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سياسة

9

ندوة

هولة
بـعــض الـلـبـنــانـيــن الــذيــن عـمـلــوا في
ال ــري ــاض ف ــي ب ــداي ــات نـهـضـتـهــا مع
هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ،ومـ ـ ــع ال ـس ـع ــودي ــن
«امل ـت ـحــرريــن» الــذيــن كــانــوا يقضون
أيامهم في لبنان قبل  ،1975ويختلف
معها الذين ذهبوا اليها إبان الحرب،
ح ــن بـ ــدأ ع ـصــر ال ـت ـش ــدد االس ــام ــي
فيها .وهنا تكمن النقطة االساسية
حــن تسلط الـسـعــوديــة الـضــوء على
أس ـبــاب املـنـحــى ال ـت ـشــددي ،حــاصــرة
إياها في الثورة االسالمية االيرانية
واقـ ـتـ ـح ــام الـ ـح ــرم امل ـك ــي عـ ــام ،1979
وت ـح ـم ـيــل إيـ ـ ــران م ـســؤول ـيــة صـعــود
الطبقة الدينية املتشددة.
في االسابيع االخيرة حلت السعودية
الجديدة محل القديمة ،عبر احتفاء
عــاملــي ب ـق ـيــادة املـ ــرأة ال ـس ـيــارة فيها،
وبإعالنات مشروبات غازية أميركية
ت ـت ـن ــاول امل ـ ـ ــرأة ال ـس ــائ ـق ــة ،وتـسـلـيــط
ال ـض ــوء عـلــى امل ـهــرجــانــات الـغـنــائـيــة
ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،واالخ ـ ـتـ ــاط
ف ــي املـ ــدرجـ ــات .ك ــل ذل ــك ي ـتــراف ــق مع
تـ ـق ــدي ــم املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـلــى
صـ ــورة ال ـج ـيــل امل ـث ـقــف امل ـط ـلــع ال ــذي
يــدخــل الـحــداثــة مــن بابها العريض،
بـمــا ال ينسجم مــع كــل ال ـصــور التي
اعـ ـت ــاده ــا الـ ـغ ــرب وال ـل ـب ـنــان ـي ــون فــي
طريقة مقاربتهم للسعوديني الذين
ال يعملون ويستفيدون من الثروات.
أهمية املشهد االجتماعي السعودي
أنه «الزاوية االصالحية» التي يحاول
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ت ـقــدي ـم ـهــا الـ ــى ال ـع ــال ــم،
مستفيدًا من تجييش دولــي داعــم له
ف ــي مـعــركـتــه االصــاح ـيــة الــداخـلـيــة،
في م ــوازاة سعيه الــى إطــار سياسي
قائم على مواجهة إي ــران وحلفائها
في املنطقة.
فـ ــي م ـق ــاب ـل ـت ــه االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،اخ ـت ـصــر
اب ـ ــن س ـل ـم ــان س ـي ــاس ـت ــه ال ـخ ــارج ـي ــة
ب ـع ـب ــارت ــن :وصـ ـف ــه امل ــرش ــد األع ـل ــى
إليــران علي خامنئي بـ«هتلر الشرق
االوســط» ،وقوله إن رئيس ّالحكومة
سـعــد ال ـحــريــري« ،مـسـلــم س ــن ــي» ،لن
يـ ــواصـ ــل ت ـغ ـط ـي ــة حـ ـك ــوم ــة يـسـيـطــر
عليها حزب الله.
مــن اليمن واالح ــداث املتسارعة ،الى
املـصــالـحــة الفلسطينية ،ال ــى لبنان
حيث ترتفع حدة املواجهة مع حزب
ال ـل ــه ،ال ــى ال ــزي ــارة االول ـ ــى لـبـطــريــرك
مـ ــارونـ ــي ل ـل ـس ـع ــوديــة ،ي ـك ـمــن الـ ــدور
الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي ظـ ــل ق ـ ـيـ ــادة ج ــدي ــدة
شــابــة ،يتهمها خصومها بالتسرع
وال ـ ــرع ـ ــون ـ ــة وب ـ ــارتـ ـ ـك ـ ــاب أخ ـ ـ ـطـ ـ ـ ً
ـاء ال
تحصى ،ويشيد أصدقاؤها بقيادتها
ال ـح ـك ـي ـم ــة ون ـظ ــرت ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
لكنها تمشي واضـعــة ثقلها إلطــاق
مـســار جــديــد بـمـبــاركــة أمـيــركـيــة .في
السياسة الداخلية اللبنانية ،وبعد
الـ ـتـ ـط ــور ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ال ي ـح ـ ّـب ــذ كـثــر
م ـقــاربــة امل ـلــف ا ّل ـس ـع ــودي .ثـمــة حــذر
في الوسط السني في الكالم عن ّ
جو
ً
سعودي غامض .واللبنانيون أصال
منقسمون بني من يعادي السعودية
ومـ ـ ــن ال ي ــري ــد الـ ـ ـت ـ ــورط فـ ــي الـ ـك ــام
عنها قبل جــاء مالبسات أحداثها،
ومــن ال يــزال يحفظ ال ـ ّ
ـود للسعودية
الـتـقـلـيــديــة «ال ـت ــي وق ـفــت ال ــى جــانــب
ال ـش ــرع ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» وال ــزع ــام ــات
السنية التقليدية ،وقدمت مساعدات
للبنان ورعت اتفاق الطائف.
السعودية الـيــوم غير التي اعتادها
ل ـب ـنــان .فــأيــن ح ــدود مـتـغـيــراتـهــا من
كــل مــا سـبــق ذك ــره؟ أسـئـلــة ّ
وجهتها
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» الـ ـ ــى ثـ ـ ــاث ش ـخ ـص ـيــات
مــن غـيــر املـنـغـمـســن فــي الـعــاقــة مع
ّ
ال ـس ـعــوديــة ،ك ــل م ــن مــوقـعــه ورؤي ـتــه
السياسية :الوزير السابق والرئيس
األسبق لحزب الكتائب ،والسياسي
ال ـق ــري ــب م ــن ال ـع ـه ــد ،امل ـح ــام ــي كــريــم
ب ـ ـقـ ــرادونـ ــي ،وأم ـ ــن سـ ــر لـ ـق ــاء قــرنــة
شـهــوان سابقًا املـحــامــي سمير عبد
امل ـل ــك ،وال ـب ــاح ــث ف ــي شـ ــؤون ال ـشــرق
االوس ــط االسـتــاذ الجامعي الدكتور
فادي االحمر.

