،  اأعييالم،  لفتات،  �سور، 

جدارية، �سناديق للتربع، مكربات �سوت، كلها جزء من اأكر عنا�رض 

املّو�سالت احل�رضية بروزًا لتزيني بنية املدينة التحتية. وت�ستخدم هذه 

باأحزاب  خا�سة  كمناطق  الأحياء  لو�سم  وا�سع  نطاق  على  الإ�ييسييارات 

عند  الإ�ييسييارات  هييذه  تتزايد  معينة.  دينية  جمموعات  اأو  و/  �سيا�سية 

ال�سيا�سية  ال�سلطات  مناطق  بني  تف�سل  التي  ال�سوارع  اأو  »احلييدود« 

املختلفة، حيث تعيني هذه احلدود ذو اأهمية كربى لتحديد عدم الرغبة 

هذه  تعمل  بييالييتييايل،  العنا�رض«.  »انييتييميياء  تاأكيد  واإعييييادة  بييي»الييدخييالء« 

اإىل  واملدنية  الوطنية  املناطق  انق�سام  على  مهمة  كموؤ�رضات  العالمات 

جيوب ذات �سلطات وقوة �سيا�سية متنازعة. كذلك توفر و�سائل قوية 

ي�ستطيعون  التي  الأميياكيين  وحتييديييد  فيها  للتجول  املدينة  مل�ستخدمي 

الت�سوق اأو العي�ض اأو العمل اأو اللعب فيها. لكن يف الوقت عينه تغطي 

املناطق.  هييذه  يف  القاطنني  ال�سكان  بني  الكبري  التنوع  العالمات  هييذه 

الأحياء،  هذه  بو�سم  يقومون  من  فقط  هم  اللبنانيني  املواطنني  اأن  مبا 

فدرا�سة هذه الأحياء على اأ�سا�ض العالمات املو�سومة �سيخفي الوجود 

الكبري للعمال الأجانب املهاجرين والالجئني الذين يقطنون يف املنطقة. 

كذلك فاإّن القراءة امل�ستندة اإىل هذه العالمات قد تخفي اأي�سًا املبادلت 

احلييدود  العادة  يف  يقطعون  الذين  امل�ستخدمني  بني  تتم  التي  اليومية 

الفا�سلة بغر�ض الت�سوق اأو العمل اأو اللعب، وب�سكل اأقل لل�سكن.

من اأجل حتليل ور�سم خرائط لهذه العالمات، اخرتنا مكانًا مليئًا بالتق�سيمات 

باندلع  مرتبطة  الرمانة  عني  منطقة  اإّن  والدينية.  وال�سيا�سية  الجتماعية 

اأوىل �رضارات العنف يف حالل احلرب الأهلية يف لبنان يف عام 1975، وهي ل 

تزال متثل يف املخيلة ال�سعبية حّدا فا�ساًل يف جغرافيا املدينة  املق�سمة ب�سكل 

اإداريًا، تقع منطقة 
 
.)Bou Akar 2012, Farah 2011, Yassin 2010( كثيف

والربتقايل  بالبنف�سجي  )ملونة  بلدية  دوائر  ثالث  تقاطع  على  الرمانة  عني 

قانوين  حتديد  دون  من  ال�سل�سلة(  هييذه  يف  اخلييرائييط  جميع  يف  والأخيي�ييرض 

فيياإّن حييدود هذا احلي معّرفة من خالل فهم قاطنيها  ذلييك،  لها. عو�سًا عن 

ال�سيعية  بريوت  �ساحية  وهي  ال�ساحية،  طرف  على  م�سيحي  )كجيب  لها 

لقد  كبري.  ب�سكل  املو�سومة  ال�سوارع  اأطييراف  خالل  من  وكذلك  الكبرية(، 

�سمل م�سحنا ثمانية �سوارع �سمن منطقة عني الرمانة وال�سّياح املجاورة، 

وهو حي اآخر يعترب جزءًا من �ساحية بريوت ال�سيعية، اأو ال�ساحية.  �سملت 

ال�سوارع التي مّت اختيارها عددًا من �سيناريوهات التعاي�ض وعر�ست مناذج 

خمتلفة من امل�ساحات  ال�سكنية والتجارية وتلك املتعددة ال�ستخدامات.

التي  الثمانية  ال�سوارع  يف  التي وجدناها  العالمات  كافة  ر�سم   جرى 

الييزوال، والتي ميكن �سنعها وتبديلها  متت تغطيتها، من تلك �رضيعة 

تو�سح  كما  ا�ستدامة.  اأكر  طبيعة  ذات  املبنية  العالمات  اإىل  ب�رضعة، 

اخلرائط، مت التعرف على جمموعة وا�سعة من العالمات، و مت تنظيمها 

وفقًا لفئات خمتلفة تت�سمن: 

عالمات دينية مثل ال�سلبان، زينة دينية، اأ�رضحة و متاثيل دينية   -

لفتات  امل�سيح(،  عذاب  العذراء، متثال  مرمي  املثال  �سبيل  )على 

)مثل احتفالت بذكرى عا�سوراء(، اإلخ.

عالمات �سيا�سية مثل ن�سب تذكارية، متاثيل وجداريات )حركة   -

اأمل، حزب الكتائب(، �سور )على �سبيل املثال �سهداء اأمل وقادة 

احلزب(، ر�سوم، جم�سمات لقادة حاليني، اإ�سارات، اأعالم، اإلخ.

�سناديق تربعات )مثل دار الأيتام، كاريتا�ض(، اإلخ.  -

اأعالم لبنانية )ميكن اأن يكون معناها اأو رمزيتها تخدم اأغرا�سًا   -

�سيا�سية معينة(.

ية اأي�سًا، مثل مكربات 
ّ

اأ�سفنا اإىل هذه العالمات املرئية عالمات ح�س

اإجييراء  فييرتة  خييالل  م�سيحية  تراتيل  تبّث  وجدناها  التي  ال�سوت 

اأخرى قد تبّث مواعظ دينية لأّي من  هذه الدرا�سة )بينما يف فرتات 

التجمعات الدينية(.

اأّنها  تبنّي  الف�ساء  يف  العالمات  هييذه  لتوزيع  وا�سحة  قييراءة  اأول  اإن 

تو�سح اخلرائط  املنتقاة.  ال�سوارع  وا�سع �سمن  ب�سكل  منت�رضة  اأنها 

غزارة ن�سبية يف  الدللت ال�سيا�سية والدينية، اإذ يكاد ل يخلو اأي �سارع 

�سيا�سيًا. كذلك من  اأو  دينيًا كان  النتماء  الذي يحدد  الهوية  من طابع 

تقليديًا �سعارات �سيا�سية حتدد  ال�سوارع تت�سمن  اأق�سام  اأّن  الوا�سح 

من دون اأي لب�ض ولء احلي. 

 اإّن اأي قارئ دقيق �سيالحظ اأّن ما وراء �سعار »العالمات« لغة خا�سة 

)مثل درجة التجريد والرتميز( واأدوات خا�سة )مثل الر�سوم( متيز 

املر�سومة  ال�سعارات  فيياإّن  املثال،  �سبيل  على  الأحياء.  بني  العالمات 

وجدت يف عني الرمانة فقط، بينما �سور ال�سهداء والرموز ال�سيا�سية 

العالمات  اأظهرت  لقد  عام،  ب�سكل  فقط.  ال�سياح  يف  وجدت  والدينية 

ومن  اأكيييرب،  تنوعًا  ال�سياح  �ييسييوارع  يف  توثيقها  مّت  التي  ال�سيا�سية 

تق�ضيم ال�ضارع

م�سح اأجري بني �سباط واأّيار 2014

م�ساعدة يف البحث والت�سوير: يارا حمادة

وجيف روزانتال ونادين خّياط

م�ساعدة يف الت�سميم: لني احلوت

�ضـــــــــــــــــــــــــارع
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�سمنها مواد ن�رضت من قبل منا�رضي الأحزاب معلنني عربها  ولءهم 

اأو �سهداء موّقعة من  لقادة �سيا�سيني  لالأحزاب احلاكمة )مثل �سور 

الرمانة  يف عني  ال�سيا�سية  العالمات  كانت  املقابل،  يف  متربعني(.  قبل 

اأكر جتان�سًا، حيث بدا ب�سكل وا�سح اأنه مّت طبعها وتوزيعها من قبل 

الدينية  العالمات  اأّن  وجدنا  فقد  ذلك،  رغم  مركزية.  �سيا�سية  �سلطة 

العذراء  مييزارات مرمي  اأكرب، خ�سو�سًا  تنوعًا  تعك�ض  الرمانة  يف عني 

اللون،  احلييجييم،  )مثل  و�سعها  مليين  ال�سخ�سية  الأهيييواء  تظهر  التي 

واملكونات(، بينما من النادر مالحظة اإ�سارات دائمة ذات طبيعة دينية 

بحتة يف منطقة ال�سياح.

كذلك جند اختالفًا اآخر مثريًا لالهتمام يف ا�ستخدام العلم اللبناين. يعترب 

العلم اللبناين يف عني الرمانة مكّونًا ثابتًا بجانب اأعالم الأحزاب، بينما 

اجلماعات  خطابات  اإىل  ذلك  يعود  ال�سياح.  يف  اأقل  ب�سكل  العلم  يظهر 

كرمز  اللبناين  العلم  ال�سيا�سية  اجلماعات  بع�ض  تتبّنى  اإذ  ال�سيا�سية، 

لولئها لأحزابها و/اأو حتالفاتها ولي�ض لغري ذلك.

املنطقة؟  اأميين  على  حقيقيًا  قلقًا  الإ�ييسييارات  هذه  تعك�ض  مدى  اأي  اإىل 

كم�سممي خرائط، وم�سممني وعلماء اجتماع، نقراأ هذه الإ�سارات  

الإ�سارات  هذه  املراقبني  من  العديد   
ّ

ف�رض بينما  اإذ  متناق�ض،  ب�سكل 

م�ست�سهدين  عنف  اأعمال  انييدلع  لقرب  بييارزة  مييوؤ�ييرضات  اأنها  على 

بكرة انت�سار ال�سور  والالفتات التي تدعم اآيديولوجيات متعار�سة، 

التعاي�ض وعلى قدرة املجموعات  اأنها برهان على  اآخرون على  راآها 

املنق�سمة على الو�سول اإىل توازن ما من خالل تو�سيح احلدود يف ما 

يف  احلقيقة  من  �سيء  يوجد  قد  الواقع  يف   .)El-Alam 2004( بينها 

العاملية«  »الروؤية  اأجرته موؤ�س�سة  ا�ستبيان   اأو�سح  التف�سريين.  كال 

»خوفًا«  اأظهر  املجتمعني  كال  اأن   2014 عييام  يف   )World Vision(

هو  واخلطر  بالقلق  ي�سعره  ما  اأكر  اأن  اأو�سح  وكالهما  الآخيير  من 

تدفق الالجئني والغرباء الآخرين اإىل املنطقة. ولكن من املالحظ اأنه 

كانت  وثقناها  التي  الوحيدة  العالمات  فاإّن  ال�ستبيان،  اأُجري  حني 

م�ستوى  على  يعمل  الذي  للمنطقة،  الديني/ال�سيا�سي  التحديد  عن 

ال�سيا�سة اللبنانية املتداخلة بني املجتمعات  فقط. يف هذا املعنى، قد 

النق�سامات  من  تظهره  مما  اأكيير  ال�سيا�سية  العالمات  هذه  تخفي 

»املذهبية/الدينية«  النق�سامات  اإّن  للقول  لي�ض   هييذا  ال�سيا�سية. 

اأهمية ما لدى امل�ستطعلني من قبل منظمة  ة. ل تزال حتمل 
ّ
غري مهم

امل�سيحيني،  الرمانة  عني  �سكان  لدى  خ�سو�سًا  العاملية«،  »الروؤية 

الذين بالفعل قالوا اإّن التجاوزات التي يقوم بها جريانهم امل�سلمني 

بالن�سبة  اأقل  اأهمية  ذات  كانت  لكنها  عليهم،  خطر  هي  اأر�سهم  على 

ملخاطر وخماوف اأقل و�سوحًا.
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ع� املريسة وسط مدينة 
ب�وت

املنارة

الجامعة

الحمرا

الصنائع
الظريف

البطريركية

البسطة الفوقا

امللعب البلدي

الشياح

ع� الرمانة
جرس الباشا

فرن الشباك

بارك بدارو

قرص العدل

راس النبع

النارصة

األرشفية

سن الفيل

برج حّمود

السيويف

كورنيش النهر

الغا�
مار مرت

فرن الحايك

مار نقوال
الرميل

صيفي

املرفأ

الحكمة
الجعيتاوي

مستشفى 
الروم

مار ميخائيل

الخرض

أوتيل ديو

البسطة التحتا

الباشورة

املصيطبة

جنبالط القنطاري

تلّة 
الدروز

دار الفتوى

تلّة الخّياط

الروشة

رملة البيضاء

ع� التينة

قريطم

برج أ� حيدر

املزرعة

الحرج
مار إلياس

جناح

أونيسكو

الطريق الجديدة

الغب�ي

العاملية

اليسوعية

البحر األبيض املتوسط

راس ب�وت

حرش ب�وت

املدينة 
الرياضية

سبق الخيل

حديقة
 السيويف

مقربة 
الباشورة

حديقة 
البسطة

حديقة 
الصنايع

حديقة
حسن خالد
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4 - ع�ضكرة ال�ضارع

من امل�ستحيل اإنهاء ق�سم بحثي عن �سوارع بريوت من دون ا�ستح�سار 

 )Fawaz, Gharbieh & Harb 2009( ع�سكرة ال�سوارع. اأظهر موؤلف �سابق

ال�سيارات،  �سوارع مغلقة، وممرات حمّولة، ومناطق منع فيها وقوف 

ومناطق منع فيها الت�سوير، واإيقاف ال�سيارات غري القانوين،  وغريها 

يومية،  م�سايقات  املدينة  قاطني  على  تفر�ض  التي  الأمنية  التدابري  من 

وزيادة يف مدة املوا�سالت و تقييد املمار�سات املدنية اليومية. جت�سدت 

هذه القيود ماديًا يف العديد من العالمات املرئية التي ر�سمناها يف اخلرائط 

ركن  »ممنوع  واإ�ييسييارات  املوؤقتة،  التفتي�ض  نقاط  اأّن  اإظييهييار  خييالل  من 

الرملية،  والأكيا�ض  ال�رضعة،  املراقبة، ومطبات  ال�سيارات«، وكامريات 

والدبابات، واحلواجز احلديدية وغريها من العنا�رض املادية التي ت�سري 

املدينة، ي�سطر كل  ماألوفة يف  اأ�سبحت عنا�رض  قد  الأمني  النت�سار  اإىل 

قاطن فيها اإىل املرور عربها ب�سكل يومي. يت�سمن هذا الق�سم اخلريطة 

الأ�سا�سية التي ُن�رضت م�سبقًا يف هذا البحث ال�سابق. اإن الآليات الأمنية 

املتعددة يف بريوت ترت�سخ يف النهاية يف ت�سكيل مظهر مرتبك للمدينة يوؤّثر 

هو  ما  تعريف  الآليات  هذه  تعيد  فيها.  احلياة  طريقة  على  كبري  ب�سكل 

مقبول وما هو غري مقبول، من خالل املوازنة بني انتهاك حريات الفرد 

اأنها  املدنية من جهة، وم�ستوى التهديد املقبول به من جهة ثانية. كما 

تعك�ض تق�سيمات اخلا�ض/العام بحيث ت�سمح بال�سيطرة اخلا�سة على 

امل�ساحات العامة. وهي توؤ�س�ض لهرميات اجتماعية جديدة وفقًا لكفاءة 

امل�ستخدمني والأ�سكال املتعددة لروؤو�ض الأموال التي ي�ستطيعون �سخها 

يف هذا النظام اجلديد. بالتايل، فاإّن عواقب هذا النت�سار الأمني تختلف 

الهرميات  يف  الفرد  رتبة  على  اعتمادًا  امل�ستخدمني،  بني  كبري  ب�سكل 

الجتماعية، واجلندرية، والأخالقية، والوطنية و الطبقية.

�ضـــــــــــــــــــــــــارع

ع�ضكرة ال�ضارع

بحث لأحمد غربّية، منى فّواز ومنى حرب

م�سح اأجري يف 2010 ون�رض �سابقًا يف 

»بريوت و�سكانها: اخلريطة الأمنّية«

ملحق جلريدة الأخبار، اأّيار 2010
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التفكري بامل�ضاحة العامة يف بريوت

الأفكار  اأهمية  من  تقلل  ل  اأعيياله  املييذكييورة  النظرية  املراجعات  اإّن 

العي�ض  قابلية  اأن  اأي  البناء؛  جمال  يف  الفاعلني  ِقبل  من  املطروحة 

ومفتوحة  م�سرتكة  م�ساحات  لتوفر  اإىل  حتتاج  العامة  وال�سحة 

على  اآخييير  دليييييل  بالفعل  هييو  امل�ساحات  هييذه  غييييياب  واأن  املييدييينيية،  يف 

اأّن  كما   .)Watson 2009( اجلنوب  مدن  يف  اليومية  احلياة  ق�سوة 

وتييرّدي  العامة  امل�ساحات  غياب  وطيياأة  من  تقلل  ل  املراجعات  هييذه 

جودتها، وقذارتها،  والق�سوة التي متتاز بها يف العادة. جتعل هذه 

تعقيدًا،  اأكيير  العاّمة  امل�ساحات  عن  الدفاع  مهمة  من  الإي�ساحات 

فهي تدعونا لتخطي املفاهيم التقليدية لي»امل�ساحات العاّمة« وتو�سيع 

لي»امل�ساحات امل�سرتكة«، ولكيفية توفري  اإدراكنا ملاهية احلّيز املكاين 

هذه امل�ساحات اأي�سًا.

نحاول من خالل هذه الأبحاث واخلرائط اأن نتخطى هذه التناق�سات 

اإىل حقل  العاّمة  امل�ساحات  م�ساألة  يحّول  ما  لفهم  الظاهرة يف حماولة 

األغام يف لبنان. بداية نبعد اأنف�سنا عن اخلطابات املعيارية التي غالبًا ما 

توؤطر داخلها م�ساألة امل�ساحات العاّمة.

من الوا�سح اأّن الركون اإىل »اخلا�ض« هو الأكر �سيوعًا يف بريوت، 

ويتطلب ذلك تطوير نظريات جديدة حول م�ساألة »امل�ساحات العاّمة« 

 .)Staeheli and Mitchell 2007( النيوليربالية  طغيان  ظييل  يف 

اأّن ن�سف امل�ساحات العاّمة الواقعة �سمن نطاق بريوت  هكذا ُيزعم 

الإدارية موجودة يف منطقة �سيطرة »�سوليدير«، وهي �رضكة خا�سة 

 .)Al-Solh 2012( اإليها اإعادة اإعمار و�سط املدينة التاريخي عهدت 

تفر�ض  اإذ  �سوليدير حمدود،  �سيطرة  منطقة  يف  »العام«  مفهوم  لكن 

هذه ال�رضكة عوائق عديدة على م�ستخدمي هذه الف�سحات، كما اأّنها، 

من خالل انت�سار رجال الأمن،  حتاول احلد من عدد الزوار وحتديد 

تكاثر  اإذ  املدينة،  يف  انت�رض  �سوليدير  منهج  اأّن  بدا  وقد  هوياتهم. 

وال�سواتر  ال�سائكة  والأ�سالك  اجلييدران  مثل  املرئّية  احلواجز  عدد 

الأمنية )Fawaz، Harb، Ghrabieh 2012( اأو البوابات، وهي ت�سري 

لقد   .)Blomley 2004( اخلا�سة  امللكية  �سطوة  وجييود  اإىل  للناظر 

ر�سخوا فكرة معينة عن الف�ساء على اأّنه بطبيعته مملوك، وحّدوا من 

نظرة املرء اإىل حركته يف املدينة. وبدون اأدنى �سّك، يوجد �سيء من 

احلقيقة يف الطرح عن ف�سل م�رضوع املواطنة احلديثة وغياب ال�سعور 

د يف عالقة ال�سكان 
ّ

بالرتباط بال�سالح العام امل�سرتك الذي قد يتج�س

.)Chakrabarty 2002( بال�سارع

ممار�سات  بييياأّن  نييوؤميين  نحن  احلقائق،  هييذه  عيين  النظر  بغ�ض  ولييكيين، 

العوام م�سانة. وجند اأماًل يف اعتبارهم اأنظمة معقدة من عوام تخ�سع 

لعالقات قوة ق�رضية وملطالب تقدمية متجددة ولوقائع قا�سية اأي�سًا، 

واأحالم ملهمة توؤدي اأحيانًا اإىل جتليات اإيجابية. 

طة 
ّ

ويف الف�ساءات الفا�سلة بني العوام، وعلى عك�ض التق�سيمات املب�س

التي  القراءات  من  جمموعة  نطرح  نطاقات،  اإىل  الف�ساء  جتزاأ  التي 

يف  امل�سرتكة  للم�ساحات  املتعددة  الأ�سكال  فعالية  على  ال�سوء  ت�سّلط 

بريوت. ناأمل اأن يكون لهذه القراءات دور يف حت�سني ن�سبة مرئية هذه 

امل�ساحات وامل�ساعدة يف الرتويج لأهمية دورها احليوي وتوفري اأ�ساليب 

حمتملة لتح�سني جودة هذه امل�ساحات، مع ا�سرتاط اأن تكون �سناعتها 

 .)Kim 2012, Koch and Laham 2012( الهرم  اأ�سفل  من  نابعة 

يف  املناطق  من  لعدد  الإثنوغرافية  والأبحاث  امل�سوحات  اإىل  ا�ستنادًا 

املا�سي واحلا�رض  والتعاي�ض، عن  املرونة  َنْحِبك مرويات عن  املدينة، 

العاّمة  امل�ساحات  حييول  النقا�ض  ل�ستعادة  ا�سرتاتيجية  بو�سفهما 

بيئيون(  خييرباء  امل�سممون،  )املخططون،  البناء  جمييال  يف  للفاعلني 

ولكل من يعي�ض يف هذه املدينة ويهتم لأمرها اأي�سًا.

اخلطوط العامة وعنا�ضر املن�ضور

ي�سم هذا املن�سور حتقيقات اأجريت خ�سي�سًا لهذه الدرا�سة وم�ساركات 

اإن�ساء نقا�ض حول  من زمالء، وباحثني، ونا�سطني، وطالب �ساهموا يف 

يجمع  عييّدة،  اأق�سامًا  املن�سور  يحتوي  املدينة.  يف  املعا�رضة  امل�ساحات 

الرئي�سيني  العن�رضين  حييول  اأ�سئلة  تطرح  عييّدة  قييراءات  بني  منها  كل 

يت�سّمن  امل�ساحات.  وتنظيم  العوام  طبيعة  اأي  العاّمة«؛  لي»امل�ساحات 

العاّمة  امل�ساحات  وي�سمل  واملعا�رض،  التاريخي  البعدين  هذا  حتليلنا 

واليي�ييسييوارع   )12 �ييض.  اخليييارج  اإىل  )فلنذهب  احلييدائييق  مثل  املييحييّددة 

خا�ض  ملك  باأنها  اإجييميياًل  املعروفة  امل�ساحات  اإىل  اإ�سافة   ،)16 )�ييض. 

)مقطع اللعب واملدينة: جمهود جماعي  ل�سنع مالعب كرة القدم ال�سعبّية 

�ض. 36(. فيما ي�سمل اأي�سًا بع�ض امل�ساحات املفتوحة الكبرية املعروفة 

العادية  امل�ساحات  على  الرئي�سي  تركيزه  يبقى   ،)12 )�ييض.  املدينة  يف 

وامل�سلم بها مثل ال�سوارع )�ض. 16( اأو الأرا�سي البور )�ض. 36(.

حامت اإمام
فنان وم�سمم غرافيكي. هو املدير الفني ل�ستوديو �سفر، واحد موؤ�س�سي جملة 

ال�سمندل للق�س�ض امل�سورة. يدر�ض الت�سميم يف اجلامعة المريكية يف بريوت. 

A fictitious clearing in two movements )30x40cm Etching, 2013(
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املُييُدين يف �رضكة  التنظيم  برتا �سماحه؛ تعمل حاليًا يف جمال 

URBI مع املهند�ض حبيب دب�ض. در�ست الهند�سة املعمارية يف 

اجلامعة اللبنانية )2013( وبعدها الت�سميم املُُدين يف اجلامعة 

اأُطروحتها على  الأمريكية يف بريوت )2015(. عملت برتا يف 

الأحياء  يف  ال�سوارع،  خا�سة  وامل�سرتكة،  العامة  امل�ساحات 

الفقرية واملهّم�سه حتديًدا حي النبعة يف منطقة برج حمود.

عنيفًا،  طابعًا  تاأخذ  قد  خالفات  اإىل  املفاو�سات  هذه  اأحيانًا  تتحّول 

املفاو�سات،   هييذه  يف  و�سلمي.  �رضيع  ب�سكل  حتييل  مييا  غالبًا  ولكنها 

ت�ساهم اجلداول الزمنية، واملتطلبات املتفاوتة، ومن�سب ال�سخ�ض يف 

ال�سارع  تنظيم  كيفية  املحلي يف حتديد  الجتماعي  الهرمي  الت�سل�سل 

هذه  تغرّي  مع  ة. 
ّ
ميير بعد  ة 

ّ
وميير جميييّددًا  يتغرّي  اأن  قبل  موؤقت  ب�سكل 

الرتتيبات،  تتوّجب اإعادة النظر يف الأ�س�ض التي ن�سّنف على اأ�سا�سها 

هذه امل�ساحات كونها عامة اأو خا�سة ، داخلية اأو خارجية، اأر�سفة اأو 

طرقًا معبدة، اإلخ. يف النهاية، من خالل هذه التعددية والتغري امل�ستمر 

اأن  ال�سارع  ي�ستطيع  امل�ساحات،  هذه  ودللت  ا�ستخدامات  لتحديد 

ي�ستويف كل الوظائف املتعّددة املن�سوبة اإليه.

الزمن/ يعترب  النبعة،  ل�سوارع  اأعر�سها  التي  اخلرائط  جمموعة  يف 

الوقت العامل الأ�سا�سي يف حتليل املكان. كّل من الر�سومات التخطيطية 

التالية، ي�سّلط ال�سوء على الأ�ساليب املتغرية ل�ستخدام املكان ومعانيه 

على مدى اليوم الواحد، اأو حّتى على مدى ال�ساعات.

اإل  والن�ساط  باحلياة  ت�سج  عادة  بريوت  �سوارع  اأن  من  الرغم  على 

اأن القليل منها فقط يقارن بحيوية �سوارع منطقة النبعة. ا�ست�ساف 

والالجئني  املهاجرين،  العمال  من  الأكييرب  الن�سبة  الفقري  احلي  هذا 

 ،1940 عام  منذ  املدينة  يف  ال�سعيفة  الجتماعّية  الفئات  من  وغريهم 

واجلن�سيات،  الأدييييان،  من  نوعه  من  فييريييدًا  مزيجًا  احت�سن  كذلك 

حيث  احلي  �سوارع  يف  وا�سح  ب�سكل  اخلليط  هذا  يظهر  والأعيييراق. 

العديدة  الييدللت  من  وغريها  والر�سومات  واللوحات،  املل�سقات، 

ال�سوارع  �سكل  يتغري  املُدنية.  العالمات  من  غنيًا  مزيجًا  ت�سّكل  التي 

ال�سيقة با�ستمرار، كونها م�ساحات للمرور، وللتوا�سل الجتماعي، 

دائمة  ملفاو�سات  فتخ�سع  اليومي،  القت�سادي  وللتبادل  ولّلعب، 

وُيعاد ترتيبها وتنظيمها با�ستمرار ل�ستيعاب احلاجات املتغرّية لفئة 

كان، والأولد، واأ�سحاب املتاجر والباعة 
ّ

وا�سعة من املت�سوقني، وال�س

املتجولني الذين ميالأون املكان باأج�سادهم كما ب�سياراتهم، وعرباتهم، 

اجاتهم وحّتى �ساحناتهم. كّل منهم يحاول بدوره احل�سول على 
ّ
ودر

ح�ّسته من املكان ولفرتة حمدودة من الوقت.

التوزيع الزماين للممار�ضات اليومية – مقطع من �ضارع يف منطقة النبعة

ن�ضبة اإ�ضغال الر�ضيف اأو ال�ضارع على مدى اليوم

التو�سيف:

5 - 6 �ضباحاً: املحال ل تزال مغلقة، الباعة املتجولون  يف طريقهم اإىل الو�سول، 

واأ�سحاب املحال يح�رضون الفواكه واخل�رضوات الطازجة من ال�سوق. �سيارات 

ال�سكان املركونة متالأ جانبي الطريق.

8 - 9 �ضباحاً: املحالت بداأت تفتح اأبوابها وبداأ الباعة بعر�ض ب�ساعتهم على 

الأر�سفة، �ساحنات التو�سيل تغلق الطريق بينما توزع الب�ساعة لبع�ض املحالت.

9 �ضباحاً - 3 ظهرًا: يكتظ ال�سارع اأكر بامل�ساة، والباعة، وال�سيارات والأطفال 

العائدين من املدار�ض

3 - 9 م�ضاًء: ت�ستمر الن�ساطات التجارية، ويف هذا الوقت يتحول الر�سيف  اإىل 

مقهى م�سائي ل�رضب القهوة والتدخني اأو جولة للعبة الطاولة، يعترب هذا الوقت 

الأكر اكتظاظًا.

بعد الـ 10 م�ضاًء: تغلق املحال، ويغادر الباعة والأطفال يذهبون اإىل منازلهم. 

ويرتك ال�سارع للمجهول، خا�سة الأزقة ال�سيقة غري امل�ساءة.

الأنواعالزمانكيفية اإ�ضغال املكانال�ضور
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اأجري هذا البحث يف اإطار اأطروحة ماجي�ضتري الت�ضميم 

املدين يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت �ضنة 2015.
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والت�سميم  العمارة  ق�سم  يف  طالبة  كانت  اأنطاكي  ماريلني 

البحث.  هييذا  كتبت  حني  بييريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 

عن  تبحث  الآن  وهي   2015 عام  ربيع  يف  ماريلني  تخرجت 

مغامرتها املقبلة.
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املدينّية:  »الدرا�ضة  �ضف  اإطار  يف  البحث  هذا  اأجري 

مقّدمة نظرّية« )Urbanism( يف ربيع 2013 يف اجلامعة 

الأمريكية يف بريوت.

�ضـــــــــــــــــــــــــارع

يخ�س�سون  وبييداأوا  اخلدمة،  بهذه  جمهزة  غري  فيها  يقطنون  التي 

باآخر  اأو  ب�سكل  الذين  املوظفني  لييهييوؤلء  منظم  ب�سكل  يدفع  مبلغًا 

وجود  يف  ال�سكان  من  الكثري  راأى  حني  يف  ال�سارع.  يخ�سخ�سون 

هوؤلء املوظفني نوعًا من الأمان، حيث اإنه جرى تداول ق�س�ض عن 

ال�سارع.  التحر�ض بها يف  امراأة مت  اأو  اإنقاذهم ل�سيديل كان ي�رضق 

يف هذا ال�سياق، تقوم بع�ض ال�رضكات بالإعالن عن اأن اخل�سو�سية 

هي جزء من اخلدمات التي يقدمونها مثل يف �رضكة VPS التي تعلن 

البحث  من  بدًل  معنا.  وال�سالمة  بالأمان  �سي�سعرون  »�سيوفكم  اأن 

عن مكان لركن ال�سيارة يف الأحياء والكاراجات، ا�سمح لطاقمنا اأن 

يركن �سيارة �سيوفك من اأمام بابك«.

