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مجتمع

مجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
قضية
العقارية
للتقدم من المجلس النيابي باقتراح قانون إلعفاء سكان منطقة المدور
يستعد النائب هاكوب ترزيان
من الرسوم البلدية والضريبة على األمالك المبنية .االقتراح خلق موجة من التساؤالت حول توقيته ومدى ارتباطه
ّ
ويتردد أنها اختارت هذه المنطقة موقعًا لها
بمحرقة النفايات التي تنوي بلدية بيروت إنشاءها،

رقم اليوم

ّ
ّ
إعفاء أهالي المدور من الرسوم البلدية :فتش عن المــحرقة؟
إيلده الغصين
ّ
قبل ّأيــام« ،بشر» عضو تكتل «لبنان
ال ـ ـقـ ــوي» الـ ـن ــائ ــب ه ــاغ ــوب ت ــرزي ــان،
عبر «تــويـتــر» ،أهــالــي منطقة امل ـ ّ
ـدور
ال ـع ـقــاريــة بــأنــه يـسـتـعــد لـلـتـقـ ّـدم إلــى
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ب ــاقـ ـت ــراح ق ــان ــون
يعفيهم من الرسوم البلدية والضريبة
على األمالك املبنية .بالنسبة إلى ابن
ّ
املـ ّ
ـدور« ،هذا أقل الواجب ملن يعانون
ّ
من أزمة النفايات» ،بحسب ما يؤكد
ل ــ«األخ ـب ــار» .واالقـ ـت ــراح يــأتــي «بعد
 25عــامــا مــن املـعــانــاة الـتــي تعيشها
م ـن ـط ـقــة امل ـ ـ ــدور وس ـك ــان ـه ــا ،ف ــي ظــل
م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز وال ـت ـس ـب ـيــخ ومـحـطــة
ت ـكــريــر املـ ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة ع ـلــى مـصـ ّـب
نهر بيروت ،وأمور أخرى كثيرة كان
يـفـتــرض مـعــالـجـتـهــا» ،كـمــا ج ــاء في
أسبابه املوجبة.
أي إعفاء من الضرائب هو ،بال شك،
ّ
يخص
مدعاة للسرور .ولكن ،في ما
منطقة امل ـ ّ
ـدور ـ ـ الكرنتينا ،فــإن أمـرًا
ك ـ ـهـ ــذا ي ـت ـخ ــذ م ـن ـح ــى آخـ ـ ـ ــر ،وي ـث ـيــر
تساؤالت حــول توقيته ،وإذا ما كان
كــ«رشــوة» لألهالي ،تمهيدًا ل ــ«زرع»
محرقة النفايات التي تبحث بلدية
أرض لـ ـه ــا فــي
ب ـ ـيـ ــروت عـ ــن ق ـط ـع ــة
ٍ
منطقتهم .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،يضع
النفايات»
أعضاء في «ائتالف إدارة
ّ
اقتراح القانون في خانة «املحفزات»
التي اعتادت الدولة منحها للبلديات
املحيطة باملطامر ،و«إمكانية ربطه
ب ــرش ــوة م ـع ـل ـنــة ل ـي ـق ـبــل أهـ ــل املـ ـ ـ ّ
ـدور
باملحرقة بينهم».
ّ
يؤكد ترزيان أن «املوضوع ال يحتاج

ُاالقتراح لم
يطرح على
المجلس
البلدي كما
أكد أعضاء
فيه (مروان
طحطح)

ال ـ ــى ه ـ ــذا ال ـت ـض ـخ ـيــم وال ع ــاق ــة لــه
ب ــامل ـح ــرق ــة .ه ــو م ـج ــرد ال ـت ـف ــات ــة ال ــى
ّ
منطقة منكوبة .ونحن لم نعلن ،كتكل
نيابي ،موقفنا النهائي من املحرقة».
ّ
ُ
طالبت سابقًا بالفرز
ويذكر بـ«أنني
من املصدر قبل التفكير في مشروع
امل ـحــارق ،وب ـضــرورة أن تعيد بلدية
بيروت النظر في كمية النفايات التي
تـنـتــج ف ــي ن ـطــاق ـهــا» .وي ـل ـفــت ال ــى أن
اقتراح اإلعفاء ليس جديدًا ،وقد ّ
أعده

