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ــلة البيضا بعد الدالية
باإلضافة إلى أسهم قليلة بأسماء بعض
املوظفني واملحامني الذين كانوا يعملون
مل �ص �ل �ح��ة رف �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ق �ب��ل اغ �ت �ي��ال��ه
ب �غ��رض ت�س�م�ي�ت�ه��م أع �ض ��اء ف ��ي م�ج��ال��س
اإلدارة للشركات «الصورية».
ّ
ت �م ��ل��ك ه � ��ذه ال � �ع � �ق� ��ارات ال� �ث�ل�اث ��ة ت� ��م ع�ب��ر
ش ��رك� �ت�ي�ن« :ع � �ق� ��اري� ��ة ال� �ب� �ح ��ر امل� �ت ��وس ��ط»
و«ال �ب �ح��ر ال �ع �ق��اري��ة» .وت �ش �ي��ر ال�س�ج�لات
التجارية الحديثة لهاتني الشركتني إلى
أن تاجر العقارات املعروف وسام عاشور
أص �ب��ح ي�م�ل��ك  %99.9م��ن ش��رك��ة «ال�ب�ح��ر
ال�ع�ق��اري��ة» ،فيما باقي الحصص يملكها
ورث��ة ال�ح��ري��ري وال�س�ن�ي��ورة وس��واه��م من
خ�لال ملكيتهم لشركة إي ��راد لالستثمار
التي يرأس مجلس إدارتها فهد الحريري.
أما شركة «عقارية البحر املتوسط» ،فقد
أصبحت مملوكة من عاشور بنسبة %80
و %4لشركة إيراد لالستثمار.
الشركة األولى تملك عقارين رقمهما 4027
و .4026األول مساحته  5152وهو متصل
بالبحر ،إذ إن اإلف��ادة العقارية ال�ص��ادرة
ع ��ن ال � �ش� ��ؤون ال� �ع� �ق ��اري ��ة ت �ش �ي��ر إل � ��ى أن��ه
«قطعة أرض رملية طغى عليها البحر»،
وال حقوق بناء مسموحة على هذا العقار
وال تأجير وال أي ن��وع م��ن األش�غ��ال «ألي
غ��اي��ة ك��ان��ت وم�ه�م��ا ك ��ان ن ��وع األش �غ��ال».
أم��ا ال�ع�ق��ار ال�ث��ان��ي امل�م�ل��وك أي�ض��ًا لشركة
«عقارية البحر املتوسط» ،فمساحته 4635
مترًا مربعًا ،وهو أيضًا قطعة أرض رملية
متصلة بالبحر وال حقوق بناء أو تأجير
أو أشغال مسموحة له.
ال � �ش� ��رك� ��ة ال � �ث ��ان � �ي ��ة ،أي ش� ��رك� ��ة «ال �ب �ح ��ر
ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة» ،ف� �ه ��ي ت �م �ل��ك ال� �ع� �ق ��ار 2369
ومساحته  18040م�ت�رًا مربعًا ،وه��و يقع
ُ َّ
ويحظر إقامة أي
ضمن «القسم الخامس،
شكل كان كما يحظر تغيير أو
بناء من أي
ٍ
تعديل الوجه الطبيعي لألرض» كما ورد
على اإلفادة العقارية .وهذا العقار مرهون
ل�ب�ن��ك ال�ب�ح��ر امل�ت��وس��ط بمبلغ  19مليون
دوالر.

اتفاق بزنس
إذًا ان �ت �ق��ل ق �س��م م �ه��م م ��ن م �ل �ك �ي��ة أس �ه��م
الشركتني وديونهما املصرفية إلى عاشور.
إال أن ه��ذا االن�ت�ق��ال ل��م يكن ع�ش��وائ�ي��ًا ،بل
ك��ان خاضعًا الت�ف��اق ب�ين ال�ط��رف�ين يجعل
م��ن امل�ل�ك�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ل�ش��رك�ت�ين اللتني
ت �م �ل �ك��ان ال� �ع� �ق ��ار ل �ي �س��ت ب �ن �ي��ة ن �ه��ائ �ي��ة.
فبحسب بعض املطلعني على ه��ذا امللف،
إن االت �ف��اق ب�ين ورث ��ة ال�ح��ري��ري وع��اش��ور

