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هل باتت بلدية بيروت
في خدمة النيوليبرالية الحريرية؟

ّ
وتتحول إلى
الوضع ،وال تفقد الصلة معه،
حالة نوستالجية ال أثر كبيرًا لها ،كما حصل
مع معظم من خرجوا .نقديتها تجاه الوضع
الــذي ّ
تفرع كثيرًا ،وأصبح على درجــة كبيرة
من التعقيد ،مرتبطة بوجودها في الداخل،
ُألنـهــا -إن خــرجــت تـحــت تــأثـيــر الضغوطات
ّ
امل ـمــارســة عليها مــن الـسـلـطــة أو املـســلـحــن-
سـتـفـقــد فــاعـلـيـتـهــا وق ــدرت ـه ــا ال ــرم ــزي ــة على
تتحول كما ّ
ّ
تحول سواها
التأثير .وبالتالي
إلى شكل من أشكال التنظير ،الذي يبدو من
ال ـخ ــارج نـقــديــا وعـضــويــا جـ ـدًا ،فــي حــن أنــه
يفتقر إلــى جــوهــر «الفكر الـعـضــوي» :الربط
بني الكتابة والشرط املوضوعي الذي تحدث
فيه.
ّ
وفــي الـحــالــة الـســوريــة ،ف ــإن هــذا ال ـشــرط ،هو
املقدرة على التأثير ضمن إطار املمكن ،وفي
االستعداد لدفع الثمن مهما كان كبيرًا.
سياق
ّ
ّ
وح ــن يـتـعــذر الـقـيــام بــذلــك ،وال ــذي هــو بكل
السياسي،
املـقــايـيــس ال ـحـ ّـد األدن ــى لــالـتــزام
ّ
يـصـبــح فـعــل الـكـتــابــة مـثــل ع ــدم ــه ،ويـتـحــقــق
للسلطات امل ـت ـعـ ّـددة ،واملـتـفـ ّـرعــة الـتــي تحكم
البلد ما أرادت ــه منذ البداية :إنهاء الفاعلية
السياسية ،وجعل الكاتب ،أو الناشط عبئًا
على نفسه ،وعلى اآلخرين.
* كاتب سوري

فيصل الترك *
ي ـق ــول م ـح ـمــد ال ـع ـبــدال ـلــه ف ــي إح ـ ــدى ق ـصــائــده:
«شوارع املدينة مش لحدا ...شوارع املدينة لكل
ال ـنــاس ...نحنا ال ـن ــاس .»...أمــا محمود درويــش
فيقول فــي قصيدته "سـ ّـجــل أنــا عــربــي"" :أنــا من
ُّ
ُ
قريةٍ عـ َ
ّ
شوارعها بال أسماء وكل
منسي ْه...
ـزالء
ْ
رجالها في الحقل واملحجر".
ذهب ابن املدينة ِ ،وجاء مكانه ٌ
أحد من خارجها.
ّي ــدع ــي ح ـصــريــة االن ـت ـم ــاء إل ـي ـهــا ،ت ـحــت شـعــار
«البيارتة» ،نافيًا هذا االنتماء عن مئات اآلالف
من البيروتينيّ ،أبًا عن جد ،بسبب هوية طائفية.
ع ــام  1990ان ـت ـهــت ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة ،رسـمـيــا،
ّ
بعد أن ّ
وهجر
دمــرت بيروت حجرًا على حجر،
خيرة شبابها إلــى غربات بعيدة .بــدأت بعدها
مرحلة جديدة – قديمة ،مع دخول الشيخ رفيق
الحريري وفريقه إلى حلبة السياسة اللبنانية
مــن بابها الـعــريــض ،لتنطلق حقبة فـســاد غير
مسبوقة في وطن األرز.
