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ثقافة وناس

ثقافة وناس

تخطيط مدني

ٌ
المرسوم،
قراءة في التشريعات الشاطئية ،وفي
ِ
 3362تاريخ ( 1972/5/26الجزء األول)

تنظيم الشواطئ الـشمالية أم خصخصة األمالك البحرية؟
ُقــد سبقتها إلــى ذلــك املـجـ َّـمـعــات البحرية التي
ش ِّيدت على الشاطئ ،من حدود بيروت اإلدارية
جنوبًا ،حتى األوزاعي ،في أواخر الخمسينيات
وأوائل الستينيات.

المرسوم رقم 4810

أما املرسوم رقم  ،4810الذي َّ
َ
نظام إشغال
حدد
َّ
البحرية ،فقد سمح بخصخصة
األمالك العامة
َ
َ
َ
ال ـش ــاط ــئ ،ع ـنــدمــا ت ـ ـجـ ــاوز امل ـ ـ ــادة األولـ ـ ــى فـيــه،
الـتــي تــؤكــد عـلــى بـقــاء األم ــاك الـعــامــة البحرية
باستعمال العموم .وسـمـ َـح فــي امل ــواد الالحقة،
ـراد
«بتخصيص جـ ٍ
ـزء مــن الشاطىء إلشـغــال أفـ ٍ
وحـ ـص ـ َـر ه ــذا «االن ـت ـف ـ َ
أو م ـج ـمــوعــات»َ .
ـاع بهم
دون س ــواه ــم» ،ضـمــن شـ ــروط ،ك ــان مــن السهل
ُ
تجاوزها ،عندما سمح أيضًا« ،ببناء إنشاءات
دائـ ـم ــة ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـح ــري ــة ت ـع ــودُ
ومللحقات
للتجهيزات الرياضية والتنظيمية،
ِ
اإلنـ ـش ــاءات ال ـتــي يـتـ َّ
ـوجــب إي ـجــادهــا قــريـبــة من
ِ
الشاطئ».

 -3تــنــظــيــم ال ــش ــواط ــئ الــشــمــالــيــةوالجنوبية
ـاه زي ــاد ِة
فــي ظــل ه ــذه الــرؤيــة الـتــي تــدفــع بــاتـجـ ِ
الشاطئ ،باالستثناءات
االستثمار على
عوامل
ِ
ِ
ً
ملفهوم ال يرى
استجابة
الخاصة،
بالقرارات
أو
ٍ
َ
تشجيع السياحةِ الشاطئية ،إال فــي زي ــاد ِة ما
ِّ
ُيـبـنــى عـلــى الـشــاطــئ ،وف ــي ظ ــل ال ـقــدرة الفعلية

أكوا مارينا المعاملتين :جبل من البنيان ،التهم الموقع شاطئًا وبحرًا ،وزرع مكانه أحواض السباحة

رهيف
فياض*

 -1بعض المحطات التشريعية فيمجالي التنظيم المديني والبناء

ِّ
ينظم الـشــواطــئ الشمالية الـيــوم ،املــرســوم رقم
 3362الـصــادر في  .1972/5/26وقــد تم تعديله
م ـنــذ صـ ـ ــدوره ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ف ــي أقـ ـس ــام كـثـيــرة
مــن ال ـشــاطــئ ،نــذكــر مـنـهــا عـلــى سـبـيــل امل ـثــال ال
الـحـصــر ،املــرســوم رق ــم  1412ال ـصــادر فــي شهر
شباط من عام  ،2015وقد تناول مناطق البترون
وكفرخلص وبسبينا وكوبا (قضاء البترون).
واملــرســوم رقــم  3478الـصــادر فــي شهر أيــار من
عام  ،2016وقد تناول منطقتي الحريشة وأنفه
(قضاء الكورة) واملرسوم رقم  4598الصادر في
شهر تشرين الثاني مــن عــام  2016أيـضــا ،وقد
تناول منطقة شكا (قضاء البترون).
ٍّ
وقــد يـكــون مــن املفيد قبل ق ــراءة ُّ املــرســوم بتأن
( 3362تاريخ  ،)1972/5/26التوقف عند بعض
امل ـ َّـحـ ـط ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ف ــي م ـج ــال ــي الـتـنـظـيــم
املديني ،والبناء عندنا.
ن ــاح ــظ ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،أن مـفــاهـيــم التنظيم
املــدي ـنــي املـ ّـس ـمــى «ح ــدي ـث ــا» ،وال ـت ــي سـ ــادت في
الغرب الصناعي طيلة ما يزيد عن قرن (–1860
 ،)1970وصلت إلينا في بداية القرن العشرين،
مــع َّ
رو ٍاد كـثـ ٍـر مــن عـنــدنــا ،درس ــوا فـي العواصم
َ
الكبرى للغرب الصناعي آنــذاك .كما زرعها في
َ
ُ
ُّ
طوته.
ِ
ثقافتنا االنتداب ُالفرنسي بكل س ً
نقل
 -ظهرت بصمات هــذه املفاهيم بــدايــة ،في ِ

