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مقال

«كيف ُننقذ شاطئ بيروت؟»

«المقاومة» ضد محتلي الملك العام!
هديل فرفور
أك ـثــر م ــن  90أل ــف مـتــر مــربــع مجموع
مساحة التعديات على واجهة بيروت
ال ـب ـح ــري ــة ،ب ـح ـســب ج ـم ـع ـيــة «نـ ـح ــن».
نموذج التعدي على شاطئ العاصمة
ُم َّ
عمم على باقي الـشــواطــئ اللبنانية
ّ
منذ زمــن ،إذ إن أقــل من  %20فقط من
طول الشاطئ اللبناني ال يزال مفتوحًا
أمام العموم.
هــذا الــواقــع هو نتاج تواطؤ «ثالثية»
الـتـشــريــع وال ـق ـضــاء واإلدارة ،بحسب
الــوزيــر الـســابــق شــربــل نـ ّـحــاس ،وهــذا
ّ
ّ
ُيحتم نقل النقاش املتعلق بالشاطئ
ع ـمــومــا ،وش ــاط ــئ ب ـي ــروت خـصــوصــا،
مـ ــن خ ــان ــة ت ــوص ـي ــف ال ـت ـع ــدي ــات إل ــى
خانة البحث في ُسبل إنقاذ امللك العام
البحري.
من هنا ،كان نقاش «كيف ننقذ شاطئ
ّ
بيروت؟» ،الذي نظمته «نحن» أول من
أمس في فندق كراون بالزا في بيروت،
وه ــدف إل ــى «اس ـت ـخــاص» اقـتــراحــات
ّ
التعدي
عملية تساهم في وقف مسار
على شاطئ العاصمة وترسي مساعي
لحماية بقية الشواطئ اللبنانية.
بيروت كانت غائبة عن النقاش
بلدية
ُ
ال ــذي أث ــار «شـبـهــة» تــآمــرهــا ومحافظ
امل ــدي ـن ــة ال ـق ــاض ــي زيـ ـ ــاد ش ـب ـيــب عـلــى
شــاطــئ الـ ُعــاصـمــة عـبــر االن ـح ـيــاز إلــى
مصلحة املستثمرين ضـ ّـد حق الناس
في ملكهم .وبحسب نقيب املهندسني
ّ
ف ــي ب ـي ــروت ج ــاد ت ــاب ــت ،فـ ــإن م ـشــروع
ال ـ ــ«ايـ ــدن بـ ــاي» ع ـلــى الــرم ـلــة الـبـيـضــا
ي ـص ـل ــح ألن يـ ـك ــون نـ ـم ــوذج ــا لـكـشــف
«س ـلــوك» الـبـلــديــة إزاء املـشــاريــع التي
ت ـس ـت ـهــدف ال ـش ــاط ــئ .ول ـف ــت إلـ ــى أن ــه،
بـ ـخ ــاف مـ ــا يـ ـن ـ ّـص مـ ــرسـ ــوم تـنـظـيــم
ال ـش ــواط ــئ (رقـ ــم  )4809الـ ــذي يـفــرض
اب ـت ـع ــاد ال ـب ـن ــاء ع ـلــى ال ـع ـق ــار ال ـخــاص
املـتــاخــم للملك ال ـعــام الـبـحــري مسافة
ّ
عشرين مترًا تقريبًا ،فإن املسافة التي
تـفـصــل مـبـنــى املـ ـش ــروع ع ــن الـشــاطــئ

