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I ه اال التوجه مساء                           -  - ا علي ى تجاوز الصعاب، م بالد عل درة ال اؤل بق  الذي يبحث عن اسباب للتف
روت       اآرًا                     . الجمعة او السبت الى وسط بي ر في االمر ب ه ان يفّك ى يشهد يتوجب علي لكن الشاهد حت

احة رياض الصلح   فينطلق في اتجاه الوسط قبل ان تبدأ عجقة السير الليلية تأسر شارع المصارف وس             
اط                  . وشارع االمير بشير   ه ان يحت واذا آان ينوي تناول العشاء باالضافة الى الفرجة، فمن االفضل ل

اثر    م تك دوام رغ ى ال ة عل اعم المزدحم ذه المط د ه ي اح ه ولصحبه ف ة ل ذ الصباح، فيحجز طاول من
.عددها باّطراد

ة التسويقية     بعد شارع مونو، ها هو اذًا وسط بيروت، وبالتحديد محيط   د النظري شارع المعرض يؤآ
ًا، فضًال عن الثالث                   ين مع ى االثن ال عل د االقب َزر يزي التي تقول ان افتتاح متجر َجَزر قرب متجر َج

امس  الرابع والخ ا، ف اق بهم ي اللح أخر ف ن يت ذي ل ارع  ... ال ل ش رض، مث ارع المع رق ان ش ع الف م
ان مع ا        ه باالطن ل يقدم َزر، ب واع المشروبات وتسبق        مونو، ال يبيع الَج ّبالت التي ترافق شّتى ان لمق

تهلكها شارع المعرض وال ادري ان             . اطباق العشاء او تحّل مكانها     َزر التي يس ات الَج لم احسب آمي
.آانت احصاءات البنك المرآزي تلحظها، لكن المقاربة المحض تجريبية توحي ان الزيادة خيالية

حانات معظم المنطقة بين اللعازرية وشارع فيغان، وتلك هي          ففي غضون اشهر، احتّلت المطاعم وال      
ياحية،           :  في بيروت  ٢٠٠١من دون شك ظاهرة سنة       ًا للصناعة الس ًا مرآزي تحّول وسط العاصمة حّي

م يتوّقف ايضًا       وان لم يؤِد نشوء هذا الحي الى القضاء على نمو شارع مونو وحي اليسوعية، حيث ل
ا . اعم الى زيادة، والزبائن آذلك المط. تكاثر الحانات والمطاعم   ًا    : فالظاهرة هن شارع المعرض مكتظ

ي ستروي عطشهم     ة الت اد الطاول ر ايج دهم غي ّم عن اة، ال ه ى  . بالمش دة، وحت ة االقتصادية بعي االزم
الم آخر                 دو في ع اه الحي يب ِوه       . مجلس النواب الذي يتوسط مبن ذذ بلْه َم ال؟ الظاهرة     . حي آامل يتل ل

م واحد او          فع. ليست فريدة  ة مرتبطة بمطع ود الجاذبي ة للحواس، ال تع ة عام ندما يصير الشارع حديق
اهدنا االمر   . حانة، ويصبح للمكان العام سحره الذي يتجاوز سحر االمكنة الخاصة التي يتألف منها        ش

راء او في                      نفسه مع شارع مونو في التسعينات، وال ريب ان القدامى اختبروا هذا االحساس في الحم
ذه الحال ذهول ال                        . قة الفنادق منط ه في ه ة، فالسحر يغّذي ررة، تبقى الفت لكن الظاهرة، وان تكن مك

.ينضب من رؤية مدينة تعود الى الحياة
II لم يبلغوا سنًا تجعلهم يتحّسسون حجم التغّير الذي اصاب المكان، وهو           " البلد" الكثير من رواد     -  - 

زدوج ر م ًال تغّي دمار الوس: اص ًة ب ًا مقارن ن ايض رب ولك الل الح اري خ ى -ط التج بة ال  بالنس
م   .  مقارنة بوظيفته االقتصادية وهويته السوسيولوجية قبل الحرب  -المخضرمين   ذين ل غير ان حتى ال