َّ
منطقة
فـي
ضخمة
عات
تجم
المعاملتين ـ طبرجاَّ ،
غيرت معالم
خليج جونيه بكامله

ـار الـهــوسـمــانـيــة ،مـ ــن ســاحــة الـنـجـمــة فـي
األف ـك ـ ِ
ً
بــاريــس إل ـ ــى ســاحــة الـنـجـمــة فــي ب ـي ــروت ،نقـال
حرفيـًا ،طمس ُ
ويـةَّ ،
اله َّ
ودمــر النسيج التقليدي
امل ـ ـ ـ ــوروث .ث ــم ُظ ـه ــرت م ـ ـجـ ــددًا ،ف ــي امل ـخ ـط ـطــات
املتالحقة التي أ ِع َّدت ملدينة بيروت ،مع دانجيه،
ثم مع الضابط في الجيش الفرنسي إيكوشار،
ومــع إيـغـلــي ،ثــم مــع املـعـمــار واملـنـظــم إيـكــوشــار،
ّ
مجددًا .وقد تجلت في قانون البناء الذي صـدر
فـي ظل االنتداب الفرنسي باملرسوم االشتراعي
ُ
العهد
رقم /61ل ،تاريخ  .1940/8/30وقد عـ َّـدل
َ
َ
ُّ
ـون
االسـتـقــالــي الثانـي املــرســوم املــذكـ ــور ،بقان ٍ
صـ ـ َـدر فـ ـ ـ ـ ــي ،1954/1/20وق ـ َّـس ــم مــديـنــة ب ـيــروت،
بــاملــرســوم رقــم  6285ال ـصــادر فــي ،1954/9/11
ِّ
متعددة بأنظمة ارتفاقية مختلفة،
إلى مناطق
وفــق املفاهيم التي أشــرنــا إليها سابقًا .الــى أن

عـلــى خصخصة األمـ ــاك الـعــامــة الـبـحــريــة كما
ِّ
نــص املــرســوم  …4810فــي ظــل كــل ذل ــك ،أصبح
ِّ
املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  ،4809الـ ـ ــذي ي ـن ــظ ــم ال ـش ــواط ــئ
ُّ
اللبنانية انطالقًا مــن جملةِ ثــوابـ َـت نستشفها
فيه وأهمها:
• إن الثروة ،إن القيمة الحقيقية ،هي في الشاطئ
كمعطى طبيعي واحد متواصل .وكل بناء على
ُّ
الشاطئ عليه أن يتكامل معه ،فيدل على قيمته
الحقيقية ُ
ويبرزها .ويحمي عناصر الجذب فيه
ُ ِّ
َ
ـران
ويفعلها ،مــن مــواقــع طبيعيةٍ وأثــريــةٍ  ،وعـمـ ٍ
ٍّ
تـ ــراثـ ــي ،وأراض ٍ زراعـ ـي ــة وح ــرج ـي ــة ،وم ـ ــوارد
طـبـيـعـيــة ،يـسـتـخــدمـهــا بـطــريـقــة ال تستنزفها.
ُ
األمالك
والثروة ،من هذا املنظار ،هي في حمايـةِ
ِ
َّ
العامـة البحريـة وليست أبدًا فـي خصخصتها.
ِّ
في ظل كل ذلك ،أصبح مرسوم تنظيم الشواطئ
الـلـبـنــانـيــة رق ــم  ،4809عــائ ـقــا يـلـجــم الـسـيــاحــة
َ
الشاطئي ،كما زعموا ،ومن ّ
َّ
امللح
ويلجم العمران
اسـتـبــدالـ ــه .فــاسـتـبـ ــدل عـلــى عـجــل بـمــرســومــن،

ُ َ
اســت ـبـ ِـدل بـعــد تـعــديــات كـثـيــرة ،بــالـقــانــون رقــم
 646الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ  2004/12/11املـعـمــول
ب ــه ح ــال ـي ــا .وب ــامل ــرس ــوم الـتـطـبـيـقــي امل ــرف ــق بــه،
الصادر باملرسوم رقم  15874في ،2005/12/12
وبتعديل املرسوم التطبيقي املذكور ،باملرسوم
رقم  617بتاريخ .2007/7/8
 في ضوء مفاهيم «التنظيم املديني الحديث»كما عرفناه ،صــدر قــانــون التنظيم املديني في
العهد االستقاللي الثالث ،باملرسوم االشتراعي
املـ ـ ــؤرخ ف ــي  ،1962/9/24والـ ـ ــذي ُعـ ـ ـ ِّـدل ب ــدوره
ب ــامل ــرس ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي رق ـ ــم  69ال ـ ـصـ ــادر فــي
.1983/9/9

