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ّ
من األشرفية إلى الوتوات :ذكرى وشهـ

تقــرير
رسائل إلى المحرر
سوليدير والدولة
ردًا ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر امل �ن �ش ��ور في
«األخ �ب ��ار» ب�ت��اري��خ 2010/9/14
ت �ح��ت ع �ن��وان «ال ��دول ��ة املغبونة
في سوليدير» ،وتبيانًا للحقائق
التي أغفلها هذا التقرير نوضح
ّما يأتي:
ّ
إن امل� � ��راس � � �ي� � ��م ال � � �ت � ��ي صدقت
ال �ت �ص��ام �ي��م ال�ت��وج�ي�ه�ي��ة ملنطقة
وس ��ط ب �ي ��روت ف��رض��ت اتفاقات
ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال �ع �ق��ارات م��ن خالل
تحديد شروط التطوير ،وال سيما
لجهة االرت �ف��اع��ات والتراجعات،
إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ت� �ح ��دي ��د املساحة
املبنية الصافية القصوى املمكن
تشييدها على كل عقار ،بما فيها
العقارات العائدة للدولة موضوع
املقايضة.
وك � ��ان � ��ت وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة قد
اخ� �ت ��ارت ف ��ي ب � ��ادئ األم � ��ر عقارًا
للدولة ف��ي منطقة ال�ب��اش��ورة مع
حقوق بناء تبلغ  10000متر مربع
لتشييد مبنى وزارة الخارجية.
وب � �ّي�نّع� ��د ال � � ��دراس � � ��ات املعمارية،
ت� �ب� أن ه � ��ذا ال �ع �ق ��ار ال يحقق
احتياجات ال ��وزارة ،وال يتطابق
م��ع امل��واص�ف��ات العالية املطلوبة
ً
ّ
وبناء عليه ،وافق مجلس
ملقرها.
الوزراء في عام  2005على اقتراح
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال� ��رج� ��وع عن
اختيار العقار املذكور ومقايضة
كامل مساحته السطحية البالغة
 3618م �ت �رًا م��رب �ع��ًا إض ��اف ��ة إلى
ع �ق��ار آخ ��ر ل �ل��دول��ة ف��ي الصيفي
بمساحة  1748مترًا مربعًا مقابل
عقار تملكه سوليدير في منطقة
ال�ص�ي�ف��ي ب�م�س��اح��ة م ��وازي ��ة ،أي
 5366مترًا مربعًا ،لتشييد مبنى
للوزارة.
وقد وافقت وزارة الخارجية على
ال �ت �ص��ام �ي��م امل �ع �م��اري��ة للمبنى،
ورأت أن امل� � �س � ��اح � ��ات املبنية
الصافية للمبنى البالغة 13000
متر مربع ّ
تلبي حاجات الوزارة
اآلنية واملستقبلية ،وأن تصميم
املبنى في منطقة وموقع ّ
مميزين
وع �ل��ى ط� ��راز ا ّل �س��راي��ا الصغيرة
يتوافق مع تطلعات الوزارة.
وأخيرًا ،تستغرب شركة سوليدير
م � ��ا ورد ف � ��ي ت � �ق ��ري ��رك ��م بشأن
خ� �س ��ارة ال� ��دول� ��ة مل �ب��ال��غ نتيجة
التأخير ف��ي إن�ج��از مبنى وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ،وخ��اص��ة أن مشروع
املقايضة يراعي مصالح الدولة،
وأن شركة سوليدير ّ
أتمت جميع
موجباتها ،وكانت متجاوبة منذ
البداية دون أي تأخير من قبلها،
وأن القرار النهائي في هذا الشأن
يعود إلى الدولة.
نبيل راشد
(املسؤول اإلعالمي
والعالقات العامة)
«األخ �ب��ار» :حسنًا فعلت «سوليدير»
ب ��إق ��راره ��ا ال �ص ��ري ��ح ب� ��أن املقايضة
جرت على أساس املساحة السطحية
ل �ل �ع �ق ��ارات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ،أي إن الدولة
ت�ن��ازل��ت للشركة ع��ن ع�ق��اري��ن ّ
مهمني
م�س��اح�ت�ه�م��ا  5366م �ت �رًا م��رب�ع��ًا في
مقابل الحصول على عقار من الشركة
ب �م �س��اح��ة م �م��اث �ل��ة ،وه � ��ذا ت �م��ام��ًا ما
عارضته لجنة الخبراء ،إذ إن مساحة
البناء القصوى على أساس متر الهواء
املبني املسموح به على عقار الشركة
ال ت�ت�ج��اوز  13أل��ف م�ت��ر م��رب��ع ،فيما
مساحة البناء املسموحة على عقاري
ال��دول��ة املتنازل عنهما ال تقل عن 20
ألف متر مربع ،أي إن الشركة كسبت
نحو  7آالف متر مربع مبني في ّ
الحد
األدن��ى ف��ي عملية املقايضة ،وه��ذا ما
دف��ع بلجنة ال�خ�ب��راء إل��ى وص��ف هذه
ال�ع�م�ل�ي��ة ب �ـ«امل �ج �ح �ف��ة» ،ف��ي تقريرها
املرفوع إلى مجلس الوزراء.

