 8مجتمع واقتصاد
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«الحوت» يبتلع شاطئ الرم ـ
ً
بات سهال على حيتان
العقارات االستيالء على
امللك العام« .الدالية»
وقعت باألمس في
قبضتهم ،واليوم جاء
دور «الرملة البيضا» .هذه
ّ
املرة اللعبة أدهى وأخبث.
ففي الواجهة تاجر عقارات
ذو انتماء طائفي وهوية
«مختلفة»،
سياسية
ّ
واملشروع ذو حلة جديدة
أيضًا؛ شاطئ الرمل
هو املقصود ،فإما أن
تستملكه البلدية بمبلغ ال
يقل عن  120مليون دوالر
(كما هو معروض) ،وإما
أن يصبح شاطئًا خاصًا.
أصحاب املشروع هم
أنفسهم الذين ّ
يعدون من
القيمني على املدينة،
لكنهم آثروا أن يمحوا
شاطئها من ذاكرة أهلها

5069

2369

4026

4027
ّ
قدم عاشور طلبًا إلى
بلدية بيروت لتسييج
الشاطئ

محمد وهبة
آخ ��ر م �ن��اف��ذ م��دي �ن��ة ب �ي��روت ع �ل��ى ال�ب�ح��ر،
ال��رم �ل��ة ال �ب �ي �ض��ا ،ب� ��ات م � �ه � ّ�ددًا ب ��اإلغ�ل�اق
على أي��دي حيتان ال�ع�ق��ارات ذوي النفوذ
السياسي .خالصة كارثية بنتائجها في
م�ج�ت�م��ع ي�س�ك��ت ع ��ن االس �ت �ي�ل�اء امل�م�ن�ه��ج
وامل�ت�م��ادي على ال�ح� ّ�ي��ز ال �ع��ام ،تمامًا كما
حصل م��ع «ال��دال�ي��ة» ،وه��ي أيضًا خطيرة
ب��أب �ع��اده��ا ال �ت �ج��اري��ة ـ �ـ ال �س �ي��اس �ي��ة ال�ت��ي
ت �ع� ّ�ب��ر ع��ن ت �ح��ال��ف ال �ع��ائ�ل�ات ال�س�ي��اس�ي��ة
التي امتهنت تجارة العقارات مع أصحاب
ال �س �ل �ط��ة امل� �ح� �ل � ّ�ي ��ة .ال� �خ� �ي ��ار األول ل �ه��ذه
املجموعة هو السيطرة على شاطئ الرملة
ال �ب �ي �ض��ا وض� �م ��ه إل � ��ى م �ن �ت �ج��ع س �ي��اح��ي
ّ
يمتد من «إي��دن روك» حتى حدود
ضخم
الـ«موفنبيك» ،فيكون مخصصًا ألث��ري��اء
ل �ب �ن��ان وال �ع ��رب وي�ح �ق��ق أرب ��اح ��ًا خيالية
ل �ل �م �ج �م��وع��ة .أم � ��ا ال �خ �ي ��ار ال� �ث ��ان ��ي ،ف�ه��و
االن�س�ح��اب م��ن ه��ذا امل �ش��روع م�ق��اب��ل ثمن
مناسب ،ينطوي على ربح وافر ،ولو ّ
بقوة
النفوذ املتفوقة على القانون الذي يحظر
إغالق الشاطئ أو البناء عليه.