ي �ت �ض �م��ن ال� �ت� �ش ��ارك ف� ��ي ب �ع ��ض األع� �م ��ال
ً
العقارية وأن يكون هذا الرجل ممثال لهم
ف ��ي ب �ع��ض ال �ع �م �ل �ي��ات ،وخ �ص��وص��ًا بعد
قضية «الدالية» التي ّ
أضرت كثيرًا بصورة
الورثة أمام الرأي العام البيروتي ،الذي لم
تنطل عليه قصة السياج ح��ول «الدالية»
ِ
وطريقة االستيالء على األمالك العامة في
تلك املنطقة ومنع فقراء بيروت من النزول
إل ��ى ال� �ب� �ح ��ر ...وق ��د ح � ��اول ال ��ورث ��ة ت�لاف��ي
تكرار التصادم مع أهالي بيروت من خالل
التشارك م��ع ع��اش��ور ووض�ع��ه ف��ي واجهة
امل�خ�ط��ط ال��رام��ي إل ��ى االس�ت�ئ�ث��ار بشاطئ
الرملة البيضا.
ّ
قصة التشارك مع عاشور ،ظهرت عندما
ق� ّ�دم الرجل طلبًا إلى بلدية بيروت يطلب
م �ن �ه��ا امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت �س �ي �ي��ج ال �ع �ق ��ارات
ال �ث�ل�اث��ة .وق ��د أث� ��ار ط �ل��ب ع ��اش ��ور ن�ق��اش��ًا
ّ ً
مطوال بني بعض أعضاء املجلس البلدي
ورئ � �ي ��س ال �ب �ل��دي��ة ب �ل��ال ح� �م ��د .ف �م��ن ب�ين
األع �ض ��اء م��ن ك ��ان ي�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ت�غ�ي�ي��رات
التي تطاول واجهة بيروت البحرية سواء
«ال��دال �ي��ة» ال �ت��ي ق � ّ�دم م��ال �ك��وه��ا ،أي ورث��ة
ال�ح��ري��ري ،طلبًا ب��زي��ادة ع��ام��ل االستثمار
م��ن  %20إل��ى  ،%200م��رورًا بقطعة أرض
مجاورة يملكها متمول نافذ من طرابلس
كان قد استحصل في السابق على تعديل
ع �ل��ى ع ��ام ��ل االس �ت �ث �م��ار ل �ي �ص �ب��ح %100
لكنه لم يكتف ّ
وقدم قبل سنتني طلبًا إلى
ً
البلدية لرفعه إل��ى  %200أي�ض��ًا ،وص��وال
إلى ما يجري على شاطئ الرملة البيضا،
وط�ل��ب ع��اش��ور ال ��ذي اع�ت�ب��ر أن��ه ي��أت��ي في
إطار الضغط على البلدية إلجبارها على
االستمالك ودف��ع مبلغ  120مليون دوالر
ثمنًا ألرض ّ
تعد «ميتة» .كلفة االستمالك
ن��وق�ش��ت ب�ين ح�م��د وأع �ض��اء ف��ي املجلس
البلدي بعدما ك��ان حمد ّ
يسوق ليل نهار
ّ
الستمالك العقارات الثالثة على أنها الحل
األفضل ال��ذي سينقذ الشاطئ األخير في
ب �ي��روت م��ن ق�ب�ض��ة ال�ح�ي�ت��ان وي�ع�ي��د إل��ى
ً
ال �ب �ي��ارت��ة م ��ا ه ��و ل �ه��م أص� �ل��ا .وال ي�ع��رف
أح��د أن ع��اش��ور ه��و م�ج� ّ�رد واج �ه��ة ،ال بل
إن الذين يتبنون ه��ذه النظرية يشيرون،
ب�خ�ب��ث ،إل ��ى أن ه �ن��اك تقسيمًا للمناطق
البحرية بغطاء سياسي ،فورثة الحريري
أخ � � � ��ذوا ال� ��دال � �ي� ��ة ،أي م �ن �ط �ق��ة ال � ��روش � ��ة،
وبالتالي فإن منطقة الرملة البيضا التي
فرزت طائفيًا للشيعة ،وهي أقرب جغرافيًا
إل��ى الضاحية ،ستكون من ّ
حصة ممثلي
الطائفة.

