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على الغالف

اكد السعودي ان «السنيورة
ّ
عمر الجدار وسيج حدوده التي
تضم الكنايات وتقع على
النهر» (األخبار)

جدار الفصل يصادر «الكنايات»
السنيورة وزيدان يمنعان الوصول إلى نهر االولي
هل خسر الصيداويون متنزههم
الوحيد على نهر األولي؟ االجابة
الواضحة على ارض الواقع تفيد بانهم
خسروه فعليا ،فقد فوجئ اهل املدينة
بجدار فصل إسمنتي مرتفع ،بناه
فؤاد السنيورة ومحمد زيدان ،لتسييج
العقارات التي اشتروها هناك من ورثة
رفيق الحريري .وبذلك حرموا الفقراء من
الوصول الى منطقة «الكنايات» التي
ّ
تشكل ذاكرتهم الجماعية ،كما حرموا
الجميع من الوصول ّالى ضفة النهر
الجنوبية ،التي تصنف امالكا ّ
عامة في
القانون .لقد أقفلوا الطريق الوحيدة
إليهاّ ،
بحجة انها تجاور ملكهم
الخاص!

ف��وج �ئ��وا ب ��وج ��ود ج� ��دار ع ��ال وط��وي��ل،
ح��دي��ث ال �ب �ن ��اء ،ي �س� ّ�د ع�ل�ي�ه��م ال �ط��ري��ق
ن�ح��و ال�ن�ه��ر ،وي�م�ت��د ب �م �ح��اذاة الطريق
العام حتى مفترق بلدة علمان .وقفوا
م ��ده ��وش �ي�ن وه� � ��م ي � �ش� ��اه� ��دون ع � ّ�م ��اال
يتسلقون على «ج��دار الفصل» لربطه
ب�ش�ب�ك��ة إن � ��ارة ل �ي �ل �ي��ة .ال� �ج ��دار امل��رت�ف��ع
أق� �ف ��ل ض �ف��ة ال �ن �ه��ر أم ��ام� �ه ��م ول � ��م ي�ب��ق
م �ن �ف �ذًا ل �ل ��وص ��ول إل �ي �ه��ا س� ��وى ب��واب��ة
حديدية سوداء محكمة اإلقفال .لم يعد
ب �م �ق��دوره��م س ��وى اس� �ت ��راق ال �ن �ظ��ر من
ب�ين قضبانها ل�ي�ش��اه��دوا «ال�ك�ن��اي��ات»
ون�ه��ره��ا .ه��ذه العائلة ش�ع��رت ان دفقا
م ��ن ذك��ري��ات �ه��ا امل �م �ت��دة م �ن��ذ ع �ق��ود قد
سلبها إي��اه «محتلو االم�ل�اك ال�ع� ّ�ام��ة».
ف�ي�م��ا ال ت ��زال ه ��ذه ال�ع��ائ�ل��ة م�ص��دوم��ة،
وص � ��ل خ �ط �ي �ب��ان ب ��ال �س ��رف �ي ��س« .وي� ��ن
ال �ن �ه��ر؟» ،ت �س��اءل ال��رج��ل ص��ب غضبه
ع�ل��ى ب��ان��ي ال �ج��دار ،إذ اع �ت��اد أن يدعو
خطيبته لتناول «السندويشات» تحت
الكينا ك�ب��دي��ل وح�ي��د ع��ن دع��وت�ه��ا إل��ى
الغداء أو العشاء في مطعم ال يملك كلفة
الجلوس فيه.

ما الذي يحصل في الكنايات؟

آمال خليل
توجهت األسرة الصيداوية إلى املنطقة
ال �ت��ي ت �ع��رف ب �ـ«ال �ك �ن��اي��ات» ع �ل��ى نهر
األول � ��ي .ه ��ذه االس� ��رة ك�غ�ي��ره��ا اع �ت��ادت
تمضية يوم العطلة هناك منذ سنوات
ط��وي �ل��ة .رب األس� ��رة وزوج �ت��ه وأوالده
ال �خ �م �س��ة ،ق� �ص ��دوا ال �ض �ف��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة
للنهر كواحدة من املساحات املشتركة
ال �ع� ّ�ام��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي ال ت�ك�ل�ف�ه��ا امل ��ال
الكثير .ك��ان��وا يحضرون طعامهم من
امل �ن��زل وي�س�ت��أج��رون ط��اول��ة ف��ي إح��دى
االس �ت��راح��ات املنتشرة على الضفة أو
ي�ف�ت��رش��ون األرض ت�ح��ت ش�ج��ر الكينا
املعمرة ويسبحون ف��ي النهر املفتوح
للجميع .إال أنهم أم��س ،وم��ا إن دخلوا
في الطريق امل��ؤدي��ة إل��ى وادي أشمون،

