العمارة المعاصرة والتطور الحضري في الشرق األوسط
الباب الخامس
األماكن العامة
إعادة النظر في المدينة
لم تكن العقود القليلة الماضية جيدة للمدن في المنطقة .فقد سيطر عليها التوسّع الماد ّي الهائل والنمو السكاني الناجمين عن
الزيادة الطبيعية في معدالت المواليد والهجرة على السواء .وقد حصل ذلك بمعد ّل أسرع من قدرة المدن على توفير
صصات
المياه ،أو الصرف الصحي ،أو شبكات النقل ،أو األماكن العامة بشك ٍل كافٍ  .وعالوة ً على ذلك ،فقد احتلّت التخ ّ
المتصلة بالعمران ،سواء التصميم والتخطيط الحضري ،أو حتّى هندسة المناظر الطبيعية ،موقعا ً هامشيا ً في المنطقة فيما
يتعلّق بالهندسة المعمارية ،م ّما ساهم في مفاقمة هذا الوضع .وكانت تواجه المدن التي تقع خارج الدول الغنية في الخليج،
تحديا ً إضافيا ً يتمثّل في نقص الموارد المالية الالزمة إلدارة المناطق الحضرية وتنميتها .ونتيجةً لذلك ،لم تكن المساحات
العامة الجديدة التي ت ّم إنشاؤها لمواكبة النمو الحضري كافيةً على اإلطالق ،ولم تتم صيانة المساحات القائمة بالشكل
المناسب .وبدأت مؤ ّخرا ً تبذل جهود كبيرة من أجل معالجة هذا الوضع خالل العقد الماضي .وباإلضافة إلى المشاريع
الواردة في هذا الفصل ،تتض ّمن العديد من المشاريع الكبرى المعروضة في هذا الكتاب مكونّات األماكن العامة .وترتبط
هذه المحاوالت بالنمو الهائل في المشاريع الحضرية في المنطقة وكذلك ،بالمخاوف بشأن قضايا العمران بشكل عام.
ويعتبر تطوير األماكن العامة أداة ً فعالةً من حيث التكلفة لتحسين مظهر المدينة ونوعية الحياة فيها على السواء .إذ ّ
إن
صيانتها وتنفيذها أقل كلفةً وتعقيدًا إلى حد ّ كبير من التد ّخالت األساسية األخرى في المناطق الحضرية مثل تطوير شبكات
النقل العام ذات الجودة العالية .كما أ ّن المصروف الرأسمالي األساسي الالزم لتطوير هذه األماكن العامة ،وخصوصا ً في
المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة ،هو ثمن األرض .ولكن ليس من الضروري أن تكون المساحات
الحضرية العامة كبيرة .فيمكن أن توفّر األماكن الصغيرة ،مثل ساحة سمير قصير التي تمتد ّ على مساحة  518م 2في
أن إنشاء أماكن عامة فعال من حيث التكلفة ،إال ّ
بيروت ،متنفّس تحتاجه المدينة بشد ّة .وعلى الرغم من ّ
أن تطويرها ال
يزال يش ّكل تحديا ً .إذ ال يزال إنشاء هذه األماكن يتطلّب تكاليف رأسمالية باإلضافة إلى الموارد الالزمة لصيانتها
والمحافظة عليها .وتجدر اإلشارة إلى أ ّن مفهوم المواطنة الحضرية لم تترسّخ بعد بشكل جيد في المنطقة ،ويرجع ذلك
جزئيا ً إلى أ ّن الديمقراطية القائمة على المشاركة لم تظهر بشكل كامل .وكذلك ،غالبا ً ما نجد في المدن في المنطقة غالبية
سكانية من المهاجرين الداخليين و  /أو المغتربين الذين لم تتح لهم الفرصة لترسيخ جذور عميقة أو الشعور باالنتماء لها.
حتّى إ ّن قواعد السلوك مفقودة في كثير من األحيان في األماكن العامة .فعلى سبيل المثال ،ال يعتبر مفهوم أنّه يمكن
استخدام هذه األماكن بشكل مكثّف ،وفي وقت واحد ،وبشكل مريح من قبل اإلناث والذكور على السواء ،ومن قبل
أشخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة ،شائعا ً .وبالتالي ،غالبا ً ما يترد ّد بكثرة على هذه األماكن العامة الشباب
مجرد ممارسة للتخطيط العمراني.
الذكور الطائشون العاطلون عن العمل .ولذلك ،يعتبر تطوير األماكن العامة أكثر من
ّ
فإنّه أيضا ً
يتطور التفكير في
إيجابية،
أكثر
صعيد
استكشاف للديناميات التي تحد ّد قواعد التفاعل االجتماعي العام .وعلى
ٌ
ّ
تطوير األماكن العامة في المنطقة ليتجاوز التعريف التقليدي للمساحة العامة بمثابة حديقة ،لمعالجة القضايا األوسع نطاقا ً
مثل توسيع مناطق المشاة العامة .يعد ّ جسر الشبكة أحد األمثلة على ذلك .فقد قام مص ّمم الجسر ،نديم كرم ،بإقناع
سوليدير ،التي قامت بتطوير وسط مدينة بيروت إلعادة مفهوم جسر المشاة المنفعي شبه الخاص الذي يهدف إلى إتاحة
العبور فوق شارع الكورنيش المزدحم .وت ّم تصميم جسر المشاة أساسا ً لخدمة سكان مبنيين مؤلفين من الشقق الفخمة
اللذين يقعان على الجانب اآلخر من شارع الكورنيش وربطهما بشاطئ البحر .وقام كرم باقتراح مقاربة بديلة إلعادة
تحديد المشروع ليصبح متاحا ً للجمهور بشكل كامل .وبالتالي ،فإنّه سيربط بين شاطئ البحر وساحة عامة جديدة سيت ّم
إنشاؤها بين المبنيين السكنيين ،ما سيساهم في توسيع توافر األماكن العامة ومناطق للمشاة في وسط بيروت أكثر فأكثر.
وتشمل أيضا ً بعض مشاريع األماكن العامة هذه أنشطة ذات طابع ثقافي ،مثل المعارض ،أو مساحات العرض ،أو
ّ
ويعزز ذلك المالحظة الواردة في الفصل السابق بشأن تنفيذ المزيد من المشاريع الثقافية في المنطقة
االستوديوهات الفنية.
أكثر من أي وقت مضى .ويمثّل الجناح األردني أحد األمثلة األخرى .فقد ت ّم تشييده أصالً بمثابة جناح في معرض يمثلّ
تاريخ البالد وتراثها في إكسبو  2222في هانوفر .وبعد إغالق المعرض ،ت ّم نقل الجناح إلى حدائق الملك حسين ،أكبر
حديقة عامة في عمان وأيضا ً نتاج الفترة قيد النظر .وفي السياق نفسه ،يتض ّمن شارع الثقافة في عمان ،مساحات
للمعارض الفنية؛ وتتض ّمن ساحة العباسيين في دمشق مساحات للمعارض الفنية ،واستوديوهات للفنانين ،ومتحف في
الهواء الطلق؛ وتض ّم حديقة المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة في عمان حديقة للمنحوتات وحديقة نباتية .وتدمج
ساحة القلعة في بيروت بين موقع ذات أهمية أثرية  /تاريخية ،وجسر الشبكة ،ومساراتهما المتصلة ،بمثابة منحوتة وهيكل
نفعي .وتعبّر بعض المشاريع المذكورة في هذا الفصل عن رسائل سياسية واضحة .وينطبق ذلك بصورة خاصة في
مشاريع مدينة بيروت .إذ تحيي ساحة الشهداء إعدام القوميين اللبنانيين من قبل السلطات العثمانية في أوائل القرن
العشرين .أما حديقة السماح فت ّم إنشاؤها للتأكيد على الروابط المشتركة بين الشعب اللبناني وهويته الجماعية بعد حرب
أهلية شرسة .وت ّم تغيير اسم الساحة من اسم "أربعة" -والذي يتّسم بالحيادية  -إلى اسم "ساحة سمير قصير" بعد اغتيال
سمير قصير ،الكاتب والمفكر اللبناني المعروف .ويت ّم النظر إلى العديد من هذه المشاريع أكثر من كونها أماكن مكشوفة

