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لبنان
تحقيق أواخر عام  2018وفي أيار الماضي ،أرسل المؤرخ حسان الحالق كتابًا مفتوحًا إلى بلدية بيروت يطلب فيه
«تصويب االلتباس في اسم شارع السادات» .أصل الطلب هو إعادة اإلعتبار إلى صاحب اإلسم ،بيهم العيتاني
السادات ،بعدما صار إسم الشارع ،في الوعي كثيرين من األجيال المعاصرة ،مرتبطًا باسم الرئيس المصري الراحل
أنور السادات .هنا ،شذرات من قصة السادات «األصلي» الذي يحمل الشارع اسمه

شارع السادات...
ال عالقة له بأنور!

راجانا حمية
سنوات طويلةّ ،
يمر اسم «شارع
منذ
ٍ
السادات» كأسماء غيره من الشوارع
البيروتية :املقدسي ،بلس .،اللبان،
أدونيس ،يموت ...من دون أن يكون
ثمة ما ّ
يميزه .كان مجرد إسم ُوضع
لـسـهــولــة اإلس ـت ــدالل إل ـيــه .ول ــم يكن
فــي ب ــال الـعــابــريــن فـيــه أو الــذاهـبــن
إل ـي ــه ،أو ح ـتــى غــال ـب ـيــة م ــن يسكنه
ال ـيــوم ،ال ـســؤال عــن هــويــة الشخص
ال ــذي ارت ـبــط ال ـش ــارع بــاس ـمــه .لـكــن،
ق ـبــل ف ـتــرة ق ـص ـيــرة ،أي ـق ـظــت رســالــة
م ـف ـت ــوح ــة وج ـهـ ـه ــا املـ ـ ـ ــؤرخ ح ـس ــان
ّ
الـ ـح ــاق إل ــى رئ ـيــس ب ـلــديــة ب ـيــروت
جمال عيتاني لـ «تصويب اإللتباس
ف ــي ّاسـ ــم ال ـ ـشـ ــارع» ذاك ـ ــرة الـبـعـ ّـض
ُ
ل ـت ـفــقــد أث ــر «ال ـ ـسـ ــادات» الـ ــذي كــنــي
الـ ـش ــارع بــاس ـمــه .ف ـمــن ه ــو صــاحــب
اإلسم؟
ج ــول ــة ص ـغ ـي ــرة بـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــؤال فــي
الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ـم ـتـ ّـد م ــن مـنـتـصــف
شـ ــارع بـلــس جـنــوبــا إل ــى م ــا يـعــرف
ال ـي ــوم بـقـصــر ع ـمــر ال ــداع ــوق تخبر
قصة ذاكرة ناسها ضئيلة ،قد ترجع
في مداها األقصى إلــى سبعينيات
القرن املــاضــي ،وال تعرف شيئًا عن
حـكــايــة ال ـس ــادات «األصـ ـل ــي» .واحــد
مـنـهــم فـقــط ،فــي ســن مـتـقـ ّـدمــة ،روى
ق ـصــة ي ـت ــوارث ـه ــا ال ـس ــاك ـن ــون ه ـنــاك
ع ــن «ث ــاث ــة أش ـق ــاء ك ــان ــوا يـسـكـنــون
فــي مـغــارة عـلــى رأس رب ــوة فــي تلك
امل ـن ـط ـق ــة وكـ ــانـ ــوا ي ـن ـع ــزل ــون ن ـه ــارًا
ً
عــن الـنــاس ويـخــرجــون لـيــا ،فيقول
ّ
ال ـن ــاس ع ـنــدمــا ي ـحــل س ـكــون الـلـيــل:
إجوا السادات» .هذه الرواية «خرافة
م ــن ال ـ ـتـ ــراث ال ـش ـع ـبــي ال ـب ـي ــروت ــي»،
ّ
عـلــى مــا ي ـقــول ال ـح ــاق .أم ــا مــن هو
السادات ،فرواية أخرى.
ال أحـ ـ ــد فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع يـ ـع ــرف أص ــل
ال ـح ـك ــاي ــة .ك ــل م ــن ســأل ـنــاهــم كــانــوا
يـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــون الرت ـ ـب ـ ــاط اإلسـ ـ ـ ــم فــي
ذاكرتهم بالرئيس املـصــري الراحل
أنور السادات .لكن ،ال أنور السادات
وال السادات الثالثة املتصوفون هم
املقصودون بالتسمية ،بل ،بحسب