ستمر
مسار «بلع» البحر ُم ّ

 %80من الشاطئ ُمغلق أمام اللبنانيين
هديل فرفور

أربـ ـع ــون ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ف ـقــط م ــن ال ـســاحــل
اللبناني البالغ طوله  220كيلومترًا ال
تــزال متاحة أمــام اللبنانيني ،مــا يعني
أن هـ ــؤالء م ـم ـنــوعــون م ــن ارتـ ـي ــاد %80
مــن ال ـشــاطــئ .األس ــوأ مــن ذل ــك أن هناك
مشاريع استثمارية «على النار» ّ
تهدد
ّ
ما تبقى للبنانيني من شاطئهم.
ه ــذه بـعــض املـعـطـيــات ال ـتــي ج ــاءت في
ّ ُ ّ
بحث
أعده املخطط املدني سيباستيان
المـ ــي وامل ـه ـن ــدس ــة امل ـع ـم ــاري ــة سـيـنـتـيــا
بــوعــون ،تحت إش ــراف املعماري سيرج
يــازجــي ،وصــدر عــن «املــرصــد الجامعي
لـ ــإع ـ ـمـ ــار وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار» الـ ـت ــاب ــع
لألكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة
(ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـن ــد) .وق ـ ــد ُع ـ ـ ــرض ه ــذا
ال ـب ـحــث وغـ ـي ــره ف ــي مــؤت ـمــر «ال ـشــاطــئ
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـخ ـط ــة ال ـش ــام ـل ــة لـتــرتـيــب
ّ
األراضي» ،الذي نظمته نقابة املهندسني
فــي بـيــروت على مــدى يــومــن فــي مبنى
النقابة ،برعاية وزيــر األشـغــال يوسف
فنيانوس.
النقاش حــول «الـتـحــوالت على الساحل
ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ،ك ـشــف عــن
تــداعـيــات املـشــاريــع املــزمــع تنفيذها في
مناطق عدة على ما تبقى من الشواطئ
املفتوحة ،وعلى خصوصيتها التراثية
واألثـ ــريـ ــة ،وع ـل ــى طـبـيـعــة اسـتـخــدامـهــا
ّ
وتتهدد هذه املشاريع،
من قبل العموم.

بيروت محرومة من البحر
ُ
تقول أستاذة التخطيط املدني في الجامعة األميركية في بيروت منى فواز إن نتائج
دراس ــة ميدانية ستصدر قريبًا عــن الجامعة تخلص الــى أن أكثر مــن  %50من
املناطق املختلفة في بيروت ال يمكن ُرؤية البحر فيها« ،علمًا أن القوانني ال تسمح
للمطورين العقاريني بارتفاع املباني املشيدة بالقرب من الشاطئ أكثر من مترين»!