على �سعيد اآخر، العديد من ال�سكان عربوا عن ا�ستيائهم من وجود 

ال�سري  حركة  يبطئون  لأنهم  �سوارعهم؛  يف  ال�سيارات  ركن  موظفي 

وكذلك امل�ساة. لعل اأكر من ي�ستاء هم م�ستخدمو ال�سارع الأقل ثراء 

الذين يف�سلون ركن �سياراتهم باأنف�سهم على دفع مقابل ركن ال�سيارة 

من قبل ال�رضكة، وبالتايل يكون ا�ستياوؤهم م�ساعًف، وذلك لأنه ناجم 

اأماكن فارغة  عن الزدحام الذي ت�سببه هذه ال�رضكات، وقلة توافر 

لركن ال�سيارة. بينما ا�ستكى البع�ض الآخر من اأنهم ي�سغلون ال�سارع 

املحجوبة  الأر�سفة  اإىل  العالية  �سحكاتهم  من  ابتداء  والأر�سفة، 

تكاد تكون »احتالل  والتي  بها،  يقومون  التي  الأخرى  واملمار�سات 

جرت  والتي  ال�سيارات،  ومواقف  العامة  للم�ساحات  قانوين  غري 

ال�سكاوى  هذه  البلدية«.  من  ر�سمية  حماية  اأي  بدون  خ�سخ�ستها 

ركن  موظفو  كان  اإذا  خ�سو�سا  �ساخب،  جدل  اإىل  تتحول  ما  غالبًا 

اأن  مبا  ولكن  مت�ساهلني،  غري  ال�سكان/الزائرين  و/اأو  ال�سيارات 

ما  غالبًا  حمييدودة،  اأحدهما  طرد  يف  �سالحياتهما  اأن  يعرف  كالهما 

يتم التو�سل اإىل اتفاق ب�سكل �رضيع نوعًا ما. خ�سو�سًا اأن الزبائن 

�سلطات  اإحييدى  جتاه  يظهر  اأن  ميكن  الذي  ال�ستخفاف  اأن  يعلمون 

ال�سيارات بل قد ميتد  اأماكن ركن  احلكومة قد ل يتوقف عند حجز 

اإىل خد�ض ال�سيارات وتفريغ الدواليب اإ�سافة اإىل طرق اأخرى موؤذية 

قد يتبعها موظفو ركن ال�سيارات.

الييوهيياب ل  عبد  �ييسييارع  بييريوت،  اليي�ييسييوارع يف  ميين  النهاية، ككثري  يف 

تتم حمايته كاملتوقع من قبل احلكومة كونه مرفقًا عامًا. وكما ذكر 

الذين  هييوؤلء  قبل  من  عييارم  بغ�سب  التق�سري  هذا  يقابل  قد  �سابقًا، 

الذين  اأولئك  ولكن  اأكيير.  ال�سوارع  حلركة  تنظيم  لروؤية  يطمحون 

يف  ذكرتها  التي  كحالتي  ال�سيارات،  ركن  موظفي  مع  عالقات  يبنون 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سيارة  لركن  مكان  اإيجاد  ب�سهولة  يتمتعون  املقدمة، 

اأنني �ساأجد  اأعلم م�سبقًا  اأزور �سديقتي،  فوائد فردية اأخرى. عندما 

مكانًا لركن ال�سيارة اإ�سافة اإىل اأنني اأ�سعر بالي»اأمان«. وجود هوؤلء 

املوظفني يف ال�سارع ينتج عواقب غري من�سفة، فمن جهة قد يقل�سون 

خماطر وجود �سابة وحدها يف الليل ولكن من جهة اأخرى ي�ساهمون 

املرافق  اأن  يبدو  ما  على  ولكن  العامة.  للمرافق  الو�سول  تقلي�ض  يف 

العامة ل حتمل من ا�سمها الكثري، اإذ اأ�سبحت حكرًا على فئة واحدة 

من امل�ستخدمني ا�ستجابة ملتطلباتهم.

يف ليلة �سبت ماطرة يف بريوت طافت ال�سوارع مباء املطر نتيجة نظام 

�سياراتهم  النا�ض  ينتظر  بينما  املرور بطيئة  ال�سيئ. حركة  ال�رضف 

طرف  من  يرك�سون  وهم  ال�سيارات  ركن  موظفي  بيد  اإليهم  لت�سل 

ملوظفي  احلقيقية  الييقييوة  تظهر  وهنا  الآخييير.  الييطييرف  اإىل  ال�سارع 

مب�ساعدة  الجتماعي  الهرمي  للت�سل�سل  كمحددين  ال�سيارات  ركن 

بها  تقاد  التي  ال�رضعة  �سياراتهم،  الزبائن  ينتظر  بينما  زبائنهم. 

بكونهم  بالتباهي  املييرتفييني  للزائرين  ت�سمح  ل�ساحبها  ال�سيارة 

التي  اجلموع  اأمييام  للبق�سي�ض«.  كرماء  و»مانحني  عاديني«  »زبائن 

الأفق  يف  »البور�ض«  �سائق  يختفي  املطر،  مباء  يبتلون  بينما  ت�ساهد 

ويبقون هم ينتظرون �سياراتهم.

خففوا من اآثار تذبذب عمل املطعم، والذي قد يزيد اأ�سعافًا م�ساعفة 

التوتر  بيياأيييام  �سيئ  ب�سكل  ي�سقط  قد  ولكنه  احلييب  عيد  كيوم  بيوم 

ما ل  ال�سارع  اليوم، قد ترى يف  اأي وقت من  لبنان. يف  ال�سيا�سي يف 

يرك�سون  يتم�سون،  ال�سيارات،  يقودون  اأكر،  اأو  �سابًا   25 عن  يقل 

الأر�ييسييفيية.  على  يت�سكعون  اأو  يدخنون  يتحدثون،  يجل�سون،  اأو 

وباخت�سار، يقطنون يف ال�سارع.

عندما  يييبييداأ  عييادة  ال�سيارات  ركيين  خدمة  موظفي  مييع  الييزائيير  تفاعل 

اأو املحل التجاري. ومبا  اأمام املطعم  ال�سيارة للموظف  يعطي الزائر 

مما  ال�سارع،  منت�سف  يف  تتم  هذه  التبادل  عملية  �سيق،  ال�سارع  اأن 

ال�سيارات  اأبيييواق  �سوت  وارتييفيياع  امليييرور  حركة  تعطيل  اإىل  ييييوؤدي 

هذه  طوياًل.  وقتًا  الأميير  ا�ستغرق  اإذا  الحتجاج  من  اأخييرى  ومظاهر 

الذروة  �ساعات  املروري ورتابته بح�سب  التدفق  اإيقاع  العملية حتدد 

ال�سارع  حياة  على  �سيطرته  املطاعم  عمل  يفر�ض  وبذلك  املطاعم،  يف 

اليومية. واأي�سًا يعرف موظفو خدمة ركن ال�سيارات على اأنهم »زعماء 

على  تعتمد  متفاوتة  فعل  بردات  لالحتجاجات  ي�ستجيبون  حمليون« 

حالته  على  تييدل  والتي  �سيارته،  حداثة  ومييدى  ونييوع  املحتج  جن�ض 

املادية وبالتايل على حجم البق�سي�ض الذي ميكن اأن يعطيه للموظف.

وظيفته  تتغري  ال�سائق،  مقعد  املوظف  فيها  ي�سغل  التي  اللحظة  يف 

فيها  يركن  اأن  ميكن  التي  واملييواقييع  الآخييرييين  املوظفني  مع  مقارنة 

اأو  الزبائن  على  مناف�سة  هناك  تكون  اأن  من  بد  ل  ولكن  ال�سيارة. 

حتى على اأماكن ركن ال�سيارات، واإل كيف ي�ستطيع هوؤلء املوظفون 

املييبييا�ييرضة ور�ييسييم  املييراقييبيية  ميين خيييالل  عييلييى ح�س�سهم؟  الييتييفيياو�ييض 

و�سفها  كما  املناطق،  حيث  متخيلة  حدود  ر�سم  من  متكنت  اخلرائط 

اأحد املوظفني، تكون موؤمنة ومراقبة. من خالل املقابالت واخلرائط 

بح�سب  وذلييك  الوقت،  عرب  تتطور  احلييدود  هذه  اأن  علمت  املتخيلية، 

قادرة  معينة  منطقة  حماية  على  تعمل  جمموعة  فكل  ال�سارع،  �سبكة 

على ا�ستيعاب املتطلبات التي قد تواجهها. احلدود بني هذه املناطق 

اأو  مثاًل(  معينة  )�سوارع  م�سبقًا  موجودة  بحدود  ما  ب�سكل  ترتبط 

ب�سكل  وتبدو  وغريها.  الأ�سمنتية  والكتل  كالرباميل،  موؤقتة  عالمات 

غري  لل�سيارات  الزائد  التدفق  حيث  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  وا�سح 

حيث  الفرعية،  ال�سوارع  يف  اأ�سهل  الو�سع  ي�سبح  ولكن  م�سموح 

التجاوزات م�سموحة. وهذه احلدود تتغري كلما جتول موظف خدمة 

خطوطا  بذلك  را�سمًا  فييارغ  موقف  لإيجاد  احلي  يف  ال�سيارات  ركن 

اإليها. مواقف  متخيلة حتدد ال�سارع كما تريد املجموعة التي ينتمي 

ال�سيارات تعّلم ب�سكل دائم، واملوظفون غالبا ما يحمون املوقف الذي 

غر�ض  اأي  اأو  حديدية  قطعة  نارية،  دراجة  اأخرى،  ب�سيارة  يريدونه 

اآخر. ومبا اأن اأوقات الذروة تختلف من مطعم لآخر، فبع�سها ين�سط 

يف وقت الغداء واأُخرى تن�سط بوقت متاأخر من الليل، فاملوظفون قد 

لركن  مواقف  يجدون  ل  عندما  فمثاًل  التجاوزات.  ببع�ض  يقومون 

هذه  تكون  قييد  كييدعييم.  عامة  م�ساحات  ا�ستخدام  يتم  قييد  ال�سيارة، 

ت�سمح  عري�سة  طرقات  تكون  ما  وعادة  قليلة  اأحياء  تبعد  امل�ساحات 

بركن �سيارتني اأو ثالث �سيارات.

ولكن، دور موظف �رضكة ركن ال�سيارات ميتد اإىل خارج اإطار زبائن 

املطعم واملوظفني الآخرين بهدف فر�ض وجوده يف احلي. وعادة ما 

م�ستخدم  وكاأي  تعٍد.  اأي  من  مواقفهم  بحماية  ال�سبان  هوؤلء  يقوم 

لل�سارع، خارج اأوقات عملهم غالبًا ما يكونون ي�ستمعون اإىل الأغاين، 

يلهون بهواتفهم، ويتبادلون النكات. مبعنى اآخر، ي�سكنون ال�سارع. 

ولهجاتهم  و�سلوكهم  مالب�سهم،  اإن  اإذ  احلييي  من  لي�سوا  وكونهم 

بع�ض  يف  ولكن  الطرق،  ب�ستى  الندماج  يحاولون  فهم  تف�سحهم، 

الأوقات يحاولون اكت�ساب بع�ض العرتاف ب�سلطتهم. لذلك، قد جتد 

باملجموعة  وتربطه  الدينية  خلفيته  على  تدل  عالمات  يظهر  بع�سهم 

ب�سوت  يتكلم  الآخييير،  بع�سهم  بينما  املنطقة.  هييذه  على  املهيمنة 

�سعيف يف حماولة اإخفاء لهجته التي غالبًا تكون �سورية.

واإذا كان موظفو ركن ال�سيارات قد يت�ساهلون يف ما بينهم يف بع�ض 

الأمور، فهم لي�سوا كذلك اأبدًا مع الآخرين، خا�سة اإذا كانوا لي�سوا 

ب�سكل  مناطقهم  بتعليم  املوظفون  يقوم  عندها،  احلي«.  »قاطني  من 

اأو  الإطييارات  الزهور،  اأواين  نارية،  دراجات  بكرا�سي،  اأكر  وا�سح 

بب�ساطة عن طريق الإ�سارة لأحدهم باأن مينع من يريد الركن يف هذا 

بع�ض  يظهروا  اأن  ال�سكان  اأو  الييزوار  من  يتطلب  قد  وهييذا  املوقف. 

املهارة يف التفاو�ض على املوقف. ويف حني اأن موظفي ركن ال�سيارات 

ال�سارع  قد تعلموا من ممار�ستهم لهذه املهنة قراءة و�سع حمددات 

الزبائن  اأن  يبدو  الزبون،  حال  على  تدلهم  التي  اجل�سد  واإ�ييسييارات 

يظهرون تنوعًا يف تقبلهم لوجود هوؤلء املوظفني.

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمدون  بيييداأوا  الأحييييياء  �سكان  ميين  العديد 

الأبنية  كانت  حال  يف  الراحة  متنحهم  لأنها  ال�سيارات  ركن  خدمة 

اأبطئ ب�سيارتي بينما اأقرتب من مطعم ال�سو�سي الذي يبعد حيًا واحدًا 

ال�سباب  جموع  بني  اأبحث  �سديقتي.  بيت  الأ�سا�سية،  وجهتي  عن 

بيده  عنه  اأبحث  الذي  ال�ساب  لأجد  الأر�سفة،  على  عادة  يقفون  الذين 

�سيجارة خلف احلائط يتحدث مع �سديقه. اأطلق بوق �سيارتي، فينظر 

اإيل ويبت�سم، يهز براأ�سه ويزيل الكر�سي الذي كان قد و�سعه يف اأحد 

زجاج  اأخف�ض  ابت�سامته،  له  اأرد  ال�سارع.  على  ال�سيارات  مواقف 

واأركن  كل�سي متام؟«  ان�ساهلل  »كيفك،  كالعادة  واأ�ساأله  ال�سيارة  نافذة 

�سيارتي. عزيز يعمل يف خدمة ركن ال�سيارات ل�سالح هذا املطعم منذ 

يعرفني  اأ�سبح  اأنه  اإل  املطعم،  هذا  اإىل  يومًا  اأدخل  مل  اأين  مع  �سنني. 

التي ت�سكن بقرب املطعم.  لبيت �سديقتي  املتعددة  من خالل زياراتي 

لإحد  حجزه  قد  كييان  الييذي  باملوقع  �سيارتي  اأركيين  يدعني  الآن  فهو 

زبائنه مقابل البق�سي�ض الذي اأمنحه اإياه اأحيانًا كرد جميل على ح�سن 

املطعم  زبائن  عدد  قل�ست  قد  القت�سادية  الأزميية  اأن  ومبا  معاملته. 

 20 فييراغ  ميلوؤون  قد  الذين  زبائنه  �سبكة  يو�سع  اأن  من  بد  ل  فكان 

موقفًا لل�سيارات التي ي�رضف عليها يف هذا ال�سارع.

عادة ما نعترب ال�سارع اأنه »م�ساحة عمومية«، »نطاق عمومي« منظم 

حرية  حلماية  املحلية  وال�رضطة  الييدوليية  تخطيط  �سلطات  قبل  من 

يعربان  ل  و»امليييرور«  »العموم«  مفهومي  لكن  للجميع.  فيه  املييرور 

ب�سكل �سحيح عن الواقع. يف بريوت، ل الو�سول اإىل ال�سارع متاح 

للجميع ول »املرور« هو الوظيفة الأ�سا�سية للر�سيف اأو الطريق. يف 

هذا املقال الق�سري، �ساأركز على فئة واحدة من م�ستخدمي ال�سارع، 

وهم موظفو خدمة ركن ال�سيارات. من خالل هذا التحقيق يف اآليات 

مهنة ركن ال�سيارات، وجتارب املوظفني يف هذا املجال وتفاعلهم مع 

الفئات الجتماعية املختلفة، �ساأعر�ض ا�ستخدامات ال�سارع املتعددة، 

قبل هذه  تييوؤدى من  اأدوار  عدة  واحييدة من  املييرور هي  حيث وظيفة 

مهنة  ممار�سة  عن  هذا  بحثي  اأخييرى،  ناحية  من  احليوية.  امل�ساحة 

ركن ال�سيارات ي�سري اإىل اأنه بعيد عن �سغل م�ساحة خا�سة ملمار�سي 

وينفذون  حقيقية  حلاجات  ي�ستجيبون  فهم  ال�سيارات،  ركن  مهنة 

واتفاقات  قييواعييد  على  مبنية  جيد،  ب�سكل  ومنظمة  معقدة  اأعييميياًل 

وا�سحة تنظم عملهم يف ما بينهم وبني م�ستخدمي ال�سارع الآخرين 

كالبائعني والقاطنني يف ال�سارع.

الوهاب  عبد  �سارع  بييرز   ،)1990  -  1975( الأهلية  احلييرب  نهاية  يف 

املرتفة  الفئة  من  الزبائن  من  لكثري  والت�سوق  للرتفيه  راقية  كوجهة 

من خمتلف اأنحاء املدينة. اإ�سافة اإىل اأن الفن املعماري يف احلي الذي 

والتي  اأق�سى،  كحد  الأربييعيية  اأو  الثالثة  بطوابقها  الأبنية  يف  جت�سد 

تعود اإىل اأواخر الفرتة العثمانية )اأوائل 1900(، �سكل موقعًا منا�سباً 

لكن  الفخمة.  التجارية  واملحالت  الفنية  واملعار�ض  الفخمة،  للمطاعم 

الأزقة ال�سيقة، والتي �سممت وبنيت قبل اأن تعتمد ال�سيارة كو�سيلة 

البناء  ال�سيارات يف قوانني  �سبقت وجود مواقف  التي  تنقل، والأبنية 

وكان  ال�سيارات.  ملواقف  بالن�سبة  كابو�ض  اإىل  املنطقة  حولت  احلديثة 

احلرب  من  �سنة  ع�رضة  فخم�ض  بريوت.  يف  العتيادي  ال�سيناريو  هذا 

عاثت ف�سادًا يف البنية التحتية العامة، والزدهار الذي تبع نهاية احلرب 

اأو  �سنتني  خييالل  لبنان.  اإىل  ال�سيارات  من  هائاًل  تدفقًا  معه  اأح�رض 

ثالث �سنوات، ع�رضات ال�رضكات التي تخت�ض بخدمة ركن ال�سيارات 

املت�سوقني  م�ساعدة  مهمة  ال�سبان  من  العديد  اإىل  واأوكييلييت  افتتحت 

الفخمة  املطاعم  من  العديد  �سياراتهم.  ركيين  على  املطاعم  ومييرتييادي 

الأكر  الأماكن  بينما  ال�رضكات،  هذه  مع  تعاقدت  التجارية  واملحالت 

توا�سعًا عادة ما توظف �سابًا ي�سهل اأمور ركن ال�سيارات للزبائن.

الوهاب  عبد  �سارع  ال�سيارات يف  ملمار�سة مهنة خدمة ركن  درا�ستي 

تغطي م�ساحة 300 مرت وحتوي هذه امل�ساحة خم�سة جتمعات خلدمة 

فخمة  مطاعم  تت�سمن  اأنها  كما  اخلريطة(.  )انظر  ال�سيارات  ركن 

كذلك  الواحد،  لل�سخ�ض   $60  -  $25 بني  كلفته  تراوح  طعامًا  تقدم 

وال�ساي.  الفاخر  كالنبيذ  خمييتييارة  منتجات  تبيع  جتييارييية  حمييالت 

بالإ�سافة اإىل البحث املوثق الوا�سع الذي قمت به، اأجريت مقابالت 

�سبه ر�سمية مع 12 �سخ�سًا كالبائعني يف احلي، وامل�رضفني على ركن 

ال�سيارات، واأ�سحاب املطاعم والزوار الذين يرتددون اإىل هذا احلي 

ومناق�سة  عملهم  منطقة  وحماية  بتنظيم  يقومون  كيف  فهم  بهدف 

اأ�سحاب  )ال�سكان،  الأخيييرى  اليي�ييسييارع  متطلبات  و�سط  وجييودهييم 

املحال، املارة، الزوار(.

ركن  خدمة  جتمعات  من  خمتلفة  جمموعات  خم�ض  تقدير  اأقييل  على 

كل  درا�ييسييتييي،  فيها  اأجييريييت  التي  امل�ساحة  يف  تييواجييدت  ال�سيارات 

اأو ثالثة. ال�رضكات  منها جرى توظيفها من قبل جتمع من مطعمني 

امل�سوؤولة عن هذه اخلدمة جرى توظيفها من قبل املطاعم الفخمة، لكن 

لتو�سيع م�سدر رزقهم  اأوجدوا طرقًا  الذين مت توظيفهم قد  ال�سبان 

وزبائنهم،  املحليني،  للبائعني  خدماتهم  تقدمي  طريق  عيين  الهزيل 

قد  يكونوا  بذلك،  البق�سي�ض.  لهم  يقدم  قد  �سخ�ض  واأي  واملت�سوقني 
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ال�سيا�سي  بال�رضاع  تر�سيم احلدود اخلا�سة  قامت ممار�سات  وفيما 

اجل�سدية  تلك  فيها،  والتحكم  احلركة  اأنواع  جميع  بتقييد  والطائفي 

واملتخّيلة، قامت ممار�سات تر�سيم احلدود اخلا�سة بالفن ك�سكل من 

، على حد تعبري مي�سال 
9
املمار�سة املكانية النقدية بخلق »حدود نّقالة«

اأو احتالل مكان »ما بني بني«، وفقًا  اإىل ت�سكيل  دو �سريتو، وهدفت 

لطرح رندل. اإن الأعمال الفنية املنتجة يف خالل بحثي من فيديوهات، 

�رضوط  اأزاحييت  مكانية،  وجتهيزات  ب�رضية،  ومتثيالت  و�سوتيات، 

امل�ساحة  هما  موقعني،  حييدود  بييني  مييا  اإىل  ماديتها  وحييّولييت  احليييدود 

املدينية التي اأجري بحثي حولها، وم�ساحة املعر�ض الذي اأقوم ببنائه. 

تر�سيم  ممار�سات  وتكتيكات  ا�سرتاتيجيات  عر�ض  اإىل  وبالإ�سافة 

باإنتاج  العملية  هذه  �سمحت  ال�سيا�سية،  بالأحزاب  اخلا�سة  احلييدود 

عن  انبثقت  جديدة  مكانية  اأو�ساع  وخلق  احلدود  لرت�سيم  ممار�سات 

اأعاله، مثل »عبور«  مفاو�سة ال�رضوط احلدودية يف املوقع واملذكورة 

حدود املراقبة كن�ساط ب�رضي وج�سماين و�سيا�سي كما يف رواية عتبة 

الفيديو.  وت�سجيل  الت�سوير  ا�ستخدام  خالل  من  ال�سيدتني،  �رضفَتي 

البانورامي  احلي  م�سهد  امتداد  بتو�سيع  هذا  العبور  ن�ساط  و�سمح 

الذي كان مّت تقييده ب�سبب املراقبة )ال�سكل 1(. اإن »ترجمة« لماّدية 

احلدود ال�سوتية اإىل مادية الكلمات التي متكن روؤيتها وقراءتها كما 

يف رواية التاك�سي، هي ترجمة تت�سمن ن�سخ احلوارات والأ�سوات من 

العربية امل�سموعة اإىل املكتوبة، وهي جتري اأي�سًا بني اللغتني العربية 

درجة  الرتجمة  هذه  وك�سفت  وال�سورة.  ال�سوت  وبني  والإنكليزية، 

تطّبع ال�سكان املحليني مع هذه احلدود وعدم مالحظتهم لها، وكذلك 

اأدت اإىل انتزاع هذه الأ�سوات من �سياقها املكاين والزمني الأ�سلي، 

وانهيار م�سافات الزمن واملكان بينها )ال�سكل 2(. اإن » تطابق«  خطوط 

النزوح كما يف رواية الأختني يظهر من خالل اإيجاد اللحظات املكانية 

رحلتيهما  م�سار  وتتّبع  الطريق،  خلريطة  الأختني  ر�سم  يف  للتواأمة 

اأداء وت�سوير  اإىل  التمرين  لقد هدف هذا  الب�رضي.  املدينة  اأفق  فوق 

كما  الق�رضي  النزوح  مرئية  مع  باملقارنة  املرئي،  غري  الأختني  نزوح 

خلف  » الختباء«   اإن  اخلتام،  ويف  و4(.   3 )ال�سكل  الالجئني  حال  يف 

حدود الدارة، من خالل ا�ستخدام املختار الفعلي للم�ستندات الر�سمية 

كاإجابات عن اأ�سئلتي، ك�سف عن التناق�ض والفروقات الكامنة يف اأعمال 

ال�رضد والتمثيل يف كال جمايَل كتابة التاريخ واأعمال الدارة.        

اإن ممار�سات تر�سيم احلدود املتوّفرة من خالل الفن والبحث، ُتفاِو�ض 

بالتق�سيم  تقوم  وهي  يومي.  كفعل  وت�رضُده  حياتي  ك�رضط  احلييدود 

والربط يف الوقت عينه، وتفتح جمالت جديدة يف حقلي الفن واحلياة 

الجتماعية، ويف ما بينهما.

واملجال  الداخلية  املنزلية  م�ساحتهما  بني  احل�سور  اأردت  حييدودي. 

واآليات  ال�سيا�سية  الأحيييزاب  طواقم  حت�رض  حيث  للحي،  اخلييارجييي 

مع  تعاطفًا  ال�سيدتني  اإحييدى  اأبييدت  خمتلفة.  م�سافات  على  املراقبة 

الأخرى  ال�سيدة  اأبدت  بينما  اأمل املوجودة يف حّيها،  ممار�سات حركة 

ومعار�سًة  اجلييديييدة،  الطريق  يف  احلا�رض  امل�ستقبل  تيار  مع  تعاطفًا 

بو�سعي  كان  اإن  ال�سيدتني  من  كاًل  �ساألت  حّيها.  يف  املوجودة  للحركة 

التقاط �سور لل�سارع من على �رضفتيهما. �سمَحت يل اإحدى ال�سيدتني 

ال�سورة هذه  اطار  �َسم 
َ
ر لل�سارع، بحيث  بالتقاط �سورة واحدة فقط 

للمراقبة  كامريا  وجييود  ب�سبب  احلي  يف  ت�سويره  اأ�ستطيع  ما  حييدود 

مثبتة على املبنى املقابل. اأما ال�سيدة الثانية فاأ�سارت اإىل كامريا املراقبة 

بت�سويرها،  يل  و�سَمَحت  �رضفتها  من  مقربة  على  �سجرة  على  املثبتة 

اإمنا بحذر. ثم ُجلُت لحقًا يف ال�سيارة م�ستخدمًا كامريا فيديو ممّوهة، 

اخلا�سة  املييراقييبيية  اآليييييات  جانب  اإىل  امليييرور  حلظات  بت�سجيل  وقمت 

بامليلي�سيا، والتي ذكرتها ال�سيدتان �سابقًا، واإىل جانب ال�رضفتني حيث 

كنت اإلتقطت �سورًا لل�سارع. 

التاك�سي  �سيارات  داخييل  يف  اخلا�ض  �سبه  املكان  يف  ح�رضت  ثانيًا، 

مفاو�سة  بهدف  واملزرعة،  اجلديدة  الطريق  بني  تعرب  التي  العديدة 

الأغنيات  ا�ستخدام  حييال  يف  كما  لييي»اليي�ييسييوت«،  احليييدودي  الن�ساط 

واخلطابات ال�سيا�سية والطائفية كمادة �سدامية عرب امل�ساحات. �ساألت 

الرحلة  بت�سوير  وقمت  القيادة،  اأثناء  اإليه  ي�ستمعون  عّما  ال�سائقني 

ال�سمع  اإىل  ت�سل  التي  وتلك  ال�سيارات،  داخل  امل�سموعة  والأ�سوات 

من ال�سوارع يف اخلارج. وبعد اأن اأوقفتنا قوى الأمن الداخلي التابعة 

�سريًا   
ٍ
بجولة قمت  بالت�سوير،  قيامي  من  الهدف  عن  للتحري  للدولة 

على الأقدام عرب املنطقتني، م�ستخدمًا اآلة ت�سجيل �سوتي خمفّية.

مفاو�سة  بهدف  منزليهما،  يف  وزوجيهما  تواأمني  اأختني  بني  ثالثًا، 

متزوجتان  الأختان  هاتان  بي»النزوح«.  اخلا�ض  احلييدودي  الن�ساط 

ال�سكن مع  من رجلني يتبعان انتماءات �سيا�سية خمتلفة. ومن خالل 

زوجتيهما، �سار الزوجان يعي�سان يف املناطق »اخلطاأ«، اأي يف الأحياء 

امل�ستقبل  تيار  يف  الييزوجييني  اأحييد  ويعمل  �سيا�ساتهما.  تعاك�ض  التي 

ويعي�ض يف املزرعة )برج اأبي حيدر(، ويعمل الآخر مع حزب اهلل وحركة 

اأمل ويعي�ض يف الطريق اجلديدة. لذلك، قررت الأختان تبادل املنزلني 

مع  الزوجني  من  كل  انتماء  ليتطابق  اجلديدة،  والطريق  املزرعة  بني 

ر�سم  الأختني  اإىل كل من  فيها. وقد طلبُت  يقطن  التي  املنطقة  انتماء 

با�ستخدام  الآخيير  املنزل  على  والعثور  املنزلني،  بني  للطريق  خريطة 

كامريا الفيديو من على ال�سباك يف كل من املنزلني.

الأزميينيية  وبييني  وال�سيا�سية،  الثقافية  التمثيل،  اأ�ييسييكييال  بييني  رابييعييًا، 

الن�ساط احلدودي اخلا�ض  اأعمال  اإظهار  املا�سية واحلا�رضة، بهدف 

منطقة  يف  حييايل  خمتار  �سخ�سية  بني  حييوار  ببناء  قمت  بييييي»الإدارة«. 

املختار  �ساألت  هيك«.  »الدنيي  م�سل�سل  من  خيايل  وخمتار  املييزرعيية 

احلايل عن الأعمال واحلدود الإدارية وعن تاريخ املنطقة، وعن راأيه يف 

املختار اخليايل.

ُيخَلق من خالل  الييذي  املكان »ما بني بني«  فيياإن  رنييدل،  بح�سب جاين 

مكانية  كممار�سات  ي�ستغل  معينة،  هند�سية  م�ساريع  اأو  ما  فني  عمل 

الثنائية،  املواقف  يف  التفكري  باإعادة  وي�سمح  العام،  املجال  يف  نقدية 

6؛ ويف نهاية الأمر، كما اأجادل، 
والأنظمة املعرفية، وال�رضوط املكانية

وفييوهييان- بيياركيير  ويييطييرح  معينة.  حييدودييية  مييواقييع  مفاو�سة  يتيح 

ويليامز، اأنه وبهدف حتدي املخيلة ال�سيا�سية للجيوبوليتيكيا احلديثة 

وللحدود، ل بد لنا من التفكري يف البدائل املكانية للحدود، مثل الهام�ض 

يف  بحثي  خالل  يف  �سغلُتها  التي  بني«  بني  »ما  الأماكن  اإن   .
7
والعتبة

من  بالن�سحاب  يل  �سمحت  كتكتيكات  رئي�ض  ب�سكل  عمَلت  بييريوت، 

امل�ساحة العامة املدينية كا�ستجابة حل�سور خمتلف القوى ال�سيا�سية 

هذه  يف  احل�سور  عينه  الييوقييت  يف  يل  اأتيياحييت  كما  فيها،  تتحكم  التي 

اأن »اأثق« يف الأ�سخا�ض   
ّ
الأماكن العامة. ويف هذه الظروف، كان علي

هذه  اأمنت  وقد  »الداخلية«،  اأمكنتهم  ل�سغل  الفر�سة  منحنوين  الذين 

من  ُمِنح  الييذي  بني«  بني  »ما  املوقع  هذا  اإن  احلماية.  من  نوعًا  الثقة 

خالل الثقة، ولفرتة زمنية ق�سرية، يهيئ الإمكانية ملمار�سات بديلة يف 

املكان العام املديني، توّفر اإمكانات مكانية جديدة من خالل املمار�سات 

الفنية يف اأوقات ال�رضاع. لقد قمت يف هذا املقال، بو�سف القيود على 

املدينية جلهة عالقتها بح�سور  العامة  امل�ساحة  املكانية يف  املمار�سات 

الأحزاب ال�سيا�سية و�سيطرتها، لكن هذه القيود ت�سمل اأي�سًا عوامل 

اأخرى ل بد من اأخذها بعني العتبار، مثل �سلطة الدولة، وراأ�ض املال، 

بني  »مييا  مبكان  املنادي  البديل  لالقرتاح  وميكن   .
8
اخلا�ض والقطاع 

اإما كمكان  للمقاومة:  كتكتيكات  يعمل يف اجتاهني خمتلفني  اأن  بني«، 

�سلبي للمقاومة ميكن الن�سحاب اإليه، اأو كمكان نا�سط للمقاومة ميكن 

التفاو�ض عربه من خالل املطالبة مبوقع يف املمار�سات الدميوقراطية، 

واحلقوق يف امليدان العام.

