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منطقة الحمراء .في الواقع ،الشارع خضع للتعديل ،ليصير على مقاس الجامعة األميركية ،أو حديقة خلفية
لها .وبين كونه جزءًا من بيروت يحتفى به لتصميمه الجديد ،وكون التصميم بحد ذاته ال يخدم سوى طالب
الجامعة ،فرق شاسع ،يشبه ذلك الفرق بين من يستطيع الدخول إلى الجامعة ،ومن ال يستطيع!

الـ Hollywood Smile
الصور لمروان
طحطح
كوالج جنى نخال

هيمنة الدولة على المجال العام؟
بينما تتقاعس الدولة عن لعب أحد أهم أدوارها بطرح استراتيجيات
ضبط وتنظيم النمو غير الـعــادل للمناطق ،تأخذ دوريــن آخرين:
تطوير الشوارع التي تجذب السواح والبورجوازية ،وتنفيذ ما ُيعرف
بالهندسة االجتماعية .وأوضــح مثال على هــذا ،قول رئيس بلدية
بيروت الحالي ،جمال عيتاني ،إنه يطمح «ألن تكون شــوارع بلس
وغــورو (الجميزة) مثل هــذا الـشــارع النموذجي» .ال ضــرورة ألن
يذكر شــوارع بربور أو البسطة ،هذه شــوارع الفقراء ولن يستفيد
أحــد من تغييرها .و«الـشــارع النموذجي» هــذا كما ّ
يسميه رئيس
بلدية بيروت ،هو ّ
مقدمة للمواطن النموذجي .الدولة يجب أن تقول
ّ
للمواطنات واملواطنني كيف يجب أن يتصرفوا في املجال العام ،ما
ّ
ّ
ويوجهها.
وتصرفاته
املسموح وما املمنوع :املكان ينتج اإلنسان

ُ
لــتـبـنــى مـكــانـهــا أب ـ ــراج يـسـكــن فيها
ذوو ال ــدخ ــل املــرت ـفــع ،وب ــذل ــك فـقــدت
املـنـطـقــة أي ـضــا الـكـثـيــر مــن مبانيها
األثـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا نـ ـهـ ـت ــم بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
لتشجير املنطقة ،وتشجيع الناس
عـلــى الـ ــزرع والـتـشـجـيــر فــي امل ـمــرات
واألرصفة والشرفات» .هذا «الشعور
يضع األفراد
باملسؤولية» ،هو الذي
ً
ف ــي م ــوق ــع الـ ــدولـ ــة ،خ ــاص ــة عـنــدمــا
يتجاوز «الشعور» ويصير تطبيقًا،
كـمــا فــي حــالــة الـجــامـعــة األمـيــركـيــة.
الـجــامـعــة تـخـطــط ،والـبـلــديــة ت ـمـ ّـول.
في الواقع ،املساحات العامة واملجال
العام ملك للشعب عبر الــدولــة ،وأي
ُ
«مـ ـب ــادرة» لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص تعتبر
بمثابة ٍّ
تعد .وذلــك ببساطة ،ألنــهّ ال
يـمـكــن لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص أن يـتــدخــل
ّ
إل ملصلحته ،أو ملصلحة مجموعة
عـلــى ح ـســاب أخ ـ ــرى .أم ــا ف ــي حــالــة
«الـ ـش ــارع ال ـن ـمــوذجــي» (والـتـسـمـيــة
ف ــي غ ــاي ــة ال ـغ ـط ــرس ــة) ،فــاملـســؤولـيــة
امل ــديـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـب ـ ــادرة
الـ ـك ــام ع ـن ـهــا دائـ ـم ــا ،ويـ ـح ــاول هــذا
املـ ـش ــروع ب ــال ــذات إظـ ـه ــاره ــا ،ت ـبــدو
ّ
تتعدى املصلحة
وكأنها مسؤولية
ّ
الخاصة بالجامعة ،وتتمدد إلى أن
تـكــون مصلحة الـسـكــان ،واملصلحة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى املـ ــوروث
ال ـث ـق ــاف ــي .وه ـ ــذا م ــا ت ـشــرحــه ون ــدي
الرن ــر ،عندما تتحدث عــن املشاريع
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ال ـتــي «تـعـمــل ك ـمـ ّ
ـادة
ّ
ّ
م ـحــفــزة لـتــدمـيــر خ ــاق للمساحات
الـسـيــاسـيــة االق ـت ـصــاديــة .والـتــدمـيــر
ّ
الـخــاق هــذا ،يستعمل هنا لوصف
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر امل ــؤسـ ـس ــات ــي
ـ ـ ـ املـ ـك ــان ــي غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــادل ج ـغ ــراف ـي ــا،
ّ
والـ ــرج ـ ـعـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،وامل ـت ـق ــل ــب
س ـي ــاس ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي ي ـت ـب ـلــور ف ــي ظــل
ال ـظ ــروف ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» .وبـيـنـمــا
فشلت هــذه املـشــاريــع فــي تقديم أي