ك ــي ال تـحـجـ َـب األب ـن ـيـ ُـة ال ـب ـحـ َـر .وكـ ــان امل ــرس ـ ُ
ـوم
َ
َّ
َّ
الخاصة،
السياحية
املؤسسات
بالغ القسو ِة مع
ِ
ِ
فاشترط لبنائها مساحة ال تقل عن  30000م2
دون تعديل في عامل االستثمار .إال أنــه ،سمح
فــي مـنــاطــق املــؤس ـســات الـفـنــدقـيــة والـسـيــاحـيــة،
ب ــرف ــع ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار إل ـ ــى  ،0,4إذا بـلـغــت
مـســاحــة ال ـع ـقــارات بـعــد ال ـضــم  60000م .2وقـ ٌـد
ُ
ٌ
َ
ـرارات خـ َّ
ـاصــة،
ـانـ ُـده ق ـ
سمح هــذا االستثناء ،تـسـ ِ
َّ
َّ
ـات ب ـحــريــةٍ ضـخـمــةٍ فـ ــي منطقـة
بــإقــامــة مـجــمـعـ ٍ
املعاملتني– طبرجاَّ ،
غيرت معالم خليج جونيه
َّ
َ
معالم الشاطئ هناك .وكانت
وشوهت
بكامله،

 -2-تنظيم الشواطئ اللبنانية

التعديات المتتابعة القبيحة الوقحة .أين الحفاظ على الثروة الوطنية؟

يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إذًا ،إن ال ـن ـصــوص التشريعية
عـنــدنــا ،فــي مـجــالــي الـبـنــاء والـتـنـظـيــم املــديـنــي،
اكتملت خــال عقد من الزمن ( )1962-1954هو
الـعـقـ ُـد األول مــن س ـنــوات االزده ـ ــار ،كـمــا ُيـحـ ُّـب
ال ـب ـعــض أن يـسـ ِّـمـيـهــا .وك ــان تـنـظـيــم الـشــواطــئ
اللبنانية من املواضيع الرئيسة ،التي استرعت
ُ َ ْ
ـوء قانون
االهـتـمــام الــرسـمــي ،وعــولــجــت فــي ض ـ ِ
ـدر الـتـصـمـيــمُ
الـتـنـظـيــم امل ــدي ـن ــي ال ـج ــدي ــد .ف ـص ـ َ
ـوم
الـتــو ُجـيـهــي ل ـل ـشــواطــئ الـلـبـنــانـيــة ف ــي مــرسـ ٍ
يحمل الــرقـ َـم  4809تاريخ  ،1966/6/24متبنيًا
املتقدمة في َ
ِّ
ذلك الزمنُ ،
ومرفقًا
األفكار الغربية
َّ
بــاملــرســوم رقــم  4810املـخــصــص لنظام ِإشـغــال
َ
صدر في اليوم
ـاك العامةِ البحريةِ  ،والــذي
األمـ ِ
ذاته.
صدر املرسومان معًا:

مرسوم تنظيم الشواطئ اللبنانية رقم
4809
مــرســوم تنظيم الـشــواطــئ اللبنانية رقــم 4809
َ
ال ـ ــذي اع ــت ـ َـب ـ َـر ال ـش ــاط ــئ ح ـ ِّـيـ ـزًا طـبـيـعـيــا واح ـ ـدًا
ً
ٌ
ٌ
ال ي ـت ـج ــزأ ،م ـت ــواص ــا ،وه ــو م ـل ــك عـ ــام لجميع
ٌ
ال ـل ـب ـن ٌــان ـي ــن ،ي ـص ـل ــون ــه بـ ـح ــري ــة .وهـ ـ ــو ثـ ـ ــروة
ٌ
ُ
ُ
وطنية ،الحفاظ عليها ضــرورة ،وحمايتها من
ٌ
التعديات ومن البناء العشوائي واجب .ففرض
َ
املـ ــرسـ ـ ُ
ـوم ،ف ــي م ـع ـظــم أقـ ـس ــام ال ـش ــاط ــئ ع ــوام ــل
َ
استثمار منخفضة ( .)0,3وألزم البناء بالتراجع
 20مترًا عن حدود األمالك العامة البحرية .وكان
ألنواع
صارمًا لجهـة املساحات الدنيا الصالحةِ
ِ
ـال املختلفة 2500 :م 2للمطاعم والسكن
اإلشـغـ ِ
ال ـ ـخـ ــاص ،و 7500م 2ل ـل ـم ـطــاعــم وال ـح ـم ــام ــات
ال ـب ـحــريــة ،و 10000م 2لـلـمــؤسـســات الـفـنــدقـيــة
ـق حيث
والـسـيُــاحـيــةُ .واش ـتــرط ُ فــي ه ــذه امل ـنــاطـ ِ
املنشآت الكبيرة ،أن ال تتعدى الواجهة
ستقوم
 %30مــن واجـهــة العقار على الطريق الرئيس،