في المدينة .إذ تعتبر أعماالً تهدف إلى إعادة تحديد النسيج الحضري .وعلى سبيل المثال ،يضع شارع الثقافة مفهوما ً
جديدا ً لشارع طويل يمتد ّ على مسافة  062مترا ً بالكامل ،من البداية إلى النهاية ،من خالل تقييد وصول المركبات إليه إلى
حد كبير .وعالوة على ذلك ،فهو يحول جز ًء كبيرا ً من الشارع إلى محور مركزي واسع للمشاة ،يستوعب العديد من
األنشطة ،بما فيها المحالت التجارية ،ومساحات العرض ،ومسرح في الهواء الطلق .وتناولت مسابقة كورنيش الدوحة
جز ًءا كبيرا ً من المحور الرئيسي للمدينة الذي يمتد ّ على مسافة طولها حوالي  5.8كم ويتض ّمن معالم عديدة .ودعت إلى
إعادة تشكيل منطقة الكورنيش كوجهة يش ّجع مختلف سكان المدينة للقدوم إليها لالستجمام والترفيه .وتش ّكل كل المساحات
المكشوفة في بيروت والمعروضة في هذا القسم جزءا ً من الخطة الرئيسية الشاملة التي وضعتها سوليدير لوسط بيروت.
وتشمل الخطة إنشاء  62حديقة ومنطقة للمشاة ،وبالتالي ،زيادة األماكن العامة المتاحة المحدودة في تلك المدينة .ولذلك،
توفّر تلك المشاريع بداية إعادة النظر في المدينة في المنطقة .ويبدو ذلك جليا ً في حالة ع ّمان على سبيل المثال .وكان
تفوضه السلطات البلدية األردنية من بين سلسلة أعمال أخرى من أجل تخصيص مناطق للمشاة
شارع الثقافة ّأول عمل ّ
ّ
ّ
في أجزاء من المدينة .حتّى أنّها أجرت مشاورات مكثفة مع مخطط المدن الدنماركي جان غيهل ،وهو من الرواد
المشهورين عالميا ً في تصميم شوارع للمشاة ،بينما كانوا يمضون قدما ً في المشروع .وشملت األعمال أيضاً ،تحويل
شارع في حي الصويفية التجاري المزدحم في المدينة إلى منطقة مخصصة للمشاة بالكامل ،وتطوير شارع الرينبو في
منطقة جبل عمان القديمة ،لتشجيع المشاة على التنزه فيه .وتظ ّل هذه الجهود محدودة من حيث النطاق ،ولكنّها تقد ّم بداية
التجاه واضح .وفضالً عن ذلك ،فقد تمخض عنها الطلب على المهنيين الذين يمكنهم تولّي مشاريع ذات الطابع الحضري.
وفي الواقع ،ت ّم تنفيذ هذين المشروعين األخيرين من قبل مكتب تراث للتصميم المحلي ،وهو شركة جديدة نسبيًا أنشأها
المعمار واألكاديمي رامي ضاهر ،الذي أصبح مختصا ً بالكامل تقريبا ً في تصميم مثل تلك المساحات العامة في المناطق
الحضرية.