حـيـنــذاك ،وع ــدت الـحـكــومــات الـحــريــريــة بإطالق
حـمـلــة إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،م ــن ب ـي ــروت ع ــام .1995
فـ ـنـ ـش ــرت خ ـ ــرائ ـ ــط ومـ ـجـ ـسـ ـم ــات وص ـ ـ ـ ـ ــورًا عــن
ب ـي ــروت ع ــام  .2000ل ـكــن ،وب ـعــد مـ ــرور عـشــريــن
عامًا ،وانفاق ،أو هدر مئة مليار دوالر ،ال تزال
ّ
العاصمة مدينة أشباح ،ال عالقة لها بسكانها
املظلومني ،خصوصًا إذا كانوا من «البيارتة»،
بـحـســب تــوص ـيــف ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـح ــري ــري في
االنتخابات البلدية األخيرة .لقد ماتت بيروت
الثقافة والـحـضــارة مــع عصر الـحــريــريــة ،الــذي
أغــرق لبنان بــالــديــون ،ووضــع اليد على أفضل
مـنـطـقــة ع ـقــاريــة ع ـلــى ه ــذا ال ـجــانــب م ــن الـبـحــر
املتوسط ،تحت مسميات مختلفة ،أبرزها شركة
"سوليدير".
ل ــم ت ــدخ ــل ال ـح ــري ــري ــة ال ـع ـمــل الـ ـع ــام ف ــي بـلــديــة
بـ ـي ــروت ،أو ف ــي ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،م ــن أجــل
الخدمة العامة ،بل الستباحة املال العام ،وخدمة
ّ
تصب في املصلحة الوطنية.
مشاريع إقليمية ،ال
فـقــد ك ــان أسـلــوبـهــا اسـتـخــدام جميع األســالـيــب
امل ـشــروعــة ،وغ ـيــر امل ـشــروعــة ،لـكــي يـصـبــح املــال
الـعــام واملـلــك الـعــام ملكية شخصية ،أك ــان عبر
شركة "سوليدير" أو عبر شركات شكلية قامت
بـتــأسـيـسـهــا ،بــاســم رف ـيــق ال ـح ــري ــري ،وأب ـنــائــه،
وزوجته أحيانًا ،أو باسم أحد معاونيه ،أو من
التابعني له أو من موظفيه.
فـكــانــت ،تطفو إل ــى الـسـطــح ،بــن ف ـتــر ٍة وأخ ــرى،
ً
سواء الخليوي،
فضيحة من فضائح الحريرية،
أو الــرمـلــة الـبـيـضــا ،أو الــدال ـيــة عـلــى الـبـحــر ،أو
ّ
فـضـيـحــة ال ـن ـفــايــات امل ــدوي ــة .ث ــم أن ال ـحــريــريــة
أدخ ـلــت الـفـســاد إل ــى لـبـنــان مــن بــابــه الـعــريــض.
فبعدما كانت الــرشــاوى ،و"الكومسيونات" في
السبعينيات ال تـتـجــاوز الخمسني أل ــف دوالر
لتمرير الصفقات والسرقات ،بات الحد األدنى
لرشى الفساد ال يقل عن  50مليون دوالر ،ومعه
ارتفع النهب إلى عقارات وثروات وأموال بمئات
ماليني الدوالراتَ .
سيقاوم
فمن هو يا ترى الذي
ّ
هذا اإلغراء املذهل الذي بدا مع الحريرية وكأنه
قادم من الفضاء الخارجي؟
لقد أصبح املنصب العام ،من البلدية إلى النيابة
واإلدارة العامة ،بابًا لإلثراء الشخصي .ثم كانت
الصناديق الرسمية الـتــي أنشأتها الحريرية،
للهدر والتنفيع ،وعلى رأسـهــا مجلس اإلنماء

إلى أدواته
ُبـ ـنـ ـي ــوي ــا عـ ـل ــى ت ــرسـ ـي ــخ ال ـ ـصـ ــور ال ـن ـم ـط ـيــة
العنصرية عن البداوة والتخلف في الخليج
في أذهان أنصارها ،أصبحت اليوم تقف في
ذات الخندق معه وتتبنى مواقفه ومشاريعه.