ترزيان وشبيب
االقتراح ُأعدّ
أكدا أن
قبل الحديث عن
المحرقة بسنوات

محافظ بيروت زياد شبيب .األخير،
ّ
من جهته ،أكد لـ«األخبار أن «االقتراح
ُ
طـ ـ ــرح ق ـب ــل أي ح ــدي ــث ع ــن امل ـحــرقــة
بـ ـسـ ـن ــوات ،ألن امل ـ ـ ــدور ـ ـ ـ ـ الـكــرنـتـيـنــا
منطقة منكوبة».
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ب ـن ـس ـخ ـت ــه غ ـيــر
الـنـهــائـيــة ،يـتــألــف م ــن مـ ــادة واحـ ــدة،
تنص على أنه ُ
«يعفى سكان منطقة
املـ ــدور ال ـع ـقــاريــة ف ــي مــديـنــة بـيــروت
ّ
املتوجبة على األمــاك
مــن الضريبة
املبنية ومــن الــرســوم الـبـلــديــة ،وذلــك
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ملــا تحملته تـلــك املنطقة مــن تبعات
موضوع النفايات ومعالجتها ،لحني
ّ
إيجاد حل شامل ونهائي للموضوع
في محافظات لبنان كافة».
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن اإلع ـف ــاء من
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ي ـح ـتــاج إلـ ــى نص
قانوني خاص .فقد جرت العادة على
تخفيض ال ـغــرامــات املستحقة على
متأخرات الرسوم البلدية في املوازنة
ال ـعــامــة ،أم ــا اق ـت ــراح اإلع ـف ــاء الـكــامــل
فيشمل «ال ـس ـكــان فـقــط ،ال الـشــركــات
واملستثمرين في امل ـ ّ
ّ
يصر
ـدور» ،كما
ت ـ ــرزي ـ ــان ،ويـ ـج ــب أن ت ـس ـب ـقــه ج ــردة
بــاملـسـتـفـيــديــن الـفـعـلـ ّـيــن ،وب ـمــا بقي
م ــن مــال ـكــن م ــن ال ـس ـك ــان ،وال سـ ّـيـمــا
أن «ال ـ ـنـ ـ ّـاس ه ـن ــا ي ــدف ـع ــون ال ــرس ــوم
امل ـس ـت ـحــقــة ك ــي ال ي ــدف ـع ـ ّـوا غ ــرام ــات،
ل ـكــن بــالـطـبــع ث ـمــة م ـت ــأخ ــرون يمكن
أن يستفيدوا من االق ـتــراح» ،بحسب
مختارة ّ
املدور نيللي تابت.
عضو املجلس البلدي سليمان جابر
نفى فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» علمه
ّ
باالقتراح ،وأكد أنه «لم يعرض على
املـجـلــس الـبـلــدي ول ــم يناقشه ضمن
جـلـســاتــه أو جــان ـب ـيــا» ،الف ـتــا ال ــى أن
أمرًا كهذا «يحتاج إلى قرار بلدي قبل
طــرحــه على الـبــرملــان» .هـكــذا ،يضيع
االق ـتــراح بــن جـ ّ
ـديــة الـطــرح والـنـ ّـيــات
«الحسنة» واملحارق املقترحة ،وبني
مطالبة نواب مناطق أخرى باملعاملة
باملثل ،ما يفتح على الدولة «فتوحًا»
ً
لـيـســت فــي وارده ،ف ـضــا عــن إمـكــان
الـطـعــن فــي ال ـقــانــون فــي ح ــال إق ــراره
أمــام املجلس الــدسـتــوري ،لتعارضه
مع مبدأ املساواة بني املواطنني.