ما هي ممار�سات تر�سيم احلدود اخلا�سة بال�رضاع ال�سيا�سي والطائفي 

املوجود يف امل�ساحة العامة املدينية؟ وما هي ممار�سات تر�سيم احلدود 

اخلا�سة بالبحث والفن، الفاعلة يف املكان العام املديني، يف حماولتها 

مفاو�سة، وتوثيق، وحتويل و�رضد اآليات ال�رضاع؟

من عام 2009 وحتى عام 2013، با�رضُت بالعمل يف م�رضوع بحث فني 

�سمن احلدود الإدارية ملنطقة املزرعة يف بريوت، وحتديدًا يف منطقتي 

ا�ستباكات  �سهدتا  واللتني  املتجاورتني،  واملزرعة  اجلديدة  الطريق 

املزرعة  �سارع  عند  و2008   2007 عامي  يف  عنيفة  و�سيا�سية  طائفية 

املنطقتني عن  يف�سل  مادي  كان مبثابة خط حدودي  والذي  الرئي�ض، 

عرب  ال�سكان  مع  العمل  طريق  عن  امل�رضوع  وُنّفَذ  البع�ض.  بع�سهما 

املنطقتني، يف اأمكنتهم اخلا�سة والداخلية ومنها، اأي منازلهم، حمالهم، 

الأحيياديييث،  واإجييييراء  زيييارتييهييم،  خييالل  وميين  و�سياراتهم،  مكاتبهم، 

واملقابالت، والتمارين البحثية معهم عرب و�سائل خمتلفة. وقد هدفت 

هذه الو�سائل اإىل ال�ستعالم عن تاأثري الو�سع ال�سيا�سي على ممار�سات 

واختبار  احلييدود،  حتول  وكيفية  اليومية،  وحياتهم  املكانية  ال�سكان 

التفاعل بني احلدود املادية والالمادية. وي�سكل هذا التحقيق حماولة 

مني لتتّبع التحول من احلدود كمفردة ا�سمية، اإىل »تر�سيم احلدود« 

كفعل، كما يطرح كل من األك�سندر ديرن وجو�سوا هايغن يف حقل علوم 

. ويلحظ طرحهما انت�سار منطق وممار�سات تر�سيم احلدود يف 
1
احلدود

جمال احلياة الجتماعية، بالإ�سافة اإىل تغرّي مادية احلّد ومواقعه من 

اإىل م�ساحات املدينة، كنتيجة  التقليدية التي تتحكم باحلدود،  املراكز 

للعوملة، والتكنولوجيا، والأمن، وممار�سات املراقبة وال�سيادة. واآتي 

ال�سيا�سي  اليي�ييرضاع  م�ساألة  اإىل  احلييدود  تر�سيم  حييول  النقا�ض  بهذا 

امل�ساحات  يف  واملمار�سات  اليومية  واحلياة  بريوت،  يف  الطائفي   –
حمددة  اأنييواعييًا  احلييدود  تر�سيم  ممار�سات  واأعترب   .

2
املدينية العامة 

وامليلي�سيات  لل�سكان  العائدة  تلك  وخا�سة  املكانية،  املمار�سات  من 

 – كما اأعتربها 
3
وال�سيا�سيني، �سواء اأكانت تكتيكات اأم ا�سرتاتيجيات

ممار�سات مكانية نقدية – وخا�سة تلك املتعلقة بالفن والبحث، والتي 

احلياة  يف  للمقاومة  و�سائل  مبثابة  وتعمل  ال�رضاع،  اآليات  تفاو�ض 

. كذلك اأقرتح التفاو�ض وال�رضد كجانبني رئي�َسني ملمار�سات 
4
اليومية

تر�سيم احلدود يف بريوت اليوم، وذلك جلانبيهما الزمني والال/مادي 

يف �سناعة وعبور احلدود.

اإن وجود وممار�سات الطواقم التابعة ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية )اأو 

امليلي�سيات( والعاملة يف امل�ساحات العامة املدينية منذ 2005، قد حّول 

داخلية  جمالت  اإىل  »م�سرتكة«،  اأنها  يفرت�ض  التي  العامة  امل�ساحات 

اأثر هذه  اإىل ال�سيطرة. وات�سع  ُت�ستخدم للممار�سات احلزبية الهادفة 

املمار�سات احلزبية لي�سمل امل�ساحات الداخلية واملنزلية لل�سكان، عرب 

امتداد مبا�رض )مادي( وغري مبا�رض )ل مادي/عاطفي(. وبناًء عليه، 

والعام  والداخلي،  واخلييارجييي  واخلييا�ييض،  العام  بني  احلييدود  تكن  مل 

فة، بل خا�سعة 
ّ
واملنزيل، واحلياة املنزلية واخل�سو�سية، ثابتة اأو معر

للتفاو�ض والتمدد اإىل ما بعد نطاق املجالت املكانية املذكورة. وتتحدث 

وكي»قيمة  �سيا�سية«،  كاإمكانية  »اخل�سو�سية  عن  �سكوايرز  جوديث 

باأن  تعترب  فاإذ   ،
5
الو�سوح« مكتملة  راديكالية  تعددية  لنمو  �رضورية 

تتغري  ع�رض  يف  حتدث  املكانية  واملمار�سات  العي�ض  يف  احلالية  طرقنا 

فيه تعريفات اخلا�ض/العام با�ستمرار بحيث ي�سعب التمييز بينهما، 

ومل تعد فيه اخل�سو�سية م�سمونة �سمن احلدود املنزلية. ويف �سياق 

النق�سامات ال�سيا�سية واملكانية يف بريوت والتحكم يف امل�ساحات العامة، 

امل�ساحات  اإىل  الو�سول  يل  تتيح  عمل  طريقة  ت�سكيل  اإىل  بحثي  يهدف 

العامة املدينية واحل�سور فيها انطالقًا من م�ساحات ال�سكان الداخلية، 

اإرادة  تعاك�ض  ن�ساطات  تت�سمن  التي  والبحثية  الفنية  املمار�سات  عرب 

طواقم الأحزاب ال�سيا�سية، مثل التقاط ال�سور، والفيديو والت�سجيالت 

البحث  يهدف  وتاليًا،  العام.  املكان  يف  املالحظات  وتدوين  ال�سوتية، 

لل�سكان،  ال�سيا�سية  الختالفات  باحل�سبان  تاأخذ  طريقة  اعتماد  اإىل 

ال�رضاعات  يف  جتاربهم  ب�رضد  يقومون  فيما  وذاتياتهم،  ومواقعهم 

ال�سيا�سية – الطائفية. وتعمل هذه الطريقة �سد قيود احلدود، وتقاوم 

ل�سبغة  طغيان  ومن  جغرايف،  ثبات  من  العادة  يف  احلييدود  تطرحه  ما 

فقط.  واحدة  �سيا�سية  ل�رضدية  تقدمي  ومن  واحييدة،  وثقافية  �سيا�سية 

اإن طريقة البحث كممار�سة لرت�سيم احلدود بني امل�ساحات،  وبالتايل، 

�سواء كانت خا�سة اأم عامة، وداخلية اأم خارجية، قد �ساعدت يف تخطي 

ت�سكيل  يف  اأي�سًا  ولكن  للموقع،  ال�سيا�سية  والقيود  املادية  ال�رضوط 

اأنواع اأخرى من احلدود/تر�سيم احلدود كما هو مبنّي يف ما يلي.

الطريق اجلديدة واملزرعة،  ال�سكان يف  اأجريتها مع  التي  التمارين  اإن 

الأحيييزاب  متار�سها  التي  احلييدودييية  والأن�سطة  اليي�ييرضوط  حييددت  قييد 

ال�سيا�سية، ورّكَزت بحثي )وكذلك اأنا( يف مكان »ما بني بني«.

اأوًل، بداأت عند عتبة �رضفَتني عائدتني ل�سيدتني تعي�سان يف جتاور �سديد 

يف احلي ذاته )بربور( يف املزرعة، بهدف مفاو�سة الي»املراقبة« كن�ساط 
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»فييربك«،  تاأ�سي�ض  يف  �سارك  وم�سّمم.  فنان  حاف�سه؛   حممد 

الت�ساركية  البحثية   بامل�ساريع  خمت�سة   تعاونية   موؤ�س�سة 

املتعلقة بالفن والت�سميم  يف املخيمات الفل�سطينية يف ال�رضق 

الأو�سط واملجّمعات ال�سكنية يف لندن. ح�سل على دكتوراه يف 

الت�سميم الهند�سي من كلية بارتليت للهند�سة املعمارية يف كلية 

لندن اجلامعية. وهو حما�رض يف الهند�سة املعمارية يف جامعة 

نروي  »اأن  اإعيييداد:  يف  �سارك  املتحدة.  اململكة  بيكيت،  ليدز 

بريوت من حدودها« )موؤ�س�سة هرنيت�ض بول، 2011( و�سارك 

يف كتابة »جلوء خالق« وهو  م�رضوع لفربك )تدوين، 2014(. 
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منى حرب؛ اإ�ستاذة م�ساعدة للدرا�سات املدينية وال�سيا�سة يف 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وحمررة م�ساعدة ملجلة »جدلية« 

الإلكرتونية. كتبت و�ساركت يف كتابة موؤلفني عن نظام حزب 

بييريوت  �ساحية  يف  الأخييالقييييية  الت�سلية  وعيين  اخلدماتي  اهلل 

البلدية وا�سرتاتيجيات  اجلنوبية. تعمل حاليًا على احلوكمة 

http://aub.academia.edu/MonaHarb .املدن يف لبنان

عالمات احلركة املتغرية تلك قراءة اأكر دقة ومعقدة للبلدة تتعار�ض 

مع التجان�ض الذي توحي به لفتات املتاجر.

طالبني  م�رضوعا  ل 
ّ
يكم لييبييريوت،  حميياذييية  بلدة  وهييي  احلييازمييييية،  يف 

القراءات املحتملة ملكان واحد. من  البع�ض ليظهرا تعددية  بع�سهما 

جهة، ير�سم علي اأبو طبيق خريطة للم�سبحة التي حتمل �سليبًا، والتي 

يعلقها ال�سكان داخل �سياراتهم املركونة يف ال�سارع. تظهر خريطته 

الهوية امل�سيحية امل�سيطرة يف املنطقة، مبا اأّن معظم ال�سيارات حتمل 

بائعات  حركة  عطوي  �سينثيا  تر�سم  ثانية،  جهة  من  الإ�ييسييارة.  هذه 

الهوى اللواتي يتجولن يف ق�سم معني من اأحد �سوارع املنطقة �سباح 

القراءة  اإّن  �سياراتهم.  املكان يف  زبائن ميرون يف  بحثًا عن  اأحد،  كل 

املتوازية لهذه اخلرائط تظهر تعقيد املمار�سات املكانية التي تت�سكل 

منها الف�ساءات والهويات.

ملمار�سات  ميكن  كيف  لنا  تظهر  للزعيرتية  و�سعت  اأخييرى  خريطة 

النا�ض املكانية اأن تكون متعددة الأوجه. يظهر وليد حداد كيف تنق�سم 

هذه املنطقة ال�سيعية اإىل اأرا�ضٍ اأ�سغر يتحكم يف كل منها تاجر ي�رضف 

اأمني وع�سكري  املخدرات يف منطقته، حتت حماية نظام  على توزيع 

الفنار امل�سيحية، عرب  خا�ض به. ترتبط املنطقة بطريقة معقدة ببلدة 

فيها  تكر  بالتايل جغرافية معقدة  وتنتج  والتجارة،  التعليم  خدمات 

جمموعة من التفاعالت الر�سمية وغري الر�سمية.

تعرف الرابية باأّنها منطقة راقية خارج بريوت. اختارت رومي ال�سياح 

التي  املييواد  على  الرتكيز  عرب  للبلدة  الراقية  لل�سمات  خريطة  و�سع 

 .)35 )�ييض.  بال�سارع  عالقتها  وكذلك  املباين،  واجهات  منها  �سنعت 

حتلل بالتايل و�سع البلدة من خالل كلفة مواد البناء فيها، والعالقات 

املختلفة للمباين مع ال�سارع العام. تظهر اخلريطة كيف اأن الرابية هي 

الدخل  بييذوي  واخلا�سة  احل�رضية  امل�سّورة  التجمعات  من  جمموعة 

العايل، حيث ل يتم ا�ستخدام ال�سوارع اأو اختبارها.

عن  خربوطليان  لييوري  تربهن   ،)35 )�ييض.  الزلقا  عن  خريطتها  يف 

البيوت  عدد  عن  خريطة  ر�سم  عرب  احلي  يف  الأرمنية  الهوية  �سيطرة 

الأرمنية يف كل مبنى. كذلك ت�سع خريطة للمتاجر التي يتكلم اأ�سحابها 

ويتم  بكرة،  ت�ستخدم  احلي  �سوارع  اأّن  كيف  تظهر  الأرمنية.  اللغة 

اختبارها من قبل ال�سكان الذين ميار�سون ريا�سة امل�سي، اأو ينزهون 

طبقات  عن  خريطتها  تك�سف  اجليييدران.  على  ير�سمون  اأو  كالبهم، 

متعددة للممار�سات املكانية يف حي هو يف العادة متجان�ض دينيًا.

ب�سكل عام، تتوافق هذه التجربة الأخرية يف و�سع خرائط للهويات 

يف الف�ساءات العامة للمدينة ب�سكل اأف�سل مع قراءتنا وحتليلنا ملدنية 

يف  طالب  لكل  وبالطبع،  عليها.  واملتنازع  حولها  املتفاو�ض  بييريوت 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت �سخ�سيته اخلا�سة التي تدفع اخلريطة 

التي ي�سعها باجتاه اأو اآخر، وهو اأمر يجب اأخذه بعني العتبار عند 

الطالع على ت�سوراتهم عن الأحياء التي يعي�سون فيها.

بو�سع  مهتمون  غربية  واأحييمييد  فييواز  ومنى  اأنييا  طويلة،  فييرتة  منذ 

 ،2011 بييريوت. يف خالل عملنا عن الأميين يف عام  خريطة للطائفية يف 

مقارنة  الطائفية  حول  مطولة  لنقا�سات  نتيجة  كانت  خريطة  ن�رضنا 

طول  على  بريوت  يف  الطابع  دينية  مباين  اخلريطة  و�سملت  بالتدّين. 

خط التما�ض من م�ساجد وكنائ�ض. كتبنا حينها ن�سًا مرافقًا للخريطة 

�سددنا فيه على عدم ر�سانا عن هذا الأ�سلوب يف ر�سم اخلرائط الذي 

يج�سد املوؤ�س�سات الدينية كموؤ�رضات على الطائفية، ويخفي النقا�سات 

واملفاو�سات التي حتدث يف الف�ساءات املحيطة به. بالفعل، فاإّن وجود 

املكان،  هذا  طائفة  على  اإ�سارة  يعطي  ل  ما   
ّ
حي يف  كني�سة  اأو  م�سجد 

ف�ساًل عن التوافق والتجان�ض الديني.

اأكملنا عملنا، وانتقلنا اإىل ر�سم خرائط للعالمات ال�سيا�سية – الطائفية 

التي  التربعات  و�سناديق  والر�سومات  والأيقونات،  الأعييالم،  مثل 

ت�سري اإىل جمموعة طائفية بعينها. هذا املنهج يوؤدي اإىل تاأكيد �سيطرة 

الكالم  اإعييطيياء  بييدون  معنّي،  ف�ساء  يف  طائفية   - �سيا�سية  جمموعة 

بر�سم  ديب  كذلك قمت مع لرا  اأخرى.  مكانية  ملمار�سات ومتطلبات 

ومكانية  اجتماعية  ملمار�سات  بييروزًا  اأقل  اأ�سكال  فيها  تظهر  خرائط 

م�رضوبات  تبيع  ل  التي  واملطاعم  املقاهي  خا�ض  – ب�سكل  اأخالقية 

كحولية وتقدم نف�سها بو�سفها »حمافظة«. هنا اأي�سًا، ركزت النتيجة 

اإىل  التطرق  دون  وميين  الدينية،  املجموعات  من  حمييددة  اأنييواع  على 

التنّوع، والتعددية، والفروق والتناق�سات يف املمار�سات املكانية التي 

تعود للطائفية يف املدينة.

يف حماولت اأحدث، ُطلب من طالب اجلامعة الأمريكية يف بريوت ممن 

يتابعون �سف »نظريات املدن« )Urban Theory( يف خريف 2014 - 

2015 مع منى حرب، بر�سم خرائط للعالمات التي ت�سري اإىل الهوية 

يف الأماكن العامة داخل الأحياء التي يعي�سون فيها. وتعمدنا اأن تكون 

العالمات  لئحة  من  جييزءًا  وال�سيا�سية  والدينية  الطائفية  العالمات 

الأخرى التي طلبنا منهم ومنهن و�سع خرائط لها. لقد ُكلفوا بو�سع 

املباين  املثال  �سبيل  )على  املتحركة  وغري  الدائمة  للعالمات  خريطة 

الأحزاب  مكاتب  مثل  الوا�سحة  الهويات  ذات  واملوؤ�س�سات  الدينية، 

ال�سيا�سية او املنظمات غري احلكومية(، وكذلك التعرف على عالمات 

لها،  ب�رضي  اأو  مييادي  وجييود  ل  التي  العالمات  اأي  اخلفية،  الهوية 

و�رضيعة الزوال، مثل الأ�سوات اأو حركة الأ�سخا�ض اأو الآليات.

خرائط  ميين  بالذكر  جييديييرة  اأمثلة  املن�سور  ميين  اجلييزء  هييذا  ت�سمن 

الطالب. فهي ت�سلط ال�سوء على كيف اأن بريوت الكربى هي مدينة 

اإنتاجها احلروب والنزاعات  متنازع عليها، مع حدود تنتجها وتعيد 

وكذلك هوياتنا املتعددة )الدينية، والطائفية، وال�سيا�سية، واجلن�سية، 

اإلخ( التي حتدد ممار�ساتنا  والأخالقية، والجتماعية والقت�سادية، 

املكانية اخلا�سة بف�ساءات بريوت العامة و�سوارعها.

اإّن املمار�سات املكانية يف الف�ساء العام اخلا�ض باأحياء بريوت املكتظة 

حيث تعي�ض جمموعات طائفية متنوعة، تختلف عن تلك املوجودة يف 

جتان�سًا  اأكر  جمموعات  فيها  تعي�ض  التي  الكربى  بريوت  �سواحي 

طائفيًا. يف املكان الأول تكون الإ�سارات اإىل الهوية اأكر جتمعًا وتنوعًا، 

مع ميل �سديد للعالمات ال�سيا�سية -الطائفية التي تظهر ب�سكل حاد يف 

ال�سوارع والتقاطعات الرئي�سية. جند اإحدى النتائج املثرية يف خريطة 

و�سعتها ثريا فتح اهلل ملنطقة عائ�سة بكار، حيث حتدد املناطق الفرعية 

ال�سنية وال�سيعية يف احلي الذي تعي�ض فيه، عرب ر�سم خريطة لأ�سوات 

كلما  املختلفة  الأق�سام  يف  ي�سمع  الذي  الر�سا�ض  واإطييالق  املفرقعات 

اأطل اأحد زعماء الأحزاب يف خطاب متلفز، عادة يتم بثه عرب مكربات 

عرب  اليي�ييسييارع.  يف  مبا�رضة  مو�سوع  بييث  جييهيياز  خييالل  ميين  لل�سوت 

العالمات ال�سوتية، تظهر احلدود واملناطق التي حتدد احلي وتق�سمه 

ال�سكان  يعرفها  خمتلفة  وتقاطعات  ومبانٍ  و�ييسييوارع،  مناطق،  اإىل 

جيدًا، ويتنقلون بينها بحذر ا�ستنادًا اإىل م�ستوى التوترات الطائفية.

يف خريطتها ل�سوق املن�سورية القدمي )�ض. 35(، تر�سم لونا عيزراين 

وا�سح  ب�سكل  كا�سفة  ال�سارع،  طييول  على  املتاجر  لأ�سماء  خرائط 

اإ�سم نيقول،  عن هوية املكان امل�سيحية والغربية )مثاًل متاجر حتمل 

رفائيل، اإلفي�ض، اإيال، بولني، مارون، اآجنيل، جوين، �رضبل، رونالد، 

بالعائلة  املرتبطة  الهوية  وكذلك  مار�سيل(،  جييورج،  �سريج،  اإتيينييا، 

احلاج،  عائالت:  ثالث  اأ�سماء  حتمل  التي  املتاجر  )مثاًل  كبري  ب�سكل 

املرتبط  للهوية  الوا�سح  الأ�سا�ض  هذا  اإىل جانب  وخييوري(.  وواكيم 

�سد  حم�سنة  لي�ست  البلدة  اأّن  عيزراين  تربهن  امل�سيحية،  بالعائلة 

تدفق الالجئني ال�سوريني اإىل لبنان منذ بداية احلرب ال�سورية يف عام 

امل�ساة  ال�سوريني  بالتايل تر�سم خريطة حلركة الالجئني  2011. هي 

عرب �سوارع ال�سوق، طالبني امل�ساعدة اأو بحثًا عن عمل، وكذلك تظهر 

التي ي�سلكها  الطريق  التي يتجمعون فيها. عرب ر�سم  التقاطعات  كل 

خالل  من  اخلريطة  متنحنا  فيها،  يتوقفون  التي  والنقاط  الالجئون 

ب
حر

ى 
من
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التاأثري على التخطيط املديني

كم�ساحات  دورهييا  تاأدية  على  امل�ساحات  هييذه  مواظبة  من  الرغم  على 

اجتماعية للعب، فاإن بع�سًا منها ُمهّدد با�ستمرار. هناك تناق�ض وا�سح 

بني اأنظمة احَلوَكمة املدينية )مثل حقوق امللكّية وقوانني التخطيط( من 

جهة، وبني املمار�سات التعطيلّية واملقاِومة التي حتدث يف هذه املواقع من 

جهة اأخرى. وتتيح ق�س�ُض كّل من املالعب املذكورة قراءات ذات دللت 

التي  ال�سيا�سات  بلورة  العام، وبالتايل  للمجال  كيفّية فهمنا  مهّمة على 

يجري اإقرارها لتاأمني ا�ستمرارية هذه امل�ساحات وغريها من امل�ساحات 

بوجود  العييرتاف  اإىل  الييقييراءات  هييذه  وتدفعنا  املدينة.  يف  الجتماعية 

اجلماعي  النطاق  ذات  البديلة«  امللكّية  يف  »اأحقّية  بلوملي  ي�سّميها  ما 

يتمّتعون   - هييوؤلء  القدم  كرة  لعبو   - فال�سباب   .)Blomley 2004(

باأحقّية م�رضوعة يف هذه املواقع، مدفوعني بامل�سلحة اجلماعّية. وترتكز 

م�سلحتهم اجلماعّية بامللكّية على ال�ستخدام واحلاجة املتاأ�ّسلة، وهي 

يكمن  اللعب  دور  ولعّل  املحّلي(.  املجتمع  يف  )متجّذرة  حمّلية  م�سلحة 

ال�سباب  يتحّدى  باللعب،  املقّيدة  غري  رغبتهم  ممار�سة  خالل  فمن  هنا. 

اإحدى املمار�سات الأكر ر�سوخًا يف مدن اليوم: َو�سم املناطق اإما عاّمًة اأو 

خا�ّسًة، بح�سب ملكّية العقار، وبالتايل اإغالق كثري من امل�ساحات نتيجًة 

املخّططني/ات  اإىل  اليوم  موّجهة  الدعوة  اإذًا،  خا�ّسًة.  ملكّيًة  لتعليمها 

ومديري املدينة لّتباع مثال ال�سباب، ولإدراك اأن الأحقّية يف امل�ساحة ل 

حتتاج اأن تتجاوز املخّيلة املرتكزة على التمّلك وح�سب، بل توِجب ذلك.

كيف نفهم ممار�ضات ال�ضباب؟

هذه  يف  املختلفة  امل�ساحية  ال�سباب  ممار�سات  اأن  البحث  هذا  يثبت 

املالعب، تتحدى خطاب امللكّية ال�سائد، بهدف حماية حقهم يف لعب 

كرة القدم بحرّية يف اخلارج وبالقرب من م�ساكنهم. وتّت�سم اأحقّية 

على  وكتابات  �ِسباك،  �سكل  على  ملحوظة،  غري  مادّية  باآثار  هييوؤلء 

اجلدران، ومعامل حدود امللعب املر�سو�سة على الأر�ض بالغرافيتي، 

اخلريطة(.  )راجع/ي  العديدة  التجاوزّية  املمار�سات  من  وغريها 

اإعييادة  اإىل  واملبا�رضة،  الهادئة  الفردّية،  املمار�سات  هييذه  وت�سعى 

توزيع الفر�ض على �سكل حيازة امل�ساحات للعب فيها.

ويف املقابالت، عرّب كثري من ال�سباب عن الإحباط نتيجًة ل�سطرارهم 

اإىل حجز املالعب الر�سمية، واخل�سوع لقواعد حتّدد ما يجب فعله 

عفوية  ممار�سة  اإىل  �سعيهم  ويف  اخلا�ّسة.  املالعب  يف  فعله  عدم  اأو 

فاتهم 
ّ
ت�رض ال�سباب  هييوؤلء  يبني  اخلارجية،  امل�ساحة  يف  وتلقائية 

العقود  من  بدًل  والتفاو�ض،  باملثل  املعاَملة  مبداأ  على  وممار�ساتهم 

والقواعد الثابتة. 

املالعب  يف  والتحّكم  ال�سيطرة  ممار�سات  ال�سباب  يتحّدى  كذلك 

ن 
ّ
وتت�سم اليها.  الدخول  من  للحّد  امل�ستخَدمة  والتدابري  ة، 

ّ
البلدي

ل�سبط  و�سياجات  ارتييفيياعييًا  اأكييير  جيييدران  ت�سييد  الييتييدابييري  هييذه 

حلاملي  الدخول  اإتاحة  احلييالت،  بع�ض  يف  ييروى 
ُ
ي وكما  التجاوز، 

معّينة.  زمنية  اإطييارات  ويف  حمييدودة  مناطق  اإىل  ة 
ّ

خا�س ت�ساريح 

ة احرتافّية يف بريوت و�سواحيها املجاورة 
ّ
هناك ثالثة مالعب بلدي

كانت  ييود(، 
ّ
حييم بييرج  وملعب  الريا�سية  املدينة  البلدي،  )امللعب 

جميعها قواعد ع�سكرية خالل احلرب الأهلية، وهي تخ�سع اليوم 

مباريات  ُتقام  اللبناين. وحاليًا،  اجلي�ض  قبل  من  م�سّددة  ل�سيطرة 

ودورات احرتافية حمدودة جدًا يف هذه املالعب. لكن امللعب البلدي 

ود الواقعني يف منطقتني بكثافة �سكانية عالية، لطاملا 
ّ
وملعب برج حم

التجاوز من قبل  اأو  التفاو�ض  اإما من خالل  للدخول  كانا متاَحني 

ال�سياجات،  فوق  الأطفال  يقفز  كذلك  القاطنني يف اجلوار.  الأهايل 

على  يلعبون  اأو  الدخول،  اأجل  من  اجلييدران  ويحدثون فجوات يف 

اأطراف امللعب الأ�سا�سي. 

قراءة الأحياء: ق�ض�ش من امللعب

من  مببادرات  ت�سّكلت  التي  الت�سعة  القدم  كرة  مالعب  مبعاينة  قمنا 

 بغر�ض لعب كرة القدم، وهي تقع يف املناطق التالية: حر�ض 
ّ
اأهايل احلي

النبع،  راأ�ض  الغميق،  خندق  الكرنتينا،  الكول،  جلول،  اأر�ض  القتيل، 

الأحياء  قييراءة  وتتيح  اجلناح.  منطقة  يف  وملعبان  اليا�ض  مار  خمّيم 

التاريخي  ال�سياق  ال�سباب يف  اأحقّية  مَبَو�سعة  املالعب  التي تقع فيها 

يف  الزمني  ال�رضيط  يف  ملعب  لكل  مف�ّسلة  قييراءة  وتتوّفر  واملديني. 

عة:
ّ

ال�سفحة )�ض. 40 - 43(. ويف ما يلي، نورد ُمقتطفات مو�س

الكرنتينا، اآثار احلرب

 
ّ
يثبت مثال الكرنتينا جهدًا جماعيًا �سابًا ل�سنع ملعب لكرة القدم، يف حي

رت 
ّ
1994، قر اآثار احلرب الأهلّية القا�سية. ففي عام  ي�سارع لتخّطي 

 اخل�رض« حتويل بقعة اأر�ض خالية، هي موقع 
ّ
جمموعة من �سّبان »حي

ملعب  1976،اإىل  عام  يف  بالكامل  امليلي�سات  هدمته  اأرمني   
ّ
حلي �سابق 

لكرة القدم. جمع الالعبون اليافعون املال من ال�سكان لرتكيب ال�ِسباك، 

وبات امللعب ُي�ستخدم منذ ذلك احلني لإقامة املباريات والدورات. 

فعلى  املُجنَدرة.  املدينية  للم�ساحات  جديدًة  روؤًى  الكرنتينا  مثال  يتيح 

والرجال،  الفتيان  من  تتاأّلف  والفرق  الالعبني  معظم  اأن  من  الرغم 

�سادفنا يف الكرنتينا فريقًا لكرة القدم من الفتيات قيد التاأ�سي�ض. كذلك 

ر�سدنا تعاونًا حثيثًا بني الفتيان والفتيات يف ت�سكيل امللعب، وهو عامل 

العنا�رض  يف  اأثييره  اقتفاء  وميكن  للملعب،   
ّ
اجَلمعي ال�ستحقاق  يقّوي 

يف  كان  واإن  العامة،  امل�ساحة  يف  الن�ساء  ح�سور  اإن  لالندماج.  املعّقدة 

احلّد الأدنى كما يف حال كرة القدم يف جميع اأنحاء العامل، ي�سّكل عاماًل 

مهّمًا يف اإعادة ت�سكيل امل�ساحة املدينية.

املالعب والأحياء غري الر�ضمية 

تخطيط  ثمرة  فكانت  واجلناح،  القتيل  حر�ض  مثل  اأخييرى  مالعب  اأما 

فملعب  املنطقة.  يف  الر�سمي  غري  بالعمران  العالقة  اإطييار  يف  القاطنني 

منطقة  ت�سّكل  بتاريخ  ب�سّدة  مرتبط  املثال،  �سبيل  على  القتيل  حر�ض 

حر�ض القتيل غري الر�سمية. فقبل عام 1982، كان �سّكان حر�ض القتيل 

يلعبون كغريهم يف ملعب الت�سامن يف طريق املطار القدمية. لكن عندما 

 جديد يف عام 1982، حتّول الالعبون اإىل 
ً
ا�سُتبدل ملعب الت�سامن مببنى

اللعب يف ملعب حر�ض القتيل. ون�ساأت هذه الفرق يف كل من اأحياء حر�ض 

 �ساحلة )الذي نزح �سّكانه من قرية �ساحلة، 
ّ
القتيل، وبالتحديد يف حي

 التحتاين )الذي جاء معظم �سكانه من 
ّ
اإحدى القرى ال�سبع(، واحلي

كانت  الثمانينيات،  اأواخيير  وبحلول  الكردي.   
ّ
واحلي وبعلبك(،  �سبعا 

العمراين  المييتييداد  خييالل  من  التو�ّسع  طييور  يف  الر�سمية  غري  املنطقة 

وعلى  املهاجرين/ات.  من  اأفواج جديدة  و�سول  عن  الناجم  ال�رضيع 

على   
ّ
احلييي يتمّدد  اأن  القدم  كرة  فريق  اأع�ساء  رف�ض  ذلييك،  من  الرغم 

ح�ساب امللعب، واتفقوا من خالل مفاو�سات مع الفاعليات الرئي�سة يف 

املنطقة، على احلّد من املّد املديني مبا يحفظ وجود امللعب.