سنوات طويلة لم يعد ناس شارع السادات أنفسهم (هيثم الموسوي)
منذ
ٍ

قضية

هدم حديقة المفتي خالد إلقامة مرأب تحتها

ّ
هل تعود أجمل مما كانت؟
أربع طبقات تستوعب  440موقفًا
سيتم ّ
للسياراتّ ،
«دسها» تحت حديقة
المفتي الشهيد حسن خالد التي بوشرت
أعمال هدمها ،أمس .وعلى الرغم
بلدية ّبيروت
من الوعود التي أطلقتها ّ
بإعادتها «أجمل من ما كانت» ،إل أن خبراء
التخطيط المدني يرون أن المشروع الذي
ُ ّ
شكل جزءًا من خطة المجلس البلدي
ي ّ
لحل مشكلة السير ،لن تؤثر على مساحة
ّ
المعمرة
الحديقة والنظام البيئي لألشجار
ّ
فيها فحسب ،بل ستزيد االزدحام والتلوث
الذي وجدت الحدائق للتخفيف منه!

هديل فرفور
بــوشــرت ،أم ــس ،أعـمــال هــدم حديقة
ّ
املفتي الشهيد حسن خالد فــي تلة
الخياط في بيروت ،تمهيدًا لتنفيذ
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء مـ ـ ــرأب ل ـل ـس ـي ــارات
تحتها ،ومن ّ
ثم «إعادة تأهيلها».
عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــةٍ م ـ ــن آلـ ـ ـ ّي ـ ــات ال ـ ـجـ ــرف،
ّ
«نـ َـصــب» ُ
رج ــان ُمـســنــان مــن ســكــان
ّ
املنطقة كرسييهما وبــاشــرا بلعب
ُ
طاولة الــزهــر« .إلــى أن تقفل نهائيًا
ال ـح ــدي ـق ــة ،س ـن ـب ـقــى ن ـل ـعــب ك ــل ي ــوم
هـ ـن ــا» ،قـ ــال أح ــده ـم ــا ض ــاح ـك ــا ،فــي
إشــارة إلى ّ
تمسكهما باملكان ،فيما
اكـتـفــى اآلخ ــر ب ــاإلش ــارة إل ــى خــوفــه
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن «عـ ـ ـ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ ب ـل ــدي ــة
بيروت لوعودها املتمثلة في إعادة
الحديقة أجمل ّ
مما كانت».
ُ
ُ
بد معظم من و ِجد هناك غضبًا
لم ي ِ