شخصًا

ّ
من كــل 1000ف ــرد مقيم في لبنان ،يمتلكون سيارات
ّ
خاصة ،بحسب دراسة ماكينزي حول القطاعات االقتصادية
ّ
ّ
بالمقارنة مع
اللبنانية .ويعد هذا الرقم مرتفعًا جــدًا ً
ّ
المعدالت في المنطقة ،إذ أنه في دبي ،مثال ،ال يتجاوز
 550من كل  .1000هذا الواقع ،يضع بيروت في المرتبة
ّ
وتؤد ّي الزحمة
الـ  25كأكثر المدن المزدحمة في العالم.
اليومية على مداخل بيروت الكبرى التي يتركز فيها
معظم النشاط االقتصادي إلى زيادة ّ
مدة الرحلة اليومية

تحقيق

بيروت تختنق بـ«البلوكات» :تجميل االحتالل ممــنوع!
حاول رمزي ّ
علية
أن يعيد النبض إلى حياة
الناس ،من خالل صوغ
عالقة جديدة مع األماكن
العامة التي صارت ،باإلحتالل،
ّ
محميات
أمالكًا خاصة أو
أمنية .أضاف الى «البلوكات»
االسمنتية في بيروت
تجهيزات بسيطة تجعلها
ذات فائدة :مقعد حديدي
بسيط يعيد احتكاك ّالناس
ببعضهم بعضًا ،أو سلم
صغير يعيد وصل الناس
بالبحر الذي صار ممنوعًا
عليهم!
راجانا حمية
مع الــوقــت ،استحالت بيروت مدينة
للوحدة .صحيح أن ضجيج ناسها
ً
ال يـهــدأ ،إال أن ذلــك ليس دلـيــا على
أنها ال تزال مكانًا للتالقي .منذ فترة
طــوي ـلــة ،ف ـق ــدت ذلـ ــك ،ب ـعــدمــا ص ــارت
ّ
ـان للعيش ال أك ـثــر .باتت
م ـجــرد م ـكـ ٍ

«ال ـ ـه ـ ـ ّـوة بـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة» ،وت ـ ــاش ـ ــي املـ ـس ــاح ــات
العامة واملشتركة التي كانت تسمح
باحتكاك الناس ببعضهم بعضًا :ال
حــدائــق عــامــة ،ال أسـ ــواق ،ال أرصـفــة.
وفي املقابل« ،موالت» كثيرة وحداثة
فائضة عن ّ
حدها .مع الوقت ،أصبحت

رمزي ّ
علية

مدينة «مخنوقة» :البحر مقفل ،وال
أماكن عامة للقاء .سيطر الجشعون
على كل ما هو عام فيها ّ
وحولوه إلى
ملك خاص.
ٍ
الــرتــابــة والـعـمــل املـضـنــي يجعالننا
نتأقلم مع «الغيابات» الحاصلة ،إال
أنه في لحظة ما ،عندما تبدأ بالبحث
ـان «ف ـ ـيـ ــه نـ ـ ـ ـ ــاس» ،تـكـتـشــف
ع ـ ــن مـ ـ ـك ـ ـ ٍ
كيف آلــت مدينة مــوحـشــة ،ال يلتقي
ف ـي ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس وال أمـ ــاكـ ــن م ـش ـتــركــة
بينهم فيها .مدينة «ال بنية تحتية
اجتماعية» فيها ،كما يقول املهندس
رمزي ّ
علية.
امل ـع ـمــاري ال ـش ــاب ال ــذي ت ــرك املــديـنــة
مبكرًا إلــى نـيــويــورك إلتـمــام دراسته
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،اكـ ـتـ ـش ــف خ ـ ـ ــال زي ـ ــارات ـ ــه
ّ
ال ـس ـنــويــة أله ـلــه ف ــي ب ـي ــروت ات ـســاع

لم يرد ّ
علية مواجهة
«السلطة المحتلة»
بل تجميل «أدوات» االحتالل!
«ال ـع ـش ــرة أيـ ـ ــام» ال ـت ــي يـقـضـيـهــا مع
عائلته أشـبــه برحلة يــرصــد خاللها
«كــاراكـتـيــر» املــديـنــة وم ــا ط ــرأ عليها
من تغيرات أثناء غيابه .أكثر ما لفته

