12

االثنين  19شباط  2018العدد 3399

مجتمع

تحقيق يبدو شارع جان دارك اليوم وكأنه خارج من مسابقة ألجمل شارع في بيروت .أرصفة واسعة ومريحة للمشي،
مقاعد ّ
منمقة التصميم ،أشجار والكثير من االهتمام بالتفاصيل .لكن مثل مسابقات الجمال ،تختبئ السياسة
خلف الشكلّ .
تم «تطوير» شارع جان دارك خالل األشهر الماضية ،وها هو اليوم ُيطرح كـ«شارع نموذجي» في

شارع الجامعة األميركية
(النموذجي) في بيروت

ما ينقص فقط هو

جنى نخال
منذ نحو ثمانية أشهر ،بدأت بلدية
بيروت بعملية «إعادة تأهيل» شارع
جــان دارك فــي منطقة راس بـيــروت،
ال ـح ـمــرا .م ــن امل ـف ــرح أن ت ـقــوم بلدية
بـ ـي ــروت ب ـت ـح ـســن ط ــرق ــات املــدي ـنــة
وأرصفتها ،لتصبح صديقة للمشاة
وذوي االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة،
ولـيـصـبــح امل ـجــال ال ـعــام أك ـثــر راح ــة.
لكن ما يحصل في شــارع جان دارك
يختلف تمامًا عن مبادرة ملؤسسات
الدولة :بمليون ونصف مليون دوالر
ّ
قررت بلدية بيروت بأن شارع بطول
أقــل من كيلومتر واحــد .هل هــذا هو
الـشــارع البيروتي الــذي يحتاج إلى
الحقيقة ،القرار
تغيير وتحسني؟ في ّ
ال يعود لبلدية بيروت ،إنما للجامعة
األميركية في بـيــروت ،عبر «مبادرة
حسن الجوار» ،التي طرحت املشروع
ّ
مته .قبلت البلدية
على البلدية وصم ّ
ّ
ب ـص ــدر واس ـ ــع أن ت ـنــفــذ مـخــطـطــات
«األم ـي ــرك ـي ــة» .وامل ـش ـك ـلــة ت ـب ــدأ هـنــا:
من الـقــرار .مــال دافعي الضرائب في
ب ـيــروت ،يــذهــب ليس حيث يـقـ ّـررون
ّ
هن وهم أو بلديتهم نيابة عنهم ،بل
مــؤسـســة خــاصــة .مــؤسـســة مــن أكبر
الالعبني االقتصاديني والسياسيني
في منطقة رأس بيروت .من األسهل
أن ن ـ ــرى ال ـع ـم ـل ـيــة بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة:
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ت ــري ــد تحسني
ال ـشــارع املـ ــوازي ملدخلها الرئيسي،
وبلدية بيروت ّ
تمول .لم ال؟
ّ
يتطرق أحد لقانون منع التدخني
لم
داخل حرم الجامعة األميركية ،الذي
تـ ـ ّـم تـطـبـيـقــه هـ ــذا ال ـش ـهــر م ــع بــدايــة
ال ـف ـصــل .بـمـعـنــى أن ح ــرم الـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـك ــامـ ـل ــه ،م ـ ــن م ـب ــان ـي ــه
ومساحاته الـخـضــراء أصـبــح مكانًا
ّ
خاليًا من التدخنيّ ،
مما يتطلب من
ّ
ّ
املدخنني ،طلبًا وموظفني وأساتذة،
الخروج من الحرم للتدخني .وبينما
تــ ّ
ـؤم ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة مـ ـس ــاح ــة خ ـ ــارج
ّ
ب ــواب ــات ال ـجــام ـعــة ل ـل ـتــدخــن ،إل أن
ّ
يمتد مباشرة
شارع جان دارك الذي
خ ـ ــارج الـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســي لـلـجــامـعــة،
ّ
ي ـشــكــل أف ـض ــل م ـك ــان ل ـل ـعــدد الـكـبـيــر
م ــن املــدخ ـنــن امل ـتــوقــع اسـتـخــدامـهــم
ل ـل ـم ـك ــان .أي أن ال ـج ــام ـع ــة طــرحــت
تطوير هــذا ال ـشــارع بــالــذات ،ودونــا
ع ــن ك ــل الـ ـش ــوارع األخـ ـ ــرى املـحـيـطــة
ّ
ً
بها ،ألنــه أوال يخدم طــاب الجامعة
من حيث املطاعم واملكتبات وغيرها
من جهة ،وألنــه أيضًا األقــرب لبوابة
ال ـجــام ـعــة م ــن ح ـيــث ت ــأم ــن مـســاحــة
للمدخنني .وهم لم يستطيعوا تنفيذ
هــذه الفكرة فــي شــارع بلس ،بسبب
امل ـشــاكــل وال ـت ـع ـق ـيــدات م ــع أص ـحــاب
املحالت ،خاصة املطاعم.
مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون دوالر ،رقــم
كـبـيــر .يــدفــع م ــن خــزيـنــة «رس ـم ـيــة»،
م ـ ـ ــن مـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ال تـ ـع ــال ــج
«األســاس ـيــات» ،فــي مدينة أصبحت
كل يــوم غير قابلة للعيش .التغيير
ّ
ّ
لن ّ
يمس سوى قلة قليلة من «سكان
راس ب ـ ـيـ ــروت» ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون مــن
مشاكل مختلفة ،لم يشعر بها حتى
العاملون على هذا املشروع.
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن س ـ ـ ــك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع
ومـ ــن ح ــول ــه؟ ت ـغـ ّـيــر الـ ـش ــارع طبقيًا
ودي ـم ـغــراف ـيــا .لــم يـعــد ه ـنــاك «ح ـ ّـي».
ف ـم ــواص ـف ــات الـ ـ ــ«ح ـ ـ ّـي» ،وال ـع ــاق ــات
االجـتـمــاعـيــة وال ـعــائــات الـتــي كانت
تعيش هنا ،اختفت باختفاء النسيج
الـعـمــرانــي الـقــديــم ،ب ـقــدوم املـطـ ّـوريــن
وهدم املباني القديمة وبناء األبراج

