
هذا البحر يل 

هو رحلة للبحث يف املفاهيم املختلفة للمكان العام يف لبنان من خالل شاطئ بريوت. 
هو دعوة إلعادة تصور مدينتنا وكيفية املطالبة بحقنا فيها.
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مفهوم العام في بيروت *»اخلوف انو يفوتوا العامل 

يعملوه باربكيو، بتفوت مثال 

على حديقة احليوانات مب�رص، 

باربكيو واأكل و�رصب ونا�س 

بتفر�س الأر�س خا�صة نهار 

اجلمعة. وكمان خوفنا انو 

يتحول ميدان لالأركلة، بتعرفوا 

نحنا �رصنا �صاطرين باأر�صفة 

مدينة بريوت، بتالقي حالق 

�صتاتي بيحط ثالث طاولت 

واأراكيل. بتالقي بياع الزهور 

برات الر�صيف واأراكيل... 

بكرا بيتحول هاحلر�س كمان 

مليدان اأركلة. اأو ملكان خمالف 

 لالأخالق. اأو مكان ليفوت هيدا 

ع هيدا بخالف �صيا�صي...«

 

»انا رايح اىل تلزمي �رصكة خا�صة 

لتاأمنلي احلرا�صة الفاعلة 

حلماية هذا احلر�س من اأي �صوء 

اإ�صتعمال اأو ا�صتخدام...«

 »املجل�س البلدي يف مدينة 

بريوت وهو جمل�س مثقف 

بيئيًا، ناوي يروح ويفتح 

احلر�س ولكن عم قلكن كمان 

probation period. انا رح 
  probation period اأعملها

لإيل ل�صوف اذا اأنا رح قوم 

بالواجبات يللي لزم قوم 

  probation period فيها، و

للعامل لأنو هنني كمان لزم 

يقوموا بواجباتن ويحافظوا 

على هاجلنة املحمية الطبيعية. 

اذا جنحت، ا�صتمرينا، ما 

جنحت، من�صكره ومرنجع 

من�صتغل لن�صوف كيف ننجحه.«

من ندوة يف مرسح مدينة يف ٨ شباط ٢٠١٢  
ملشاهدة الفيديو عىل يوتيوب
nahnoo public policy forum - Horsh Beirut 

* بهذه الكلامت وصف بالل حمد، 
رئيس بلدية بريوت، أسباب اإلغالق 
املستمر لحرش بريوت – مستخدماً 
جميع املامرسات غري الرسمية التي 

تعترب تهديدا للحرش. 

بالكالم عن فرتة اختبارية، تعربرّ 
ترصيحات رئيس البلدية عن نظرة 

السلطة او الدولة اىل »العامة« عىل 
انها غري جديرة بهذه املساحة من 
املدينة اذا مل تترصف تبعاً ملفهوم 

طبقي ملا هو املجتمع الالئق. املكان 
العام بالنسبة إىل من هم يف السلطة 

هو عبارة عن حديقة »محمية 
طبيعية« غري مستخدمة نظيفة. أيرّ 
وجود لرشائح متنوعة من املجتمع 

سيشكل تهديداً لهذه الصورة املركبة 
عن الحرش.  

اذا انتقلنا اىل وسط بريوت ونظرنا يف املرشوع املستحدث »خليج الزيتونة«، او أّي 
مكان آخر يف وسط بريوت، نرى ان املساحة املفتوحة للعامة هي فعلياً مراقبة 

د تلقائيا نوع الجمهور  ومسيطر عليها. موقع »الزيتونة« ضمن نطاق سوليدير يحدِّ
الذي بإمكانه الوجود فيه ونوع استخدامه للمكان.

هذه االنتقائية ملا يُعترب جمهوراً الئقاً تعود إىل الصورة املركبة ملا تريد أن تكون عليه 
بريوت. نحن محاطون بحمالت إعالنية عن إعادة اعامر املدينة بعد الحرب ترّوج 

صوراً ألفق بريوت الجديد وللسهر عىل أسطح أبراجه - كعالمة رئيسة إلعادة والدة 
العاصمة الرأساملية اللبنانية، مام يبرّش مبوقف يغلّب أمناط تنمية يغيب فيها العام. 

