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محطات

ضد الحريري كانت مختلفة ،وهي
ال�ت��ي دفعته إل��ى خ��وض انتخابات
املهندسني ع��ام  ،1996وك��ان
نقابة
ّ
ي �ن ��وي ال� �ت ��رش ��ح إل� ��ى االن �ت �خ��اب��ات
ال �ب �ل��دي��ة ع� ��ام  .2004وج� � ��وده على
رأس ن �ق ��اب ��ة امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ،والح �ق ��ًا
على رأس هيئة امل�ع�م��اري�ين العرب
أض� � ��اف ال �ك �ث �ي��ر إل � ��ى امل��ؤس �س �ت�ي�ن.
ّ
يذكر فياض بمؤتمر «القدس اآلن:
املدينة والناس تحديات مستمرة»
ال��ذي ش��ارك في تنظيمه ،ثم نشرت
وق��ائ �ع��ه ف��ي ك �ت��اب ص ��در ب��ال�ت��زام��ن
م��ع ان��دالع االنتفاضة الفلسطينية
ال �ث��ان �ي��ة ع ��ام  .2000ق�ب�ل�ه��ا ،ش ��ارك
فياض في تنظيم مؤتمر عن «إعادة
إع �م��ار امل� ��دن ب �ع��د ال � �ح ��روب» ،وه��و

ّأول ن �ش��اط ي �ق��وم ب ��ه س �ل�ام نقيبًا
للمهندسينت ،وكان مناسبة لوالدة
عالقة شخصية بني الرجلني.
يحرص فياض على القول إن سالم،
كان خالل األيام الثالثة التي يخضع
ّ
يصر على
فيها للعالج الكيميائي،
ال�ع�م��ل واإلن �ت ��اج ألن ج�س�م��ه يكون
ن�ش�ي�ط��ًا ،وألن ��ه ي�ع��رف أن��ه سيتعب
ب�ع��ده��ا ول ��ن ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ق �ي��ام ب��أي
م �ج �ه��ود« .ك � ��ان ذل� ��ك ق �ب��ل أن ي �ق� ّ�رر
التوقف عن العالج ألنه عرف أنه لم
يعد ّ
يسبب له إال األلم».
ليس هذا القرار الوحيد الذي انتهى
إليه سالم .ابن بيروت الجميلة كان
ق��د فقد األم��ل م��ن مدينته« .بيروت
خلص انتهت» .من دون ّ
تردد ،أجاب

عن سؤال «األخبار» له عن مستقبل
العاصمة (http://www.al-akhbar.
ّ
 .)66089/com/nodeل � ��م ي �ف��ك��ر
ب��اإلج��اب��ة .ب ��دأ ك��أن��ه ت��وص��ل إل�ي�ه��ا
منذ وقت ،ولم يعد يجد مشكلة في
إعالنها .حسم املعماري الثمانيني
أم� � � ��ره ،م� �ن ��ذ اك� �ت� �ش ��ف أن � ��ه ل� ��م ي�ع��د
ي �ح� ّ�ب ال �خ��روج م��ن م�ن��زل��ه الجميل
ال �ك��ائ��ن ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ط��رك �ي��ة في
زق��اق البالط ،ليجد بناية من عشر
طبقات مرتفعة في وجهه ،كما قال
لنا يومها .الرجل الذي كان عضوًا
ف��ي امل�ج�ل��س األع �ل��ى للتصميم في
وزارة التصميم ( 1961ــ  ،)1977ومن
الفريق التأسيسي ملجلس اإلنماء
واإلعمار في السنوات الست األولى

