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ـفرز «صيدا جديدة» تولد
كذلك ال بد من إنشاء لجنة متخصصة إلدارة
آليات املشاركة والنقاش والتوثيق ،وأن تكون
ّ
م �ك��ل �ف��ة ت �ط��وي��ر ال ��رؤي ��ة ال�ت�ص�م�ي�م�ي��ة ال �ع��ام��ة
لشرق الوسطاني .ه��ذه اللجنة يجب أن تضم
ممثلني من البلدية والتنظيم املدني إلى جانب
م�م�ث�ل�ين ع��ن امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي م��ن امل�خ�ت� ّ�ص�ين.
مهمة ه��ذه اللجنة ه��ي ضمان ع��دم التضحية
باملصلحة العامة واملبادئ البيئية في سبيل
زيادة األرب��اح املالية للمستثمرين .لذلك يجب
أن ت�ت�س��م ال �ل �ج �ن��ة ب��االس �ت �ق�لال �ي��ة ،وأال ي�ك��ون
ألع�ض��ائ�ه��ا م�ص��ال��ح رب�ح�ي��ة ف��ي م �ش��روع ضم
وفرز شرق الوسطاني.
ب�ع��د أن تنتهي ه��ذه ال�ل�ج�ن��ة م��ن ت�ط��وي��رامل�ب��ادئ
العامة للمشروع ،كما الرؤية التصميمية لتطوير
ش��رق ال��وس�ط��ان��يُ ،ي�خ�ت��ار متخصص بتخطيط
وتصميم املدينة له خبرة في املشاريع البيئية.
عملية اختيار االستشاري يجب أن تكون علنية
وشفافة.
يجب تأليف لجنة أخ��رى مستقلة للتعامل مع
اع� �ت ��راض ��ات امل �ل��اك ح� ��ول ع �م �ل �ي��ة ف� ��رز األراض � ��ي
وت �ح��دي��د ن�س��ب االس �ت�ث�م��ار ف�ي�ه��ا .ه ��ذه العملية
يجب أن تكون عادلة ،سريعة ،وحاسمة لضمان
أال يجري تأخير املشروع إلى أجل غير مسمى.

النسيج والطابع العمراني
لألسف ،فإن أكثرية األنسجة العمرانية «الحديثة»
في صيدا تتبع منطقا موحد الشكل ،مكونا من
مبان مستقلة ،حيث يتراجع كل مبنى عن حدوده
ٍ
العقارية األرب�ع��ة .وبذلك تتألف املدينة من جزر
م�ب�ن�ي��ة م�ن�ف�ص�ل��ة ع ��ن ب�ع�ض�ه��ا ب �ع �ض��ًا ب �ط��رق��ات
للسيارات على حساب تصميم أح�ي��اء مترابطة
ّ
ومشكلة ح��ول مساحات مشتركة تعطي أولوية
لتحفيز امل �م��ارس��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ي�ن ال �ج �ي��ران.
ي�ج��ب ت�ط��وي��ر أن�س�ج��ة ع�م��ران�ي��ة م�لائ�م��ة لطبيعة
ال��وس �ط��ان��ي ال �ط��وب��وغ��راف �ي��ة وال �خ �ص��وص �ي��ات
االجتماعية الشرقية التي باألغلب سوف تقطن
ً
مستقبال في هذه املنطقة.
وج� � ��وب ت �ض �م�ين ال �ت �ص �م �ي��م ض ��واب ��ط وح ��واف ��ز

للمستثمرين لضمان إنتاج ّ
تنوع في حجم وطراز
وأسعار الشقق واملساكن التي يمكن بناؤها في
الوسطاني ،لكي تجتذب فئات سكانية متنوعة
في خلفياتها االجتماعية واالقتصادية.
ي�ج��ب ت�ط��وي��ر ق��وان�ين وإرش � ��ادات للبناء خاصة
�ان بيئية تستخدم
للمنطقة ،تضمن إن �ش��اء م �ب� ٍ
أن�ظ�م��ة ت��دف�ئ��ة وت �ب��ري��د طبيعية وأن �ظ �م��ة لجمع
مياه األمطار كما لتوفير وإنتاج الطاقة البديلة.
()passive systems
يجب تقويم مشروع ضم وف��رز غرب الوسطاني
ملعرفة األسباب وراء بقاء أكثرية العقارات حتى
اليوم فارغة وغير مبنية بعد م��رور أكثر من 25
سنة على فرزها.