مقعد
بشارة
الخوري

في هذه «الرحلة» هو «كثرة بلوكات
الباطون» التي يصفها بـ«إضافات»
تـسـتـعــن ب ـهــا «ال ـس ـل ـطــة لــإسـتـيــاء
ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة امل ـت ـب ـق ـيــة فــي
املــديـنــة» .فــي كــل مــرة ،يتم االستيالء
على جــزء مــن األم ــاك العامة تجري
االس ـت ـع ــان ــة بـ ــ«الـ ـبـ ـل ــوك ــات» .ص ــارت
هــذه أداة االحـتــال الرئيسية .حــاول
ّ
علية التفكير بطريقة تعيد صياغة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ه ـ ــذه «األداة» ك ــي ال
ت ـب ـقــى مــرت ـب ـطــة ب ـف ـك ــرة اإلس ـت ـي ــاء،
ف ـك ــان م ـش ــروع ــه األول ال ـ ــذي تبعته
ف ــي م ــا ب ـعــد ث ــاث ــة م ـش ــاري ــع أخـ ــرى،
تهدف كلها الى تطويع «الواقع الذي
فــرض ـتــه ال ـس ـل ـط ــة» .هـ ـك ــذا ،اس ـت ـعــان
ب ـلــوح ح ــدي ــدي أل ـص ـقــه إل ــى «ب ـلــوك»
إسمنتي ،في منطقة بشارة الخوري،
ل ـي ـص ـب ــح مـ ـقـ ـعـ ـدًا ي ـت ـي ــح لـلـمـتـعـبــن

ال ـج ـل ــوس وأخ ـ ــذ ق ـســط م ــن ال ــراح ــة.
ي ـت ـيــح امل ـق ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن ال ـ ــراح ـ ــة ،إذ
ـان أ ٌخ ــرى بـلـقــاء بني
يـسـمــح فــي ّأح ـي ـ ٍ
عــابــريــن يمكنهما الــقــرب مــن تـبــادل
األحاديث .هنا ،تكمن الحكاية :كيف
تعيد صــوغ الـعــاقــات بــن الطبقات
املتباعدة في املجتمع؟
«ال ــدالـ ـي ــة» ،ف ــي ال ــروش ــة ،كــانــت آخــر
فسحة لـقــاء للناس مــع الـبـحــر .لكن،
جـ ـ ــاء مـ ــن اسـ ـت ــول ــى ع ـل ـي ـهــا ب ـ ـ ــاألداة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا :ال ـ ـب ـ ـلـ ــوكـ ــات الـ ـب ــاط ــونـ ـي ــة
الـعـمــاقــة .ع ــاد ال ـشــاب إل ــى هاجسه:
ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ن ـع ـيــد ه ـ ــذا ال ـب ـلــوك
لـلـشـعــب؟ األم ــر «م ــش بـحــاجــة ألكتر
ّ
من سلم تطلع عليه الناس وتشوف
ال ـ ـب ـ ـح ـ ــر وت ـ ـ ّج ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ـ ـ ــع ب ـع ـض ـه ــا
ال ـب ـعــض» .نــفــذ فـكــرتــه عـنــد ســاعــات
ال ـف ـج ــر األول ـ ـ ــى ق ـب ــل م ــوع ــد ان ـط ــاق
ط ــائ ــرت ــه إل ـ ــى ن ـ ـيـ ــويـ ــورك .م ـشــروعــه
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ك ـ ـ ــان ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ «ال ـش ـق ـف ــة
الوحيدة التي تربط الناس بالبحر»،
بالقرب من فندق الريفييرا .ولكنها
كانت «بحاجة إلى درج ينزلون عبره
ليالمسوا املاء» .وهكذا كان.
آخـ ــر امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ج ـ ّـه ــزه ــا عـلـ ّـيــة
قـبــل س ـفــره األخ ـي ــر كــانــت «امل ـنـ ّـصــة»
الـتــي وضعها عند درج مــار مخايل
ال ـن ـه ــر .أراد أن يـضـفــي ع ـلــى الـ ــدرج
وظـ ـيـ ـف ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة غـ ـي ــر تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـحـصــره بـ ــ«األخ ــذ» مــن مـنـطـقــة إلــى
أخـ ـ ـ ــرى ،ف ـك ــان ــت املـ ـن ـ ّـص ــة ،أو امل ـن ـبــر
بمعناه غير التقليدي« .ترتبط فكرة
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املنبر بالخطباء ومن يحملون عادة
ان ـت ـم ــاءات سـيــاسـيــة ،لــذلــك أردت أن
يـكــون هـنــاك منبر مـحــايــد للمواطن
كي ّ
يعبر عما يريده بغض النظر عن
انتمائه».
أربعة مشاريع ال يزال في جعبة ّ
علية
الكثير منها .الفكرة التي كان يفترض
أن ت ـك ــون «ال ـخ ــام ـس ــة» ،تـنـطـلــق من
«عفشيكية» التنظيم املــدنــي وغابة
املـبــانــي السكنية فــي ب ـي ــروت .وألنــه
ال يـسـتـطـيــع تـغـيـيــر ال ـن ـمــط الـســائــد
الذي صار أشبه بـ«بناء على بيروت،
أكثر مما هو بناء في بـيــروت» ،أراد