31

رأس الشقعة ،موقع استثنائي فريد ،حمايته ضرورة وطنية

ِّ
مــرسـ ٌ
ـوم ينظـم الـشــواطــئ الشماليـة ،رقــم 3362
ٌ ِّ
صدر في  ،1972/5/26ومرسوم ينظم الشواطئ
.1973/4/17
صدر في
ٌ
الجنوبية ،رقم ٌ 5450
ٌ
ن ـ ـ ٌـص واحـ ـ ـ ـ ٌـدُ ،وأنـ ـظـ ـم ــة ارت ـف ــاق ـي ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة فــي
ِّ
املــرســومــن .وأب ـ ِقـ َـي على املــرســوم ُ ،4810يـنظم
َ
َ
األمالك العامةِ البحرية ،دون أي تعديل.
إشغال
ِ

ُ
مرسوم تنظيم الشواطئ
 -4كيف نقرأُ
كيف نقارنه بالمرسوم رقم
الشمالية؟
َّ
4809؟ الــذي نظم الشواطئ اللبنانيـة
لمـدة ست سنـوات؟

في القراءة املتأنية للمرسوم يمكننا استخالص
ثالثة عناوين رئيسة:
األول ،تشجيع الـسـيــاحــة ،وت ـعــزيــز دورهـ ــا في
االقتصاد الوطني.
الثاني ،تنظيم السكن َّ
املميز ،جارًا للسياحة في
كل األمكنة.
الثالث ،تنظيم البلدات على الشاطئ وفق النمط
املعتمد فـي مدننا الكبيرة.
 ف ــي ال ـع ـن ــوان األول ،ثـ ــاث آلـ ـي ــات اعـتـمــدهــااملرسوم لتحفيز السياحة ،وفق تصور واضعيه:
• اآللـ ـ ـي ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ه ـ ــي ف ـ ــي ت ـع ـم ـي ــم امل ـن ــاط ــق
الـسـيــاحـيــة ،املـخـ َّـصـصــة لـلـمـطــاعــم والـحـمــامــات
الـبـحــريــة ،واملــؤس ـســات الـسـيــاحـيــة والـفـنــدقـيــة،
في الشاطئ الشمالي بكامله دون أي استثناء،
مــن طـبــرجــا حـتــى ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة فــي سهل
العريضة .ودون االهتمام بخصـائص الشاطئ
وم ـيــزات ـ ــه ،واخ ـتــاف ـهــا م ــن مـنـطـقــة إل ــى أخ ــرى.
تلك
ودون الـتــأكــد مــن مــاء مــة ُ ه ــذه املـنـطـقــة أو ً
لإلشغال السياحي الذي خ ِّصصت له .وخاصة
دون ِّ
أي م ــراع ــا ٍة لـلـمــواقـ ِـع الـطـبـيـعـيــة ،واملــواقــع
األثرية ،واألراضي الزراعية ،والثروات ُ
الح َّ
رجية،
َ
َّ
الصخرية النادرة.
صاط ِب
وامل
ِ
ُ
َ
باختصـار ،إبــاحـ ــة كــل الـشــاطــئ للبناء ،وكــامــل
ـاك ال ـع ــام ــةِ ال ـب ـحــريــة لـلـخـصـخـصــة ،وفــق
األم ـ ـ ـ ِ
استثناءات املرسوم  4810كما ذكرناها.
ـ األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي طـ ـب ــرج ــا وح ـ ـ ــاالت
وع ـم ـش ـيــت ،وخ ــاص ــة ف ــي مـسـتـيـتــا وق ــرط ـب ــون،
حامية الخاصرة الجنوبية للمنطقة األثرية في
جبيل ،هي للمؤسسات السياحية.
ـ ووادي ن ـه ــر اب ــراهـ ـي ــم ب ـق ـي ـم ـتــه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة،