في ّيوم واحد ُاجتمع نقيضانّ :
ذكرى اغتيال بشير ّ
اإلسرائيلية ،وذكرى
الدبابة ّ
الجميل الذي انتخب رئيسًا في ظل ّ
لجبهة املقاومة الوطنية اللبنانية ،واجهوا
ثالثة شهداء ّ
اإلسرائيلية بقرار ذاتي ،قبل قرار إطالق املقاومة .نقيضان
الدبابة
ّ
تجمع بني مؤيديهما استعادة حلم عاش في الثمانينيات
ثائر غندور
م��ن األش��رف� ّ�ي��ة ال �ب��داي��ة ،ص ��رخ مريدو
بشير ال�ج�م� ّ�ي��ل« :ي��ا ن�ص��ر ال�ل��ه صبرك
ص � �ب� ��رك ،األش� ��رف� � ّ�ي� ��ة ق � �ب � ��رك» .ثمانية
ّ
عملية اغتيال
وعشرون عامًا على أول
ّ
ل��رئ�ي��س ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة .ل��م يتغير شيء.
ال � �ش � �ع� ��ارات ال ت � � ��زال ت �ح �م��ل منسوب
نفسه «ل�لآخ��ر» .ش� ّ�ب��ان ،وإن
ال�ك��راه� ّ�ي��ة
ّ
ك��ان ع��دده��م أق��ل بكثير م��ن ع��دد الذين
م �ش��وا وراء ب�ش�ي��ر ال �ج �م� ّ�ي��ل ،يرتدون
ّ
زيهم العسكري ويهتفون بروح الزعيم،
ّ
ف �ـ«وح��ده��ا ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان��ي��ة تحمي
ّ
األشرفي ّة».
ّ
ك ��ان ��وا ق��ل��ة ف ��ي األش ��رف ��ي ��ة .ع ��دده ��م ال
ي �ت �ج ��اوز امل � �ئ� ��ات .ش� �ب ��اب م �ح� ّ�م��س أو

