دار الثقافة والفنون
العماين
املركز اللبناين ُ
مقتطف من
امللخ�ص الهند�سي و الربنامج املعماري

اجلمهورية اللبنانية

�أع ّد هذه الوثيقة فريق ي�ضم م�ست�شارين واخ�صائني دوليني جمعتهم �رشكة غايا-الرتاث (�ش.م.ل) وتوزعوا على
ال�شكل التايل:
 جلهة ت�صميم الدار وبرناجمها الفني و�إدارتها،ال�سيدة برال مدرا (ناقدة فن ،تركية)
ال�سيد �رشيف خزندار (رئي�س ،بيت ثقافات العامل ،باري�س ،فرن�سا)
 جلهة جوانب املتعلقة بالهند�سة املعمارية،ال�سيد جاد تابت (مهند�س معماري ،فرن�سا)
ال�سيد مروان زوين (مهند�س معماري� ،إ�سبانيا)
كما �ساهمت يف هذا العمل ال�سيدة ليتي�سيا لوبيز (مهند�سة معمارية� ،إ�سبانيا).

وقام بتن�سيق العمل ك ّل من رنا يازجي وجورج �س .زوين (غايا-الرتاث).

اللبناين-العماين) �أن يكون مكان ًا للإنتاج الثقايف
من �ش�أن دار الثقافة و الفنون (املركز
ُ
والفني وم�ساحة للتبادل والتفاعل بني �أكرب عدد ممكن من اللبنانيني وخ�صو�ص ًا ال�شباب
منهم .و�سوف ي�شكل مكان ًا م�ستق ًال يهدف �إىل امل�ساهمة يف التوا�صل االجتماعي واالنت�شار
الثقايف وتعزيز الإبداع يف خمتلف ميادين الفن والثقافة.

نتيج ًة لذلك ،ال ب ّد �أن يجتذب الدار عدداً �ضخم ًا من اللبنانيني كل يوم يف ال�سنة ،ويكون
متنوع ًا يتخطى القلة “املنتظمني” الذين ي� ّؤمون امل�سارح واملعار�ض �أو غريها من
جمهوره ّ
املراكز الثقافية املنت�رشة يف بريوت ويف البلد كله.

حيزاً حراً للتعبري الفني ال يخ�ضع للقيود .كما
وحتقيق ًا لهذه الغاية ،يجب �أن ي�شكّل الدار ّ
املتنوعة لكن املتوازنة منفتحة على كل �أنواع الفن،
ينبغي �أن تكون وظائفه وجدول �أعماله
ّ
ت�شجع التفاعل بني الفنانني وجمهورهم ،وامل�ؤمترات ،وور�ش العمل،
مبا فيها تلك التي ّ
واملبادرات احلرة� ،إلخ.

طارق مرتي
وزير الثقافة

�سنة � ،2006أبرمت �سلطنة عمان واجلمهورية اللبنانية اتفاق ًا لبناء دار الثقافة والفنون
يف بريوت تقوم �سلطنة عمان بتمويله .و�سمحت هذه الهبة الكرمية وقيمتها ع�رشين مليون
دوالر �أمريكي لوزارة الثقافة ب�إن�شاء �أول مركز من هذا النوع يف لبنان واال�ستجابة ،بالتايل،
�إىل حاجة هامة يف البلد.
لطاملا كان االبتكار الفني من �أهم عنا�رص احلياة يف بريوت .وبريوت مدينة تبعث على
وترتبع على ال�شواطئ ال�رشقية للبحر املتو�سط ،وتعترب يف الوقت عينه مدينة عربية
البهجة
ّ
و�أوروبية .وهي بذلك ت�شبه الكثري من املوانئ الأخرى على البحر املتو�سط التي كانت �صلة
و�صل بني البلدان والثقافات؛ غري �أن بريوت ا�ضطلعت وال تزال بدور يفوق كل هذا� .إنها بوابة
أوروبي ال�رشق ال�سهل ،وبالن�سبة �إىل ال�رشقي الغرب ال�سل�س .كما
لل�رشق والغرب .فهي مت ّثل لل
ّ
للتحول ت�ؤمن من خالله احلرية الفكرية وت�شكّل ميدان ًا فكري ًا قولب الفكر يف
حيزاً
�أنها مت ّثل ّ
ّ
ال�رشق الأدنى والأو�سط.
كانت بريوت موطن نه�ضة الأدب والفكر العربي يف �أوا�سط القرن التا�سع ع�رش؛ ويف تلك
الفرتة نف�سها ر�أى امل�رسح العربي النور .ومنذ ذلك احلني باتت بريوت مرقداً للإبداع واحلرية
الفكرية؛ و�أُن�شئت �أوىل اجلامعات يف ال�رشق الأو�سط يف بريوت وانطلق �أول �أدب عربي حديث
طبع الرواية وال�شعر العربيني يف بريوت.
ي�أتي دار الثقافة والفنون هذا يف الوقت املالئم لتعزيز االبتكار النا�شط جداً يف الأ�صل الذي
ت�شهده بريوت منذ نهاية فرتة العنف التي ع�صفت بلبنان بني  1975و .1990وفج�أة ،كان
لكافة اجلهود الفردية ال�صغرية الرامية �إىل �إبقاء امل�رسح وال�شعر واملو�سيقى والر�سم والنحت
حية خالل تلك الأوقات الع�صيبة �أن �أطلقت الفنانني واملمثلني اللبنانيني على ال�ساحة
العاملية حيث يكت�سب املزيد منهم �شهرة دولية .و�إذا حافظت �صناعة الن�رش اللبنانية على
دورها الرئي�س يف العامل العربي ،فالفنانون اللبنانيون هم من يحتلون الآن مكانة �أ�سا�سية
يف العامل.
واحلقيقة �أن مكان ًا متعدد الثقافات مثل لبنان يتم ّتع باحلرية الفكرية وحرية التعبري
والإبداع يحتاج �إىل مركز خا�ص للفنون والثقافة .وال ب ّد لهذا املركز من �أن يكون ا�ستثنائي ًا
مب�ضمونه وعمله وهند�سته املعمارية .وعلى الرغم من �رضورة مل�س وجوده واالعرتاف به،
يجب �أال يعيق كل اجلهود التي ُبذلت وما زالت ُتبذل والتي ت�ست�أهل الدعم.