عقارات «ميتة»
طبعًا ،ال أح��د يعلم مل��اذا وم��ا ه��ي معايير
رفع عامل االستثمار على واجهة بيروت
البحرية إلى هذا املستوى ،وخصوصًا أن
األمر لن يفيد سوى مالكي العقارات ،ألنها
ستسمح لهم بزيادة البناء عشرة أضعاف
امل�س��اح��ات امل�س�م��وح��ة ،وه ��ذا م��ا سيحقق
لهم أرب��اح��ًا هائلة إذا احتسبنا أن سعر
متر الهواء على هذه الواجهة يتجاوز 10
آالف دوالر للمتر املربع الواحد باألسعار

يمتلك الشركتان
وسام عاشور وورثة
الحريري وفؤاد السنيورة
أحد العقارات مرهون
لبنك البحر المتوسط
بمبلغ  19مليون دوالر

الرائجة .أما توصيف هذه العقارات بأنها
«م �ي �ت��ة» ف �ي �ع��ود إل� ��ى ك��ون �ه��ا ت �ق��ع ض�م��ن
امل �ن �ط �ق��ة ال �ع ��اش ��رة ف ��ي ال �ق �س��م ال �خ��ام��س.
ف �ب �ح �س��ب ال �ت �ص �م �ي��م ال �ت��وج �ي �ه��ي ال �ع��ام
مل��دي�ن��ة ب �ي��روت ال �ص ��ادر ب��امل��رس��وم 6285
ّ
وتعديالته ،ف��إن القسم الخامس «يحظر
ف�ي��ه ال�ب�ن��اء وي�ح�ظ��ر أي تغيير أو تعديل
للوجه الطبيعي ل�لأرض» .وه��ذا املرسوم
ّ
يفسر م��ا ه��و وارد ف��ي اإلف ��ادات العقارية
ل�ج�ه��ة م�ن��ع ال �ب �ن��اء وال �ت��أج �ي��ر واإلش �غ��ال.
ّ
وهذا يعني أن من غير املسموح استثمار
هذه العقارات وأن يكون فيها أي تغيير أو
حتى تأجيرها أو تغيير حبة رمل واحدة
فيها .خلفية ه��ذا األم��ر أن ه��ذه ّالعقارات،
مثلها م�ث��ل ع �ق��ارات ال��دال �ي��ة ،ت�م��ث��ل ح� ّ�ي�زًا
ّ
عامًا يشكل االمتداد االجتماعي بني سكان
املدينة وب�ين تاريخهم وواق�ع�ه��م ،فلطاملا
كانت مدينة بيروت مفتوحة على البحر،
ولطاملا كان البحر هو سمتها التي تجعل
منها مدينة تجارية مفتوحة على سواحل

امل� �ت ��وس ��ط ...ك ��ذل ��ك ،ل �ي��س ش��اط��ئ ال��رم �ل��ة
ال �ب �ي �ض��ا م �ج � ّ�رد رم ��ز ي �س �ت �خ��دم ل�ل ّ�إش��ارة
إلى هوية املدينة ،بل هو أيضًا يمثل أحد
ع �ن��اص��ر ن�س�ي�ج�ه��ا االج �ت �م��اع��ي ب��وص�ف��ه
م�ل�اذًا ل�ل�ف�ق��راء ال��راغ�ب�ين ف��ي ال�س�ب��اح��ة في
مكان عام ومجاني ومن دون أن يتكبدوا
كلفة االنتقال إلى شواطئ أخرى مجانية
بعيدة عن املدينة .ال بل إنه بعد املساعي
ل�لاس�ت�ي�لاء ع�ل��ى «ال��دال �ي��ة» ل��ن ي�ع��ود أم��ام
املقيمني ف��ي ب�ي��روت س��وى شاطئ الرملة
ال �ب �ي �ض��ا ...ل�ك��ن ال �ك��اب��وس ل�ح��ق ب�ه��م إل��ى
هناك أيضًا! علمًا أن البعض يخشى من أن
تكون هناك محاولة لدفع أبناء بيروت إلى
قبول خسارة الدالية بحجة إنقاذ شاطئ
الرملة البيضا ،وهذه الخشية تستند إلى
تضخيم كلفة االستمالك لعقارات ُيحظر
البناء عليها إال بمخالفات فاقعة للقانون.