سؤال كبير بال إجابة؟
 »”USUDSه��ي مؤسسة اسبانية متخصصة بتخطيط
امل��دن تتخذ من برشلونة مركزا لها ،استقدمتها مؤسسة
الحريري وبلدية صيدا بعقد بلغت قيمته كما تؤكد مصادر
م�ت��اب�ع��ة  240أل��ف دوالر ،وذل ��ك ب�ه��دف وض��ع دراس ��ة عن
املخطط التوجيهي ملدينة صيدا.
ال�س��ؤال الكبير ال��ذي يطرح نفسه هنا ،مل��اذا طلب م��ن هذه
املؤسسة وض��ع مخطط توجيهي دون ان ُيلحظ موضوع

ال�ض��م وال �ف��رز ال ��ذي ه��و ع�ل��ى ن��ار ح��ام�ي��ة ح��ال�ي��ا ف��ي صلب
عملها؟ ملاذا لم تبلغ مؤسسة الحريري أو البلدية املؤسسة
لكي تشمل الدراسة منطقة شرق الوسطاني؟
كذلك ال يعرف من هي الشركة التي ستلزم وضع التصميم
النهائي وصياغة الخرائط التنفيذية للمشروع ،فمجموعة
من طالب الجامعات جرى تكليفهم غير قادرين من الناحية
العملية على ذلك أبدا.

يجب تحديد املساحات والشبكات العامة
يجب ال�ح�ف��اظ على توسيع امل�س��اح��ات املرتبطة
باملمارسات وال��ذاك��رة الجماعية لسكان املدينة،
املوجودة حاليًا في شرق الوسطاني.
كذلك يجب املحافظة على املشاع العام على طول
ن �ه��ر األول � ��ي ك�م�س��اح��ة م�ف�ت��وح��ة ل�ج�م�ي��ع أه��ال��ي
امل�ن�ط�ق��ة ،يمكن اس�ت�خ��دام�ه��ا للمشي وال��ري��اض��ة
والترفيه املجاني .يمكن لكل املؤسسات الربحية
والسياحية أن تستثمر خلف مشاع النهر ،وبذلك
تستفيد من موقعها على األولي ،لكن دون إغالق
النهر على سكان املدينة ،الذين يريدون الوصول
إلى النهر.
م��ن أه ��م امل �س��اح��ات ال�ج�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ن�ه��ر األول ��ي
ال�ك�ن��اي��ا،ال�ت��ي ي�ج��ب اس�ت�م�لاك ال �ج��زء «ال �خ��اص»
م�ن�ه��ا ملصلحة ال�ب�ل��دي��ة ،ك�م��ا ت�ع��زي��ز ه ��ذا امل��وق��ع
كمساحة عامة ورسمية لصيدا الكبرى.
إن�ش��اء مجموعة م��ن امل�س��اح��ات العامة ف��ي شرق
ال ��وس� �ط ��ان ��ي ،م �ت��راب �ط��ة ب �ش �ب �ك��ة ت �ن �ق��ل ل�ل�م�ش��اة
وال � ��دراج � ��ات ال �ه ��وائ �ي ��ة .ه� ��ذه ال �ش �ب �ك��ة ي �ج��ب أن
تتصل بشبكات مماثلة تمتد إل��ى خ ��ارج ش��رق
ال ��وس� �ط ��ان ��ي ،ك� �ج ��زء م ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�ح�ل�ي��ة
ل�ت�خ�ف�ي��ف االع� �ت �م ��اد ع �ل��ى ال� �س� �ي ��ارة ،ك �م��ا ي�ج��ب
ت �ع��زي��ز ال �ت��واص��ل ب�ي�ن ش ��رق وغ� ��رب ال��وس�ط��ان��ي
حتى الشاطئ البحري ،بعدما جرى قطعها بشق

طريق البوليفار الشرقي الذي يصعب عبوره من
قبل املشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.
ي �ج ��ب ت �ط ��وي ��ر م �ف��اه �ي��م م �ت �ن��وع��ة ل �ل �م �س��اح��ات
العامة ف��ي ش��رق الوسطاني مبنية على تحليل
الحتياجات وم�م��ارس��ات أه��ل املدينة الحقيقية.
وه ��ذه امل �م��ارس��ات تختلف م��ع ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��اف��ي،
وال �ع �م��ري ،وال �ج �ن��دري ل�س�ك��ان امل��دي �ن��ة ،وتشمل
التجارة ،والرياضة ،والترفيه ،والزراعة املدينية
(وهي من خصائص الوسطاني اليوم) ،واللعب.
تجنب تصميم مساحات عامة على شكل دوارات
(ك��امل��وج��ودة ع�ل��ى ال�ب��ول�ي�ف��ار ال �ش��رق��ي) وأخ ��رى
محاصرة من كل الجهات بشوارع للسيارات ،التي
تفصل املساحات العامة عن األح�ي��اء ،وتحد من
قدرتها على أن تكون مساحات مريحة الستخدام
واملشاة.
اإلنسان َّ
يجب أن تنفذ املساحات العامة مع البنية التحتية
ملشروع الضم والفرز ،وذل��ك لكي ال ينتهي بهما
األم��ر مثل ما ح��دث مع املساحة العامة الوحيدة