املفهوم وامل�ضمون
 .1املبادئ العامة
�سيكون الدار عن�رصاً فاع ًال بارزاً يف حقل الثقافة والفنون والإبداع .و�سوف يتج ّذر عمله
بعمق يف تاريخ البلد ال�ستذكار ما قد �أجنزه و�أنتجه اللبنانيون .و�سيكون يف الوقت عينه
يكرر املا�ضي �إال �أنه
ثمرة القرن الواحد والع�رشين� ،شاخ�ص ًا بعينيه نحو امل�ستقبل .لن ّ
�سريتكز عليه لينطلق ب�صورة �أف�ضل نحو امل�ستقبل.
وباعتباره املركز الأول من نوعه يف العا�صمة اللبنانية ،ي�ضطلع املركز مب�س�ؤولية مهمة
تتم ّثل ب�أنه :املكان الرائد يف جمال الفنون والثقافة .ويتعينّ عليه بالتايل �إثبات وجوده على
ال�ساحة الفنية والثقافية الدولية ب�صفته بنية جديدة يف مفهومها وم�ضمونها وهند�ستها
املعمارية .كما �أنه �سي�سعى بعزم �إىل ا�ست�رشاف م�ستقبل الفنون والثقافة وي�ستخدم
التكنولوجيات احلديثة.
ونظراً �إىل كونه مكان ًا للإبداع ون�رش الفن والثقافة ،يحظى الدار بدور بارز يف تثقيف
ال�شباب والنا�س عموماً؛ على �أ ّال يقت�رص هذا الدور على الهيكلية املادية للمركز يف بريوت،
متحركة.
بل �أن يتمكن من الو�صول �إىل البلد ب�أ�رسه من خالل اتفاقيات التعاون و�/أو وحدة
ّ
وتقت�ضي هذه التغطية للبلد وبلوغه ال�ساحة الدولية ا�ستخدام املركز لو�سائل الإعالم
املتطورة التي تتيح له ت�أدية دوره يف ن�رش الفن والثقافة.
لتحقيق ذلك ،يتعينّ على الدار �أن يكون مكان ًا نا�شط ًا ومنتِجاً :فبعيداً عن بقائه مكان ًا
ي�شجع على الإبداع بطريقة ت�ؤ ّثر على الأذهان
لإقامة احلفالت واملعار�ض فح�سب� ،سوف ّ
واملجتمع .ونتيج ًة لذلك� ،سيكون املركز متج ّذراً ال حمال يف بيئته وثقافته اللبنانية ويعمل
على تلبية الطلب الإقليمي والدويل ويحاول دفع الأعمال الثقافية اللبنانية �إىل ال�ساحة
العربية والدولية.
بذلك ،وعلى الرغم من �أنه �سري�ضي كل �رشائح اجلمهور ،يجدر به �إيالء اهتمام خا�ص
بالأجيال ال�شابة التي اختارت اختبار الفنون الرقمية وال�سمعية املرئية يف خمتلف �أنواع
املو�سيقى .ويربع ال�شباب اللبنانيون الذين يعي�شون يف اخلارج ،يف اخلليج ،يف الواليات
املتحدة ،وكندا ،و�أوروبا ،يف املجاالت اجلديدة هذه� .أما �شباب لبنان ،في�ستحقون احل�صول
على فر�صة للم�ساهمة يف احلياة الإبداعية يف البلد ونيل التقدير دويل.

