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مجتمع وإقتصاد
تقرير منذ أقل من أسبوع ،بوشرت أعمال بناء مشروع «قرية مار مخايل» .هذا المشروع ليس األول من «نوعه»،
سبقه مشروع «قرية الجميزة» وغيرها من المشاريع القائمة على بناء مجمعات سكنية «فاخرة» .هذه المشاريع
«تتالعب» بذاكرة األحياء ،بحسب معماريين ُيحذرون من تداعياتها التهجيرية للسكان وتحويل المناطق إلى
ساحات للمضاربات العقارية لصالح فئة قليلة من ُ
المستفيدين

مشروع «مار مخايل فيالج» التالعب بذاكرة المدينة
هديل فرفور
م ـنــذ أي ـ ــام ،بـ ــدأت عـمـلـيــة ه ــدم مبنى
مصنع البيرة القديم في منطقة مار
مخايل ،تمهيدًا لتشييد مشروع "مار
مخايل فيالج" .هذا املشروع العقاري
الضخم ،ال ــذي يتضمن إنـشــاء شقق
فـ ـخـ ـم ــة وفـ ـ ــاخـ ـ ــرة م ــرفـ ـق ــة بـ ـح ــدائ ــق
ومسابح (بحسب التصاميم) سيقوم
على أنـقــاض املبنى ال ــذي يـعــود إلى
حقبة بداية االستقالل.
مــن وجـهــة نـظــر مـعـمــاريــن متابعني
للمشروع الجديدُ ،ي ّ
عد مبنى مصنع
ال ـب ـي ــرة ت ــراث ـي ــا ي ـس ـتــوجــب ال ـح ـفــاظ
على هويته والـطــابــع ال ــذي ُيرسيه،
"حتى لو لم يكن مصنفًا تراثيًا وفق
الـقــوانــن" ،بحسب مصدر في إحدى
اللجان ُالسابقة في وزارة الثقافة.
ُي ـق ـ ّـدم املـسـتـثـمــرون مـشــروعـهــم على
أنه ُمجمع سكني ُ"ي ّ
قدر املاضي" ،في
إشــارة إلى الطابع التراثي لحي مار
مخايلُ .
ي ـقــول امل ـه ـن ــدس ف ــي ال ـتــرم ـيــم م ــازن
حـ ـي ــدر لـ ـ ـ "األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" ،إن ال ـش ــرك ــات
الـعـقــاريــة بــاتــت "تـلـعــب" عـلــى مسألة

ُي ّ
قدم ُ
ستثمرون
الم
مشروعهمّ على أنه ُمجمع
سكني ُ«يقدر الماضي»
ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة و"الـ ـن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا" ال ـ ــذي
ً
يــؤوي ـهــا املـ ـك ــان .وي ـع ـطــي م ـث ــاال عن
مشاريع مشابهة ك ـ "جميزة فيالج"
وغيرها من املشاريع التي "تنبت" في
األحياء القديمة في بيروت .االنطالق
من هذا املدخل ُي ّ
عد ضروريًا للتحذير
م ــن ت ــداع ـي ــات "إس ـ ـقـ ــاط" هـ ــذا ال ـنــوع
من املشاريع و"زرعـهــا" في محيط ال
ي ــزال يـحــافــظ عـلــى هــويـتــه الـتــراثـيــة.
ه ـ ــذا ال ـت ـح ــذي ــر ي ـ ـقـ ــوده م ـع ـم ــاري ــون
ومهندسون مدنيون وناشطون في
املجال املديني.
ي ـص ــف ح ـي ــدر م ـن ـط ـقــة مـ ــار مـخــايــل
ُ
بـ ـ "ال ـجــزيــرة املــدي ـن ـيــة" ال ـتــي تحيط
بـهــا أرب ـعــة ط ــرق ــات ،ويـلـفــت إل ــى أن
م ـب ـنــى م ـص ـنــع ال ـب ـي ــرة م ــن "امل ـعــالــم
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة" مـ ــن امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ال
تـ ُـزال تحافظ على هويتها القديمة
املـتـصـلــة بـحـقـبــة ب ــداي ــة االس ـت ـقــال:
"ثكنة محمد ناصر أكبر إثبات على

تحذيــــــر

تبدأ عمليات استيالء ُ
المستثمرين على المناطق عبر «غزو» أصحاب المحالت «العصرية» للمكان لترتفع أسعار العقارات (مروان طحطح)