ال تـت ـعـ ّـدى امل ـتــريــن« ،وذلـ ــك ألن بلدية
بـ ـ ـي ـ ــروت قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت أن م ـ ــرس ـ ــوم تـنـظـيــم
الشواطئ ال ينطبق على شاطئها!».
ف ــي  13ت ـمــوز امل ــاض ــي ،قـ ـ ّـرر املـجـلــس
البلدي وضع قسم من شاطئ بيروت
قيد الــدرس ّ
ملدة سنتني بهدف وضع
مـخـطــط تــوجـيـهــي شــامــل للمنطقة.
حينها ،لـ ُـم يشمل الـقــرار موقع دالية
ال ــروش ــة املـ ـه ـ ّـدد ،وال م ـش ــروع «إي ــدن
ب ـ ـ ــاي» ألن ت ــراخ ـي ـص ــه ص ـ ـ ــدرت قـبــل
الـقــرار الـبـلــدي .هــذه الصيغة طرحت
ش ـكــوكــا ح ــول نـ ّـيــة ال ـب ـلــديــة م ــن ق ــرار
التجميد .وبمعزل ّ عن النيات البلدية
خ ـلــف ال ـ ـقـ ــرار ،ف ــإن ــه ل ــم ُي ـط ـ ّـب ــق حتى
اآلن ،وفــق ُ تابت الــذي أكــد أن مديرية
ّ
التنظيم املدني لم تتبلغ به بعد.
ُ
كيف ننقذ ما بقي من شاطئ املدينة،
ّ
فــي ظــل تخلي املـســؤولــن وتــواطــؤهــم
إذًا؟ ُي ـج ـي ــب ت ــاب ــت ب ـ ــأن ال ـس ـع ــي إل ــى
إعداد مخطط توجيهي جديد للمدينة
يمنع الـبـنــاء عـلــى ال ـع ـقــارات الخاصة
املـتــاخـمــة للملك الـبـحــري مــن جـهــة أو

صياغة مخطط يقضي بخفض نسب
االّس ـت ـث ـمــار ف ــي املـنـطـقــة م ــن شــأنـهـمــا
كــف أي ــدي املعتدين الطامعني ببقايا
الشاطئ.
من جهتهّ ،
شدد املحامي إيلي خطار
ع ـل ــى أن واق ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة
ال ـب ـحــريــة ل ــم ي ـعــد يـحـتـمــل «أن ـصــاف
حـ ـل ــول» ،الف ـت ــا إل ــى ال ـحــاجــة إلع ــان
«حالة طوارئ تنسف كل املخالفات».
ّ
وأك ــد أنــه ال يمكن إنـقــاذ الشاطئ إال
من خالل القوانني وتعديل األنظمة،
م ـن ـت ـق ـدًا ق ــان ــون ت ـس ــوي ــة امل ـخــال ـفــات
ال ـ ــذي جـ ــاء ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ـعــال ـجــة
اإلشغال غير القانوني للملك العام»،
وال ـ ــذي اع ـت ـمــد ك ـب ـنــود ضــريـبـيــة في
م ـش ــروع ت ـمــويــل ال ـس ـل ـس ـلــة ،بــالــرغــم
ـراع
مــن الـغــرامــات الــزهـيــدة التي لــم تـ ِ
سعر العقارات حاليًا .ولفت في هذا
ال ـص ــدد إل ــى اق ـت ــراح ق ــان ــون لحماية
الـ ـش ــاط ــئ وق ـ ـمـ ــع الـ ـتـ ـع ــدي ــات ج ــرت
ّ
صياغته عام  2006واطلع عليه عدد
م ــن الـ ـن ــواب ال ــذي ــن وع ـ ــدوا بــاعـتـمــاد

بنوده «لكنهم لم يأخذوا من االقتراح
أي بند» .واقترح ،إن لم تلجأ السلطة
إل ــى ات ـخ ــاذ قـ ــرار حــاســم ب ـشــأن منع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ال ـخ ــاص ــة
املـتــاخـمــة لـلـمـلــك ال ـع ــام ال ـب ـحــري ،أن
تتخذ قرارًا باستمالك هذه العقارات
وفـتـحـهــا أم ــام ال ـع ـمــوم .كــذلــك اقـتــرح
اعـتـمــاد مـبــدأ تحديد املهلة الزمنية
لـلـمـشــاريــع الـضـخـمــة عـلــى الـشــاطــئ
من أجل إخالئها بعد عدد محدد من
السنوات.
هـ ــذه االقـ ـت ــراح ــات تـخـتـلــف م ــن حيث
طبيعتها عن تلك التي ُي ّ
قدمها الوزير
نـ ـ ّـحـ ــاس ،إذ يـ ــرى أن م ـع ــرك ــة األمـ ــاك
الـعــامــة البحرية «كبقية املـلـفــات التي
ت ـ ـمـ ــارس ف ـي ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
العنف والسطو واالعتداء على حقوق
الناس»ُ ،مقترحًا ما سماه السعي إلى
إنشاء نواة لـ «مقاومة» سلطة االحتالل
عـبــر تــوحـيــد الـصـفــوف بــن املــواطـنــن
للقيام بعمل سياسي ضاغط يسعى
إلى تغيير هذه الطبقة ومواجهتها.