وفيما يفتح املركز املجال �أمام �أ�شكال جديدة من الفن والإبداع ،عليه �أن ي�ساهم يف ن�رش
الثقافة وتثقيف املجتمع .وباعتباره منت ًدى لتبادل الأفكار والنقا�ش ،يتعينّ عليه �أي�ض ًا �أن
يتيح جلمهوره اكت�شاف و�سائل جديدة من خالل املعار�ض واملحا�رضات والنقا�شات تعالج
م�سائل عاملية.
 .2ال�سياق
مع �أن الإبداع كان دوم ًا نا�شط ًا يف البلد وت�سارعت وتريته ب�شكل ملحوظ منذ نهاية حلقة
العنف التي زعزعت لبنان� ،إال �أن البلد يفتقر �إىل م�ساحة عامة ميكن فيها لهذا الإبداع الفني
�أن ُيعر�ض ب�سهولة ويلقى الدعم.
بت�رصف اجلميع وبارزاً جداً .ومن �ش�أن هند�سته
وا�ستجاب ًة لهذه احلاجات� ،سيكون الدار
ّ
حتوله �إىل قطب يجتذب اللبنانيني
املعمارية ودينامية وحيوية برناجمه و�أن�شطته �أن ّ
والعرب .كما �أنه �سيدفع ببريوت نحو جمتمع الفن ،ويحتل املرتبة الأوىل يف العامل العربي،
ويعزز بالتايل دور بريوت الرائد يف جمال الفنون والثقافة.
ي�ضم جمموعات دائمة ،لكنه
�إىل ذلك ،مل يتم ت�صميم الدار على �شكل متحف؛ فهو لن
ّ
�سي�ست�ضيف معار�ض م�ؤقتة وطنية و�إقليمية ودولية.
وزواره والنا�س ب�شكل عام عملية �أ�سا�سية� .ستتم دعوة
كذلكُ ،يعترب التفاعل بني الدار ّ
املحرتفني والعلماء والفنانني لتنظيم و�إدارة ور�ش عمل ،وم�ؤمترات ،ومنتديات ،وزيارات
�إىل املعار�ض وغريها من الأن�شطة .و�سيلعب املركز دور احلا�ضنة ويق ّدم دورات تدريبية،
وم�ساحات وجتهيزات لتعزيز الإبداع والتبادالت املتعددة االخت�صا�صات.
ويهدف الدار �إىل اجتذاب املبدعني واملحرتفني اللبنانيني والدوليني من كافة جماالت الفن؛
و�سوف ي�س ّهل دخول الفن وال�ساحة الثقافية اللبنانية �إىل البلدان املجاورة والعامل.
ومن �ش�أن ور�ش العمل الق�صرية التي ت�ست�ضيف فنانني من لبنان والعامل �أن ُت ْغني برنامج
الدار �إىل حد كبري وتوفر فر�صة للتبادالت بني الفنانني ال�ضيوف وجمتمع امل�ؤلفني املحليني
من حمرتفني وهواة.

 .3الربنامج
من ال�رضورة مبكان �أن تنعك�س حيوية الدار يف برناجمه :فهو عبارة عن �آلة ،عن م�صنع
منوع ير�ضي طلبات الأغلبية .ويجب �أن تكون زيارته متع ًة وبهجة.
ي�ستمر يف �إنتاج عر�ض ّ
والتقيد مبا هو تقليدي ،والركود وال�سلبية ممنوعة يف عمله وعر�ض
فال�رصامة والروتني
ّ
�أن�شطته.
ويحظى الدار بربنامج نا�شط يتغيرّ با�ستمرار ي�ضم �أن�شطة يومية خمتلفة احلجم والنطاق
مثل :معار�ض تقام طوال �أ�سابيع وتتزامن مع حفالت مو�سيقية يومية و�أ�سبوعية و�أعمال
م�رسحية ومع �أن�شطة �أ�صغر حجم ًا على غرار :املحا�رضات ،والدرو�س ،وامل�ؤمترات،
والعرو�ض ،وور�ش العمل الإبداعية ،والفنانني املدعوين� ،إلخ .كذلك ،و�ستو ّفر �أي�ض ًا م�ساحات
�أخرى ب�صورة دائمة يف الدار منها مركز التوثيق ،وقاعات املعلوماتية والفيديو املو�ضوعة
بت�رصف املبدعني ال�شباب ،هذا بالإ�ضافة �إىل االت�صال ب�شبكة الإنرتنت عن طريق الواي
ّ
فاي .و�سوف ُتن�رش املعلومات املتعلقة بالربنامج اليومي والأ�سبوعي وال�شهري على نظاق
وا�سع.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الدار �سي�شمل �ضمن برناجمه �أن�شطة مولّدة للدخل؛ و�سوف يت�ضمن
كافيترييا وم�ساحات جتارية ذات طابع ثقايف .و�ست�ؤخذ يف احل�سبان �أي�ض ًا فكرة ت�أجري
ضال عن
املكان للأعمال امل�رسحية واحلفالت املو�سيقية وامل�ؤمترات وحفالت اال�ستقبال ف� ً
هيكليات الفنون والثقافة ذات ال�صلة .غري �أن الدار �سي�صدر توجيهات بخ�صو�ص �إيجار
املكان ل�ضمان نوعية هذه الأعمال ومالءمتها للمركز .وميكن لهذه الأن�شطة ولإمكانية
�إن�شاء �صندوق ائتمان �أن تخفف من �أعباء ميزانية الت�شغيل واال�ستثمارات .وعلى غرار �سائر
مراكز الفنون والثقافة يف العامل ،عليه �أن يعتمد �أكرث ف�أكرث على �آليات التمويل الذاتي.
�سيكون لهند�سة الدار املعمارية �أثر كبري على عمله وجناحه ،ومن ال�رضوري بالتايل �أن
يتناغم املفهوم املعماري للمركز مع برناجمه .فمن �ش�أن الهند�سة املعمارية للمركز �أن
تعك�س مفهومه وا�ستقالليته وانفتاحه.
واملطلوب �أي�ض ًا �أن يكون املبنى �صديق ًا للبيئة ،في�سعى �إىل ا�ستخدامه اىل اق�صى حد العنا�رص
الطبيعية خالل عمله ويف ا�ستخدامهه للطاقة .