«السنيورة ّ
عمر الجدار وسيج حدوده
التي تضم الكنايات وتقع على النهر»،
هكذا يجيب رئيس بلدية صيدا ،محمد
السعودي.
ال� �س� �ن� �ي ��ورة؟ ن� �ع ��م ،ه ��و ن �ف �س��ه ،رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال �س��اب��ق ووزي � ��ر امل��ال
الذي امضى  15سنة في موقع الحارس
للمال العام!
ابن صيدا ،ونائبها ،اشترى مع شريكه
رج� ��ل األع � �م� ��ال ال� �ص� �ي ��داوي امل� �ع ��روف،
محمد زي ��دان ،ع �ق��ارات ه�ن��اك م��ن ورث��ة
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ال �ص �ي��داوي
أي�ض��ًا .ه��ذه ال�ع�ق��ارات تمتد حتى ضفة
ن �ه��ر األول � ��ي ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وع�ل�ي�ه��ا ع��دد
من اشجار الكينا املعمرة ،التي منحت
املنطقة اسمها« :الكينايات».
ب� � � � � � ��دأت «ال � � �ك � � �ي � � �ن � � ��اي � � ��ات» ت �س �ت �ق �ط ��ب
ال � �ص � �ي� ��داوي�ي��ن م� �ن ��ذ ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات.

اس� �ت� �ح ��دث ��وا أك � �ش ��اك ��ًا ص� �غ� �ي ��رة ل�ب�ي��ع
امل � ��أك � ��والت وال� �ح� �ل ��وي ��ات ل �ل �م �ت �ن��زه�ين.
األكشاك تحولت إلى مقاه تمددت على
ن�ح��و ت��دري �ج��ي ،ال س�ي�م��ا إب ��ان ال�ح��رب
األه�ل�ي��ة ،ح�ت��ى سجلت ت�ع��دي��ات كبيرة
ع �ل��ى األم� �ل ��اك ال �ن �ه��ري��ة ال� �ع ��ام ��ة م�ن�ه��ا
تشييد جسرين حديديني يربطان بني
ضفتي ال�ن�ه��ر .حتى ذل��ك ال�ح�ين ،كانت
ال�ض�ف��ة ال ت ��زال ض�م��ن األم �ل�اك النهرية
العامة .وبعد الحرب ،اشترى الحريري،
من آل س��رور من بلدة علمان ،العقارات
امل� � �ج � ��اورة ل �ل �ض �ف��ة م� ��ن ج �ه ��ة ال �ش �م��ال
واملحاذية لطريق صيدا ــ علمان ــ جون
ل �ج �ه��ة ال �ج �ن ��وب .ف ��ي وق� ��ت الح � ��ق ،ب��دأ
يتردد أن عقارات الحريري تصل حتى
م� �ي ��اه ال �ن �ه ��ر .ح��ال �ي��ًا ب �ح �س��ب م �ص��ادر
م��واك�ب��ة «ت�ض��م ال �ع �ق��ارات ك��ل األراض ��ي
ال ��زراع� �ي ��ة امل �ت �ص �ل��ة ب��ال �ك �ن��اي��ات ح�ت��ى
ال�ض�ف��ة وأدرج� ��ت ف��ي ال��دوائ��ر العقارية
كعقار واحد متصل!» .هذا العقار الذي
ي�ح�م��ل ال��رق��م  ،264ال ي ��رد ف��ي ال�لائ�ح��ة
ال �ت��ي وزع�ت�ه��ا ال�ب�ل��دي��ة ل�ل�ع�ق��ارات التي
سيشملها م�ش��روع الضم وال�ف��رز ،على
الرغم من أن��ه يتصدرها ،كونه يقع في
أول امل�ن�ط�ق��ة امل�س�ت�ه��دف��ة ب� ��دءًا م��ن نهر
األولي حتى دوار إيليا .في الوقت الذي
يرد فيه ذكر عقارات  265و ...267محيط
ال �ك �ن ��اي ��ات أص� �ب ��ح ح ��ري ��ري ��ًا أي � �ض ��ًا ،اذ
ً
اشترى الحريري ايضا بستانًا مقابال
للضفة ،من آل صاصي ،يفصل الطريق
بينه وب�ين الكنايات ،وق��د سجله باسم
ن�ج�ل��ه ،ب�ه��اء ال��دي��ن .وأدرج ف��ي ال��دوائ��ر
العقارية تحت ال��رق��م  ،292بعد ان ّ
ضم
اليه العقار رقم  319املصنف «طليق» في
السجل العقاري من دون تعليل السبب.
ال �س �ن �ي��ورة وزي � ��دان اش �ت��ري��ا ال �ع �ق��ارات
الثالثة ،وقررا تسييجها ومحاصرتها
ب� �ج ��دار ي �م �ن��ع اه� ��ل ص �ي ��دا وم�ح�ي�ط�ه��ا
م��ن اّل��وص��ول ال ��ى ال�ن�ه��ر وض�ف�ت��ه التي
يصنفها القانون كامالك ّ
عامة للدولة.