خالفاً لسوليدير، تشهد بريوت شكال من أشكال »السيطرة« عىل األمكنة العامة، إما 
من خالل ترشيع »الخصخصة« التي جرت عىل شاطىء بريوت خالل الحرب األهلية، 

أو من خالل فرض أساليب جديدة »قانونية« لسلب ما تبقى من مساحات عامة. 

بريوت هي اليوم عبارة عن ورشة بناء مستمرة. أينام ننظْر شامالً او جنوباً، رشقاً 
أو غرباً، نرى أفق بريوت مرقّطاً بعدد ال يحىص من األبراج. الكم األسايس من تلك 
املنشآت هي عبارة عن أبنية راقية مرتبطة دامئاً يف ذهن العامة بالوجه النيولربايل 

الجديد الذي ستكون عليه املدينة. بعض هذه األبنية يرتفع فوق حطام بيوت قدمية، 
يف حني يحتل بعضها اآلخر بقايا املساحات الخرضاء والفراغات املفتوحة يف املدينة.

ان اإلطار الترشيعي للبناء يف لبنان والتالعب املستمر به ساهم مبارشة يف متكن 
جهات خاصة  من تويل مسؤولية تخطيط املدينة. عدد كبري من تراخيص البناء يف 
بريوت خالل العرشين سنة الفائتة يتم متريرها من خالل »استثناءات« للقانون يف 
حال تقديم املرشوع  »فوائد« للمنطقة الذي  يقام فيها. هذه األبنية، اذاً، تتخطى 

القانون –  او أّن القانون نفسه يصاغ استناداً  إىل مفهوم ما للمصلحة العامة 
بتوجيه من مصالح خاصة)1(.

عىل شاطئ بريوت، كام يف باقي املدينة، تساهم نظرة الدولة للفضاء العام يف 
اإلستيالء تدريجيا عىل املساحات اإلجتامعية املتبقية يف املدينة. 

Krijnen, M. and Fawaz, M; Exception as 
the Rule: High-End Developments in 
Neoliberal Beirut; Built Environment, 
Volume 36, Number 2, 4 July 2010, pp. 
245-259(15)
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تخطيطات وعقارات بيروت
إشكالية المكان العام

شاعت يف أوائل التسعينات أنباء عن مشاريع خصخصة تعد يف الخفاء وتهدف إىل نقل امللكيات البحرية ووضعها بترصف 
أصحاب النفوذ السلطوي واملايل. غريأن البحث يف الوثائق التاريخية لعقارات الواجهة البحرية أظهر ملكيتها الخاصة منذ ما 

قبل الحرب األهلية. انطالقاً من هذه اإلشكالية، يهدف بحث »هذا البحر يل« إىل التدقيق يف مفهومي العام والخاص وأساليب 
انطباقها عىل وضع الواجهة البحرية لبريوت.

إَن اإلحاطة مبفهوم الحيّز العام يتطلب اإلطالع عىل تاريخ ملكية األرايض والتخطيط يف بريوت. 

شّكل املسح العقاري الذي أجرته سلطات االنتداب الفرنيس تحّوالً أساسياً هو األول من نوعه يف تاريخ ملكية األرايض يف لبنان، 
مبا فيه شاطىء بريوت. كان مرشوع املسح هذا السبب الرئييس يف تغيري هوية األرض. بدأ العمل رسميا عىل هذا املسح عام 
١9٢6، ولتحقيق أكرب قدر ممكن من الدقة يف تحديد امللكيات استعني بالصور الجويّة، التي اعتمدت أيضا من قبل الرشطة 

العسكرية الفرنسية لضبط التظاهرات املتكررة املنددة باالنتداب)2(. العمل عىل سجل امللكيات بورش به خالل العام األول من 
االنتداب سعيا لتحديد األرايض عىل أساس العقار ومالكه.