عكار!
التلوث حمى شاطئ المنية ــ ّ
ّ

ّ
تبلغ مساحة شاطئ املنية ـ ـ عك ّار نحو  22كلم مربع ،أي نحو  %10من مجمل
مساحة الشاطئ اللبناني .وحــذر االستاذ في جامعة بيروت العربية املهندس
ّ
املتعمد ،مشيرًا
زكريا الزعبي من أن هذا الشاطئ مهدد بفعل التلوث واإلهمال
الى أن مياه الصرف الصحي ألكثر من  25بلدة ّ
الشاطئ .لكن
هذا
موجهة نحو
ُ
إذا كان من «حسنات» لهذا االهمال ،فهي أنه «حمى الشاطئ من املستثمرين
حتى اآلن» .علمًا أن هذه املنطقة تشهد عمليات شفط رمول مستمرة فضال عن
الصيد العشوائي.

ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـس ـطــو ع ـلــى املـلــك
الـعــام الـبـحــري ،مــواقــع عــدلــون (جـنــوب)
وأنـفــه وكفرعبيدا وامليناء (شـمــال) ،في
ّ
ظل غياب اإلرادة السياسية والتشريعية
لحماية الشاطئ املتآكل.

تواطؤ التشريعات
ول ـف ـت ــت بـ ــوعـ ــون إل ـ ــى أن ـ ــه ل ـي ــس ه ـنــاك
قانون حقيقي وعملي وواقعي لحماية
الشاطئ اللبناني« ،وحتى قــرار تحديد
تصميم سنان عيسى

اﻟﻤﻴﻨﺎء
ﻧّﻔﺬت ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳌﻴﻨﺎء أﺧﻴﺮا ً ﺣﻤﻠﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻷﻛﺸﺎك ﻋﻦ ﻛﻮرﻧﻴﺶ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺎم
 ،٢٠١٠ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

أﻧﻔﺔ

ﺛﻤﺔ ﻣﺸﺮوع ﻟﺒﻨﺎء »ﻗﺮﻳﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ«
ﻳﻬﺪد
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ٨٠٠أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ّ
ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺗﻀﻢ آﺛﺎرا ً ﺗﻌﻮد اﻟﻰ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ.

ﻛﻔﺮﻋﺒﻴﺪا
ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ ً ان ﻳﻜﻮن
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻓﻲ آب
رﺧﺺ ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻲ
ّ ٢٠١٦
ﺑﺈﺷﻐﺎل  ٣٧اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻨﻪ .ورﻏﻢ رﻓﻀﻦ اﻠﺲ
اﳌﺪﻧﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ُ
ﻣﺮﺗﲔ ،اﶈﺎوﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع.

ﻋﺪﻟﻮن
أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮاﻗﻊ ﳉﻬﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻷﺛﺮي واﻟﺘﺮاﺛﻲ .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع »ﻣﻴﻨﺎء
ﻳﺪﻣﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي اﳌﺘﻤﺜّﻞ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﺰﻫﺔ« ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ُ ّ
ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻣﺂروﺑﻮ« اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ.