كما ينبغي تكييف بنية الدار مع برناجمه وربط جميع الطوابق فيه
و�إدراجها يف تركيبة واحدة .ومن ال�رضورة مبكان �أن ترتك تهيئة
امل�ساحات اخل�رضاء انطباع ًا لدى الزائر ب�أنه يتواجد داخل املبنى
وخارجه يف �آن معاً؛ وهذا ما �سيعزز ال�شعور باالن�صهار بني املركز
والعامل اخلارجي .وال ب ّد �أي�ض ًا من �إيالء اهتمام خا�ص للعناية
بال�سقف الذي يجب �أن يكون جزءاً من حياة املركز وبيئته (حميطه)
ا ُ
مل ُدنية.
وبدل من بناء مركز “مهيب” با�ستخدام مواد عالية الكلفة لبناء
واجهاته ،من الأف�ضل �إنتقاء النوعي َة بتطبيق التقنيات واحللول
للتحكم باملكان االبتكارية ومن خالل عالقتها مع حميطها:
ال�صوت ،والإ�ضاءة ،والتوا�صل ،والتجهيزات ،وتر�شيد الطاقة ،و�إدارة
النفايات� ،إلخ.
�إن الدار� ،إذ ُيعنى مبجاالت عديدة ،يحتاج �إىل �أنواع خمتلفة من
امل�ساحات .ونظراً ملا ورد �أعاله وملا هو قائم يف بريوت وملراكز
ت�صور امل�ساحات و�أوجه اال�ستخدام
الفنون والثقافة يف العامل ،مت
ّ
التالية:

امل�ساحات

باملرت
املربع

�أوجه اال�ستخدام

قاعات اال�ستعرا�ضات ،امل�ؤمترات وال�سينما
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احلفالت املو�سيقية والأعمال امل�رسحية الهامة ،امل�ؤمترات الكبرية� ،إلخ.
احلفالت املو�سيقية والأعمال امل�رسحية االختبارية واملتخ�ص�صة،
حيز ثانوي� ،أفالم� ،إلخ.
امل�ؤمتراتّ ،

�أماكن �إقامة املعار�ض
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قاعات العمل والتدريب
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اللوحات ،ال�صور الفوتوغرافية ،املنحوتات ،الفنون القائمة على
ا�ستخدام تكنولوجيات جديدة ،الفيديو ،الرتكيبات الفنية وغريها من
املعار�ض
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خالل يوم واحد يق�ضيه الزائر يف الدار،
يحظى بفر�صة اال�ستماع �إىل حفلة مو�سيقية
معا�رصة� ،أو ح�ضور عر�ض للأزياء� ،أو
م�شاهدة فيلم يف �إحدى قاعات العر�ض،
�أو القراءة يف مركز التوثيق� ،أو العمل على
�أجهزة الكومبيوتر� ،أو احت�ساء فنجان قهوة
�أو تناول الطعام يف الكافيترييا� ،أو زيارة
معار�ض الر�سم والنحت املقامة� ،أو �أي�ض ًا
ح�ضور �إحدى ور�ش العمل �أو الدرو�س.
وعليه ،ف�إن امل�سابقة الدولية يف الهند�سة
املعمارية التي جتري برعاية االحتاد
الدويل للمهند�سني املعماريني ترتكز على
هذا املفهوم وعلى هذه الأفكار املف�صلة
عن برنامج و عمل ا�ستعمال امل�ساحات
واالهداف املف�صلة يف هذه الوثيقة.