أكثر من  90ألف متر مربع مجموع التعديات على واجهة بيروت البحرية (هيثم الموسوي)

مقال

متأخرات صندوقي التعويضات والضمان

المدارس تأكل الحصرم واألهالي يضرسون!
نعمه نعمه *
ب ــات واض ـح ــا أن لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ولـصـنــدوق
تـعــويـضــات أفـ ــراد الـهـيـئــات الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي املـ ــدارس
الـخــاصــة مـتــأخــرات لــم تـســددهــا م ــدارس كـثـيــرة في
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،إم ــا لـتـعـثــرهــا امل ــال ــي أو لـتـجــاوز
بعضها الـقــانــون وع ــدم س ــداد مستحقاتها لهاتني
املؤسستني بحسب األصول.
األرق ـ ــام ال ـتــي عــرفـنــاهــا («األخ ـ ـبـ ــار»)2017/12/4 /
ليست قليلة .فهناك نحو  16مليار ليرة متأخرات
ع ـلــى م ـ ــدارس امل ـقــاصــد واملـ ـب ــرات وم ــؤس ـس ــات أمــل
التربوية والعرفان ،عدا عن تأخر كل املدارس الخاصة
في تسديد اشتراكاتها لعام  ،2017/2016ناهيك عن
تلك التي لم تسدد اشتراكاتها للضمان الصحي عن
املعلمني.
وال ـقــول ّإن «املـ ــدارس لــم ت ـس ــدد »...يخفف مــن وطــأة
املخالفة .إذ أن املدارس الخاصة ،كمؤسسات ال تبغي
الربح ،تخضع لقانون مختلف عن قانون الشركات
ال ـت ـجــاريــة .ومــوازن ـت ـهــا الـسـنــويــة يـجــب أال تتضمن
أرباحًا أو خسائر في نهاية العام املالي ،وعليها أن
تسدد كل ما لها وعليها قبل إقفال املوازنة السنوية.
وأي متأخرات أو تسديد ملتأخرات في األعوام الالحقة
يـجــب ّأن تتضمنه امل ــوازن ــة الـسـنــويــة بحسب تــاريــخ
التسديد.
ع ـنــدمــا ي ــدف ــع األهـ ــل األقـ ـس ــاط ،ت ـك ــون م ــن ضمنها

اش ـتــراكــات املـعـلـمــن/ات فــي صـنــدوقــي التعويضات
وال ـض ـمــان ،كـمــا هــو مـحــدد فــي امل ــوازن ــات املــدرسـيــة.
إذ ُيـق ـت ـطــع  6%م ــن راتـ ــب امل ـع ـلــم ل ـل ـص ـنــدوق و2%
للضمان الصحي ،ويغطي األهــل  6%مما تبقى من
االشتراكات عبر األقساط و 7%للضمان الصحي.
هــذا يعني أن األهــل ،فعليًا ،هم من يدفع كل الحصة
ومن ضمنها رواتب املعلمني/ات ،فيما يقتصر عمل
اإلدارة املدرسية ماليًا على إدارة اإليرادات والنفقات،
وليس حجبها أو عــدم تسديدها ملستحقيها .لذلك،
وف ــي ح ــال ع ــدم سـ ــداد االشـ ـت ــراك ــات ل ـل ـص ـنــدوق أو
الضمان ،يكون ذلــك بمثابة إس ــاءة لألمانة .فاألهل،
بناء لطلب اإلدارة املدرسية ،ســددوا القسط السنوي
وم ــن ضمنه اش ـتــراكــات الـصـنــدوق وال ـض ـمــان .لكن
هــذه اإلدارة لم تحول هــذه األمانة (االشـتــراكــات) إلى
الصناديق املختصة.
املـبــالــغ الـتــي نـتـحــدث عنها ليست قليلة .فـهــي ،على
سبيل املثال ،توازي  21%من مجموع أساس الرواتب
للمعلمني وال ـتــي تـصــل إل ــى  2.5مـلـيــار لـيــرة سنويًا
في مدرسة تضم  100معلم/ة ،أي ما يتجاوز 500
مليون ليرة متأخرات عن كل سنة لهذه املدرسة .وفي
ترجمتها على األقساط املدرسية املتوجبة على األهل،
فهم يـســددون مــا يـقــارب  500الــف ليرة سنويًا عن
كل تلميذ/ة لسداد اشتراكات لم تدفعها املدرسة الى
الصناديق املعنية على الوقت ،وبالتالي ستتحملها
م ــوازن ــات الـسـنــوات الــاحـقــة وت ـضــاف إل ــى األقـســاط