الجناح األردني  -معرض إكسبو الدولي لعام .0222
ت ّم تصميمه في األصل لمعرض إكسبو الدولي لعام  2222في هانوفر ،بألمانيا ،ثم انتقل إلى عمان ،باألردن.
قام بتصميمه فريق أردني من المهندسين المعماريين بقيادة أكرم أبو حمدان ويشمل الفريق بشر زريقات وسهل الحياري
وناديا الدجاني ،وحسنين الكاظمي .وعمل األتيلية األلماني وولفجانج رنج كاستشاري لتطوير تصميم المشروع.
ت ّم إنجاز المشروع في العام  .2222وت ّم تفكيك الجناح بعد معرض إكسبو الدولي وت ّم نقله إلى حديقة الملك حسين في
عمان عام .2220
ت ّم إنشاء هذا الجناح الذي بلغت كلفته  2.8مليون دوالر وبمساحة  10522م 2ليمثل األردن في معرض إكسبو الدولي
لعام  2222بهانوفر ،الذي شارك فيه أكثر من  152بلدًا.
وقال مهندسو المشروع أنهم استندوا في تصميمهم إلى دراسة الرموز المكانية للتنقيب عن اآلثار التي تعد ّ مستودعًا
"لبازارات النحت" أو "الموزايك ثالثي األبعاد" والذي يمثل تاريخ األردن وتراثها.
ويأتي التركيز على اآلثار من حقيقة ّ
أن األردن هي الموقع الرئيسي للحفريات األثرية إذ تض ّم أكثر من  10،222موقع.
ومن حيث تجربة الزوار ،يدعو تصميم المشروع الزائر إلى النزول في "الحفرة" وأن يتفاعل مع المعرض بدالً من
المشاهدة فقط .وبنا ًء على ذلك ،ت ّم إنشاء مساحة الجناح الرئيسية بمثابة حفرة غائرة مفتوحة بشكل مستطيل .وينزل الزائر
إلى هذه الحفرة عن طريق مجموعتين من الساللم تمتد ّ على طول كامل الجانبين القصيرين (وأيضًا عن طريق مصعد
لذوي االحتياجات الخاصة).
وتنقسم الحفرة على طول شبكة بحجم  02 × 02سم حيث يت ّم وضع المعروضات المختلفة من حيث الطول والحجم.
ويعمل كل عنصر من هذه المعروضات كعنصر مستق ّل للعرض ويعبّر عن جانب معين من التراث األردني أو الثقافة
المعاصرة.
وقد شارك العديد من الفنانين ،والمص ّممين ،والحرفيين األردنيين ،وكذلك تالميذ المدارس في صناعة هذه العناصر
المعروضة.

تم تصميم
األشكال ّ :1.5.5 - 1.5.5
الجناح األردني بمعرض إكسبو الدولي
لعام  2222في هانوفر بمثابة حفرة
أثرية سينزل إليها الزوار ليتفاعلوا مع
المعرض .وينقسم المعرض على طول
يتم
شبكة بحجم  02 × 02سم حيث ّ
وضع المعروضات مختلفة الحجم.

حديقة المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة ،بعمان ،باألردن
قام بتصميمها مركز دراسة البيئة المبنية ) (CSBEفي األردن ،مع مهندسة المناظر الطبيعية الرا زريقات كرئيسة
للمصممين.
ت ّم إنجاز المشروع عام .2228
ويتكون المشروع من إعادة ترميم حديقة بمساحة
ت ّم تنفيذ هذا المشروع بميزانية صغيرة نسبيًا تبلغ .$0820222
ّ
 50822م 2يعود تاريخها إلى أواخر الخمسينيات/أوائل الستينيات.
كانت تتض ّمن الحديقة في األصل مساحات خضراء رائعة تحيط بها المساكن ،وكانت تش ّكل أحد أروع األحياء بعمان
مر السنين من قلة الصيانة واإلهمال.
ومع ذلك ،عانت الحديقة على ّ
وفي العام  ،2222قد ّم مركز دراسات البيئة المبنية ،وهو مركز بحوث أردني غير هادف للربح ،مشروعًا لترميم
وتطوير الحديقة لتشمل معروضات نحتية توضع بالهواء الطلق ،ومناطق للعب األطفال ،ومساحة ألداء العروض/أو
للمعارض ،ومقهى/مطعم ،وحدائق تعليمية نموذجية تشرح كيفية الحفاظ على المياه من خالل ممارسات المناظر الطبيعية.
وقام المشروع أيضًا بدمج الحديقة التي أعيد ترميمها مع المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة المجاور ،والذي يتميز
بأكبر مجموعة من أعمال الفنانين المعاصرين بالعالم النامي .وبالتالي ،ت ّم تغيير اسم الحديقة إلى حديقة المتحف الوطني
األردني للفنون الجميلة.
األول هو المبنى
وتؤكد إعادة تصميم الحديقة على االتصال المادي والبصري بين المبنيين المواجهين للحديقة .إ ّن المبنى ّ
األصلي للمتحف الوطني ،وهو عبارة عن مبنى سكني ت ّم ترميمه ويقع ناحية الشمال .أ ّما المبنى الثاني فهو بناء جديد
ملحق بالمتحف الوطني ،وهو أيضًا مبنى مر ّمم يعود إلى الخمسينيات ،ويقع ناحية الجنوب .وت ّم إنجاز مشروع منفصل
شمل تجديد كامل للمبنى الملحق وتجديد جزئي للمبنى األصلي في نفس الوقت مع إعادة ترميم الحديقة .وتشمل الحديقة
خزان تحت األرض بسعة  162م 0لتخزين مياه األمطار وهو متّصل بنظام الري بالتنقيط .وتتميّز الحديقة بنباتات تحافظ
على المياه وتحتاج فقط للحد األدنى من الري وتحتاج أيضًا لصيانة محدودة ،فضالً عن المناطق المغطاة بالحصى والتي
ال تحتاج إلى الري .وتتض ّمن أيضًا عالمات ومنشآت تعرض نباتات خاصة تحافظ على المياه .وتتض ّمن المنشآت عدادات
الستهالك المياه في شكل منشورات زجاجية ،يطلع ك ّل منها الزوار على االحتياجات المائية لنبت ٍة معينة .وتسمح العالمات
والمنشآت للحديقة بأن تأخذ دور الحديقة النباتية المحافظة على المياه .وتشمل الحديقة أيضًا حديقتين صغيرتين ،حديقة
يابانية ونافورة أندلسية إسبانية .لقد ص ّممت السفارة اليابانية الحديقة األولى ،أ ّما الحديقة الثانية ،فص ّممتها السفارة اإلسبانية
في عمان .وير ّكز تصميم الحديقة على منطقة  /منصة مركزية ألداء العروض تبلغ مساحتها  282م .2فهي تعمل
كمساحة تجمعية مركزية داخل الحديقة وأيضًا تعمل كحلقة وصل عملية ومكانية بين المبنى األصلي للمتحف الوطني
والمبنى الملحق .وعالوة على ذلك ،تقع هذه المنصة المركزية على خزان تجميع مياه األمطار وتتض ّمن شبكات حجرية
يتم من خاللها توجيه مياه األمطار إلى الخزان .كما تتض ّمن هذه المنصة المركزية مستويات مختلفة ،أحدها يمكن
استخدامه كمساحة لعمل منصة مسرحية ألداء العروض وأيضًا يوجد مناطق يمكن استخدامها للجلوس .وت ّمت زراعة
أشجار الظل حول المنصة.
وتتبع المسارات التي تنتشر خارج المنصة المركزية مسارات الحديقة القديمة .وت ّم استخدام ألواح من حجارة التبليط غير
منتظمة الشكل لتقديم رابط بصري وبنائي للسمات المميزة للحديقة األصلية.
تتالقى المسارات التي تؤد ّي إلى الطرف الغربي من الحديقة مع ساحة شبة دائرية تقع بالقرب من مقهى  /مطعم الحديقة.
وت ّم االحتفاظ باألشجار األصلية للحديقة ونباتات الزينة الناضجة وت ّم دمجها ضمن التصميم الجديد ،ولكن ت ّم أيضا ً إضافة
األشجار ونباتات الزينة التي تحافظ على المياه ،والنباتات التي تغطي األرض .وكان استخدام العشب محدودًا .فبدالً من
ذلك ،ت ّم التركيز على استخدام النباتات التي ّ
تغطي األرض وتحافظ على المياه وعلى مغطيات التربة غير العضوية مثل
الحصى المصنوعة من حجر الخفاف المحلي المعروف باسم التوف.

