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على الغالف

شاطئ كفرعبيدا

السطو على  37ألف م 2من الملك العام
ّ
ّ
مدنية اعتصامًا على
وجمعيات
ينفذ أهالي كفرعبيدا
شاطئ البحر اليوم .مطلبهم تحويل هذا الشاطئ النادر إلى
ّ
ّ
طبيعية .يطلق هؤالء صرخة ضد الــردم وجشع
محمية
االستثمارات ّ
بسياسة وضع اليد
الخاصة .يرفضون اإلمعان
ّ
ّ
على أمالكهم ّ
العمومية ،بعدما احتلت المنتجعات
البحرية
 %78منها .مصير كفرعبيدا مهدد بمصائر البلدات األخرى
المحاذية للشاطئ ،التي فقدت كل اتصال لها بالبحر وخسرت
كل ميزة متاحة
فيفيان عقيقي
بـعــد حــاجــز امل ــدف ــون الـسـيــئ الـصـيــت،
ت ـ ـبـ ــادرك الفـ ـت ــات ت ــرح ـي ـب ـ ّـي ــة ب ــدخ ــول
محافظة الشمال ،من بوابتها األولــى
ـدة على
ك ـفــرع ـب ـيــدا .ت ـلــك ال ـب ـلــدة امل ـم ـتـ ّ
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،ك ـ ــان ش ــاط ــؤه ــا م ــرش ـح ــا
إلع ــان ــه م ـح ـمـ ّـيــة ب ـح ـ ّ
ـري ــة ع ــام ،2009
ّ
لكن معارضة رئيس بلديتها نسفت
ّ
الخطة ،إذ سبق أن وافق على مشروع
ّ
العمومية
يشرع السطو على األمــاك
ال ـب ـح ـ ّ
ـري ــة ،وي ـ ـحـ ـ ّـول م ـع ــال ــم ال ـشــاطــئ
ّ
الـ ـصـ ـخ ــري ال ـط ـب ـي ـع ــي ــة إل ـ ــى مـنـتـجــع
سـيــاحــي ض ـخــم .وب ـقــي ق ــرار الـقـضــاء
ّ ً
ـؤج ــا منذ
ع ـلــى شــاطــئ كـفــرعـبـيــدا م ـ
عام  ،2007إلى أن أعيد إحياؤه في آب
املاضي على طاولة مجلس الوزراء.