نـجــد ال ـيــوم «نـخـبــة مـثـقـفــة» مــن كــل امل ـشــارب
األيــديــولــوج ـيــة تــرت ـبــط بـمـنـظــومــة خليجية
م ـت ـكــام ـلــة ،ل ـص ـنــاعــة وع ـ ــي ُم ـ ـشـ ـ ّـوه ،قــوام ـهــا
ٍ
مؤسسات إعالمية ومراكز دراسات ،وجرائد،
و«ه ـ ـي ـ ـئـ ــات ُعـ ـلـ ـم ــائـ ـي ــة» .ف ــأصـ ـب ــح لـلـخـلـيــج
ـري ــوه» و«يـ ـس ـ ّ
«ن ــاص ـ ّ
ـاري ــوه» و«ل ـي ـبــرالـ ّـيــوه»،
وطـ ـبـ ـع ــا «إسـ ــام ـ ـيـ ــوه املَ ـ ـع َـ ـتـ ــدلـ ـ ُـون» .امل ـه ـمــة
ِّ
الـجــوهــريــة ال ـجــديــدة ل ــأ َرض ــة املـتـعــلـمــة هي
«أك ــل» املعاني الحقيقية املتبقية للمقاومة،
وال ـعــروبــة ،وال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،واإلس ــام
الـ ـج ــام ــع ،والـ ـ ـع ـ ــداء الـ ـفـ ـط ــري ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة.
ـان ُم ـش ـ ّـوه ــة ي ـتــم إخــراج ـهــا
تـعــويـضـهــا ب ـم ـعـ ٍ
ب ـح ـســب امل ـ ـشـ ــارب ال ـف ـك ــري ــة ل ــ«صــان ـع ـي ـهــا».
اختصاص
فالتنظير لـ«عروبة الحزم» هي من
َّ َ
«نـ ــاصـ ــريـ ــو ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد» .و«الـ ــنـ ــفـ ـ ْـس
االصالحي والليبرالي مللوك الخليج وأمرائه»
هــي مــن نصيب «الـلـيـبــرالـيــن والـيـســاريــن»،
فيما «الـحـفــاظ على بيضة اإلس ـ ّـام وحماية
م ـق ــدس ــات ــه مـ ــن خ ـط ــر ال ـ ـفـ ــرق الـ ــضـ ــالـ ــة» هــي
َ
لـ ــ«اإلس ــامـ ـي ــن ال ــوس ـط ـي ــن» ح ـ ـص ـ ـرًا .ك ـ ـ َـر ُم
الخليج يتجسد هنا في الرواتب العالية ،أو
فــي الــدعــوات إللـقــاء املـحــاضــرات فــي معارض
الكتب ،واملهرجانات الثقافية ،وبالطبع في
تأشيرات أداء الحج والعمرة (كشفت وثائق
«ويكيليكس» التي نشرتها «األخبار» نماذج
مــن ه ــذا) .فـلــم يـعــد مستغربًا أن نـجــد مفكرًا
عــربـيــا ي ـســاريــا ي ــرى ف ــي اب ــن تـيـمـيــة ُم ـج ـ ِّـددًا
فـكــريــا فــي ع ـصــره .وأن ــه يستطيع أن يتأمل
نهضة وديـمــوقــراطـيــة فــي إط ــار فـكــري يكون
األخـيــر ج ــزءًا أســاسـيــا فيه (اب ــن تيمية الــذي
لــديــه ف ـتــاوى تــدعــو ال ــى إب ــادة ات ـبــاع مــذاهــب
معينة) ،أو أن تجد مفكرًا «قوميًا» و«عقالنيًا»
أمضى حياته في نقد «العقل العربي» ،ويرى
أن النهضة العربية كانت مع ظهور الحركة
الوهابية.
إذًا ،اك ـت ـم ـلــت س ـي ـطــرة ال ـخ ـل ـيــج ع ـلــى مــراكــز
صناعة الــوعــي .وأصـبــح بـمـقــدوره أن ُيـ ِّ
ـوجــه
جمهورًا عريضًا يجمع بني طائفيني موتورين
(ال يخجلون من إطالق صيحات التكبير ،مع
كل قصف إسرائيلي يستهدف موقعًا للجيش
أو املـقــاومــة فــي ســوريــا) ،ودع ــاة حـ ّ
ـريــةٍ يــرون
في غزو االستعمار لبلدانهم خالصًا لهم من
«االس ـت ـب ــداد» ،و«قــوم ـيــن» ي ــرون فــي قصف
شعب عربي فقير في اليمن ّ
قمة العروبة.
