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مجتمع وإقتصاد

ّ
ال يـشــكــل االسـتـثـمــار املـطـلــوب عائقًا
لـ ــوحـ ــدة الـ ـش ــاط ــئ فـ ــي حـ ـ ــال وجـ ــود
ّ
يتوجب إبقاؤها مفتوحة
مساحات
لـلـعـمــوم" (املـ ــادة األول ــى مــن املــرســوم
ّ
 ،)1966/4810ف ـي ـم ــا يـ ـح ــظ ــر ه ــذا
املــرســوم البناء فــي املنطقة العاشرة
مــن ب ـيــروت حـتــى ولــو شملت أمــاكــا
ّ
خــاصــة .إال أن ه ــذا الـحـظــر ألـغــي في
املرسوم  1989/169الذي صدر خالل
الـحــرب عــن حكومة غير شرعية ولم
ّ
ّ
الرسميةّ ،
مما حث
ينشر في الجريدة
جـمـعـ ّـيـتــي "ن ـحــن" و"ال ـخ ــط األخ ـضــر"
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم م ــراج ـع ــة ل ـ ــدى مـجـلــس
ش ــورى ال ــدول ــة إلل ـغ ــاء امل ــرس ــوم غير
الـ ـش ــرع ــي وم ـف ــاع ـي ـل ــه ع ـل ــى األمـ ـ ــاك
ّ
القضية كفيل
البحرية ،والحكم بهذه
بحماية كافة شاطئ الرملة البيضاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مــن
الخريطة رقم  1عقارات االيدن روك حاليا

محاوالت االستثمار املتعاقبة وإلغاء
التراخيص الحديثة ووقف كل أعمال
البناء.
ول ـك ــن ،أب ـع ــد م ــن عـمـلـ ّـيــة الـتــرخـيــص
واالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ،تـ ـع ــود ق ـض ـيــة الــرم ـلــة
البيضاء الى أساس مبدأ خصخصة
الـعــام :فكيف ومـتــى نـشــأت العقارات
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ع ـلــى ش ــاط ــئ ع ـ ــام؟ وكـيــف
ّ
ّ
نـقـبــل ب ــاملـ ـب ــررات ح ــول مـلـكــيـتـهــا إن
كانت ال تكتسب بمرور الزمن؟

شاطئ الرملة البيضاء بين العام
والخاص

عرف شاطئ الرملة البيضاء ّ
تحوالت
جـ ّ
ـذري ــة ،إث ــر تـعــاقــب عـمـلـ ّـيــات الـضــم
والفرز منذ أربعينيات القرن املاضي،
ّ
بالواجهة
وتعديل املراسيم املتعلقة
ً
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ل ــزي ــادة االس ـت ـث ـمــار خــدمــة