ال�ضراع لالبقاء على امللعب

املدينة كما نريدها.  القدم �رضاعًا حول  ربز كثري من مالعب كرة 
ُ
ي

لكرة  كملعب  عامًا  لأربعني   
ّ
ا�ستمر الييذي  الغميق  اخلندق  فموقع 

مييوؤخييرًا  ُفييِقييد  احلييي،  يف  الأهيييايل  لجتماع  رئي�سة  وم�ساحة  الييقييدم 

بعد  توّقف  امل�رضوع  اأن  من  الرغم  وعلى  ة. 
ّ
عقاري �رضكة  مل�سلحة 

البدء باأعمال البناء ب�سبب تك�ّسف موقع اأثري حتته، اإل اأن الأر�ض 

رت كملعب لكرة القدم.
ّ
ُدم

اأما ملعب اأر�ض جلول، وهو موقع حمفور يف الذاكرة اجلماعية للطريق 

بهدف  الأر�يييض،  حييول  جييدار  ت�سييد  مييوؤخييرًا  مالكه  ر 
ّ
– فقر اجلديدة 

وما  بنائه،  عملية  عّدة خالل  ات 
ّ
ميير اجلييدار  ُدّميير  كذلك  ملكّيته.  تثبيت 

زال ال�سبان والأطفال يقفزون فوقه، اأو يعربون اإىل الداخل عرب فتحة 

بالقرب من كومة القمامة. 

اأما يف راأ�ض النبع، فت�سارع جمموعة من الأ�سدقاء ال�سباب واجلريان 

نتيجًة  حمَبطني  حّيهم،  يف  القدم  كييرة  ملعب  على  للحفاظ  با�ستمرار 

لت�ساوؤل البقع اخلالية املتاحة للعب فيها، ب�سبب ن�ساط البناء الكثيف 

امللعب  هذا  من  جعل  ما  املا�سية،  الع�رضة  الأعييوام  خالل  منطقتهم  يف 

اإحراق الع�سب  خيارهم الأخري. وقام هوؤلء بتجهيز امللعب من خالل 

والإبقاء على الرمال للعب عليها. ويف اأحد الأيام، ُزّفتت الأر�ض واأُغلقت 

ببوابة جديدة، وُحّولت اإىل موقف لل�سيارات، وُبنيت فيها غرفة �سغرية 

ال�سيارات  ير�سقون  الفتية  اأخييذ  هييذا،  على  رّد  ويف  املييوقييع.  حلييار�ييض 

اأ�سحاب  بذلك  مرِغمني  يومي،  ب�سكل  الفارغة  والزجاجات  بالأحجار 

لهذه  �سمح  ما  ولعّل  عييّدة.  اأ�سهر  بعد  م�رضوعهم  اإيقاف  على  املوقف 

التي  ال�سداقة  هي  املبا�رضة،  التدّخالت  هذه  على  بالإقدام  املجموعة 

 ،
ّ
ُولدوا ون�ساأوا يف احلي باملثل: فجميعهم  املعاملة  بينهم ومبداأ  جتمع 

بني.
ّ
وارتادوا املدر�سة ذاتها، با�ستثناء قّلة من املت�رض

ي�ستذكر كثري من �سّكان بريوت ب�سغف، لعب كرة القدم يف ما ي�سفونه 

»ُبقعًا خاليًة«. فلطاملا كانت كرة القدم يف ال�سارع اأو كرة القدم ال�سعبية، 

ممار�سة �سائعة يف كثري من الأحياء. فُبقع الأر�ض ذات امللكّية اخلا�سة 

ت�سّكل  كلها  النافذة،  غري  وال�سوارع  وال�ساحات  عليها،  املبني  غري 

مواقع للعب كرة القدم. فعلى �سبيل املثال، كان لعبو نادي الأن�سار 

 الطريق اجلديدة، يلعبون يف حر�ض بريوت 
ّ
ال�سهري الذي تاأ�س�ض يف حي

املجاور، ويف كثري من الُبقع اخلالية يف الطريق اجلديدة. وكذلك الأمر 

حفاة  باللعب  بون 
ّ
يتدر كانوا  النجمة  نادي  فالعبو  لآخرين،  بالن�سبة 

الأقدام على رمال الأوزاعي. لكن مع ارتفاع الكثافة ال�سكانية يف املدينة 

امل�ساحات  من  قّلة  بقيت  تقريبًا،  خالية  ُبقعة  كّل  فوق  البناء  وانت�سار 

املفتوحة ُمتاحًة لالعبي كرة القدم.

اإىل  تعود  لبريوت  جوية  خريطة  على  القدم  كرة  مالعب  بتحديد  قمنا 

يف  احلييايل.  ي و�سعها 
ّ
لتحر امليدان  اإىل  توّجهنا  ثّم  ومن   ،2003 العام 

املح�ّسلة، قمنا بر�سم خريطة ل�سّتني ملعبًا يف بريوت الإدارية وحميطها 

القريب، مل تعد ُت�ستخَدم بني عاَمي 2003 و2013 كمالعب لكرة القدم. 

الر�سمية  القدم غري  85% من مالعب كرة  باأن  ا�ستنتاج  اإىل  وتو�ّسلنا 

التي كانت موجودة يف عام 2003، حتّولت اليوم اإىل مواقف لل�سيارات، 

اأو مباٍن اأو ور�سات بناء.

لكن من خالل بحث اأعمق، وجدنا اأن عددًا من مالعب كرة القدم غري 

الر�سمية ل تزال حمفوظة يف املدينة من خالل املمار�سة اجلماعية، فيما 

تن�ساأ يف الوقت عينه مالعب اأخرى جديدة. ويف �سوء هذا، اخرتنا ت�سعة 

ب�سيانتها  واهتّم  �سنعها  و�سواحيها،  بريوت  يف  ر�سمية  غري  مالعب 

الالعبني، مثل  وا�سعًة ومتنّوعًة من  الأحياء، وخدمت جمموعًة  �سباب 

التي  العائالت  اأو  خمتلفة،  األعابًا  ميار�سون  الذين  والفتيان  الفتيات 

تق�سدها للتنّزه. 

كيف ميكن لنا حتليل وفهم مالعب كرة القدم هذه كم�ساحات للعب يف 

بريوت؟ نوجز م�سارات ت�سعة مالعب لكرة القدم قمنا مب�سحها خالل 

الأر�ييض منذ جرى  2014. ويف كل ملعب منها، نوجز م�سار بقعة  عام 

القدم، فيما ننظر يف و�سع كل من  اإىل ملعب لكرة  حتويلها لأول مرة 

ت 
ّ
هذه الأرا�سي منذ �ستينات القرن املا�سي، ون�ِسف املراحل التي مر

فيها. وفيما ينظر القراء والقارئات اإىل ال�سل�سلة، وير�سدون خريطة 

يف وجه  ال�سباب  لطاملا خا�سها  التي  واملواجهات  امل�ساحية  التحولت 

مالكي العقارات اأو مدراء اأعمالهم، من املفيد تذّكر ما يلي:

اإن مالعب كرة القدم الت�سعة هي ملكّيات خا�سة. ويتفاوت �سلوك   -

العلنية  املعار�سة  العادة  ويف  والتقّبل،  التدّخل،  عدم  بني  املالكني 

ل�ستخدام الأر�ض من قبل الالعبني.  

الرغم  على  للعب«  مفتوحة  كي»مناطق  امل�ساحات  هذه  اكت�ساب  اإن   -

من مقاومة املالكني، ي�ستلزم قدرًا عاليًا من التنظيم واللتزام من 

جانب ال�سباب.

 يف العادة، واإن لي�ض دائمًا، ب�سكل �سلمي. 
ّ
اإن اكت�ساب امل�ساحة يتم  -

يبدوؤون يف  عليها،  ال�ستيالء  بقعة ميكنهم  الفتيان  ير�سد  فعندما 

النهاية.  يف  بها  ال�ستئثار  اإىل  و�سوًل  الو�سع  بي»اختبار«  العادة 

لكن عندما يفقد هوؤلء الفتيان البقعة بتحّولها اإىل موقف لل�سيارات 

اأو اإىل اأّي مرفق اآخر، عندها، تعتمد اإعادة اكت�سابها على ا�ستخدام 

اأر�ض جلول  40( و ملعب  القوة، كما يف ملعب راأ�ض النبع )�ض. 

)�ض. 42(.

يف  الرئي�ض  العن�رض  هي  الأر�يييض  بقعة  اإىل  الييدخييول  اإمكانية  اإن   -

لتي�سري  والييّدرج  املوؤقتة  ال�سالمل  ي�سعون  فال�سبان  اكت�سابها. 

القفز فوق اجلدران، اأو ي�ستخدمون اأج�سادهم لتجاوز البوابات 

)�ض. 38(. 

اإن »�سيانة« امللعب واحلفاظ على متا�سكه يتطّلبان نوعًا اآخر من   -

ال�ستثمار الذي ي�ستلزم، اإىل جانب املمار�سة املعتادة، خلق »وقائع 

على الأر�ض«، من خالل ترك الآثار املادّية مثل اإح�سار مراٍم لكرة 

الغرافيتي،  وا�ستخدام  الأر�ييض،  على  الإ�ييسييارات  وو�سع  القدم، 

وتركيب الإ�ساءة واملقاعد للجماهري، اإلخ. )�ض. 39(.

باإمكانية  اجلماعية  والإجيييراءات  املمار�سات  هذه  ت�سمح  احلالَتني،  كال  يف 

املُطالبة بامل�ساحة، وبواقع يتحّدى هيمنة امللكّية العقارية على املدينة، مبا اأن 

 اآخر، من خالل التجاوز اجلماعي، 
ً
اللعب يتّم رغمًا عن مالكي العقار. مبعنى

ينجح هوؤلء  املدينة،  ملكّيات خا�ّسة يف  ذات  باأرا�ٍض  والتدّخل وال�ستئثار 

ال�ستحقاق  على  ال�سوء  بت�سليط  والأطفال  وال�سبان  املراهقون  الفتيان 

بال�ستخدام/املمار�سة يف العقار اخلا�ض ويف املدينة ب�سكل عام.

مغامراتي  كل  كانت  القدم.  كرة  بلعب  بييداأت  ع�رضة  احلادية  �سّن  »يف 

تدور حول اللعب. كنا نق�سد البحر وقتما �سئنا، ونلتقط قنافذ البحر. 

ال�سارع  التّنوخيني )يف احلمرا( هو ملعبنا. كان  �سارع  وقتذاك، كان 

طريقًا ترابيًة، وهناك تعّلمنا ولعبنا كرة القدم. كنا نلعب وقتما �سئنا. 

ون فينا طاقات واعدًة، وهكذا 
َ
كان النا�ض ي�ساهدوننا من ال�رضفات وير

 �ساهق اليوم، كان ملعبًا 
ً
انتهى بنا الأمر يف نادي النجمة...هناك مبنى

يل يف ما م�سى... كانت كل تلك امل�ساحة ملعبًا يل«. من مقابلة مع ال�سيد 

لراأ�ض  ال�سفهي  التاريخ  »م�رضوع   ،2013 الثاين،  كانون   13 يف  متيم 

بريوت«، »مبادرة ح�سن اجلوار« يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

بهذه الكلمات، و�سف اأحد �سّكان راأ�ض بريوت منذ اأمد طويل، جتربَته 

 
ّ
احلي متيم  ال�سيد  ا�ستذكر  ال�ّسبا،  اأيام  م�ستعيدًا  املدينة.  يف  اللعب  يف 

بكامله حيث كان يعي�ض، على اأنه »ملعبه«. كذلك ا�ستح�رض كيف �سّكل 

اللعب خارج املنزل مغامرات طفولته، وخطوته الأوىل نحو الن�سمام 

اإىل فريق لكرة القدم.

املدينة.  م�ساحات  لروؤية  جديدًة  طريقًة  »اللعب«،  يف  التفكري  لنا  يتيح 

حتدث  حيث  امل�ساحات،  بهذه  املعرفة  اأ�سكال  من  �سكل  هو  فاللعب 

اليومّية.  بالتفاعالت  املقرتنة  والتلقائية  الإبييداع  خالل  من  الن�ساطات 

ومن خالل هذا املنظار، باإمكاننا فهم كرة القدم – واأي نوع اآخر من 

امل�ساحات  اإنتاج  تعيد  ومِرحة  حيوّية  كممار�سة   – ال�سارع  يف  اللعب 

لطموح  املمار�سات  هذه  ت�ستجيب  اإذًا،  فيها.  احلق  وا�ستعادة  املدينية 

الفيل�سوف هرني لوفيبفر باأن ميتّد اللعب ليتجاوز قيود الزمان واملكان 

دًا بذلك لعبًا 
ّ

املحّددة يف احلدائق اأو املالعب الر�سمية، ليفي�ض عنها جم�س

اأن  للملعب  مليياذا، ي�ساأل لوفيبفر، ل ميكن  ًا من احلييدود يف املدينة. 
ّ
حيير

ي�ستمل على املدينة بكاملها؟ )Lefebvre 2003(. لقد راأى لوفيبفر يف 

وزعزعة  الأ�سياء،  نظام  لتفكيك  اإمكانّية  اللعب،  يف  دة 
ّ

املتج�س العفوية 

دة، ومبزيد من التحديد، م�ساحة 
ّ
البنى ال�ّسلبة ملا ا�سماه امل�ساحة املجر

يف  جديدة  اإمكانيات  يتيح  ذلك،  من  بدًل  املتعّنتة.  احلديثة  الراأ�سمالية 

دعوة  هو  البحثي  امللف  هذا  بالتاأكيد،  القائم.  اجلامد  املديني  النظام 

التخطيط،  قواعد  جتيياوز  اأجييل  من  ال�سيا�سية  لوفيبفر  خمّيلة  ملتابعة 

اإمكانّية، بل فر�سة مّد اللعب على كامل املدينة، واإن كان على  وتخّيل 

امتداد هذا املقال.

م�سَتلِهمني اأفكار لوفيبفر عن القدرة التغيريية اأو الثورية للعب، بداأنا 

هذا التحقيق ب�سوؤال ب�سيط: اأين يلعب النا�ض يف بريوت؟ ونظرًا جلاذبية 

باعتبارها  عليها  بحثنا  نرّكز  اأن  الطبيعي  من  كييان  القدم،  كييرة  لعبة 

على الأرجح، املمار�سة العامة الأكر �سعبّية وا�ستمرارّية. كذلك اآثرنا 

اأو  ذاتية  اإبداعية  جمييهييودات  عن  والناجتة  املفتوحة  املالعب  ي 
ّ
حتيير

اإلهامًا لقراءة  جماعية ، لأننا وجدنا فيها الإمكانيات الأن�سب والأكر 

موؤ�س�سات  من  بدًل  م�ستخدميها،  نظر  وجهة  من  العامة«  »امل�ساحات 

الدولة اأو ال�سلطة. 

يف خالل عملنا، والتزامًا بفكرة »املدينة من وجهة نظر م�ستخدميها«، 

مل نقاِرب كرة القدم كي»ريا�سة حديثة« مربوطة بنظام من املوؤ�س�سات 

الريا�سة  م�سالح  ميييّثييلييون  الييذييين  والييوكييالء  اخلييا�ييسيية(  اأو  )الييعيياميية 

ويدافعون عنها، والذين ينتجون ال�سلع الريا�سية )املعّدات، املالب�ض، 

من  العك�ض  على   .)Bourdieu 1978( الأكييمييام(  ق�سرية  القم�سان 

ذلك، كمن اهتمامنا يف »املمار�سة الب�سيطة لالألعاب« التي مّيز بورديو 

بحثنا  هييذا،  من  وبالنطالق  احلديثة.  الريا�سة  وبني  بينها   )1978(

بحرّية  دخولها  لل�سباب  ميكن  ر�سمية(  )غري  القدم  لكرة  مالعب  عن 

اأفرادًا اأو جماعات، من دون دعم موؤ�ّس�سي، بب�ساطة لال�ستمتاع باللعب 

ولق�ساء الوقت معًا، بعفوية وتلقائية.

ومبا اأننا اخرتنا توثيق كرة القدم، ل بّد لنا من الإ�سارة اإىل اأن خيارنا 

من  �سادفناهم  الييذييين  الالعبني  معظم  لكون  جندريًا  حتييّيييزًا  يعك�ض 

 ما، نحن ندرك باأن هذا ال�سكل من اللعب يظّل حم�سورًا 
ً
الذكور. مبعنى

بالوجود  للفتيان  ت�سمح  التي  الذكورية  الجتماعية  املمار�سات  بقيود 

خارج املنزل يف اأوقات اأكر وب�سهولة اأكرب من الفتيات، وتتيح لهم باأن 

يزاولوا هذا ال�سكل من اللعب با�ستمرار.

ومن خالل توثيق املمار�سات اجلماعية املّت�سمة بتخّطي احلدود وتثبيت 

الأحّقّية يف هذه امل�ساحات، نهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمّية تو�سيع 

ال�ستخدام  اأحّقّية  دعم  اأجييل  من  للم�ساحة،  امللكّية  على  املرتِكز  الفهم 

ا�ستخدامات  اإدارة  يف  مهّم  ومعا�رض  تاريخي  ك�سكل  للمكان،  ال�سابق 

.)Fawaz & Moumtaz 2013, Blomley 2004( امل�ساحة املدينية

احلق يف م�ضاحات اللعب يطم�ش الف�ضل بني العام واخلا�ش

كما يف كثري من ال�سياقات املدينية، حيث امل�ساحات العامة املخ�ّس�سة 

بالفعل،  متاحة  الهام�سية  اأو  املييرتوكيية  تلك  تظّل  بينما  نيييادرة،  للعب 
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يف عام 1970، 

انتقل امل�ست�سفى اإىل منطقٍة 

اأخرى يف بريوت، وبقي 

املبنى القدمي خاليًا. يحكي 

�سكان البا�سورة اأن اجلي�ض 

اللبناين اأراد التمركز يف املبنى 

وحتويله اإىل ثكنٍة ع�سكريٍة، 

فرف�ض الأهايل وقاموا بهدم 

املبنى باأكمله. 

 كانت هذه الأر�ض )العقار 

1114( موقعًا مل�ست�سفى 

 يف 
َ
»قلب ي�سوع« الذي ُبِني

عام 1862 وُعرف با�سم 

»امل�ست�سفى الفرن�سي«.

يف عام 2006، انتقلت ملكّية 

العقار 1114 - كما العقارات 

املحيطة به - من عائالٍت حملّيٍة 

اإىل �رضكٍة عقاريٍة با�سم »العالية«.

بقي املوقع ملعبًا ومكانًا عامًا 

ل�سكان البا�سورة وغريها 

من الأحياء، حتى با�رضت 

اجلرافات احلفر فيه متهيدًا 

لور�سة بناٍء جديدة. وبعد تدمري 

م�ساحٍة عامٍة بعمر اأربعني عامًا، 

ا�سطدمت اجلرافات بوجود 

اآثاٍر حتت الأر�ض، فقامت 

مديرية الآثار باإيقاف احلفر، 

لكن اجلرافات ما زالت حتوم 

حول املوقع. 

قام مالكو ال�رّضكة باإغالق 

مداخل املوقع، بعد اأن كان 

الأولد يت�سّللون اليه لّلعب.

بعد اأن اأ�سبح املوقع خاليًا، 

حتّولت الأر�ض �رضيعًا ملعبًا 

لكرة القدم وم�ساحًة م�سرتكًة 

يق�سي فيها النا�ض وقتهم. 

كذلك، لعبت يف امللعب فرٌق غري 

ر�سميٍة مثل اخلندق، امل�سيطبة، 

الر�سالة وبرج اأبي حيدر، 

خالل احلرب الأهلية اللبنانية، واأُقيمت فيه دوراٌت عّدة. 

 باأكمله 
ّ
ُهِدم وُجِرف حي

يف منطقة اخل�رض على يد 

امليلي�سيات. اآنذاك، نزح �سكان 

 )املكّون من نحو اأربعني 
ّ
احلي

عقارًا �سغريًا( اإىل مناطق 

اأخرى، وهاجر معظمهم اإىل 

الوليات املتحدة الأمريكية 

وغريها من الدول. 

ت�سّم منطقة الكرنتينا عقاراٍت 

تقع فيها اأبنيٌة موؤلفٌة من 

طابقني، متلكها وتقطنها عائالٌت 

مثل دونيكيان و�سالوارجيان 

وغريها، منذ ثالثينيات 

واأربعينيات القرن املا�سي.

بقيت العقارات فارغًة حتى 

نهاية احلرب الأهلية وعودة 

بع�ض �سكان منطقة اخل�رض 

اإىل بيوتهم. وبعدما ا�ستعادت 

املنطقة حياتها، اأراد بع�ض 

 من ال�سباب اإن�ساء 
ّ
�سكان احلي

ملعٍب لكرة القدم، فا�ستخدموا 

الأر�ض الفارغة املقابلة حلّيهم، 

وجمعوا املال من ال�سكان، 

وفر�سوا الأر�ض بالرمال 

ورّكبوا العار�سات. 

 
ّ
طيلة �سنواٍت، لعب اأولد احلي

يف امللعب، ونّظمت الفرق املحلّية 

دوراٍت لكرة القدم فيه. لكن يف 

اأوائل عام 2014، رّكبت �رضكة 

»األفا« عامودًا لالإر�سال الهاتفي 

يف و�سط امللعب )باعتبارها اأر�سًا 

مهجورًة(، ما عّطل ن�ساطاته 

وعرقل لعب كرة القدم فيه.

يف اأواخر عام 2014، وردت 

�سكاوى تفيد باأن عامود 

»األفا« ي�سّكل خطرًا على �سكان 

املنطقة، وخا�ّسة يف مو�سم 

ال�ستاء، اإذ يلعب حوله الأطفال 

ويت�سّلقونه. عندها، تراجعت 

ال�رضكة عن »عملتها« ونقلت 

العامود اإىل موقٍع اآخر. هكذا، 

ا�سرتجع ال�سباب والأولد 

امللعب وقاموا بتاأهيله من خالل 

جتديد العار�سات، عائدين اإليه 

بحما�ٍض اأكرب. حاليًا، ينوي 

ب ال�ساب تاأ�سي�ض فريق 
ّ
املدر

كرة قدٍم للبنات، وتدريبهّن كما 

ب ال�سبية.
ّ
يدر

بعداملجازر الأرمنية التي 

ارتكبتها القوات العثمانية يف 

عام 1915، قدم اآلف الأرمن 

اإىل منطقة املدّور يف بريوت يف 

اأوائالل الع�رضينيات. وقتذاك، 

برز خميم الكرنتينا لالأرمن، ثم 

�سار ي�سكنه فقراٌء من مناطق 

اأخرى، كالأكراد والفل�سطينيني 

وال�سوريني واللبنانيني الذين 

نزحوا اإىل العا�سمة، فيما 

وا 
ّ
انتقل بع�ض الأرمن وا�ستقر

يف منطقة اخل�رض )يف اجلزء 

ال�رضقي من الكرنتينا(، حيث 

ا�سرتوا اأرا�سي وبنوا فيها 

بيوتًا. حاليًا، ل يتفاعل �سكان 

منطقة اخل�رض كثريًا مع باقي 

املدينة، اإذ ف�سلهم اأوتو�سرتاد 

ال�سمال يف عام 1956 عن »العامل 

اخلارجي«، بح�سب و�سف اأحد 

ال�سكان. اليوم، عدٌد كبرٌي من 

�سكان املنطقة عاطل من العمل، 

فيما مل يكمل العدد الأكرب من 

املتعّلمني تعليمهم الر�سمي.

يف بداية اخلم�سينيات، منت 

منطقة حر�ض القتيل ب�سكٍل 

 على اأرا�ٍض متنازٍع 
ٍّ
غري ر�سمي

على ملكّيتها،كامتداٍد ملخيم بئر 

ح�سن لالجئني الفل�سطينيني. 

هي منطقٌة �سكنيٌة بامتياٍز، 

وتختلف بذلك عن باقي 

التجمعات غري الر�سمية يف 

بريوت و�سواحيها. 

قبل الجتياح الإ�رضائيلي 

لبريوت، لعب �سباب حر�ض 

القتيل يف ملعب نادي الت�سامن 

على طريق املطار القدمية. لكن 

خالل الجتياح، مت البناء على 

هذه الأر�ض، فانتقلوا يف عام 

1982 ليلعبوا يف اأر�ٍض بوٍر 

مال�سقٍة حلر�ض القتيل. 
ر لعبو كرة 

ّ
يف عام 1997، قر

القدم يف املخيم - وعددهم 

ع�رضون �سابًا -جتهيز الأر�ض 

الكبرية املجاورة ملخيمهم. 

جمع هوؤلء مبلغًا من املال من 

اأهل املخيم، واأتوا بجرافٍة 

لت�سوية الأر�ض، واأقنعوا 

حّدادًا من املخيم ب�سنع 

العار�سات وتركيبها. 

كان �سباب املخيم يلعبون كرة 

القدم يف اأر�ٍض قريبٍة من املخيم 

 البناء عليها.
ّ
قبل اأن يتم

ا�سُتخدم امللعب ل�سنواٍت، 

واأُقيمت فيه دوراٌت لكرة القدم 

خالل �سهر رم�سان، جمعت 

فرقًا من �سائر خميمات لبنان، 

وكذلك من الطريق اجلديدة 

ونادي ال�سفا. و�سّكل املوقع 

لعائالت املخيم مكانًا للتنّزه 

وق�ساء الوقت مع الأطفال، 

فو�سعوا �سّلمًا حديديًا لي�سّهل 

دخول الأطفال اإليه.

موؤّخرًا، يبدو امللعب مهماًل 

ب�سبب الأمطار و�سحل الرتبة. 

يقول الالعبون اإنهم بحاجٍة اإىل 

مبلٍغ كبرٍي من املال لإ�سالحه، 

لكن اجلمعّيات ترف�ض دعمهم 

لكون الأر�ض ملكّيًة خا�ّسة. 

 ال�سباب با�ستمراٍر اأن 
ّ
ي�رض

لي�ض لدى مالكة الأر�ض مانعًا 

يف اأن يلعبوا كرة القدم فيها، 

ب�رضط اأّل يتّم البناء عليها.

عرت جمموعٌة من ال�سبية 

الأ�سدقاء على اأر�ٍض مالئمٍة 

لّلعب، فاأحرقوا الع�سب فيها 

وجّهزوها لتكون ملعبًا لهم.

قام اأ�سحاب الأر�ض بتزفيتها 

وو�سع �سوٍر حولها، حمّولينها 

اإىل معر�ضٍ لل�سيارات، كما ُبِنيت 

فيها غرفٌة للحار�ض. 

قاوم ال�ّسبية الواقع اجلديد 

من خالل رمي الزجاجات 

على ال�سيارات ب�سكٍل منتظٍم 

يوميًا، حتى جنحوا يف اإيقاف 

عمل املعر�ض. هكذا، ا�ستعاد 

ال�ّسبية الالأر�ض وك�رضوا قفل 

البوابة، ثم ر�سموا خطوط 

امللعب وحّددوا املرمى، و�ساروا 

ي�ستخدمون غرفة احلار�ض 

حلفظ مالب�سهم.

 من الأ�سدقاء 
ّ
كان �سباب احلي

يلعبون كرة القدم يف مالعب 

كثريٍة يف راأ�ض النبع، وذلك 

لوفرة الأرا�سي اخلالية. لكنهم 

خ�رضوا هذه املالعب تدريجيًا 

ب�سبب اأعمال البناء عليها.

بعد ذلك، قام ال�ّسبية بهدم 

غرفة احلار�ض كي يك�سبوا ملعبًا 

موازيًا اأ�سغر حجمًا لالأولد 

الأ�سغر �سنًا، وكذلك ر�سموا 

خطوطه وحّددوا مرماه. 

يف عام 1984، اأراد لعبو كرة 

القدم حت�سني امللعب. وتاأّلف 

 
ّ
هوؤلء حتديدًا من �سباب حي

�ساحلة )املتحّدرين من قرية 

�ساحلة، اإحدى القرى ال�سبع(، 

 الكردي، و�سباب 
ّ
و�سباب احلي

 التحتاين )املتحّدرين من 
ّ
احلي

�سبعا وبعلبك(. فر�ض هوؤلء 

الرمل فوق احل�سى، وجمعوا 

مبلغًا من املال من ال�سكان 

ل�رضاء العار�سات، والطابة 

والطب�سور لر�سم حدود امللعب.

يف اأواخر الثمانينيات، اأخذت 

منطقة حر�ض القتيل غري 

الر�سمية تتمّدد من خالل 

عمليات البناء املتزايدة ا�ستجابًة 

لقدوم مزيٍد من النازحني اإىل 

املنطقة، حتى بات المتداد 

العمراين يهّدد امللعب. رف�ض 

الالعبون الواقع امل�ستجّد، 

واتفقوا من خالل املفاو�سات 

مع النافذين يف املنطقة - من 

حزبيني وغريهم - اأن يحافظوا 

على امللعب.

منذ ذلك احلني، بات امللعب 

جزءًا اأ�سا�سيًا من املنطقة، 

يق�سده الالعبون من مناطق 

خمتلفٍة مثل اجلناح والأوزاعي 

 التنك وغريها، 
ّ
والغبريي وحي

وُتَنّظم فيه دوراٌت لكرة القدم. 
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ملعب اأر�ش جّلول

ملعب وطى امل�ضيطبة

ملعب اجلناح

ب - ملعب بئر ح�سن

 الّزهراء
ّ
اأ - ملعب حي

ملعب الكرنتينا خالل تدريب الفريق. ت�رضين الثاين عام 2011. ت�سوير دانا اأبو رحمة.

كرة قـــــــــــــــــــــدم

يف بداية الثمانينيات، ا�ستعاد 

املالك الأر�ض، وعنّي حار�سًا 

لها خوفًا عليها من التنظيمات 

بًا 
ّ
امل�سلحة. اأحمد، الذي كان مدر

�سابقًا يف نادي النجمة وتوّقف 

عن ممار�سة �سغفه بعد خ�سارة 

�ض امللعب وعّزز 
َ
يده اليمنى، َحر

مكانته كم�ساحٍة للعب كرة 

القدم. كان اأحمد يدير امللعب، 

ق الدورات، ول مينع اأحدًا 
ّ

وين�س

من الدخول بحرّيٍة، لكنه كان 

يطلب ر�سمًا قدره ع�رضة اآلف 

لريٍة من الفرق املحرتفة ح�رضًا، 

وي�ستخدم املبلغ لتنظيف امللعب 

و�سيانته. كانت لأحمد غرفٌة 

�سغريٌة ي�سع فيها ثيابه وثياب 

الالعبني، وكان يعي�ض يف بيٍت 

على مقربٍة من امللعب. 

بقي امللعب م�ساحًة اأ�سا�سيًة 

 
ٌ
مفتوحًة ل�سنواٍت، له تاريٌخ واأثر

يف حياة املنطقة ون�ساطاتها، 

وهي منطقٌة ذات كثافٍة �سكانيٍة 

عاليٍة يف مقابل �سوق �سربا، 

وخميم �ساتيال والطريق اجلديدة 

التحتا. كان يِفد اإىل امللعب يوميًا 

ع�رضات الأولد الفل�سطينيني 

ملمار�سة اللعبة مب�ساركة رفاٍق 

لبنانيني، وكانوا يتوّزعون يف 

فرٍق حتمل اأ�سماء مدٍن وقرًى 

فل�سطينيٍة، كجباليا، جمد 

الكروم، جنني، اأريحا والكرمل.

يف عام 1971، ومع �سيطرة 

الف�سائل الفل�سطينية على 

املنطقة، قامت منّظمة ال�ّساعقة 

بتحويل اأر�ٍض بورٍ تعود 

ملكّيتها اإىل عائلة جّلول، اإىل 

ملعٍب لكرة القدم. وقتذاك، 

جًا من اأربع 
ّ
بنت املنّظمة مدر

درجاٍت، وجّهزت امللعب 

بعار�ساٍت للمرمى. 

ر مالك الأر�ض 
ّ
يف عام 2014، قر

اإغالق امللعب يف وجه العاّمة. 

كذلك قام ببناء �سوٍر حول 

ج وغرفة 
ّ
املوقع، وهدم املدر

اأحمد، وباع العار�سات للك�رض.

اأبدى �سباب املنطقة مقاومًة من 

خالل هدم ال�سور، لكن املالك 

اأعاد بناءه، فهدموه جمددًا، 

فاأعاد بناءه مرًة جديدة. اليوم، 

ور 
ّ

يت�سّلل البع�ض من فوق ال�س

لق�ساء الوقت، لكن املوقع 

توّقف عن العمل كملعٍب لكرة 

القدم، وكم�ساحٍة م�سرتكٍة 

اأ�سا�سّيٍة لأهايل املنطقة. 

