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يجب إزالة  5طبقات
يقول نقيب املهندسني في بيروت جــاد تابت ،في اتصال مع «األخـبــار»
إنه «إذا أردنا تطبيق القانون يفترض التخلص من نحو  5طبقات علوية
من مبنى اإليدن باي ،التي توازي هذه املساحة اإلضافية غير القانونية»!
ّويستغرب تابت «كيف لشبيب الذي يعتلي منصب محافظ مدينة بيروت
أل يتكلف عناء زيارة املوقع على األرض ومقارنته مع الخريطة التي أبرزها
والتي ال تشبه ما ُبني على شاطئ الرملة البيضاء أبـدًا ،فيسمح لنفسه
بإنهاء املقابلة عبر التأكيد أن هــذا املـشــروع قــد يكون املـشــروع الوحيد
القانوني في تاريخ اإلدارة على شاطئ بيروت» .هذه الجملة األخيرة بمثابة
فضيحة ومـحــاولــة واضـحــة للتستر على مخالفات قانونية موثقة في
مشروع بناء اإليدن باي.

قسم كبير من
العقار ال يتعدى
ارتفاعه  1.40متر
عن مستوى البحر
وليس  7.10أمتار

ّ
يتقيد بالتراجع املـفــروض عــن حــدود
ال ـع ـق ــار رق ــم  2231املـ ـج ــاور ،عـلـمــا أن
هذه املساحة اإلضافية غير القانونية
توازي مساحة أكثر من خمس طبقات
علوية.
 -4م ـخ ــال ـف ــة رخ ـ ـصـ ــة الـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـقـ ــرار
ّ
/144س الـصــادر عــام  1925واملتعلق
بتنظيم األمــاك العمومية ،واملــرســوم
 1966/4810املتعلق بإشغال األمــاك
ال ـب ـحــريــة ،لـتـضـ ّـمـنـهــا ت ـعــديــا واض ـحــا
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة،
بحسب الخرائط املبرزة في ملف طالب
ً
ّ
تتضمن أعماال خارج
الرخصة ،والتي
حـ ـ ــدود ال ـع ـق ــار  3689ض ـم ــن األمـ ــاك
العمومية ،كــردم البحر وإقــامــة جلول

ّ
تمتد على مــا يـقــارب 30
وم ـن ـحــدرات،
م ـت ـرًا ع ـلــى األمـ ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة وعـلــى
امتداد طول العقار ،دون الحصول على
أي ترخيص خاص واستثنائي ،وكأن
الشركة تتعامل مع األمــاك العمومية
باعتبارها امتدادًا ألمالكها الخاصة.
 -5مخالفة رخصة البناء على العقار
 3689ل ـل ـم ــرس ــوم رقـ ـ ــم 2009/2366
بترتيب األراض ــي اللبنانية،
املتعلق ّ
والذي صنف الشواطئ الرملية ضمن
األم ــاك الـعـمــومـيــة وجـعـلـهــا مفتوحة
ً
للعموم ،كذلك اعتبر كــا من الواجهة
ال ـب ـحــريــة ف ــي ع ــن امل ــري ـس ــة وص ـخــرة
الــروشــة وخليجها الصغير وشاطئ
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء ،م ــواق ــع م ـم ـيــزة في

بنى المشروع
أكثر من
ضعفي
مساحات البناء
القانونية
المسموحة
في المنطقة
(مروان
طحطح)

