العمارة المعاصرة والتطور الحضري في الشرق األوسط
الباب التاسع
مشاريع سياحية
األوجه المختلفة للفندق
قد تكون حقيقة اقتصار هذا القسم على ثالث مشروعات فقط حقيقة مضللة ،وعلى كل حال فإن عددًا كبيرا من
المشروعات التي نستعرضها في هذا الكتالوج ترتبط بالسياحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وكثير من المشروعات
الكبيرة منها تضم منشآت سياحية ضخمة .ويعرض هذا القسم المشروعات التي تم تكريسها بصفة حصرية أو في المقام
األول للسياحة.
خارج منطقة الخليج ،لكافة دول المنطقة مواقع طبيعية وتاريخية مبهرة لها شهرتها العالمية ،لكن لم يتم استغالل إمكاناتها
تطورا في المنطقة وقد مزقتها الحرب األهلية
السياحية بشكل كامل .وكانت لبنان تاريخيا تمتلك أكثر صناعة سياحة
ً
اللبنانية ،غير أنها قد تعافت كثيرا .وكان األردن يعمل تدريجيا على تطوير صناعة السياحة لديه وحقق درجة معقولة من
النجاح طوال عقود ،ولكن ال يزال أمامه مجال كبير للنمو .ومع أن صناعة السياحة في سوريا كانت تنمو تدريجيا ،فلم
تحقق بعد إمكاناتها الكاملة حيث ال يزال هذا البلد مغلقا نسبيا أمام العالم الخارجي .وتفخر األراضي الفلسطينية واليمن
بتاريخ وثروة طبيعية مذهلة ،غير أن صناعة السياحة بكليهما ال تزال مخنوقة بسبب التوترات السياسية في األراضي
الفلسطينية وبسبب التوترات السياسية وبسبب البنية التحتية غير المطورة جيدًا في اليمن .ولم تكن منطقة الخليج تولي
السياحة جز ًء كبيرا من اهتمامها ،ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن بها عدد قليل نسبيا من المواقع التي يمكن أن تهم
معظم السياح ،ويرجع في جانب آخر إلى أن ثروتها النفطية قد م ّكنتها من تجنب تطوير قطاعات اقتصادية أخرى .وقد
غيرت دبي ذلك إذ حققت المهمة الالفتة التي تتمثل في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية إقليمية وعالمية .ويبدو ذلك أكثر
إثارة لإلعجاب عندما نضع في االعتبار أنها لم تشرع في تطوير قطاع السياحة بها إال منذ التسعينات فحسب ،ولم يكن
لديها من قبل ذلك أي سياحة تُذكر .وتمثل السياحة اآلن نحو خمس اقتصاد اإلمارة ،ويفد السياح إليها بأعداد كبيرة ،ال
بسبب وجود أي مواقع تاريخية أو طبيعية فريدة بها ،بل للترفيه والتسوق ،ومن أجل األحداث الرياضية واالقتصادية
كذلك ،والسيما في أشهر الشتاء الدافئة .وتحاول دول الخليج األخرى اآلن تقليد النجاح المذهل الذي حققته دبي في مجال
سا للدخل في حقبة ما بعد النفط .لكن يظل من غير المؤكد إن كانت هذه الدول
السياحة ،على أمل أن تصبح
مصدرا رئي ً
ً
ستتمكن من تحقيق هذا الهدف .وكان نجاح دبي كوجهة سياحية يعتمد على انفتاحها على األسواق الخارجية وعلى كفاءتها
اإلدارية التي ال نظير لها في المنطقة حتى اآلن.
مع ذلك من المؤكد أنه ال يزال يوجد مجال للنمو السياحي في مختلف أنحاء المنطقة ويتحقق جزء من هذا النمو بالفعل
حاليا .وقد تحسنت الخدمات والمنشآت المتوفرة لزوراها بشكل جذري على مدار العقد الماضي ،كما يتجلى في جودة
مطاراتها وفنادقها ومطاعمها ومراكز التسوق بها ومنشآتها الثقافية .وفي ضوء اإلمكانات المتوفرة للتوسع في السياحة،
سواء اإلمكانات الفعلية أو المتصورة ،لن يكون من المفاجئ أن هذا القطاع يحظى بكل هذا القدر من االهتمام .وينبغي أال
كثيرا من أعمال التشييد التي تجري في المنطقة ترتبط بالسياحة بطريقة أو بأخرى .فالسياحة هي
يكون من المفاجئ أن
ً
السبب الرئيس المعلن لوجود عدد من المشروعات الحضرية التي يستعرضها هذا الكتالوج ،وكلها تقريبا تشمل فنادق
ومنشآت تجارية وترفيهية تلبي احتياجات السياح بشكل كلي أو جزئي .وتتيح المشروعات الثالث التي نستعرضها في هذا
القسم استكشاف المشروعات السياحية بشكل أكثر تفصيال ،وتبين التنوع الذي يميز صناعة السياحة بالمنطقة إذ تمثل
السياحة البيئية والسياحة التراثية وسياحة الترفيه والترف.
يبين الفندق الذي لم يكتمل بناؤه في الجبل األخضر بعمان – لع ّمار خماش – الثروة الطبيعية االستثنائية التي تمتلكها
المنطقة وتعاملها مع هذا الثروة بحساسية في الفترة األخيرة .وقد قام خماش بتطوير تصميم يتجنب األشكال التقليدية سابقة
التعليب والتي ترتبط عادة بعمارة الفنادق ،حيث قام التصميم بدال من ذلك باستيعاب الموقع الدرامي الذي يشغله الفندق
بطريقة قوية وعضوية وشعرية.
ويعد منتجع برك سليمان في بيت لحم والذي صممه فاروق يغمور مثاال آخر على الثروة الطبيعية والتاريخية للمنطقة،
كما يعد مشروعا يمثل تحديا من الناحية البرمجية ،فقد طلب من يغمور استيعاب عدد من المواقع ذات األهمية التاريخية
في هذا التصميم كبير النطاق .كما كان عليه أن يتعامل مع المتطلبات المتنافسة والتي كانت تشمل استيعاب التصميم
لمنشآت سياحية وتجارية مع الحفاظ على التراث في الوقت نفسه ،بل وكذلك تطوير رموز للهوية الوطنية للدولة
الفلسطينية الوليدة آنذاك.