محبط ال فرق .هو ال يعرف من الحرب
ّ
األهلية س��وى أن فرقة الصدم التابعة
ّ
للقوات اللبنانية تدخل «حيث ال يجرؤ
اآلخرون» ،فحملوا علمها .من عايشوا
ّ
ّ
الجميل يعرفون أك�ث��ر .يتحدث
بشير
ه��ؤالء عن حلم انتهى مع مقتل بشير.
يسألون عنه اليوم فال يجدونهّ .
«شبان
ّ
الجميل يتقاتلون عليه» ،يقول أحد
آل
الخطاب السياسي
يسمع
بأسى.
هؤالء
ّ
ّ
ويهز برأسه« :ألم يتعلموا بعد؟ جربنا
ال�ك��ان�ت��ون��ات وف�ش�ل�ن��ا .ال نستطيع أن
ّ
ن�ع�ي��ش ف��ي األش��رف� ّ�ي��ة ف �ق��ط» .يتحدث
ّ
الجميل،
ال ��رج ��ل ع ��ن ك�ّ�اري��زم��ا ُي �م �ن��ى
«مل��اذا ل��م ت�ت��ول ه��ي ال��زع��ام��ة؟» .ال يجد
جوابًا لسؤاله .هو يعترف بأنه
الرجل لاّ
ال يشارك إ في ذكرى بشير.
م�ن��ذ ال�س��اع��ة ال��راب �ع��ة م��ن م�س��اء أمس،
ّ
الشبان يتوافدون .حضروا فرادى
بدأ
وم�ج�م��وع��ات ص�غ�ي��رة ،لينقسموا في
ال �ك �ن �ي �س��ة إل � ��ى م �ج �م��وع �ت�ي�ن :واحدة
ّ
ّ
ّ
قو ّ
كتائبية .كان واضحًا
والثانية
اتية
الصراع بني املجموعتني .واحدة تهتف
للحكيم (الذي كان الفتًا عدم مشاركته
في القداس ،لكن شاركت زوجته النائبة
س � �ت ��ري ��دا ج� �ع� �ج ��ع) وأخ � � � ��رى لسامي
ال �ج �م� ّ�ي��ل ،ال � ��ذي الق� ��ى ت �ص �ف �ي �ق��ًا حارًا
ج �دًا لحظة وص��ول��ه إل��ى الكنيسة .في
مشهد الوصول ،كان الفارق بني سامي
ون��دي��م واض �ح��ًا .األول ي�ت�م��اث��ل ّ
بعمه،
ّ
ّ
ّ
كل من ّ
يمر بجانبه أو يشد على
يقبل
ي��ده ،بينما نديم لم يتفاعل مثله ،إلى
درجة أن شابًا ارتمى على األرض ُيريد
مصافحة نديم ،لكن الحراس منعوه.
ّ
ّ
الجميل.
العدو واضح في ذكرى بشير
ُهو حزب الله ،ومن ورائه سوريا .شتائم
ت �ك ��ال ل�ل�ط��رف�ين ت �ت��راف��ق م ��ع صرخات
استهجان .هتاف جديد ُسمع أمس في
ّ
األشرفية« :إرهابي إرهابي ،حزب الله
إرهابي» ،فيما حصل ميشال عون على
رصيد ال بأس به من الشتائم.
ف� ��ي ب� ��اح� ��ة ك �ن �ي �س��ة س � �ي� ��دة األيقونة
ّ
تجمعوا ،لكن
في األشرفية
العجائبية لاّ
ال يجمعهم إ حلم مات .لحظة انتهاء
مهرجانهم ،كان آخ��رون ُيحيون ذكرى
ّ
شيوعيون وم��ري��دو جبهة
ثانية .ك��ان
ّ
امل�ق��اوم��ة ال��وط�ن� ّ�ي��ة اللبنانية (جمول)
ي �ح �ت �ف �ل��ون ب ��ذك ��رى اس �ت �ش �ه��اد ثالثة
م� �ق ��اوم�ي�ن :ج� � ��ورج ق �ص��اب �ل��ي ّ ،محمد
م�غ�ن� ّ�ي��ة وق��اس��م ال�ح�ج�ي��ري .ل�ك��ل واحد
ق� ّ
�ص �ت��ه .ل�ك��ن امل �ص��ادف��ة ج�م�ع��ت إحياء
ذكرى املقاومني الثالثة مع ذكرى بشير
ّ
الجميل.
ّ
ف��األخ�ي��رُ ه��و رئ�ي��س ّج�م�ه��وري��ة لبنان
ال ��ذي ان��ت �خ��ب ف��ي ظ ��ل وج ��ود الدبابة
ّ
اإلسرائيلية في بيروت ،ثاني عاصمة
ع��رب� ّ�ي��ة ت��دخ �ل �ه��ا ُه� ��ذه ال ��دب ��اب ��ات بعد
القدس .والثالثة األول ،هم من الشباب

ال ��ذي ��ن ق � � � ّ�رروا ف ��ي ل �ح �ظ��ة أن حياتهم
ليست ّ أغلى من كرامة بلدهم ،فحملوا
م��ا ت��وف��ر ب�ين أيديهم وقاتلوا م��ن أجل
كرامة الحياة.
األول ل��م ي�ك��ن ذاه �ب��ًا ص��وب امل ��وت ،بل
ك ��ان ��ت ال� ��رئ� ��اس� ��ة ط� �م ��وح ��ه ،وه � ��و من
ال �ل �ح �ظ��ة األول� � ��ى الن �ت �خ��اب��ه استخدم
خطابًا يوحي بتوحيد البلد ،فاصطاده
االغتيال في آخر زيارة له إلى حزبه قبل
ّ
أن يتولى الرئاسة رسميًا .املقاومون
ال�ث�لاث��ة ،ذه �ب��وا ص��وب امل�ع��رك��ة بإرادة
الحياة ،مع وع��ي واض��ح ب��أن امل��وت قد
ي �ك��ون ق ��دره ��م ،ل�ك�ن�ه��م برصاصاتهم
أرادوا كتابة تحويل مصير شعب من
ّ
الحرية.
االحتالل نحو
ّ
الجميل ،حضر ممثال رئيسي
في ذكرى
ّ
الجمهورية والحكومة .حضر رئيس