بيروت تستوجب حماية خصائصها
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة مـ ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـع ـق ــاري ــة
واإلن ـشــائ ـيــة ال ـتــي قــد ت ـشــوه مـعــاملـهــا.
وتاليًا إن عــدم مــراعــاة الرخصة لهذه
الخصائص يستوجب إبطالها.
 -6م ـخ ــال ـف ــة قـ ــانـ ــون حـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة
 ،2002/444واملـ ــرسـ ــوم 2012/8633
لـ ـجـ ـه ــة عـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـحـ ـص ــال املـ ـ ـش ـ ــروع
عـلــى دراس ــة األث ــر الـبـيـئــي ،خصوصًا
أن ال ــدراس ــة امل ــرف ـقــة بـمـلــف الــرخـصــة
وامل ـن ـجــزة فــي ع ــام  2013هــي ملـشــروع
ق ــدي ــم وم ـخ ـت ـلــف ك ــان ــت ش ــرك ــة أخ ــرى
(إيـ ــدن روك ول ـيــس إي ــدن ب ــاي) تـنــوي
تشييده على الـعـقــارات  3687و3689
بمساحة تبلغ نحو  23ألف متر مربع.
ك ــذل ــك إن األخـ ـ ــذ ب ــال ــدراس ــة ال ـقــدي ـمــة
البيئي
باطل ،لكون دراسة تقييم األثر
َ
تبقى صالحة ّ
ملدة سنتني إن لم ُيباشر
باملشروع ،فيما رخصة البناء األولــى
ُ
حصل عليها في
للمشروع الراهن است ِ
عام .2016
 -7ت ـع ــدي ال ـب ـن ــاء ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ عـلــى
األم ــاك الـعـمــومـيــة ،بحسب مــا تظهر
الـصــور امللتقطة لــه بعد املـبــاشــرة في
ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وال ـت ــي ت ـب ـ ّـن أع ـم ــال الـحـفــر
وال ـ ـ ـ ــردم ض ـم ــن ه ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــاك ،خــافــا
لـكـتــاب املــديــريــة ال ـعــامــة للنقل الـبــري
وال ـب ـح ــري رقـ ــم  6/1123امل ــوج ــه إلــى
الشركة في آذار املاضي ،والــذي ينص
على «عــدم جــواز التعدي على األمــاك
ّ
العمومية املتاخمة للعقار ،وإل وجب
توقيف األع ـمــال ف ــورًا وإل ـغــاء املوافقة
ع ـل ـي ـهــا ووض ـ ــع إش ـ ــارة ع ـلــى ال ـع ـقــار،
ومــاح ـقــة ال ـشــركــة ج ــزائ ـي ــا» .عـلـمــا أن
نتيجة هــذه األع ـمــال ،بــاتــت الطبقتان
السفليان األولى والثانية مكشوفتني،

ّ
السفلية
بـمــا ال يـسـمــح ب ــردم الـطـبـقــة
األولـ ـ ـ ـ ــى كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـبـ ـ ّـن ف ـ ــي رخ ـص ــة
البناء ،لكون جــدارهــا مقامًا من حجر
ّ
ّ
الطبيعية في
الخفان ومستوى األرض
العقارات املتاخمة ال تسمح بذلك ،ما
يعني دخول هذه الطبقة ضمن حساب
م ـســاحــات االس ـت ـث ـمــار ،ل ـكــون صــاحــب
املشروع يريد الحفاظ عليها مكشوفة
من جهة البحر إلقامة شاليهات أسوة
بالطبقات العلوية.
ّ -8
يتبي من أوراق الترخيص أن البناء
موجود على وحدة غير قابلة للتجزئة
للعقارين رقم  3687و ،3689األمر الذي
دفــع البلدية إلــى التعامل مــع الوحدة
الـعـقــاريــة وكــأنـهــا عـقــار واح ــد ،مــع ما
يستتبع ذلــك من منافع إضافية وفق
ّ
ق ــان ــون ال ـب ـن ــاء ،إل أن مــال ـكــي الـعـقــار
أزال ــوا الــوحــدة العقارية بموجب عقد
مـ ــؤرخ ف ــي  2016/11/24وت ــم تــرقــن
الــوحــدة العقارية فــي  ،2017/1/13ما
يعني أن الـشــركــة تـعـ ّـمــدت إخـفــاء هذه
ّ
املعلومة ،وهو ما يشكل سببًا إلبطال
الترخيص لكونه أدى إلى زيادة عامل
االستثمار بنسبة .%20
وخلص تقرير تابت إلــى «أن مساحة
ّ
الـبـنــاء فــي امل ـشــروع تتخطى املساحة
امل ـس ـم ــوح ــة وفـ ـق ــا ملـ ـع ــدل االس ـت ـث ـم ــار
ّ
املحدد للمنطقة ،إذ اكتسب نحو
العام
ّ
 4218مترًا مربعًا من الطبقة السفلية
األول ــى املـكـشــوفــة ،و 1033مـتـرًا مربعًا
من الوحدة العقارية ،أي ما مجموعه
 5251مـتـرًا مــربـعــا ،ونتيجة ذلــك بنى
أكـ ـث ــر مـ ــن ض ـع ـف ــي مـ ـس ــاح ــات ال ـب ـن ــاء
ال ـق ــان ــون ـي ــة امل ـس ـم ــوح ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
خالفًا لشروط التنظيم املدني واإلدارة
السليمة لألراضي الوطنية».