واضـحــا مــن امل ـشــروع ال ــذي ُ
سيدفن
فـ ــي رحـ ـ ــم الـ ـح ــديـ ـق ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة فــي
ّ
تمتد على مساحة
املنطقة ،والـتــي
ّ
ُ
خمسة آالف متر ّ
مربع .يعول هؤالء
ع ـل ــى ُ
«م ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـح ــدي ـق ــة ال ـت ــي
ُ
«ســتـشـبــه حــديـقــة الـصـنــائــع وربـمــا
ّ
ت ـفــوق ـهــا جـ ـم ــاال» ،ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر
أحـ ـ ــدهـ ـ ــم ،بـ ـع ــد أن ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت خ ــال
السنوات املاضية إلى «مزبلة».
ّ
ول ـ ـعـ ــل مـ ــا أسـ ـه ــم فـ ــي ت ـع ــزي ــز ه ــذه
ُ
«الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة» امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع كـ ـ ـ ـ ـ «خـ ـ ـ ــاص» ل ـت ـح ـق ـيــق
الـتــأهـيــل امل ـن ـشــود مـنــذ «زمـ ــن» ،هو
«س ـلــوك» بلدية بـيــروت ال ــذي أمعن
في إهمال الحديقة لسنوات طويلة،
تـمـهـيـدًا إلن ـش ــاء ه ــذا «املـ ـ ــزاج» لــدى
ُ
كثر من أهالي املنطقة وساكنيها.
سـ ـع ــد الـ ــديـ ــن خـ ــالـ ــد ،نـ ـج ــل امل ـف ـتــي
الشهيد حسن خالد ،قال في اتصال

مـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن رئ ـ ـيـ ــس ب ـلــديــة
بـيــروت جـمــال عيتاني أطـلـعــه على
ّ
الخرائط التنفيذية ،وإن «الحديقة
ستعود أفضل ّ
مما كانت» ،الفتًا إلى
أن أهالي املنطقة سيبقون يراقبون
ّ
املشروع« ،وفــي حال تخلت البلدية
ّ
حادث حديث».
عن وعدها ،فلكل
ُ
ّ
مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن األش ـ ـ ـجـ ـ ــار املـ ـ ـع ـ ــم ـ ــرة فــي
الـحــديـقــة؟ «سـتـقــوم البلدية بــإعــادة
زرعـهــا بعد االنـتـهـ ُـاء مــن املـشــروع»،
ُيـ ـجـ ـي ــب املـ ــوظـ ــف امل ـ ــرس ـ ــل مـ ــن قـبــل
ال ـب ـل ــدي ــة الق ـ ـتـ ــاع األشـ ـ ـج ـ ــار .وه ــي
اإلجابة نفسها التي قالها عدد من
ً
املوجودين هناك ،نقال عن «وعد من
الريس عيتاني» (رئيس البلدية).
هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـت ـن ــاق ــض ومـ ـ ــا ي ـقــولــه
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ل ـج ـه ــة «اسـ ـتـ ـح ــال ــة زرع
األش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
مـ ــوجـ ــودة ف ـ ــوق م ـب ـنــى املـ ـ ـ ــرأب ،ألن
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى ت ـق ـن ـيــات
حـ ّـســاســة» ،على حـ ّـد تعبير الخبير
فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط الـ ـحـ ـض ــري ل ـي ـفــون
تلفزيان ،الفتًا الى أن مشروعًا كهذا
ّ
صحي للمدينة ،لكونه ُي ّ
غيب
«غير
املـجــال الحيوي الــذي كــانــت تتيحه
الحديقة».
ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ُيـ ـع ّـ ّـد
ّ
«صحيًا» أيضًا ،وفق تلفزيان ،ألنه
يقضي بإدخال سيارات إلى حديقة
عـ ّ
ـامــة« ،إذ يجب أن يـكــون الــوصــول
ً
ُ
ّ
الى الحدائق العامة سهال وميسرًا

ُ
للمشاة الراغبني في التوجه سيرًا
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام مـ ــن س ـ ـكـ ــان امل ـن ـط ـقــة
وأهلها».
ّ
ّأمـ ـ ـ ــا األهـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـ ـ ــإن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
امل ـشــاريــع «ال ُيـعــالــج مـســألــة السير
ف ــي امل ــدي ـن ــة ،ألن ــه ال يـتـضـ ّـمــن رؤي ــة
شــام ـلــة تــرت ـبــط بــإن ـشــاء حــركــة نقل
عام مع بيروت الكبرى».
ّ
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد أن
رئـيــس بلدية بـيــروت كــان قــد أعلن،
ّ
ف ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ــاط املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ــن خ ــط ــة
ّ
املجلس البلدي لحل ُمشكلة السير
مبان
في العاصمة ،تقضي بإنشاء
ٍ
مل ــواق ــف ال ـس ـي ــارات (م ــن شــأن ـهــا أن
تـ ّ
ـؤمــن  1850مــوقـفــا) .حينها ،أعلن