ص ــار بــإمـكــانـنــا ال ـي ــوم أن ن ـجــزم بــأنــه ليس
هناك مجال لبناء مشاريع نهضوية ،ودول
مستقلة دون الصدام مع االستعمار وأدواته.
لــذا أصبحت تعرية وفضح هــذا الصنف من
«املثقفني» ،الذين وضعوا انفسهم في خدمته،
جزءًا أساسيًا في هذا الصدام الوجودي.
* كاتب جزائري
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ّ جاء اآلن
مدعو حصرية
االنتماء إلى
المدينة
تحت شعار
«البيارتة»
(مروان
طحطح)

واإلعـمــار وهيئة اإلغاثة وغيرها .وكانت ّ
النية
الـشــريــرة أن هــذه الصناديق ال تخضع ملجلس
ال ـ ـ ــوزراء مـجـتـمـعــا ،وال ل ــدي ــوان امل ـحــاس ـبــة ،بل
ّ
فيعي
تتبع لشخص رئيس الحكومة مباشرة.
ُ
فيها من يشاء وينفق كما يحلو له .فاستعملت
أموال اإلغاثة ،والتي هي من املفترض لضحايا
الـحــروب اإلسرائيلية وال ـكــوارث ،على مشاريع
الحريري العقارية .وبعد رحيل رفيق الحريري،
مؤسس الحريرية ،انتشر النفوذ على الصناديق
بــن أبـنــائــه ،وخــاصــة سعد الـحــريــري ،وشقيقة
رفيق ،بهية ،ورموز تيار املستقبل.
في بيروت ،وخارج حي "سوليدير" الذي لم يعد
من لبنان ،هناك عدد كبير من أحياء العاصمة
وش ــوارعـ ـه ــا دون إشـ ـ ـ ـ ــارات ،ت ـع ـيــش ال ـت ـخـ ّـبــط
وال ـع ـشــوائ ـيــة .وط ـي ـلــة  ،2015وجـ ــزء م ــن ال ـعــام
ال ـج ــاري ،تـكـ ّـومــت الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع حيث
لــم تجمعها شــركــة "ســوكـلــن" ،إح ــدى إنـجــازات
ال ـحــريــريــة وت ـلــزي ـمــات ـهــا لــزبــان ـي ـت ـهــا .فــامـتــأت
س ـمــاء الـعــاصـمــة بــالـتـلــوث وال ــروائ ــح الـبـشـعــة،
ّ
ولم ينفع ضغط الناس وتظاهرات الشبيبة ألن
الطبقة السائدة جلدها "متمسح".

استغلت الحريرية الضائقة
المعيشية واشترت مساحات
شاسعة بأبخس األثمان
اسـتـعـمـلــت ال ـحــريــريــة ســاحــي املـ ــال واإلع ـ ــام،
واشـتــرت الــذمــم واملثقفني والنخب السياسية،
وبــات معروفًا بــاألرقــام ،وبالتواريخ ،صناديق
ّ
ال ــدول ــة املـ ــوزعـ ــة ب ــن «أم ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب وح ـي ـتــان
املـ ــال» ،وف ــق تعبير الـكــاتــب كـمــال دي ــب .أحــدهــا
مجلس اإلنماء واإلعـمــار ،والــذي يتولى توزيع
ّ
وحصة األســد لبلدية
املشاريع على البلديات،
بـيــروت .ومــن هنا ،بــدأت التلزيمات واملـقــاوالت
والتعديات على أمــاك الدولة .وحـ ّـدث وال حرج
عن نهب أرشيف تلفزيون لبنان ،وإهمال املكتبة
الــوطـنـيــة الـقــديـمــة .فـ َـمــن يـحــب ب ـيــروت عليه أن
ً
يهتم بتراثها وماضيها الثقافي ،أوال .وهنا،
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أنـهــا فقط حكومة الدكتور
سـلـيــم ال ـحــص أن ـقــذت املـكـتـبــة ،وأص ـ ــدرت ق ــرارًا
عــام  1999بجعل مبنى كلية الحقوق والعلوم
السياسية في الصنائع للمكتبة الوطنية.