حيتان العقارات
ل��م ت�ن�ت��ه ق�ض�ي��ة «ال ��دال �ي ��ة» ،ح�ي��ث تسعى
شركات مملوكة من ورث��ة رفيق الحريري
إلى االستيالء على امللك العام (بمفهومه
ال � ��واس � ��ع ال � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن أم� �ل ��اك ال ��دول ��ة
واألم �ل�اك ال�خ��اص��ة ال�ت��ي تتصف بأهمية
عامة) .ففي ذروة االعتراض على تسييج
ال ��دال � �ي ��ة واالس � �ت � �ح � ��واذ ع �ل ��ى ص �خ��رت �ه��ا
ال �ش �ه �ي��رة ،ان �ف �ج��رت ق�ض�ي��ة م�م��اث�ل��ة على
«ال��رم �ل��ة ال�ب�ي�ض��ا» م��ع ت�ع��دي��ل ب�س�ي��ط في
الشكل و«خبث» في األه��داف .ففي منطقة
الرملة البيضا التي ّ
تمتد على طول شاطئ
ال��رم��ل ب�ين منتجعي «موفنبيك» و«إي��دن
روك» ،أي «ت �ح��ت ال �ط��ري��ق ال �ع ��ام» ،ه�ن��اك
عدد من العقارات التي تقع ضمن املنطقة
ً
العقارية العاشرة ــ القسم الخامس .شماال،
ب�ي�نّ�ه��ا ع �ق��ار ت�م�ل�ك��ه ب�ل��دي��ة ب �ي��روت ،وه��و
ي�م��ث��ل ن�ه��اي��ة ش��اط��ئ ال��رم��ل ورق �م��ه 5069
ّ
ومساحته  7119مترًا مربعًا «ويحظر في
هذا العقار إقامة أي بناء من أي شكل كان،
ّ
كما يحظر تغيير وجه األرض الطبيعي».
إل��ى جنوب ه��ذا العقار ثمة ثالثة عقارات
ع�ل��ى ش��اط��ئ ال��رم��ل ن�ف�س��ه ك��ان��ت مملوكة
من ورث��ة رفيق الحريري ،أي بهاء وسعد
وهند ونازك وفهد وأيمن ،ويشاركهم في
«امللكية» محمد الحريري وفؤاد السنيورة

«فلتتحمّل بلدية بيروت مسؤوليتها»
هديل فرفور
ه � ��ل ي � �ك� ��ون ش� ��اط� ��ئ ال� ��رم � �ل� ��ة ال �ب �ي �ض ��اء
«الشرارة» التي تشعل غضب أهل املدينة؟
هل ستوقظهم محاولة السطو الجديدة
م ��ن س �ب��ات �ه��م ال� � ��ذي أغ� �ف ��ل ال �س �ط��و ع�ل��ى
األم�لاك العامة واملساحات العامة وغض
النظر عن سلبهم ذاكرتهم الجماعية؟ بعد
الدالية – الروشة وحرج بيروت ،حان دور
شاطئ الرملة البيضاء ،إذ يجري الحديث
عن إنشاء «تصوينة خاصة» تمنع دخول
«العموم» الى مسبحهم الشعبي ،فيصبح
املتنفس البحري األخ�ي��ر للمدينة مغلقا
في وجه أبنائه.
ال ي �ق �ت �ص��ر خ� �ط ��ر ان � �ش� ��اء ال � �س� ��ور ع�ل��ى
«مسبح الفقراء» فحسب .ذلك أن املوافقة
ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص ال � �س ��ور (إذا م ��ا ج ��رت)
تضعنا أم��ام سياسة تمعن في تهميش
امل �ص �ل �ح ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ،وت �س �ت �ك �م��ل م �س��ار
السطو على األم�لاك العامة املرسوم منذ
عقود .سياسة ت��ؤدي حتما الى تهميش
الكثير م��ن ال�ف�ئ��ات االجتماعية ملصلحة
«ال � � ��وح � � ��وش ال� � �ع� � �ق � ��اري � ��ة» ،وس �ت �ف �ض��ح
امل� �م ��ارس ��ات ال��ري �ع �ي��ة ل�ل�م�ع�ن�ي�ين ال��ذي��ن
«يلهثون» وراء املستثمرين ويتعاملون