الإطار املُدين
 .1اجلغرافيا
ُبنيت بريوت فوق ه�ضبة على �شكل ر�أ�س تتق ّدم ت�سعة كيلومرتات يف عر�ض البحر ومتت ّد عرب
متعرجة تقطعها بالعر�ض
�سهل �ساحلي طويل
ّ
و�ضيق ،وحت ّدها �سل�سلة جبلية ذات ت�ضاري�س ّ
�أودية عميقة على �شكل �شِ َعب تفوق قممها  2500م .تنحدر هذه اله�ضبة ب�شكل حاد جداً نحو
البحر من الغرب وال�رشق ،وبان�سياب �أكرب يف ال�شمال حيث كان املرف�أ واملدينة القدمية؛
فيما الت�ضاري�س م�ستوية �إىل حد ما يف اجلنوب .حتيط بو�سط املدينة ثالث تالل مرتفعة هي:
تلة امل�صيطبة ،تلة قريطم ،وتلة الأ�رشفية التي ُعرفت يف املا�ضي باجلبل ال�صغري والتي
يبلغ �أق�صى ارتفاع لها  95مرتاً فوق �سطح البحر.
مميزاً على البحر املتو�سط .فهي مركز اال�سترياد الأول يف البلد وقطب
حتتل بريوت موقع ًا ّ
ِج�سية
�إقليمي مهم بف�ضل بنيته التحتية التي ت�ضم مرف�أً ومطاراً .تع ّد هذه املدينة امل ّ
والعاملية وعا�صمة لبنان منذ العام  1920مع �ضاحيتها  1,6مليون ن�سمة؛ بينما ُيق َّدر عدد
ال�سكان املقيمني يف لبنان بحواىل  3.6مليون ن�سمة.
يتنوع املناخ يف لبنان ،وهو مناخ متو�سطي ،رطب على ال�ساحل ،و�شبه جاف
�إىل ذلكّ ،
وقاري يف �سهل البقاع .وقد تظهر فوارق
يف اجلبل ،و�صحراوي يف �سل�سلة لبنان ال�رشقيةّ ،
حرارية ملحوظة بح�سب املنطقة واالرتفاع عن �سطح البحر� .أما املناخ البريوتي فهو حار
التنعم بالطراوة يف ربوع التالل �أو يف خوا�رص اجلبال املزروعة ب�أ�شجار
ورطب ،لكن ميكن ّ
ال�رسو والأرز .وتق ّل الهواطل بني �أ�شهر �أيار/مايو وت�رشين الأول�/أكتوبر ،وميتد ف�صل
الأمطار ال�شتوي من ت�رشين الثاين/نوفمرب �إىل �آذار/مار�س ليبلغ ذروته يف �شهر كانون
الثاين/يناير م�سج ًال  191ملم على �شكل عوا�صف حادة .وفوق قمم اجلبال ،تبقى ثلوج
ُحبيبية طوال ال�سنة وقد تبلغ كثافة الثلوج ب�ضعة �أمتار.
تع�صف الرياح عموم ًا من اجلنوب الغربي ،ويف الربيع تهب رياح اخلُما�سني احلارقة
وامل�شبعة برمل ال�صحراء� ،آتي ًة من �سوريا .والف�صالن املتو�سطان معتدالن.

 .2مدينة بريوت
قوى عديدة متنازعة يف الغالب ،غري �أنها ال تدين بغناها -وبالطبع
ُعرفت بريوت بالتقاء ً
�صمودها� -إال �إىل القدرة على التجميع والرتكيب.
 2.1املدينة العربية
كانت بريوت يف بداية القرن التا�سع ع�رش مركزاً ثانوي ًا يف ال�شبكة املدنية العثمانية تدير
احليز التجاري
نف�سها بنف�سها بفعل العمل امل�شرتك لرجال الدين والأعيان والتجار .وكان ّ
ال�ضيق للمدينة داخل �أ�سوارها فيما كانت
باحليز ال�سيا�سي يف الإطار
(الأ�سواق) يختلط
ّ
ّ
مركزية بريوت تعترب املدينة بحد ذاتها ،ما يعك�س �أي�ض ًا �ضعف �شبكاتها خارج حدود
�أ�سوارها .وكان بالإمكان فع ًال حتديد م�ساحات تتمحور ب�شدة حول �أماكن دينية �أو مهنية،
لكن لي�س م�ساحة مركزية خا�صة باملدينة وحدها.
 2.2املدينة العثمانية
بدءاً من �سنة � ،1860أم�ست املدينة املعرب الرئي�سي لدخول االقت�صاد الأوروبي �إىل امل�رشق.
وقامت النخبة املحلية من جتار و�أعيان ت�ساعدهم الإمكانيات التي تتيحها التنظيمات
ب�إعادة ت�شكيل املدينة وفق ًا ل�رضورات �شخ�صية� :أن يلعبوا دور الو�سيط الذي ال غنى عنه
بني عامل �إنتاج ال�سلع املتم ّثل ب�أوروبا وعامل امل�رشق اال�ستهالكي ،مع البقاء يف قلب النظام
الإداري العثماين.
وت ّت�ضح �أمامنا �صورة عامة عن الو�ضع :لدينا من جهة حمور تربز فيه ثالث مركزيات هي:
ال�رساي وملحقاته ،املرف�أ ،الأماكن التجارية ،و�أخرياً الأماكن ال�سكنية.
 2.3املدينة يف ظل االنتداب الفرن�سي

© Solidere

عام  ،1920خ�ضعت بريوت لالنتداب الفرن�سي و�أ�ضحت املركز الع�صبي لإدارة الأقاليم
الفرن�سية التي تقع �ضمن م�س�ؤولياتها .وتبقى ال�صورة ال�سابقة م�شابهة� ،إال �أنه �أعيد ت�شكيل
ين جديد للمركزيات وبداية تفكّك
و�سط املدينة وفق ًا للرتكيبة اجلديدة ،ما �أدى �إىل توزيع مكا ّ
املركزيات التقليدية.