عيتاني أنــه مــن ضمن هــذه املباني
سيكون مبنى تحت حديقة املفتي
خ ــال ــد وآخ ـ ــر ت ـح ــت ح ــدي ـق ــة الــرم ـلــة
البيضاء.
ُ
ووفـ ـ ـ ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـسـ ـتـ ـق ــاة مــن
ّ
البلدية آن ــذاك ،ف ــإن امل ـ ُشــروع املزمع
إنشاؤه تحت حديقة املفتي (العقار
 202املصيطبة) يقضي بإنشاء أربع
طبقات تستوعب  440موقفًا مع 69
مــوق ـفــا ف ــوق األرض ،ف ـي ـمــا يـقـضــي
املشروع املزمع إنشاؤه تحت حديقة
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــا بـتـشـيـيــد طـبـقـتــن
للمواقف تستوعبان  176سيارة.
وقتها ،أثارت هذه الخطة انتقادات
تـنـسـجــم وم ــا ق ــال ــه ت ـل ـفــزيــان لجهة
التأثير على املـجــال الحيوي وعــدم

ّ
املــؤرخ حــاق ،حامل لقب «السادات
ب ـي ـهــم ال ـع ـي ـتــانــي» الـ ــذي س ـكــن ذلــك
الحي في بداياته.
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ك ـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــؤال
املعكوس ألهالي الشارع والعابرين
فيه :من هو بيهم العيتاني؟ لكن ،لم
يـكــن بـمـقــدور أح ــد أن يـجـيــب .فمنذ
سنوات طويلة ،لم يعد ناس شارع
ٍ
الـســادات أنفسهمّ .
تغيرت الــوجــوه،
ومــن كــان يـعــرف التسمية األصلية
شاخ ثم مات .فيما البقية يتغيرون
كل يوم .يأتون ثم يرحلون .يستعيد
الـ ـح ــاق ق ـص ــة ال ـ ـشـ ــارع لـتـصـحـيــح
«ال ـخ ـطــأ الـ ــذي يـعـيــد الـتـسـمـيــة إلــى
ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري ،وه ـ ــو مـ ــا ص ــار
دارجـ ـ ـ ــا لـ ـ ــدى ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األجـ ـي ــال
امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة» .لـ ـك ــن ،أنـ ـ ــور الـ ـس ــادات
ال ع ــاق ــة لـ ــه ب ـك ــل ذلـ ـ ــك .كـ ــل مـ ــا فــي
األمر ،أنه… مذ صار هناك إسفلت،
انقطعت سيرة السادات «األصلي»،
وحـلــت مكانها سـيــرة أخ ــرى .يــروي
ال ـحــاق أن مــا قـبــل «ال ـخ ـطــأ» ،حمل
الـ ـش ــارع اسـ ــم م ـح ـمــد أفـ ـن ــدي بـيـهــم
ال ـع ـي ـت ــان ــي ،وه ـ ــو أح ـ ــد وج ـ ـهـ ــاء آل
بيهم العيتاني .كان ذلك في العهد
العثماني عندما حمل «محمد بيهم
أفندي» لقب السادات «كونه كان من
أهل الخير» .وكــان لعائلته دور في
ذلك ،فوالده «كان يملك امبراطورية
تجارية ويتميز وأوالده بالوجاهة
والـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى» .وب ـ ــامـ ـ ـت ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــم ل ـت ـل ــك
األمـبــراطــوريــة «وال ـتــي ذاع صيتها
ووصـ ـ ـل ـ ــت ب ـض ــائ ـع ـه ــا إلـ ـ ــى ج ـم ـيــع
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة وج ـم ـي ــع امل ــدن
الـ ـع ــربـ ـي ــة (دم ـ ـش ـ ــق ،ح ـ ـلـ ــب ،حـ ـم ــاه،
الـ ـق ــاه ــرة ،االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،بـ ـغ ــداد…)
وبعض دول أوروبا (من فرنسا إلى
بــريـطــانـيــا وإيـطــالـيــا وإسـبــانـيــا…)
صــار آل بيهم العيتاني وجهاء في