وب ـثــرواتــه الـطـبـيـعـيــة ،بـمـصـ ِّـبــه وبـشــاطـئــه ،هو
للمؤسسات السياحية.
ـ والـشــريــط الشاطئي الـضـ ِّـيــق املـشـطــور مرتني،
ب ــال ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي ال ـق ــدي ــم وب ــاالوت ــوسـ ـت ــراد،
ـات
م ــن املـنـصــف حـتــى ال ـب ـت ــرون ،ه ــو لـلـمــؤسـسـ ِ
السياحية.
ـ وسـ ـف ــوح رأس ال ـش ـق ـعــة الـ ـف ــري ــد ،ف ــي ش ـك ـ ِـل ــهِ ،
ومــوق ـعــه ،وقـيـمـ ِـتــه الـجـمــالـيــة والـطـبـيـعـيــة ،هي
َّ
للمؤسسات السياحية.
َّ
ـ واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة األث ـ ــري ـ ــة فـ ــي أن ـ ـفـ ــه ،وم ــاح ــاتـ ـه ــا،
وأحـ ُ
ـراج الزيتون فيها ،كل ذلك هو للمؤسسات
السياحية.
ـ وال ـش ــاط ــئ بـكــامـلــه ش ـم ــال ط ــراب ـل ــس ،م ــن ديــر
عمار حتى الحدود الشمالية ،هو للمؤسسات
السياحية.
ِّ
إن ــه الـبـنــاء امل ـتــواصــل ،يـغــطــي الـشــاطــئ بكامله.
ُّ
إنه طوفان َّ
تصور واضعي
السواح علينا وفق
املــرســوم ،يأتون من كل صــوب ،يسكنون عندنا
في كل قفرُ ،
ويغرقوننا جميعًا ودون استثناء،
ِّ
نعيم ثرو ٍة متجددة ،ال تنضب.
في
ِ
• اآللية الثانية ،هـي فـي رفـع معدل االستثمار
السطحي في هذه املناطق ورفع عامل االستثمار
العام فيها .من  %15إلى َّ %20
ملعدل االستثمار
السطحي ،ومن  0,30إلى  ،0,4لعامـل االستثمار
ال ـ ـعـ ــام .وبـ ـع ــد ب ـض ــع س ـ ـنـ ــوات ،س ـم ــح ال ـق ــان ــون
رقـ ــم  ،80/6ب ــزي ــادة ُط ــاب ــق وفـ ــق آل ـي ــة خــاصــة،
ِّ
ـق
ســمـ ــي «ط ــاب ـ ٌـق املـ ــر» ،أض ـي ـٌـف إل ـيــه ف ــي املـنــاطـ ِ
املنحدر ِة طابق آخر معروف «بالطابق السفلي
ُ
االستثمار في
املكشوف» .وهكذا تضاعف عامل
ِ
املناطق السياحيةِ على الشاطئ فصار عمليًا
 .0,8وقفز عــدد الطوابق من طابقني إلــى أربعة.
وحجبت
فـ ــازدادت املـبــانــي ضـخــامــة وارت ـفــاعــا،
ِ
ـت ال ـشــاطــئ ،وأغـلـقـتــه بــإ َحـكــام.
ال ـب ـحـ َـرَ ،وا ْلـتـهـمـ ِ
َّ
وتـضــاعــفــت الكثافة السكانية فــي مناطق غير
م ـج ـ َّـهــزة الس ـت ـي ـعــاب ـهــا ،ب ـكــل م ــا ل ـه ــذه الـكـثــافــة
َّ
الـســكــانـيــة املـضــاعـفــة مــن تــأث ـيــرات سـلـبـيــة ،في
البيئة املحيطة وفي مواردها الطبيعية.
َّ
يتغير الوضع نسبيًا ،بعد وقف العمل بما
ولم
ُس ِّ
املر».
«طابق
ي
م
ُ
• أم ــا اآلل ـيــة الـثــالـثــة ،فـهــي تـخـفـيــف ال ـشــروط
االرتفاقية ،املفروضة على البناء في هذه املناطق
ـوات بــالـغــة اإلسـ ـ ــاء ِة إل ــى ال ـشــاطــئ ،وإل ــى
ب ـخ ـطـ ٍ