األشكال  :1.0.5 - 1.0.5حديقة المعرض الوطني
تعيد تأهيل حديقة حضرية تعود لمنتصف القرن

العشرين وتربطها بالمبنيين المجاورين التابعين لمتحف
أيضا أن
الفن المعاصر .يقصد بإعادة تأهيل الحديقة ً
نموذجا للحديقة التي تحافظ على المياه ،وبذلك
تكون
ً

تعالج قضية ذات أهمية كبيرة في المنطقة التي تعاني
من مشاكل خطيرة خاصة بندرة المياه.

شارع الثقافة (المعروف أيضًا باسم شارع  55أغسطس) ،ع ّمان ،األردن
صممه المعمار الهولندي توم بوستما ،من تصميم توم بوستما.
ت ّم إنجازه في العام .2222
يتكون مشروع شارع الثقافة من عملية تجديد للشارع الذي يبلغ طوله  062متر والذي يقع بمنطقة الشميساني في عمان،
تحول الشارع إلى مركز تجاري مفتوح
وهي منطقة تجارية مزدحمة جدا ً وبرزت بوصفها منطقة البنوك بالمدينة .وقد ّ
للمشاة.
مترا وتمتد على طول الشارع للمشاة ،وتكون حركة مرور
وبالتالي ،ت ّم تطوير المنطقة الوسطى والتي يبلغ عرضها ً 18
المركبات محدودة على شريط ضيق نسبيًا على حدود المنطقة الوسطى على كل جانب .وتشمل هذه المنطقة الوسطى،
والتي يعتبرها المعمار "شارع المشاة" ،مساحات للمعارض ومتاجر ومسرح صيفي ومناطق للجلوس وجنائن مزروعة.
قام المهندس بتقسيم المشروع إلى سبعة أقسام وذلك لتوفير مجموعة متنوعة من التجارب المكانية ،وتم جمعها كلها في
سلسلة طولية واحدة .وتمثّل مسلة الجرانيت الحافة الشمالية لهذه السلسلة .وتظهر أيضًا نقطة طرفية لقناة مائية تمتد ّ على
طول الجزء األول من السلسلة .ويوجد ساحة دائرية ومسرح مدرج مظللين بهياكل نحتية مشدودة .وتميّز "منطقة
المدرج .ويحد ّ المسرح المدرج من
خضراء" تض ّم جنائن مزروعة ومناطق مظللة المنطقة التي بين الساحة والمسرح
ّ
سا يمكن النزول إليه باستخدام الساللم أو
الجنوب سلسلة من محالت األكشاك .وإلى الجنوب نجد معرضًا طوليًا غاط ً
صصة للمعرض تحت مستوى الشارع لفصله عن ضوضاء وحيوية الشارع .وفي
المنطقة المنحدرة .وتقع المساحة المخ ّ
النهاية تمثّل منطقة خاصة للجلوس الطرف الجنوبي للسلسلة .ولقد ت ّم استخدام مجموعة متنوعة من األحجار األردنية
المحلية لرصف السلسلة .وتشمل البازلت األسود والجرانيت األحمر وحجر الضبعة األخضر وحجر عجلون
األبيض/البيج .ويت ّم جمع األحجار بمختلف ألوانها معًا لصنع خطوط متداخلة األلوان .ت ّم تنفيذ المشروع بميزانية محدودة
نسبيًا تصل ألقل من مليون دوالر.
قامت أمانة ع ّمان الكبرى بتنفيذه كجزء من استعداداتها لالحتفال بع ّمان كعاصمة للثقافة العربية في العام  ،2222حيث ت ّم
إعالن المدينة عاصمة الثقافة بالعالم العربي لهذا العام .وحصل المشروع أيضًا على جائزة أفضل مشروع تجميلي للمدن
لعام  2222التي تنظمها منظمة المدن العربية.

.

يقدم شارع الثقافة مثاالً على االتجاه الذي يظهر ببطء في عمان ،حيث يتم تقييد
األشكال ّ :1.3.5 - 1.3.5
ليتضمن منطقة وسطى
وصول المركبات ويتم إعطاء األولوية لحركة المشاة .ووفقاً لذلك ،تم إعادة تصميم الشارع
ّ

يبلغ عرضها  18مت اًر تمتد على طول الشارع وتعد بمثابة "شارع للمشاة" .ويتضمن طريق المشاة هذا مساحات