املنطقة ومقصدًا للكثيرين».
فــي ذلــك الـحــن ،كــان العيتاني األب
يـسـكــن ف ــي ق ـص ـ ٍـر ف ــي مـنـطـقــة زق ــاق
البالط .وكان لذلك القصر حكاية مع
الناس تتكرر «كل يوم خميس» ،إذ
كــان البيارتة «الــذيــن يجلسون إلى
امل ـقــاهــي فــي ســاحــة ال ـســور (ســاحــة
ريـ ــاض ال ـص ـلــح ح ــال ـي ــا) يــاح ـظــون
يوم الخميس زحمة ناس متوجهني
إلــى حــدود القصر في زقــاق البالط.
وع ـن ــدم ــا كـ ــان أحـ ــد ي ـس ــأل إلـ ــى أيــن
ي ــذه ــب ه ـ ــؤالء ،يــأت ـيــه الـ ـج ــواب إلــى
بـ ّـي ـهــم ال ـع ـي ـتــانــي» .وكـ ــان ّاملـقـصــود
ب ـب ـ ّـي ـه ــم «أب ـ ـ ــوه ـ ـ ــم» ،إذ ك ــن ــي ب ــأب ــو
ال ـف ـقــراء .ه ـكــذا ،ص ــار ال ـجــواب يأتي
تـلـقــائـيــا ك ــل ي ــوم خـمـيــس «راي ـحــن
عـنــد بـ ّـيـهــم» .مــن هـنــا ،أخــذ آل بيهم
العيتاني لقبهم «الــذي ال يعطى إال
للوجهاء» .وكانوا فرع الوجهاء في
عــائـلــة الـعـيـتــانــي ،قـبــل أن ينفصال
عــائـلـتــن :بـيـهــم والـعـيـتــانــي ،تمامًا
ك ـم ــا ك ـ ــان آل الـ ـح ــص ف ــرع ــا مـ ــن آل
العيتاني ،قبل أن يصبحا عائلتني
أيضًا.
مــن زق ــاق ال ـبــاط ،انتقل فــرع مــن آل
بيهم العيتاني إلــى مــا بــات يعرف
الـيــوم بـشــارع ال ـســادات .هـنــاك ،بنى
م ـح ـم ــد أف ـ ـنـ ــدي ب ـي ـه ــم فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
التي كانت رملية قصرًا على «ربوة
م ــن املـنـطـقــة ت ـعــرف ال ـي ــوم بمنطقة
قــري ـطــم ،ح ـيــث ك ــان مـبـنــى ال ـس ـفــارة
ال ـس ـع ــودي ــة ق ــديـ ـم ــا» .وهـ ــو ال ـقـصــر
الــذي اشـتــراه فــي عشرينيات القرن
امل ــاض ــي آل ال ـ ــداع ـ ــوق ،وص ـ ــار آخ ــر
حــدود شــارع ال ـســادات .عندما بنى
محمد أفندي قصره ،كــان ينزل من
هناك بعربة ّ
تجرها الخيول ومعها
عـ ــربـ ــات أخـ ـ ــرى ويـ ـم ــر فـ ــي الـ ـش ــارع
الرملي« ،وكان البيارتة يتجمهرون
ويـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون أتـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادات ب ـي ـهــم
ال ـع ـي ـت ــان ــي» .ب ـع ــده ــا ،ح ـم ــل مـحـمــد
أف ـن ــدي لـقـبــا إضــاف ـيــا ،ب ـعــدمــا صــار
ً
«م ـم ـثــا ملــديـنــة ب ـيــروت فــي مجلس
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوثـ ــان الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي ف ــأض ـي ــف
إل ــى وجــاه ـتــه ومـكــانـتــه الـسـيــاسـيــة
واالجـتـمــاعـيــة والـتـجــاريــة» .وكــانــت
امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي س ـك ــن ع ـن ــد ربــوت ـهــا
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادات راق ـ ـي ـ ــة ال ي ـس ـك ـن ـه ــا إال
الــوج ـهــاء واألغ ـن ـي ــاء ،قـبــل أن تــأتــي
الـكـلـيــة ال ـس ــوري ــة اإلن ـج ـي ـل ـيــة ،الـتــي
صارت تعرف في ما بعد بالجامعة
ّ
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ،ل ـت ـعــزز هــذا
«الـ ــرقـ ــي» .م ـ ـ ــذذاك ،صـ ــار «ال ـت ـم ـلــك»
فيها حـكـرًا على األغـنـيــاء والتجار.
ويـ ـ ــروي الـ ـح ــاق أن «ه ـ ــذه املـنـطـقــة