العدو واضح
ّ
الجميل.
بشير
في ذكرى
ّ
هو حزب اهلل ،ومن ورائه
سوريا
شبان آل
ّ
الجميل يتقاتلون على
ّ
حلم انتهى مع مقتل
بشير
تحذير شيوعي
من فتنة تستهدف
تصفية المقاومة ،كما
حصل في 1975
ّ
جمهورية سابق .حضر وزراء ونواب،
ّ
وممثلون رسميون .في ذكرى املقاومني
ل��م يحضر أح��د م��ن ال��رس�م�ي�ين .حضر
رف��اق السالح ،ليقولوا كما ق��ال شقيق
ال�ش�ه�ي��د ج� ��ورج ق �ص��اب �ل��ي« ،ي �ج��ب أن
ّ
ّ
والديموقراطية».
الحرية
نعمل لنشر
ّ
م��ن ك ��ان ف��ي األش��رف��ي��ة أو ف��ي الحزب
ال �ش �ي ��وع ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ف� ��ي الوتوات،
يجمعهم تاريخ .في  14أيلول مات حلم
ه ��ؤالء ،لكن ف��ي ال�ي��وم نفسه ك��ان حلم
ّ
األشرفية
اآلخرين يولد .املحتفلون في
ال يزالون يستذكرون الحلم الذي راح.
وامل �ح �ت �ف �ل��ون ف ��ي ّال ��وت ��وات ال يزالون
يعيشون حلمًا معلقًا منذ تسعينيات
القرن املاضي.
ال �ط��رف��ان ي �ت��ام��ى .ال ي�م�ل�ك��ان مشروعًا
ح�ق�ي�ق�ي��ًا ال �ي ��وم .ي �س �ت��ذك��رون شعارات
ُص �ن �ع��ت ف��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات .يرسمون
ألن�ف�س�ه��م ح��اض �رًا ع�ل��ى ق �ي��اس ثالثني
ع ��ام ��ًا م� �ض ��ت .ض �م��ن ال� �ط ��رف�ي�ن هناك
«م �س �ت �ف �ي��دون ع �ل ��ى ظ �ه ��ر القضية»،
وهناك مؤمنون بها قاتلوا في سبيلها
يومًا ،و«يكدحون» في سبيل أنفسهم
اليوم.
ّ
ملكها
�ق
�
ح
�
ل
ا
أن
تعتقد
الجهتني
كلتا
لاّ
وح ��ده ��ا ،وأن ال ��دول ��ة ال ت�س�ت�ق�ي��م إ
ب� ��أف � �ك� ��اره� ��ا .وأن امل � � ��ؤام � � ��رة تطالها
دون غ �ي��ره��ا .ف ��ي ال�ج�ه�ت�ين أشخاص

ّ
الجميل :الوضع الراهن الذي قد يعيدنا إلى زمن ما قبل سنة  ،2005لئال نقول ،إلى زمن سنة ( 1975مروان بو حيدر)
ّ
البندقية.
م �س �ت �ع��دون ال� �ي ��وم ل �ح �م��ل
أش�خ��اص ل��م ي�ق��رأوا ف��ي ت��اري��خ الحرب
األه �ل� ّ�ي��ة س ��وى ان� ُ�ت� �ص ��ارات ل �ه��م ،رغم
أن نتيجتها ي��وم أق� ّ�ر الطائف ،ل��م تكن
سوى هزيمة ملشروعيهما ،تمامًا مثل
أف�لام هوليوود ع��ن الجيش األميركي
الذي لم ُيهزم في أي معركة في فيتنام،
ّ
لكنه خسر الحرب.
ّ ُ
ف��ي ال�ف��ري�ق�ين ق �ي��ادة س�ي��اس��ي��ة تحاول

اس� �ت� �ع ��ادة ال� �ت ��اري ��خ وذك� � ��رى م ��ن مات
ّ
شرعية وجودها اليوم
بهدف اكتساب
ف��ي م��وق��ع امل �س��ؤول� ّ�ي��ة .س�ب��ب املحاولة
اف�ت�ق��ار ه��ات�ين ال�ق�ي��ادت�ين إل��ى املشروع
ال� �س� �ي ��اس ��ي ،وغ ��رق� �ه� �م ��ا ف� ��ي زواريب
داخ �ل� ّ�ي��ة ال ت��رق��ى إل ��ى م�س�ت��وى تكريم
من رحلوا عبر إحالل سالم حقيقي في
بلدهم.
ل�ك��ن ه�ن��اك ف ��وارق ب�ين ال�ط��رف�ين أيضًا.