ويحتل برج العرب الطرف اآلخر من الطيف ،إذ على النقيض من فندق الجبل األخضر ومنتجع برك سليمان ،وكالهما
يرتبط بموقع وظروف فريدة ،يشغل برج العرب موقعا صحراويا غير متميز على الساحل .وربما يمثل الشاطئ والبحر
بيئة مؤثرة ،غير أنهما ليسا فريدين بأي حال من األحوال .وهنا سلك المعماريون طريقا غالبا ما يستخدم لتصميم المباني
في مختلف أنحاء منطقة الخليج ،وهو إنشاء صرح الفت لألنظار ،وقد نجحوا في ذلك تماما .وقد أصبح برج العرب جز ًء
ال يتجزأ من عالمة دبي التجارية ،ويحظى المبنى باالعتراف على نطاق واسع بسبب شكله االنسيابي غير العادي وأبعاده
التي ضربت رق ًما قياسيا (فهو أعلى مبنى على اإلطالق مخصص لفندق ويوجد به أعلى ردهة في العالم) ومستويات
الترف غير المسبوقة التي يوفرها لضيوفه.

فندق في الجبل األخضر ،سلطنة عمان
صممه المعمار األردني ع ّمار خ ّماش من شركة عمار خ ّماش مهندسون معماريون .وقد تم تصميم الفندق في عام 4002
غير أن بناءه لم يكتمل حتى اآلن.
تروج للسياحة البيئية باعتبارها جز ًء ال يتجزأ من استراتيجيتها السياحية ،وال يزال تراث عمان
كانت سلطنة عمان ّ
الطبيعي والثقافي الغني غير معروف إال قليال بالنسبة للسياح األجانب ،ومع اضطالع الدولة بتطوير قطاعها السياحي،
تجري محاوالت للقيام بذلك بطريقة مستدامة .وتعد منطقة الجبل األخضر من أعلى المناطق في عمان حيث ترتفع عن
مستوى سطح البحر بنحو  00000م وتفخر بطقسها اللطيف صيفًا .ويوجد بالمنطقة قرى تقليدية ويتكون غطاؤها النباتي
من العديد من أشجار الفواكه والزهور والشجيرات ويختلف عن الغطاء النباتي الشائع في منطقة الخليج .وكان المعمار
المسئول عن المشروع ع ّمار خ ّماش قد بدأ دراسة العمارة الريفية الشعبية في األردن أيام كان طالبًا ،وفي عام 6891
نشر كتابًا عن هذا الموضوع بعنوان "مالحظات على عمارة القرى في األردن" .ومنذ ذلك الحين ،ركز كثير من أعماله
المعمارية على تطوير مفردات حديثة لها جذور في التقاليد المعمارية الشعبية.
تبلغ سعة الفندق  00غرفة ويشغل موقعا مساحته  00000م 4وتبلغ مساحة المنطقة المشيدة به  40900م ،4وقد تم
استيعابه داخل المنحدر الصخري الدرامي الذي يشغله والذي يمثل حافة كتلة هائلة من الحجر الجيري الرمادي الداكن
الذي تتميز به المنطقة ،ويوفر مناظر خالبة للوادي المالصق له والذي يفصل الجبل األخضر عن جبل آخر هو جبل
شمس .والمبنى الرئيس للفندق منخفض ويشمل ردهة ومكاتب إدارية ومطب ًخا ومطع ًما .ويؤدي بدوره إلى سلسلة من
مباني منازل الضيوف األصغر والتي تتكون من طابقين وتشمل غرفا فندقية .ويصف خ ّماش عمارة المشروع بأنها