مشاريع الحيتان

ّ
يقول املطلعون إن مالكي األرض يخططون
ملشروعني م�ت��وازي�ين؛ فهم وض�ع��وا وس��ام
ع� ��اش� ��ور ف� ��ي واج � �ه� ��ة ك� ��ل ه � ��ذه األح� � ��داث
إلب �ع��اد ال�ش�ب�ه��ات ع�ن�ه��م ،فيما االت�ف��اق��ات
بني الطرفني قائمة منذ فترة طويلة ،وقد
ّأدت إل��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�ق��اري��ة
على أراض كانت مملوكة منهم وباعوها،
أو أراض اش�ت��روه��ا وط� ّ�وروه��ا ف��ي سبيل
امل�ت��اج��رة ب��ال�ش�ق��ق .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،إن
املشروع األول بالنسبة لهم يأتي بعنوان
طلب التسييج من أجل ّ
ضمها إلى قطعة
أرض م �م �ل��وك��ة م ��ن ورث � ��ة ال �ح��ري��ري تقع
ج�ن��وب��ًا إل��ى ج��ان��ب منتجع «إي ��دن روك».
ف ��إذا ت�م�ك��ن ال��ورث��ة م��ن ت�ع��دي��ل التصميم
ال�ت��وج�ي�ه��ي ل �ه��ذه األرض ب�م��ا ي�ت�ي��ح لهم
بناء سور يفصل رواد الرملة البيضا عن
الثالثة املذكورة ،فإن هذه األراض
العقارات
ّ
س �ت �ك��ون «ج ��ن ��ة» زوار امل �ن �ت �ج��ع امل��ذك��ور
ب�س�ي��ارات�ه��م ال �ف��اره��ة وي�خ��وت�ه��م ال�ك�ب�ي��رة
وستحقق عوائد خيالية على االستثمار
وستكون منافسًا لكل املنتجعات واملرافئ
الخاصة التي تحتل شواطئ لبنان وربما
في املنطقة أيضًا.
وإذا ك��ان ال��رأي العام ض� ّ�د التسييج وثار
ال �ن��اس ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أن ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة هي
مسبح شعبي ب��ال�ض��رورة وليست مجرد
ن �ظ��ري��ة ف ��ارغ ��ة ،ف��إن��ه ي �ج��ب ع �ل��ى ال�ب�ل��دي��ة
استمالكها تحت ستار «املنفعة العامة»
ودف��ع ثمن األرض ال��ذي تنص عليه لجنة
التخمني.
لكن ثمة الكثير من األسئلة التي تقع في

