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مجتمع وإقتصاد

ورشة عمل  %25من مباني حي طريق الجديدة تم هدمها واستبدالها بأبراج جديدة بعد عام  ،1992تاريخ انطالق مرحلة «اعادة
االعمار» ،التي ارتكزت إلى االستثمار وتجارة العقارات ،بحسب إحصاءات استديو «أشغال عامة» ،الذي افتتح ،أول من أمس ،في
الجميزة ،أولى ورشات العمل تحت عنوان «أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» ،بهدف «تفعيل الحق في السكن والمدينة»

الخطر الذي يتهدد طريق الجديدة
هديل فرفور
حـ ـ ـ ّـي الـ ـ ـع ـ ــرب ،امل ـل ـع ــب الـ ـبـ ـل ــدي ،ح ــرج
بيروت ،حارة اليهودي ،السبيل ،صبرا،
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة ،ح ـمــد ،ســاحــة ابــو
شــاكــر ووطـ ــى املـصـيـطـبــة ،ه ــي معالم
ُ
رئ ـي ـس ـي ــة ت ـ ـعـ ــرف ب ـه ــا م ـن ـط ـقــة طــريــق
الـ ـج ــدي ــدة .ال ت ـ ــزال األخ ـ ـيـ ــرة تـحـتـفــظ
بطابع عمراني مديني يميزها عن بقية
األحياء التي تشهد تحوالت «تنسف»
نسيجها االجـتـمــاعــي .بمعنى آخ ــر ،ال
ت ــزال طــريــق ال ـجــديــدة تتمتع بمفهوم
«امل ــديـ ـن ــة» :ج ـم ــاع ــات ت ـت ـفــاعــل ف ــي ما
بينها دفاعًا عن مصالح مشتركة ،وفق
ما يعرفها املعماري رهيف فياض .هذا
ما خلصت إليه قراءة استديو «أشغال
عامة» للواقع املديني في تلك املنطقة
مــن بـيــروت ،إال أن هــذه الخالصة بدت
«م ـب ـه ـمــة» أو «عـ ـ ّـامـ ــة» ال تـسـتـنــد إلــى
تـعــريــف واض ــح للتفاعل وال ــدف ــاع عن
املصالح املشتركة ،أي أنها لــم توضح
ك ـي ــف تـ ـج ــرى ت ــرج ـم ــة ه ـ ــذه امل ـفــاه ـيــم
الـنـظــريــة عـلــى أرض ال ــواق ــع .هــل يقوم
تفاعل فعلي بــن القاطنني فــي طريق

الحق في المدينة
والسكن
سعيًا لتفعيل الحق في املدينة والسكن،
ّ
ينظم استديو «أشغال عامة» ،مجموعة
من ورش عمل للشبان والشابات ممن
لــديـهــم/ن اهـتـمــام فــي القضايا املدينية،
وت ـت ـنــاول إشـكــالـيــة الـسـكــن فــي بـيــروت
مــع التركيز على تـجــارب املستأجرين/
ات القدامى في تأمني السكن في املدينة
والخطر املتمثل في إخالئهم/ن.
ف ــي ك ــل ورشـ ـ ــة عـ ـم ـ ٍـل ،س ـت ـك ــون ه ـنــاك
تجربة جماعية في البحث امليداني وفي
النقاشات التي تليهّ ،
للتعرف الى ٍّ
حي من
أحياء بيروت من خــال روايــات سكانه
املـسـتــأجــريــن/ات ،واالطـ ــاع عـلــى تــاريــخ
ّ
ّ
وملكية األراض ــي فيه،
الـحــي ،وتشكله،
ّ
وكذك املشاريع العقارية املخطط لها.
لالطالع على طبيعة ورش العمل:
/http://publicworksstudio.com
https://www.facebook.com/
/events/494734494019968