عـلـ ّـيــة أن ي ـط ـ ّـوع ال ــواق ــع كـمــا ه ــو من
خالل اللعب على «املساحات امليتة»
ال ـت ــي ت ـت ـف ـلــت م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ــدن ــي،
بشكل يعيد األلـفــة إلى
واستغاللها
ٍ
ً
األمــاكــن املقتولة ،كــأن يجعلها مثال
مكتبة عامة أو حديقة بمقاعد تتيح
االختالط.
بيروت لن تعود إلــى ما كانت عليه.
هذه حقيقة .ولكن ،على األقــل ،يمكن
مل ـ ـشـ ــروع ب ـس ـي ــط أن ي ـع ـي ــد ص ـيــاغــة
«عــاقـتـنــا مــع املـحـيــط كـمــا اسـتــولــوا
عـلـيــه» وم ـحــاولــة خـلــق ت ــواص ــل بني
الـنــاس فــي هــذا «الباركينغ» الكبير.

ّ
هـ ــذا ه ــو املـ ـب ــدأ ف ــي رأي ع ـل ـ ّـي ــة .جــل
همه تجميل أداة االحتالل بإضافات
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،ال م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ّ
تحول،
املحتلة» .املفارقة أن هذا كله
ّ
فـ ــي ل ـح ـظ ــة ،إل ـ ــى تـ ـع ـ ّـد ع ـل ــى ال ـح ــي ــز
العام لعدم حصوله على الترخيص.
امل ـش ـه ــد س ــوري ــال ــي ل ـل ـغ ــاي ــة :مــديـنــة
مستباحة أمالكها العامة على عني
الدولة والقوى األمنية ،تستنفر هذه
األخـ ـي ــرة ف ـي ـهــا ملـ ـج ـ ّـرد ف ـك ــرة تـجـ ّـمــل
ل ـل ـن ــاس مـ ــا س ـل ـب ـهــم إي ـ ـ ــاه أص ـح ــاب
ال ـس ـل ـط ــة .ال ي ـح ــب امل ـح ـت ــل أن ي ــرى
الناس إال أكثر وجوهه بشاعة!

بنحو ّ %46
عما يفترض أن تكون عليه ،كما ّيضعها في
المرتبة الـ  2471من بين ثالثة آالف مدينة مصنفة باألكثر
ّ
تلوثًا في العالمّ .أما األسباب فتعود بشكل رئيسي إلى
غياب النقل العام المشترك الذي ال يستحوذ سوى على %2
فقط من الرحالت اليومية ،ما يدفع الناس الى استعمال
سياراتهم الخاصة التي تستحوذ على  %68من مجمل
الرحالت اليومية ،في مقابل  %16لسيارات األجرة و%14
(أرشيف)
للباصات الخاصة.