املخطط العام ملدينة بريوت )١9٥١( وضع باالعتامد عىل نتائج املسح العقاري الفرنيس ومخططات املهندس الفرنيس إيكوشار 
التي خلص إليها مطلع أربعينيات القرن املنرصم. أّما مخططات العام ١964 جاءت بعيدة عن تلك التي سبق للفرنيس إيكوشار 
أن وضعها. فاخترص املخطط الشامل لبريوت الكربى مبجموعة مخططات ذات تقسيامت مبهمة تقوم عىل عدد من املتحلقات 

أحاطت ببريوت التاريخية. 

االنقالب يف املخطط العام للمدينة فرضته الضغوط التي مارسها أصحاب املصالح املهيمنة عىل السوق العقاري. وكان الالفت 
فيه تجاهل العمل عىل تطوير البنى التحتية لألحياء الناشئة عىل هامش التوسع الصناعي، وبدالً من ذلك شكل املخطط فرصة 
لتمدد عمراين خضع ملتطلبات السوق العقاري والقامئني عليه من أصحاب الرثوات)3(. االستثناء الذي مثله العهد الشهايب، والذي 

تجىل يف وضع مشاريع سعت إىل بناء الحيّز الوطني )املؤسسات، املساحات، الخ...(، مل ينجح يف كرس القاعدة التي أرستها 
تحالفات ومصالح السوق العقاري.

 التخطيطات الحديثة ومشاريع اإلفراز التي شملت معظم األرايض اللبنانية خالل فرتة العرشينات حتى الخمسينات طالت 
أيضا واجهة بريوت البحرية. الشاطئ الذي توارثت ملكيته أجيال من العائالت، أصبح بعد التخطيط ذات أرقام وأسامء محددة. 

ومع والدة املخطط التوجيهي األول لألرايض البحرية، سّنت قوانني وأنظمة تقيّد عملية البناء ويف كثري من املناطق متنع إنشاء 
أي نوع كان من البناء. هذا التناقض بني امللكية واألنظمة شّكل السبب األسايس يف التداخل بني »الخاص« و »العام« عىل 

شاطىء بريوت.

كام لعبت التغرّيات الجغرافية والبيئية التي حدثت عىل الشاطىء دوراً يف ذلك . يعترب املرسوم رقم ١44 الصادر سنة ١9٢٥ 
أن امتداد »املجال البحري العام« هو من البحر حتى أقىص حد يصل إليه املوج ويرتفع فيه منسوب املياه. مع مرور السنني، 

وبسبب اإلحتباس الحراري ورسقة رمل الشواطىء، تالشت الكثري من املساحات التي كانت جزء من الحيّز العام )بحسب هذا 
القانون(  تحت البحر. لذلك نجد أن بعض األرايض امللتسقة مبارشة بالبحر اليوم هي عقارات خاصة.

بعد انتهاء الحرب األهلية، تكرس هذا التداخل بني الخاص )امللكية( والعام )التخطيط( عندما وضعت قوانني بناء مبهمة 
كان وما زال سهل تحويرها واالستفادة منها من قبل أصحاب العقارات واملستثمرين. هذا االلتباس بني مفهوم العام والخاص، 

باإلضافة اىل االلتباس بني »امللكية« من جهة و»اإلستخدام« من جهة اخرى، أدى اىل اإللتباس يف فهمنا لألسباب التي حالت دون 
وصولنا اىل الشاطىء يف بريوت اليوم.

املقاربة القانونية واملفاهيمية للحيّز العام يف لبنان تصطدم باألسئلة من غري أن 
تفيض إىل أي من األجوبة املعروفة. ومع ذلك سنحاول الخلوص إىل معرفة بالشاطئ 

اللبناين ومآالت الواجهة البحرية لبريوت، وانطالقاً منها سنحاول إغناء بحثنا هذا 
من أجل رشح مفهومنا للحيّز العام وحق الناس يف امتالك هذا الحيّز، وبالتايل تبيان 

السبل التي قادت بحثنا.