إط ��ار ق � ّ�وة أص �ح��اب ال �ع �ق��ارات ون�ف��وذه��م.
ف �ه��ل س �ت �ن �ظ��ر ل �ج �ن��ة ال �ت �خ �م�ين إل� ��ى ك��ون
هذه األرض غير قابلة ألي نوع من البناء
أو ال�ت�ح��وي��ر ف��ي وج �ه��ة اس�ت�ع�م��ال�ه��ا ،أي
ت�ع��دي��ل ك��ون�ه��ا ش��اط�ئ��ًا؟ أال يعني ذل��ك أن
قيمة األرض بخسة وه��ي شبه مجانية؟
مل��اذا ّ
يسوق رئيس البلدية أم��ام األعضاء
أن االستمالك ودف��ع مبلغ ال يتجاوز 120
م�ل�ي��ون دوالر ه��و أم��ر حتمي وض ��روري،
ّ
أليس هناك حل آخر؟
في الواقع ،إن تعديل التصميم التوجيهي
ل� �ه ��ذه األرض ف ��ي ات� �ج ��اه ج �ع �ل �ه��ا ق��اب�ل��ة
ل�ل�ب�ن��اء ي�ت�ط�ل��ب م��واف �ق��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي
واملجلس البلدي ملدينة بيروت ثم مجلس
ال � � � ��وزراء .إال أن أص� ��ل ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا
« ،»Non Acdifivandiأي إن��ه «يحظر فيها
البناء وتغيير أو تعديل الوجه الطبيعي
ل �ل��أرض» ،ي��أت��ي ف��ي إط ��ار ض�ب��ط األم�ل�اك
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت �ح� ّ�ول��ت إل ��ى أم �ل�اك خ��اص��ة
ب�ف�ع��ل ال �ن �ف��وذ وال� �ق � ّ�وة ف��ي أي� ��ام االن �ت��داب
وم��ا ت�لاه��ا .وق��د ع��ول��ج ه��ذا األم ��ر ب��امل��ادة
 17من قانون التنظيم املدني التي تشير
إل��ى أن��ه يستحق ت�ع��وي�ض��ًا ع�ن��دم��ا يكون
الرت�ف��اق البناء طابع نهائي من شأنه أن
ي�ج�ع��ل ق�ط�ع��ة األرض غ�ي��ر ق��اب�ل��ة ل�ل�ب�ن��اء،
وف��ي ه��ذه ال �ح��ال ي�ج��ب ت�ع��وي��ض ي�س��اوي
نصف الفرق بني قيمة قطعة األرض قبل
إن�ش��اء االرت�ف��اق وب�ين قيمتها بعد إنشاء
االرتفاق بتاريخ صدور املرسوم ...ويجب
املطالبة بالتعويض تحت طائلة سقوط
ه��ذا ال �ح��ق ،ف��ي خ�ل�ال خ�م��س س �ن��وات من
تاريخ إبالغ املرسوم الذي ّ
صدق التصميم
أو ال �ت �ص �ن �ي ��ف إل � � ��ى ص� ��اح� ��ب ال� �ع�ل�اق ��ة،
وي � �ح� � ّ�دد ه � ��ذا ال �ت �ع��وي��ض وف� �ق ��ًا ألح �ك��ام
قانون االستمالك ،ويجب دفع التعويض
املستحق بالتقسيط ع�ل��ى ث�ل�اث س�ن��وات
على األكثر.
ال�لاف��ت أن ه��ذه ال�ع�ق��ارات ال�ث�لاث��ة متصلة
ب�ش��اط��ئ ال�ب�ح��ر ،وه��ي ك��ان��ت م �ح��ور أكثر
م ��ن م� �ش ��روع ل �ل �ح��ري��ري األب ال � ��ذي ك��ان
يملك ع�ق��ارًا ش��رق الكورنيش بالقرب من
ّ
الحديقة املخططة ف��ي تلك املنطقة وك��ان
يعتزم إنشاء نفق منه إلى العقارات الثالثة
ل�ت�ك��ون مسبحًا خ��اص��ًا ...وف��ي ع��ام 1983
أصبح شاطئ الرملة البيضا مسبحًا عامًا
ب�ق��رار م��ن مجلس بلدية ب�ي��روت ف��ي عهد
ح�ك��وم��ة شفيق ال � ��وزان .ال �ق��رار ك��ان ي��درك
حقيقة األهمية االجتماعية لهذه املنطقة
وك ��ون �ه ��ا ع �ن �ص �رًا رئ �ي �س �ي��ًا ف ��ي ال�ن�س�ي��ج
االجتماعي للمدينة وضواحيها.