م��ن ب��دء أع�م��ال��ه ( 1977ـ�ـ  ،)1983لم
ي�ن�ج��ح ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ح�ل�م��ه بتغيير
املخطط التوجيهي ل�ب�ي��روت ال��ذي
يعود إلى عام  ،1954وال في تطبيق
ال�خ�ط��ة ال�ش��ام�ل��ة لترتيب األراض ��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ب�ك��ل ث�ق��ة ي �ق��ول« :ال أم��ل
أب� � �دًا ب �ع��د ف ��ي ت�ص�ح�ي��ح امل� �س ��اوئ.
ه� � �ن � ��اك ت � � �م� � � ّ�دد ع� � �ش � ��وائ � ��ي م �ن �ظ��م
ّ
وت �ج �ه �ي��زات ال ت�س�ت��وع��ب ك ��ل ه��ذه
الكثافة».
ال� � �ي � ��وم ي� ��رح� ��ل ع� ��اص� ��م س� �ل� ��ام .ف��ي
استعراض ملسيرته ،يبدو واضحًا
أن هذا «البيك» األرستقراطي خاض
أبرز معارك الفقراء ...لكنه لم ينجح
في تحقيق الكثير من االنتصارات
فيها.

ان�ف�ت��اح��ه ال�ك�ب�ي��ر ،تعلق ب ��األرض»،
ي�ع�ل��ق ص��دي �ق��ه « :ش �ك �ل��ه ان�ك�ل�ي��زي
وروحه عربية » ،إذ يصفه أصدقاؤه
بـ «الجنتلمان اإلنكليزي».
ّ
اختارت عائلته أن ُيصلى عليه في
ج��ام��ع ال�خ��اش�ق�ج��ي ،ال ��ذي صممه.
ويشرح نجم أن عملية البناء كانت
ت�س�ت��دع��ي تلبية ال��وظ�ي�ف��ة الدينية
ضمن التراث االسالمي ،مضيفًا إن
«س�لام ك��ان يواجه تحديًا للخروج
ب�ت�ص�م�ي��م ع �ص��ري ي�ح��اك��ي زم �ن��ه».
وكانت النتيجة «جامع غير شكل».
ج��ام��ع ل��م ي �ع��رف ال �ق �ب��ة ال�ح��دي��دي��ة
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ،واس � �ت � �ع� ��ار ع �ن��اص��ر
ال�ع�م��ارة التراثية ف��ي ق��ال��ب حداثي
ّ
معاصر .يمل نجم من الحديث عن
العمارة ليعود إلى عاصم اإلنسان،
«ال �ث ّ��ورج��ي ال ��ذي رف ��ض اإلغ� ��راءات
وف ��ض ��ل م �ص �ل �ح��ة ب� �ي ��روت راف �ض��ًا
ال ��وق ��وف م ��ع س��ول �ي��دي��ر» .وي�ع�ل��ق:
«ت�س�ت�ط�ي�ع�ين ال �ي��وم رؤي ��ة ال�ج��ام��ع
وال� �ك� �ن �ي� �س ��ة م� ��ن دون ن ��اس �ه �م ��ا».

ً
يتابع «كان رجال متجددًا وصاحب
موقف».
ت�ت�ك��رر ال �ص �ف��ات ،لكنها تحمل في
ك��ل م��رة ب�ع�دًا ج��دي �دًا .ل��دى ال�س��ؤال
ع� � �ن � ��ه ،ي� � �ب � ��دو أص� � � ��دق� � � ��اؤه ك ��أن� �ه ��م
ي� �ح ��اول ��ون اس� �ت ��رج ��اع ب �ي��ت ش�ع��ر
نادر .يبتسمون ويتساءلون إن كان
الوقت يكفي للحديث عنه.
ّ
مر العمر وال يزال تالمذته يتذكرون
عاصم األستاذ والصديق الذي كان
ي��دع��وه��م دائ �م��ًا إل ��ى ب�ي�ت��ه .ويلفت
خليل خ ��وري إل��ى أن زوج ��ة س�لام،
فاسيليكي اليوس ،كانت أول امرأة
تدرس الهندسة املعمارية .يتحدث
كيف كان يدفع تالميذه إلى األمام،
ومنهم ج��اد تابت املقيم حاليًا في
ف��رن �س��ا .ق ��ال ل ��ه« :ي �ج��ب أن تشعر
ب��ال�ل��ذة ف��ي ك��ل ش��يء ت�ق��دم��ه» .كسر
سالم الحاجز بينه وبني طالبه ،في
وقت «كنا نخاف فيه املعلم».
ل��م يكن املهندس عبد الحليم جبر
تلميذه ،بل ّ
تعرف عليه في النقابة