ّ
املتمولني الكبار ،على حساب
ملصالح
ح ــق ال ـن ــاس الـطـبـيـعــي ف ــي الــوصــول
ال ــى الـشــاطــئ ،ويـظـهــر ذل ــك جـلـ ّـيــا في
م ـقــاربــة ال ـخ ــرائ ــط وال ـص ــور ال ـجـ ّ
ـويــة
بـتـسـلـســل .فــالـخــريـطــة الـ ـص ــادرة عن
سلطات االنتداب عام ( 1932الخريطة
رقـ ــم  )2ت ـظ ـهــر أن م ـســاحــة ال ـشــاطــئ
الــرم ـلــي كــانــت أك ـبــر بـكـثـيــر م ـمــا هي
ّ
عليه اليوم ،وأن عقارات ال ــ"إدن روك"
ل ــم ت ـكــن ي ــوم ــا ص ـخ ـ ّ
ـري ــة ،وك ــان ــت في
ّ
ّ
هـ ــذه ال ـح ـق ـبــة ش ــاط ـئ ــا رم ـل ــي ــا ع ــام ــا.
وأكبر دليل على ذلك الصور امللتقطة
للموقع الـيــوم ،إذ تــم اسـتـخــراج أكثر
مــن  5000متر ّ
مكعب مــن الــرمــل ،إلى
أن بدأت املياه تمأل الحفرة .ومن جهة
أخ ــرى ،نشأت هــذه الـعـقــارات األربعة
ّ
ّ
عملية إفــراز للعقار  2230املوثقة
عن
ف ــي ع ـقــد اإلفـ ـ ــراز وال ـض ــم واملـقــاسـمــة
بتاريخ  ،1949/12/28التي ّأدت الى
فرز العقار  2230الى  54قسمًا ،وهذا
العقد يحدد أن العقار  2230األصلي
ّ
ّ
يؤكد ّ
مرة
رملية" ،ما
محتواه "قطعة
أخ ــرى أن ع ـقــارات اإلدن روك شاطئ
رملي.
ّ
رسمية تعود إلى سنة
ّأما في خريطة
( 1965الخريطة رقم  ،)3فنرى تحديد
ح ـ ـ ــدود مـ ـي ــاه ال ـب ـح ــر (وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـق ــرار
 )1925/144ل ـث ــاث سـ ـن ــوات1933 :
–  1962و .1955وال ــاف ــت أن ح ــدود
ّ
ال ـع ـق ــارات "املــت ـص ـلــة بــال ـشــاطــئ" تقع
تحت خط حــدود البحر .وهنا نسأل
ال ـج ـه ــات امل ـع ـنـ ّـيــة ك ـيــف ن ـش ــأت هــذه
العقارات إن كانت تصل اليها املياه ،إذ
إنه عند تحديد الشاطئ ،تكون هناك
تراجعات ،لكن هذه التراجعات تضم
عمليًا العقارات .كذلك تظهر الصور
ّ
الـ ـج ـ ّ
ـوي ــة وخـ ــرائـ ــط م ــن ال ـســت ـي ـن ـيــات
موقع حائط الكورنيش البحري الذي
يفصل العقارات الخاصة عن األمالك
ال ـب ـحــريــة ال ـع ــام ــة .وت ـظ ـهــر ال ـخــرائــط
أن الحائط كــان يمر وســط العقارات
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(إدن روك) ،وكــانــت تصل إلـيــه املياه
كما ّ
حددت حدود البحر لعام .1955
عـلــى ض ــوء ه ــذه امل ـقــاربــة التاريخية
ملوقع الرملة البيضاء يبقى السؤال:
أل ـيــس ال ــرم ــل امل ــاص ــق لـلـبـحــر تحت
الكورنيش شاطئًا عـ ّ
ـامــا؟ وبالتالي،
أليس البناء على هذه العقارات يشكل
ّ
ّ
تعديًا على األمالك البحرية حتى ولو
ح ـص ــل امل ـ ـشـ ــروع ع ـل ــى رخ ـص ــة ب ـنــاء
ومراسيم استثنائية؟
مشروع "االدن روك" اليوم هو نموذج
إض ـ ــاف ـ ــي ع ـ ــن م ـ ـش ـ ــروع خ ـص ـخ ـصــة
الشاطئ العام على حساب السياسة
ُ
املــدنـ ّـيــة الـتــي تضمن بـقــاء املساحات
ّ
العامة في املدينة مفتوحة للتالقي،
ّ
أساسية لخلق مجتمع منصهر
وهي
ّ
ومتطور ،وبناء هذا املشروع سيفتح
الـ ـ ـب ـ ــاب ل ـخ ـص ـخ ـص ــة م ـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
ّ
الـشــاطــئ ،فتخسر بـيــروت متنفسها
العام الوحيد .لذلك على كل الجهات
ّ
ّ
مسؤولياتها للحفاظ
تحمل
املعنية
على شاطئ الرملة البيضاء واألمالك
البحرية العامة على كل املستويات:
ب ـلــديــة ب ـي ــروت وامل ـح ــاف ــظ واملـجـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ــدنـ ــي فـ ــي ش ــأن
تــرخـيــص ال ـب ـنــاء ،إض ــاف ــة ال ــى وزارة
أألش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــل ف ـ ــي مــا
ّ
يتعلق باستمرار أعمال الحفر ونقل
ً
الــرمــل مــن ع ـقــارات الـشــاطــئ ،وصــوال
ال ــى وزارة الـبـيـئــة املـعـنـيــة بــالـتـحــرك
ف ــورًا والـتــدخــل إليـقــاف هــذا املـشــروع
ل ـح ـمــايــة ش ــاط ــئ بـ ـي ــروت والـ ـث ــروات
اإليـ ـك ــول ــوجـ ـي ــة ،ف ـم ــا ي ـح ـصــل ال ـي ــوم
على الرملة البيضاء تشويه ممنهج
لطبيعة الــواجـهــة البحرية وجريمة
بـيـئـيــة ُ
وم ـ ُـدن ـ ّـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز .فــالـخـطــة
الشاملة لترتيب األراض ــي اللبنانية
املـ ـص ـ ّـدق ــة ب ــامل ــرس ــوم 2009 /2366
ّ
ّ
كمحمية وشاطئ
كرست هــذا املوقع
رمـ ـل ــي عـ ـ ــام مـ ـفـ ـت ــوح ل ـل ـج ـم ـيــع وم ــن
الضروري الحفاظ عليه.
* مهندسة وناشطة في جمعية «نحن»
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(هيثم الموسوي)