مع العقارات الخاصة كـ«حقوق ّ
مقدسة».
م ��ن ه� �ن ��ا ،ي ��أت ��ي ال� �ل� �ق ��اء ال� � ��ذي س�ت�ع�ق��ده
الهيئات والتجمعات املدنية لـ«مناقشة
ك �ي �ف �ي��ة ال� �ت� �ح � ّ�رك الس� � �ت � ��رداد امل �س��اح��ات
واألمالك العامة» ،الذي دعت اليه جمعية
«نحن» اإلثنني املقبل .الدعوة ال��ى اللقاء
تأتي على خلفيات عدة مرتبطة بعضها
ببعض ،يشرح املدير التنفيذي لجمعية
«ن �ح��ن» م�ح�م��د أي ��وب أن «ال�ق�ض�ي��ة التي
تجمع ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء ودال �ي��ة ال��روش��ة
وح � ��رج ب� �ي ��روت ه ��ي واح � � ��دة ،وب��ال �ت��ال��ي
س �ن �ن��اق��ش ك �ي �ف �ي��ة ال � �ت � �ح� � ّ�رك ع� �ل ��ى ه ��ذه
املستويات الثالثة».
«ال يمكننا ال�ف�ص��ل ب�ين ال��رم�ل��ة البيضاء
ودال �ي��ة ال��روش��ة» ،ي�ق��ول ال�ن��اش��ط البيئي
رج��ا نجيم ،ف��ي رأي��ه «أن املخطط واح��د،
وه ��و ال �ق �ض��اء ع�ل��ى امل �س��اح��ات امل�ش�ت��رك��ة
ب�ي��ن أه� � ��ل امل� ��دي � �ن� ��ة ،واس� �ت� �ك� �م ��ال أع� �م ��ال
وض��ع اليد على األم�ل�اك ال�ع��ام��ة» .وتؤكد
ال �ن��اش �ط��ة ف ��ي «ال �ح �م �ل��ة األه �ل �ي��ة ل�ل��دف��اع
ع��ن دال �ي��ة – ال��روش��ة» عبير س�ق�س��وق أن
«الحملة» ستشارك ف��ي اللقاء وستجهد
ل �ت��أم�ين ال��دع��م ال �ل��ازم ،ف�ي�م��ا ي��أم��ل أي��وب
تضافر الجهود بني املنظمات املدنية ألن
«القضية العامة ال يمكن أن تكون منوطة

ّ
«التحرك
بجمعية دون أخ��رى» ،يؤكد أن
س �ي �ك��ون ل �ل �ض �غ��ط ع �ل��ى ب �ل��دي��ة ب �ي��روت
ل �ت �ت �ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ،ب� � � ً
�دء ا م ��ن فتح
ح��رج ب�ي��روت م � ً
�رورا ب��إزال��ة ال�س�ي��اج على
ال �ك��ورن �ي��ش ال �ب �ح��ري امل �ط��ل ع�ل��ى ال��دال�ي��ة
وصخرة الروشة وص��وال الى عدم إعطاء
ت��رخ �ي��ص إلق ��ام ��ة ال� �س ��ور ح� ��ول امل�س�ب��ح
الشعبي ف��ي ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء ،وبالتالي
إبقاء كل هذه املساحات مفتوحة للعموم
مجانا وعلى نحو حر».
«ال � �ش � �ع� ��ارات ال� �ت ��ي س�ن�ح�م�ل�ه��ا واض �ح��ة
منذ اللحظة» ،يقول نجيم ،وفي مقدمها
مطالبة البلدية بالتراجع عن ممارساتها
األخيرة (وضع السياج واالسالك الشائكة
وإغ�ل��اق ال �ح��رج وغ �ي��ره��ا) ،وال س�ي�م��ا ان
التراجع عن هذه املمارسات يقع في صلب
مهمات البلدية وال يرتبط ب��اي وزارة او
جهة اخرى.
الجدير ذك��ره أن القانون يمنع استثمار
األم�ل�اك ال�ب�ح��ري��ة ف��ي املنطقة ال�ت��ي تضم
ال��دال�ي��ة وال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء ،وب��ال�ت��ال��ي من
�اً
ع �م��د ال ��ى ش� ��راء ال �ع �ق ��ارات ه �ن��اك «آم�ًل� »
ت�ع��دي��ل ال �ق��وان�ين وال�ت�ح��اي��ل عليها (كما
حصل في نماذج مماثلة) هو من عليه أن
يدفع الثمن .من هنا ،ال تغدو دعوة البلدية