مقابل وطى امل�سيطبة يقع 

 ال�سكر، والذي احتوى 
ّ
حي

عددًا من الأرا�سي ال�ساغرة 

التي لعب فيها كرة القدم كل 

 
ّ
من اأولد الوطى واأولد حي

ال�سكر. مع مرور الزمن، 

تقل�ست هذه امل�ساحات ب�سبب 

عمليات البناء امل�ستمرة.

يف عام 2004، قام الداعوق، 

مالك اأحد الأرا�سي البور، 

بتاأجري قطعة اأر�سه اإىل 

موؤ�س�سة قدمو�ض التي قامت 

بتزفيتها ل�ستخدامها كموقف 

لل�سيارات، ح�رضًا يف اأوقات 

الأعياد عندما يت�ساعف عدد 

زوار املتجر.

عندها، اغتنم اأولد الوطى 

 ال�سكر الفر�سة ونقلوا 
ّ
وحي

لعبة كرة القدم اإىل هذه الر�ض. 

ر�سموا عليها العار�سات 

وحدود امللعب، وتخطوا 

جدارها للدخول اإليها. 

الالعبون يف هذه املنطقة اأكرهم 

من الأولد التي ل تتخطى 

اأعمارهم ال�ست ع�رضة عامًا.

 وطى امل�سيطبة 
ّ
ن�ساأ حي

كمنطقة �سكنية غري ر�سمية 

منذ عام 1940، وكان نتيجة 

خلالفات حول ملكية الأر�ض، 

مما �سمح لعدد كبري من 

القادمني اإىل املدينة بال�سكن 

 
ّ
يف هذا املوقع. يعترب احلي

اليوم اأحد اأ�سّد الأحياء فقرًا 

يف بريوت.

على الطرف الآخرمن الطريق 

 الزهراء، 
ّ
يف مقابل ملعب حي

تقع بقعة اأر�ٍض بوٍر يف منطقة 

بئر ح�سن الراقية، كان اجلي�ض 

ال�سوري يتمركز فيها حتى عام 

2005. ويقول بع�ض �سكان 

 اإنها اأي�سًا ُملٌك لدولة قطر. 
ّ
احلي

بعد خروج اجلي�ض ال�سوري من 

لبنان، بادر النادي الريا�سي 

يف حزب اهلل اإىل جتهيز الأر�ض 

لت�سبح ملعبًا ي�ست�سيف 

الدورات التي ينّظمها النادي. 

قام النادي بت�سوية الأر�ض 

الرتابية، وتركيب عار�ساٍت 

للمرمى، ور�سم حدود امللعب 

بالطب�سور الأبي�ض.

امللعب اليوم مفتوٌح للجميع، 

ب فيه فرٌق من حارة 
ّ
وتتدر

حريك، وبرج الرباجنة وغريهما 

من املناطق.

 الزهراء من الأحياء 
ّ
كان حي

ال�سكنية غري الر�سمية التي 

ن�ساأت خالل احلرب الأهلية، 

وحتديدًا يف عام 1976، على 

اأرا�ٍض عاّمٍة يف مقابل منطقة 

 جنوبًا حتى 
ّ
اجلناح. امتّد احلي

حدود العقارات اخلا�ّسة التي 

ُيقال اإنها ُملٌك لدولة قطر. وبعد 

انتهاء احلرب الأهلية يف بداية 

 
ّ
الت�سعينيات، عمل �سباب احلي

على اإن�ساء ملعٍب لكرة القدم، 

و�سّكلت اأرا�سي البور التابعة 

لدولة قطر مكاناً منا�سبًا لهم 

.
ّ
للت�ساقها باحلي

جّهز ال�سباب امللعب باملرمى 

والإ�ساءة، وهو ل يزال مفتوحًا 

حتى الآن، وُتقام فيه دوراٌت 

لكرة القدم خالل �سهر رم�سان 

من كّل عام. كذلك ي�ستخدم 

امللعب �سكان اجلناح، والأوزاعي 

وغريهما من املناطق. 

حاليًا، ت�سيطر الوحدة الريا�سية 

يف حركة اأمل على امللعب )وقد 

ِفَعت اأعالم احلركة عند حدود 
ُ
ر

امللعب كاّفة(، فتنّظم فيه 

الدورات وتختارامل�ساركني 

فيها. ولعّل هذا ما دفع بحزب 

 اآخر 
ٍّ
اهلل اإىل اإن�ساء ملعٍب �سعبي

يف مقابل هذا امللعب. 
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وقوع �رضر كهذا، ونظرًا اإىل �سدة حر�سه على خمتلف الأمور التي قد 

ت�رض بالنادي، فكر لربهة باإمكانية طلب تغطية الع�سب، والتي بالطبع مل 

تكن ممكنة. اأما زميله فقد اأو�سح ب�سكل واٍف اأن الع�سب »يعود لهم« – يف 

اإ�سارة اإىل راعي النادي – م�ستطردًا اأن »هم« رّكبوه وهم اأحرار اأن يفعلوا 

به ما يرونه منا�سبًا. ومن امل�سرتك بني النظام اجَلمعي الطائفي وال�سيا�سة 

احلكومية يف عملية ال�ستيالء على املكان العام، هو اأن تاأمني امل�ساحة العامة 

والعناية بها ل ُيعامل ب�سفته حقًا، بل ُيقّدم على اأنه فعل اإح�سان. وهذا 

يغرّي يف كيفية فهم النا�ض وا�ستخدامهم للم�ساحة العامة، وكذلك يف ح�ض 

ال�ستحقاق لديهم ناحيتها.

اإياها �سمن حدود  منظمًا  النادي،  هوية  تعريف  التحول  هذا  اأعاد  وثانيًا، 

الرعاية الطائفية، ومهذبًا ال�سلوك العام لي »زعران« »النجمة«. وقد اكت�سبت 

و�سمة »زعران« معنى اآخر يف خالل هذه املرحلة، وباتت ت�ستخدم لو�سف 

اأولئك امل�سجعني الذين ل يعلنون الولء لراعي النادي. وميكن اإيراد مثال 

اجلنوبية،  بييريوت  �ساحية  من  وياأتي  العهد  قييدمي  للي»جنمة«  م�سجع  عن 

امل�سجع  اأخربين هذا   ،2009 العملية. يف مقابلة يف عام  اإي�ساح هذه  بهدف 

الذي  املكان  ذلك  »النجمة«،  ا�ستاد  فيه« يف  باأنه »غري مرغوب  �سعوره  عن 

كان – كغريه من م�سجعي »النجمة« املخل�سني – يزوره با�ستمرار. وكانت 

اللحظة احلا�سمة يف عالقته بالنادي، والتي انقطع من بعدها عن الزيارة، 

حلظة �سدور بيان �سحايف عن اإدارة النادي يف عام 2006، تعلن فيه فخرها 

بالنتماء اإىل »اأ�رضة تيار امل�ستقبل«، وحتّيد نف�سها عّمن �سمتهم »الغوغائيني 

امل�سبوهني واملند�سني« الذين ت�سببوا مب�سكلة يف اإحدى املباريات، مرددين 

هتافات معادية ل�سيا�سات راعي النادي. وميثل هذا البيان جزءًا من �سياق 

الولء  يقدم  اأن  النادي  جمهور  من  يتوقع  اللبنانية،  القدم  كرة  يف  اأو�سع 

اإداريييي  اأحييد  مع  اأخييرى  مقابلة  ويف  للنادي.  ال�سيا�سي  للزعيم  ال�سيا�سي 

اأن يقوم ب�ستم  النادي يف العام عينه، اأخربين باأنه لي�ض من حق اجلمهور 

الراعي الذي يقدم املال للنادي يف امللعب. ويف مرات نادرة حني مُينح بع�ض 

بالدعوة  ي�سملوا  بيياأن  اإبالغهم  يجري  خا�سة،  دعييوة  بطاقات  امل�سجعني 

»الأوادم«، اأي »امل�سجعني ذوي ال�سلوك احل�سن« )اأو بتعبري اآخر املخل�سني 

لراعي النادي(، والذين ي�ستحقون م�ساهدة املباراة، على عك�ض »الزعران«. 

بهذا املعنى، يغدو دخول اجلمهور اإىل امللعب م�رضوطًا بقواعد ال�سلوك التي 

بد  ول  طائفية.  جماعات  �سمن  العام  اللبناين  اجلمهور  وتق�سيم  تتنا�سب 

للم�سجع من اأن ير�سى بالت�رضف يف ذلك املكان العام كموؤيد �سيا�سي، ولي�ض 

كم�ستخدم للمكان العام، م�ستحقًا حرية ال�ستخدام والتعبري يف داخله.

النتظار عند البوابات

يف امل�ساهد الثالثة امل�ستعادة يف بداية هذا املقال، يقيم النا�ض – اأو ل يتمكنون 

من الإقامة – يف ثالث م�ساحات ريا�سية بطرق خمتلفة. يف امل�سهد الأحدث، 

اأي يف احلفل النتخابي يف ا�ستاد »النجمة«، يح�رض النا�ض ج�سديًا بالآلف، 

ت�سويرهم كح�سد  ليتم  هناك  كموؤيدين فقط. هم  يظهروا  اأن  بهدف  ولكن 

جماهريي با�ستخدام كامريات الزاوية الوا�سعة كما بات التقليد يف الإعالم 

اللبناين امل�سّي�ض منذ عام 2005. ميكن لهم اأن يكونوا على الع�سب فقط حني 

ي�سمح الزعيم  بذلك اأو يريد.

اأما اجلمهور خارج امللعب يف �سيدا، فيقّدم مثاًل خمتلفًا؛ اإنه �سذوذ ياأبى اأن 

ُيكبح. وعلى مدى �سنوات الآن، ويف كل مرة ي�سدر فيها احتاد كرة القدم 

اللبناين اأو قوى الأمن قرارًا مينع جمهور »النجمة« من ح�سور مباريات 

فريقهم وت�سجيعه، يتوجه بع�ض امل�سجعني لالنتظار عند البوابات، حماولني 

التفاو�ض مع قوى الأمن للدخول، اأو حتى للنظر لربهة عرب اجلدران. وفيما 

يقومون بذلك، هم ل ي�سّكلون املالعب الريا�سية كم�ساحات عامة فح�سب، 

بل يوؤكدون ا�ستحقاقهم املكان بغ�ض النظر عن الطائفة، والنتماء ال�سيا�سي 

والطبقي. ومن بني جماهري كرة القدم، وعلى الرغم من وجودهم يف خارج 

امللعب، فاإنهم هم على الأرجح القلة التي »متار�ض العام« حقًا.

وخالل تلك الفرتة، اَتهم م�سجعو »النجمة« باأنهم »زعييران«، على الأرجح 

الكبرية وحما�ستهم، وكذلك موقعهم خارج �سيطرة رعاة  اأعدادهم  ب�سبب 

الو�سع ال�سيا�سي القائم، يف متا�ٍض منوذجي مع نزعة عاملية ت�سّور م�سجعي 

كرة القدم ال�سباب من الذكور على اأنهم مثريون لل�سغب. بات ا�سم »النجمة« 

مرادفًا للفو�سى والهمجية. يعرتف  الكثري من امل�سجعني باخلراب الذي 

ت�سبب به اجلمهور اأثناء اخلروج من ملعب بريوت البلدي، ولكنهم ينتقدون 

الأمكنة  لتنظيم  الأمييين  اأجييهييزة  قبل  ميين  املعتمدة  ال�سرتاتيجيات  اأي�سًا 

الريا�سية. وناق�ض هوؤلء ال�سعوبة التي متثلها الكثافة العمرانية املدينية 

يف الطريق اجلديدة حيث يقع امللعب، وكذلك الطريق ذو الكثافة ال�سكانية 

املرتفعة الذي ل بد للم�سجعني من �سلوكه يف طريق العودة، مت�سائلني عن 

ال�سبب وراء عدم تنظيم عملية خروج اجلمهور من امللعب. ويف حوادث عدة، 

طالب الإعالم الريا�سي وامل�سجعون املخ�رضمون باجراءات اأمنية خا�سة، 

مطلقني حتذيرات ا�ستباقية من امكان وقوع ا�سطرابات اأثناء املباراة، اإما 

ب�سبب طبيعة املباراة اأو ال�سياق ال�سيا�سي الذي حتدث فيه، لكن قّلما كانت 

الييالزم. وبدًل من تبّني مقاربة وقائية مبنية  هذه املطالبات تلقى الهتمام 

على احلاجات، اعتمد رّد الأجهزة الأمنية واحتاد كرة القدم اللبناين على 

احلظر والعقاب. ومّت يف معظم الأحيان منع اجلمهور من ح�سور املباريات 

وتغرمي النادي.

اإعادة »النجمة« اإىل »اأ�ضرة كرة القدم«

جماهريية  ويف  النادي،  يف  تغريًا  والع�رضين  الواحد  القرن  بداية  �سهدت 

كرة القدم ب�سكل عام. وكانت الثقافة الريا�سية العاملية منهمكة يف ت�سليع 

الريا�سة عرب حتويل جمهور ريا�سة كرة القدم من قاعدة �سعبية مكّونة من 

الطبقة الدنيا – وغالبًا ما تتهم بال�سغب – اإىل جمهور من الطبقة املتو�سطة 

حول  تتمحور  ريا�سات  نحو  حتييوًل  كان  اآخيير،  مبعنى  ال�سلوك«.  »ح�سن 

متفرجني م�ستهلكني. وكان امل�سهد الريا�سي اللبناين يخترب هذه التغيريات 

بنكهة حملية. وقد ا�ستلزم التغيري يف ال�سياق القت�سادي تغيريًا يف اإدارة 

اآل احلريري، يف ظل اعرتا�ض خفيف  »النجمة«، وبات النادي حتت رعاية 

يوؤمن  اأن  �سمن  ما  وجمهوره،  اإدارتيييه  اأع�ساء  بع�ض  قبل  من  البداية  يف 

الراعي اجلديد ا�ستقرارًا ماديًا للنادي. واأعاد هذا التحول ت�سكيل النادي 

ال�ستثنائي  – لي�ض من دون مقاومة على اأي حال – وحرم نادي »النجمة« 

وجمهوره من عموميتهم، اإذ جرى اختزالهم هم اأي�سًا يف الهوية اجَلمعية 

املحدودة عرب طريقتني.

قبل  اليينييادي.  على  الييراعييي-املييمييّول  با�ستيالء  التحول  هييذا  �سمح  اأوًل، 

ع�سوين  �ساألت   ،2009 عام  يف  »النجمة«  ا�ستاد  يف  النتخابي  احلفل  بدء 

امللعب،  لع�سب  به احلفل  يت�سبب  الذي قد  املحتمل  ال�رضر  النادي عن  يف 

وبالتحديد جلهة قيام النا�ض بالتدخني هناك. اأثناء قيامي بالبحث امليداين، 

باهظ  ال�سناعي  الع�سب  على  التدخني  منع  �سيا�سة  بجدّية  تطبق  كانت 

الثمن، والذي كان مت تركيبه حديثًا، مع الإ�سارة اإىل اأنه ميكن ل�سيجارة 

حمرتقة اأن تت�سبب باأ�رضار ج�سيمة. اأحد الع�سوين، متنبهًا اإىل اإمكانية 

الطائفية يف الريا�ضة اللبنانية: تقليد را�ضخ

يف  العامة  امل�ساحة  اأهمية  الجتماعية  العلوم  درا�ييسييات  اأظييهييرت  لقد 

. كذلك ُدِر�َست املالعب الريا�سية ب�سكل وا�سع 
5
املجتمعات الدميوقراطية

كم�ساحات للتعبري عن الحتجاج ال�سيا�سي والعمل اجلماعي. ويف معظم 

والتحكم  للهيمنة  م�ساحة  القدم  كييرة  ريا�سة  �سّكلت  العربية،  الييدول 

الأوتوقراطية يف  الأنظمة  ال�ستعمارية والكثري من  القوى  اإىل  بالن�سبة 

مرحلة ما بعد ال�ستقالل، وكذلك كم�ساحة للمقاومة والع�سيان بالن�سبة 

. وموؤخرًا، بداأ التوثيق يربز 
6
اإىل حركات التحرر واملعار�سة ال�سيا�سية

كم�ساحات  الريا�سية  املالعب  فيها  ا�سُتخِدَمت  التي  الأمثلة  من  الكثري 

7
للمعار�سة التي غذت الثورات يف تون�ض، وم�رض والبحرين.

بذلك  املنظمة م�سارًا خمتلفًا، وعك�ست  الريا�سة  لبنان، فاتخذت  اأما يف 

يد  على  القدم  كرة  ُعِرَفت  لبنان،  يف  البالد.  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  طبيعة 

)التي  ال�سورية  الربوت�ستانتية  الكلية  وحتديدًا  الإر�سالية،  اجلماعات 

. وقد مّثل تكوين هذه اللعبة 
8
باتت لحقًا اجلامعة الأمريكية يف بريوت(

دافعًا لتطّورها التناف�سي �سمن �سياقات َجمعية واإر�سالية اأخرى، مثل 

جامعة القدي�ض يو�سف ومدار�ض موؤ�س�سة املقا�سد اخلريية الإ�سالمية، 

كما دمغتها بدمغة طائفية وَجمعية ل تزال ُتعَرف بها حتى اليوم.

اليوم، يبدو م�ستغربًا وجوُد اأي فريق لكرة القدم من دون راٍع �سيا�سي-

اللبناين.  الريا�سي  امل�سهد  يف  املييعييامل  وا�سحة  طائفية  وهييوييية  طائفي 

جمعية  حتكمها  كجمعيات،  لبنان  يف  القدم  كرة  اأندية  ُت�سّجل  قانونيًا، 

اإدارية منتخبة. وعلى الرغم من ذلك، يتحدث الإداريون  عمومية وجلنة 

ل�سيا�سي  »ملكية«  اأو  اإىل  »عائدة«  الأندية وكاأنها  وامل�سجعون عن معظم 

اأو حزب ما، ما يعك�ض مفهومًا معّينًا لالأندية الريا�سية كي»ملكية خا�سة«. 

وبقليل من التمويل والدعم من وزارة ال�سباب والريا�سية، و�سيطرة من 

النخبة ال�سيا�سية واجَلمعية – الطائفية على امل�سهد ال�سيا�سي اللبناين، 

احلياة  تطبع  التي  ذاتها  النق�سامات  الريا�سية  الأنييدييية  غالبية  تتبع 

ال�سيا�سية اللبنانية، والتي تقودها هذه النخب. واإذا ما اأردنا ر�سم �سورة 

كاريكاتورية للم�سهد الريا�سي اللبناين – مع العرتاف باأن يف ذلك مبالغة 

ذو  اأنييه  على  نيياٍد  كل  – ميكن ت�سوير  الطائفي  النظام  تب�سيط طبيعة  يف 

تبعية طائفية وا�سحة، وانتماء اإىل فريق اأو زعيم �سيا�سي معنّي، وارتباط 

بج�سم متويلي من القطاع اخلا�ض، يرتبط بدوره بذلك الزعيم. وبذلك، 

لطائفة  ا�ستطرادًا  تهتف/ين  فاإنك  املف�سل،  لفريقك  تهتف/ين  عندما 

ملعب  يف  وعندما حت�رض/ين  بها.  اخلا�سة  ال�سيا�سية  وللزعامة  معّينة، 

اأحد الأندية، فاإنك حت�رض/ين يف منطقة تابعة لذلك الزعيم. كم�سّجع/ة، 

عليك اأن تكون/ي ممتنة لإح�سان الزعيم، وللفر�سة التي منحها لفريقك 

للبقاء، ول�ست�سافته لك يف هذه امل�ساحة التي تتيح لك ت�سجيع الفريق.

»النجمة«: احلالة ال�ضتثنائية

من خالل ت�سافر �ساٍر لالأحداث ال�سيا�سية، والتغريات الدميوغرافية، 

والقيادة ال�ستثنائية، متّكن نادي »النجمة« من اأن يجمع حوله ج�سمًا 

الريف  من  اجلييدد  املهاجرون  منهم  امل�سجعني،  من  ومتنوعًا  �سخمًا 

عن  بدياًل  وبيتًا  ميياأوى  النادي  يف  وجييدوا  والذين  املدينة،  اإىل  املهم�ض 

م�سجعي  عدد  فاق  عددهم  اإن  يقال  الذين  امل�سجعني  هييوؤلء  اإن  قراهم. 

مثل  األقابًا  املعّلقون  عليهم  اأطلق  والذين  جمموعًة،  الباقية  الفرق  كل 

كرة  منحوا  العظيم«،  النجمة  و»�سعب  اللبنانية«،  القدم  كرة  »ع�سب 

املالعب،  مييالأوا  ففيما  الت�سعينيات.  خالل  خا�سًة  نكهة  لبنان  يف  القدم 

من  جلماعة  ميكن  وكيف  العام،  امللعب  معنى  »النجمة«  م�سجعو  ف 
ّ
عر

يف  اأع�ساء  كانوا  كاأفراد  اأنهم  من  الرغم  وعلى  ا�ستخدامه.  امل�سجعني 

لهذا  اأتباعًا  الأرجييح  وعلى  متنوعة،  واإن  معّينة،  وجمتمعات  طوائف 

باإرادتهم  القدم  كرة  م�سّجعي  امللعب،  يف  كانوا  فاإنهم  ذاك،  اأو  الزعيم 

اخلا�ض،  ب�سوتهم  تكلموا  لقد  بهم.  خا�سة  قواعد  متّبعني  اخلا�سة، 

اأ�سخا�سًا  اإنهم اختاروا من بينهم  واختاروا هتافاتهم اخلا�سة، حتى 

م�سوؤولني عن الن�سباط يف امللعب.

كان »النجمة« النادي الذي انت�رض على النق�سامات الداخلية الطائفية 

املحا�س�سة  منطق  مقارعة  من  ومتكن  الييزميين،  من  عقدين  من  لأكيير 

النجاح،  هذا  العام.  اللبناين  امل�سهد  حكم  الذي  ال�سيا�سية-الطائفية 

اإىل  املنتمني  الإدارييييية  اللجنة  اأعيي�ييسيياء  جييهييود  عيين  كبري  ب�سكل  نيياجييم 

كنموذج  النادي  تييرى  اإن  ي�سهل  وفيما  والعليا.  املتو�سطة  الطبقات 

رومن�سي لنت�سار الإرادة احلرة للم�سجعني ولل�سيطرة ال�سعبية على 

مدعومًا،  كان  اجلمهور  دور  اأن  ُتظهر  الداخلية  الرواية  فاإن  النادي، 

تفر�ض  الإدارة  تكن  مل  الإدارة.  قبل  من  من�سقًا  الأحيييييان،  بع�ض  ويف 

لكي  معينة  �سيا�سية  جماعة  اأو  طائفة  اإىل  ينتموا  اأن  امل�سجعني  على 

اأبوابه للجميع، وكان ميكن  النادي  ع 
ّ
لقد �رض اإىل »النجمة«.  ين�سموا 

لأي حمّب/ة للريا�سة ممن مل يجدوا لهم بيتًا يف اأي مكان، اأن يعترب/

حقًا  يومًا  »النجمة«  يكن  مل  فعليًا،  لكن  لييه/ا.  ملكًا  »النجمة«  تعترب 

خارج الُنُظم الطبقية والزبائنية التي اأبقته حتت �سيطرة النخبة، واإن 

كانت هذه النخب رحيمة وموّقرة. 

مرّكب  الأول  الريا�سية،  لبنان  مالعب  ميين  م�ساهد  بثالثة  لنبداأ   

الآخران  والثنان  القدم،  كرة  م�سجعي  وق�س�ض  ذكريات  على  بناًء 

�سهدتهما بنف�سي.

ملعب بريوت البلدي، يف اأواخر الت�ضعينيات

اإنها املباراة النهائية لنادي النجمة الريا�سي يف مواجهة غرميه التقليدي، 

»الأن�سار«. و�سل ع�رضات الآلف من جمهور »النجمة« قبل �ساعات من 

بدء املباراة، وا�سطفوا للح�سول على بطاقات الدخول. كان بع�سهم قد 

جاء �سريًا على الأقدام من ال�سواحي اجلنوبية واأحياء اأخرى من بريوت. 

وفيما تبداأ املباراة، ميالأ هوؤلء معظم مدرجات امللعب. لقد وّفروا بع�سًا من 

القليل الذي ميتلكون ل�رضاء اأعالم و�سناعة لفتات كبرية لفريقهم املف�ّسل، 

املرتفعة  هتافاتهم  حتت  بكامله  امللعب  ميوج  حتى  املييبيياراة،  تبداأ  اإن  وما 

واحلما�سية. يطلق املعلقون مالحظات مالأى بالإعجاب باحل�سد اجلماهريي 

املكتظة. يخ�رض  امللعب  الكامريا عرب مدرجات  املفعم باحلياة، فيما جتول 

اإىل  الييعييودة  طريق  يف  امللعب  م�سجعوه  يغادر  وفيما  املييبيياراة،  »النجمة« 

منازلهم، يدخلون يف م�سادات وم�ساجرات يف منطقة الطريق اجلديدة، معقل 

.
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»الأن�سار«، حمققني بذلك جزءًا من هوية مثريي ال�سغب املن�سوبة اإليهم

ملعب �ضيدا البلدي، ني�ضان 2009

اإنها املباراة النهائية يف بطولة الحتاد اللبناين لكرة القدم للعام 2009. 

يزيد على  ما ل  اأنا هناك مع  »الأن�سار«، واأح�رض  »النجمة« �سد  يلعب 

مئة متفّرج/ة، مبن فيهم اأع�ساء الحتاد اللبناين لكرة القدم، ومديرو 

�سماع  يل  ميكن  الإعييالم.  و�سائل  وطواقم  اجلي�ض،  وعنا�رض  الناديني، 

يف  الأ�سداء  اأ�سواتهم  وتولد  البع�ض،  بع�سهم  اإىل  يتحدثون  الالعبني 

امللعب ال�سخم والفارغ. ميكنني كذلك �سماع �سوت حركة اأ�سنان اأحد 

املتو�سط  الأداء دون  البذر فيما ي�ساهد  الناديني وهو يف�سف�ض  اإداريي 

»النجمة«  م�سجعو  الأميين  عنا�رض  مع  يتجادل  اخلييارج،  ويف  للفريقني. 

اأن  اأمييل  على  فريقهم،  اأعييالم  مع  بييريوت  من  اإىل �سيدا  الذين ح�رضوا 

يتمكنوا من دخول امللعب.

ملعب نادي النجمة، اأيار 2009

يطغى على امللعب مزاج احتفايل. ميتلئ ميدان امللعب بالرجال، والن�ساء 

�سعد  لزعيمه  ويهتفون  امل�ستقبل،  تيار  باأعالم  يلّوحون  الذين  والأطفال 

عن  النيابية  لالنتخابات  املر�سحني  لئحة  عيين  يعلن  فيما  احلييريييري، 

دائرتي بريوت الثانية والثالثة. يف�سل بني املن�سة والنا�ض/املتفّرجني 

اأرجاء  خمتلف  يف  من�سوبة  عمالقة  �سا�سات  تنقل  فيما  الأميين،   
ُ
عنا�رض

امللعب، خطاب الزعيم اإىل املنا�رضين الكر املوجودين فوق الع�سب.

لقد مّثلت املالعب خالل القرن املا�سي اأن�سابًا للحداثة وملمار�سة العام، 

كما الثقافة العاملية. ويف الوقت عينه، تقوم مباريات كرة القدم يف امللعب 

بتكثيف وَم�رَضحة القيم والعالقات الجتماعية والثقافية �سمن جمتمع 

.
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، و»تلخ�ض عالقات القوة و�سيا�سات الختالف والإق�ساء«

3
معني

اإن معظم ا�ستادات لبنان، من حيث ملكيتها وطبيعة ال�ستخدام املحدد 

لها، هي م�ساحات عامة. وعلى الرغم من ذلك، ظّل ا�ستخدام املالعب يف 

لبنان وملّدة خم�ض �سنوات، امتيازًا خا�سًا بقّلة خمتارة. ُمِنع امل�سجعون 

من دخول املالعب با�سم احلفاظ على الأمن وال�ستقرار بعد �سل�سلة من 

امل�سادات التي �سهدتها مباريات كرة القدم، يف وقت كان لبنان يخترب فيه 

الطائف،  بعد  ما  الأكر حّدة يف فرتة  الداخلي هو  ال�رضاع  ت�سعيدًا يف 

ذلك،  ومع  روتينية.  اأحداثًا  بييريوت  �سوارع  يف  ال�سدامات  فيه  وباتت 

وبتناق�ض بارز، كانت النخب ال�سيا�سية ت�سّلح منا�رضيها وتدعوهم اإىل 

عناه قرار منع اجلمهور من دخول  ما  اأن  الآلف. غري  التظاهر مبئات 

املالعب، كان اأنه وب�سكل مفاجئ، وبقرار اأمني، كّفت امل�ساحات العامة 

ر�سميًا عن اأن تكون عاّمة. ويجد املنطق الكامن خلف هذا القرار جذوره 

العامة  للم�ساحة  اللبناين/ة  امل�ستخدم/ة  ي�سّور  الذي  احلكم  منط  يف 

»العي�ض  بكيفية  للمعرفة  ومفتقد/ة  متح�رّض/ة«،  »غييري  اأنييه/ا  على 

املديني«، وبالتايل، غري جدير/ة بدخول امل�ساحة العامة.

عة  ال�سيا�سية على اختطاف امل�ساحة العام م�رضَّ ومع ذلك، ظلت القدرة 

– مبعنى َجمعي- ب�سكل كبري من خالل القبول ال�سعبي باخل�سخ�سة 

طائفي ولي�ض جتاريًا – للم�ساحة العامة. ويف هذا املقال، اأحاول اأن اأبنّي 

كيف اأن تعريف امل�ساحة وم�ستخدميها ب�سفتهم ملكّية اأو اأتباعًا لزعيم اأو 

جمموعة طائفية واحدة، ي�سبق بوقت طويل اأي قرار اأمني ي�سدر حول 

ا�ستخدام امل�ساحة العامة. اإذ على الرغم من توقهم اإىل الهتاف لفرقهم 

يف املالعب، فاإن معظم امل�سجعني ل ينظرون اإىل م�ساحات كرة القدم، اأو 

هذا  كامل.  ب�سكل  لهم  تعود  اأنها  على  ي�سجعون،  التي  الفرق  اإىل  حتى 

طائفية  اجتماعية-�سيا�سية  ثقافة  لوجود  نتيجة  هو  اأقرتح،  كما  الأمر، 

عامة ذات جذور عميقة. لفرتة من الزمن، متكن »النجمة« من ك�رض هذا 

اإىل  مبا�رضًة  النادي  اأُعيَد  املا�سية،  الع�رض  ال�سنوات  لكن خالل  القالب، 

امل�سهد الريا�سي اجَلمعي-الطائفي.

�سهادة  لنيل  وميير�ييسييحيية  م�ستقلة  بيياحييثيية  املييي�يييرضي؛  مييزنييه 

لندن.  جامعة  غولد�سميث،  من  الأنروبولوجيا  يف  الدكتوراه 

تعمل حاليًا كم�ست�سارة للعديد من املنظمات املحلية والدولية 

يف تقييم الربامج التنموية وحتليل النزاع والتدريب والتي�سري.
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7 اأيار 2009: مهرجان انتخابي اإقامه »تيار امل�ستقبل« يف ملعب نادي النجمة حت�سريًا لالنتخابات النيابية. مبنا�سبة املهرجان مت 

تغيري لون املدرجات من النبيذي اإىل اللون الأزرق واإقفال امللعب اأمام الالعبني والعاملني يف النادي ملدة اأُ�سبوع. تظهر يف اخللفية 

بع�ض �سعارات احلملة النتخابية كما �سورة النائب وليد عيدو وولده خالد اللذين اغتيال على مقربة من امللعب.
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مالحظات ختامية:  

تتوّفر اأنواٌع كثريٌة من امل�ساحات املفتوحة بدرجاٍت متنوعٍة من التاحة،   
1

ذات �سلٍة وثيقٍة مبلكيتها: بع�سها يعود للبلدية والوكالء العامني )لكنها 

لي�ست بال�رضورة عامة(، واأخرى تعود لالأوقاف، اأما البع�ض الآخر 

فيعود ل�رضكة �سوليدير وغريها من املالكني اخلا�سني. ميكن مراجعة 

لئحٍة بامل�ساحات املفتوحة يف �سوليدير.