بحر اللبنانيين لكبار المستثمرين
ّ
عام ّ 2007
خضم
أقر مجلس الوزراء ،في
ّ
أزم ـ ــة امل ـي ـثــاقـ ّـيــة ال ـت ــي ول ــده ــا خ ــروج
الوزراء الشيعة ،املرسوم النافد حكمًا
رقم  955والقاضي بالترخيص لشركة
ّ
اللبنانية" بإشغال
"إن ـمــاء الـشــواطــئ
مساحة  37026مترًا ّ
مربعًا من األمالك
ّ
ّ
البحرية ،متاخمة للعقارات
العمومية
رقـ ـ ــم  262و 263و 297مـ ــن مـنـطـقــة
كفرعبيدا الـعـقـ ّ
ـاريــة (تبلغ مساحتها
ّ
مجتمعة  19357مترًا مربعًا وتملكها
الشركة املستثمرة) .بحسب املرسوم،
أجـيــز لـلـشــركــة اسـتـثـمــار  11483مترًا
عمومية بـحـ ّ
ّ
مـ ّ
ـريــة قابلة
ـربـعــا (أم ــاك
ل ـلــردم خـفـضــت الح ـقــا إل ــى  4000متر
فقط مجاز ردمها) 6450 ،مترًا ّ
مربعًا
ّ
(منطقة صـخـ ّ
طبيعية) ،و19093
ـريــة
مترًا ّ
مربعًا (مسطح مائي) ،وأجيز لها
ّ
ّ
إقــامــة تجهيزات ريــاضــيــة وسياحية
مع أحــواض سباحة وحــدائــق .يومها
ّ
شكل املــرســوم نموذجًا عن الصفقات
ّ
ال ـف ــاس ــدة ،ال ـت ــي ت ـش ــرع ال ـس ـطــو على
أم ــاك الـنــاس املـشـتــركــة ،إذ تــرافــق مع
إص ـ ـ ـ ــدار مـ ــرسـ ــوم آخ ـ ــر ي ـع ـط ــي وزيـ ــر
ّ
العامة ّوالنقل (آنذاك) ،محمد
األشغال
ال ـص ـفــدي ،ال ـحــق بــإقــامــة مــرفــأ خـ ّ
ـاص
ّ
لقصرهّ ،
العمومية
شيده على األمالك
ّ
البحرية في البربارة.
ّ
أزمـ ــة مـيـثــاقــيــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـتــي
اسـتـحــدثـتـهــا ،أخ ـي ـرًا ،مـقــاطـعــة وزراء
التيار الوطني ّ
الحر للجلسات ،أعادت
املـ ـش ــروع إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ففي
 25آب املـ ــاضـ ــي وض ـ ــع املـ ــرسـ ــوم مــع
خــريـطــة م ـعـ ّـدلــة عـلــى طــاول ــة املجلس
مــن دون أن يكون مــدرجــا على جــدول
األعمال ،بعدما وصل موقعًا من وزير
ّ
العامة والنقل غــازي زعيتر
األشـغــال
باعتباره صاحب االختصاص ،ووزير
االتـ ـص ــاالت ب ـط ــرس ح ــرب الـ ــذي عــاد
وأبــدى استغرابه من وجــود توقيعه،
قـبــل أن يسترسل بـتـعــداد إيـجــابـ ّـيــات
إن ـ ـشـ ــاء مـ ـش ــاري ــع ذات اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ّ
ّ
عمومية.
خاصة على أمالك

ذكريات محفورة في الصخور

يـ ـع ـ ُّـد ش ــاط ــئ ك ـف ــرع ـب ـي ــدا مـ ــن ال ـب ـقــع
الـعــذراء على طــول الساحل اللبناني،
وهـ ــو واح ـ ــد م ــن  31مــوق ـعــا طـبـيـعـيــا

يدخل شاطئ
كفرعبيدا الصخري
أكثر من  15ألف
شخص سنويًا

ّ
بالتنوع البيولوجي
لها -2 .اإلضــرار
ال ـ ــذي ّأم ـن ـت ــه ط ـب ـي ـعــة ال ـش ــاط ــئ ال ـتــي
تحتوي على مصاطب نــادرة وأعماق
مختلفة -3 .تهجير األسماك واإلضرار
بــال ـثــروة الـسـمـكـ ّـيــة -4 .اإلض ـ ــرار بكل
الشواطئ املحيطة بسبب أعمال الردم
الـتــي سينجم عـنـهــا تــآكــل وتــرسـبــات
ّ
ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ -5 .ت ـه ـج ـيــر س ــك ــان
املنطقة واإلضرار بمصالح الصيادين
وأصـ ـح ــاب ال ـح ــان ــات ال ـص ـغ ـيــرة الـتــي
تعيش مــن الـبـحــر( ،بحسب تعاونية
صـ ـي ــادي ك ـف ــرع ـب ـي ــدا ،ي ـق ّـصــد ال ـب ـحــر
م ـ ـئـ ــات صـ ـ ـ ّـيـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ــن ـ ــارة ون ـح ــو
خمسني زورقًا).