منتجع سياحي محل «الكنايات»
ط � � ��وال ال � �س � �ن� ��وات امل� ��اض � �ي� ��ة ،ت �ص��رف

أص�ح��اب امل�ق��اه��ي ع�ل��ى أن�ه��م جالسون
ف��ي م�ل��ك ال�ح��ري��ري ال ��ذي «ت �ك� ّ�رم علينا
وسمح لنا بالبقاء في أرضه والترزق»
يقول أحدهم .لكن ما الذي أخرجهم من
ه��ذا النعيم؟ يعتبر ال�س�ع��ودي إل��ى أن
ال�ح��ري��ري «س�م��ح للمواطنني ب��ارت�ي��اد
الكنايات كاملعتاد وألصحاب ُاملقاهي
بالبقاء» .لكن السنيورة لم يحذ حذو
الرفيق .فما إن تملك العقار مع شريكه
زي � � � ��دان ،ح �ت ��ى أزال ال� �ت� �ع ��دي ��ات ك��اف��ة
وأخرج أصحاب املقاهي وسيج النهر،
مانعًا أيًا كان من الوصول اليه .وكشف
السعودي أن وفدًا من أصحاب املقاهي
املتضررين زار النائبة بهية الحريري
لرفع شكواهم واملطالبة بالتعويضات.
األخ � � �ي� � ��رة ل� �ف� �ت ��ت ن� �ظ ��ره ��م إل � � ��ى أن �ه ��م
ك ��ان ��وا ي �ش �غ �ل��ون األم �ل ��اك ال �ع��ام��ة وال
ي�ح��ق ل�ه��م ب��ال�ت�ع��وي��ض .أح��د أص�ح��اب
املقاهي ،ق��ال في اتصال مع «األخبار»
إن� ��ه ال ي �ع��رف ت �ف��اص �ي��ل م ��ا ح �ص��ل ما
ع ��دا أن «زي � ��دان اش �ت��رى ال �ع �ق��ار م��ن آل
ال �ح��ري��ري وط ��ردن ��ا م ��ن ال �ك �ن��اي��ات من
دون تعويض ألنها أم�لاك ع��ام��ة ،وأن��ه

ينوي بناء منتجع سياحي في املكان
ف��ي غ�ض��ون ع��ام�ين أو ث�لاث��ة» .فما هي
حقيقة تلك الرواية املليئة بالتناقضات
وه��ل ضفة النهر ه��ي ملك ع��ام عندما
يتعلق االم��ر باخراج أصحاب املقاهي
واملواطنني وتصبح ملكًا خاصًا عندما
ي��ري��د ال�س�ن�ي��ورة وزي ��دان ب�ن��اء منتجع
سياحي؟
اث � ��ار ت �ش �ي �ي��د ال � �ج ��دار وإزال � � ��ة امل �ق��اه��ي
ُ
اعتراضًا واسعا ،ترجم بكتابة شعارات
ع �ل��ى ال� �ج ��دار امل �س �ت �ح��دث ،س ��رع ��ان ما
أزيلت ،تقول هذه الشعارات« :ال لحيتان
املال» و«ال للمشاريع املشبوهة» و«نهر
األول � ��ي وال �ك �ن��اي��ات م �ل��ك ل �ل��ه وال ��دول ��ة،
ف�ك�ي��ف أص�ب�ح��ت م�ل�ك��ًا ل�ب�ي��ت ال�ح��ري��ري
وجماعتهم؟».

ليبحث الناس عن منفذ آخر!
ف��ي ات�ص��ال م��ع «األخ �ب��ار» ،أوض��ح بدر
زي ��دان ،ن�ج��ل محمد زي ��دان ،وم��دي��ر في
قسم ال�ع�ق��ارات ف��ي ش��رك��ة وال ��ده« :أننا
ل ��م ن �خ��رج أح � � �دًا ،ب ��ل اش �ت��ري �ن��ا ال �ع �ق��ار
خاليًا م��ن املقاهي التي أزال�ه��ا مالكوه

مساحات عامة

تدمير ذاكرة بيروت الجرافات تتوعد درج مسعد في مــ
بسام القنطار

تحمل أدراج
األشرفية
ذكريات
الناس ،وهي
مقصد
السياح
ومتنفس
للعديد من
األعمال
الفنية
(األخبار)