األم ــاك العمومية (رقــم  S/144الصادر
في  ،)10/6/1925لم ينص على حماية
الشاطئ ،واقتصر على تحديد األمــاك
العمومية البحرية فقط» .وأش ــارت إلى
ُأن ال ـخ ـطــة ال ـشــام ـلــة لـتــرتـيــب األراضـ ــي
«أفــرغــت مــن مضمونها بسبب مرسوم
تـصــديـقـهــا» ،إذ لــم ي ـنـ ّـص ه ــذا املــرســوم
(رق ــم  )2009/6/20 /2366عـلــى حماية
الشاطئ ،باستثناء املــادة التاسعة منه
الـتــي ذك ــرت «عـمــل اإلدارة اللبنانية في
إطــار القوانني واألنظمة املرعية اإلجــراء
ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى امل ـع ــال ــم الـطـبـيـعـيــة
والتراثية للمواقع القائمة على امتداد
ال ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـنــانــي ( .»)...وأوض ـح ــت
ب ــوع ــون أن ال ـخ ـطــة ال ـشــام ـلــة تـضـ ّـمـنــت
ع ـش ــرات ال ـخ ــرائ ــط ال ـت ــي تـظـهــر امل ــواق ــع
الواجب حمايتها ،فيما اقتصر املرسوم
على إدراج ثــاث خــرائــط فقط« ،وبــذلــك،
ً
مـ ـث ــا ،ي ـف ـقــد م ــوق ــع ش ــاط ــئ ك ـفــرع ـب ـيــدا
إم ـكــان ـيــة حـمــايـتــه ل ـعــدم إدراجـ ـ ــه ضمن
الخرائط».
وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ــه املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ـ ــدنـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس ال ـ ـطـ ــويـ ــل،
مشيرًا إلــى أن الخطة الشاملة لترتيب
األراض ــي «تقتصر على توجهات عامة
وغـ ـي ــر مـ ـ ـح ـ ــددة ،وال ي ـم ـك ــن اع ـت ـب ــاره ــا
نظامًا تفصيليًا يشمل كــل املــواقــع على
ال ـش ــاط ــئ» .وشـ ـ ّـدد عـلــى ضـ ــرورة إع ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي م ـ ــرس ـ ــوم إشـ ـ ـغ ـ ــال األم ـ ـ ــاك
الـعـمــومـيــة الـبـحــريــة امل ـع ـمــول بــه حاليًا
(رقم  4810الصادر في  24أيلول ،)1962
إذ إن هذا املرسوم «ليس له سند قانوني
ألنه يستند الى قوانني قديمة ،ويتضمن
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـ ـشـ ــوائـ ــب» ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن
ّ
مـشــروع مــرســوم جديد يتعلق بإشغال
امل ـلــك ال ـعــام ال ـب ـحــري «سـيـسـعــى الــوزيــر
فنيانوس الى عرضه قريبًا على مجلس
الوزراء لتصديقه».
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2009صـ ـ ــدر أكـ ـث ــر مـ ــن 100
ّ
م ــرس ــوم ي ـت ـعــلــق ب ـت ـصــديــق مـخـطـطــات
توجيهية .وتقول الباحثة املدينية عبير
سقسوق إن «مرسومًا واحـدًا فقط منها
ذك ــر الـخـطــة الـشــامـلــة لترتيب األراض ــي
واس ـت ـن ــد الـ ــى تــوج ـهــات ـهــا» ،م ــا يعكس
غياب الرؤية واإلرادة لحماية امللك العام.
وفيما كــان منتظرًا مــن قــانــون معالجة
اإلشـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي لـ ــأمـ ــاك
العمومية البحرية أن يعيد امللك العام
املـسـلــوب عـبــر إزال ــة املـخــالـفــات وإرس ــاء
حق العموم بالولوج الحر الى الشاطئ
والحفاظ عليه كوحدة متكاملة ال تتجزأ،
أت ــى ه ــذا الـقــانــون «لـيـكـ ّـرس االع ـت ــداءات
وليعفو عن املعتدين» ،على حـ ّـد تعبير
ُ ّ
املــديــر التنفيذي ل ــ«املـفــكــرة القانونية»
نـ ـ ـ ــزار ص ــاغـ ـي ــة .ول ـ ـفـ ــت ال ـ ــى أن ـ ــه خ ــال
مناقشة قــانــون املــوازنــة عــام  ،1990كان
هناك ّ
توجه جدي إلبطال كل التراخيص
ُ
التي أعطيت للمنتجعات خالل الحرب،
ّ
«في حني ان نقاش موازنة  2017تضمن
ق ــان ــون ــا ع ـف ــا ع ــن ك ــل امل ـخ ــال ـف ــن ال ــذي ــن
اعتدوا على امللك العام»!

الطمع بالبحر تاريخي!

ّ
تتمثل رؤيــة السلطة للشاطئ اللبناني
ُ
باعتباره وسيلة «لتنفيع املستثمرين».
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرؤي ـ ــة «تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة» ،بـحـســب
ُ
سقسوق التي تشير الى نموذج إسقاط
 150ألف متر من أمالك عامة بحرية في
صيدا ،بمرسوم صدر عام  .1948حينها،
قـضــى ه ــذا امل ــرس ــوم ال ــذي يـحـمــل الــرقــم
 10830بتحويل أمــاك عامة بحرية الى
أمـ ــاك بـلــديــة خ ــاص ــة ،م ــا سـمــح لبلدية
صـيــدا فــي مــا بعد بتأجير هــذه األمــاك
وبـنــاء فـنــدق «ص ـيــدون» .والــافــت ،وفق
سـقـســوق ،أن مـنــاطــق لبنانية كـثـيــرة ال
ّ
تحكمها مــراسـيــم تنظيمية ،وتستغل
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع «ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي»
لـتـشــرعــن ال ـب ـنــاء امل ـخــالــف وال ـت ـعــديــات،
س ــواء على األم ــاك البحرية أو غيرها،
بحجة غياب التنظيم!