ال�ت��ي ك��ان ناشطًا فيها ح�ين تولى
س �ل ��ام رئ� ��اس � �ت � �ه� ��ا .ي� � �ق � ��ول« :ص � ��ار
املهندس يشعر بأن لديه مرجعية».
ي�ت��ذك��ر م��ؤت�م��ر ال �ق��دس ال ��ذي نظمه
م��ع م�ج�م��وع��ة ع �م��ل ض �م��ت خمسة
أش� � �خ � ��اص ،وش � �ه� ��د ال � �ل � �ق ��اء األول
ب�ي�ن م �ح �م��ود دروي � � ��ش وم��ارس �ي��ل
خ�ل�ي�ف��ة ،ب �ه��دف ت��وع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين
ع� �ل ��ى ت� �ه ��وي ��د ال� � �ق � ��دس م � ��ن خ�ل�ال
امل�س�ت��وط�ن��ات والتخطيط املمنهج
ل �ع��زل امل� ��دن ع ��ن ب�ع�ض�ه��ا ال�ب�ع��ض.
ويشرح أن عاصم كان ضمن أولئك
امل �ه �ن ��دس�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ارت � � � ��أوا وض ��ع
ه��وي��ة م �ع �م��اري��ة ل �ل �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة
م��ا بعد االن �ت��داب ،مثله مثل هنري
إده ورفعت الجادرجي .ويلفت إلى
أن��ه «ع ��رف ك�م�ع�م��اري ك�ي��ف يعكس
الوقت».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي �ل �ف��ت امل� �ه� �ن ��دس ن��دي��م
ّ
نمور إلى أن سالم كان الوحيد الذي
اق �ت��رح إع ��ادة م �ش��روع ال �ق��رى وامل��دن
املدمرة وفق تنظيم مدني على غرار

أوروب� ��ا ،ال�ت��ي أع ��ادت تنظيم مدنها
ب �ع��د ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة وف��ق
م �ش ��روع م ��ارش ��ال ع �ل��ى ن �م��ط أح�ل��ى
م �م��ا ك � ��ان .ي �ع ��دد إن � �ج� ��ازات ال ��رج ��ل،
منها ت��رم�ي��م آث ��ار دي��ر ال�ق�م��ر وقصر
ب �ي��ت ال ��دي ��ن وم �ق��ر امل �ط��ران �ي��ة ف�ي�ه��ا.
ويشير إل��ى أن��ه ك��ان يعد مخططات
توجيهية في كافة املناطق اللبنانية،
بهدف املحافظة على البيئة والتراث.
ويضيف «استطاع تحويل العمارة
إلى عامل إضافي في محيطها».
رف � ��ض س �ل��ام أخ � �ي � �رًا زي � � ��ادة ع��وام��ل
االستثمار .يعلق نجيم« :ك��ل ما هو
خطأ يرفضه سالم» .ال تعكس مالمح
س�ل�ام ال�ع��اب�س��ة داخ �ل��ه .ب ��دأت عالقة
مالك م��روة به من خالل بناته ،وقرر
إطالق اسم «( »smileyمبتسم) عليه،
ألنه لم يكن يبتسم .ولبسه االسم.
مات «املبتسم» فجر أمس تاركًا وراءه
ً
سيال من تصاميم ترسم بيروت كما
أحبها س�لام ،وكرهها اآلخ��رون .قال
ّ
كل شيء ومشى.