قبل ثالثة أي��ام استضاف درج مسعد
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة م� � ��ار م� �خ ��اي ��ل م �ه��رج��ان
بيروت لعروض الشارع .رقص أهالي
ال �ح � ّ�ي ال�ج�م�ي��ل ع �ل��ى وق ��ع امل��وس�ي�ق��ى
ف � ��ي ال � �ف � �ض� ��اء ال� � �ع � ��ام امل � �ف � �ت� ��وح ع �ل��ى
احتماالت املدينة ومفاجاءاتها .وفي
ال �ي��وم ال� ��ذي ت�ل��اه ،ك ��ان األه ��ال ��ي على
م��وع��د ج��دي��د م��ع ال ��درج ال��ذي يحتفظ
ب��ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ت �ج��ارب �ه��م وذك��ري��ات �ه��م.
«ع� � ��روض ال � �ش� ��ارع» ه� ��ذه امل � ��رة ك��ان��ت
ُعلى شكل اعتصام احتجاجي بعدما
أب �ل��غ ال�س�ك��ان ب�ن�ي��ة أص �ح��اب م�ش��روع
ً
اس�ت�ث�م��اري ردم ال ��درج تسهيال مل��رور
ال �ش��اح �ن��ات ع�ل��ى ق�ط�ع��ة األرض ال�ت��ي
ت �ن ��وي ال �ش��رك��ة ت �ح��وي �ل �ه��ا إل� ��ى ك�ت�ل��ة
باطونية جديدة.
ت �خ �ت �ل��ف ت� �س� �م� �ي ��ات ال � � � ��درج ب �ح �س��ب
ال �س �ك��ان؛ فبعضهم ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه اس��م
درج سلوان ،نسبة إلى أحد االشخاص

الذين كانوا يقطنون بقربه ،وبعضهم
يطلق عليه تسمية درج م��ار مخايل،
نسبة إلى املنطقة ،لكن التسمية األكثر
شيوعًا هي «درج مسعد» ،نسبة إلى
أحد األشخاص الذي سكن فيه أيضًا.
عمر ال ��درج م��ن عمر األب�ن�ي��ة املحيطة
به ،أي بداية القرن العشرين ،وهو كان
مرصوفًا بحجارة البحر قبل أن تزال
ف��ي منتصف ال �ق��رن امل��اض��ي وت��وض��ع
بدل منها طبقة من االسمنت.
تحمل أدراج منطقة األشرفية الكثير
م��ن ال��ذك��ري��ات ل�ل�س�ك��ان ،وه ��ي مقصد
السياح ومتنفس للعديد من األعمال
ال� �ف� �ن� �ي ��ة وامل ��وس � �ي � �ق � �ي ��ة وامل � � �ع� � ��ارض.
وإضافة إلى أهميتها الثقافية ،تشكل
ه��ذه األدراج ش��راي�ين ل�ع�ب��ور السكان
ي��وم �ي��ًا ب �ع �ي �دًا ع��ن ال� �ش ��وارع امل�ك�ت�ظ��ة،
كذلك ف��إن العديد من األبنية ال يمكن
ال��وص��ول إل ��ى م��داخ�ل�ه��ا إال ع�ب��ر ه��ذه
األدراج.
ت ��روي س�ه��ام ت��اك �ي��ان ،وه��ي صاحبة

محل سمانة عند مدخل ال��درج ،كيف
جاء عمال من هيئة «أوجيرو» لينقلوا
منصة الهاتف من املكان ال��ذي ثبتت
فيه في وسط الدرج إلى نقطة جديدة
تبتعد عدة أمتارًا« .ضحكوا علينا»،
ت�ق��ول تكيان بلهجتها األرم�ن�ي��ة .ظن
ال �س �ك��ان أن ه �ي �ئ��ة «أوج � �ي� ��رو» ت��ري��د
أن ت�ف�س��ح امل �ج��ال أم ��ام ال �ن��اس ل��رؤي��ة
املشهد البانورامي الرائع للدرج ،بعد
أن تطوع عدد من الجمعيات وقاموا
بطلي العديد من أجزائه .لكن خطوة
«أوج� �ي ��رو» ،ال �ت��ي تمتنع ع��ن تركيب
ع� �ل ��ب ال � �ه ��ات ��ف ل�ل�أب� �ن� �ي ��ة ال � �ج ��دي ��دة،
ك��ان��ت املسمار األول ف��ي نعش ال��درج
ال � � ��ذي واف � �ق� ��ت ب� �ل ��دي ��ة ب � �ي� ��روت ع �ل��ى
ط�م��ره تمهيدًا مل��رور الشاحنات على
قطعة أرض تقع خلف البناء العائد
ل�ج�م�ع�ي��ة س��اس��ون األرم �ن �ي��ة .ب�ع��ده��ا
ج ��اء م�ه�ن��دس��ون وب� ��دأوا ال�ع�م��ل على
م� �س ��ح ارت � �ف � ��اع � ��ات ال � � � ��درج وأب� �ل� �غ ��وا
ال �س �ك��ان ن�ي�ت�ه��م ن �ق��ل أع �م��دة ال�ه��ات��ف