حاالت على البحر ،المجمع الشهير :أين الشاطئ؟ أين األمالك البحرية العامة؟ أين الحيز الطبيعي الواحد الذي ال يتجزأ؟

نسأل مجددًا عن الحيز الطبيعي الواحد الذي ال يتجزأ!؟ الثروة الوطنية؟ الحفاظ عليها ضرورة؟

األمالك العامة البحرية .وأهم هذه الخطوات:
ِ
ـ خـفــض ال ـتــراجــع اإلل ــزام ــي عــن األم ــاك العامة
أمتار.
البحرية من  20مترًا إلى ُ 10
ـ تـخـفـيــض امل ـس ــاح ــة ال ــدن ـي ــا امل ـ ـعـ ـ َّـدة لــإش ـغــال
السياحي املتنوع.
 وفــي العنوان الثاني ،هاجس َتـجـ ُـاو ِر منطقة
املنشآت السياحية والفندقية ،مــع نمط ُم َّ
ميز
ٍ
للسكن.
ً
ُ ً
َ
املرسوم آلية واضحة ملحاولة تحقيق
فقد لحظ
املرسوم،
هذا الهدف .فعلى امتداد الشاطئ ،لحظ
ً
ش ــرق ً املنطقة السياحية وب ـمــوازات ـهــا ،منطقة
سكنية َّ
سماها منطقة اإلمتداد السكني الثانية
ُ
َّ
ٍّ
ـام ارتـفــاقــي يـنـ ِـتــج نسيجًا
( ،)D2وخــصـهــا بـنـظـ
ٍ ُ
ينجسم مع املنشآت السياحية
مبنيًا متجانسًا،
التي ستقوم أمامه ،على امتداد الشاطئ.
 وفي العنوان الثالثنشير ،إلــى إ َص ــرار املــرســوم على تنظيم بلدات
الشاطئ ،وفق النمط التنظيمي املعمول به في
ً
مدننا (بيروت ُوطرابلس مثال) .فإذا استثنينا
ال ـب ـل ــدات ال ـت ــي أ ِعـ ـ ـ َّـد ل ـهــا مـخـطـطــات توجيهية
وت ـف ـص ـي ـل ـيــة خ ــاص ــة بـ ـه ــا( ،ج ـب ـي ــل وعـمـشـيــت
ً
مـثــا) ،فــإن املــرســوم  3362تــاريــخ ،1972/5/26
َّ
قد نظم معظم البلدات األخرى مثل أنفه ،وشكا،
وال ـب ـتــرون ،وال ـب ــوار ،والـعـقـيـبــة ،وغ ـيــرهــا ،على
امتداد الشاطئ.
ف ـف ــي الـ ـبـ ـت ــرون وشـ ـك ــا ك ـم ـث ــال ــن ل ـب ـل ــدت ــن ،أو
فيهما
ملدينتني صغيرتني ،يتراوح عدد السكان ُ
بني  12000و 16000نسمة ،وتتراوح مساحة كل
املنطقتني العقاريتني بني  5كلم 2و ِّ 8كلم،2
من
ً
َُ
َّ
البلدتني يصنفها
أراضي
كل
بأن
،
بداية
اجأ
نف
ُُ
ُ
ُ
املرسوم أراضي صالحة للبناء ،تفرز وتباع على
ُ
ألرض زراعـيــةٍ تحمى،
هــذا األســاس .فال وجــود
ٍ
وال ملـســاحــةٍ حــرجـيــةٍ ُيـحــافــظ ُعليها للنزهة أو
للتنفس ،أو ُت َ
ختار لتكون احتياطًا للمستقبل.
َ
واملرسوم ُي ُ
البناء في أراضي البلدتني في
بعثر
وبتصميم غير مفهومني،
كل
االتجاهات ،برغبةٍ
ٍ
ِّ
ف ــي ظـ ــل األفـ ـك ــار الـتـنـظـيـمـيــة ال ـت ــي س ـ ــادت في
الغرب ،في بداية السبعينيات ،وهي ملهمتنا.
ثــم نفاجأ أيضًا أن التنظيم يـقـ ُ
ـوم أســاســا على
ُ
ـظ منطقةٍ تـجــاريــة ت ـحــوط الـطــريــق الــدولــي
لـحـ ِ
ً
مثال) ،لها نظامٌ
الــذي يخترق البلدة (البترون
ارت ـف ــاق ـ ٌّـي خـ ـ ٌّ
ـاص ب ـعــامـ ِـل اس ـت ـث ـمــار مــرت ـفــع ()2
ـدد لـلـطــوابــق مــرتـفــع أيـضــا (أرب ـعــة طــوابــق
وب ـعـ ٍ

ت ـص ـبــح خ ـم ـســة ط ــواب ــق م ــع ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
املضاف).
ويعتبر املرسوم املنطقة التجارية كما َّ
حددها
ِّ
ً
َ
قلب البلدة ،متجاهال ُ قلبها التاريخي .ثم ُ ُيـنظم
ِّ
قلبها املـفـتــرض ه ــذا ،كـمــا نظمت
الـبـلـ
ـدة ح ــول ِ
ُ
وسطها ،في أربع أو خمس مناطق
بيروت حول
ِ
سكنية بـعــوامــل اسـتـثـمــار مـخـتـلـفــة ،وبأنظمة
ارت ـف ــاق ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة .م ــع ت ـخ ـص ـيــص ال ــواج ـه ــة
الـبـحــريــة للمنشآت الـسـيــاحـيــة والـفـنــدقـيــة ،من
دون أن ننسى الــوجــود شـبــه ال ــدائ ــم ،للمنطقة
الصناعية.
فنستغرب كل هذه البعثرة في إشغال األراضي،
وك ــل ه ــذه «ال ـع ـج ـقــة» م ــن األن ـظ ـم ــة االرت ـفــاق ـيــة
املعقدة ،في مثل هذه البلدات الصغيرة ،والتي
ُ
ُ
َ
ُ
وتفقدها ِس َ
حرها وهويتها.
طابعها،
تف ِقدها