يف الكورني�ض وكذلك يف �سوارع اأخرى ومنتزهاٍت �سغريٍة يف املدينة،   
2

يتجّول العديد من الباعة ليبيعوا ب�سائع متنوعٍة للنا�ض: الطعام مثل 

الكعك، واحللوى، والع�سائر، واحلبوب، والقهوة، وكذلك البالونات 

والأغرا�ض الأخرى. وي�سّكل هوؤلء عن�رض جذٍب لل�سواح ولل�سكان 

املحليني/ات كذلك، وُيعجب بهم/ن الأولد ب�سكٍل خا�ض. هوؤلء 

ممنوعون/ات من دخول حميط �سوليدير، ما ُيفاقم الطابع الر�سمي 

للم�ساحات العامة املتوفرة يف هذه الرقعة من املدينة.

تقع ال�ساحية يف اجلزء اجلنوبي من بريوت وتقطنها غالبية �سيعية.   
3

اأما منطقة برج حمود، فت�سّكل احلي ال�سمايل ال�رضقي من املدينة، 

وتقطنه غالبية اأرمنية. ويو�َسم الأرمن وال�سيعة يف العادة بكونهم من 

النازحني/ات املتاأّخرين اىل املدينة، واملنتمني/ات اىل الطبقة الدنيا، غري 

العارفني/ات بكيفية عي�ض احلياة املدينية، واملفتقرين/ات اىل الذوق 

الرفيع. وجت�ّسد املنطقتان املذكورتان هذه احلياة البائ�سة، وُت�سّنفان 

بالفو�سوية، والب�ساعة وانعدام القانون، وبكونهما غيتو الفقراء. 

لطاملا اعُترَبت الدالية كم�ساحٍة عامٍة على الرغم من كونها ملكيًة خا�سة،   
4

وهي ترزح يف اللحظات التي اأكتب فيها هذه ال�سطور، حتت خطر حتّولها 

اىل موقٍع مل�رضوع منتجٍع �سياحٍي �سخم، م�سابٍه لفندق موفنبيك الواقع 

على بعد اأمتاٍر قليلٍة جنوبًا. 

  راجع/ي مقال �سون �سالمة عن املو�سوع، وكذلك تقرير اجلزيرة 
5

وورلد Al-Jazeera World عن فن ال�سارع يف لبنان.

الراأ�سمايل وال�ستهالك باهظ الثمن. هنا، تتمحور امل�ساحات العامة حول 

املديني  وت�سميمها  اجلمالية  خ�سائ�سها  خالل  من  العقارات  قيمة  رفع 

و�سانعي/ات  املخططني/ات  من  كثرٌي  يوّجه  ول   .)Carmona 2002(

القرار والنخب النقَد لهذه الأنظمة. ففي منا�سباٍت كثرية، �سمعت اأ�سخا�سًا 

ميتدحون هذه ال�سيا�سات ويربرونها بجمٍل مثل: »ل نريد لو�سط بريوت اأن 

. بالن�سبة اإليهم/ن، يجب 
3
يغدو مثل ال�ساحية وبرج حمود والكورني�ض!«

اأن ت�ستمر امل�ساحات العامة يف و�سط بريوت باإق�ساء املجموعات ذات الدخل 

املحدود، التي ل ي�ست�سيغ هوؤلء ممار�ساتها من موقعهم/ن الجتماعي. 

تخ�سع  ول  عيياميية،  ُتعد  ول  ُت�سّنف  ل  التي  امل�ساحات  بييريوت  يف  وتكر 

بال�رضورة مللكية ال�سلطات العامة، لكنها موؤهلٌة لُتعترَب عامة - كما اأجادل 

- من خالل جتارب مريديها وممار�ساتهم/ن امل�ساحية. فامل�ساحات حتت 

عن  الباحثني  الذكور  من  اأجانب  عماٌل  الأحيان  غالب  يف  يحتّلها  اجل�سور 

والقهوة  ال�رضيعة  الأطعمة  يبيعون  متجولون/ات  باعٌة  ويخدمها  عمل، 

الفورية والع�سائر. اأما �سوق الأحد الذي ُين�َسب يف كل يوم اأحٍد على طول 

الأجانب  وال�سواح  املهتمني/ات  والأهيييايل  الفقراء  فيجمع  بييريوت،  نهر 

واملغرتبني/ات، لي�ستمتعوا ب�رضاء الأغرا�ض زهيدة الثمن. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، ُت�ستخدم مرائب ال�سيارات اأيام الآحاد يف غالب الأحيان، من قبل الأولد 

العادة،  الدراجات. ويف  القدم والتزلج وركوب  للعب كرة  واملراهقني/ات 

حتتّل الطاولت والكرا�سي الأر�سفة وزوايا ال�سوارع، حيث يدّخن ال�سبان 

الرنجيلة ويتفّرجون على ال�سارع. وتب�سط جمموعاٌت من ال�سباب �سيطرتها 

على اأجزاء كثريٍة من ال�سوارع، حيث يدّخنون ويتناولون الطعام وي�رضبون، 

ومي�سون الوقت معًا حتى �ساعاٍت متاأخرٍة من الليل. اأما الأر�سفة الوا�سعة 

املحيطة باملرّبعات ال�سكنية التي تهيمن عليها الطبقة الو�سطى، في�ستخدمها 

اأوقات الع�سية. كذلك جتمع  اأنا�ٌض يف منت�سف العمر ملمار�سة الريا�سة يف 

الو�سطى والعليا يف  املدينية  الطبقات  الأ�سبوعية  الع�سوي  الطعام  اأ�سواق 

بع�ض املناطق. واإىل جانب ذلك، ت�ستحّل عائالٌت واأزواٌج من الطبقة العاملة 

وكذلك العمال والعامالت الأجانب عددًا من البقع املهجورة التي اكت�سحها 

الخ�رضار، فيم�سون فيها الوقت ويتنزهون ويلعبون.

وهو  البي�ساء،  الرملة  هو  بييريوت  ل�سكان  املتوّفر  الوحيد  العام  ال�ساطئ 

 اأّخاذ، مهمٌل ومت�سٌخ بالنفايات، يرتاده يف معظم الوقت رجاٌل من 
ٌ
قطاٌع رملي

الطبقة العاملة، ون�ساٌء )قليالٌت جدًا( يق�سدن ال�ساطئ مع اأ�رضهّن اأو �سمن 

املناطق  ال�سبان يف  ي�سبح بع�ض  الأ�سبوع. كذلك  نهاية  جمموعاٍت يف عطلة 

ال�سخرية من اخلط ال�ساحلي مبحاذاة الكورني�ض. بالإ�سافة اإىل ذلك، ُيخترب 

البحر م�ساحيًا يف الدالية اأي�سًا، وهي تّلة ت�رضف على �سخرة احلمام )يف 

الرو�سة(، وتوّفر للمدينة م�ساحًة مفتوحًة ووا�سعة، ي�سغلها مريدون/ات 

.4
متنوعون/ات مبن فيهم/ن جمتمعاٌت �سغريٌة من ال�سيادين

ويف هذه امل�ساحات التي تتالعب بحّد العام/اخلا�ض وحتوم حوله، حتدث 

جتارب وممار�ساٌت م�ساحيٌة جديرٌة باملالحظة، على الرغم من فو�سوّيتها 

التي  املمار�سات  تلك  عن  تتمّيز  وهي  موؤقتة،  زمنيٍة  لفرتاٍت  وا�ستمرارها 

وجتمع  الكورني�ض.  يف  اأو  املدينة  يف  املركزية  العامة  امل�ساحات  يف  حتييدث 

اأنا�سًا من بلدانٍ واإثنياٍت واأماكن خمتلفٍة وت�سمح لهم/ن  هذه املمار�سات 

بالتفاعل مع بع�سهم/ن البع�ض، من دون اهتماٍم كبرٍي باعتبارات اجلندر 

اأو الدين اأو العمر اأو الدخل اأو ال�سلوك اجلن�سي. وجت�ّسد هذه امل�ساحات 

تفاعالٍت متينٍة معينٍة مع املدينة، ورمبا موؤقتة، مبنيٍة على التبادل النا�سط 

من  الرغم  وعلى  وامتالكها.  عليها  وال�ستيالء  بامل�ساحة  باملطالبة  واحلق 

حيويتها وثرائها الجتماعي – امل�ساحي، تتوّفر معلوماٌت �سحيحٌة عن هذه 

املمار�سات، ما ي�ستدعي حتمًا بحثًا اإثنوغرافيًا جديرًا بالهتمام. 

ُمطالبات املجتمع املدين باملدينة

ُتعرف جمموعات املجتمع املدين يف لبنان باهتمامها وتركيزها على ق�سايا 

كانت  قريب،  وقييٍت  وحتى  والبيئة.  وال�سحة  التعليم  مثل  متعددة،  عامٍة 

م�سائل امل�ساحة العامة والق�سايا املدينية نوعًا ما غائبًة بالكامل عن اأجندات 

املنظمات غري احلكومية والنا�سطني/ات. فالنا�ض بالأحرى غري مدركني/

مثل  باملدينة،  املتعلقة  للموا�سيع  وكذلك  احرتافية،  كممار�سٍة  للتمّدن  ات 

ال�سكن واخلدمات املدينية والنقل العام والأحياء غري الر�سمية. لكن خالل 

العقد املا�سي، ازداد النقا�ض يف امل�سائل املدينية يف املجال العام، رمبا مدفوعًا 

ظّل  وان  عدة،  وخا�سٍة  عامٍة  جامعاٍت  يف  املديني  التخطيط  برامج  بتكاثر 

املجموعات  عييدد  يتزايد  اليوم،  واملثّقفة.  الأكادميية  بالدوائر  حم�سورًا 

ال�سلطاُت  التي تدير بها  الناقدين/ات لالأ�ساليب  ال�سابة والنا�سطني/ات 

ال�سيا�سات املدينية، واملهتمني/ات بجعل املدينة مكانًا اأكر قابليًة للعي�ض، 

وهم/ن يعرّبون عن اآرائهم/ن على املدّونات وو�سائل التوا�سل الجتماعي، 

وكذلك من خالل التعبئة النا�سطة يف املنظمات غري احلكومية اأو يف �سبكاٍت 

اأخرى اأكر مرونة. 

ودعييم  ال�سباب  لتمكني  بفاعليٍة  تعمل  حكوميٍة  غييري  منظمٌة  هييي  »نييحييُن« 

م�ساركتهم/ن يف امل�سائل العامة، من خالل تربية احلياة العامة يف منتزهات 

املدينة التي توؤّمن يف راأيهم/ن »من�ّسًة جديدًة للتغيري ال�سلوكي واملواَطنة«. 

دها 
ّ
متر اإمكانية  زادت  – الجتماعية،  امل�ساحية  املمار�سات  من  معينًة 

يتّم ال�ستيالء عليها واملطالبة بها من  اأن  اإمكانية  – مبعنى  ال�سيا�سي 

خالل املمار�سات والتجارب امل�ساحية باملفهوم اللوفيبفري. كيف تخترب 

بريوت امل�ساحات العامة الإجرائية؟ واإىل اأي مدى هي عر�سٌة لل�سيا�سات 

موجٍز  مب�سٍح  اأبييداأ  الأ�سئلة،  هييذه  عن  لالإجابة  الراديكالية؟  امل�ساحية 

اإىل  واأ�سري  بييريوت،  يف  والإجرائية  الطوبوغرافية  العامة  للم�ساحات 

النوع الأول بامل�ساحات العامة، واإىل النوع الثاين باملمار�سات امل�ساحية 

)spatial practice(. بعدها، اأنتقل اإىل توثيق الن�ساطات احلديثة ن�سبيًا 

التي اأقدمت عليها جمموعات املجتمع املدين بهدف مناق�سة وا�ستعادة 

الوا�سع املت�سّمن  فة هنا مبفهومها 
ّ
– واملعر املدينة  العامة يف  امل�ساحة 

ين، والبحث يف اإمكانية تراكم هذه املبادرات باجتاه عمٍل 
َ
الُبعَدين املذكور

باكورة  املقال  هذا  وميّثل  عامة.  جماهرييٍة  حركٍة  على  مرتكٍز  جماعي 

م�رضوع بحٍث يثري الأ�سئلة اأكر مما يقّدم الجابات، ويدعو اإىل حتقيٍق 

معّمٍق يف هذه امل�سائل من قبل طالب/طالبات وعلماء/عاملات الدرا�سات 

املدينية، مبا يتجاوز الهتمام النمطي الآين بو�سط املدينة واأطرافها.

امل�ضاحات العامة واملمار�ضات امل�ضاحية يف بريوت

عليه  ت�ستويل  مت�سائل،  عاٍم  وجميياٍل  قليلٍة  عامٍة  مب�ساحاٍت  مدينٌة  بريوت 

احلييرب  انتهاء  بعد  ُتييذكيير.  مييقيياومييٍة  دومنييا  احلاكمة  ال�سلطات  بانتظاٍم 

يف  واملخططون/ات  احلكومة  م�سوؤولو  منح   ،)1990  -  1975( الأهلية 

بريوت ب�سكٍل ممنهٍج الأولوية للتطوير املديني املُنقاد للبنى التحتية حتت 

اإعادة الإعمار، واحلداثة، والفاعلية، والنمو القت�سادي والأمن.  عناوين 

وكّر�ست  الفقرية،  الأطييراف  وحجبت  الأحياء،  ال�رضيعة  الطرق  ف�سطرت 

النخب احلاكمة و�رضكاوؤها من  ا�ستفادت  بالطبع،  الطائفية.  النق�سامات 

ذلك،  التطورات. وبعك�ض  نتجت عن هذه  التي  الهامة  العقارية  احل�س�ض 

مل ي�ستِفد ال�سكان على الإطالق، بل جرى تهجريهم/ن من منازلهم/ن. 

حتى امل�ساحات املفتوحة التي ن�ساأت عن هذه الطرق ال�رضيعة واجل�سور 

يف  بقوا  الذين/اللواتي  اأولئك  حاجات  تخدم  بطرٍق  ُت�سّمم  مل  والأنفاق، 

– على الرغم من ا�ستطاعة بلدية بريوت الرية اعتماد  الأحياء املجاورة 

هذه اخليارات ب�سهولة. اأكر من ذلك، مل ُتقم هذه التدخالت اعتبارًا خلطط 

النقل العام، اأو حللول احلركّية املرنة، تاركًة النا�ض العاديني/ات يعتمدون 

على ال�سيارات اخلا�سة للتحرك يف املدينة، وممعنًة يف حب�سهم/ن يف داخل 

اأحيائهم/ن، ومر�ّسخًة الف�سل الجتماعي – امل�ساحي يف املدينة. ومبعزٍل 

للم�ساريع  الأولوية  احلكومة  م�سوؤولو  منح  التحتية،  البنى  تخطيط  عن 

العامة وا�سعة النطاق يف املدينة، وامل�سّخرة مبعظمها للخدمات الجتماعية 

على  الريا�سية  )ال�ستادات  العابرة  والأحييداث  ومدار�ض(  )م�ست�سفيات 

�سبيل املثال(، بالإ�سافة اإىل قلٍة من امل�ساريع الثقافية والعامة. اأما امل�ساريع 

القليلة التي اأُن�سئت، مثل �سبكة املكتبات العامة )ال�سبيل(، فكانت بجهود 

جماعات املجتمع املدين. ولعّلنا جند اأبلغ تعبرٍي عن هذه ال�سيا�سات يف قرار 

بلدية بريوت الإبقاء على حر�ض بريوت - املنتزه العام الأكرب يف املدينة - 

مقفاًل يف وجه العامة حلجٍج تراوح بني التهديد املحتمل بالفتنة الطائفية، 

والقلق من الإخالل بالأخالق العامة، وانعدام ح�ّض التح�رض لدى النا�ض. 

الكورني�ض  العامة املوجودة يف بريوت؟ طبعًا، هناك  امل�ساحات  اإذًا، ما هي 

البحري ال�سهري الذي ي�سّكل قطاعًا حيويًا ون�سيطًا تتجاور فيه اجلماهري 

واملختلفة  املتعددة  للمجموعات  ي�سمح  مبا  املتنوعة،  والأزمنة  والإيقاعات 

م�رضوع  الكورني�ض  اإىل  اأُ�سيف  مييوؤخييرًا،  البع�ض.  بع�سها  مع  بالتفاعل 

ملطمر  البحري  احلييرف  عند   ،)waterfront( املييجيياور  البحرية  الواجهة 

النفايات املحاذي لو�سط بريوت التجاري املُعاد اإعماره. منذ ب�سع �سنواٍت، 

كانت املنطقة مفتوحًة لال�ستخدام العام من قبل �رضكة �سوليدير امل�سوؤولة عن 

اإعمار وتطوير الو�سط التجاري. تدريجيًا، ا�ستوىل عليها خليٌط من النا�ض، 

اأخرى،  من جهٍة  الكورني�ض.  لوظيفة  م�سابهًة  وظيفًة  تييوؤدي  اليوم  وباتت 

توؤوي بريوت قلًة من منتزهات الأحياء ال�سغرية )ال�سنائع وال�سيويف( التي 

ي�ستخدمها �سكان اجلوار بكثافة، وتغدو �سديدة الزدحييام يف عطلة نهاية 

امل�ساحات  اأخرى. وت�ستخدم هذه  اأحياء  النا�ض من  اإذ يق�سدها  الأ�سبوع، 

من  الدنيا،   – والو�سطى  العاملة  الطبقات  من  جمموعاٌت  رئي�ض،  ب�سكٍل 

خمتلف الفئات اجلندرية والعمرية، وهي تتمّيز باملمار�سات الجتماعية – 

الع�سب  امل�سي، واجللو�ض، والتفّرج، والتنزه فوق  امل�ساحية احليوية مثل 

الأخ�رض، وركوب الدراجات واللعب. 

من�ّسقٍة  ذات مناظر  التجاري عدة م�ساحاٍت مفتوحٍة  وي�سّم و�سط بريوت 

 .
1
عامة م�ساحاٍت  �سوليدير  �رضكة  ت�سّميها  للم�ساة،  خم�س�سٍة  ومناطق 

تقّيد بدرجٍة  الأمن،  ي�سّغلها حرا�ض  التي  التحّكم  الكثيفة واآليات  فاملراقبة 

عاليٍة جمموعًة من ال�ستخدامات املمكنة يف مثل هذه امل�ساحات، مثل ركوب 

النا�ض  جلميع  ُي�سَمح  ل  ذلييك،  اإىل  بالإ�سافة  والتنزه.  والتزلج  الدراجات 

ذوي/ ا�ستجواب  الأمييين  حلييرا�ييض  املمكن  فمن  امل�ساحات:  هييذه  بييدخييول 

منعهم/ن  ميكن  كما  الثبوتية،  اأوراقييهييم/ن  وطلب  »املييريييب«  املظهر  ات 

واملت�سولني/ات  املتجولني/ات  للباعة  بالن�سبة  الأمر  كذلك  الدخول.  من 

 .
2
املمنوعني/ات من الدخول من اأجل احلفاظ على املكان اآمنًا، منظمًا ونظيفًا 

ان الهدف الرئي�ض لهذه الأنظمة غري املكتوبة هو اإن�ساء جّو مالئٍم لال�ستثمار 

بيييات مييو�ييسييوع امليي�ييسيياحيية الييعيياميية رائييجييًا يف هيييذه الأييييييام، ل �سيما بعد 

امليييدن وعييلييى طول  �ييسيياحييات  الييتييي حتييدث يف  الحييتييجيياجييات الجتماعية 

غالبًا  بها،  واملطالبة  امل�ساحات  احتالل  �سوء  ويف  الرئي�سة،  ال�سوارع 

هل  املدينة؟  يف  اأهميًة  العامة  امل�ساحات  تكت�سب  ملاذا  العنف.  با�ستخدام 

احلركات  ب�سعود  املييدن،  يف  العامة  امل�ساحات  وجييود  اأو  غياب  يرتبط 

مدينٍة  يف  حتييدث  اأن  لالحتجاجات  ميكن  هل  والجتماعية؟  ال�سيا�سية 

�سيا�ساٍت  اإىل  العامة  امل�ساحات  تييوؤدي  هل  العامة؟  امل�ساحات  من  تخلو 

ال�سيا�سي  للتغيري  العامة و�سائل  ُتعد امل�ساحات  م�ساحيٍة راديكالية؟ هل 

م�ساحاٍت  من  اخلالية  املدن  اأن  كٌر  مفكرون/ات  يجادل  والجتماعي؟ 

عامٍة تفاعليٍة ديناميٍة وحيوية، ل ُتنتج ن�ساطًا جماعيًا، اإذ اإنها ل ت�سمح 

واملطالبة  والنقا�ض  اليييراأي،  يف  والخييتييالف  والتبادل،  بالتالقي،  للنا�ض 

 .)Ghorra-Gobin 2001, Low & Smith 2006, Mitchell 2003(

ويوؤكد هرني لوفيبفر )1992( اأن على النا�ض امتالك املدينة، وامل�ساركة يف 

اآليات اإنتاج امل�ساحة واملطالبة بها كحق لهم/ن، من خالل ممار�ساتهم/ن 

وجتاربهم/ن، ل �سيما يف امل�ساحات املفتوحة فيها. ويخربنا كيف اأّدت 

املدينة  تت�سّور  التي  ال�سلطات  ل�ستيالء  نتيجًة   – امللكية  هذه  خ�سارة 

ارتباط  فك  – اإىل  املييال  راأ�ييض  على  القائمة  م�ساحلها  بح�سب  وتديرها 

املدينة، وتخليهم/ن عن حقهم/ن يف ممار�سة  النا�ض مب�ساحات  معظم 

ال�سلطات  ُتطّور  ديكي�ض )2002( كيف  العام. ويذّكرنا م�سطفى  املجال 

على  هيمنتها  تطبيع  بغر�ض  واآلياٍت  وا�سرتاتيجياٍت  �رضدياٍت  احلاكمة 

�سيما  ل  الييعيياديييني/ات،  ال�سكان  واإق�ساء  العامة،  وم�ساحاتها  املدينة 

املدرو�سة،  التقنيات  خالل  فمن  منهم/ن.  واملهم�سة  الفقرية  اجلماعات 

تعمد ال�سلطات احلاكمة ووكالت التخطيط وو�سائل الإعالم، اإىل جترمي 

والجتماعية،  ال�سيا�سية،  لالأنظمة  تهديدًا  ت�سّنفها  التي  اجلماعات 

تاأمني  �يييرضورة  وتيي�ييرضِعيين  املي�سورة،  للطبقات  والأخييالقييييية  واملدينية 

ال�ستخدام  بغر�ض  فيها  والتحكم  العامة،  امل�ساحات  وتقييد  وحت�سني 

ال�سوارع  تغدو  هكذا،   .)Caldeira 2000, Coaffee 2004( اخلا�ض 

ال�سلوك فيها  وال�ساحات مغلقة، حتت مراقبٍة دائمٍة وم�سددة، وي�سبح 

خا�سعًا لل�سيطرة. اأما احتمالت التجارب واملمار�سات امل�ساحية املتعددة 

واملتنوعة يف هذه امل�ساحات، فت�سبح مقيدًة وم�رضوطة. تتحول امل�ساحات 

و�ساية  حتت  لال�ستهالك  واأماكن  جماليٍة  مناطق  اإىل  وال�ساحات  العامة 

الأثرياء. وحتر�ض ال�سلطات املحلية على تاأكيد هذا الطابع للم�ساحات، 

والر�سمية  الب�رضية  مالحمها  وتعزيز  وجتميلها  تنظيفها  خييالل  ميين 

)Deeb & Harb 2013, Kaviraj 1997, Taraki 2008(. ي�سبح ال�سلوك 

احتمالت  ومُتنع  من�سبطًا ومنظمًا،  متوقعًا،  امل�ساحات  هذ  قيود  �سمن 

املفاجاأة والفو�سى والتمرد والن�ساز. اإذًا، تغدو امل�ساحات العامة يف املدن 

.)Amin 2006, Mitchell 2003( غري م�سّي�سة

اأ�سكاٍل  اإىل  النا�ض  يلجاأ  الأنروبولوجيا،  وعاملات  علماء  يذّكر  كما  لكن 

متعددٍة من املقاومة للتغّلب على تقنيات الهيمنة والخ�ساع هذه، ترتاوح 

العنيفة  والحييتييجيياجييات  اخلييجييول  وال�ييسييتيييييالء  ال�سامتة،  املخالفة  بييني 

)Bayat 1997, Keith & Pile 1997(. لي�ض هذا بجديد، اإذ لطاملا �سّكلت 

املدن تاريخيًا مواقع للعديد من الحتجاجات املدينية والتعبئة الجتماعية. 

لكن امل�ستجد، اأن الحتجاجات املدينية يف مدن عاملَي اجلنوب وال�سمال، باتت 

تتزامن مع بع�سها البع�ض تقريبًا، وتتقاطع عند م�سائل مت�سابهٍة تتعّلق 

وتفاُقم  الجتماعية،   – القت�سادية  الالم�ساواة  من  ُتطاق  ل  مب�ستوياٍت 

الظلم  الجتماعي وامل�ساحي. فمن املجتمعات املنظمة ذاتيًا يف بر�سلونة، 

اإىل حركات »الحتالل« Occupy يف نيويورك، مرورًا بالحتجاجات املدينية 

اإىل  اأم�سرتدام، وو�سوًل  يف ريو دي جانريو، وا�ستعادة حقوق ال�سكن يف 

النتفا�سات يف بلدان ال�رضق الأو�سط، تتزايد اأنواع الن�ساطات اجلماعية 

املنظمة التي ت�ستخدم امل�ساحة العامة للمطالبة باحلق يف املدينة، ويف اآليات 

اإنتاج امل�ساحة. وتبقى احلاجة اإىل مزيٍد من البحث ملعرفة كيف تفهم هذه 

الأ�سكال املتنوعة من الن�ساط اجلماعي املكاَن، وكيف ت�ستخدمه ا�سرتاتيجيًا 

وت�ستغّله يف ن�ساطاتها ال�سيا�سية وجهود التعبئة العامة.

ف 
َ
ي هذه الأ�سئلة يف بريوت، وهي مدينٌة ُتعر

ّ
موؤخرًا، بّت مهتمًة بتحر

عام  يف   .]…[ العامة  ال�ساحات  مييالأت  التي  ال�سيا�سية  بالحتجاجات 

ت 
ّ
2005 بعد اغتيال رئي�ض احلكومة الأ�سبق رفيق احلريري، وا�ستمر

ب�سكٍل متقطٍع حتى عام 2008. ويف ربيع عام 2013، عادت الحتجاجات 

الأجييور.  بت�سحيح  طالبت  التي  العمالية  النقابات  بقيادة  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سية والقت�سادية - الجتماعية  ل�ست مهتمًة هنا بالحتجاجات 

وا�سعة النطاق، بل باملمار�سات امل�ساحية املحلية يف املدينة، وبالتحديد 

 .)2007( اآيييفيي�ييسييون  ي�سّميها  كما  »الإجيييرائييييييية«،  الطبيعة  ذات  تلك 

�ض وُتخَترب، بينما يظّل 
َ
وامل�ساحات العامة الإجرائية هي تلك التي مُتار

وتختلف  حمّقق.  غري  اأو  ملتب�سًا،  عامة  كم�ساحات  القانوين  ت�سنيفها 

ُت�سّنف  التي  »الطوبوغرافية«  العامة  امل�ساحات  عن  امل�ساحات  هييذه 

كذلك، وتكون يف غالب الأحيان )ولي�ض دائمًا( ذات ملكية واإدارة عامة. 

حتتفي امل�ساحات العامة الإجرائية بالعفوية والتناق�سات والفو�سوية 

كانت  كلما  حتمًا،   .)Iveson 1992, Sennett 1992( النظام  وغياب 

اأنواعًا  تنتج  جمييردٍة  كم�ساحٍة  وت�سنيفًا  تنظيمًا  اأقييل  العامة  امل�ساحة 

اأما »م�ساع«، فتن�سد ا�ستعادة املمتلكات العامة وتعمل من خالل ا�سرتاتيجيٍة 

يف  النا�ض  حقوق  ومنا�رضة  امللكية،  حلقوق  راديييكييايل  فهٍم  لن�رض  خفيٍة 

امل�ساعات العامة. من جهٍة اأخرى، تتحّرى »جمموعة دكتافون« امل�ساحات 

العامة يف لبنان من خالل تدخالٍت فنيٍة مبا�رضٍة للتعليق على املناظر املدينية، 

وهي تدخالٌت مبنيٌة على التعاون والت�سارك بني النا�ض. وتهدف املجموعة 

الأولوية  ومنح  و»ا�ستخدامها«،  العامة  الطبيعية  باملناظر  »الحتفاء  اإىل 

والجتماعية  ال�سيا�سية  املظامل  �سياق  يف  امل�ساع،  اجلماعية  للم�ساحات 

غري   Paint Up منظمة  تتاألف  ذلييك،  اإىل  بالإ�سافة  لبنان«.  يف  وامل�ساحية 

احلكومية من م�سممني/ات يريدون »جعل بريوت اأكر اإ�رضاقًا وجماًل 

ال�سالمل  باجنازهم/ن  املدينة  يف  ُيعَرفون  وهييم/ن  الأليييوان«،  خييالل  من 

واملقاعد العامة املطلّية بالألوان الزاهية. اأما »م�رضوع بريوت اخل�رضاء« 

فيهدف اإىل تاأكيد »احلق يف احل�سول على م�ساحاٍت ]خ�رضاء[ يف مدينتنا«. 

وكان هوؤلء اأطلقوا مبادرة »اجعل/ي غداءك اأخ�رض«، داعني/ات النا�ض 

اإىل تناول طعامهم/ن يف منتزهات املدينة، كما اأنهم/ن ينّظمون ن�ساطاٍت 

اأخرى يف احلدائق العامة. كذلك تتوّفر مبادراٌت هامٌة اأخرى اأقل تركيزًا 

على امل�سائل امل�ساحية، امنا من�سجمٌة فكريًا مع تعزيز مفهوم املمار�سات 

الذي  »مان�سن«،  مثل  م�ساريع  بينها  وميين  املدينة،  يف  واحلييق  امل�ساحية 

املالكني/ات بغر�ض  بالتن�سيق مع  بيتًا خا�سًا  نا�سطوه ونا�سطاته  احتّل 

لفهٍم  ترّوج  – وهي جمّلة   Outpost و»اآوتبو�ست«  ال�ستخدام اجلماعي، 

متنٍي للم�ساع وللعمل اجلماعي. 

بالإ�سافة اإىل جمموعات املجتمع املدين، ت�سّكل امل�ساحة العامة مو�سوعًا 

رئي�سًا للنقا�ض يف العديد من املدّونات واملن�سورات على الإنرتنت ومواقع 

»تتخّيل  التي   ،Beirut the Fantastic مدّونة  مثل  الجتماعي،  التوا�سل 

المكانيات املدينية لبريوت«. وتت�سّمن املبادرات والن�ساطات الأخرى الفن 

الب�رضي والغرافيتي الآخذ بالتكاثر يف اأحياء بريوت. ونذكر هنا اأعمال 

كل من علي الرافعي، واأ�سكمان، وPGCrew وArofish من بني اآخرين/

اأخريات، وهي اأعماٌل تنت�رض بكرٍة على موقع ان�ستغرام. وي�ساهم هوؤلء 

الفنانون/ات ب�سكٍل اأ�سا�سي يف تفعيل امل�ساحات العامة عرب املدينة، ويف 

.
5
ت�سيي�سها من خالل الو�سم وال�ستمالك الب�رضي

وتك�سف هذه املبادرات ن�سوء اأ�سواٍت �سابٍة جديدٍة مهتمٍة فعاًل بحقها يف 

املدينة، ويف املمار�سات والتجارب امل�ساحية. بالطبع، تبقى هذه الأ�سوات 

مفرقًة وغري من�ّسقة، ويظّل فهمها للم�ساحة العامة واحلقوق متمايزًا اإىل حّد 

بعيد. ففيما يف�ّسل البع�ض يف عملهم/ن اجلماليات الب�رضية والتزيني، يرّكز 

اآخرون/اأخريات على ن�رض الفهم النقدي للم�ساحة العامة، يف احلّد الأدنى 

بغر�ض  الأق�سى  احلييّد  ويف  العامة،  امل�ساحة  عن  نقا�ٍض  اإىل  املبادرة  بهدف 

ا�ستعادة امل�ساع. ويخربنا اآيف�سون عن وجوب حتّري وتقييم الن�ساط العام 

يف املدينة من خالل »الطرق التي يجمع فيها العواُم جمموعًة من امل�ساحات 

للكاتب(. كذلك يحّثنا على  التوكيد   ،13  : ن�ساطهم/ن« )2007  العامة يف 

تثمني »الطبيعة متعددة الأبعاد للتمييز بني العام/اخلا�ض وتطبيقها املتنوع 

عرب املجالت املختلفة من احلياة الجتماعية«، م�سريًا اإىل اأن »امل�ساحة العامة 

]ل يجوز[ اأن ُتختَزل يف جمموعٍة ثابتٍة من املواقع املحددة طوبوغرافيًا يف 

املدينة التي ت�ستغل نوعًا ما »كم�رضح« )2007 : 11 - 14(. 

