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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ّ
ّ
من  1.250.000متر مربع إلى  330ألف متر مربع

المجلس البلدي يواصل سياسة قضم حـ
يواصل المجلس البلدي في بيروت سياسة قضم
حرج بيروت وتقليص المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية
ّ
في المجال المديني المكتظ .تدحض المهندسة المعمارية
ّ
جمعية «نحن» ،سينتيا بوعون ،في هذا
والناشطة في
التقرير ،ادعاءات المجلس حول «اعتماد سياسة زيادة
المساحات الخضراء وإعطاء اهتمام خاص لحرش بيروت»،
وتعرض  3قرارات صدرت بينى عامي  2014و 2016تساهم
بالقضاء على طبيعة الحرج واستعماالته األصلية ،وتطرح
تساؤالت حول أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتهم
سينتيا بوعون
إث ــرالـ ـتـ ـظ ــاه ــرة تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «م ـع ــا
لحماية حرش بيروت» التي دعا إليها
جـ ـي ــران حـ ــرش بـ ـي ــروت وال ـج ـم ـعـ ّـيــات
امل ــدن ـ ّـي ــة ال ـتــي ان ـضـ ّـمــت إل ـي ـهــم ،وبـعــد
مــا تـعـ ّـرض لــه املتظاهرون مــن اعتداء
مــن قبل بعض املــواطـ ّنــن أم ــام القوى
األمـنـ ّـيــة الـتــي لــم تـتــدخــل ،مــا أجبرهم
عـلــى الـتـظــاهــر فــي مــوقــع مختلف عن
ن ـق ـطــة االعـ ـتـ ـص ــام امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررة ،أص ـ ــدرت
ّ
ب ـ ـلـ ـ ّ
ـديـ ــة ب ـ ـي ـ ــروت بـ ـي ــان ــا ت ـ ــؤك ـ ــد ف ـيــه
«اع ـت ـم ــاد س ـيــاســة زيـ ـ ــادة امل ـســاحــات
الـ ـخـ ـض ــراء وإعـ ـ ـط ـ ــاء اهـ ـتـ ـم ــام خ ــاص
لحرش بيروت كونه املتنفس الوحيد
ّ
أله ــال ــي ال ـع ــاص ـم ـ ّـة» وأن «شـ ـع ــارات
ّ
(امل ـت ـظ ــاه ــري ــن) ال ــرن ــان ــة ال ت ـم ــت إلــى
ّ
الواقع بصلة» .إال أن املجلس البلدي،
ّ
ّ
خالفًا ملا يعلنه ،اتخذ  ّ 3قرارات تؤدي
عمليًا إل ــى قـضــم مــا تـبــقــى مــن حــرش
ّ
بـ ـي ــروت ،أي إلـ ــى تــدم ـيــر ك ــل ــي لـلــرئــة
ّ
ال ـخ ـضــراء .ولـلـتــذكـيــر ،تـمـتــد مساحة
حرش بيروت على كامل العقار 1925
مــن منطقة املــزرعــة الـعـقـ ّ
ـاريــة ،أي إلى
خـ ــارج ن ـطــاق امل ـن ـتــزه الـ ــذي اقـتـصــرت
م ـســاح ـتــه الـ ـي ــوم ع ـلــى  330ألـ ــف متر
ّ
مـ ّ
ـربــع ،بـعــد أن ك ــان الـصـنــوبــر يغطي
م ـل ـي ــون وم ـئ ـت ــي وخ ـم ـس ــن ألـ ــف مـتــر
ّ
ّ
ّ
املبنية
مربع من بيروت ،وكل املنشآت
ّ
في هذا العقار والتي أدت إلى تقطيع
أطــراف الحرش هي مخالفة للقانون،
ّ
ألن حرش بيروت ملك عام ويقع ضمن
ّ
امل ـن ـط ـقــة االرت ـف ــاق ــي ــة ال ـتــاس ـعــة حيث
ّ
نهائيًا.
يمنع البناء