يكلف مصطفى
هناك شكوك بأن َّ
فواز المشروع الجديد برغم األخطاء التي
شابت المشروع السابق
ال�ت��ي ج��رى تخطيطها ضمن م�ش��روع ض��م وف��رز
غ��رب ال��وس�ط��ان��ي .ت�ل��ك امل�س��اح��ة ال�ع��ام��ة م��ا زال��ت
حتى اليوم مغلقة ،محاصرة بأسوار عالية وغير
مزروعة أو مفتوحة لسكان املدينة.

ترميم وإعادة تأهيل
تحتوي منطقة شرق الوسطاني على خصائص
بيئية وطبيعية واجتماعية وأثرية مهمة .يجب
إتمام عملية توثيق هذه املزايا قبل البدء بعملية
إن�ت��اج رؤى تصميمية للمشروع ،وذل��ك م��ن ِق َبل
أط � � ��راف م �ت �خ�ص �ص�ين وم �س �ت �ق �ل�ين ع ��ن م�ص��ال��ح
املستثمرين العقاريني في املنطقة.
إع � ��ادة ت��رم �ي��م وت �ط��وي��ر ج� ��زء م ��ن ق� �ن ��وات امل �ي��اه
ف ��ي ال��وس �ط��ان��ي ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت� ��روي ب�س��ات�ي�ن�ه��ا
استجرارًا من مياه نهر األولي .لألسف لقد جرى
إه �م��ال وت�ق�ط�ي��ع وإزال� � ��ة أج � ��زاء م��ن ه ��ذه ال�ب�ن�ي��ة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ـ�ـ�ـ ال�ت��ي يعتقد أن أج� � ً
�زاء منها تعود
إلى الحقبة الرومانية ــــ من خالل مشروع الضم
والفرز في غرب الوسطاني ومشاريع بنية تحتية
حديثة أخرى .هذه األنظمة املائية يجب أن تكون
الهيكلية األس��اس�ي��ة ال�ت��ي تتشكل عليها شبكة
امل�ش��اة وال��دراج��ات الهوائية وامل�س��اح��ات العامة
املقترحة للمشروع .وبذلك تغدو ثروة الوسطاني
املائية عنصرًا أساسيًا في تشكيل طابع املنطقة
العام من قنوات ونوافير وبرك ماء.

اآلثار
ت �ق ��ع ال ��وس� �ط ��ان ��ي ع �ل ��ى خ� ��ط أث � � ��ري م �ه ��م ي�م�ت��د
ع�ل��ى ط ��ول ال �ح��دود ال�ش��رق�ي��ة ل�ص�ي��دا ال�ع�ق��اري��ة،
أشمون
ال��ذي يتضمن م��واق��ع مثل تلك ال�ت��ي ف��ي
ُ
والقياعة .إن ج��زءا من آث��ار ه��ذه املنطقة قد نقل
قسرا ً،ألهميته ،إلى مدن مثل إسطنبول وباريس،
حيث يمثل أحد أهم املعروضات األثرية الدائمة
في املتاحف الوطنية.
يجب تحديد أهمية وأم��اك��ن ه��ذه امل��واق��ع ضمن
ش� ��رق ال��وس �ط��ان��ي وت �ص �ن �ي �ف �ه��ا ب��ال �ت �ع��اون م��ع
مديرية اآلث��ار .وإن ج��رى اكتشاف بعض املواقع
املهمة التي يمكن أن تكون ذات ف��ائ��دة للمدينة،

ف��إن��ه ي �ج��ب اس �ت �م�لاك �ه��ا مل�ص�ل�ح��ة امل �ل��ك ال �ع ��ام ـــ
بذلك يجري تحويلها إل��ى م��واق��ع أث��ري��ة رسمية
أو «ح��دائ��ق حقوق مالكني أث��ري��ة يجري حفظها
من خ�لال تحويل عامل )archaeological parks(.
االستثمار ل�ه��ذه ال�ع�ق��ارات إل��ى غيرها ف��ي شرق
الوسطاني.