ّ
الى استمالك هذه العقارات الحل الوحيد،
ط��امل��ا أن ه�ن��اك ق��وان�ين تمنع امل��ال�ك�ين من
االستثمار هناك .تلفت األستاذة املشاركة
في الجامعة األميركية منى ّ
فواز الى املبدأ
األساسي الذي يقوم عليه التنظيم املدني:
«اس �ت �غ�ل�ال ال �ع �ق��ارات ال �خ��اص��ة ي �ج��ب أن
يخضع للقوانني ذات الصلة ،وهي قوانني
ت �ح � ّ�دد ط��ري �ق��ة اس �ت �ث �م��ار األراض� � � ً�ي على
ن�ح��و ي��راع��ي امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة» ،إذا ف��إن
أص �ح��اب ال �ع �ق��ارات ال�خ��اص��ة ،وف��ق ف � ّ�واز،
يترتب عليهم حماية ال�ح��ق االجتماعي
ال �ع��ام ،فيما ي�ق��ول امل�ح��ام��ي ن��زار صاغية
إن «امللكية الخاصة يجب أال تؤذي الحق
ال �ع��ام ،ب��ل ُوج ��دت م��ن أج��ل زي ��ادة م��وارد

يترتب على اصحاب
العقارات حماية الحق
االجتماعي العام

وتفعيلها ضمن منظومة فكرية
ال��دول��ة
ً
معينة» ،مضيفا أن املادة  15من الدستور
ال �ل �ب �ن��ان��ي ت��ؤك��د أن� ��ه ي �م �ك��ن ن ��زع امل�ل�ك�ي��ة
الخاصة لتحقيق املنفعة ال�ع��ام��ة .ويجد
امل �ح��ام��ي إي �ل��ي خ �ط��ار أن وض� ��ع ال �س��ور
على الشاطئ يخالف مبادئ عامة مهمة،
متمثلة في منع حجب النظر الى الشاطئ
وال �ح��رص ع�ل��ى ت��واص�ل��ه (م�ن��ع اج�ت��زائ��ه)
ّ
الحر الى البحر.
اضافة الى مبدأ الولوج
ّ
ّ
وي� �ض� �ي ��ف خ� ��ط � ��ار أن ت� �م ��ل ��ك ال� �ع� �ق ��ارات
الخاصة ال يشرعن التعدي على األم�لاك
ّ
العامة ،فلكل منها قوانينها التي ترعاها.
ُي� ��ذك� ��ر أن رئ � �ي ��س ب� �ل ��دي ��ة ب � �ي� ��روت ب�ل�ال
ح�م��د أش ��ار ال��ى «إم�ك��ان�ي��ة اس�ت�م�لاك ه��ذه
ال�ع�ق��ارات» ضمن االق�ت��راح��ات املطروحة،
و«ت�ن�ظ�ي��م امل�س�ب��ح ال�ش�ع�ب��ي ال �ق��ائ��م عليه
على نحو يليق ببيروت وأه�ل�ه��ا» .علما
أن ح �م��د ك ��ان ق ��د وع ��د ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ح��رش
ع�ل��ى ن�ح��و يليق ب�ب�ي��روت وب��أه�ل�ه��ا ،قبل
أن ُيحكم إغ�لاق��ه ف��ي وجههم ،وه��و ال��ذي
سمح باقامة السياج حول الدالية ،وابقى
الحرس البلدية في نقطة دائمة لحراسة
ال �س �ي��اج ،وه ��و م��ا ي��رت��ب ك�ل�ف��ة ي�س��دده��ا
امل �ق �ي �م��ون ف��ي ب� �ي ��روت ،ال��راف �ض��ون ل�ه��ذه
املمارسة املتعارضة مع املصلحة العامة!