بديل ،فهي بالتأكيد نجحت بإعادة
صـنــع الـبـنــى التحتية املؤسساتية
التي يعتمد عليها رأس املال.
يجب أن يـكــون واض ـحــا ،أن مــوروث
الناس الثقافي ملك عــام ،تمامًا كما
الشوارع .وفيما تتقاعس مؤسسات
الدولة عن القيام بمهامها ،ال يكون
الحل باللجوء إلــى القطاع الخاص،
بــل أيـضــا ال تـكــون م ـب ــادرات القطاع
الـخــاص ســوى تـعـ ٍّـد واح ـتــال ملراكز
الـقــرار .إن أرادت الجامعة األميركية
أن ت ـف ـع ــل ش ـي ـئ ــا ،ف ـل ـت ـقــم بـ ــه ضـمــن
حـ ـ ــدود «م ـل ـك ـي ـت ـهــا املـ ـق ــدس ــة» .عـلــى
األق ــل ه ــذا مــا يـقــولــه ج ـيــران «الـحــي
ّ
الـ ـنـ ـم ــوذج ــي» .إش ـك ــال ـي ــة أن ت ـح ـتــل
ً
الجامعة االميركية ،وهي أصال العب
كما ذكرنا قــوي اقتصاديًا وثقافيًا،
دورًا في صياغة السياسات املدينية،
لـ ـيـ ـس ــت س ـ ـ ـ ــوى إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـش ـك ــل
النيوليبرالي للرأسمالية :أن تأخذ
امل ــؤسـ ـس ــات امل ـه ـي ـم ـنــة hegemonic
أدوارًا لـيـســت ل ـهــا ،وخ ــاص ــة أدوارًا
قـ ـي ــادي ــة فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية .هكذا يتم تقليص دور
ّ ً
مموال للمشروع
بلدية بيروت لتكون
ّ
ومنفذًا لخرائط مهندسي األميركية.
ّ
تقول حلق إن «أي مشكلة باملنطقة
نعود بها للجامعة ونلتقي باألقسام
ُ
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـن ــى بـ ـح ــل هـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة،
فنطرح املشكلة على هــذه األقـســام،
إذ يهمنا أن يـكــون الـبـحــث والعمل
مـتـعــدد االخ ـت ـصــاصــات لـكــي تعمل
ال ـج ــام ـع ــة ب ـك ـل ـيــات ـهــا ل ـح ــل مـشــاكــل
امل ـن ـط ـقــة ول ـي ــس ع ـب ــر ق ـس ــم م ـع ــن».
وهـنــا ،يظهر فــي خـطــاب املسؤولني
واملعنيني باملبادرة ككل ،بتر عميق
ف ــي نـظــرتـهــم لـلـمـنـطـقــة وال ـجــام ـعــة.
ف ــاملـ ـنـ ـطـ ـق ــة املـ ـحـ ـيـ ـط ــة هـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
«أهالي» ،والجامعة هي مكان «إنتاج
امل ـع ــرف ــة» .بـطــريـقــة فــوكــويــة (نـسـبــة