الزراعة
يقع في ش��رق الوسطاني بعض من أجمل وأهم
ب�س��ات�ين ص �ي��دا ال�ت��اري�خ�ي��ة :م�ث��ل ب�س�ت��ان السبع
برك وبستان النخيل (جنبالط سابقًا) وغيرهما.
يجب إدراج هذه البساتني كمحميات زراعية ونقل
عامل استثمارها الى عقارات أخرى (agricultural
 )parksخالل تحويلها إلى حدائق زراعية عامة.
ح�م��اي��ة أش �ج��ار ال��زي �ت��ون ال�ق��دي�م��ة ،ال �ت��ي ح��ددت
تاريخيًا الحدود العقارية في هذه املنطقة ،والتي
ي�ع�ت�ق��د أن �ه��ا ت �ع��ود إل ��ى ع �ص��ور أق ��دم م��ن العهد
الروماني للمدينة.
إنشاء أنسجة عمرانية تشجع ال��زراع��ة املدينية،
والجماعية كما البيتية .ه��ذه األنسجة يجب أن
تتماشى مع أنظمة قنوات املياه التي تستطيع
أن تجمع وت��وزع املياه على حدائقها ومزارعها
الصغيرة.

العالقة مع املدينة
شرق الوسطاني هي منطقة استراتيجية تربط
ب�ي�ن س ��اح ��ل ص� �ي ��دا وس� �ف ��وح ت�ل�ال �ه��ا ال �ش��رق �ي��ة.
ن �ظ �رًا إل ��ى ض�خ��ام��ة ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ( 1400دون ��م)
ومجاورتها ملجموعة من األحياء والبلديات ،فإن
مشروع تطوير ش��رق الوسطاني يجب أن يكون
م��رت�ب�ط��ًا ب��إن �ت��اج رؤى ت�ص�م�ي�م�ي��ة وتخطيطية
ل �ص �ي��دا ال �ك �ب��رى ،وذل� ��ك ل �ض �م��ان اغ �ت �ن��ام جميع
الفرص املمكنة لتطوير املدينة على أفضل وجه.
م � ��ن ه� � ��ذا امل� �ن� �ط� �ل ��ق ،ف� � ��إن ش �ب �ك ��ة ت �ن �ق ��ل امل� �ش ��اة
وال ��دراج ��ات ال �ه��وائ �ي��ة امل�ق�ت��رح��ة ي�ج��ب أن ت�ك��ون
مربوطة برؤية لهذه الشبكة على صعيد املدينة
ككل .كما أن��ه يجب أيضًا أن يجري التطرق إلى
م �س��أل��ة «أوت� ��وس � �ت� ��راد ب � �ي� ��روت -ص � ��ور» ب �م��ا أن
مشروع الوسطاني مبني على فرضية نقل هذا
ُ
األوت��وس�ت��راد إل��ى مكان آخ��ر .يجب أن ت َحل هذه
املسألة قبل ال�ب��دء بالضم وال�ف��رز ،وذل��ك لضمان
ع � ��دم ت �ف ��وي ��ت ف � ��رص م �ه �م��ة ل �ص �ي ��دا أو ت ��وري ��د
مشاكلها إلى مناطق أخرى.
ُ
تكمن في مشروع شرق الوسطاني فرصة لتعزيز
م �س��اح��ات ع��ام��ة ج��دي��دة وح �م��اي��ة م��واق��ع أث��ري��ة
م�ه��ددة على صعيد صيدا الكبرى .يمكن إنجاز
ذل��ك ج��زئ�ي��ًا م��ن خ�ل�ال ن�ق��ل ع��ام��ل االس�ت�ث�م��ار من
بعض األراضي الفارغة في املناطق املزدحمة في
امل��دي�ن��ة إل��ى ش��رق ال��وس�ط��ان��ي ،وذل ��ك لتحويلها
ً
إل ��ى م �س��اح��ات ع��ام��ة (م �ث�ل�ا ف��ي دالع� ��ة ،ح�ي��ث ما
من حدائق عامة) .نفس العملية يمكن تطبيقها
ع�ل��ى أراض ف�ي�ه��ا آث ��ار م�ه�م��ة ي�ج��ب استمالكها
لكي يجري حماية وتعزيز القطاع األثري ملدينة
صيدا.
يترقب الصيداويون قبل غيرهم ما ستؤول إليه
األم ��ور ف��ي ال�ق��ري��ب ال �ع��اج��ل ،ل�ك��ن امل��وض��وع كما
يرى مهندس مخضرم واك��ب الكثير من تغيرات
امل��دي �ن��ة خ�ل�ال ال �ع �ق��ود األخ �ي ��رة س�ي�ت�ط�ل��ب وق�ت��ا
طويال« ،ففي مشروع الضم والفرز القديم ،ومع
وجود شخص مثل رفيق الحريري والزخم الذي
كان يوفره تطلب األمر أكثر من  7سنوات إلنجاز
امل�ش��روع ،فكيف سيكون الحال اليوم في ظروف
كهذه؟