الجديدة يفضي الــى صراعات مدينية
تعبر عن مصالح ّ
ّ
عامة؟
يشير اس ـتــديــو»أش ـغــال عــامــة» ال ــى أن
مـعـظــم س ـكــان طــريــق ال ـجــديــدة هــم من
املستأجرين القدامى .وفيما كان ّ
معدل
ال ــوح ــدات امل ـس ـتــأجــرة ف ــي الـكـيـلــومـتــر
املــربــع فــي بـيــروت  2000وحــدة سكنية
عام ( 2004بحسب االحصاء املركزي)،
بلغ في منطقة املزرعة ،حيث تقع طريق
ال ـج ــدي ــدة ،ن ـحــو  3400وحـ ــدة سكنية
الكيلومتر املــربــع ،وهو
مستأجرة فــي
ّ
معدل ّ
ّ
يعد مرتفعًا ،فيما قدر عدد عقود
اإليـ ـج ــارات الـقــديـمــة ف ــي ه ــذه املنطقة
بنحو  12557عقدًا.
ت ـع ـ ّـد ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،ض ــروري ــة لفهم
ال ـ ــواق ـ ــع امل ــديـ ـن ــي فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ط ــري ــق
ً
الجديدة ،ماضيًا وحاضرًا ومستقبال ،ال
سيما في ظل قانون اإليجارات الجديد.
وبــال ـتــالــي ،فـهــم امل ـخــاطــر وال ـت ـحـ ّـوالت
التي ستشهدها املنطقة ،على صعيد
نسيجها االجتماعي خدمة لـ «شراهة»
تجار العقارات واملستثمرين العقاريني
ال ـتــي عــززت ـهــا س ـيــاســات ال ــدول ــة ،ب ــدءًا
ً
مــن قــانــون البناء وص ــوال الــى القانون
الحالي لإليجارات .هذه السياسات هي
التي جعلت من بيروت «مدينة طاردة
لسكانها» ،وفق ما يصفها فياض.
يتوزع املستأجرون القدامى في طريق
الجديدة ،بحسب املسح امليداني الذي
قـ ــام ب ــه «أش ـ ـغـ ــال ع ــام ــة» ع ـل ــى الـشـكــل
التالي:
ش ـ ــارع ع ـف ـيــف ال ـط ـي ـبــي ،وهـ ــو ش ــارعم ـ ـك ـ ـ ّـون م ـ ــن م ـ ـبـ ــان سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،غــال ـب ـيــة
طــواب ـق ـهــا االرضـ ـي ــة ع ـب ــارة ع ــن مـحــال
تجارية ،وسكان هذا الشارع خليط من
املستأجرين القدامى ومالكي الشقق.
أح ـي ــاء أب ــو شــاكــر والـطـمـلـيــس ،وهــياألحـ ـي ــاء األفـ ـق ــر ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،غــالـبـيــة
مـبــانـيـهــا ال تـعــد مــرتـفـعــة ،اال ان ــه «تــم
اخـ ـت ــراقـ ـه ــا بـ ـع ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ـب ــان ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـب ــدل ــت امل ـب ــان ــي
القديمة».
شـ ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرواس ومـ ـحـ ـيـ ـط ــه ،خ ــال
الـسـنــوات العشر املــاضـيــةّ ،
تغير شكل
الحي «بشكل ج ــذري» ،بعدما تم هدم
غالبية املباني القديمة وبالتالي إخالء
امل ـس ـتــأجــريــن ال ـق ــدام ــى (س ـك ــان طــريــق
الجديدة األصليون) ،واستبدلت هذه
املباني بأبراج سكنية ،حصل املالكون
القدامى على عدد من الشقق فيها .وال
ً
يـ ــزال الـ ـش ــارع ي ـحــوي عـ ــددًا ق ـل ـيــا من
املستأجرين القدامى.
شارع حمد ،تاريخيًا ،سكن هذا الحيس ـكــان م ــن ذوي ال ــدخ ــل امل ــرت ـف ــع .بعد
الحرب األهلية أصبح تجمعًا لعائالت
متوسطة الدخل .عمرانيًا هو من أكثر
األحياء التي تعتبر مبانيه القديمة في
وضــع ّ
جيد ومحافظ عليها ،وغالبية
سكانها من املستأجرين القدامى.