وال ريب ان استعادة ألق     . ال يغيب عنهم الشعور بأن ما يشاهدونه هو فعل قيامة         " قبل"يعرفوا الوسط   
رينات ى العش دة ال ة العائ ذا   الهندس د ه رميم، تؤآ ال الت رن الماضي، بفضل اعم ن الق ات م  والثالثين

د بضع                    ى بع ين عل ام الع اثًال ام زال م ًا ال ي لم مع الشعور بالقيامة، خصوصًا ان خراب الحرب والس
ين                     تديمة في ساحة الشهداء الفارغة اال من مبني عشرات من االمتار، تشهد عليه حال التصّحر المس

اس التي ازيلت       وب موقف                     وساحة دب ل حي الباشورة جن ا ازي تثناء آنيسة االرمن مثلم  بالكامل باس
 المترجح بين الزهري(ساحة رياض الصلح، ما عدا بناء واحد جميل يثير لون طالئه الجديد 
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ا في شارعي فوش            . سجاًال ال ينتهي بين محبي االحجار القديمة      ) والسلموني في شارع المعرض آم
ًا              . واللنبي ال سجال ولحسن الحظ     روت رونق ى وسط بي اد ال ذي اع رميم ال االجماع قائم على نجاح الت

ة، يجعل                  . آان منسياًَ  ياحية الدائم ة الس ة الترفيهي ذه الحرآ واالطار الهندسي المستعاد، اذ يستضيف ه
الم،                   " البلد"من   ة في الع اء المرآزي اجمل مرآز مديني في الشرق االوسط، بل واحدًا من اجمل االحي

تيفان           " شنترو ستوريكو "ته من دون خجل مع بعض اجزاء ال       يمكن مقارن  ا او محيط سان س في روم
.، حرآة الليل في مدريد الثمانينات"موفيدا"في فيينا او احياء ال

 - III -     ى االنجاز ال يمكن ان    . الثناء على هذا النجاح " سوليدير" قطعًا، تستحق شرآة لكن الثناء عل
بعض في ال        ى التخطيط       ينسحب، آما يتسرع ال اًء عل ول، ثن اريخي، هو ان           . ق ل الت ر، ب درس الكبي فال

ذا التخطيط                ى ه اروا عل ذين ث ا وال ادة اعماره ذين خططوا الع د من   وال. المدينة فاجأت الجميع، ال  ب
روت ال يشبه بشيء التصميم                  التنبه عند هذا الحد من تطور المدينة ان ما عاد الى الحياة في وسط بي

عينات  ة التس ي بداي اد ف ع االنتق ار زواب ذي اث ام ال ى،  . الع ت االول ي الماآي اهقة ف راج الش ذآر االب لنت
اد        طناعية، والج رة االص ة والجزي احة البحري المي والس ارة الع ز التج ان   ومرآ ي آ ة الت ة العريض

ا                  يفترض ان تحل مكان ساحة الشهداء وتفوق الشانزيليزيه عرضًا، وخنادق الطرق السريعة، وآل م
.١٩٩١سقط من المشروع المقدم صيف 

ن         ي احس ة وف احة فارغ ى اآلن مس ي حت ة فبق ذه الرؤي احًا له ه افس م ازالت ا ت ل م ًا آ ذآر ايض  ولنت
يارات     عًا للس ًا شاس ذي اضحى مفخرة            و. االحوال موقف ذآره هو ان بعضًا من ال ا يجب ت م م لكن اه

وليدير"ل وجيهي     " س ط الت ديل المخط ل تع اذه بفع تم انق ل ان ي ًا قب دم ايض ًا لله ان معّرض ت . آ وآان
ه     روع وآلفت م المش ًا لحج ادات وتخفيف عيًا المتصاص االنتق ت س ديالت اجري ق ان فضل  . التع والح

