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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

الحفرة التي احدثها
سحب الرمول على
شاطىء الرملة البيضا
ويظهر فيها ّالمياه
الريس)
(تصوير نزيه

شاطئ الرملة البيضاء:

عقارات خاصة
على أمالك عامة

ُ
 1932أن مساحة شاطئ الرملة البيضاء كانت أكبر
عام
صادرة
خريطة
ظهر
ت
ّ
ّ
صخرية
هي عليه اليوم ،وأن جميع العقارات هناك لم تكن يومًا
بكثير مما ُ
ّ
بل ّرملية .وتظهر خريطة رسمية تعود إلى سنة  1965أن حدود العقارات
"المتصلة بالشاطئ" تقع تحت خط حدود البحر ،ما يعني أنها ملكًا عامًا
بحسب أحكام القوانين المرعية اإلجراء .هذه المستندات تبرر طرح التساؤالت
عن كيفية نشوء العقارات التي يزعم البعض أنها ملكية خاصة ،ويحصل
على تراخيص للبناء عليها
سينتيا بوعون *
بــدأت أعمال الحفر ونقل الــرمــول في
ال ـج ــزء الـجـنــوبــي م ــن شــاطــئ الــرمـلــة
ال ـب ـي ـضــاء اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـب ـنــاء منتجع
سياحي جــديــد" ،إدن بــاي ري ــزورت"،
على الـشــاطــئ الـعــام الــرمـلــي الوحيد
املتبقي فــي ب ـيــروت ،وس ــط استنفار
ال ـج ـم ـع ـيــات امل ــدن ـي ــة واس ـت ـي ــاء ّ
رواد
الشاطئ الذين يعتبرون املوقع جزءًا
م ــن األم ـ ــاك ال ـعــامــة ال ـب ـحــريــة .وأت ــت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـعــد أن ح ــرر محافظ
بـيــروت الـعـقــارات التابعة للـ"الشركة
العقارية السياحية ادن روك ش.م.ل".
( 3689ـ ـ ـ  3690ـ ـ  3691ـ ـ  )3692في
 ،2016آخـ ـذًا بـقــول أصـحــاب
ح ــزي ــران
ّ
ال ـع ـقــارات ّأن ـهــا "ع ـق ــارات خـ ّ
ـاصــة ألن

ّ
صخرية قبل أن تحط
طبيعتها كانت
الرمول عليها نتيجة توقف األعمال".
واقترن هذا القرار بتوقيع مالكي هذه
ال ـع ـقــارات األرب ـعــة تـعـ ّـهـدًا بـعــدم بناء
أعلى من متر واحد فوق سطح األرض
ف ــي ال ـع ـقــاريــن  3691و( 3692أي ما
يسمح به للطوابق السفلية) ،فيبقى
الـبـنــاء فــوق سطح األرض محصورًا
في الجزء الشمالي للعقار ،وذلك بعد
إجـ ــراء بـعــض ال ـت ـعــديــات عـلــى ملف
الترخيص .والالفت أن هذا املشروع،
الذي ال يختلف عن غيره من املشاريع
التي قضمت املساحات الواسعة من
األمالك البحرية في العاصمة ،كان قد
حـصــل عـلــى مــرســومــن استثنائيني
عـ ـ ـ ــام  2005و 2013يـ ـنـ ـفـ ـي ــان حــق
املواطنني في الولوج الى الشاطئ من