ويفضح مهندس مشروع إعــادة إعمار الوسط
ّ
قصة وضع اليد على وسط
التجاري ،هنري إدهّ ،
بيروت .يقول« :طلب مني رفيق الحريري بعض
اإليـضــاحــات حــول الـحـ ّـصــة الـعــائــدة لـلــدولــة في
أراض ــي امل ــرف ــأ .ك ــان يــريــد مـعــرفــة وجـهــة نظري
ف ــي ال ـت ـعــويــض الـ ــذي ي ـجــب أن تــدف ـعــه الـشــركــة
العقارية للدولة ،مقابل أن ّتتنازل لها عن هذه
األراض ــي .وعندما أجبته بأني أقـ ّـدر قيمة هذه
األراضي ،بما يقارب أربعمئة مليون دوالر ،رفع
ذراعـيــه إلــى السماء وقــال لــي إنــه ال مجال لديه
ال لدفع مثل هذا املبلغ الهائل ،وال للتخلي عن
ّ
هذه األراضي .وأن علي أن أجد الوسائل الكفيلة

بتقليص املبلغ ال ــذي أعـلـنـتــه» .الحـقــا ،حصلت
«سوليدير» على هذه األراضي دون أن تدفع.
ّ
ويـضـيــف ّإده أن الـحــريــري شـكــا مــن ع ــدم تـقـ ّـدم
األعـمــال ،فأبلغه عــن رزنــامــة األعـمــال والتنفيذ.
فقال الحريري إن «مما قلته لي أحفظ املساحة
اإلجمالية لألراضي الصالحة للبناء ،في وسط
املدينة ،هي بحدود  600ألــف متر مـ ّ
ـربــع .وعلى
ّ
افتراض أن هناك  300قطعة ،كل واحدة مساحتها
ّ
ألفي متر مربع ،فأنا ألتزم شخصيًا بأن أعثر لك،
مشتر من الخليج.
في أقل من أسبوع ،على 300
ٍ
وسيكونوا في غاية السعادة ليوظف كل واحد
منهم ستة إلــى سبعة ماليني دوالر ،الستمالك
قطعة أرض وســط بـيــروت» .واعـتــرض ّإده على
هــذا القول ،وضــرورة إتاحة الفرصة ألكبر عدد
من اللبنانيني ،عبر أسهم كي يعيدوا بأنفسهم
ً
ّ
يجسد تقاليدهم وآمالهم
بناء
بناء مدينتهم،
ويجعل بيروت تنتسب إليهم.
ام ـ ـتـ ــدت اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ُال ـح ــري ــري ــة
ف ــي ب ـي ــروت إل ــى ح ــي ف ـ ــردان ،حـيــث أزيـ ــل مــركــز
"األونـ ـ ـ ـ ــروا" ،ل ـش ــؤون الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن،
واستثمر العقار على مساحة  14ألف متر ّ
مربع
بـمـبــاركــة رئ ـيــس بـلــديــة ب ـي ــروت ،آن ـ ــذاك ،محمد
الـغــزيــري .ثــم مــن مــوقــف الـسـيــارات ،مقابل ّ
مقر
ً
"األونروا" نزوال إلى الكرمل سان جوزف ،وحتى
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــا ،وال ـت ــي أص ـب ــح اس ـم ـهــا ج ــادة
رفيق الحريري ،وجرى وضع اليد عليها لبناء
مــرفــأ ومـجـ ّـمــع سـيــاحــي يـتـصــان بــ"ســولـيــديــر"،
تملك هــذه الشركة
عبر الـخــط الـبـحــري ،وال ــذي ّ
معظم عقاراته عكس القانون ،ألنه ال يمكن ألحد
استمالك الشاطئ.