أن املنطقة لديها مالمح تراثية".
ي ـشــرح امل ـص ــدر أن امل ـج ـمــع الـسـكـنــي
هــو ع ـبــارة عــن "م ـش ــروع اسـتـثـمــاري
ل ــذوي الــدخــل املــرت ـفــع" ،الفـتــا إل ــى أن
ُ
م ــار مـخــايــل ت ـع ـ ّـد مـنـطـقــة ُ"مـسـتـقـ ّـرة
س ـك ـن ـيــا" ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى أن أهـلـهــا

ّ
الصحية ـــ ميموزا ،صاحبة ماركة «ميموزا»
تحذر شركة االوراق
ّ
ّ
واملصنعة الوحيدة لألوراق الصحية «ميموزا» ،من وجود بضائع
ّ
مقلدة ّ
ومهربة عبر الحدود السورية تحمل ماركة «ميموزا» وال تراعي
ّ
والصحة املعتمدة من قبل الشركة.
معايير الجودة
إن «شركة األوراق الصحية ـــ ميموزا» ،إذ تؤكد أنه ال يوجد لديها أي
ّ
تحذر التجار في لبنان من ّ
مغبة استيراد وتسويق
مصنع في سوريا،
هذا النوع من البضائع تحت طائلة املالحقة الجزائية ،وقد بادرت
الشركة الى اتخاذ االجراءات القانونية املناسبة بحق كل من يستورد
و/أو يقوم بتسويق البضائع املذكورة.
ّ
الصحية ـــ ميموزا تشكر زبائنها الكرام على
وإن شركة األوراق
تعاونهم وثقتهم بمنتوجاتها ودعمهم الدائم للصناعة اللبنانية،
مؤكدة استمرارها في تقديم األفضل الى املستهلك.
ّ
شركة األوراق الصحية ميموزا

ال يــزالــون يقطنونها ،بـخــاف بقية
األحياء التي هجرها أهلهاُ .
ويضيف
املصدر" :ال تزال املنطقة تحوي على
دك ــاك ــن وم ـتــاجــر ص ـغ ـي ــرة" .ينطلق
مـ ــن هـ ـ ــذا "ال ـ ـ ـسـ ـ ــرد" ل ـ ُـي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن
"سي ّ
املشروع ُ
غير مار مخايل نهائيًا"،
وسيحولها إل ــى ســاحــة لالستثمار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري "تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا حـ ـص ــل فــي
األشرفية".
تقول الباحثة املدينية نادين بكداش
لـ ـ "األخـ ـب ــار" إن ال ــدراس ــات املـيــدانـيــة
ُ
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـج ــدي ال ــذي
يـطــال سـكــان املنطقة ج ـ ّـراء مشاريع
من هذا النوع ،لتطرح ُمشكلة غياب
التخطيطات الالزمة ملعالجة مسألة
السكن في هذه األحياء" ،ففي الوقت
الـ ــذي ن ـحــن ب ـحــاجــة إل ــى تــأمــن حق
س ـك ــن ل ـل ـن ــاس فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،يـسـعــى
املـعـنـيــون إلرسـ ــاء نـمــط تـهـجـيــرهــم".
ب ُـ ـح ـ ـسـ ــب بـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــداش ،وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ــن
املطلعني ،فإن هذه املشاريع ستؤدي
ح ـك ـم ــا إل ـ ــى رف ـ ــع أس ـ ـعـ ــار الـ ـعـ ـق ــارات
ـدريـجـيــا إلــى
فــي املنطقة مــا ي ــؤدي تـ ُ
"إخ ــاء" الـنــاس لصالح املستثمرين.
وتـ ـ ـس ـ ــأل بـ ـ ـك ـ ــداش ع ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
بـُلــديــة ب ـي ــروت واملـعـنـيــن م ــن نقابة
املهندسني ووزارة الثقافة وغيرهم،
وعــن دور هــذه الجهات في االهتمام
بالرؤية املدينية لألحياء ،الفتة إلى
إمكانية اتخاذ البلدية موقفًا حاسمًا
مــن مسألة اإلع ـمــار فــي األح ـيــاء ذات
ُالطابع التراثيُ .
تـفـيــد املـعـطـيــات املـسـتـقــاة مــن وزارة

ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ،أن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ل ـ ــم ي ـل ـحــظ
الدراسات املطلوبة لتحديد تداعياته
وأث ــره فــي املحيط .وتكتفي املصادر
في الوزارة بالقول إن "النقاش انتهى
ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن الـ ـب ــدي ــل امل ـم ـكــن
اعتماده لترميم املبنى بشكل ُيحافظ
ّ
املطور العقاري
على طابعه"ُ ،ليعطى
فــي مــا بعد ضــوءًا أخضر للمباشرة
بــاملـشــروع وه ــدم املـبـنــى .فــي الــواقــع،
اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى امل ـط ــوري ــن ال ـ ُع ـقــاريــن
ت ــأت ــي بــوص ـف ـهــم الـ ـط ــرف املـسـتـفـيــد
ّ
التغيرات .إذ ُستساهم
األول من هذه
هذه املشاريع في تأجيج املضاربات
العقارية .وهنا ،ال بد من اإلشارة إلى
قانون اإليجارات الجديد الذي يندرج
ضـمــن مـصـلـحــة ال ـشــركــات الـعـقــاريــة
ّ
التي ستستغل ضعف املــا ُلــك القديم
ال ـ ــذي ُي ــري ــد أن "ي ـب ـي ــع" وامل ـس ـتــأجــر
القديم الذي سيتم تشريده من منزله
ـذي سـكــن فـيــه ط ــوال ع ـقــود .لينشأ
ال ـ
في ُامل ّ
حصلة واقع "تهجير الناس".
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدر إن ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـن ـ ــد أواخ ـ ـ ـ ـ ــر
التسيعينيات ،شهدت بعض املناطق
في بيروت "هجمات" من قبل أصحاب
الـ ـن ــوادي الـلـيـلـيــة .ه ــذه "ال ـه ـج ـمــات"،
استفاد منها املستثمرون عبر رفع
أسعار العقارات في املنطقةُ .
ويعطي
ً
مـ ـث ــاال ع ــن شـ ـ ــارع "مـ ــونـ ــو" الـ ـ ــذي لــم
يعد مقصودًا من قبل رواد النوادي
لكنه "بــات له صيت يحفظ له قيمته
الـ ـعـ ـق ــاري ـ ُـة" ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن عـمـلـيــات
استيالء املستثمرين تبدأ عبر "غزو"
أصحاب املحالت "العصرية" ،وهو ما

حـصــل فــي منطقة م ــار مـخــايــل التي
شهدت مؤخرًا "موضة" إنشاء مطاعم
حديثة وغيرها .الحديث عن ضرورة
الحفاظ على املبنى ال يقتصر على
ناحية وجوب الحفاط على "التراث"،
ب ـقــدر الـتـحــذيــر مــن ال ـتــداع ـيــات على
التركيبة االجتماعية واالقتصادية
لـ ـلـ ـمـ ـك ــان ،وف ـ ـ ــق م ـ ــا ت ـ ـقـ ــول بـ ـك ــداش
ُ
ال ـتــي تـشـيــر إل ــى تــأثـيــر امل ـش ـ ُـروع في
"االقتصادات الصغيرة" في املحيط.
فـُـي الــوقــت الــذي يتحجج فيه بعض
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن بـ ـمـ ـس ــأل ــة "إن ـ ـع ـ ــاش"
امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ُــراء هـ ــذه
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ،يـ ـق ــول ب ـع ــض امل ـط ـل ـعــن
إن ه ــذه ال ـح ـجــة غ ـيــر دق ـي ـقــة ذل ــك أن
الناس الذين سيقطنون في املنطقة
ه ــم "م ـس ـت ـه ـل ـكــون ان ـت ـقــائ ـيــون ليس
ب ــالـ ـض ــرورة ي ـف ـي ــدون االقـ ـتـ ـص ــادات
الحي املـجــاور لهم ،بل
الصغيرة في ُ
ع ـلــى ال ـع ـكــس املـ ـض ــارب ــات الـعـقــاريــة
ل ــن ت ـس ـمــح ألصـ ـح ــاب ال ــدك ــاك ــن أن
يستمروا في أعمالهم".
بالقول إن هذه
من جهته ،يختم حيدر
ُ
املشاريع تتالعب بالذاكرة واملستفيد
األول هو الشركات العقارية ،منبهًا
إل ــى ض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـت ــراث.
ُ
وي ـض ـيــف ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد" :ال ـت ــراث
ليس محصورًا بالحقبة العثمانية
وف ــق م ــا ُيـ ـش ــاع" ،الف ـتــا إل ــى أن ت ــراث
ّ
مبنى مصنع الـبـيــرة يتعلق بحقبة
ّ
واملس بمعالم هذه
ما بعد االنتداب،
ال ـح ـق ـبــة ي ـع ـنــي عـمـلـيــا عـ ــدم اح ـت ــرام
حقبة "بدايات استقالل لبنان".