 3قرارات جائرة ومخالفة للقانون
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ّ
 ،2015وال ـ ــذي أك ـ ــده امل ـج ـلــس الـبـلــدي
الحالي ،يقضي «بتغيير تصنيف جزء
من حرش بيروت» من املنطقة التاسعة
إلى املنطقة الرابعة حيث يسمح البناء
ّ
ّ
ومعدل
بمعدل استثمار سطحي %50
استثمار عام  3.5على مساحة قدرها
ّ
ّ
تسوية
 3630مترًا مربعًا ،وذلك بحجة ّ
أوضـ ــاع ب ـنــاء مـخــالــف ي ـعــود لـكــشــاف
ّ
ّ
اإلسالمية ،وهذه سابقة على
الرسالة
صـعـيــد الـتـخـطـيــط ف ــي امل ــدي ـن ــة! فـبــدل
ّ
العامة،
معاقبة االعـتــداء على األمــاك
يكافئ املجلس البلدي املخالف بوهبه
م ـعـ ّـدل إسـتـثـمــار عــالـيــا ي ـشـ ّـرع لــه بناء
ناطحة سـحــاب إذا رغــب بــذلــك ،وعلى
ّ
ملك ليس له! وبدل إتباع البناء ملخطط
ٍ
ّ
ّ
ت ــوج ـي ـه ــي وأسـ ـ ــس ت ـن ـظ ـي ـمــيــة م ـع ــدة
سابقًا ،أصبح التخطيط يخضع لألمر
استراتيجية ّ
ّ
عامة
الــواقــع دون رؤي ــة
ّ
لتتطور املدينة!
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 ،2016ال ــذي ِأق ـ َّـر بــالــرغــم مــن اعـتــراض
بعض أعضاء املجلس البلديَ ،
سمح
ببناء مستشفى ميداني على جزء من
الـعـقــار  ،1925أي عـلــى ح ــرش ّبـيــروت
ّ
بحجة أنه بناء
لجهة طريق الجديدة
ّ
مؤقت وحاجة للمنطقة .وهــذا القرار
مخالف أيضًا للنظام االرتفاقي :ففي
املنطقة الـتــاسـعــة ،يمنع الـبـنــاء منعًا
ّ
ـاتــا ،وال ُيسمح وضــع ّ
أي إن ـشــاءات،
بـ
ّ
ّ
أكانت مؤقتة أو دائمة ،ذلك عدا عن أن
ّ
ّ
السابقة أثبتت أن في لبنان
التجارب ّ
ّ
ال شــيء مــؤقـتــا .فكيف بلدية بـيــروت،
التي مــن واجباتها صــون امللك العام
والحرص على احترام قوانني االرتفاق
ّ
والبناء ،تتخذ قرارات مخالفة أساسًا
للقانون لتصبح هــي املعتدية؟ نفهم
حاجة الناس إلــى مستشفى ميداني،

ً
ّ
البلدية فعال حريصة
ولكن إن كانت
ّ
على الـصـ ّـحــة الـعـ ّ
ـامــة ،ال تـحــرم سكان
ّ
امل ـن ـط ـقــة م ــن مـتـنــفـسـهــم ال ــوح ـي ــد في
ّ
مدينة مكتظة بالباطون العشوائي،
ّ
ّ
ّ
ّ
خـ ّ
ـاص ــة أن مـنــظـمــة ال ـصــحــة الـعــاملــيــة
ّ
ت ــوص ــي ب ـم ـســاحــة خـ ـض ــراء ع ــام ــة ال
ّ
ّ
مربعًا للفرد الواحد
تقل عن  12مترًا
ّ
ب ـي ـن ـمــا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ال ت ـت ـع ــدى ه ــذه
املساحة  0.8متر ّ
مربع .إذًا إضافة إلى
ّ
التلوث املتزايد الناتج عن أزمة السير
وال ـن ـف ــاي ــات وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـشــوائــي،
ّ
ّ
ّ
تضيق علينا آخــر رئة
البلدية
ها أن
خضراء متوافرة لدينا ،وجوار الحرش
ّ
املتضررين .نعم للمستشفى
هــم ّأول
ولكن ليس على حساب حرش بيروت
ّ
ّ
ّ
إمكانية بنائه على عقار
خاصة وأن
آخ ــر مــن نـفــس املنطقة م ـتــوافــرة ،كما
ّ
أن إع ــادة تشغيل مستشفى البربير،
كـمــا يـطــالــب ج ـي ــران ال ـحــرش وسـكــان
طـ ــريـ ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ه ـ ــو أي ـ ـضـ ــا ال ـح ــل
ّ
األن ـســب .ونــذكــر أهــالــي بـيــروت أيضًا
ّ
ّ
أن ال ـه ـبــة امل ـص ــري ــة تـنـحـصــر بتقديم
ّ
ّ
األدوية واألطباء فقط ،أي أن كلفة بناء
املستشفى والبالغة  1.2مليون دوالر
ستدفعها ّ
بلدية بيروت!
 -3قــرار نقل امللعب البلدي من طريق
الـ ـج ــدي ــدة إلـ ــى حـ ــرش ب ـ ـيـ ــروت ،ال ــذي
حـصــل عـلــى مــوافـقــة مـجـلــس الـ ــوزراء.
وف ـي ـم ــا ّأك ـ ـ ــد رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ـمــال
ّ
ع ـي ـتــانــي أن امل ـ ـشـ ــروع ي ـق ـت ـصــر عـلــى
«تـ ـط ــوي ــر امل ــاع ــب امل ـ ــوج ـ ــودة حــال ـيــا
دون إضــافــة إن ـش ــاءات ج ــدي ــدة ،يأتي
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم  62بتاريخ
 2014-12-18ليثبت عكس ذل ــك ،فهو
يقضي «ببناء ملعب بلدي جديد في
ّ
الدولية
منطقة قصقص باملواصفات
مــع إمـكــانـ ّـيــة الــدخــول إلـيــه عــن طريق
ش ــارع عـمــر بـيـهــم ،وتـجـهـيــزه بموقف
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـح ـي ــث ي ـ ـكـ ــون ص ــال ـ ّح ــا
مل ـم ــارس ــة ل ـع ـبــة كـ ــرة الـ ـق ــدم ،وت ـتــوف ــر
فـ ـي ــه كـ ــل أس ـ ـبـ ــاب األم ـ ـ ـ ــان وال ـ ـشـ ــروط
اللوجيستية» .مــن هـنــاّ ،
ّ
االدعـ ــاء بأن
ّ
ـروع امل ـط ــروح ل ــن ي ــدم ــر ال ـحــرش
امل ـ
شـ ّ
ّ
ّ
مشجر
بحجة أنه سيقام في طرف غير
مـنــه حــديــث غـيــر واق ـعــي بـتــاتــا .فبناء
ّ
ملعب حسب املعايير الــدولـ ّـيــة يحتم
اس ـت ـب ــدال م ـس ــاح ــات ح ــرج ـ ّـي ــة كـبـيــرة
ّ
إسمنتية ضـ ّ
ّ
تقنيًا
ـروريــة
بمساحات
ّ
لتشييد املـلـعــب وامل ــدرج ــات ومــرافــق
ً
خدمة الجمهور والالعبني فضال عن
م ـســاحــات واس ـع ــة ملــواق ــف ال ـسـ ّـيــارات