اخ ـتــارهــا "مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار"
ّ
ّ
طبيعية ،إذ
محميات
لتحويلها الــى
ّ
ّ
تتكون فيه صخور طبيعية هي األندر
ّ
ع ـل ــى ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،ح ــول ـت ــه ال ــى
ّ
لوحة خلبة ،فاستحق لقب "موناليزا
الـ ـشـ ـم ــال" .ي ـق ـص ــده ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون مــن
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ،م ـ ــن الـ ـقـ ـلـ ـم ــون
وط ــراب ـل ــس والـ ـبـ ـت ــرون ،ومـ ــن ب ـيــروت
أيضًا .يدخله سنويًا أكثر من  15ألف
شـخــص ،ه ــؤالء ي ـجــدون فـيــه مساحة
ح ـ ـ ّـرة ال ت ـح ـ ّـده ــا جـ ـ ــدران املـنـتـجـعــات
ّ
االسمنتية ،وتحيط به بعض املطاعم
ّ
الصغيرة والحانات ،فيما يعد مصدر
رزق لعشرات الصيادين من طرابلس
ّ
(صياد)
لريمون
والـبـتــرون .بالنسبة ّ
"ه ـ ــذا ال ـب ـح ــر ه ــو امل ـت ـن ــف ــس الــوح ـيــد
لـنــا ،نقصده يوميًا للسباحة وصيد
الـسـمــك ،يـقـصــده الـشـبــاب والـعــائــات
ومـحـ ّـبــو الــريــاضــات الـبـحـ ّ
ـريــة ،وتعلو
منه أصوات املوسيقى والفرح" .يطلب
مرافقته إلــى إحــدى الصخورّ ،
ليدلنا
إل ــى مـنـقــل ش ــوي م ـت ــروك "ه ـن ــاك أي ــام
لـلـمـشــاوي أي ـضــا ،وي ــوم األح ــد مــا في
ّ
ح ــدا يـحــط إصـبـعــو مــن الـعـجـقــة ،قبل
ّ
أن يــدعــونــا ل ـل ـحــاق ب ــه لـيـعــرفـنــا إلــى
أبـ ــو أح ـم ــد وأم أح ـم ــد م ــن ال ـق ـل ـمــون،
الثنائي الذي يقصد كفرعبيدا يوميًا،
منذ عشرين عــامــا ،الصطياد السمك.
لهؤالء ،وللـ  15ألف شخص ،ذكرياتهم
ّ
املهددة بالزوال.

ّ
البلدية تدافع عن االستثمارات

مواصفات المشروع وأضراره
"إن ـمــاء الـشــاطــئ وإح ـي ــاؤه" مــن صلب
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام شـ ــركـ ــة "إن ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـش ــواط ــئ
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ـ ّـيـ ــة" ،صـ ــاح ـ ـبـ ــة املـ ـ ـش ـ ــروع،
واململوكة من أفــراد من آل عبد األحد
وتـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـش ــاري ــع
ّ
ّ
والعقارية ،التي "يسلتزمها
السياحية
ّ
حسن استثمار الـشــواطــئ الـبـحــريــة"،
هكذا ُي ّ
عرف عنها في السجل التجاري.
ّ
لكن بحسب الخريطة الهندسية التي
أعـ ّـدتـهــا شــركــة "الـحـســام لـلـمـقــاوالت"،
بما يتوافق مــع رخصة وزارة البيئة
الصادرة عام  ،2009وتقضي بتقليص
مـســاحــة ال ــردم وإل ـغ ــاء مــرفــأ اليخوت
وإل ـ ـغـ ــاء ال ـش ــاط ــئ ال ــرمـ ـل ــي ،يـتـضـ ّـمــن
املشروع املرفوض ّ
مرتني في املجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـنـظـيــم امل ــدن ــي ،شــالـيـهــات
ّ
ّ
اصطناعية،
اسمنتية وب ــرك سباحة
ّ
وع ـشــرات الـبـيــوت الـخـشـبــيــة العائمة