ومن "سوليدير" ،صعودًا نحو حي كليمنصو،
ّ
تملكت الحريرية مساحات كبيرة في املنطقة،
م ـن ـه ــا س ـن ـت ــر قـ ـ ـ ـ ــازان .ك ــذل ــك وض ـ ــع الـ ـي ــد عـلــى
ً
مساحة  9000متر ّ
ابتداء من تمثال جمال
مربع،
عبدالناصر فــي عــن املــريـســة حتى فـنــدق سان
جورج .فعلى مريد االستثمار ،في هذا العقار ،أن
يدفع عمولة بماليني الدوالرات .وبني هذا وذاك،
م ــرورًا بحي الصنوبرة ثــم قريطم ،حيث قصر
الحريري هبوطًا باتجاه السفارة السعودية ،ما
أدراك من أمالك حريرية هناك.
ووضعت الحريرية يدها على رئاسة الحكومة،
ورئ ــاس ــة م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ،ورئ ــاس ــة
مجلس تنفيذ مشاريع بيروت الكبرى ،ورئاسة
املـجـلــس ال ـب ـلــدي وأع ـضــائــه ،ومـنـصــب محافظ
مدينة بيروت .إذًا الحريرية هي حاكمة املدينة،
ّ
وولية أمرها .لقد استغلت الحريرية
وأميرتها
الضائقة املعيشية ،والــوضــع االقـتـصــادي ،كما
فــي سـيـنــاريــو نيوليبرالي وصــائــدي ال ـثــروات،
واشترت هذه املساحات بأبخس األثمان.
وسـعــت إلنـشــاء شــركــة عقارية لجنوب بـيــروت،
ب ــاس ــم «إل ـ ـي ـ ـسـ ــار» ،ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس امل ـحــاص ـصــة
ّ
الطائفية بمساحة  5.6مليون متر ّ
مربع .كما أن
ً
مشروعًا مماثال ُوضــع لساحل املــن الشمالي،
ّ
قضى بردم البحر ،وللحريرية حصة في الشركة
منذ البداية ،بمشاركة الوزير ميشال ّ
املر.
وإذا اس ـت ـعّــرض ـنــا خ ــارط ــة بـ ـي ــروت ال ـع ـقــاريــة،
ل ــوج ــدن ــا أنـ ـه ــا ت ـح ـ ّـول ــت تــدري ـج ـيــا إلـ ــى مملكة
ّ
ومتمولني عرب أو أجانب ،أو لبنانيون
حريرية،
ّ
ال يمتون إلى بيروت بصلة .مركزها قلب بيروت،
وأطرافها تمتد في الجهات األربع :من سوليدير
ً
نحو املنت شماال ،ونحو الجناح جنوبًا ،وعمقًا
إلى الشرق.
ّ
ومــن املـفـتــرض أن ترخيص "ســولـيــديــر" صالح
ملـ ـ ّـدة  25س ـن ــة ،أي يـنـتـهــي ع ــام  .2019ف ـم ـ ّـددت
ح ـكــومــة فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ع ـمــر ال ـتــرخ ـيــص 10
سنوات ،ليصبح  35عامًا .واملفارقة ،أن مجلس
بلدية بيروت السابق ،والــذي رأســه بــال حمد،
عمل ملصلحته الخاصة في املقاوالت ،قد خلفه،
في رئاسة البلدية ،املدير التنفيذي لـ"سوليدير"،
جـمــال عـيـتــانــي ،بحملةٍ حملت شـعــار «بـيــروت
ّ
ّ
ل ـل ـب ـيــارتــة» .ش ـعــار ت ـت ـقــزز ل ــه ال ـن ـفــوس ويـتـنــكــر
لتاريخ املدينة الـحـضــاري ،واحتضانها لكافة
أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي .وع ـي ـتــانــي يـعـمــل مع
فريق البلدية حتمًا ،ملزيد من اإلمعان في نهب
املدينة ،تحت اسم "البيارتة" طبعًا ،ولكن لصالح
النيوليبرالية الحريرية املستشرسة.
* صحافي لبناني ـ برلني
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