م ـع ــال ـج ــة أزمـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــر ،إذ أج ـم ــع
ع ــدد م ــن خ ـب ــراء الـتـخـطـيــط املــدنــي
عـلــى خ ـس ــارة الـحــديـقــة ل ـجــزء كبير
م ــن م ـســاح ـت ـهــا ب ـعــد إنـ ـش ــاء مــوقــف
تحتها (إنشاء منحدرات ومصاعد
وغـ ـي ــره ــا) ،وعـ ـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة إع ـ ــادة
ال ـب ـي ـئــة ن ـف ـس ـهــا ل ـل ـش ـجــرة ف ــي ح ــال
أزيـلــت الحديقة وأعـيــد زرعـهــا فوق
ً
ّ
اإلسـمـنــت ،فضال عــن زي ــادة التلوث
واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .وقـ ـ ـ ــد خ ـ ـلـ ــص هـ ـ ــؤالء
ّ
يومها الــى اعتبار أن خطة البلدية
هــي بـمـثــابــة دع ــوة لـلـسـكــان لــدخــول
ال ـع ــاص ـم ــة ب ـس ـي ــارات ـه ــم ال ـخ ــاص ــة.

(راجـ ـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،اإلثـ ـ ـن ـ ــن 18
شباط « ،2019بلدية بـيــروت :دعــوا
ّ
السيارات تأتي ّ
إلي!»).
ّ
ُي ـش ــار إل ــى أن ــه سـبـقــت ه ــذه الـخـطــة
ُ
«مشاريع مماثلة» كانت تخطط لها
بلدية بيروت ،كإنشاء مرأبني تحت
حــدي ـق ـتــي ال ـي ـســوع ـيــة وال ـس ـي ــوف ــي،
قـ ـب ــل أن ت ـ ـتـ ــراجـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ـف ـعــل
االعـ ـت ــراض ــات ال ـش ـع ـب ـيــة .ف ـمــا ال ــذي
ّ
متمسكة بهذا
يجعل بلدية بيروت
الـنـهــج ال ــذي يـغـيــب فـيــه التخطيط
املــدي ـنــي االس ـتــرات ـي ـجــي؟ خصوصًا
ّ
أن تكلفة هــذه املشاريع تفوق كلفة
مشروع نقل عام متكامل؟
ّ
وفيما تردد أن كلفة «خطة» املجلس
ملواقف السيارات تناهز  30مليون
ُ
دوالر ،تـفـيــد مـعـلــومــات «األخ ـب ــار»
ّ
ّ
ب ــأن بلدية بـيــروت كــانــت قــد حولت
ف ــي ك ــان ــون األول عـ ــام  2018أك ـثــر
م ــن  8م ــاي ــن دوالر أمـ ـي ــرك ــي ال ــى
م ـج ـل ــس اإلن ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ــذي
ق ــام بـتـلــزيــم م ـش ــروع مـ ــرأب حــديـقــة
امل ـف ـت ــي خ ــال ــد .ال ــاف ــت أن امل ـت ـعـ ّـهــد
الــذي فــاز باملناقصة قـ ّـدم سعرًا أقل
بـنـسـبــة  %46م ــن الـسـعــر ال ــذي كــان
قد وضعه االستشاري .وعلى الرغم
م ــن «ال ــري ـب ــة» ال ـتــي أب ــداه ــا أع ـضــاء
ّ
ّ
امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ،إل «أن عـيـتــانــي
م ـضــى بــال ـع ـقــد ب ـعــد أس ـب ــوع ــن مــن
دون أن يلتفت إل ــى االع ـتــراضــات»،
على ّ
حد تعبير مصادر في البلدية.