اضاءة

ممنوع الدخول
إلى «البارك» في زحلة
راجانا حمية
م ـم ـن ــوع ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك» .هـ ــذا،
ببساطة ،مــا قــررتــه بلدية زحـلــة ـ ـ معلقة
«ك ـ ـس ـ ـرًا» ل ـك ـت ــاب وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ــذي
«كسر» قــرارهــا القاضي بــإزالــة البسطات
مــن ال ـب ــارك ،مطالبًا بـعــودتـهــا إلـيــه «كما
كــانــت عـلـيــه ال ـح ــال ســاب ـقــا» .قـ ــرار وق ــرار
مضاد ال يصح معهما سوى السؤال عن
ُالقانون .ماذا يقول األخير؟
أقـ ـف ــل «الـ ـ ـب ـ ــارك» ف ــي م ــدي ـن ــة زحـ ـل ــة .مـنــذ
أول ّمــن أم ــس ،لــم يـعــد ه ــذا الـحـ ّـيــز ـ ـ وهــو
املتنفس ُشبه الوحيد ـ مفتوحًا أمام أبناء
املــديـنــة .أغـلـقــت أبــوابــه بـقــرار مــن البلدية
الـتــي اتـخــذتــه «مــرغ ـمــة» ،حـســب مــا يقول
نــائــب رئيسها أن ـطــوان أبــو يــونــس .وهو
قــرار «ال عــودة عنه ،على األقــل حتى هذه

مصادر الداخلية:
ّ
تدخلنا جاء من خلفيات
إنسانية ومعيشية

اللحظات» ،يتابع .فهنا ،في املدينة التي
تعيش على حافة «بركان» قد ينفجر في
ّ
أي لحظة ،لن يكون «البارك» هو الفتيل.
كــان يمكن أال يحصل كــل هــذا .أن ينتهي
الـخـبــر عـنــد «إزال ـ ــة بـلــديــة زح ـلــة ـ ـ معلقة
البسطات داخــل الـبــارك العمومي ،والتي
ّ
كــانــت مـقــررة مـنــذ أربـعــة أش ـهــر» ،غـيــر أن
«تــدخــل» وزارة الداخلية والبلديات ،أول
القاضي بإعادة بعض البسطات
من أمس،
ُ
إلــى املكان الــذي أزيـلــت منه« ،قلب األمــور
رأس ــا عـلــى عـقــب واض ـطــررنــا إل ــى اتـخــاذ
إجراء اإلقفال» ،يتابع أبو يونس.
قبل كتاب الوزير الذي لم تتبلغه البلدية
بعد ،ال بد من العودة إلى ما قبل أربعة
أشهر؛ إلى قرار البلدية بإزالة «البسطات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـغ ــل م ـ ـسـ ــاحـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــارك
العمومي» ،مستندة إلى سببني ّ
«أولهما
ّ
أن أصحابها ال يدفعون ما يجب عليهم
لقاء إشغالهم مساحات عامة ،وثانيهما
شكاوى األهالي الذين وجدوا أن البارك
الذين يأتون إليه لترفيه أطفالهم مجانًا،
ُّ
بات عبئًا عليهم» .حينذاك ،اتخذ القرار
ب ـنــزع ه ــذه «امل ـخ ــال ـف ــات» ،ول ـكــن «ج ــرى