مجددًا ،كون العام املالي للمدرسة يقفل سنويًا عند
نهاية العام.
فــي الــواقــع ال توجد آلية رقــابــة واضـحــة وال اج ــراءات
عقابية فعالة تجاه هذا التأخر في السداد .لكن تراكم
ً
املتأخرات إلى  9مليارات ليرة ،كحال املقاصد مثال،
أو مؤسسات أمل التربوية ( 6مليارات) ،وعدم قدرة
املؤسسة على سدادها من موازناتها ،تطرح تساؤالت
ُ
عدة ،منها التسويات التي قد تطرح لحل هذه األزمة
وماذا ستكون التسوية؟ فهل يقبل املعلمون التنازل
عن جــزء من حقوقهم إلجــراء التسوية؟ وهــل يقبل
األهــل املشاركة ّفي التسوية للحفاظ على املؤسسة
التعليمية التي تعلم أوالده ــم؟ وهــل يقوم املتبرعون
وأصحاب األيادي الخيرة بسداد هذه الديون؟
األســاس ،برأينا ،هو اإلخــال بالعهد الذي التزمت به
اإلدارة املــدرسـيــة تـجــاه األه ــل .فهي أس ــاءت األمــانــة.
وحتى املبررات األساسية ،كامتناع الدولة عن سداد
مـسـتـحـقــاتـهــا ل ـل ـم ــدارس امل ـجــان ـيــة ،ال ت ـب ــرر إس ــاءة
استخدام أمــوال األهــل واملعلمني في غير مكانها .أن
تتحجج املــدارس بالتعثر املالي واملتكرر ،فهذا يعني
ســوء إدارة ورؤي ــة وتنظيم وعــدم أهلية ،وليس على
األه ــل أو امل ـع ـل ـمــن/ات تـحـ ّـمــل ع ــبء ال ـع ـيــب .وحقهم
امل ـطــال ـبــة ب ــه ع ـبــر ال ـق ـن ــوات ال ـق ـضــائ ـيــة ،ول ـي ــس عبر
التسويات التي تخرج دائمًا بأنصاف حلول يدفعها
املعلمون/ات واألهالي.
*باحث في التربية والفنون