مدرجا ،ومناطق للجلوس ،وجنائن مزروعة
ومسرحا
للمعارض ،ومحالت تجارية،
ً
ً

مسابقة دولية لتقديم أفكار تتعلّق بالتصميم والتنظيم المديني لساحة الشهداء ومحورها في وسط بيروت ،بيروت ،لبنان
ي" في وسط الساحة .كما يتطلب المشروع أيضا ً
يتض ّمن المشروع إنشاء ساحا ٍ
ت واسعةٍ ،ومكتب ٍة عا ّمةٍ ،و"نصب تذكار ّ
ً
ق وصوال إلى اآلثار الرومانيّة التي تقع عند حدود الساحة.
سحب المياه من البحر عبر األنفا ٍ
أ ّما في الوقت الحالي ،فيفصل بين مياه البحر المتوسط والساحة بضع مئات من األمتار نتيجة للردم.
ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى سيتم تنفيذ التصميم الفائز ،أل ّن المسابقة كانت "مسابقة لألفكار" ،ما يعطي سوليدير
قدرا ً كبيراً من المرونة في إدراك نتائجه .وعالوة ً على ذلك ،سيت ّم دمج التصميم الفائز مع مشروع بوابّة بيروت واسع
النطاق والمجاور .غير أ ّن سوليدير أعلنت أنّها قامت بتعديل خ ّ
طتها الرئيسيّة للمنطقة وفقا ً لنتائج المسابقة .وتض ّمن
التعديل إزالة عدد من الطرق السريعة وذلك بهدف تطوير وجعل ساحة الشهداء ومحيطها مركزاً للتالقي بدالً من كونها
منطقة عبور .وتعمل سوليدير أيضا ً على تطوير خطط لتزويد الساحة بحواف حضرية قوية تمتد ّ على طول جانبيها
ي .ولهذا السبب ،فقد قامت بطرح إرشادات تصميمية جديدة لالرتفاعات المواجهة للساحة ،بما في ذلك
ي والغرب ّ
الشرق ّ
مترا.
القناطر الحجرية التي يبلغ ارتفاعها ً 18
وفاز بالجائزة األولى الفريق اليوناني المؤلّف من فاسيليكي أغوراستيدو ،وأنطونيوس نوكاكيس ،وليتو لوانيدو ،وبوكي
باباو-نوكاكي.
ت ّم إعالن نتائج المسابقة في العام  ،2228ولك ّن المشروع لم يبصر النور.
وأطلقت سوليدير ،الشركة اللبنانيّة لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ،مسابقة دوليّة لتقديم أفكار حول التصميم والتنظيم
ي يتيح
العمراني للمنطقة التي تمتد ّ على طول محور يربط ساحة الشهداء بشاطئ البحر .يخلق هذا المحور ّ
ممر بصر ّ
رؤية مرفأ بيروت وما بعد البحر األبيض المتوسط باتجاه الشمال .ويهدف المشروع إلى إعادة بناء ساحة الشهداء ،التي
د ّمرتها الحرب األهليّة في لبنان ،وجعلها مركزا ً متعد ّد االستخدامات للمدينة .فقد ت ّم بناء الساحة تخليدا ً لذكرى إعدام عدد
ي  1018و.1016
من معارضي الحكم العثماني في لبنان في عام ّ
وض ّمت المسابقة ،التي ت ّمت برعاية االتحاد الدولي للمهندسين 252 ،مشروعا ً من  58بلدا.
وقد ّم المشروع الفائز اقتراح القيام بمزيجٍ من المشاريع في جميع أنحاء الساحة ،بما في ذلك قاعات للحفالت الموسيقيّة،
تسوق.
ومتاحف ،ومراكز ّ

األشكال  :.1.5.5– 1.5.5تعتبر

مسابقة إعادة تصميم ساحة الشهداء

جزًء من محاولة سوليدير إلعادة
يخية
إحياء مساحة حضارّية وتار ّ
مهمة في وسط بيروت كانت قد
ّ
األهلية في لبنان
الحرب
تها
ر
دم
ّ
ّ

ٍ
وستتميز المساحة التي
بشكل كبير.
ّ
بمجموعة متنو ٍ
ٍ
عة من
سيعاد بناءها
ّ
ثقافي ٍة ،وتجارّي ٍة ،وتذكارّي ٍة.
مشاريع ّ

حديقة السماح ،بيروت ،لبنان
قامت بتصميمها شركة تصميم الحدائق والمساحات العامة البريطانية غوستافسون بورتر.
تم تصميمها في عام  ،2222ولكن لم يتم بناؤه حتى اآلن.
تحتل حديقة السماح موقعًا متعر ًجا غير منتظ ًما بمساحة  2.0هكتار في وسط وسط بيروت ،وتتضمن نحو  62حديقة
عامة ومنطقة للمشاة تقوم شركة سوليدير بتطويرها هناك.
تقع هذه الحديقة الغاطسة ،والتي يحيط بها العديد من المساجد والكنائس ،في المنطقة التي شهدت معارك ضارية خالل
الحرب األهلية اللبنانية عام  .1002-1058إ ّن المراد من هذه الحديقة أن تكون مكانًا للتأمل في هذا الجزء من المدينة
ً
رمزا للوحدة في أعقاب االنقسامات والدمار الناتج عن الحرب األهلية .ويتمثّل أحد
ذي الكثافة السكانية الكبيرة وأن تكون
أهداف هذا المشروع في التأكيد على الروابط المشتركة للشعب وعلى إحساسهم بالهوية الجماعية من خالل صورة لمنظر
طبيعي مشترك.
بدأ مصممو الحديقة بإنشاء مراجع حول عدد من الرموز التاريخية والمعاصرة في لبنان .وبالتالي ،يكشف التصميم ويعيد
تفسير البقايا األثرية التي تم التنقيب عنها في الموقع وذلك من تاريخ العصور القديمة إلى العصور الوسطى .وبنا ًء على
ذلك ،يتم إنشاء مراجع عن الشوارع الرئيسية المتبقية للمدينة الرومانية ،مثل شارع كاردو الذي يبدأ من الشمال إلى
الجنوب وشارع ديكومانوس الذي يبدأ من الشرق إلى الغرب واللذين يتقاطعان في منطقة وسط بيروت ،بالقرب من
الموقع .وأيضًا ،سيت ّم زرع الغرف التي تحد ّدها األسس القديمة باألعشاب المستخدمة في العصر الروماني ،ويتم تخطيط
ً
ومركزا للزوار ،ومسر ًحا
الشوارع القديمة من خالل عمل تعاريش لتكشف عن آثارها .ويشمل المشروع ساحة دائرية،
متنوعة من النباتات في الحديقة ،بما فيها
للعروض ،باإلضافة إلى المساحات المزروعة المتنوعّة .ويتم استخدام مجموعة ّ
تلك التي تمثّل المناطق اللبنانية .ومن وفقا ً لذلك ،تمثّل شجرة يهوذا (الزمزريق األثيبي) الجبال ،وتمثل شجرة الزيتون
أشجار الدلب الزراعية ،وتمثّل األنواع المختلفة لألشجار الحمضية الساحل اللبناني على طول البحر األبيض المتوسط.
وت ّم عرض التصميم في معرض ن ّ
ظمه متحف الفن الحديث في نيويورك عام  2228وض ّم  20تصميم معاصر للمناظر
الطبيعية من جميع أنحاء العالم.