ردود

ــتفتيش
تجري عرقلة مهام
رئيسة دائرة التفتيش
من قبل رئيس البلدية

جردات املستودعات ،التزوير في املنح
التعليمية ،منح ب ــراءات ذمــة ملكلفني
بدون تسديد الرسوم املتوجبة ،مراقبة
النظافة والعمال غير العاملني ،ملف
شركة الفاجيت ،ملف شراء الكاميرات،
معاملة غرامات األجــراء بــدون توقيع
املــراقــب املــالــي ،شــراء آلـيــات عــن طريق
اتـ ـح ــاد ال ـب ـل ــدي ــات ألن ـه ــا ل ــم ت ـم ــر فــي
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،م ـل ـف ــات دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـه ـن ــدس ــة،
ال ـتــاعــب بــالـتـكــالـيــف الـضــريـبـيــة في
املصلحة املــالـيــة ،تعيني شــرطــي رغــم
رس ــوب ــه ف ــي االم ـت ـح ــان ــات وم ـحــاول ــة
ت ـع ـيــن خ ـم ــس ع ـن ــاص ــر ش ــرط ــة غـيــر

توضيحات من التويني ونقوال وكركي
مـسـتــوفــن ال ـش ــروط ،إجـ ــراء مـنــاقــات
إداريـ ـ ــة بـحـجــة اإلص ـ ــاح اإلداري مع
إب ـقــاء املــوظـفــن الــذيــن تـحــوم حولهم
الشبهات في مناصبهم ،والعديد من
امللفات األخرى.
يقول قمر الدين لـ"االخبار" إنه أصدر
قـ ــرار ال ـع ـقــوبــة ب ـحــق رئ ـي ـســة ال ــدائ ــرة
"ألنها تخاطبت معي بأسلوب خال من
اللياقة خطيًا .كما أنها لم تلتزم حدود
م ـهــام ـهــا الــوظ ـي ـف ـيــة وأوج ـ ـعـ ــت رأس
العمال ومصلحة الهندسة ،لذا فصلت
بينهم ،قانونًا ،إذ أن مسؤوليتها فقط
متابعة حضور املوظفني ،أما األجراء
وال ـع ـمــال فـهــم م ــن مـســؤولـيــة ال ــدائ ــرة
الفنية .واملهام التي كانت موكلة لها
خارجة عن صالحياتها ،كما أن دائرة
التفتيش ال عالقة لها بأية ملفات في
ً
البلدية» .متسائال" :من أين لها الدراية
للتحقيق في امللفات؟" .وحول مطالبة
الـ ـي ــوس ــف ب ــال ــرج ــوع ال ـ ــى الـتـفـتـيــش
املركزي للفصل بمسألة الصالحيات
واملـســائــل مــوضــوع ال ـخــاف .قــال قمر
ال ــدي ــن« :ال يـحــق لـهــا املـطــالـبــة بــذلــك،
وإن حصل يجب أن يكون عن طريقي،
وهذا لم يحدث».

تعليقًا على التقرير املنشور في «األخبار» تحت عنوان «املياومون إلى الواجهة مجددًا :ضحايا الزبائنية
في الضمان بعد الكهرباء»ّ ،
رد عضو تكتل التغيير واإلصالح ،النائب نبيل نقوال ،بالقولّ :إن التيار الوطني
ّ
ّ
الجمهورية العماد ميشال عون ،ورئيسه الوزير جبران باسيل،
الحر ،وهو على صورة ومثال فخامة رئيس
يسعى حكمًا إلى تعبئة الشغور الحاصل في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وخاصة في منطقة
الشمال ،وفقًا للمادة  ٥٤من قانون املوازنة العامة عام  ٢٠٠٤أي إجراء امتحانات عبر مجلس الخدمة ّ
املدنية
ّ
وفقًا ألنظمة الصندوق التي سعى التيار جاهدًا إليها مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة ويصبح التوظيف عبر
مجلس الخدمة املدنية على صعيد األقضية.
كما أن النائب نبيل نقوال وعبره التيار الوطني ّ
الحر طالب مــرارًا وتكرارًا املدير العام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي ،بعدم مخالفة األنظمة والقوانني املرعية اإلجــراء في ما ّ
خص
ّ
ّ
ّ
وخاصة ملا كان ُيحضر في هذا اإلطار من مخالفات تطاول انتظام العمل داخل الصندوق،
«عمال الفاتورة»،
ّ
لزبائنية.
وليس طلبًا ال لحصص وال ً
يجر أي نوع من االتصال باملدير
لم
أنه
فيه
أوضح
التويني،
نقوال
الوزير
من
اتصاال
كذلك تلقت «األخبار»
ِ
ّ
العام للضمان محمد كركي .وأشار إلى أن اهتمامه ينصب على القضايا الوطنية ،وأنه ال يدخل وال يهتم
ومذهبية.
باملسائل التي تتعلق بمواضيع طائفية ً
في السياق نفسه ،تلقت «األخبار» اتصاال من املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد
كركي ،ينفي فيه أي صلة بهذا التقرير ،وقال أن ليس هناك معرفة سابقة بالوزير نقوال التويني ،ولم يحصل
بينه وبني معالي الوزير أو أي من مستشاريه أي تواصل بالشأن الوارد في التقرير .كذلك لم يتحدث النائب
نقوال مع املدير العام ،ال من بعيد وال من قريب ،بموضوع حصة املسيحيني من املياومني.