ال�ضيق لالقت�صاد اال�ستعماري .ومع
وتدريجي ًا انح�رصت احلركة التجارية واخلدمات يف الإطار
ّ
ت�شييد َحي جديد للأعمال حمل الأ�سواق القدمية ،ظهرت تركيبة ُمدنية جديدة؛ و�أُحلقت بريوت بدولة
جديدة هي دولة لبنان الكبري التي �أ�صبحت عا�صمتها.
 2.4عا�صمة اجلمهورية
�أعلن ا�ستقالل لبنان يف نهاية احلرب العاملية الثانية عن والدة نظام جديد؛ فقد انعك�ست بداية
الثالثينات املجيدة ب�إدماج ر�ساميل الدول املنتجة للنفط يف دوائر ال�شمال املالية؛ وتع ّزز دور
الو�سيط الذي ت�ؤديه بريوت والذي يدور حول املطار والدوائر املالية وامل�رصفية .وبالرغم من
تطور يف
احلركة النا�شطة للأحياء املحيطة باملرف�أ ،بد�أ و�سط املدينة يفقد مكانته املهيمنة بينما ّ
اجلهة الغربية مركز حديث جديد يف منطقة احلمرا ور�أ�س بريوت.
 2.5مدينة احلرب
�شهدت بداية احلرب الأهلية �سنة  1975تفكّك نظام املركزية املُدين الذي دارت حوله بريوت وكل
�ضواحيها .وحلقت بو�سط بريوت الذي كان يحت�ضن م�ؤ�س�سات ال�سلطة ال�سيا�سية (الربملان ،والوزارات
الرئي�سية ،والبلدية) ،وتلك التابعة للنفوذ االقت�صادي (املرف�أ ،واملقرات الرئي�سية للم�صارف ،املراكز
حمرمة ف�سيحة.
التجارية) �أ�رضار ج�سيمة
ّ
فتحول �إىل �أر�ض ّ
يف الفرتة الأوىل ،تراجعت املراكز التجارية واخلدمات �إىل الأماكن الواقعة عند ال�ضواحي ،بدون �أن
تتمكن من �إعادة �إن�شاء مراكز بديلة .ويف مرحلة الحقة ،ت�شكّلت مناطق جديدة بعيداً عن اجلبهات
الع�سكرية؛ بيد �أنها انطبعت ب�شدة بهويات طائفية �أو �سيا�سية .وبرز عند �ضواحي املدينة ،وراء
ر�سمتها البلديات ،العديد من املركزيات ال�صغرى ،ال�سيما على طول اخلط ال�ساحلي.
احلدود التي ّ
انق�سمت حينها بريوت �إىل ق�سمني وبات خط متا�س ُيعرف باخلط الأخ�رض يف�صل بريوت ال�رشقية
ذات الغالبية امل�سيحية عن بريوت الغربية ذات الغالبية امل�سلمة .ومن �ساحة ال�شهداء وعلى طول
طريق ال�شام �أُقيمت منطقة حيادية ي�صل عر�ضها �أحيان ًا �إىل  500م؛ وحدها ب�ضع نقاط تفتي�ش
ت�سمح بعبورها.

� .3إعادة �إعمار و�سط مدينة بريوت
بعد اتفاق الطائف الذي و�ضع حداً للحرب عام  ،1990بات بالإمكان �أخرياً �إطالق ور�شة
�إعادة الإعمار ،وكانت عملية �إعادة بناء و�سط بريوت م�رشوعها الرئي�سي .ومع تلزميه �إىل
�رشكة عقارية خا�صة هي �رشكة �سوليدير (ال�رشكة اللبنانية للتنمية و�إعادة �إعمار و�سط
مدينة بريوت) التي يت�ألف ر�أ�س مالها من مق ّدمات عقارية (حواىل  1650عقاراً) تعود
لأ�صحاب �أ�سهم عقارية يف و�سط املدينة ومن مق ّدمات نقدية مل�ستثمرين ،يغطي هذا امل�رشوع
م�ساحة تناهز  250هكتاراً .ويحدد الر�سم البياين املُدين م�ساحة اال�ستثمار الإجمالية لكامل
التكيف مع �سوق توزيع
امل�رشوع بـ  4.69مليون م 2من م�ساحة الأر�ضية ،ويلحظ �إمكانية
ّ
�أوجه ا�ستخدام الأر�ض.
مت الرتكيز على اختالط �أوجه اال�ستخدام بحيث ي�ستقطب و�سط املدينة
ويف هذا الإطار ّ
املقيمني ،والوظائف ،والزبائن .ومت حلظ التخطيط املُدين ال�ستيعاب  40000مقيم
و 100000موظف تقريباً.
�إىل ذلك ،تعتمد اقرتاحات تهيئة الأرا�ضي حلو ًال جذرية يف ثالثة اجتاهات �أ�سا�سية هي:
�ooإن�شاء بنى حتتية جديدة لتحديث و�سط املدينة وت�سوية م�شاكل النقل و�سري العمل.
�ooإعادة �إعمار و�سط املدينة با�ستبدال املباين القدمية املتع ّذر ا�ستعادتها.
�ooأخرياً ،ردم البحر على م�ساحة  220هكتاراً بغية بناء حي مليء بالأبراج ُت�ستخدم
كمكاتب وفنادق.
وتزامناً� ،أُطلقت حفريات �أثرية ت�سمح بك�شف تاريخ املدينة القدمية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النواة الأ�سا�سية للمدينة الكنعانية التي تعود �إىل الألف الثالث قبل
امليالد قد كُ �شفت على التل �إىل �شمال �ساحة ال�شهداء .وعلى املحور املركزي للأ�سواق� ،سمحت
احلفريات برفع النقاب عن قنوات لل�رصف ال�صحي يف �سبع طبقات تعود �إىل احلقبات
اليونانية ،والرومانية ،والبيزنطية ،والعثمانية و�صو ًال �إىل احلقبة احلديثة ،فكانت ال�شاهد
على ثبات التخطيطات .كما مت احلفاظ جزئي ًا على مواقع تعود �إىل الفرتات الكنعانية،
والفينيقية ،واليونانية ،والرومانية ،والبيزنطية ،والعثمانية ،وذلك وفق ًا لتمو�ضعات
متوافقة مع م�رشوع تهيئة الأرا�ضي.