ا ع       " سوليدير" د تشكيلها                 يقع تحديدًا في تخليه ا بع ائها، وتنّبهه ان وراء انش ذي آ ن المخطط االول ال
ة        ة القديم ط االبني روع الوس ا لمش ي تعطيه افة الت ة المض ى القيم ماع ال ة ناصر الش مي برئاس الرس

ة أقلم . المتبقي م ت ن، رغ ع ان " سوليدير"ولك د ان يتوق م يكن الح ة، ل ة واالثري ارات الثقافي ع االعتب م
.فة االولى للوسط الجديدتصبح السياحة الوظي

ة مأنوسة،                   زات معماري رميم مي ه الت اد الي ذي اع ة الواسع ال ى اللعازري  وأبرز دليل على ذلك ان مبن
درس    . يبقى شبه خال من المكاتب مهجورًا في النهار، فيما يستقبل ثالثة مطاعم رائجة              ال : ذاك هو ال

ل خ                 و بتموي ة، ول ة، ومن مؤسسات عام رر           بد من مخططات توجيهي ا يق ذ م ى تنفي اص، لتشرف عل
ة، وان تكن ال      " سوليدير"وفرض احترام االنظمة المتفق عليها، وقد ابلت         ذه الوظيف احسن بالء في ه
.تزال محافظة بعض الشيء في سياستها التسويقية

منطق المدينة هو  .  غير ان هوية االمكنة تصنعها الحياة، والمدينة تخضع لمنطق يتجاوز آل تخطيط         
ًا ما يبدد الخوف من ان يبقى وسط بيروت وقفًا على الفئات الميسورة من المجتمع اللبناني التي                  تحديد

ا          م نعيه طى، رغ ة الوس مود الطبق ى ص ر ال بة المؤش و بالمناس ات اآلن، وه اعم والحان اد المط ترت
رر ميته . المتك ا يمكن تس و م ي شارع مون دأ يحصل ف ا ب اعه نح" دمقرطة"ومثلم ه، او اتس و الترفي

ات                    ع، فئ البرجوازية الصغيرة، فان وسط بيروت سيستقطب بالضرورة، وبصورة اسرع من المتوّق
ة                 ة        . اآثر تنوعًا من التي تقبل عليه راهنًا فتجعله جزيرة من الرخاء شبه معزول ل يمكن رصد بداي ب

يالد وا      لنصب  عودة الديموقراطية المدينية من خالل فراغ ساحة الشهداء حيث يجتمع حول شجرة الم
ة بعضًا من قلب                      ة عائلي الموقت لدار االيتام االسالمية الكثير من المواطنين الذين يستشّمون في نزه

.عاصمتهم
دفع                    ا يفترض ان ي راغ ساحة الشهداء م ى خطوة اضافية نحو        " سوليدير " وفي هذه النزهة الى ف ال

ا آل   فبانتظار ان يطول االعمار اطراف ساحة       . تعديل جديد للمخطط التوجيهي    الشهداء، وفي ضوء م
 الى قلب البرج؟ وفي ذلك انصاف ليس فقط" الحديقة الحميدية"اليه الوسط، اليس من الحكمة اعادة 
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ار            تأهله اآلث ا تس در م ريم بق تأهل التك ذي يس اني ال ا العثم ًا لتاريخه ل ايض ة، ب ل المدين حة اه لص
ان، وفي           حديقة حميدية في قلب بيروت، تحتها       . الرومانية، وربما اآثر   ا مب موقف ان شاؤوا، وحوله

ة مفتوحة                  - لَم ال؟    -داخلها   ذاتي، ولكن حديق ل ال ة بالتموي ى تكتمل المنفع َزر حت  مساحة لزراعة الَج
ا         -للجميع   أخر حين فرضوا رسم دخول اليه .  بعكس ما فعل وجهاء بيروت في العصر العثماني المت

 .ائههكذا يعود الوسط الى بداياته، والبلد الى آل ابن
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