القانون ليس غبّ الطلب
ق�ص��دت ال��دراس��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي أع��ده��ا
املحامي ن��زار صاغية عن األم�لاك العامة
ال�ب�ح��ري��ة ،اإلش ��ارة إل��ى أن ال�ق��وان�ين التي
ت��رع��ى «األم�ل��اك ال�ب�ح��ري��ة» ط ��رأت عليها
تغييرات وتعديالت جعلتها قوانني ّ
غب
الطلب ،لكن أص��ل القوانني وجوهرها ال
ي��زال م��وج��ودًا رغ��م ك��ل االن �ح��راف ...وهنا
ملخص الدراسة:
* ب ��داي ��ة ،وض �ع��ت ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت��رع��ى
الساحل خالل االنتداب الفرنسي .يصوغ
القرار رق��م  144الصادر عن  1925حقوق
ال��وص��ول إل ��ى امل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة (م �ي��اء،
أن �ه��ر ،ب ��رك وغ �ي��ره��ا) ،وي �ح��دد «األم �ل�اك
ال�ع�م��وم�ي��ة» ك�م��ا ي��أت��ي« :ت�ش�م��ل األم�ل�اك
العمومية جميع األش �ي��اء امل�ع��دة بسبب
طبيعتها الستعمال مصلحة عمومية.
وهي ال تباع وال تكتسب ملكيتها بمرور
الزمن».
ّ
ُيصنف القرار البحر كمجال بحري عام
غ�ي��ر ق��اب��ل ل�لان�ت�ق��ال :ال ي�م�ك��ن ب�ي�ع��ه ،وال
يمكن تملكه م��ع م��رور ال��زم��ن .أم��ا امل��ادة
ال �ث��ان �ي��ة م� �ن ��ه ،ف �ت �ش �ي��ر إل � ��ى أن األم �ل��اك
العمومية البحرية تشمل شاطئ البحر
حتى أبعد مسافة يصل إليها امل��وج في
الشتاء وشطوط الرمل والحصى.

* في عام  ،1966صدر املرسوم رقم 4810
ـ �ـ ن �ظ��ام إش �غ��ال األم �ل�اك ال�ع��ام��ة البحرية
ـ �ـ ال� ��ذي س �م��ح مل��ال �ك��ي ال �ع �ق��ارات امل��وازي��ة
للبحر باستثمار املجال البحري العام ،ما
أدى إلى تغيير جذري في طبيعة الساحل
ال�ل�ب�ن��ان��ي ب��أك�م�ل��ه .ي�س�م��ح ه ��ذا امل��رس��وم
لصاحب عقار مالصق لألمالك العمومية
البحرية بأن يستخدم ويستغل املساحة
ال �ع��ام��ة م��ن أج ��ل اس�ت�ث�م��ار خ ��اص .لكنه
استثنى املنطقة العاشرة من بيروت (من
ال��روش��ة إل ��ى ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء) للحفاظ
على ه��ذه املنطقة على اعتبارها واجهة
ب�ح��ري��ة مفتوحة أم ��ام ال�ع��ام��ة م��ن سكان
مدينة بيروت.
* ف��ي ع��ام  1989ص��در امل��رس��وم رق��م 169
الذي ألغى بند استثناء املنطقة العاشرة
وسمح باستثمار املجال العام فيها.
التصميم التوجيهي ال�ع��ام ه��و املخطط
ال� ��ذي ي�ق�س��م امل��دي �ن��ة إل ��ى م �ن��اط��ق ي�ح��دد
فيها ارتفاقات وأنظمة البناء .التصميم
التوجيهي األول لبيروت صدر عام ،1954
ول�ل�م�ن��اط��ق ال�س��اح�ل�ي��ة ف��ي ب �ي��روت ،وأق��ر
بحظر ال�ب�ن��اء ،أي��ًا يكن ن��وع��ه ،على طول
الساحل .بهذه الطريقة ،ترجمت أنظمة
التصميم التوجيهي حقوق الوصول إلى

ال�ب�ح��ر ال�ت��ي ن��ص عليها ق��ان��ون األم�ل�اك
العمومية البحرية.
* ف��ي ع ��ام  ،1966ع ��دل امل ��رس ��وم 4811
أن�ظ�م��ة «ال�ت�ص�م�ي��م ال�ت��وج�ي�ه��ي ال �ع��ام»
للمنطقة العاشرة في بيروت التي تمتد
من الروشة إلى شاطئ الرملة البيضاء.
ففيما حظرت أنظمة تصميم عام 1954
ك��ل أن��واع ال�ب�ن��اء ف��ي املنطقة ال�ع��اش��رة،
س � �م � �ح� ��ت ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات امل� �س� �ت� �ح ��دث ��ة
بعمليات البناء بدرجات متفاوتة ،لكن
ضمن شروط ،بحسب املادة الثالثة من
املرسوم :أن يتم ترتيب املنطقة من قبل
شركة عقارية واح��دة وفقًا لنص املادة
 19من قانون التنظيم املدني الصادر،