األشكال  :1.1.3 - 1.1.5الهدف من حديقة

مكانا للتأمل في وسط بيروت
السماح أن تكون ً

رمز للوحدة في أعقاب االنقسامات
وأن تكون ًا
والدمار الناتج عن الحرب األهلية اللبنانية .فهي
تهدف إلى التأكيد على الروابط المشتركة
للشعب وعلى إحساسهم بالهوية الجماعية من
خالل صورة لمنظر طبيعي مشترك.

ساحة سمير قصير (ساحة أربعة سابقًا) ،بيروت ،لبنان
قام بتصميمها مهندس المناظر الطبيعية اللبناني ديوروفيتش فالديمير من شركة هندسة المناظر الطبيعية ديوروفيتش
فالديمير.
ت ّم إنجاز المشروع في العام .2225
تعتبر ساحة سمير قصير أحد األماكن من سلسلة األماكن العامة المفتوحة التي وضعت في الخطة الرئيسية التي طورتها
شركة سوليدير في وسط بيروت .ويحت ّل المشروع مساحة صغيرة نسبيًا تصل إلى  518م ،2وتحد ّه المباني من ثالث
جهات وشارعًا من الجهة الرابعة أو من الناحية الجنوبية .ويحتوي الموقع على ميزة رئيسية وهي شجرتين نحتيتين من
التين ،واللّتين نجتا في هذه المنطقة الحضرية الكثيفة بالسكان من بين عدد قليل من األشجار الناضجة ،وهما كبيرتين بما
يكفي لتظليل معظم الموقع .ووضع ديوروفيتش سطح خشبي مرفوع حول األشجار .إ ّن رفع السطح الخشبي أبعده عن
الجذور الشرسة لشجر التين ،والتي عرفت برفعها لألرصفة ،مما سمح أيضًا بوضع غرفة ميكانيكية تحت السطح الخشبي
لوضع الفالتر والمعدات الميكانيكية للحوض العاكس الذي في الحديقة .يقع الحوض ،الذي يشغل مساحة تصل لحوالي
 222م 2على شكل شبه منحرف ،على طول الشارع المجاور للموقع ،مع شريط رفيع من الزهور التي تفصل بين
الحوض والرصيف .ويعكس السطح العاكس للحوض المناطق المحيطة به ،مما يعطي االنطباع ّ
بأن الحديقة أكثر اتساعًا
مما هي عليه .وهناك شالالت مياه على طول جدران البارديليو الحجرية السوداء للحوض ،والتي تكون مجوفة لتبرز
صوت شالل المياه ،وأيضا ً لتضفي تأثير التموجات البصرية عليها .بينما يحد ّ السطح الخشبي المرفوع الحوض العاكس
المكونة من المقعد الطويل،
من ناحية ،يحد ّه مقعد حجري صلب بطول  22م من الناحية األخرى .وتوفّر هذه المجموعة
ّ
والسطح الخشبي ،والحوض ذي الشالل العاكس ،مع ظ ّل شجرتي التين الذي يغطيها كلّها ،بيئة هادئة وتأ ّملية وسط
المنطقة الحضرية المزدحمة .وتستخدم مجموعة من األضواء إلظهار أشجار التين في الليل .وتكون هذه األضواء
مبرمجة لعمل تغيرات مستمرة ولطيفة في اللون بين درجات اللون األبيض المختلفة .وبعد فترة ليست بطويلة من االنتهاء
من الحديقة ،أعيدت تسميتها باسم المفكر والكاتب اللبناني سمير قصير الذي ت ّم اغتياله في العام  .2228وكان قصير
كاتب عمود في صحيفة النهار ،وكان المبنى الذي يشغله يحد ّ الساحة من الناحية الشرقية .وكان مولعًا بقضاء الوقت في
الحديقة .وحازت الحديقة على جائزة اآلغا خان للعمارة في عام .2225

صغير في جزء
ًا
حميميا
تأمليا
األشكال  :1.6.5 - 1.6.5تعتبر ساحة سمير قصير ً
ً
مكانا ً
صاخب في منطقة وسط بيروت .فهي تعبر عن التصميم المعتدل الذي يرتبط بقوة بشجرتي
التين الناضجتين اللتين تظلالن الموقع حيث يدور تصميمها على ثالثة عناصر ،وهي:
الحوض العاكس ،والسطح الخشبي ،والمقعد الحجري الصلب الطويل.

جسر الشبكة ،بيروت ،لبنان
قام بتصميمه المعمار اللبناني نديم كرم صاحب أتيليه هابسيتوس ،وقام بالتطوير الهيكلي وحدة الهندسة المتقدمة للشركة
الهندسية الدولية أروب والتي مقرها بلندن .
ت ّم تصميمه في عام  ،2221ولكن لم يتم بناؤه حتى اآلن.
أرادت شركة سوليدير في األصل بناء جسر للمشاة ليعمل في المقام األول كبناء خاص يخدم سكان برج البالتين وبرج
بيروت وتوفر سهولة الوصول إلى مارينا بيروت .قام نديم كرم ،المعمار والنحات الذي صمم المنشآت الفنية العامة في
بعض الدول مثل أستراليا واليابان ولبنان وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة ،بتقديم عرض تصميمي بديل إلى شركة
سوليدير .دعا تصميمه إلنشاء جسر عام يستلزم تحويل المساحة الواقعة بين البرجين إلى ساحة عامة .وقد وافقت سوليدير
المكون من أنماط متداخلة والذي يشير إلى
على اقتراحه .ويشير كرم إلى الهيكل بأنه "جسر الشبكة" في إشارة إلى شكله
ّ
شبكة الصياد .ويصف الجسر بأنه "نحت حضري ألشرطة محلقة في الهواء تحملها عارضتين من الجانبين" .وعلى
الرغم من أ ّن أحد هذه األشرطة يمثّل الممر الرئيسي الذي يتراوح عرضه بين  8-0أمتار ،إال أنّه يعود للمشاة االختيار
بين السير على واحد من خمسة طرق تربط بين المارينا وبين الساحة الواقعة بين أبراج البالتين وأبراج بيروت .وتتقاطع
الطرق الخمسة على طول الطريق ،مما يسمح للمشاة بالتنقل من مسار إلى آخر ،مما يخلق ما يطلق عليه المهندس
المعماري "منطقة للتواصل ،واالكتشافات ،واالستكشافات العرضية" .كما يصف المساحات الفارغة بين المسارات كأنماط
تشبه األوراق العمالقة التي تجلب الضوء والهواء إلى مستوى الشارع أدناه.