السادات هو محمد
أفندي بيهم العيتاني
الذي امتلك امبراطورية
تجارية وصلت
بضائعها الى أوروبا

البلدية للحديقة
إهمال
ّ
لسنوات مهد لخلق
مزاج عام ينظر إلى
المشروع كخالص
لتحقيق التأهيل
المنشود

لبنان
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كــانــت فــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي وأوائ ــل
عـ ـه ــد اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب الـ ـف ــرنـ ـس ــي أغ ـل ــى
م ــن ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق وك ــان ــت مصيفًا
للبيارتة األغـنـيــاء ،فيما متوسطو
الحال كانوا يصطافون في منطقة
األوزاعي عند شاطئ البحر».
في القرن التاسع عشر ،حمل الشارع
اسم السادات نسبة الى محمد بيك
أفندي .يومها سماه الناس ّ
وكرسوه
قبل أن تأتي البلدية في عشرينيات
القرن املاضي لتثبت ذلك .لكنه ،في
الفترة الالحقة ومــع غياب الوجوه
الـكـثـيــرة ال ـتــي تـحـفــظ ذاكــرت ـهــا تلك
السيرة ،حصل الخطأ وصار واقعًا.
م ــن ه ـنــا ،أرس ــل ال ـح ــاق كـتــابــه إلــى
ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ل ـت ـص ــوي ــب األم ـ ــور
ً
ووضــع اإلســم كــامــا على اللوحات
التعريفية في الشارع .وأسند كتابه
إلــى جملة من الوثائق ،منها صور
عـ ــن مـ ــراسـ ــات ووثـ ــائـ ــق م ــوج ــودة
فــي س ـجــات املـحـكـمــة الـشــرعـيــة في
ب ـي ــروت وف ــي ال ـب ـلــديــة ،وم ــراس ــات
خــاصــة آلل بـيـهــم الـعـيـتــانــي يــوجــد
قسم كبير منها في مكتبة الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وي ـش ـي ــر
بعضها إلى وجود سوق سابق في

صورة للرسام مصطفى فروخ تضم السادات بيهم :عمر بك بيهم
ونجليه محي الدين بك وخالد بك في حرج بيروت

وســط بيروت باسم ســوق السادات
بـيـهــم .وس ـبــق ك ـتــاب ال ـح ــاق كـتــاب
بعثت بــه جمعية آل العيتاني إلى
ب ـلــديــة ب ـي ــروت تـطـلــب األمـ ــر نـفـســه.

أكثر من ثمانية ماليين دوالر تبلغ كلفة إنشاء المرأب (مروان طحطح)

وق ــد ع ــرض طـلــب الـتـصــويــب مرتني
في جلسات املجلس البلدي ،وأرجئ
لوجود ملفات طارئة ،على أن يطرح
قريبًا لتصحيح هذا الخطأ.