مليشال فوكو) بامتياز ،وتمامًا كما
ي ـف ـعــل امل ـس ـت ـع ـمــرون امل ـس ـت ـشــرقــون،
يـقـ ّـدمــون املـعــرفــة والــوعــي والـحـلــول
ملشاكل السكان األصليني البسيطة.
من املثير النظر إلــى مــوازيــن القوى
امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ،مــن
جــام ـعــة أم ـيــرك ـيــة و«م ـث ـق ـف ـي ـهــا» من
جـ ـه ــة ،و«س ـ ـكـ ــان» ودول ـ ـ ــة م ــن جـهــة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .الـ ـج ــامـ ـع ــة ت ـ ـغـ ــدق ع ـل ـي ـهــم
ب ـع ـل ـم ـه ــا ومـ ـع ــرفـ ـتـ ـه ــا وخـ ـب ــراتـ ـه ــا
املتراكمة ،والسكان والدولة ّ
يمولون
ّ
مـشــروعــا ظــنــا منهم بــأنــه يخدمهم،
غ ـيــر أن ــه ي ـع ــود بــاملـنـفـعــة بــالــدرجــة
األولى على الجامعة .وفي تفاصيل
املـ ـش ــاري ــع «ال ـت ـن ـم ــوي ــة» وم ـ ـبـ ــادرات
ال ـت ـح ـس ــن ،أكـ ـث ــر م ـ ّـم ــا تـ ـ ــراه ال ـع ــن.
ّ
فــاملــوضــوع ال يتعلق بالشكل فقط،
بل هو في صميم حقوق املواطنات
واملواطنني ،من حيث قدرة الوصول
إل ـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات واملـ ـش ــارك ــة بــأخــذ
ّ
ال ـ ـقـ ــرار .ك ـمــا ي ـت ـعــلــق بــاملـسـتـفـيــدات
وامل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن :م ــن ه ــي امل ـج ـمــوعــة
التي تستفيد أكثر من املـشــروع؟ ما
هو مواصفاتها الطبقية والجندرية
والعرقية والعمرية واملناطقية؟ ومن
هــي املـجـمــوعــة الـتــي يـتـ ّـم التضحية
ب ـهــا وب ـم ـصــال ـح ـهــا؟ وهـ ــل يـمـكـنـنــا،
ف ـ ـ ـجـ ـ ــأة ،وألجـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـي ـ ــون الـ ـج ــامـ ـع ــة
األميركية في بيروت ،أن نفك ارتباط
املدينة باالقتصاد السياسي؟
مــن ال ـضــروري أيـضــا أن نـعــرف بــأن
مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـح ـس ــن أو ال ـت ـط ــوي ــر
أو ت ـج ـم ـيــل م ـن ـط ـقــة م ـ ــا ،ي ـم ـك ــن أن
ت ـع ــود ب ـ ّك ــارث ــة اق ـت ـص ــادي ــة عـلـيـهــا:
مــن املـتــوقــع أن تــدفــع هــذه املشاريع
لزيادة أسعار العقارات واإليجارات
م ـ ّـم ــا ي ـســاهــم ف ــي اإلحـ ـ ــال الـطـبـقــي
العمراني .لذا فإن مشاريع التحسني
والتطوير الكبيرة ،غالبًا ما تترافق
مـ ــع سـ ـي ــاس ــات ضـ ـب ــط اإلي ـ ـج ـ ــارات

يبقى السؤال األساسي :لماذا
ّ
مولت البلدية المشروع؟ الجامعة
األميركية هي التي اقترحته
وهي المستفيد األول منه
وأسعار العقارات .في املقابل ،فمن
ال يـ ـق ــوم بـ ــذلـ ــك ،مـ ــن س ـي ــاس ـي ــن أو
مخططني مدينيني ،مسؤولون ّ
عما
سيحصل للمنطقة .هم املسؤولون
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون ع ـ ــن ت ـه ـج ـي ــر أه ـل ـه ــا
وال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـع ـمــرانــي الــدي ـم ـغــرافــي
الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـط ــرأ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ألن ـ ـنـ ــا مــن

ّ
نتعلم ّ
مما سبق.
املفروض أن
املـ ـش ــروع «ال ـن ـم ــوذج ــي» ـ ـ ـ الـ ــذي لن
ي ـع ــود ب ــال ـف ــائ ــدة ال ـك ـب ــرى ـ ـ ـ م ـقــارنــة
مــع الـقـيـمــة ال ـتــي ت ـ ّـم صــرفـهــا عليه،
سيساهم فــي تحويل املنطقة أكثر
ف ــأك ـث ــر إلـ ــى حـ ـ ــزام خـ ـ ــادم ل ـحــاجــات
ال ـج ــام ـع ــة .س ـيــدفــع ب ــات ـج ــاه زيـ ــادة
اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ــران ـ ــي.
وسـ ـيـ ـك ـ ّـرس ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـجــام ـعــة
ومحيطها بديناميكية مــن يمتلك
الـسـلـطــة وامل ـعــرفــة وال ــوع ــي ،وي ـقـ ّـرر
مـ ـ ــرة كـ ــل سـ ـن ــة أن يـ ـغ ــدق بــال ـق ـل ـيــل
منها ...على من «حرمهم الله»!

CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference : 201802/CILB0001
Tender subject

Coaching program, Tripoli & Mount Lebanon for
38 MSEs.

Interested vendors are invited to obtain the bid
documentation by contacting the CARE office in Beirut,
Lebanon at: the following address:
Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th
floor, Beirut – Lebanon.
Tel: +961 (0)1 381 775 / 757
The bid documentation is available only in English but
contractors must submit offers in English [Documents to
be translated to English by authorized translator if any.
Offers in response to this bid will be accepted until
March 5, 2018.