ي امل�ساحات 
ّ
بال�ستناد اإىل ما تقّدم، ومن خالل هذا املقال، اأدعو اإىل حتر

الأحياء،  امل�ساحية عرب  النا�ض  ُتوّثق ممار�سات  املدن بطريقٍة  العامة يف 

وحتّدد مبادرات املجتمع املدين الهادفة اإىل التاأثري يف املدينة وامل�ساع، اإما 

عمليًا اأو فكريًا. وتهدف هذه الدعوة اإىل ت�سجيع التقاطعات بني التاأمل 

والتدخل، من خالل فهٍم اأف�سل لالأنواع املختلفة من امل�ساحات العامة 

للعمل  وفر�سًا  احتمالٍت  تقّدم  اأن  ولمكانية  امل�ساحية،  واملمار�سات 

ي حتديًا يف 
ّ
اجلماعي )Staeheli & Mitchell 2008(. وميّثل هذا التحر

مدٍن مثل بريوت حتديدًا، حيث املمار�سات امل�ساحية مقيدٌة بدرجٍة كبريٍة 

بالأنظمة واملمار�سات التي تويل الأولوية حلقوق امللكية اخلا�سة، على 

ح�ساب الفهم اجلوهري للم�ساع. ويجدر التذكري باأن جماعات امل�سالح 

العا�سمة  يف  النيوليربالية  امل�ساحي  الإنييتيياج  عملية  على  تهيمن  التي 

اللبنانية، ت�ستطيع اأن تعّطل �رضيعًا احتمالت التعبئة والعمل اجلماعي 

�سمن امل�ساحات الجرائية، وكذلك مبادرات املجتمع املدين كتلك املذكورة 

اأعاله. اإذًا، كيف ميكننا افادة مبادرات املجتمع املدين ومنا�رضي/ات 

التخطيط ليعيدوا التفكري يف امل�ساحات العامة واملفتوحة يف املدن، وكذلك 

اأكر ا�ستجابًة  اأنظمة و�سيا�سات التخطيط ذات ال�ّسلة، مبا يجعلها  يف 

لل�سيا�سات امل�ساحية الراديكالية وتلك املوؤقتة اأي�سًا؟ هذا ال�سوؤال ي�سّكل 

ي ال�سرتاتيجيات 
ّ
املرحلة التالية من م�رضوعي البحثي الذي يبتغي حتر

املمكنة لتزاوٍج هجنٍي بني م�ساريع ومبادرات املجتمع املدين من جهة، 

واملمار�سات امل�ساحية الأكر تنوعًا يف املدينة من جهٍة اأخرى.

]تتوّجه الكاتبة بال�سكر اإىل هبة بو عكر على تعليقاتها القيمة، وكّل من 

فرح النقيب وايريك فريديل على املالحظات املفيدة. ُقّدمت ن�سخٌة اأوىل 

من هذا املقال يف موؤمتر ACSP-AESOP الثالث ع�رض بعنوان »التخطيط 

من اأجل مدن ومناطق مِرنة«، دبلن، 15 - 19 متوز، 2013.[
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الدالية منطقة فريدة على �ساحل بريوت، جتاور �سخرة الرو�سة وت�سّكل 

معها امل�سهد ال�سخري الذي يهيمن على منظر بريوت من البحر. وتعّد 

بالأنواع  غنية  ثروة  ت�سّمه من  ملا  نظرًا  النادرة  ال�ساحلية  الروؤو�ض  من 

 
ً
ملتقى الدالية  �سّكلت  ولطاملا  الآثار.  اإىل  بالإ�سافة  واحليوانية،  النباتية 

يحت�سن منطًا اقت�ساديًا عفويًا ناب�سًا باحلياة يجمع بني �سيد الأ�سماك 

ومطاعم ال�سمك غري الر�سمية ونزهات القوارب والباعة املتجولني،  وكذلك 

الت�سوير الفوتوغرايف. متثل الدالية ملختلف املجموعات والعائالت وجهة 

معتادة لنزهات نهاية الأ�سبوع، ويعر فيها الع�ساق على جو هادئ مثايل، 

ومرتادو ال�سواطئ على بقعة منوذجية لل�سباحة وال�سيد. اأما املجموعات 

املختلفة فاتخذت منها مو�سعًا مالئمًا لإحياء الحتفالت. 

تتيح  التي  والعفوية  ال�سعبية  طبيعتها  هي  الدالية  ميّيز  ما  اأبييرز  ولعّل 

اأن تت�سادم. فعلى مدى العقود  اأن�سطة �ستى تتقاطع من دون  ممار�سة 

املا�سية، �سّكلت املنطقة �ساحة م�سرتكة مفتوحة للعاّمة ذات و�سع خا�ض 

نتج عن اتفاقات �سمنية خارج اإطار قيود الدولة. فمن الناحية القانونية، 

ل تعّد الدالية ف�ساًء عامًا،اإذ اإنها ل تقع �سمن الأمالك العامة ول تخ�سع 

الأن�سطة اجلارية فيها اإىل اأي تنظيم من قبل املوؤ�س�سات الر�سمية. 

اأنها  الدالية  م�ستخدمي/ات  قّلة من  �سوى  تدرك  قريب، مل  وحتى عهد 

ملكية خا�سة. وقد ترددت الأجيال على املنطقة وانتفعت بها من دون اأي 

اعتبار مللكية العقار اأو حق اإدارته. لكن منذ �سيف عام 2014، بداأت تطراأ 

يف  والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  وترية  فجاأًة  عّطلت  حتّولت �رضيعة 

املنطقة، فُطرد منها ال�سيادون، وُهدمت اأك�ساكهم ومطاعمهم، وا�سُتحِدث 

�سياج يعرقل الدخول اإىل املنطقة والو�سول اإىل البحر ويحجب الروؤية. 

وت�سري اأدّلة عديدة اإىل تهديد يلوح يف الأفق، ويتمّثل يف م�رضوع ا�ستثماري 

م�ساِبهة  اأخييرى  مب�رضوعات  يلِحقها  فاخر،  طييراز  على  املنطقة  لتطوير 

تكاثرت يف العقد الأخري على طول �ساحل املدينة. 

على  للحفاظ  الأهلية  »احلملة  اأُطِلَقت  التحّولت،  لهذه  الت�سّدي  بهدف 

دور  على  احلفاظ  اأجييل  من  للمنا�رضة   ،2013 اآذار  يف  الرو�سة«  دالية 

وزائريها.  املدينة  �سّكان  لكافة  م�سرتكة  كم�ساحة  وتعزيزه  الدالية 

و»احلملة الأهلية« هي ائتالف مكّون من منظمات غري حكومية واأفراد 

يف  امل�سرتكة  امل�ساحات  على  باحلفاظ  الييقييوي  الييتييزامييهييم/ن  يجمعهم 

العي�ض  لإمكانية  كاأ�سا�ض  البيئي والثقايف  التنّوع  بريوت، وكذلك حماية 

اإىل  ر�سمية  ر�سائل  توجيه  على  احلملة  عملت  انطالقها،  منذ  املدينة.  يف 

قانونية  اأبحاث  واإعييداد  الدالية،  ن�ساطات يف  املعنية، وتنظيم  الييوزارات 

وبيئية، وت�سميم �سعارات و�سور، وكذلك العمل على م�رضوع مر�سوم 

اأمام  القوانني  ببع�ض  والطعن  حممي  طبيعي  كموقع  الدالية  لت�سنيف 

جمل�ض �سورى الدولة. كذلك، عملت احلملة على اأر�سفة ال�سور القدمية 

تطّور  مفرتقات  عند  ال�سحافية  البيانات  ون�رض  للمنطقة،  والتاريخية 

دعوة  ودالية:  دالية  »األييف  م�سابقة  نظمت  قد  كانت  وموؤخرًا  الق�سية، 

لت�سّورات م�ستقبلية على �ساطىء بريوت«.

الر�سومات الواردة يف هذا الق�سم جرى اختيارها من املنتوجات الب�رضية 

العديدة للحملة. بالإ�سافة اإىل خريطة »املمار�سات الجتماعية والثقافية« 

التي كان قد مت اإنتاجها كجزء من م�سابقة »األف دالية ودالية«. 

الييدالييييية  ق�سية  متابعة  اإىل  اجلييميييييع  وتييدعييو  ن�سطة  زاليييت  مييا  احلييمييليية 

والن�سمام اإليها. 

و�ضالت خارجية:  

www.dalieh.org  

www.facebook.com/dalieh.org  

احلملة الأهلية للحفاظ على دالية الرو�سة هي ائتالف مكّون 

من اأفراد وجمعيات اجتمعوا معًا منذ ت�رضين الثاين من عام 

2013، للمنا�رضة من اأجل احلفاظ على دور الدالية وتعزيزه 

وزائريها.  املدينة  �سّكان  لكافة  ومتاحة  م�سرتكة  كم�ساحة 

على  باحلفاظ  القوي  التزامهم/ن  ال�رضكاء  بني  ويجمع 

امل�ساحات امل�سرتكة يف بريوت، وكذلك حماية التنّوع البيئي 

والثقايف كاأ�سا�ض لإمكانية العي�ض يف املدينة.
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ت�ستند املعلومات املبينة يف اخلريطة اإىل بحث اأجرته »احلملة الأهلية للحفاط على دالية الرو�سة« ون�رضت اخلريطة لأول مرة يف ملف م�سابقة »األف دالية ودالية: دعوة لت�سورات 

م�ستقبلية على �ساطئ بريوت« ويف كتاب �سدر عن احلملة عام 2015.
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علي دروي�ض؛ حائز على دكتوراه يف العلوم الزراعية من اأملانيا 

عام 1997. عمل وما زال كباحث وم�ست�سار لعدد من املوؤ�س�سات 

الدولية واملحلية يف جمايل الزراعة والتنمية امل�ستدامة. نا�سط 

اجتماعي وتنموي وبيئي منذ اأكر من ع�رضين عامًا. كانت له 

اإ�سهامات مهمة يف معظم ن�ساطات احلراك البيئي والجتماعي 

ال�سامة  النفايات  اإدخيييال  ومتابعة  ك�سف  كق�سية  لبنان  يف 

وا�سرتجاع  وحماية  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  يف  لبنان  اإىل 

الغذاء/ على  ال�سيادة  مفهوم  واإدخيييال  العامة،  امل�ساحات 

التنمية  جمييالت  وكافة  العربي،  العامل  اإىل  الغذائي   الأميين 

ومكافحة  وم�ستدامة،  ع�سوية  زراعيية  من  امل�ستدامة  الريفية 

تدهور الأرا�سي واحلق يف املياه وغريها. له كتابات عديدة يف 

هذا املجال و�ساهم يف مراجعة الن�سخ الغربية من كتابني عن 

الزراعة العادلة والتغري املناخي.

رائدة وفريدة من  تعترب  الأخ�رض مببادرة  حينها قامت جمعية اخلط 

نوعها يف حينه، اإذ جرى و�سع ملف تقني، قانوين ومطلبي غطى كافة 

جوانب امل�رضوع املفرت�ض بالإ�سافة اإىل ن�رض وثائق تتعلق بامل�رضوع 

املزمع اإن�ساوؤه مع بع�ض اخلرائط التف�سيلية. كذلك ترافق هذا العمل 

مع ن�ساط اإعالمي توثيقي مكثف وتنظيم ور�ض عمل متخ�س�سة �سمت 

مع  واجتماعيني  بيئيني  ونا�سطني  والقانون  املدين  التنظيم  يف  خرباء 

ومنا�سباتهم  العا�سمة  باأهل  تاريخيًا  املنطقة  هذه  عالقة  على  الرتكيز 

كي»اأربعة اأيوب« وال�سريان وال�سيفية على ال�ساطئ. كما �سملت احلملة 

يتهدد  الذي  باخلطر  لإعالمهم  البريوتية  العائالت  ممثلي  مع  لقاءات 

مدينتهم، ما وّلد حالة �سعبية اأّدت اإىل وقف امل�رضوع والإيعاز برتتيب 

و�سع امل�سبح ال�سعبي كما هو قائم اليوم. 

كان وا�سحًا منذ ذلك احلني اأن عملية الإيقاف هذه هي مرحلية، تدوم 

ما  وهذا  ت�سييلها.  اأو  ا�ستثمارها  العقارات  مالكو  يقرر  اإىل حني  فقط 

يجري الآن �سمن ترتيبات م�سبوهة.

الرملة  �ساطئ  متلك  تاريخ  اإىل  العودة  من  بد  ل  باملو�سوعية،  التزامًا 

البي�ساء وغالبية ال�سواطئ الرملية يف لبنان، خ�سو�سًا تلك القريبة من 

بريوت، والتي ت�سنف وفقاً للقرار 144/اأ �ض كملك عام. فبالعودة اإىل 

حقبة تاأ�سي�ض دولة لبنان الكبري ومن ثم خم�سينيات و�ستينيات القرن 

ل�ستثمار  والتنظيمية  الت�رضيعية  الأطيير  ا�ست�سدار  مت  حني  املن�رضم، 

الأمالك العامة البحرية من قبل �رضكات عقارية تعود ملكيتها لنافذين 

و�سيا�سيني حينها ورثتهم الطبقة ال�سيا�سية املمثلة باأمراء احلرب واملال 

بعد عام 1991. فالعقار 2369 على �ساطئ الرملة البي�ساء كان مو�سوع 

النافذين  البحرية واأحد  العامة  الأمييالك  نزاع قانوين بني جلنة حتديد 

النافذ  الرغم من خ�سارة هذا  نائبًا يف فرتة لحقة. وعلى  اأ�سبح  الذي 

لي�ض  فاإن  العقارية،  ال�سحيفة  ا�ستئنافًا م�سجاًل على  للدعوى وتقدميه 

هناك اأي اإ�سارة اإىل نتيجة ال�ستئناف، ما يوحي بتدخل �سيا�سي ما!

يف  الييعييقييارات  تر�سيم  طبيعة  اأن  ميين  الييرغييم  وعلى  ذلييك،  اإىل  اإ�سافة 

ذات  عقارات  تنتج  ما  نييادرًا  كانت  العقاري  امل�سح  عمليات  مع  لبنان 

البي�ساء ومنها  �سكل هند�سي وا�سح، خالفًا لعقارات منطقة الرملة 

اهتمام  هو  اأي�سًا  واملريب  م�ستقيمة.  بخطوط  تتميز  التي  ال�ساطئ 

لالأعراف  وفقًا  منتجة  غري  رمال  مبنطقة  والنافذة  ال�سيا�سية  الطبقة 

ال�سائدة حينها. فنجد اأن ال�سحف العقارية لعقارات ال�ساطئ مليئة 

بالنتقالت بني املجموعة نف�سها يف فرتات خمتلفة اإىل اأن ر�ست على 

�رضكات عقارية واأ�سبح النتقال يحدث عرب اأ�سهم هذه ال�رضكات.

باخلال�سة، تفيد هذه املراجعة املب�سطة ملو�سوع �ساطئ الرملة البي�ساء 

التاأثري على الزعيم ال�سيا�سي واإلزامه بتغيري خمططاته  اأنه بالإمكان 

اإىل  بالإ�سافة  باأّنه  اأي�سًا  تفيد  ولو مرحليًا ورمبا ب�سكل نهائي. كذلك 

توثيق الو�سع القانوين والتنظيمي، هناك حاجة ملواجهة على امل�ستوى 

التي  واحل�سا�سة  املوجعة  النقاط  يف  اخل�سوم  وا�ستهداف  ال�سيا�سي 

توؤثر يف �سعبيتهم ويف �سناديق القرتاع يومًا ما.

وو�سع  والتنظيمية  القانونية  املراجعة  تظهره  ما  وهو  الأهييم،  اأن  اإل 

اأن هناك عالمات ا�ستفهام و�سكوكًا قانونية م�رضوعة وكبرية  امللكية، 

جدًا حول نظام واآليات التملك يف لبنان خالل نهاية النتداب الفرن�سي 

يف  امل�ست�رضي  الف�ساد  اأن  يظهر  كذلك  اللبنانية.  اجلمهورية  واإن�ساء 

املال  اأمييراء  على  حكرًا  لي�ض  احلاكمة  وال�سيا�سية  القت�سادية  الطبقة 

انتقلت ملكيته من  الف�ساد  اإن هذا  1991، بل  واحلرب واملال بعد عام 

املطالبة  اإقطاع ما بعدها. وعليه، وجبت  اإىل  اإقطاع ما قبل احلرب  يد 

باإعادة و�سع اليد على كل ما ي�سنف قانونًا اأنه ملك عام ومت ال�ستيالء 

باأ�ساليب »قانونية«!

خالل ال�سنوات الأربع املا�سية، برز مو�سوع تدهور وغياب امل�ساحات 

العامة واأفردت له الو�سائل الإعالمية م�ساحات مل تكن تعطى �سابقًا. 

وقد برز انطباع لدى العامة اأن وعي بع�ض النا�سطني واملنظمات غري 

 م�ستجد.
ٌ
احلكومية لهذا املو�سوع هو اأمر

وقد يكون من املفيد الإ�ساءة على اأن هناك �سياقًا تاريخي، بع�ض ال�سيء، 

لهذا الن�سال عمره من عمر انتهاء احلرب الأهلية ر�سمياً عام 1991.

اأو  بيئية  منها  اأكر  اإن�سانية  اأبعاد  لها  ق�سية  �سغلت  العام،  ذلك  ففي 

ميلكها  �رضكة  بييداأت  فقد  الإعييالم.  وو�سائل  النا�ض  اإهتمام  اجتماعية 

�ساطئ  البحر على  ل�سفط رمال  اآلة  املتمولني اجلنوبيني برتكيب  اأحد 

وقد  واملحمية.  ال�سعبي  بال�ساطئ  اليوم  املييعييروف  اجلنوبي  �سور 

حظيت هذه ال�رضكة مبوافقة ال�سلطات التي كانت حينها، كما اليوم، 

اأمراء احلرب ال�سابقني. هذا وقد  با�ستالم مبا�رض من ق�سم كبري من 

على  املياه  عمق  من  مبا�رضة  البحر  من  الرمال  ب�سفط  ال�رضكة  بداأت 

داخله.  من  الرمل  من  هائلة  كميات  جييرف  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساطئ، 

ما  لل�ساطئ  متاخمة  جييدًا  وعميقة  كبرية  حفر  ن�ساأت  لذلك  ونتيجة 

احلوادث،  لتلك  امل�سوؤولني  نفي  ورغم  الغرق.  حالت   ببع�ض  ت�سبب 

على  كبريًا  �سكل خطرًا  الأمكنة  هذه  يف  »الأخاديد«  هذه  اأن وجود  اإل 

حياة النا�ض وبات يهدد وجود اأكرب �ساطئ رملي يف لبنان ب�سكل كبري 

من  القريبة  تلك  خ�سو�سًا  الرملية،  ال�سواطئ  من  العديد  تدمري  بعد 

بريوت. ونتجة لذلك تداعى بع�ض النا�سطني من مدينة �سور واآخرين 

مدينة  يف  العامة  امل�ساحة  حلماية  حتييرك  اإىل  وجييوارهييا  بييريوت  ميين 

�سور ب�سقيها الجتماعي والبيئي يبداأ مبحا�رضة لإعالم النا�ض بهذه 

امل�سكلة وخماطرها الطويلة الأمد.

اإل اأن قوى الأمر الواقع، م�ستمدة نفوذها يف ال�سلطة عمدت اإىل اإر�سال 

بع�ض اأتباعها لتخريب املحا�رضة. وقد مت ذلك ب�سكل عنيف وتخريبي 

اإ�سكات النا�ض يف مرة واحدة. ويف الوقت عينه، عمدت  كان يهدف اإىل 

النية بحماية �ساطئ  اإيقاف عمل ال�رضكة والإعالن عن  اإىل  تلك القوى 

�سور بكافة الو�سائل. كان وا�سحًا اأن هوؤلء الأ�سخا�ض اأرادوا ح�ساد 

النتيجة التي هدفت اإليها املحا�رضة، فكان لهم ما اأرادوا عرب التغطية 

الإعالمية الكثيفة لقرارهم باإيقاف �سفط الرمال.

املييجييال جلمعية منا�رضة  اعييتييداء �ييسييور  فييتييح  ذليييك  ميين  الييرغييم  عييلييى 

يف  بقوة  تنطلق  باأن  الأخ�رض  اخلط  ا�سمها  وبيئي  اجتماعي  ومتكني 

عددها  يتجاوز  ل  جمموعة  مع  اآنييذاك  �سور  يف  بييداأ  ما  امل�سمار.  هذا 

عملوا  الذين  النا�سطني  من  الع�رضات  لي�سم  تطور  اليدين،  اأ�سابع 

اإىل بريوت وغريها.  العام من �سور  على حماية احليز  دوؤوب  ب�سكل 

من  اأكر  �سم  الذي  الذي  اخل�رضاء  امل�ساحات  اأجل  من  اللقاء  فكان 

اآخر يف منطقة  �سباق اخليل وعقار  اأجل حتويل  17 جمعية عملت من 

فردان اإىل م�ساحات عامة اأ�سوة بحرج بريوت الذي كان قيد التاأهيل 

بخ�ض  ب�سعر  موؤجر  اخليل  �سباق  ميدان  عقار  اأن  واملعروف  حينها. 

جدًا جلمعية حت�سني ن�سل اجلواد العربي، والتي تعود ب�سكل اأ�سا�ض 

اإىل نائبني ووزيرين من بريوت. لالأ�سف مل حتقق تلك املعركة جناحًا، 

املوؤ�س�سات  اإحييدى  اإىل  حتويله  عرب  فييردان  عقار  خ�سخ�سة  متت  فقد 

الدينية �سمن �سفقة �سملت ثالثة عقارات اأعطي كل منها اإىل موؤ�س�سة 

دينية، ومن ثم مت التنازل عنه اإىل اأحد امل�سارف اإيفاء لدين! اأما ميدان 

ال�سباق، فلم يكن بالإمكان ابتالعه، ما حدا بال�سلطة املالية ال�سيا�سية 

يف حينه اإىل الإبقاء على و�سعه القدمي اإىل حني.... 

التح�سريات  بدء  مع  الت�سعينيات  نهاية  يف  الأ�سا�ض  المتحان  اأن  اإل 

مل�رضوع كبري على منطقة الرملة البي�ساء عرف با�سم »م�رضوع األفا«. 

وهدف هذا امل�رضوع اإىل ال�ستيالء على كامل ال�ساطئ الرملي يف منطقة 

بالإيدن روك. ولغاية هذا  اآخر ما يعرف  اإىل  البي�ساء و�سوًل  الرملة 

القدمي  التخطيط  األغى  الييوزراء  جمل�ض  من  مر�سوم  �سدر  امل�رضوع، 

�سملها  عييقييارات  اأربييعيية  حترير  اأعيياد  ما  البي�ساء،  الرملة  لكورني�ض 

التخطيط هي العقارات 2231 و2233 و4011 و4275 واململوكة من 

�رضكتني عقاريتني ا�سرتتهما قبل ا�ست�سدار املر�سوم. كذلك ا�ست�سدر 

يف نف�ض جل�سة جمل�ض الوزراء مر�سومًا ينقل هذه العقارات اإىل الق�سم 

ال�ستثمار  عامل  يرفع  ما  بريوت،  من  العا�رضة  املنطقة  من  ال�ساد�ض 

فيها ع�رضات املرات. اإىل ذلك، بداأت حماولة ملقاي�سة عقارين متلكهما 

والييلييذان  بييريوت  راأ�يييض  و5070   5069 الييعييقيياران  هما  بييريوت  بلدية 

ي�سكالن راأ�ض التلة من اجلهة ال�سمالية ل�ساطئ الرملة البي�ساء يف اأحد 

الكورني�ض  مبحاذاة  عينها  العقارية  ال�رضكات  متلكها  التي  العقارات 

اجلهتني  على  برجني  اإن�ساء  هو  حينها  الهدف  كييان  ال�ساطئ.  على 

ال�سمالية واجلنوبية ل�ساطئ الرملة البي�ساء يتو�سطهما مرفاأ يخوت 

ب�سكل  فيها  العامة  والأميييالك  ال�سعبي  امل�سبح  منطقة  يبتلع  �سخم 

كامل. �سكلت املرا�سيم تلك اأب�سع اأوجه اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة التي 

ملة البي�ساء خالل �سنة 2003. من اأر�سيف Greenline.مار�ستها ال�سلطة املالية ال�سيا�سية حينها.   
ّ
لتقطت هذه ال�سور خالل حتركات ن�سالّية حلماية الر
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وتفعيل  ا�ستعادة  اأجل  من  تعمل  �سبابّية  جمعّية  هي  »نحن« 

احلّيز العام يف املدينة.

اأن رجال اأمن احلر�ض هم باملر�ساد دائمًا، حتى اأ�سحى حر�ض بريوت 

خارج ذاكرة اللبنانيني.

اأن التغريات التي ح�سلت يف املجتمع اللبناين ويف املدينة نف�سها،  اإل 

حّولت الأنظار اإىل احلر�ض من جديد، فالتلوث الذي غزا بريوت حتى 

فاق ثالثة اأ�سعاف املعيار امل�سموح به عامليًا يف عام 2011 )قبل النزوح 

ال�سوري اإىل لبنان(، والإ�سمنت الذي يحا�رض املدينة من كل جانب، 

اأن  ما، خا�سة  طبيعي  متنف�ض  اإىل  املواطنني  لدى  ملحة  اأوجد حاجة 

امل�ساحات اخل�رضاء يف بريوت اأ�سحت نادرة جدًا، ومن هنا انطلقت 

جمعيات املجتمع املدين يف حمل هذه الق�سية، لإي�سالها اإىل املعنيني، 

ومطالبتهم بفتح احلر�ض اأمام املواطنني.

جمعية »نحن«، هي اجلمعية التي اأطلقت حملة »معًا لإعادة فتح وتفعيل 

حر�ض بريوت«  متبنية هذا املطلب، فاحلر�ض كما يقول املدير التنفيذي 

للجمعية الأ�ستاذ حممد اأيوب: »هو ملك عام ولي�ض ملك خا�ض للبلدية، 

الدرا�سة  فيياإن  البلدية،  با�سم  العقارية  الدوائر  يف  م�سجاًل  كان  واإن 

اأثبتت  اجلمعية،  ل�سالح  القانونيني  من  فريق  اأجراها  التي  القانونية 

اأن القانون اللبناين يوؤكد يف مواده، اأن امللك اخلا�ض ل�سلطة حكومية 

عامة،  م�سلحة  وجييود  هما:  �رضطان  فيه  توافر  ما  اإذا  عامًا  ي�سبح 

ال�رضطني،  هذين  يلبي  واحلر�ض  العامة،  لال�ستفادة  يكون �سمم  واأن 

وبالتايل فاحلر�ض ملك عام جلميع اللبنانيني لال�ستفادة منه«.

واملطالبات  الن�ساطات  من  بالعديد  اجلمعية  قامت   2010 عييام  ومنذ 

لل�سغط على بلدية بريوت لفتح احلر�ض، ا�ستطاعت خاللها احل�سول، 

بلدية  بال�سوت وال�سورة من رئي�ض  وخالل مناظرة عامة، على وعد 

بريوت الدكتور بالل حمد خالل عام 2012، يتعهد فيه بفتح احلر�ض 

اأمام املواطنني يف العام نف�سه، اإل اأن الوعد مل يتحقق، تبعه وعد اآخر 

2014، ومل يتحقق منها �سيء. لفتح احلر�ض يف عام 2013، ثم وعد ال

العامة - كما  باملوؤ�س�سات  واإميانها  ثقتها  البلدية ولعدم  كذلك قامت 

ل�رضكة  لتلزميه  �ييرضوط  دفرت  تقدمي  بطلب  احلر�ض،  لإدارة   - تدعي 

خا�سة، فتقدمت »اإيل دو فران�ض« بر�سم خريطة طريق لفتح احلر�ض، 

البلدية  اأن  اإل  كامل،  ب�سكل  لإدارتيييه  لحقًا  �ييرضوط  دفييرت  بتقدمي  ثم 

رف�ست، وقّدمت وب�سكل مثري للريبة، دفرت �رضوط خا�سًا بها، الأمر 

مبّيتة  هناك خطة  كان  اإن  عن  املواطن،  لدى  �سوؤال  لطرح  اأّدى  الذي 

بع�ض  قيام  الطرح  هذا  عّزز  وقد  معينة.  اإىل �رضكات  لتلزمي احلر�ض 

لفتتاح  املطلوبة  ال�سلبة  املييواد  لتقدمي  املبادرات  من  بعدد  املمولني 

احلر�ض، والتي قبلتها البلدية.

اأنه  خا�سة  ال�ستفهام،  عالمات  من  الكثري  طرح  للبلدية  الأداء  هذا 

احليير�ييض،  ملف  يف  املييواطيينييني  �سد  املييمييار�ييسيية  العن�رضية  يف  يييرتجييم 

فيه  الأجانب  ميرح  بينما  احلر�ض،  دخول  من  ممنوعون  فاللبنانيون 

النقا�سات:  اأحييد  يف  بييريوت  بلدية  رئي�ض  قييول  ويلفت  واإيييابييًا،  ذهييابييًا 

نظيفة، وهي  لأنها غري  كفاءتها،  لتثبت  بتجربة  اأن متر  النا�ض  »على 

غري موؤهلة لدخول احلر�ض«، وهنا ن�ساأل: هل هو موؤهل من ل يوؤمن 

مبواطنيه.. ُحكَمهم؟

املتالحقة  الوعود  الرغم من  على  الآن  يفتتح حتى  بييريوت« مل  »حر�ض 

 ،2015 لرئي�ض بلدية بريوت، والتي كان اآخرها وعده بافتتاحه يف �سيف ال

فيه  ي�ستعيدون  الييذي  اليوم  ينتظرون  اللبنانيون  املواطنون  يييزال  ول 

احلر�ض وذكرياتهم، مرددين كلمات اأغنية »يا حر�ض بريوت«، »حابب 

اأ�سمع كل النا�ض مرفوعة قاماتن.. حابب اأ�سمع �سوت النا�ض مرجحهن 

با�سواتن«، لعلهم يومًا ما يعودون اإىل احلر�ض و»�سنني العوايف«، حتى 

اإىل »ن�رض البلدية على �سنوبر بييريوت«، خامتني بكلمات  ل  ي�سطروا 

الأغنية »واللي �سرب متلك �سرب.. يا �سرب اأيوب«.

»األ يوجد عندكم منتزه عام ن�ستطيع الذهاب اإليه؟؟« �ساألني �سديقي 

من اإحدى اجلن�سيات الأجنبية مدهو�سًا.

حر�ض  »يييا  اأغنية  تقول  الييعييوايف«  ب�سنني  احليير�ييض..  اإنييت  »بتذكرين 

بريوت« التي كتبها الفنان عبيدو با�سا وحلنها الفنان اأحمد قعبور، 

احلر�ض  على  بالعتداء  الإ�رضائيلية  واملدفعية  الطائرات  قيام  ُبعيد 

واإحراق جزء كبري منه، منعًا لنطالق اأي عمليات ع�سكرية منه خالل 

اجتياح عام 1982.