بدل معاقبة
االعتداء على
الحرج يكافئ
المجلس البلدي
المعتدي
بوهبه ّ
معدل
استثمار عاليًا
(مروان طحطح)

ّ
صدقه مجلس الوزراء عام .2009
ّ
ن ـس ــأل وزارة ال ـب ـي ـئــة مل ـ ــاذا ل ــم تـطــبــق
قــانــون البيئة (مــرســوم )2012/8633
ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ت ـق ــدي ــم األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــي
ـاق األح ـ ـ ـ ــراش
ألي مـ ـ ـش ـ ــروع ف ـ ــي ن ـ ـطـ ـ ّ
واملناطق الطبيعية املصنفة ،وقانون
ح ـم ــاي ــة األح ـ ـ ـ ــراش ( )96/558الـ ــذي
ُ
ـض ــع حـ ــرش بـ ـي ــروت وامل ـش ــاع ــات
ي ـخ ـ ِ
ّ
ّ
ّ
البلدية والعامة كافة ملعايير صارمة

الالزمة الستيعاب ّ
رواد النادي ،وذلك
ّ
سيؤدي إلى تجزئة الحرج إلى أقسام
وبــالـتــالــي لــن ي ـكــون ال ـغ ـطــاء النباتي
ً
م ـت ـكــامــا م ـمــا ي ـع ـنــي تــدم ـيــر ال ـحــرج
وأه ـم ـي ـت ــه ال ـب ـي ـئ ـيــة واالي ـك ــول ــوج ـي ــة،
وي ـت ـنــاقــض م ــع ال ــرؤي ــة املــدن ـيــة الـتـ ّـي
ّ
كرستها املخططات التوجيهية كافة
بكونه رئة خضراء ومنتزهًا ذا أهمية
إقليمية للعاصمة ومحيطها.

أين وزارة البيئة؟
ومن ينقذ حرش بيروت؟

ّ
أمـ ــام ك ــل ه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات ،يفاجئنا
ّ
تتحرك
صـمــت وزارة البيئة الـتــي لــم
بـعــد .ويفاجئنا أكـثــر ق ــرار ص ــادر عن
وزي ــر الـبـيـئــة فــي  2016-10-27يعفي
مشروع نقل امللعب البلدي من دراسة
ّ
حرجية
تقييم ّاألثر البيئي في منطقة
ومـصــنـفــة ضـمــن الئ ـحــة ال ـجــرد الـعــام
ّ
لــأبـنـيــة األث ـ ّ
الطبيعية
ـري ــة وامل ـ ّنــاظــر
ّ
العامة ( )1940ومصنفة أيضًا منتزه
إقليمي لبيروت الكبرى وضواحيها
في دراسة املخطط التوجيهي الشامل
ل ـت ــرت ـي ــب األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــذي

اتخذت بلدية بيروت قرارات
مخالفة أساسًا للقانون لتصبح
هي المعتدية
فيحميها من البناء؟
نـســأل مجلس بـلـ ّ
ـديــة ب ـيــروت مل ــاذا لم
ّ
ي ـح ـتــرم تــوج ـي ـهــات ال ـخ ــطــة الـشــامـلــة
التي تحمي حــرش بـيــروت مــن البناء
ّ
ّ
ّ
خـ ّ
ـاصــة أن هــذا املخطط يشكل اإلطــار
ّ
القانوني األســاســي لعمل املؤسسات
ّ
الرسمية ،فــاملـ ّـادة الثانية من مرسوم
ُ
تـ ـص ــديـ ـق ــه ( « )2009/2366تـ ـل ــزم

تقرير

ُ
هيئة التنسيق النقابية تضرب «باللي بقيوا»
فاتن الحاج
االجـتـمــاع املــاراتــونــي لــرابـطــة أســاتــذة
التعليم الثانوي الرسمي ،أمس ،خرج
ب ــإع ــان اإلضـ ـ ــراب ل ـيــومــن مـتـتــالـيــن:
ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء وغ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس .فقد

رابطة أساتذة التعليم الثانوي
أعلنت اإلضراب اليوم وغدًا
التزمت الرابطة إضراب هيئة التنسيق
النقابية الـيــوم مــن أجــل إق ــرار سلسلة
الرتب والــرواتــب وأعلنت املشاركة في
االع ـت ـصــام الـ ــذي ت ـن ـفــذه ،عـنــد الـثــالـثــة
والـنـصــف مــن بـعــد الـظـهــر ،فــي ساحة
ري ــاض الـصـلــح .وتـنـفــذ الــراب ـطــة ،غ ـدًا،
تـحــركـهــا ال ـخ ــاص م ــن أج ــل اس ـت ـعــادة
املــوقــع الوظيفي لألساتذة الثانويني.

ّ
وعلمت «األخـبــار» أن أجــواء االجتماع
ك ــان ــت م ـش ـحــونــة وأظ ـ ـهـ ــرت تـبــايـنــات
في املواقف تجاه االستمرار مع هيئة
التنسيق .فرئيس الرابطة نزيه جباوي
ال يميل إلى إعالن االنفصال ،فيما يقول
أمــن اإلع ــام أحمد الخير لــ«األخـبــار»
إن «األســاتــذة الثانويني يصرون على
إقــرار هيئة التنسيق ،في نص صريح
وواضح ،باستعادة موقعنا الوظيفي،
وع ـل ــى ال ــراب ـط ــة أن تـسـتـجـيــب لنبض
األس ــات ــذة ال ــذي ــن يـطــالـبــونـهــا بتحرك
متميز».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ــرف ــض ال ـت ـي ــار الـنـقــابــي
املستقل فــي التعليم ال ـثــانــوي «فـتــات
الفتات» الذي يعطيه مشروع السلسلة
املطروح للمستحقني .ويقول القيادي
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار جـ ـ ـ ـ ــورج س ـ ـ ـعـ ـ ــادة «إنـ ـن ــا
رف ـع ـن ــا إلـ ــى ال ــرابـ ـط ــة ت ــوص ـي ــة بــديـلــة
مــن توصيتها ال ـتــي تـطـلــب فـيـهــا منا
تفويضها أشكال التحرك ،فدعونا إلى

(هيثم الموسوي)

تنفيذ إضـ ــراب ه ــذا األس ـب ــوع يترافق
م ــع اع ـت ـصــام أمـ ــام جـمـعـيــة امل ـص ــارف،
وإعالن اإلضراب املفتوح في الثانويات
الــرسـمـيــة ،اب ـتـ ً
ـداء مــن األس ـبــوع املقبل،
وعــدم الـعــودة عنه إال بالحصول على
السلسلة العادلة والحفاظ على املوقع
الــوظـيـفــي لـكــل ال ـق ـطــاعــات الــوظـيـفـيــة،
وال سيما قـطــاع الـثــانــوي ال ــذي تلقى
الضربة القاضية».
ّ
أم ــا راب ـطــة معلمي التعليم األســاســي
ال ــرسـ ـم ــي ف ـل ـي ــس ل ــدي ـه ــا م ـش ـك ـلــة مــع
مشروع السلسلة ،لكن ما نددت به هو
التلويح بفصله عــن مـشــروع املــوازنــة
لتطييره ،وهي ستشارك في اإلضراب
واالعتصام اليوم.
مـ ـع ــاه ــد وم ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ـع ـل ـي ــم امل ـه ـنــي
والتقني الرسمي ستنفذ إضرابًا عامًا
ً
وش ــام ــا ،كـمــا قــالــت راب ـط ــة األس ــات ــذة
التي تلقت ،بحسب بيان أصدرته أمس،
م ــواف ـق ــة ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـع ـمــوم ـيــة على