ح ــي الـ ـع ــرب ،ح ــي تــاري ـخــي وسـكــانــهمن متوسطي الدخل وبغالبيتهم من
املستأجرين القدامى.
ً
ّ
ّ
التعرف إلى هذه األحياء ،مدخال
يشكل
ضروريًا يخدم ما يصبو اليه استديو
«أشغال عامة» ،في مشروع «أن نرسم
بـ ـي ــروت م ــن روايـ ـ ـ ــات م ـس ـتــأجــري ـهــا»،
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ورش ع ـم ــل ت ـش ــارك
فيها مجموعة مــن الـشــابــات والشبان
ّ
للتعرف إلى منطقة من مناطق بيروت.
افتتحت أول مــن أم ــس ،فــي الجميزة،
أول ـ ــى ورش ـ ـ ــات ال ـع ـم ــل ف ــي م ــا يـخــص
منطقة طــريــق ال ـجــديــدة .ش ــارك بهذه
الــورشــة شـبــان وشــابــات ،بعضهم من
سكان طريق الجديدة ،الذين تفاعلوا
والخرائط التي تبني األحـيــاء القديمة
فــي املـنـطـقــة وب ــات ــوا «يـتـنــافـســون» في
االس ـتــدالل عليها مستمتعني بالسرد
ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـمـنـطـقــة الـ ـ ــذي عــرضـتــه
ال ـنــاش ـطــة عـبـيــر س ـق ـس ــوق ،والـبـعــض
اآلخر بدا مهتمًا بأمور املدينة والحق
في السكن ،مركزًا الحديث على تجربة
السكن لكل منهم.
ي ـقــول خـلـيــل ،ال ـش ــاب ال ــذي يـسـكــن في

وأوض ــح رئيس اللجنة النائب محمد
قباني ،أن «الدراسة البيئية ،التي أشرف
عليها املهندس أنطوان سالمة ،تشير
إلــى املخاطر على النظام اإليكولوجي
والثقافي والتنوع البيولوجي ،وتشير
أي ـضــا إل ــى إم ـكــان ـيــة ال ـت ــده ــور البيئي
وأمـ ــور أخـ ــرى .وتـخـلــص إل ــى أن وادي
نهر إبراهيم هو فريد من نوعه ،ليس
في لبنان فقط ،بل في كل منطقة حوض
الـبـحــر امل ـتــوســط ،وه ــو مــوضــوع على
الئ ـح ــة ال ـ ـتـ ــراث الـ ـع ــامل ــي ،ولـ ــم يصنف
بعد ،وأنــه أهم موقع للتراث الفينيقي،

خـصــوصــا أن ه ـنــاك م ـم ـرًا اس ـمــه املـمــر
صــة وجــدهــا
ال ـف ـي ـن ـي ـقــي» .ه ــذه ال ـخــا ّ
الـ ـن ــواب املـ ــؤيـ ــدون ل ـس ـ ّـد ج ــن ــة بـمـثــابــة
«شعر» ،وبحسب النائب قباني «كانت
ه ـن ــاك مـ ـح ــاوالت لـتـسـخـيــف مـضـمــون
الدراسة» ،ما أدى إلى توتر في الجلسة
وات ـ ـهـ ــامـ ــات م ـت ـب ــادل ــة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــات
س ـيــاس ـيــة .ان ـت ـهــت الـجـلـســة ع ـلــى وعــد
أن تقدم وزارة البيئة تقريرًا تقويميًا
للدراسة في األول من أيلول ،وأن ّ
تقوم
وزارة ال ـث ـقــافــة اإلرث ال ـث ـقــافــي حسب
دراس ـ ــة مــؤس ـســة م ـيــاه ب ـي ــروت وجـبــل

شارع حمد ،تاريخيًا ،سكن هذا الحي سكان من ذوي الدخل المرتفع (مروان بو حيدر)

صـيــدا بـعـيـدًا مــن أهـلــه املـسـتـقــريــن في
الـخـلـيــج ،ان «امل ـغ ـتــربــن لـهــم افضلية
السكن باملقارنة مــع بقية اهــل املدينة
املستقرين فيها ،ألنهم يملكون القدرة
امل ــال ـي ــة ع ـلــى اس ـت ـم ــاك ال ـش ـق ــق ،فيما
وجب ان تكون األولوية ألهل املدينة»،
مضيفًا انــه كــان يسكن فــي صغره في
منطقة «مختلطة اجتماعيًا وطائفيًا»،
وعـنــدمــا انتقل بعد التسعينيات الى
ال ـس ـكــن ف ــي مـنـطـقــة أخـ ــرى وج ــد انـهــا
«مـحــددة لــذووي الدخل املرتفع» وهو