مؤسسة «أديان»:
الصهيونية وجهة نظر!
علي خليفة *
ف ــي دلـ ـي ــل ل ـل ـم ــدرب صـ ـ ــادر ع ــن مـعـهــد
املــواطـنــة وإدارة الـتـنــوع الـتــابــع ملؤسسة
ٌ
«أديان» ،يرد نشاط تحت عنوان «مكتوب
ّ
النمطية»،
عالجبني» ،موضوعه «الصور
ّ
املتدربون «أوراقــا مكتبية
يستعمل فيه
الصقة صغيرة مكتوبة عليها صفات
م ـس ـب ـقــة» .ه ـك ــذا ي ـتــم ت ـعــريــف الـنـشــاط
الـ ــذي م ــن ب ــن أه ــداف ــه امل ـعــرف ـيــة املـعـلـنــة:
ّ
«إدراك املشارك أننا نقوم جميعًا برمي
ّ
وكلنا ّ
منمط
صور نمطية على اآلخرين،
ً
مــن اآلخ ــري ــن أي ـض ــا» ،فـضــا عــن «فهم
املـشــارك األثــر السلبي للصور النمطية
وم ــدى ّ
أذي ـت ـهــا لـلـمـتـلـقــي» .أم ــا األه ــداف
املهاراتية ،فمنها «تعاطف املـشــارك مع
نـفـســه وم ــع اآلخـ ــريـ ــن» .فـيـمــا تتضمن
األهـ ــداف القيمية والـعـمـلـيــة لـلـنـشــاط أن
«يلتزم املـشــارك تقزيم صــوره النمطية
وإعادتها إلى ما هي عليهّ :
مجرد وجهة
نظر مبنية على خبرة صغيرة ،ال تشكل
الحقيقة.»...
جيد .لكن مــا هــي الصفات التي يقترح
ً
ّ
ّ
النشاط أنها تشكل مادة للتنميط؟ يقترح
ّ
النشاط الصفات اآلتيةّ :
وصولي ـ ـ
غبي ـ ـ
ّ
ّ
ّ
ّ
أيزيدي ـ ـ ميليشياوي ـ ـ كذاب
صابئي ـ ـ
ــ ّ
مثلي ـ ـ راقصة ـ ـ فاجر ـ ـ سارق ـ ـ قاتل
ّ
ّ
ـ ـ ابن شارع ـ ـ إرهابي ـ ـ سنية ـ ـ شيعية ـ ـ
ّ
كردي ـ ـ صهيوني ـ ـ أميركي ـ ـ مسيحية
ـ ـ سافرة ـ ـ رجل دين ـ ـ ملحد.
ه ــا سـمـحـتــم ب ــإع ــادة قـ ـ ــراءة ال ـص ـفــات
املــذكــورة أع ــاه؟ نعم ،الصهيوني صفة
ّتم ّ
دسها بشكل مريب ،كالسم في دسم
ّ
الطبق الذي يقدمه النشاط .املطلوب ،وفقًا
ألهداف النشاط ،التعاطف مع من ّ
نحمله
ه ــذه الـصـفــة ،وتـقــزيــم ال ـصــورة النمطية
الـتــي تستدعيها .والـصـهـيــونـيــة مـجـ ّـرد
ٌّ
«وجهة نظر» بني الناس الذين ّيدعي كل
منهم امتالك كامل الحقيقة!
هذا أحد األنشطة التي ّ
تروج لها مؤسسة
ّ
«أديان» من خالل أدلة للتدريب تصدرها
بـتـمــويــل خــارجــي ،بــريـطــانــي وأمـيــركــي،
ومــن جهات ذات صبغة دينية محافظة
كالهيئة الكاثوليكية لــإغــاثــة .و«أدي ــان»
جـمـعـيــة غـيــر حـكــومـيــة سـعــت وتسعى
إل ـ ــى ف ـ ــرض أج ـ ـنـ ــدة خ ــاص ــة ب ـه ــا عـلــى
وزارة التربية واملركز التربوي للبحوث
ّ
ّ
واإلنماء ،وتمكنت من التسلل إلى ورش
التطوير التربوي والسياسات التربوية
ّ
ّ
مــن خــال تبني مفهوم ملتبس ومحط
جدل كمفهوم «املواطنة الحاضنة للتنوع
الثقافي والديني ...إلخ».
ال نعرف هل يقرأ املسؤولون التربويون
وأصحاب القرار التربوي باألساس ما
ّ
يوقعون عليه ،وإن ق ــرأوه هــل يـقـ ّـدرون
تقديرًا حسنًا أبـعــاد مــا يقدمون عليه،
فــا تبقى مناهجنا سليبة ،والتزامنا
ُم ـصــادرًا ،وأوالدن ــا أبـنــاء طــوائــف ،فيما
عـ ّ
ـدون ــا األوحـ ـ ــد ،الـصـهـيــونـيــة« ،وج ـهــة
نظر».
* أستاذ المواطنية
في الجامعة اللبنانية