التوسط لدينا من قبل البعض بتأجيل
هذه الخطوة ريثما تنتهي املهرجانات».
بعد انتهاء املهرجانات ،أعــادت البلدية
إحياء قرارها «حيث قمنا قبل ثالثة أيام،
عـنــد الـفـجــر ،وبـ ـم ــؤازرة ال ـقــوى األمـنـيــة،
بــرفــع م ـع ــدات امل ـخــال ـفــن ووض ـع ـهــا في
مخزن البلدية ،وذلك منعًا إلثارة بلبلة»،
ّ
يقول أبو يونس .غير أن األمــور لم تجر
كما كانت تأمل البلدية «إذ حضر بضعة
مـسـلـحــن إل ــى مـبـنــى الـبـلــديــة وضــربــوا
الـنــاطــور واع ـتــدوا على معداتهم للقول
إننا نحن من فعلنا ذلك» .لم تقف األمور
عند هذا الحد« ،إذ جاءنا كتاب املشنوق،
وال ــذي يــدعــو مــن خــالــه محافظ البقاع
الـقــاضــي أن ـط ــوان سـلـيـمــان إل ــى اإلي ـعــاز
لبلدية زحـلــة ـ ـ معلقة وتعنايل بــإعــادة
األكشاك الثالثة التي تمت إزالتها ومنح
أصحابها مهلة ثالثة أشهر فقط لتسوية
أوض ــاع ـه ــم م ــع ال ـب ـلــديــة واالس ـت ـح ـصــال
على التصاريح الالزمة ،وطلب املــؤازرة
إلى القطعة األمنية املعنية إلعادة الحال
إلى ما كان عليه».
هنا« ،فار التنور» ،يقول أبو يونس .فهذا
الـكـتــاب «ال ــذي وصلتنا ص ــورة عنه عبر
الــواتــس آب ولــم نتبلغه بعد ،ال نــرى منه
س ــوى الـخـلـفـيــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي انطلق
منها الوزير» .أما كيف؟ يقول أبو يونس
ّ
إن الـ ــوزيـ ــر ل ـف ــت إل ـ ــى أن «م ـ ــن يـحـتـلــون
األم ــاك الـعــامــة هــم جماعة مـيــريــام طوق
(زوج ــة الـنــائــب الــراحــل الـيــاس سـكــاف)».
ال يجد رأس الهرم في البلدية سوى هذا
الـتـفـسـيــر« ،وإال مل ــاذا لــم تـتـحــرك الـ ــوزارة
عندما أزلنا بسطات سابقًا؟» .ويرى أبو
ّ
يــونــس أن «ال ـك ـتــاب هــو مـخــالـفــة لـقــانــون
البلديات ،وتحديدًا البندين  49و 51منه،
وكسر لقراراتنا ثانيًا» ،مشيرًا إلى «أننا
لن نتبلغه ،وقد اتخذنا قرار إقفال البارك
ّ
كرد استباقي».
ً
مــا ت ــراه البلدية تــدخــا وكـسـرًا للسلطة
امل ـح ـل ـيــة ال ت ـج ــده الـ ـ ـ ــوزارة ك ــذل ــك .تـقــول
مـصــادر األخـيــرة «إن كتاب الــوزيــر ليس
ً
ت ــدخ ــا وال ت ـع ــدي ــا ع ـل ــى ال ـص ــاح ـي ــات،
ولـ ـك ــن ك ـس ـل ـطــة س ـيــاس ـيــة م ـش ــرف ــة عـلــى
األم ــن وع ـمــل الـبـلــديــات يـحــق لـهــا ذل ــك».
أمـ ــا ث ــان ـي ــا ،ف ــا خ ـل ـف ـيــات س ـيــاس ـيــة ،بل
العـتـبــارات «إنسانية واقتصادية بحتة
ط ـل ـب ـنــا ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
الظروف املعيشية التي تمر بها البالد»،
ال أكثر مــن ذلــك وال أقــل .إذًا ،هــي ظــروف
استثنائية ،ولكن السؤال هنا :متى صار
نــزع املخالفات عــن األم ــاك العامة ظرفًا
استثنائيًا؟