"تتشبث" بالخطوط الحادة للمنحدر الصخري وتتدلي معتمدة عليها في أجزاء أخرى ،كما "تحاكي" بعض كتل الصخر
الطبيعية .وتتمثل نتيجة هذا التمركز في وسط البيئة الطبيعية خلق لغة معمارية "صامتة ال تبوح أبدا بأسرارها" .ويضيف
أنه قد أضفى على واجهة المجمع التي تواجه الوادي شيئًا من العشوائية "وكأن ما ترى إنما هو نصف مبنى وسقط الباقي
في الوادي العميق بأسفل ،تماما كما ظلت طبقات الصخر تفعل طوال ماليين السنين".

األشكال  :1.9.1 – 1.9.9هذا الفندق
الموجود في منطقة الجبل األخضر بعمان
متكامل

بصريا

تماما

مع

المنحدر

الصخري الدرامي الذي يشغله .فهذا
المجمع المنخفض يحتذي أشكال البيئة
الطبيعية الخضراء المحيطة به وكأنه
موجود هنا منذ األزل.

منتجع برك سليمان ،بيت لحم ،السلطة الفلسطينية
صممه المعمار األردني فاروق يغمور من شركة يغمور مهندسون معماريون.
جاري تشييده.
تم االنتهاء من تنفيذ أجزاء من المشروع ولكن العمل متقطع بسبب التوترات السياسية في األراضي الفلسطينية .ويقع
المشروع في موقع برك سليمان التاريخي ،على مسافة  2كم فقط جنوب بيت لحم و 64كم شرق القدس .ويضم الموقع
العديد من المنشآت األثرية منها ثالثة برك ،اثنتان منها تعودان إلى عصر هيرود ،من أوائل القرن األول الميالدي ،بينما
تم بناء الثالثة في عام  6210في عصر دولة المماليك .وكانت البرك تمثل خزانات مياه تزود مدينة القدس بالمياه العذبة
من خالل شبكة من القنوات .كما يشمل الموقع قلعة عثمانية تعود إلى عام 6144م .وتبلغ تكلفة المشروع  10مليون
دوالر ويعبر عن االستثمارات المهمة التي بدأ يتم تنفيذها في منطقة الضفة الغربية خالل التسعينات ،قبل تدهور عملية
هكتارا وتبلغ مساحة المنطقة المبنية
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .ويغطي المشروع موقعا تبلغ مساحته نحو 00
ً
به  400000م ،4ويشمل إعادة تأهيل العناصر الموجودة سلفًا بالموقع باإلضافة إلى تشييد عناصر جديدة بهدف تحويله
إلى منتزه وطني ووجهة ثقافية وسياحية .ويجري إعادة تأهيل القلعة العثمانية التي تبلغ مساحتها  20000م 4ويتم إضافة
 000م 4إليها لتحويلها إلى متحف وطني .ومن المباني الجديدة المضافة إلى الموقع منشآت للمؤتمرات ومركز ثقافي
يضم مركزا للحرف اليدوية ويستهدف الحفاظ على الحرف التقليدية ،باإلضافة إلى مطعم تقدم أطعمة محلية تقليدية،
وفندق يسع  400سرير .وقد ولد فاروق يغمور في مدينة الخليل التي تقع على أقل من  00كم من الموقع ،وقد تولى
مسئولية إعادة تأهيل عدد من المواقع السياحية التراثية سواء في األردن أو األراضي الفلسطينية.