ّ
خشبية ،وكاسر
مع جسور وأرضيات
ّ
أمـ ــواج مـقــابــل ب ــرك امل ـي ــاه الـطـبـيـعــيــة،
ّ
فــي مخالفة فاضحة للخطة الشاملة
لترتيب األراضي اللبنانية التي أقرتها
الـحـكــومــة ع ــام  ،2008وال ـت ــي تــوصــي
ّ
الساحلية وعدم
بالحفاظ على املواقع
إح ـ ــداث أي تـغـيـيــر ف ــي ه ـي ـئ ـت ـهــا ...كل
ذلــك فــي مقابل  30ألــف دوالر سنويًا
تدفع إلــى صندوق رئاسة مرفأ شكا،
أي أقــل من دوالر للمتر الــواحــد ،وهو
رقم زهيد باالستناد إلى سعر األرض
الرائج ّ
املقدر بـ .$2000
م ــرس ــوم الـتــرخـيــص مـطـعــون ب ــه منذ

أبو الجماجم ّ
مر من هنا
الـتـعـ ّـديــات على شــاطــئ كفرعبيدا ليست حـكـرًا على مجلس الـ ــوزراء رغــم كونها
ّ
ّ
اسمنتية فوق
اللبنانية ،استحدثت امليليشيات "شاليهات"
األكبر .ففي فترة الحرب
ّ
الطبيعية ،ال تزال آثارها واضحة حتى اليوم رغم هدمها بعد التسعينيات،
صخوره
ّ
وتحمل جدرانها املتصدعة بعضًا من شعارات الحقبة السابقة وعباراتها ،من أرزة
الكتائب إلى "أبــو الجماجم ّ
مر من هنا" .ولم تنجح مرحلة السلم بإعادة البلدة من
ّ
ّ
كنف امليليشيات إلى حكم املؤسسات ،إذ كان رئيس بلديتها طنوس فغالي ،الذي
يحكمها منذ  18عامًا ّ
ّ
إضافية)ّ ،
السباق في افتتاح بزار
(جدد له أخيرًا لست سنوات
ّ
ّ
التعديات عبر إقامة شاليهات ّ
خاصة مسلطًا مجاريرها في البحر.

رئيس بلدية كفرعبيدا ّ
لمعارضي المشروع :خليهم
ّ
يسدوا نياعهم
ع ــام  2009نـظـرًا إل ــى الـسـعــر البخس،
ّ
ولـ ـتـ ـخ ــطـ ـي ــه امل ـ ـهـ ــل املـ ـعـ ـط ــاة إلنـ ـج ــاز
ّ
األشـغــال ،إذ تنص املــادتــان  3و 4منه
على بدء أعمال الــردم خالل  18شهرًا،
وحـ ـ ـص ـ ــول ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى ت ــرخ ـي ــص
ب ــال ـس ـم ــاح ب ـع ـب ــور ط ــري ــق ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ
طرابلس بواسطة نفق أو جسر ضمن
م ـه ـلــة أقـ ـص ــاه ــا س ـن ــة واحـ ـ ـ ــدة قــاب ـلــة
للتجديد ضـمــن مـهـلــة شـهــريــن تحت
ّ
قانونية
طائلة إلغاء املرسوم .شروط
ّ
فتحولت املواجهة
لــم تفلح بــإلـغــائــه،
ّ
ّ
مدنية يخوضها األهالي والجمعيات
ّ
املـ ــدنـ ــيـ ــة ف ـ ــي كـ ـف ــرعـ ـبـ ـي ــدا .وب ـح ـس ــب
ال ـن ــاش ـط ــة كـ ـ ــارا خ ـ ـ ــوري ،ال تـقـتـصــر
األس ـبــاب عـلــى املـخــالـفــات الـقــانــونـ ّـيــة،
ّ
العمومية،
وحرمان الناس من أمالكهم
ّ
الطبيعية ،بل تشتمل
وتشويه املناظر
أيضًا على -1 :األضــرار التي ستلحق
بقطاع الرياضة (السباحة والغطس
ّ
ّ
الخاصة
املائية واألندية
والرياضات
بـهــا) بحيث يعتبر الـشــاطــئ مقصدًا

ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــؤالء ،الـ ـعـ ـت ــب األكـ ـب ــر
يـقــع عـلــى الـبـلــديــة ال ـتــي واف ـق ــت على
امل ـشــروع متجاهلة األض ــرار املترتبة
عنه ،باعتبار أن األمــل من املسؤولني
مـ ـقـ ـط ــوع .وبـ ـحـ ـس ــب خـ ـ ـ ـ ــوري ،ه ـن ــاك
بقعتان لــم تستثمرا بـعــد عـلــى طــول
شاطئ كفرعبيدا ،األولى هي املساحة
املنوي إنشاء املشروع فوقها ،والثانية
ينتظر رئيس البلدية طنوس فغالي
(وه ـ ـ ــو مـ ــدعـ ــوم مـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر ب ـطــرس
حــرب) موافقة مجلس ال ــوزراء إلقامة
مشروع ّ
خاص به.
يوصف فغالي بالـ  One Man Showفي
ّ
ّ
البلدية الذي يتحكم بكل تفاصيلها،
ويحكمها مـنــذ  18عــامــا مـعـ ّتـبـرًا أنــه
جعلها بـلــدة نـمــوذجـ ّـيــة ،لـكــنــه فعليًا
ّ
حولها الى مستنقع للصرف الصحي
ّ
(ال ـ ـ ــذي ت ــرم ـي ــه م ـش ــاري ـع ــه ال ـع ـق ــاري ــة
ّ
ّ
فـ ــي أراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــك ــان واملـ ـس ــل ــط مــن
ّ
الخاصة على البحر) ،وإلى
شاليهاته
ّ
ّ
مكب للنفايات املكدسة على الطرقات،
ومشاع للمحارق وقطع األشجار ،عدا
ً
ع ــن ال ـع ـمــار ال ـع ـشــوائــي ،وصـ ــوال إلــى
املشروع األخير.
يصر فغالي على الدفاع عن املشروع
ب ــاع ـت ـب ــاره س ـي ــؤم ــن فـ ــرص ع ـم ــل فــي
امل ـن ـط ـقــة ،ودون أن ي ـن ـطــوي ع ـلــى أي
ضــرر بعد التعديالت الـتــي فرضتها
وزارة ال ـب ـي ـئــة ،ق ـبــل أن ي ـت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
امل ـع ــارض ــن واص ـف ــا إي ــاه ــم "بــال ـعــالــم
امل ـت ـف ـل ـس ـفــة" ،وي ـت ــاب ــع ق ــول ــه" :خـلـيـهــم
يـسـ ّـدوا نياعهم .هــذا استثمار بقيمة
ّ
يصب في مصلحة
 100مليون دوالر،
امل ـن ـط ـق ــة ،ولـ ــن ن ـق ــف ب ــوج ـه ــه .ه ــؤالء
ي ـ ـصـ ـ ّـرون ع ـل ــى إل ـ ـصـ ــاق ص ـف ــة "بـ ــاد
الدابة" بمنطقتي جبيل والبترون عبر
معارضة أي مشروع إنمائي" .يرفض
ف ـغــالــي ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى أي تـهـمــة مـ ّ
ـوجـهــة
ل ــه ،مكتفيًا بــالـقــول" :ط ــوال  18عــامــا،
أنفقت  8ماليني دوالر على البلدة ولن
ّ
أتحدث عن أعمالي".
أم ـ ـ ــام امل ـع ـت ــرض ــن ف ــرصـ ـت ــان إلن ـق ــاذ
الشاطئ ،أوالها صحوة وزارة البيئة
ّ
ّ
طبيعية ،كان
محمية
وتحويله الــى
مــن املـفـتــرض إقــامـتـهــا مـنــذ  7أع ــوام،
أو وفــاء التيار الوطني الـحـ ّـر بوعده
ب ــال ـط ـع ــن ب ــامل ــراسـ ـي ــم ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
ّ
جلسة مجلس الـ ــوزراء .وإل سيكون
أمــامـهــم التصعيد أبـعــد مــن اعتصام
في  10أيلول ...أبعد كثيرًا.