أم ـ ــر ع ـ ـ ّـده ال ـ ـشـ ــاب «غـ ـي ــر سـ ـلـ ـي ــم» .فــي
نـهــايــة مــداخـل ـتــه ،يـخـلــص ال ـش ــاب الــى
ان املضاربات العقارية التي يشهدها
البلد لــم تسلب أهــل املدينة حقهم في
السكن فحسب بل عززت الفرز الطائفي
واملناطقي.
مـ ــداخ ـ ـلـ ــة خ ـل ـي ــل ت ـك ـم ـل ـه ــا مـ ــداخـ ــات
لشابات كن يسكن طريق الجديدة ،إال
أهاليهن ،الذين هم من املستأجرين
أن
ُ
القدامى ،أجبروا على ترك منازلهن.
مريم ،كانت تسكن في طريق الجديدة،
إال أن أهلها فوجئوا بإنذارهم باإلخالء
ب ـهــدف ه ــدم مـنــزلـهــم بـعــد «حـبـكــة قــام
بها املــالــك» ،حينها اضطروا الــى ترك
املنطقة واالنتقال الى الضاحية.
الالفت هو ما ّ
تطرق اليه بعض سكان
ط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة :س ـيــاســة غ ــض نظر
الدولة عن البناء العشوائي التي تقوم
داخـ ـ ــل امل ـخ ـي ـم ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة وع ـلــى
أطــراف ـهــا« .ف ــي ال ــداع ــوق ،أعـطــى ال ــدرك
مـهـلــة  24س ــاع ــة ل ـل ـب ـنــاء ،وم ــن وقـتـهــا
ب ـل ـش ــت الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة وبـ ـع ــده ــا لـهـلــق
ب ـم ـب ــارك ــة امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن» ،تـ ـق ــول اح ــدى
سكان طريق الجديدة الحاليني ،الفتة

لـبـ ّنــان .إث ــر الجلسة ،ق ــال قـبــانــي« :سـ ّـد
جــنــة مــوضــوع ســاخــن منذ فـتــرة ،وفي
البداية كان هناك تركيز على تقرير من
مؤسسة أملانية رسمية اسمها «بي آر»،
ً
أشــارت فيه ّ إلــى أن هناك تسربًا هائال
فــي س ـ ّـد جــنــة .وعـنــدمــا حـصــل تشكيك
في هذا املوضوع ،عادوا وكلفوا شركة
ً
فرنسية كبيرة وضعت تقريرًا مفصال.
واتفق التقريران على أن السد ال يصلح.
وبعد فترة عادت وزارة البيئة وطلبت
دراس ــة لــأثــر البيئي ألنـهــا لــم توضع
قبل ذلــك ،فكلفت مؤسسة لبنانية هي

شــركــة جـيـكــوم ،فقدمت قبل أسبوعني
أو ثالثة دراســة بيئية من ّ 600صفحة
مع خرائط وصــور ّ
لسد جنة .وعندما
ق ــدم ــت ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ف ـت ـحــت أب ــواب ــا
جديدة إلعادة البحث بهذا املوضوع».
جـلـســة أمـ ــس ح ـضــرهــا وزراء الـطــاقــة
واملياه أرثور نظريان ،السياحة ميشال
فرعون والثقافة ريمون عريجي .خرج
بعدها نظريان واصفًا نقاشات اللجنة
بأنها «تمثيلية».
الـنــائــب نبيل نـقــوال قــال «إن املــوضــوع
ي ـت ـح ــول م ــن ق ـض ـيــة إن ـس ــان ـي ــة تـقـنـيــة

ال تزال طريق
الجديدة تحتفظ بطابع
عمراني مديني يميزها
عن بقية األحياء

تقرير
ّ ّ
توصية بتجميد مشروع سد جنة حتى أيلول
ّ
ال ي ـ ــزال مـ ـش ــروع سـ ـ ّـد ج ــن ــة ع ـلــى نهر
ً
إبــراهـيــم فــي جبيل يثير جــدال واسعًا،
نظرًا إلى املخاطر ّ
الجمة التي تهدد إرثًا
طبيعيًا مهمًا والـعـيــوب التقنية التي
تقلل من أهمية هذا ّ
السد .أمس عقدت
لجنة األشـغــال العامة والنقل ُ والطاقة
واملـيــاه النيابية جلسة لها ،خصصت
ملناقشة دراس ــة األثــر البيئي الحديثة،
وأوصت
التي أجرتها شركة «جيكوم».
ّ
اللجنة «بتجميد العمل فــي سـ ّـد جنة
حتى منتصف أيلول املقبل» ،بانتظار
استكمال املناقشة.