األشكال  :1.7.5 - 1.7.5يأخذ جسر الشبكة من جسر
المشاة العادي الهيكل النفعي كعنصر نحتي ويتناول فكرة
أن يكون عبور الجسر في حد ذاته كأحد االستكشافات.
فهو يوفّر للمشاة إمكانية االختيار بين خمسة مسارات،

تخلق هذه المسارات نمطًا يشبه شبكة الصياد.

ساحة القلعة وحديقة بلفيدير ،بيروت ،لبنان
قامت بتصميمها الشركة األمريكية ماتشادو وسيلفتي وشركائها .ت ّم تصميمها في عام  ،2228ولكن لم يتم بناؤه حتى
اآلن.
ّ
إن المشروع هو أحد األماكن العامة التي نفذته شركة سوليدير في وسط بيروت .وهو يقع بجوار نتوء صخري بارز يمثّل
أقدم موقع أثري مس ّجل بالمدينة .ففي الموقع بقايا تعود إلى العصر الحديدي ،فضالً عن وجود بقايا لقلعة تعود لفترة
القرون الوسطى ،وبقايا أجزاء من الممرات العثمانية .ولقد دعا المشروع إلى الحفاظ على الموقع التاريخي ،والذي يشكل
معل ًما إلى جانب أثار تراث المدينة ،باإلضافة إلى إنشاء ساحة عامة .ولقد استجاب المهندسون المعماريون لبرنامج
المشروع من خالل تطوير ما وصفوه بأنه "الجدار الواقي" ،والذي يلتف حول ك ّل من التكوينات الصخرية القائمة والبقايا
التاريخية مع إنشاء واجهة بنائية جديدة تصنع من الحجر الجيري المحلي .ويتم ترتيب كتل البناء الفردية للجدار بطريقة
تتموج مع النتوءات والفجوات المنحنية بحيث تعكس المناطق التي تم قطع أو
"تحفظ" األسطح التي خلفها .فهي بالتاليّ ،
تفتيت النتوء الصخري منها .ويعمل الجدار كخلفية لساحة المشاة المجاورة ،والتي تشتمل على حوض عاكس يراد به
اإلشارة إلى الساحل القديم الذي كان يصل إلى النتوء الصخري من قبل .وتظهر الساحة أيضًا االنتقال من مركز المدينة
القديم بالناحية الجنوبية وإلى إنشاء المكب الجديد من ناحية الشمال .ويشتمل التصميم على شرفة من البازلت األسود والتي
ت
توفر
منظرا للبقايا األثرية والجدار .وتنبع نافورة من قاعدة الشرفة ،تتطور لتشكل مجرى مائي .وتقودنا بضع خطوا ٍ
ً
صل بمحالت
وتت
األشجار
جانبها
على
وتصطف
مترين
بمسافة
األسفل
إلى
تنخفض
الشرف
من
سلسلة
إلى
الشرفة
من
ّ
تجارية ومقاهي مجاورة .ويت ّم وضع كتل كبيرة من الجرانيت في الساحة ويت ّم تشكيلها لتصبح منطقة جلوس عارضة.

األشكال  :1.8.7 - 1.8.5تقع ساحة القلعة وحديقة
بلفيدير بجوار النتوء الصخري الذي يمثّل أقدم موقع أثري

سجل في بيروت .ويشتمل التصميم على جدار بنائي
ّ
متموج "يحفظ" تاريخ النتوء الصخري ،والذي انهار بعضه
تم قطعه مع مرور الزمن.
أو ّ

مسابقة كورنيش الدوحة ،الدوحة ،قطر
التصميم الفائز بالمسابقة من إبداع المعمار الفرنسي جان نوفيل من شركة "اتيليه جان نوفيل".
ت ّم تصميمه عام  ،2220ولكن لم يتم بناؤه حتى اآلن.
يبدأ كورنيش الدوحة المزدان بأشجار النخيل اعتبارا ً من فندق "الشيراتون" ،فيتجه شماالً على امتداد منعطف طفيف
لمسافة تبلغ  5.8تقريباً ،وينتهي في منطقة السوق عند متحف الفن اإلسالمي الذي اكتمل بناؤه مؤخراً ،والذي صممه
المعماري األمريكي ذي األصل الصيني إيوه مينغ بي ليتم تشييده وسط العديد من المنشآت اإلدارية والثقافية والتجارية.
وهدفت "مسابقة كورنيش الدوحة" إلى تشجيع المشاركين على إيجاد حلول لتحسين تجربة الحياة الحضرية على طول
الكورنيش مع إكسابه هوية ثقافية مميّزة وذات تأثير قوي ،بما ينسجم مع رؤية السلطات القطرية الرامية إلى تحويل
الكورنيش لمنطقة تحتضن العديد من الصروح المعمارية المميّزة مثل متحف الفن اإلسالمي ،والمكتبة الوطنية من تصميم
المعماري الياباني آراتا إيسوزاكي ،ومتحف التصوير الفوتوغرافي من تصميم المعماري سانتياجو كاالترافا ،والديوان
األميري.
وتمت دعوة  6شركات معمارية إلى تقديم تصاميمها للمشاركة في مسابقة الكورنيش ،وهي" :زها حديد المعمارية" من
المملكة المتحدة؛ و"كامل لوافي الندسكيب أركيتكتشر" من ألمانيا؛ و"اتيليه جان نوفيل" ،و"باتريك بيرجر المعمارية"،
وتولت "مؤسسة
و"دي.بيزاج أركيتكس" ،و"الندسكيب ديزاينرز" من فرنسا؛ و"مارتا شفارتس" من الواليات المتحدةّ .
اآلغا خان للثقافة" مهمة إعداد قواعد اإلنجاز وتشكيل لجنة التحكيم التي اختارت التصاميم الفائزة.
ويقوم التصميم الفائز لجان نوفيل على ما يدعوه هذا المعماري بالـ "مصابيح السبعة" ،وهي عبارة عن مجموعة أضواء
تبعث أنوارها من تحت الماء محاكية مظهر مجموعة نجمية في السماء ،وتمثل حدا ً واضحا ً بين الكورنيش والخليج الذي
يعرفها نوفيل بصفتها "أعمدة بيضاء ذات الضوء المنحوت" -على شكل
يجاوره؛ حيث تم ترتيب هذه "المصابيح" -التي ّ
قطع ناقص ،وتم استلهام فكرة المجموعة النجمية التي تتمحور حولها من وحي إرث علماء الفلك المسلمين ،والسيما خالل
الحقبة العباسية التي تعتبر العصر الذهبي للعلوم العربية-اإلسالمية .كما يزهو كل واحد من هذه المصابيح بقصيدة منقوشة
عليه من القصائد الشهيرة التي كانت تدعى بـ "المعلّقات" خالل العصر الجاهلي.
بممشى تتصل أجزاؤه مع بعضها بعضا ً بـ "ألف رصيف" على حد تعبير نوفيل ،إذ تأتي
وتم تزويد هذا القطع الناقص
َ
كمراس لقوارب سكان المدينة.
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ٍ
ويكتسب الممشى مزيدا ً من التألق بفضل الحدائق الساحرة التي تعكس كل منها موضوعا ً معيّناً.
ويشدد نوفيل على الصلة بين الواجهة البحرية واألراضي الصحراوية الواقعة خلفها ،مع إيالء االهتمام المطلوب بحركة
السيارات على طول الكورنيش؛ حيث تنحصر التغييرات التي أجراها في تعديالت طفيفة نسبيا ً على شبكة الطرق القائمة
كي يحافظ على حركة المرور االعتيادية في الكورنيش مع إتاحة حارة كاملة لركن السيارات على امتداد الطريق .وتهدف
هذه الخطوات عموما ً إلى تشجيع سكان الدوحة على االستفادة من الكورنيش كمنصة للقاءات والتفاعل االجتماعي.