وو�ضعت يف اخلدمة جمدداً على غرار مبنى الربملان يف
كما �أُعيد ت�أهيل عدد من املباين العامة ُ
�ساحة النجمة ،وال�رساي الكبري ،مقر رئي�س جمل�س الوزراء ،وق�رص العدل الذي ي�ضم جمل�س الإمناء
مت �أي�ض ًا احلفاظ على الأحياء التي ترجع �إىل حقبة
والإعمار ،ف� ً
ضال عن مبنى بلدية بريوت .و ّ
مربع فو�ش-اللنبي و�ساحة النجمة و�أعيد ترميمها بكلفة مرتفعة؛ لكن
االنتداب الفرن�سي منها ّ
يف الوقت عينهُ ،جرف ما تب ّقى من الأ�سواق القدمية ،و�شوارع ميناء احل�صن ،والزيتونة وغلغول.
بالإجمال� ،أُزيل حواىل  %85من الأبنية يف و�سط املدينة القدمي.
ويف وادي �أبو ْجميل ،احلي اليهودي القدمي ،يف ال�صيفي ومار مارون ،مت الإبقاء على جمموعة
جممعات �سكنية جديدة .ويف موازاة م�شاريع
�صغرية فقط من املنازل املنعزلة �أُ�ضيفت عليها ّ
الرتميم والتجديد املُدين� ،أُطلق عدد من الربامج اجلديدة يف النقاط اال�سرتاتيجية يف و�سط املدينة
يف حميط �ساحة ال�شهداء القدمية ،ويف �شارع الفنادق ال�ضخمة على �شاطئ البحر ،ويف حي ال�سوق
القدمي ،ويف َحي غلغول على مقربة من �ساحة ريا�ض ال�صلح.
َ .4حي غلغول
حتى �أوا�سط القرن التا�سع ع�رش ،كانت �ساحة ال�سور� ،أي �ساحة ريا�ض ال�صلح اليوم ،الواقعة عند
�أقدام تلة ال�رساي ،تر�سم احلدود ال�شمالية ال�رشقية للمدينة العثمانية .و�شيئ ًا ف�شيئاً� ،أدى تنامي
بريوت باجتاه اجلنوب على طول طرق املوا�صالت الكربى (طريق ال�شام وطريق �صيدا) �إىل حتويل
فابتداء من العام  ،1880متت تهيئة �ساحة ال�سور وبناء عني يف و�سطها،
امل�شهد املُدين لل�ضواحي:
ً
وب�رسعة تكاثف َحي غلغول املال�صق ملقربة البا�شورة من جهته اخللفية ،و�شكّل االمتداد الطبيعي
لو�سط املدينة التاريخي بالقرب من �أ�سواق اخل�ضار واللحوم اجلديدة التي بنيت عام .1916
لن تخ�ضع �صورة هذا ال�شارع بال�رضورة للتعديل ب�سبب م�شاريع التنظيم املُدين ال�ضخمة املن ّفذة
يف ظل االنتداب الفرن�سي يف جوار �ساحة النجمة وبناء التياترو الكبري (�أي امل�رسح الكبري) �سنة
 .1927كما يقاوم الن�سيج القدمي عمليات تهيئة الأرا�ضي التي �أجريت يف الأحياء املجاورة خالل
اخلم�سينات :تو�سيع �شارع امل�صارف الواقع �شمال �ساحة ريا�ض ال�صلح ،ويف اجلهة ال�رشقية بناء
وجممع العزارية.
التياترو الكبري ،واملركز التجاري الأول يف بريوت،
ّ

وحتول َحي غلغول الذي بقي مبن�أى عن عمليات التحديث املدين مالذاً للطبقات املحرومة
ّ
واكت�سب ال�صورة ال�سلبية حلي مهمل.
وبعد �شق ج�رس “الرينغ” ،الطريق ال�رسيعة التي تعلو عن م�ستوى الأر�ض والتي ت�صل الأحياء
ال�رشقية ملدينة بريوت باملركز احلديث اجلديد يف احلمرا� ،أطلقت احلكومة اللبنانية عام
 1964م�رشوع التحديث املُدين الذي يق�ضي بهدم َحي غلغول وبناء و�صلة �ضخمة مع �ساحة
ال�شهداء و�شارع ال�صيفي الواقع �أكرث �إىل ال�رشق .وبح�سب التخطيطات املُدنية يف تلك الفرتة،
مدرجة من
حلظ امل�رشوع بناء جمموعة من الأبراج ي�صل ّ
علوها �إىل  33طابق ًا مع م�ستويات ّ
املنتزهات على �شكل م�صطبات .وب�سبب املعار�ضة التي لق َيها من جانب �أ�صحاب الأمالك
ير هذا امل�رشوع النور يوماً.
وامل�ست�أجرين ،مل َ
ت�رضر ب�شدة بفعل املعارك
ومنذ �أوا�سط ال�سبعينات ،هجر ال�سكان تدريجي ًا حي غلغول الذي ّ
التي �أدمت العا�صمة بريوت و ُد ّمر بالكامل �سنة  1994يف �إطار م�رشوع �إعادة �إعمار و�سط
املدينة الذي �أطلقته �رشكة �سوليدير ،با�ستثناء مبنى وحيد متت املحافظة عليه ويعود �إىل
�أيام االنتداب الفرن�سي وقد ُبني يف العقار رقم .4-128
 .5العقار رقم 4-128
يقع العقار رقم  4-128الذي ميتد على م�ساحة  3785م 2يف املنطقة  2من �سوليدير،
القطاع ج .وكما ت�شري �إليه الوثائق املرفقة يف امللحق ،ي�صل ارتفاع الواجهات املتاخمة
للطرقات الرئي�سية على اجلوانب الثالثة للمبنى �إىل  32مرتاً ،وقد يبلغ العلو الإجمايل
للمبنى  40مرتاً.
وباعتباره �أر�ض ًا ُركنية ،يبلغ عامل اال�ستثمار %20 + 5؛ وعليه ،تبلغ كامل امل�ساحة املبنية
امل�سموح بها فوق �سطح الأر�ض  22710م� .2أما امل�ساحة املبنية امل�سموح بها على �سطح
الأر�ض
ابتداء من الطابق ال�سفلي فتبلغ  2712م� 2أي  %70من م�ساحة الأر�ض الإجمالية.
ً
و ُيح َّدد بالتايل موقع امل�رشوع على هذه الأر�ض ال�صاخبة يف ما تب ّقى من َحي غلغول
القدمي ،على مرتفعات و�سط املدينة التي ُيعاد �إعمارها.