ً
 -5البناء في الشواطئ الشمالية عمالبالمرسوم  3362وفي زمن الحرب

ً
ُ
علينا أن نـ ِقـ َّـر بــدايــة ،بعد هــذه املقاربة النقدية
ِّ
لـلـتـشــريـعـ ُـات ال ـتــي تـنــظــم ال ـشــواطــئ الشمالية،
علينا أن ن ـ ِق ـ َّـر ،أن األوضـ ــاع الـعــامــة فــي الـبــاد،
باملرسوم
العمل
نتائج
اختبار
لم تساعد على
ِ
ُِ
ِ
ِ
ـرب
داهمتنا الـحـ
إذ
طبيعية.
ـروف
 3362فــي ظ ـ
ٍ
ٌ
ُ
حالة غير طبيعية
والحرب
صدوره.
بسرعةٍ بعد
ُّ
ـوق ـف ـهــا ،س ـنـ ُ
ـوات
بــالـتــأكـيــد .ث ــم داهـمـتـنــا بـعــد تـ
ـار )1996-1992( ،وكــانــت هــي األخ ــرى في
اإلع ـمـ ِ
مجال انتشار البناء غير طبيعية .ثــم تبعتها
ٌ
تقلبات متعددة ،من الركود ومن طفرات البنيان،
ً
وصوال إلى سنوات الركود ،املستمرة حتى اآلن.
ُّ
إال أننا نستطيعُ ،رغم هذه التقلبات املتسارعة،
َّ
أن نتكلم عــن طـفــرتــن فــي انـتـشــار الـبـنـيــان في
ال ـش ــواط ــئ ال ـش ـم ــال ـي ــة .األولـ ـ ـ ــى ،أثـ ـن ــاء س ـنــوات
الحرب ،والثانية ،أثناء سنوات اإلعمار.
 كيف تجلت الطفرتان ،فــي منطقة الشواطئالشمالية؟
َ
أقفل ْ
املجم ُ
َّ
عات
ت
طبرجا،
حتى
الكلب
ـ ـ من نهر
َ
َ
الـبـحــريــة ،ونــواديـهــا املغلقةِ الــواجـهــة البحرية
ب ــإحـ ـك ــام .ف ــاح ـت ـ َّـل ــت األمـ ـ ـ ـ َ
ـاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـحـ َّ
ـريــة
باملرسوم رقم  4810أو بالتعديات .وخصخصت
ال ـشــاطــئ وج ـ َّـزأت ــه ،م ـ ِّ
ـدم ــرة وح ــدت ــه الطبيعية.
َّ
َّ
َّ
ـزر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـس ـت ـق ــل ــةٍ
وحـ ــول ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ً ٍ
البحر
ومـتــاصـقــة ،جــاعـلــة الــوصــول إل ــى مـيــاه ِّ
حكرًا على البعض ،مانعة اللبنانيني من حقهم

ُ
الطبيعي بالوصول إليها ،هناك .وبدت الطفرة
باعتبار
شاملة حتى تجمع املعاملتني طبرجا،
َّ
مـنـطـ ًقــة جــون ـيــة ف ــي ح ـي ـنــه ،ل ــدى ال ـب ـعــض ًمــنــا،
َ
بــديــلــة مــن بـيــروت أثـنــاء الـحــرب ،وضــاحـيــة لها
ُ
بعد توقفها .وبدا تشويه الشاطئ كليًا.
َ
بقاق الدين ،ثم حتى حاالت
ـ ـ ـ ومن ط َبرجا حتى
ِ
َّ
ُ
متناقصًا كلما ابتعدنا
– الفيدار ،بدا فعل الطفر ِة
ِ
عن جونيه أي عن ضاحيةِ بيروت .ليتوقف َّفي
ح ــاالت ال ـفــدار عـلــى أب ــواب جـبـيــل ،الـتــي يتعذر
اع ـت ـبــارهــا ضــاح ـيــة ملــدي ـنــة بـ ـي ــروت ،ن ـظ ـرًا إلــى
املسافة التي تفصلها عنها ،وربما أيضًا نظرًا
والثقافية.
إلى
قيمتها بذاتها ،التاريخية ُ ُ
ُ
َ
البحر هناك
فالفجوات في الـجــدار الــذي َيغلق
ُ
الكثيف إلــى هذا
ـزوح
ِ
كـثـيــرة ،وكـبـيــرة ،رغ ــم ال ـنـ ِ
ُ ُ
ـزء م ــن ال ـش ــاط ــئ أثـ ـن ــاء الـ ـح ــرب .وت ــواص ــل
الـ ـج ـ ِ
ـج امل ـب ـن ـ ِّـي ،ال ـ ــذي ُي ــوح ــي ب ــه اس ـت ـم ــراره
ـ
ي
ال ـن ـس ـ ِ
ّ
الشريطي على جانبي الطريق الدولي القديم،
ٌ
إيحاء كــاذبٌ،
جانبي االوتوستراد ،هو
أو على َ
ً
البناء،
ألن التدقيق املـيــدانـ َّـي ُيـظـ ِـهـ ُـر بعثرة فــي
ِ
وهـ ــدرًا كـبـيـرًا فــي إش ـغــال األراض ـ ــي ،واخـتــاطــا
للبناء مع الزراعةِ الناجحةِ  ،في البيوت
واضحًا
ِ
وخارجها.
البالستيكية
ُ
ُ
وتنتصر الزراعة في حاالت ومستيتا وقرطبون.
ُ
َ
وكأنها تريد أن تجعل من ثباتها هناك ،حاجزًا،
ُ
ُّ
ـاء
ي ـحــول دون ت ـمــدد ال ـب ـنــاء املـبـعـثــر ،ودون بـنـ ِ
ِّ
َّ
َّ
ـق مجمع
املجمعات البحرية املــدمــرة ،على نـسـ ِ
حاالت الشهير.
َ
ُ
أو كأنها تريد أن تحمي مدينة جبيل التاريخية،
ِّ
ِّ
زحف االستثمار الشاطئي املتوحش.
من
ِ
ٌ
ُ
مشابه
الوضع
ـ ـ ـ ومن القلمون حتى طرابلس،
ملا هو عليه بني نهر الكلب وطبرجا .فقد احتلت
ُ ّ
َّ
املجمعات البحرية الكبيرة كل الواجهة البحرية.
َّ
فاعتدت ،وخصخصت ،وشوهت ،كزميالتها في
الشمالية.
ضاحية بيروت ُ
ولكن أين السياحة في كل هذا؟
أين املؤسسات الفندقية والسياحية التي َّ
نص
عليها املرسوم 3362؟