األشكال  1.9.5و : 1.9.5كورنيش الدوحة هو
عامة تتسم بطابعها الحضري ،وتمتد
مساحة ّ
على مسافة  5.8كم على طول الواجهة البحرية
للمدينة .ويضم الكورنيش ممشى يتم تخديمه
بطريق سريع مع حارة مخصصة لركن السيارات
على امتداده ،كما تم تزيينه بحدائق ،فضالً عن
تزويده بأرصفة خشبية يمكن استخدامها كمر ٍ
اس
للقوارب ،وسبع منارات ضوئية.

ساحة العباسيين ،دمشق ،سوريا
من تصميم المعماري السوري سنان حسن من شركة "سنان حسن" المعمارية ،اكتمل في عام .2220
يندرج هذا المشروع بين سلسلة المشاريع التي تم إنجازها في إطار احتفالية اختيار دمشق عاصمة للثقافة العربية لعام
 2225؛ حيث هدف المشروع إلى تطوير ساحة العباسيين الكبيرة التي تأخذ شكل طريق دائرية تتمتع بموقع مركزي في
الجزء الشرقي من دمشق ،وذلك من خالل تجميلها وتحويلها إلى منطقة ثقافية تشتمل على مركز فنّي ومتحف في الهواء
الطلق.
وعمد المعماري سنان حسن في سياق هذا المشروع التجميلي إلى إنشاء صالة عرض فنية تحت األرض داخل الطريق
الدائري مع إتاحة المجال إلنارتها بأشعة الشمس من األعلى نهارا ً .وثمة نفق يصل هذه الصالة مع مجموعة من
االستوديوهات الفنيّة المجاورة لملعب العباسيين الرياضي القريب من الساحة .وعند معاينتها من مستوى الشارع ،يرى
الناظر كيف أن الساحة -بما فيها سطح صالة العرض الفنية -تم تطويرها على شكل متحف في الهواء الطلق تم تكريسه
خصيصا ً للتاريخ والثقافة خالل فترة حكم العباسيين الذين تمت تسمية الساحة والملعب تيمنا ً بهم؛ حيث استمر هذا العصر
من عام  582إلى  1285ميالدي ،وساد فيه العباسيون على جزء كبير من العالم اإلسالمي خالل المراحل المبكرة من
انتشار اإلسالم .وقد شهدت الحضارة اإلسالمية خالل الحقبة العباسية تحقيق إنجازات عمالقة في ميادين عديدة تشمل
الفنون ،والعمارة ،والعلوم ،واألدب ،والفلسفة.
ويتألف متحف الهواء الطلق هذا من حلقتين مركزيتين ،تتضمن الحلقة الخارجية منحوتات كبيرة الحجم بأشكال هندسية
تجريدية ويتم استخدامها لتثبيت مصابيح اإلنارة ليالً ،غير أن الهدف الرئيسي منها هو استعراض مختلف مراحل التسلسل
الزمني للتاريخ السياسي العربي والعباسي ،وذلك عبر المرور عليها في حركة تعاكس اتجاه عقارب الساعة .وتم استلهام
تصاميم هذه العناصر النحتية من أشكال شواهد القبور نظرا ً لكون هذه األخيرة تجسّد رمزاً لالحتفاء بالماضي واستذكاره.
أما الحلقة الداخلية ،فهي تلعب دور نصب تذكاري يمثل التسلسل الزمني للتاريخ الثقافي العربي عموما ً والعباسي
التعرف على التاريخ السياسي بالنظر إلى الحلقة األولى ،بينما
خصوصاً ،وبالتالي ،تتاح لزوار هذا المتحف فرصة
ّ
تطالعهم على الجانب اآلخر هذه الحلقة الثانية التي تعكس التاريخ الثقافي.

األشكال :1.52.6 -1.52.5إلى جانب دورها
مهمة في العاصمة السورية دمشق،
كعقدة مرورية ّ
تجسد ساحة العباسيين موقعاً ثقافياً يشمل صالة
ّ
عرض فنية واقعة تحت األرض ،ومتحفاً في

الهواء الطلق.

هناك نفق يصل صالة العرض باالستوديوهات
الفنية الواقعة حول الساحة بالقرب من اإلستاد
الرياضي المجاور.