و�إىل ال�شمال باجتاه البحر تقع �أحياء الأعمال ،و�شارع امل�صارف ،ومبنى الربملان وبلدية
بريوت؛ ونزوالً ،احلي التجاري يف حميط الأ�سواق اجلديدة لبريوت ،وهو م�رشوع �أطلقه
رفاييل مونييو .وتقع �إىل ال�رشق الطريق الرئي�سية ل�ساحة ال�شهداء وطريقها املنحدرة باجتاه
البحر على طول املواقع الأثرية بني طريق ال�شام و�شارع ب�شارة اخلوري.
وبوجود ج�رس “الرينغ” خلفها ،هذه الطريق ال�رسيعة التي حتيط بو�سط مدينة بريوت ،تقع
قطعة الأر�ض بجوار طريق و�سيطة تف�صلها عن هذه الطريق ال�رسيعة وت�سمح ب�سلوكها يف
جزئها الأكرث انب�ساطاً.
�إىل ذلك ،حتيط بو�سط املدينة الذي يح ّده من ال�شمال �شارع غلغول و�ساحة ريا�ض ال�صلح
م�شيدة .وترافق و�صف هذه املباين وثائق
م�شاريع كثرية قيد البناء �أو ملحوظة و�أبنية رائعة ّ
فوتوغرافية وخمططات مت �إدراجها يف املالحق.
وجند على طول �شارع الأمري �أمني وقبالة موقع امل�رشوع ،يف اجلانب الآخر من �إحدى
ال�ساحات ،م�رشوع “الندمارك” (�أو املعامل بالعربية) للمهند�س املعماري جان نوفيل وهو
املجمع مبنيني يحتويان على �أماكن جتارية ،ودور �سينما ،وفندق
قيد الدرا�سة :يت�ضمن
ّ
�شقق فخمة.
وي�شكّل برج “منعزل” ومبنى م�ؤلّف من كتلة واحدة ت�ضم �شقق ًا �شارع ًا داخلي ًا يكمل التخطيط
املُدين لو�سط مدينة بريوت.
و�إىل ميينه ،يخ�ضع التيتاترو الكبري القدمي يف بريوت املطل على �شارع الأمري �أمني والواقع
بني �شارع �سوريا و�شارع الأمري ب�شري يخ�ضع لأعمال ترميم وحتويل تقوم بها �رشكة
 .Architecture Studioومت ت�صميم فندق فخم من  90غرفة ليحتل م�ساحة املبنى
البالغة  11000م.2
كما ترتفع وراء امل�رسح الكبري جمموعة من الأبراج يرتاوح طولها بني  80و 140م
�س ُتبنى على ثالثة عقارات م�ستقلة وتواجه بناية العزارية ،وهي عبارة عن مبنى يعود �إىل
اخلم�سينات ويت�ألف من مكاتب .كما يقوم م�رشوع كري�ستيان دو بورتزامبارك الذي ي�شغل
م�ساحة �إجمالية قدرها  86900م 2بتوزيع ن�سبة  %70من الوحدات ال�سكنية على �أبراج
�صغرية ُبنيت فوق حديقة معلّقة ،يف ظل برج �ضخم ي�ضم بدوره وحدات �سكنية لكنه يجمع
�أي�ض ًا مكاتب وحمال جتارية.

و�إىل الغرب ودوم ًا يف �شارع الأمري �أمني ،ي�ضم مب ًنى ميلكه بيار اخلوري ،املهند�س املعماري
اللبناين امل�شهور ،مقر الإ�سكوا (�إحدى هيئات الأمم املتحدة) .ويقع هذا الأخري يف �أول �شارع
امل�صارف ويف مدار �إحدى طرق بريوت الرئي�سية هي خمرج باجتاه اجلنوب واملطار.

