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ول العالم

عشر سنوات عشرة فروع ...معايير ثابتة
بدأ مطعم الساحة ببيت جاهز ُأ ّ
عد لخدمة الرواد،
وت� ّ
�وس��ط «ت� � ّ�راس» ،تنتشر على جوانبه خيم من
القش ،وبضع شجرات هنا وهناك ،وكل هذا برأس
مال محدود ،يقول مكة.
ومن ثم بدأ املشروع ّ
يمول نفسه بنفسهّ ،
مارًا بثالث
ً
عشرة مرحلة من التطوير والتعديل ،وص��وال إلى
ناد صحي ورياضي ،منذ أسابيع ،يشمل
افتتاح ٍ
مسابح وحمامات عربية وتركية ومغربية.
وم ��ع ك��ل ه ��ذا ال �ت �ط��ور وال �ت �ع��دي��ل وال �ت � ّ
�وس ��ع ،ف��إن
امل �ش��روع ،بحسب م�ك��ة ،ل��م يكتمل ب�ع��د ،ف�لا ي��زال
الطموح ف��ي ال��وص��ول إل��ى قرية سياحية مكتملة
العناصر ،على الرغم من أن املساحات املحيطة لم
تعد تسمح بهذا التوسع ،وخصوصًا مع ارتفاع
أسعار العقارات ،والتي كان وجود مطعم الساحة
أحد أهم عناصر ارتفاعها!
وت� ّ
�وس��ع امل �ش��روع ح��ول ال�ع��ال��م ،ف��ي أق �ط��ار عربية
ّ
وأجنبية عدة على حد سواء.
فبعد ف��رع لبنان ،ك��ان ف��رع قطر ،ث��م ال �س��ودان ،ثم
لندن .وتنقسم الفروع في هذه البلدان إلى قسمني،

أي إل��ى ف��رع�ين مستقلني :مطعم ال�ق��ري��ة التراثية
وفندق مستقل .ثم الفرع التاسع في دولة الكويت،
وقريبًا افتتاح الفرع العاشر في العراق.
مع اإلشارة إلى إمكانية افتتاح فروع غير رئيسية،
أكثر انتشارًا ،تحت عنوان «فرانشايز» ،أي تقريبًا
ام �ت �ي��از أو وك ��ال ��ة .وت �ح �ك��م ه ��ذه ال� �ف ��روع م�ع��اي�ي��ر
عمرانية مشتركة ،أصلها ت��راث القرية اللبنانية
ون�م��وذج�ه��ا امل �ع �م��اري ،م��ع م��راع��اة الخصوصية
الحضارية والعمرانية والتراثية للبلدان التي يتم
افتتاح الفروع فيها.
ك��ذل��ك ال تختلف معايير الصحة وس�لام��ة ال�غ��ذاء
وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى األب � �ع� ��اد ال �ب �ي �ئ �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والثقافية ،بني فرع وآخر.
ح �ت��ى امل �ع��اي �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة ه ��ي ن �ف �س �ه��ا ،ف�ه�ن��اك
ثابتة رئيسية في الئحة الطعام ،إذ تخلو من أية
مشروبات روحية ومأكوالت محرمة في الشريعة
اإلسالميةُ .ي ّ
طبق هذا املبدأ ،بالحرص نفسه ،في
الفرع األول في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وفي
عاصمة اإلنكليز ،لندن.
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