واملباني الجديدة في الشارع (نحو
 7مباني جــديــدة\ أبــراج في الشارع،
وعقارين هائلي الحجم كان عليهما
عدد من القصور واملباني التراثية).
ال ـط ــري ــف ف ــي األم ـ ـ ــر ،أن م ـع ـمــاريــن
وم ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــات وأنـ ـت ــروب ــول ــوجـ ـي ــن
يطرحون هــذا امل ـشــروع ،مــن ّ دون أن
يـكــونــوا على علم بما سـيــؤثــر عليه
هــذا التطوير مــن جـنــون فــي أسعار
الشقق والـعـقــارات فــي ال ـشــارعّ ،
مما
سـيــزيــد مــن مــوجــة اإلح ــال الطبقي
ً
العمراني ،القوية أصال.
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ه ــذه امل ـشــاكــل كــلـهــا،
م ـ ـ ــاذا ي ـس ـت ـف ـيــد أهـ ـ ــل رأس بـ ـي ــروت
وشــارع جان دارك من هذا التحسني
بالذات؟
أجـمــع أص ـحــاب امل ـحــال الـقــديـمــة في
ّ
يتوجه
الشارع بأن التحسني هذا ال
ل ـهــم ،وب ــأن زبــائ ـن ـهــم ،عـلــى الـعـكــس،
يستصعبون امل ـجــيء بـسـبــب غياب
أم ــاك ــن ل ــرك ــن س ـي ــارات ـه ــم .الـتـحـســن
ّ
يستهدف طلب الجامعة وليس أهل
املنطقة .ينبئ هــذا بتغيير إضافي
م ـت ــوق ــع ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ع ـل ــى مـسـتـ ّـوى
طبيعة الخدمات :استبدال ما تبقى
من املحال القديمة التي تعتمد على
زبائن من سكان املنطقة ،أي تغيير
وج ـهــة اس ـت ـخــدام ال ـش ــارع land use
لتصبح محال تقدم خدمات محددة
لطالب «األمـيــركـيــة» .أي أن الـ ــraison
 ،d’etreس ـبــب وجـ ــود الـ ـش ــارع بحد
ذاتـ ـ ـ ــه ،س ـي ـك ــون ل ـخ ــدم ــة ال ـج ــام ـع ــة.
فــي الــوقــت نـفـســه ال ــذي ك ــان الـعـ ّـمــال
يرصفون الشارع الجديدّ ،
تمت إزالة
أربعة أبنية تراثية من أقــدم ما كان
مــوجــودًا في هــذا الـشــارع .من األكثر
ّ
«ح ـســاس ـيــة»ّ ،
رب ـم ــا ،ملـشــاكــل ســكــان
امل ـن ـط ـقــة وه ـم ــوم ـه ــم ،أن ي ـب ـق ــوا فــي
ّ
املـن ـطـقــة ،وأل تـتـغـ ّـيــر املـنـطـقــة بـهــذا
ال ـش ـكــل الـ ــدرامـ ــي .وأن ي ـك ــون هـنــاك