جهة ،ويتناقضان مــع نظام املنطقة
ّ
العاشرة والقوانني واملراسيم املتعلقة
بــالــواجـهــة الـبـحـ ّ
ـريــة مــن جهة أخــرى:
ف ــامل ــرس ــوم  2005/14814يـسـتـثـنــي
املشروع من شرط عدم تجاوز البناء
 5.5أمتار فوق مستوى طريق الجناح
ص ــدق
(ن ـ ـظـ ــام امل ـن ـط ـق ــة الـ ـع ــاش ــرة امل ـ ّ
باملرسوم  ،)1966/4811فيما يرخص
املــرســوم  2013/10900بإشغال قسم
م ــن األمـ ــاك الـعـمــومـيــة بـمـســاحــة 81
مترًا ّ
مربعًا من أجل إنشاء ممر سفلي
تحت الطريق العام بمساحة  44مترًا
مــربـعــا إلن ـشــاء جـســر ع ـلــوي للمشاة
ف ــوق الـطــريــق ال ـعــام يــربــط الـعـقــاريــن
 3687و( 3689الـ ـش ــاط ــئ ال ــرمـ ـل ــي)،
وه ـ ــذه ل ـي ـســت ّأول م ـ ـ ّـرة يـسـتـحـصــل
فيها مشروع سياحي على ترخيص
يـتـعــارض مــع ال ـقــوانــن ال ـتــي تحمي
األمـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة وت ـض ـم ــن ح ـقــوق
ال ـن ــاس ف ـي ـهــا ،ف ـي ـبــدو أن االسـتـثـنــاء
أصبح القاعدة في العاصمة.
كـثــرت التحليالت والنتيجة واح ــدة:
األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة أص ـب ـحــت ع ـق ــارات
خـ ّ
ـاص ــة والـ ـش ــاط ــئ الـ ـع ــام يـسـتـبــدل
ّ
ّ
ببناء مؤلف من  6طوابق وسفليي،
ّ
ّ
نهائيًا
ألن الـتـعـ ّـهــد لــم يـمـنــع الـبـنــاء
في الجزء املالصق للشاطئ؛ فالرملة

المستندات تؤكد أن
هذه العقارات هي في
الواقع شاطئ رملي
كيف نشأت هذه
العقارات إن كانت تصل
اليها المياه؟
خريطة عام 1932
تظهر أن مساحة
الشاطئ الرملي كانت
أكبر بكثير مما هي
عليه اليوم

الخريطة رقم  3الرملة البيضاء سنة  1965البحر كان يغطي جزء من عقارات الشاطئ

الخريطة
رقم  2الرملة
البيضاء
سنة 1932
تظهر مدى
الشاطئ
الرملي

ّ
ّ
وصخرية " في هذه
"خاص ّة
البيضاء
النقطة (لذلك رقنت االش ــارات) ولكن
ّ
"تبي وجود طبقة ّ
رملية" عندما أراد
املالك تهيئة األرض للبناء.
هناك رأي مختلف وله سنده العلمي:
ف ــاملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ت ـش ـي ــر الـ ـ ــى أن ه ــذه
العقارات هي في الواقع شاطئ رملي.
ّ
ّ
صخرية،
وحــتــى ولــو افترضنا أنها
ف ــإن ـه ــا ت ـب ـق ــى أمـ ــاكـ ــا ع ــام ــة ب ـحــريــة
بـحـســب الـ ـ ـق ـ ــرار 1925/144ألن مـيــاه
البحر تصل اليها (الخريطة رقم .)1

ّ
العامة
تحديد األمالك البحرية
وحمايتها

يـحـ ّـدد ال ـقــرار  144ال ـصــادرعــام 1925
ـام ــة ال ـب ـحــريــة ف ــي املـ ـ ّ
األم ـ ــاك ال ـع ـ ّ
ـادة
الـثــانـيــة ب ــ"شــاطــئ الـبـحــر حـتــى أبعد
مسافة يصل اليها املــوج فــي الشتاء
وشـطــوط الــرمــل والـحـصــى" ،وهــي "ال
ت ـب ــاع وال تـكـتـســب مـلـكـ ّـيـتـهــا ب ـمــرور
ال ــزم ــن" (امل ـ ـ ّ
ـادة األول ـ ــى) .إذًا الشاطئ
ّ
الرملي بكامله أمــاك عامة ،وإن كان
ُي ـس ـمــح بــإش ـغــالــه اس ـت ـث ـنــائـ ّـيــا ولـكــن
بـ ـش ــرط أن "تـ ـبـ ـق ــى األم ـ ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة
ال ـب ـح ــري ــة ب ــاس ـت ـع ـم ــال الـ ـعـ ـم ــوم وال
يـكـتـســب عـلـيـهــا ملـنـفـعــة أح ــد أي حق
ّ
يخول إقفالها ملصلحة ّ
خاصة" ،و"أن