من  مربع  مرت  األييف   300 حاليًا  منه  تبقى  ما  احلر�ض،  تييرمم  اليوم 

يتوزع  ال�سنوبر،  اأ�سجار  معظمها  تغطي  اخليي�ييرضاء،  امل�ساحات 

الباقي على اأ�سجار ال�سنديان والأورا�سيا والزيتون واأنواع اأخرى، 

توؤلف مبجملها احلر�ض الأكرب يف بريوت ورئتها اخل�رضاء املتبقية، 

»حر�ض بريوت«.

يعرفه اأهل املناطق املحيطة به بي»حر�ض العيد« اأو »حر�ض ال�سنوبر«، 

كثري منهم يحمل يف ذاكرته ق�س�سًا وذكريات طفولية، يوم كان احلر�ض 

بهجتهم كاأطفال يف العيد وغريه، يجتمعون فيه، ويلعبون »املرجيحة«، 

دولب العيد، واللقيطة والغمي�سة، وياأكلون »الكرابي�ض«، والرتم�ض، 

وكبي�ض اللفت ويرمون املفرقعات.

عاد  ومييا  لأطفالهم،  ول  لهم  متاحة  عييادت  ما  تلك،  الييعييوايف«  »�سنني 

ول  للحر�ض،  اخلالبة  بالطبيعة  ال�ستمتاع  ي�ستطيع  اجلديد  اجليل 

عاد ال�سباب يجدون البديل الطبيعي لإدمانهم على الهواتف والألواح 

الذكية، وما عاد ي�ستطيع جٌد اأن ي�سارك حفيده ذكرياٍت ح�سلت معه 

حتت هذه ال�سجرة اأو تلك.

املحافظ  بييياإذن  اإل  اإليييييه  الييدخييول  ي�سمح  ول  مغلق،  بييريوت  »حيير�ييض 

وبالتايل  احليير�ييض،  مدخل  على  املييزروعيية  اليافطة  تقول  �سخ�سيًا« 

احلر�ض ممنوع من الو�سول اإليه بقرار من بلدية بريوت.

اللبنانيني  بذاكرة  واملرتبط  الزمن  يف  املمتد  تاريخ احلر�ض  ي�سفع  مل 

»ع�سرتوت«،  لالإله  ُملكًا  كان  يوم  مقد�سًا  كان  فاحلر�ض  التاريخية، 

الفينيقية  »برييت«  كلمة  ا�ستقت  تغطيه  التي  ال�سنوبر  اأ�سجار  ومن 

ُذكر احلر�ض يف  »بييريوت«، كذلك  ال�سنوبر لت�سبح لحقًا  التي تعني 

العديد من كتابات امل�ست�رضقني منهم هرني مودلري والكاتب وال�ساعر 

الفرن�سي ال�سهري »ل مارتني« عام 1832، والذي قال :»هذه الغابة هي 

اأجمل واأبدع ما وقعت عيني عليه يف حياتي«.

تعر�ض احلر�ض الذي كان يغطي ما يقارب املليون مرت مربع، اإىل اإبادة 

تدريجية عرب الزمن، خا�سة منها خالل احلكم العثماين الذي غ�ض النظر 

اأ�سجار احلر�ض واملتاجرة بها، ي�ساف  عن ال�سيا�سة املمنهجة يف قطع 

اإليها احلرب العاملية الأوىل، عندما ا�ستعملت اأ�سجاره لبناء ال�سفن.

اأما يف ال�سنوات اخلم�سني املا�سية، ت�سارعت عمليات العتداء وق�سم 

العبادة  دور  بناء  اأو  عليه،  املقابر  اإن�ساء  مثل  احليير�ييض،  م�ساحات 

الجتياح  لياأتي  يح�سل،  عما  النظر  الييدوليية  غ�ض  مييع  وامليي�ييسيياكيين، 

الإ�رضائيلي ويحرق جزءًا كبريًا منه.

لرتميم  العمل  بييداأ   ،1990 عييام  لبنان  يف  الأهلية  احلييرب  انتهاء  بعد 

احلر�ض، واإعادة ت�سميمه من جديد، وزرع الأ�سجار فيه، مع احلفاظ 

رة، فوّقعت بلدية بريوت مع منطقة »اإيل دو فران�ض« 
ّ
على الأ�سجار املعم

Ile de France اتفاقًا تقوم مبوجبه البلدية الفرن�سية برتميم احلر�ض، 

على اأن تقوم بلدية بريوت بو�سع املواد ال�سلبة املطلوبة للحفاظ عليه 

اإ�سارات  الورود،  م�ساتل  للري، احلمامات،  املياه  )املقاعد، متديدات 

ال�ستدلل وغريها(، واإدارته بعد افتتاحه، خا�سة اأن منطقة »اإيل دو 

فران�ض« وجدت يف احلر�ض منوذجًا للم�ساحلة الوطنية، ومكانًا للقاء 

اللبنانيني املتناحرين، لأن احلر�ض يقع جغرافيًا بني خطوط التما�ض 

قبل،  من  ت�سارعت  التي  املناطق  بني  الو�سل  نقطة  وهييو  ال�سابقة، 

الدخول  املواطنني من  ملنع  اأ�سوار حول احلر�ض،  للغاية  فا�سُتحدثت 

اإليه اإىل حني النتهاء من ترميمه.

وبالفعل ويف عام 1995 اأنهت منطقة »اأيل دو فران�ض« ترميم احلر�ض، 

ال�سلبة فيه، ول يف  لكن بلدية بريوت مل تف بتعهداتها بو�سع املواد 

و�سع اآلية لإدارة احلر�ض واملحافظة عليه، لذا ا�ستعا�ست عن تق�سريها 

مبنع املواطنني من الدخول، والإبقاء على هذا القرار اإل ما ندر.

ثالث وع�رضون �سنة مرت، واحلر�ض مقفل، ي�سري حوله املواطنون كل 

يوم للو�سول اإىل عملهم، منزلهم، اأو ملمار�سة بع�ض الريا�سة، يف حني 

يعمد البع�سهم اإىل حماولة القفز عن ال�سور للتنعم بجنة احلر�ض، اإل 
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مناذج عن مل�سقات اأ�سدرتها جمعية »نحن«.

مبــــــــــــــــــــادرات

كتب هذا املقال يف اأّيار 2015. منذ 5 اأيلول 2015، اأعلن   

حمافظ مدينة بريوت عن فتح احلر�ض اأمام الزوار كل 

يوم �سبت من ال�ساعة ال�سابعة �سباحّا اإىل ال�ساعة ال�سابعة 

م�ساًء. تدعو جمعية نحن جميع اأهايل بريوت اإىل لقائها يف 

احلر�ض يوم ال�سبت اإىل اأن يتم فتح حر�ض بريوت كّل اأّيام 

الأ�سبوع قريبًا جدًا.
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 ،
ّ
احلييي والييفيين  البحث  حقلي  يف  الدكتافون  جمموعة  تعمل 

هو  مدينية.  درا�ييسييات  على  مرتكزة  فنية  عييرو�ييسييًا  فتخلق 

املعمارية  مع  اخلييوري  تانيا  الفنانة  بداأته  م�سرتك  م�رضوع 

بال�سرتاك  كالهما،   .2009 عام  يف  �سق�سوق  عبري  والباحثة 

مع اآخرين كاملوؤدية واملنتجة برتا �رضحال، ويعمل على اإنتاج 

متعددة  اأماكن  يف  ُتعر�ض  اأبحاث  على  ُمرتكزة  حّية  عرو�ض 

مثل مقطورة تلفريك وبا�ض نقل عام مهجور وقارب �سيد.

باإ�سغال الأمالك  1966، والذي ي�سمح  4810 ال�سادر عام  من املر�سوم 

العامة البحرية من قبل مالكي العقارات املوازية لل�ساطئ. 

 رحلتنا بالقرب من »احلمام الع�سكري«، وهو منتجع �سخم 
ّ
كذلك متر

و�ساليهات.  ومالعب  ومطاعم  لل�سباحة  بركًا  يت�سمن  ال�ساطئ  على 

كناٍد  ي�ستخدمه  الييذي  اللبناين  اجلي�ض  اإىل  امل�رضوع  هذا  ملكية  وتعود 

املنتجع  هذا  مباين  جميع  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  اجلي�ض،  ل�سباط  خا�ٍض 

 كافة اأ�سكال البناء فيه.
ُ
اأقيمت على اأرا�ٍض عامة يف عقار يحظر

على  ونعر�ض  مماثلة،  اأو�ييسيياع  ذات  عييّدة  مواقع  عرب  الرحلة  ت�ستمر 

الأخرية.  الوجهة  اإىل  الو�سول  قبل  »موفنبيك«  فندق  اجلمهور و�سع 

يقع هذا العقار يف املنطقة العا�رضة من اخلطة الرئي�سة لبريوت ال�سادرة 

يف عام 1954، والتي ت�سمح بالبناء على 15٪ من العقار فقط بارتفاع 

اأق�سى ل يتجاوز ت�سعة اأمتار. وعلى الرغم من ذلك، متكن رجل من اآل 

1986 حتت  الأهلية يف عام  العقار خالل احلرب  �ساهر من �رضاء هذا 

ا�سم �رضكة »مرييالند«. ومن خالل عالقاته مع الطبقة ال�سيا�سية يف ذلك 

الوقت، ا�ستطاع حت�سيل رخ�سة بناء لإن�ساء فندق من ع�رضة طوابق 

ي�سغل بذلك غالب م�ساحة العقار. ويف عام 1988، متكن ال�ساهر جمددًا 

من احل�سول على رخ�سة بناء من خالل »مر�سوم ا�ستثنائي«، مدعيًا عدم 

ا�ستطاعته ا�ست�سارة اجلهات املخت�سة!

وت�سري هذه التحقيقات اإىل عوامل عّدة �ساهمت يف اإغالق ال�ساطئ يف وجه  

العامة، من بينها تعّديات وقعت يف مرحلة ما قبل احلرب الأهلية، كمثال 

م�سبح عجرم الذي حتّول من تخ�سيبة غري ر�سمية ومقهى، اإىل اأحد اأرقى 

اأفييراد من  امل�سابح اخلا�سة يف ميناء احل�سن. وحدث ذلك حني ا�سرتى 

اآل عجرم الأر�َض، ومتكنوا من بناء املنتجع من خالل و�ساطة مع رئي�ض 

اأمالك  على  امل�سّيد  بالج«  »ل  اأما مطعم  ال�سلح.  �سامي  اآنييذاك  احلكومة 

بحرية عامة بالقرب من م�سبح عجرم،  فتم اإن�ساوؤه يف مرحلة تعديات ما 

بعد احلرب الأهلية. وت�سري روايات اأخرى اإىل اأن القانون يف حد ذاته ميثل 

اأحد عوامل اإغالق ال�ساطئ، ويف ق�سة ال�سبورتنغ مثاٌل على ذلك. 

الفن احلي كو�ضيلة احتجاجية

مييوؤلييفيية من  قيييييام  جمموعة  الييعيير�ييض احليييي، يف  الييفييكييرة خلف  تكمن  

�سيد  قارب  منت  على  معًا  بالدخول  وموؤّدية،  و�سياد  �سغري،  جمهور 

اإىل املنتجعات اخلا�سة الواقعة على �ساطئ بريوت، اآتني من البحر، يف 

حماولة ملمار�سة ال�سباحة هناك جمانًا.

مت�سلحني بقوانني قدمية تو�سح اأن ال�ساطئ حيث ت�سل مياه البحر هو 

قي  اخلا�سة  املنتجعات  بع�ض  اأقامتها  التي  احلييدود  عربنا  عييام،  جمييال 

دخول  بطاقات  مقابل  اآخييرون  ي�سبح  كان  حيث  جمانًا  و�سبحنا  البحر، 

ال�ستمتاع  على  القدرة  وحدهم  والأثرياء  للنخبة  ت�سمن  الثمن،  باهظة 

يف  اجلمهور  اأفييراد  واأج�ساد  املوؤّدية  ج�سد  َمو�َسعة  خالل  ومن  بالبحر. 

اأماكن غري مرغوب بوجودهم فيها، حتّول هذا العمل اإىل فعل احتجاجي 

يهدف اإىل ا�ستعادة البحر والأماكن العامة امل�سلوبة يف املدينة.

عالقة  بناء  لإعييادة  الفر�سَة   
َ
اجلمهور التفاعلي  العر�ض  هييذا  منح  لقد 

اخلا�سة،  للمنتجعات  املهيمنة  التجربة  خيييارج  البحر  مييع  مييفييقييودة 

البحر،  يف  حياته  ق�سى  م�سّن  �سياد  ي�رضدها  ق�س�ض  اإىل  ولال�ستماع 

على  ولد  منهم من  اآخرين،  اإىل ق�س�ض حميمة عن �سيادين  بالإ�سافة 

بيتهم.  اإخييالء  على  وعائلته  اأجربته  خمتلفة  تهديدات  وعانى  ال�ساطئ 

ن�ض  واأخييذ  العمل،  فريق  مع  جديدًة  ق�س�سًا  اجلمهور  َك 
َ
َت�سار كذلك 

العر�ض ينمو يوميًا مع كل اإ�سافة تدخل  عليه من هذه الق�س�ض.

فبع�سهم  منه.  خمتلفة  بجوانب  العر�ض  يف  امل�ساركني  من  كل  وتيياأثيير 

غ�سب عندما علم كيف متكنت ال�رضكات اخلا�سة والنخبة ال�سيا�سية من 

ا�ستغالل �ساطئ البحر تدريجيًا، ومن خداع بع�ض الأ�رض لبيع اأرا�سيها. 

اأما البع�ض الآخر فاأخذ يحلم بتفجري املباين ال�ساهقة التي حتجب منظر 

من  الأوىل  للمرة  املدينة  لروؤية  بع�سهم عن فرحهم  اأعييرب  كذلك  البحر. 

منظور خمتلف، اأي من البحر.

�سوتية ميكن  اإىل قطعة  ون�ّسه  العر�ض  جتربة  بتحويل  قمنا  وموؤخرًا، 

للجمهور حتميلها وال�ستماع اإليها على الهاتف املحمول . لذلك، ندعو 

اجلميع اإىل حتميل هذه القطعة ال�سوتية وال�ستماع اإليها يف خالل رحلة 

بحرية على منت قارب �سيد، اأو اأثناء نزهة على كورني�ض بريوت البحري 

انطالقًا من مرفاأ ال�سيادين يف عني املري�سة، و�سوًل اإىل دالية الرو�سة.

لتحميل القطعة:

www.soundcloud.com/dictaphone-group/this-sea-is-mine-arabic

ملن يرغب/ترغب يف الذهاب يف رحلة على منت قارب ال�سياد عدنان العود، 

ميكن الت�سال به على الرقم 03-977870

الريفيريا، ال�سبورتنغ، احلمام الع�سكري واملوڤنبيك، وا�ستخدمنا جزءًا 

من ن�سو�سها ل�رضد معلومات عنها من دون الغو�ض يف حتليلها. اأما منطقتا 

الدالية والرملة البي�ساء، فتم الرتكيز عليهما ب�سبب ا�ستمرار خلّوهما من 

الإن�ساءات التي �رضبت امل�ساحات الأخرى املماثلة، ف�ساًل عن ا�ستمرار 

املحاولت لل�سيطرة عليهما. ويف �سوء ذلك، نروي ق�سة الدالية والرملة 

البي�ساء من خالل حتليل تاريخهما العقاري والجتماعي والقانوين، من 

اأجل  التفكري من خاللهما يف مفهوم املكان العام يف بريوت وتعريفه. 

بالإ�سارة اإىل اخلريطة الرئي�سة يف الكتّيب، تبداأ الرحلة بالقرب من »خليج 

الزيتونة«، وهو جزء من الكورني�ض البحري حيث تتم مراقبة العاّمة عن 

كثب، واإمالء طرق الت�رضف يف املكان عليهم من قبل جي�ض من احلر�ض 

اخلا�ض وكامريات املراقبة. و»خليج الزيتونة« هي مارينا جديدة جرى 

اأحد   اإىل  الآن  حتييول  لل�سيادين،  تاريخي  ميناء  اأنقا�ض  على  اإن�ساوؤها 

امل�ساريع العقارية الأعلى ثمنًا يف املنطقة.

من  التا�سعة  املنطقة  يف  الواقع  »الريفيريا«  منتجع  عند  القارب  يتوقف 

خمطط بريوت ال�سادر يف عام 1954، والذي مينع  كافة اأ�سكال البناء على 

ال�ساطئ. وعلى الرغم من ذلك، متكن منتجع »الريفيريا« من ال�ستفادة 

وحتويل امل�ساحات املوازية له اإىل اأماكن خا�سة وحمدودة ال�ستخدام، 

على ح�ساب املمار�سات الجتماعية.

وبعد جتميع كافة الإفادات العقارية العائدة ل�ساحل بريوت، وجدنا من 

اأنواع  اإي�ساح  وحتاول  ال�ساطئ،  ملكية  تظهر  خريطة  ر�سم  ال�رضوري 

العام  التوجيهي  الت�سميم  اأنظمة  �ييرضوط  جانب  اإىل  املييوجييودة  امللكية 

اإىل عائالت،  لبريوت، من خالل التمييز بني امللكية اجلماعية التي تعود 

وامللكية التي تعود اإىل ال�رضكات العقارية. 

اإما  اأنها حتدد  اأي  ال�ساحل؛  لإ�سغال  اأ�سكاًل خمتلفة  تر�سم اخلريطة  كذلك 

امللك  اإ�سغال  اأو  الإن�ساءات  بناء  واإما  البناء،  الذي خّول  القانون  اأو  الإطار 

مقارنة  عرب  تلك  املختلفة  ال�ستغالل  اأ�سكال  اإىل  التو�سل  واأمييكيين  الييعييام. 

املعلومات الواردة يف الت�سميم التوجيهي والإطار القانوين من جهة، وو�سع 

البناء احلايل على العقار يف حال وجوده من جهة اأخرى. كذلك متكّنا من ر�سم 

امل�ستويات املتعددة للمخالفات الواقعة على عقارات ال�ساطئ البريوتي.

وبالنطالق من اخلريطة، اخرتنا بع�ض املواقع ال�ساحلية لن�رضد ق�س�سها. 

فعلى �سبيل املثال، اقتب�سنا �سكل وثيقة »الإفادة العقارية« ملواقع عجرم، 

ال�ساحلية التي كانت متاحَة للعاّمة. يف هذا ال�سياق، جرى ت�سّور م�رضوع 

املوقع،   على بحث حول 
ّ
 مبني

ّ
اأدائييي حي البحر يل«، وهو عر�ض  »هذا 

ن�ستك�سف من خالله مفاهيم الو�سول اإىل البحر والف�ساء العام يف جميع 

اأنحاء املدينة، مرتكزين على واقع �ساطىء بريوت. وخالل العر�ض، ُدعي 

اجلمهور اإىل امل�ساركة يف رحلة على منت قارب �سيد من ميناء ال�سيادين 

يف عني املري�سة، و�سوًل اإىل الدالية و�ساطئ الرملة البي�ساء.

ملكيته  و�ييسييع  عيين  وك�سفنا  منتجع،  كييل  عند  الييرحييليية  اأثيينيياء  توقفنا 

تطوير  واعييتييمييد  م�ستخدميه.  وممييار�ييسييات  حتكمه  الييتييي  والييقييوانييني 

ال�سيادين،  من  العديد  مع  والتعاون  امليييييداين،  البحث  على  امل�رضوع 

اإىل  القانونية. وبالإ�سافة  الن�سو�ض  ال�سفهي ودرا�سة  التاريخ  وجمع 

يت�سمن  بحثي  كتّيب  ون�رض  بطبع  قمنا  املوقع،  يف  احلي  العر�ض  اأداء 

على  ووّزعيينيياه  البحث،  نتاج  من  وخرائط  �سفوية  وروايييات  ن�سو�سًا 

بريوت،  يف  العامة  الأماكن  من  والعديد  واجلمهور  املحليني  ال�سيادين 

كذلك ا�ستخدمناه كاأداة يف خالل العر�ض.

عن القوانني واإغالق ال�ضاطئ

ت�سري اخلريطة اإىل الطرق املختلفة التي جرى من خاللها اإغالق ال�ساطئ 

التقينا بي»اأبي ح�سني« مرًة عندما كنا جال�سني يف مقهى »اأبو ع�سل« يف 

الدالية يف بريوت. اأخرَبنا باأنه اأحد ال�سيادين الع�رضة الذين ُطِردوا من 

غرِفهم املطّلة على البحر، والتي كانت تقع حتت مقهى »جراند كافيه« 

هذه  ي�ستخدمون  ال�سيادون  وكييان  لبريوت.  اجلنوبي  ال�ساحل  على 

اأي�سًا مدة وجود  املا�سية، وهي  الأربعني  ال�سنوات  الغرف على مدى 

املقهى هناك. لكن يف حينها، مل يكن املقهى  كما هو اليوم. فمنذ اأن قرر 

اأمرًا غري  ال�سيادين  راأوا يف وجود   ،2010 عام  »ترقيته« يف  اأ�سحابه 

مرغوب فيه، ي�سّكل م�سدر اإزعاج لل�سورة اجلديدة التي يحاول املقهى 

منهم،  لكل  مييايل  بتعوي�ض  ال�سيادين  اإخييالء  مت  هكذا،  لها.  الييرتويييج 

وجرى نقلهم اإىل غرف جديدة يف منطقة الدالية.  

اليوم يواجه �سيادو ميناء الدالية معركة مماثلة، اإذ علموا باأن امل�رضوع 

اإقامته يف املوقع �سيلغي ميناء ال�سيادين، وبذلك �سيتم  اخلا�ض املنوي 

اإخالوؤهم جمددًا. 

لكل موقع على �ساحل بريوت ق�سة خمتلفة. فمنذ نهاية احلرب الأهلية 

اللبنانية، تتعر�ض بريوت لأ�سكال متنوعة من ال�سيطرة على امل�ساحات 

لأرا�سيها  التدريجي  الخييتييفيياء  املدينة  �سهدت  وبالتحديد،  الييعيياميية. 
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ن�رضت هذه اخلريطة لأول مرة يف كتاب »هذا البحر يل« ملجموعة الدكتافون عام 2012. ت�سميم اخلريطة نادين بكدا�ض.

مبــــــــــــــــــــادرات



لي�ض لالإ�سارة اإىل تقنيات ر�سم اخلرائط القدمية فقط، كتلك امل�ستخدمة 

اأوىل اخلرائط الفرن�سية عن بريوت التي ا�ستخرجنا منها املميزات  يف 

تاأخذ �سكاًل  الطبيعية امل�سّورة، لكن لتقدير الروايات ال�سخ�سية حني 

ي�ستعيدون  الذين  امل�ستطلعني  الأ�سخا�ض  روايييات  اإّن  اأي�سًا.  ب�رضيًا 

املمار�سات اخلا�سة بالت�سلية ترتجم يف جغرافّية اخلريطة – ال�سخور، 

حقيقية  �سورة  وتر�سم   – والكثبان  والغابات  والأنهر،  وال�سواطئ، 

حللقة من تاريخ املدينة غالبًا ما تكون ناق�سة ومن�سية.

»اللعب واملدينة« )�ض. 36( تر�سم خريطة لعدد من اأمكنة اللعب املبتكرة – 

ب�سكل اأ�سا�سي اأرا�ضٍ فارغة حتّولت اإىل مالعب �سغرية لكرة القدم من قبل 

جتمعات اجلرية – وتقدمها يف �سكل جدول زمني لك�سف الأمكنة بو�سفها 

مناطق نزاع بني اأ�سحاب الأمالك و�سباب الأحياء. عرب ا�ستخدام الت�سوير 

اجلوي، واملراقبة وال�سهادات، فاإّن طريقة اجلدول الزمني يف تقدمي املرويات 

املت�سل�سلة خالل فرتة معّينة من الزمن ت�سبح اأكر تعبريًا عن درجة اخلالف 

واملقاومة التي من خاللها نفهم هذه الأماكن املتنازع عليها.

اإّن العنا�رض الثالثة اجلديدة يف »ال�سوارع والعامة« )�ض. 16 - 27(؛ 

اأي »ال�سكن يف ال�سارع«، و»�سبط ال�سارع« و»تق�سيم ال�سارع«، تعتمد 

على تقنيات متثيلية خمتلفة لتحديد الن�ساطات والعالمات واملفاو�سات 

حول ال�سلطة وال�سيطرة. لهذا البحث، اعتمدت مقاربة ر�سم اخلرائط 

اخلا�سة بنا على جمموعة انتقائية من ال�سرتاتيجيات تكونت مبعظمها 

من مالحظات مبا�رضة من املوقع. ت�سمن ذلك زيارات متكررة للمواقع 

مبالحظات  والحييتييفيياظ  الييفييوتييوغييرايف  الت�سوير  با�ستخدام  عينها، 

الأر�سيف  اإدميياج  اإّن  لل�سارع.  املختلفني  امل�ستخدمني  مع  للتفاعالت 

الفوتوغرايف وال�سفهي يف الأعمال املرئية يك�سف اأ�سلوبنا يف الأر�سفة، 

يف  لالختزال.  قابلني  غري  بو�سفهم  ال�سارع  م�ستخدمي  مع  ويتعاطى 

»تق�سيم ال�سارع«، ل يكون �سكان منطقة الدرا�سة موجودين باأنف�سهم، 

لكن التجمعات التي يوؤلفونها واملفاو�سات التي يقومون بها وا�سحة 

املختلفة  والرتتيبات  والأهداف  والو�سائط  الت�ساميم  مع  املقاربة  عرب 

للعالمات املوجودة على اخلريطة، والتي تتحلى بها خمتلف ال�سوارع 

املوجودة يف منطقتي ال�سياح وعني الرمانة.

والأوقيييات  والأميياكيين  بالنا�ض  عينه  الييوقييت  يف  تعنى  اخلييرائييط  كييل  اإّن 

لها تاريخ وموقع و�سنعها �سخ�ض  بيياأّن كل خريطة  املختلفة. ل نقول 

ما )اأو من اأجل �سخ�ض ما اأو عنه(، لكن حتى عندما تتجنب اخلريطة 

التمثيل املبا�رض مل�ستخدمي نطاقها فالإيحاء بوجودهم هو اأمر اأ�سا�سي 

اإّن  اأن نفهم ماذا تفعل اخلريطة(.  اأجل فهم ماهية اخلريطة )قبل  من 

الذي  الطيف  من  نوع  هو  خريطة،  اأي  اخلريطة،  يف  املتاأ�سل  بروزهم 

يف�سي الكثري.

اإّن البحث املتعدد الأوجه الذي نقدمه يف هذا املن�سور اعتمد  على التمثيل 

املرئي ب�سكل اأ�سا�سي اأثناء الإعداد. لقد كان و�سع اخلرائط ذات اأهمية 

خا�سة لنا يف عملنا اجلماعي والفردي ال�سابق، واأثبت مرة تلو الأخرى 

اأّنه منهجية بحث فعالة، تخدم يف الوقت عينه الفهم والتعبري عن العالقات 

بني الأمكنة ومن ي�ستخدمها. يف هذا البحث نعتمد مرة جديدة على مناهج 

العمل امليداين املرئية، مع الإثنوغرافيا ووثائق اأر�سيفية، وذلك من اأجل 

اإظهار العتماد املتبادل بني عامة بريوت وف�سائها العام.

– ال�سورة« يف التفكري يف هذا اجلدل ال�سو�سيو  اإّن م�ساهمة »اخلريطة 

على  التقليدية  اخلريطة  بييقييدرة  حم�سورةً  لي�ست  اخلييا�ييض  مكاين   –
اأً�ساًل.  بذلك  تتعلق  ب�سكل كمي، ويف بع�ض احلالت ل  املعلومات  تنظيم 

نحن مهتمون بالقدر عينه مب�ساألة م�ساهمة اخلرائط كمنهج بحث نوعي 

امليداين  بحثنا  اإّن  معي�سة.  بتجارب  ويّذكر  باملكان«  »�سعورًا  ي�ستح�رض 

ينظر اإىل املمار�سة بو�سفها البعد الأ�سا�سي ملفهوم املكان العام، وقد �سجع 

ذلك اتخاذ قرارات ت�سميمية ت�ستهدف مبا�رضة تظهري وتو�سيح وحتليل 

املمار�سات نف�سها التي ت�سمح للمدينة باأن تكون ف�ساء لعوام متعددين 

ومتقاطعني مع بع�سهم البع�ض. لكننا يف املقابل جلاأنا اإىل تقنيات ب�رضية 

ت�سمح ببع�ض الإبهام، ولي�ض فقط على �سكل اإخفاء مق�سود للمعلومات 

لكن ك�سفة  الك�سف،  اإىل  تعّر�ض �رضية من نتحدث عنهم  اأن  التي ميكن 

جتعل �رضاكات هذه املمار�سات مع البيئة املادية اأكر ارتباطًا – واأكر 

�سدقًا من دون اأي تركيز حقيقي على »احلقيقة« اأي�سًا. من اأجل تطوير 

لغة  اعتماد  جرى  وفكريًا،  متثيليًا  املمار�سة  على  املرتكزة  الدرا�سة  هذه 

ب�رضية ذات هدف حمدد من اأجل و�سف الديناميات اخلا�سة داخل كل 

الوقت  تنّوع �سيناريوهات  تاأخذ بعني العتبار  البحث،  اأماكن  مكان من 

واملكان التي �سادفناها يف حالت البحث.

– كما  ال�سغوف«  »الإح�سائي غري  اأنف�سنا عن  ما نرغب يف ف�سل  بقدر 

اإدوارد   )2003( درنتل  ووليم   )2003( هلفاند  جي�سكا  من  كل  ي�سف 

تفتي يف نقدهما له، هو الذي ن�سب نف�سه خبريًا للخرائط – فاإّن قراراتنا 

املتعلقة باللغة الب�رضية لي�ست موجهة للت�سوي�ض على املبادئ التقليدية 

هو  كما  املكان  لتمثيل  موجهة  هي  اأعمى.  ب�سكل  اعتمادها  اأو  للخرائط 

متج�سد، وتخطي اخلريطة بو�سفها اأداة منهجية معنية بو�سع القيا�سات، 

نحو خريطة تهدف لرواية ق�سة ما. كي نكون عادلني، فاإّن تفتي )1990( 

يحتفي غالبًا بقدرة اخلريطة اأو املخطط اأو الر�سم البياين على رواية ق�سة 

ما. لكن تفتي منا�رض �رض�ض لالدعاء القابل للنقا�ض الذي يقول باأّن مبادئ 

الت�سميم الفعال عاملية، و»ُم�ستمدة من مبادئ الفكر التحليلي« )2006، 

�ض. 137(، و»ل ترتبط باأي لغة، اأو ثقافة اأو ت�سميم، اأو قرن، اأو جندر، 

اأو تقنية عر�ض معلومات معّينة« )2006، �ض. 10(.

اإّن النظر اإىل اخلرائط على اأّنها نوع من اأنواع التوا�سل الب�رضي الذي 

معرفة  يتطلب  فعالية،  اأكيير  ب�سكل  املكانية  العالقات  و�سف  اإىل  يهدف 

باملبادئ الأ�سا�سية. لكن يف املقابل ل تلغي هذه املعرفة لوحدها اإمكانية اأن 

يتعر�ض املرء ل�سوء فهم. اأكر من ذلك، اإّن الأبعاد الأ�سلوبية، اأو الغطاء 

اجلمايل الذي يتم انتقاده دومًا حتت حجة ما هو �سحيح ويقني، ت�سكل 

بالن�سبة لنا ممكناً مهّمًا للغة اخلرائط. حتى لو مل يكن هذا الغطاء يوؤمن 

اأدلة بنف�سه، فهو من دون �سك ي�ساهم يف حتقيق املعنى.

»ر�سم خريطة مناطق التنزه يف بريوت اخلم�سينيات« )�ض. 5( ت�ستخدم 

مرويات �سفهية عن الن�ساطات التي حت�سل يف الهواء الطلق داخل وحول 

مدينة بريوت، من اأجل و�سع خريطة املمار�سات التاريخية للت�سلية، مثل 

ال�سباحة وامل�سي والتنزه، مما يعطي فكرة عن كيفية ا�ستخدام الأماكن 

الطبيعية يف املدينة يف بداية اخلم�سينيات. اخلريطة مر�سومة باليد، وذلك 
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عرو�ساته املبا�رضة وجتهيزاته الفنية لوحدها اأو كاأجزاء من معار�ض جماعية. هو لعب اأ�سا�سي على �ساحة املو�سيقى الرجتالية والتجريبية احلرة اللبنانية.
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