ن ـس ـيــج ع ـم ــران ــي اج ـت ـم ــاع ــي يـسـمــح
ل ـن ــا ب ـت ـس ـم ـيــة الـ ـح ــي حـ ـي ــا .ك ـ ــان مــن
األفضلّ ،
ربما ،أن تبحث البلدية في
إمكانية املحافظة على هذه البيوت،
أو اسـتـمــاكـهــا؟ لـكــن ذل ــك ل ــن يـعــود
ّ
باملنفعة على الجامعة وموظفيها
وطالبها وأساتذتها.
يـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي :ملـ ـ ــاذا
م ـ ّـول ــت الـبـلــديــة املـ ـش ــروع؟ الـجــامـعــة
األمـيــركـيــة هــي الـتــي اقـتــرحـتــه وهــي
املستفيد األول مـنــه .مل ــاذا ال ّ
تموله
بـنـفـسـهــا وتـظـهــر ق ــوة «اهـتـمــامـهــا»
الحقيقي بالجوار وبكل ما تقوله في
مشروعها؟

النيوليبرالية والسلطة

ّ
ت ـق ــول م ـنــى حـ ـ ــاق ،م ــدي ــرة م ـب ــادرة
«حسن الـجــوار» ،في مقابلة لها أنه
«يوجد لدينا واجب أدبي تجاه هذه

أجمع أصحاب المحال القديمة
الشارع بأن التحسين
في
ّ
هذا ال يتوجه لهم
املنطقة ،يتمثل بأن تساهم الجامعة
بـتـحـســن امل ـع ـي ـشــة ف ـي ـهــا وتـحـســن
ال ـع ـم ــران وح ــل مـشــاكـلـهــا الـبـيـئـيــة،
وحل مشاكلها من جهة أزمة السير
ألن هناك نقصًا بمواقف السيارات،
وحل مشكلة النفايات في ما يتعلق
بـ ـ ــإعـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــدوي ـ ــر ،وح ـ ـ ــل م ـش ـك ـلــة
تـفــريــغ املـنـطـقــة م ــن سـكــانـهــا ،إذ أن
ال ـه ـج ـمــة ال ـع ـمــران ـيــة (ال ـت ــي تــوقـفــت
اآلن نــوعــا م ــا) عـلــى م ــدى العشرين
سـنــة املــاضـيــة أجـبــرت أهــل املنطقة،
خ ـص ــوص ــا ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـسـكـنــون
في بيوت قديمة ،على تــرك بيوتهم

ترميم الذاكرة
بقطع الـ«ليغو»
م ـتــاب ـعــة ص ـف ـحــة «م ـ ـبـ ــادرة ح ـســن ال ـ ـجـ ــوار» AUB
 neighborhood initiativeعلى فايسبوك جديرة
بـنـقــل ن ـظــرة امل ـســؤولــن ع ــن ه ــذه املـ ـب ــادرة ،ملشاكل
األحـيــاء املحيطة بالجامعة األميركية .مــن مشاريع
إع ــادة الـتــدويــر ،إلــى تشجير الـسـطــوح ،إلــى مكتبات
الشارع ومشروع لترميم األجزاء ّ
املدمرة من الرصيف
بـقـطــع ال ــ«ل ـي ـغــو» ،م ـب ــادرات صـغـيــرة بسيطة تطرح
كأنها «ال ـحــل» .لكنها حـلــول ال ــزوار ،حـلــول مــن ّ
يمر
بالشارع وليس من يعيش أو يعمل فيه .تبدو املبادرة،
والنقاشات املفترض أنها قامت
وبالرغم من األبحاث
ّ
ّ
بها مع السكان ،تبدو كمن يحل مشاكل تراها هي،
ال مشاكل أهــل املنطقة من تغيير ديمغرافي طبقي
عمراني .من املفيد التعلم من تجارب أخرى ،لكن من
املضحك نسخ ما يحصل في مدن ال تشبهنا ،ذات
مشاكل مختلفة عن مشاكلنا.