األشكال  :1.2.9 - 1.2.9يستهدف مشرع
منتجع برك سليمان تطوير موقع تاريخي
يشمل آثا ار تعود إلى عصر هيرود وعصر
المماليك والعثمانيين وتحويله إلى منتزه وطني
ومركز ثقافي وسياحي .ويجمع المشروع بين
إعادة تأهيل العناصر التاريخية الموجودة
وتشييد منشآت جديدة.

برج العرب ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
صممته شركة دبليو إس أتكنز البريطانية وتولى توم رايت منصب كبير المهندسين المعماريين في المشروع.
تم االنتهاء من تنفيذ المشروع في عام 6888م.
برج العرب مبنى فندقي فاخر يزيد ارتفاعه عن  040م وهو أعلى مبنى مستخدم كفندق على مستوى العالم .ويصل
ارتفاع ردهته إلى  690م وتشغل ثلث مساحته الداخلية وتعد أعلى ردهة في العالم .وقد أشار البعض إلى أن الردهة
وحدها تستطيع أن تستوعب مركز التجارة العالمي القديم في دبي والذي يتكون من  08طابقا وتم تشييده في أواخر
السبعينات وظل أعلى مبنى في دبي حتى منتصف التسعينات .كما يعد برج العرب أعلى مبنى في العالم به واجهة
غشائية.
يبرز برج العرب كجزيرة اصطناعية على مسافة  490م من شاطئ جميرة في دبي ويتصل بالبر الرئيس بواسطة جسر
مقوس ،ويعد من أشهر المباني في دبي ومنطقة الخليج ككل .وقد علق مهندسه المعماري قائال إن العميل كان يريد مبنى
يرتبط اسمه باسم دبي كما ترتبط دار األوبرا بسيدني وبرج إيفل بباريس .كما ظهر برج العرب كرمز لتحول دبي إلى
وجهة للسياحة الفاخرة .وكما هي الحال مع العديد من المباني األخرى في منطقة الخليج ،يتم عرض هذا المبنى باعتباره
يشبه أحد منتجات الخليج التقليدية ،وهو شراع سفينة الداو .ومن الناحية اإلنشائية فقد تم تحديد المبنى بواسطة هيكل على
شكل حرفي  Vمقلوبين .ويغطي "شراع" مطلي بالتيفلون – وليس فتحات نوافذ – معظم الواجهة األمامية ويقوم بترشيح
ضوء الشمس الشديد أثناء دخوله إلى المبنى.
يحتوي برج العرب على مهبط مدعوم للطائرات المروحية قرب قمته ومطعم مدعوم ،وكالهما يقع على ارتفاع يزيد عن
 400م .وضمن أنشطة الدعاية للفندق ،قام العب الجولف الشهير تايجر وودز بضرب عدة كرات من مهبط الطائرات
إلى مياه الخليح .وفي عام  4000تم تحويل مهبط الطائرات مؤقتا إلى ملعب للتنس حيث لعب العبا التنس المحترفين
أندريه أجاسي وروجيه فيدير مباراة.
كان الفندق هو األول الذي يستخدم تصنيف "النجوم السبعة" الذاتي ،ويسيطر على كافة أرجاء الفندق إحساس طاغ وزائد
بالثراء الفاحش .ويضم داخل الفندق  90000م 4من أوراق الذهب عيار  44قيراط وثالثين نو ًعا من الرخام تغطي
مساحة تبلغ  420000م .4وداخل الفندق مزدحم ومفعم بالحركة (ولم يصممه المهندسون المعماريون الذين قاموا بتصميم
المبنى) ويتناقض بشكل صارخ مع خارجه بخطوطه وأشكاله الحداثية الجريئة .وال يوجد في برج العرب إال  49طابقا
مزدو ًجا تسع نحو  400جنا ًحا ،وحجم كل منها يعادل شقة أو منزال ويبلغ إيجار الواحد منها آالف من الدوالرات في
اليوم.

األشكال  :1.9.1 - 1.9.9برج العرب من أشهر
المباني في دبي ،ويبلغ ارتفاعه  023م وهو على
حصر
ًا
شكل شراع وهو أعلى مبنى في العالم يستخدم
كفندق ،كما يوجد به أعلى ردهة في العالم.