 -6كخاتمة لــهــذا الــجــزء مــن البحث،مقوالت ثالث:

أ -ال ت ـشـ ِّـكـ ُـل امل ـجـ َّـم ـعــات ال ـب ـحــريـ ُـة ال ـتــي نـشـ ْ
ـأت
ُ
ُ
َ
ـرب وطـفــرة اإلعـمــار،
خــال الطفرتني ،طـفــرة الـحـ ِ
ـات سـ ـي ــاحـ ـي ــة ،تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
مـ ــؤس ـ ـسـ ـ ٍ
نموه .إنها ٌ
االقتصاد الوطني وفي ِّ
نوع من قرى
ـاف عـلــى ال ـشــاطــئ ،يـمـلـ ُـك اللبنانيـون
االص ـط ـيـ ِ
 %60منها ،ويـسـتــأجــرون موسميًا  %20منها
أيضًا.
َ
ي ـع ـي ـشــون ف ــي داخ ـل ـه ــا ط ـي ـل ــة ف ـص ــل ال ـص ـيــف،
َ
املناطق
منغلقني على أنفسهم ،يشاركون أهــل
َ ِ
ـاء ،وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ـ َ
حـ ـي ـ ُـث ت ـ ـقـ ــوم ،املـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ،وال ـ ـهـ ــاتـ ــف،
والطرقات.
ي ـلـ َـوثــون الـبـحـ َـر بـمـجــاريــرهــم ،وال ـه ـ َ
ـان
ـ
خ
ـد
ـ
ب
ـواء
ِ

األراضي الزراعية في طبرجا وحاالت
وعمشيت ،وخاصة في مستيتا
وقرطبون ،حامية الخاصرة الجنوبية
للمنطقة األثرية في جبيل ،هي
للمؤسسات السياحية
َ
سياراتهم ،واألرض بنفاياتهم.
َ
البحر دون أن يستعملوه ،إذ تجرى
يحتكرون
ُّ
ك ــل نـشــاطــاتـهــم الـبـحــريــة ،سـبــاحــة وتسلية في
األحواض وحولها ،ويحتكرون الشاطئ دون أن
ُ
أقدامهم.
تدوسه
ُّ
ِّ
مناطق اصطيافهم
إلى
موا
يقد
أن
دون
ذلك
كل
ِ
ُ
ُ
ُ
ساعدها ويساهم في نموها.
على الشاطئ ،ما ي ِ
ب -وامل ـج ـ َّـم ـع ــات ال ـب ـح ـ َّ
ـري ــة ل ـي ـســت مــؤس ـســات
ف ـنــدق ـيــة ،ول ـي ـســت م ـج ـ َّـه ــزة ل ـت ـقــديــم ال ـخــدمــات
َّ
ُ
ـار
الـفـنــدقـيــة امل ـعــروفــة.
واألقـ ـس ــام امل ـع ـ َّـدة لــإيـجـ ِ
ال ـق ـص ـيــر املـ ـ ـ ـ َّـد ِة لـ ـلـ ـس ـ َّـواح ،ال ت ـت ـع ــدى ال ـ ـ ـ %10
ُ
منها ،هــذا مــا تظهره التحقيقات امليدانية في
َّ
املجمعات– الطفرة ،أينما ُوجدت.
َّ
َّ
البحرية القائمة أو التي ستقوم،
ج -إن
املجمٌعات ٌ
يقوم بها ٌ
َّ
ُ
أفراد قالئل
ات عقارية صرف،
عملي
هي
بهدف الــربــحَ ،عـ ْـبـ َـر املتاجرة بالعقارات ،يبنون
ِ
عـلـيـهــا ب ـعــد شــرائ ـهــا أو ب ـم ـشــاركــة أصـحــابـهــا.
ـارات امل ــواج ـه ــة
ف ـي ـت ـح ــول ب ــذل ــك م ــال ـك ــو ال ـ ـع ـ ـقـ ـ ِ
للشاطئ ،إلى نواطير على عقاراتهم ،ينتظرون
من يأتي لشرائها ،أو لبنائها بمشاركتهم.
* معمار لبناني