أصل القوانين
وجوهرها ال يزال موجودًا
رغم كل االنحراف

وال يمكن الترخيص بأية إنشاء ات إال
ب�ع��د ت�ق��دي��م خ��رائ��ط تنظيمية ت�ع��رض
ع�ل��ى م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س األع�ل��ى للتنظيم
املدني .أهمية هذا البند أنه ال يمكن أي
مالك أن يقوم بأي مشروع خاص مثل
باقي املدينة (مثل بيت خ��اص) وإنما
أن يوافق كامل املالكني على أن ينشئوا
ش��رك��ة ل�ت��رت�ي��ب امل�ن�ط�ق��ة واق �ت��راح فيها
مشروع مخصص ملؤسسات الرياضية
وال �ب �ح��ري��ة وال �س �ب��اح��ة ،أي ذات ط��اب��ع
عام.
* ف ��ي ع� ��ام  1982ص� ��در امل ��رس ��وم 4918
الذي قام بتعديل املرسوم ( 4811املذكور
أع�لاه) ،من خالل إلغاء امل��ادة الثالثة منه
واس�ت�ب��دال�ه��ا ب�ط��رح خ�ي��اري��ن :إم��ا إج��راء
ال �ض��م وال �ف ��رز للمنطقة ال �ع��اش��رة ،وف��ي
ح� ��ال ع� ��دم إج ��رائ� �ه ��ا (ك �م ��ا ه ��و ال� �ح ��ال)،
الطلب باستثناء من أجل البناء للعقارات
ذات مساحة عشرين ألف متر مربع ،على
شرط أن يقدم  %25من العقار للبلدية في
ح��ال ال�ب�ن��اء ع�ل�ي��ه .فسمح ال�ع�م��ار خ��ارج
الشركة العقارية .وتم تمرير هذا املرسوم
برشوة  15مليون ليرة ،في وقت كان فيه
الدوالر يعادل ثالث ليرات.
* ف��ي ع��ام  1989ص��در امل��رس��وم رق��م 169

(املذكور سابقًا) وألغى من املرسوم 4918
املادة التي تنص على وجوب منح بلدية
ب�ي��روت  %25م��ن األم�ل�اك عند ال�ب�ن� ُ�اء في
هذه املنطقة( .من الجدير الذكر أنه أصدر
 4918ع� ��ام  1982م ��ن أج ��ل إق ��ام ��ة ف�ن��دق
املوفنبيك عند ش��راء األراض��ي ألول مرة،
وامل��رس��وم  169ع��ام  1989أي�ض��ًا م��ن أجل
املوفنبيك عند طلب الرخصة).
* ف ��ي ع� ��ام  ،1995ص� ��در ال� �ق ��ان ��ون 402
(اس �ت �ث �ن��اء إن� �ش ��اء ال� �ف� �ن ��ادق م ��ن ب�ع��ض
أحكام قانون البناء ومن األنظمة املتخذة
ً
ع�م�لا ب��ه) ال ��ذي س�م��ح بمضاعفة عامل
االستثمار ملشاريع الفنادق في العقارات
ذات املساحة األكبر من عشرين ألف متر
م��رب��ع ال��واق �ع��ة ب�ي�ن األم �ل��اك ال�ع�م��وم�ي��ة
البحرية وال�ط��رق الساحلية الرئيسية.
ويجب على صاحب العالقة الذي يرغب
في االستفادة من األحكام االستثنائية
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون أن
يتقدم بطلب مرسوم استثنائي بموافقة
املجلس األعلى للتنظيم املدني ومجلس
الوزراء .القانون الصادر عام  1995مدته
خمس س�ن��واتُ .ج� ِّ�دد ع��ام ُ ،2001
وج� ِّ�دد
أخيرًا في  22نيسان .2014
م .و.