مواليد بيروت .1924
ت� �خ � ّ�رج م ��ن ج��ام �ع��ة ك �م �ب��ردج إن �ك �ل �ت��را في
الهندسة املعمارية .1950
شارك في تأسيس قسم الهندسة املعمارية
في الجامعة األميركية في بيروت مع ريمون
غصن عام  ،1954وقام بالتعليم فيه بصفة
أستاذ مشارك لغاية .1977
زاول مهنة الهندسة في مكتبه الخاص منذ
عام .1956
ع �ض ��و ف� ��ي «م �ج �ل ��س ال �ت �ص �م �ي��م األع� �ل ��ى»
و«املجلس األعلى للتنظيم املدني» ( 1962ـــــ
.)1977
عضو اللجنة الرباعية إلع��ادة إعمار وسط
بيروت (1977ـــــ .)1986
ن��ائ��ب رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ت��وس �ي��ع م��رف��أ ب �ي��روت
وتطويره ( 1972ـــــ .)1986
نقيب املهندسني اللبنانيني (1996ــ .)1999
رئيس هيئة املعماريني ال�ع��رب 1998ـ2001
(اتحاد املهندسني العرب).
ح ��از درع وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف��ي أي �ل��ول 2012
ت �ق��دي �رًا ل �ع �ط��اءات��ه ف��ي م �ج��ال ح �م��اي��ة أب�ن�ي��ة
بيروت التراثية.
عضو ف��ي لجنة «متحف س��رس��ق» ،ويعمل
ف��ي جمعية «أب�س��اد» املهتمة بالحفاظ على
التراث املعماري.
من إنجازاته:
ّ
صمم بناية بان أميركان ،وبنك إنترا ،وسرايا
ُ
ِّ
صيدا وال�س�ف��ارة العراقية التي ف��ج��رت عام
 ،1982ووزارة ال �س �ي��اح��ة وم �ب �ن��ى اإلذاع � ��ة،
وم�ن��زل ال��رئ�ي��س كميل شمعون ف��ي منطقة
السعديات ،ومبنى مجلس الوزراء الذي صار
مقرًا لوزارة الداخلية.
تحفظ ل��ه ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��دس�ين أن��ه ع�م��ل خ�لال
واليته نقيبًا على استصدار القانون الجديد
والنظام الداخلي للنقابة.
من مؤلفاته:
ف��ي امل��دي �ن��ة وال �ع �م��ارة ـ �ـ اإلع �م��ار وامل�ص�ل�ح��ة
العامة (.)1995
باملشاركة مع آخرين :إعمار بيروت ــ الفرصة
الضائعة (.)1992
منهجية إع �م��ار ب �ي��روت ـ �ـ أب �ح��اث أول �ي��ة في
السبل الصحيحة والبدائل املقترحة (.)1995

المعركة األخيرة
ف��ي أي �ل��ول ال �ف��ائ��ت ،ك ��ان ع��اص��م س�ل�ام ّأول
ال�ح��اض��ري��ن للمؤتمر ال�ص�ح��اف��ي ال ��ذي عقد
ف��ي ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��دس�ين رف �ض��ًا مل��ا أط �ل��ق عليه
«ط ��اب ��ق امل �ي �ق��ات��ي» .ل ��م ي �ب��د ع�ل�ي��ه ال �ت �ع��ب وال
امل��رض ،بل ك��ان مستعدًا للدفاع عن قناعاته
بشأن التنظيم املدني والتعاطي الخاطئ من
الدولة .لم يكد املؤتمر ينتهي حتى سارع إلى
التقاط امليكروفون ّ
ليقدم مالحظاته وينتقد
امل�ش��روع .وك��ان��ت «األخ �ب��ار» آخ��ر م��ن حصل
م�ع��ه ع�ل��ى م��وق��ف م��ن م �ش��روع زي� ��ادة عامل
االس�ت�ث�م��ار ،وك ��ان آخ��ر م��ا اق�ت��رح��ه (http://
 )166314/www.al-akhbar.com/nodeأن
«ت�ج�ب��ي ال��دول��ة م��ن األم�ل�اك ال�ب�ح��ري��ة لتحقق
إيرادات تحتاج إليها» .قبلها شارك في حركة
ّ
فسجل له
«مشاع السترداد األمالك العامة».
الناشطون دقيقتني بثتا على موقع «يوتيوب»
االل�ك�ت��رون��ي (http://www.youtube.com/
.)watch?v=Jn-qX3r5mds