نقطة انطالقنا كانت البحث يف ملكية األرايض عىل شاطىء بريوت، ومنها قاربنا 
مفهومي »العام« و »الخاص«. مل يكن الهدف برهنة طابع امللكية الخاصة لألرايض 

بقدر ما كان التمييز بني امللكية و االستخدام كسبيل لفهم الوضع االجتامعي 
والقانوين وحيثيات الترشيعات التي ساهمت يف إنتاج واقع الشاطئ. أما الهدف 

النهايئ فهو نرش نتائج البحث وإعادة تعريف الحيّز العام من أجل إعادة النظر يف 
الواقع الذي يحكم عالقة الناس بحيّزهم.

واملنطلق الثاين كان فهم اإلطار القانوين الذي من خالله تم استثامر العقارات 
املوازية للبحر ومنع العامة من الوصول اىل الشاطىء. 

Hibri, H.; Mapping Beirut: Toward a 
History of the Translation of Space from 
the French Mandate through the Civil War 
(1920–91); The Arab World Geographer/Le
Géographe du Monde Arabe, 2009; 12(3-
4), 119–135
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عىل الرغم من الغموض وغياب املعلومات واإلحصاءات، كنا 
جميعنا عىل إدراك اننا حرمنا من حقنا بالولوج الحر واملجاين 

اىل جزء كبري من شاطىء لبنان.

 ،)IAURIF(و )ECODIT(وقد بيّنت دراسة صادرة عن مؤسستي
عن حقيقة أن ما نسبته ٨١ يف املئة من املساحات الساحلية، 

ضمن الرقعة املمتدة بني ميناء جونية ومطار بريوت الدويل 
والبالغة نحو ٥١ كم تعود ملكيتها إىل أصحاب رؤوس املال 

وبعض أصحاب السلطة السياسية)4(. 

املساحة املستثمرة خالفاً للقوانني تشكل ربع املساحة اإلجاملية 
لألرايض الساحلية. ومن الرضوري اإلشارة إىل أن معظم 

التعديات التي طالت ما يسمى قانوناً بالحيّز العام، نشأت إبان 
وخالل الحرب األهلية اللبنانية فكان التهجري املتتايل الذي فّرغ 

املناطق من سكانها. وقد تركّز عىل الرشيط الساحيل الواقع 
جنويب بريوت وشاملها وصوالً إىل طرابلس.

يظهر الرتابط بني نتائج الحرب والطفرة املعامرية )بناء 
املساكن( وحجم الصلة بني األمرين. ودور هذه الصلة يف توفري 

البيئة الخصبة لعمليات تبييض األموال املنهوبة خالل سنني 
الحرب األهلية اللبنانية.

بدءاً من العام ١9٨6، وبالتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم 
املايل التي عصفت باالقتصاد اللبناين، شكل القطاع اإلسكاين 

»مالذاً آمناً« ألصحاب رؤوس املال الذين ركزوا اهتاممهم عىل 
الرشيط الساحيل لتدين التوظيفات ولوفرة العائدات.

أّسس انتهاء الحرب األهلية ملحاصصة سياسية وطائفية يف 
ظلها جرى االستيالء عىل مساحات شاسعة من األمالك البحرية 

العمومية. ومل تالق االحتجاجات املدنية والثقافية عىل هذه 
السياسات اهتامم السلطات.

يف العام ١994 صدر قانون لتنظيم وتصحيح وضع املباين 
واإلنشاءات البحرية غري املرخصة، إال أن الخالفات السياسية 
حالت دون تطبيقه، ويف شباط/ فرباير من العام ١996 صدر 

مرسوم حمل الرقم ٧9١9، تضمن تسوية جزئية لكنه القى 
املصري نفسه الذي القاه قانون الـ ١994. ومنذ ذلك الوقت ال 

حلول لهذه املسألة )5(. 

أمام هذا الواقع، مل تتعامل الدولة مع هذا املوضوع من باب 
أحقية الشعب يف االستفادة من الشواطئ أو حامية البيئة 
الساحلية، بل من منظور ضامن ربحية املرافق السياحية 

اللبنانية لفرتة تضمن جدوى االستثامر. ويكون عىل املستثمر 
الذي استغل املساحة الساحلية أن يدفع غرامة سنوية مقابل 
السامح له بتشغيل مرفق سياحي. وبحسب دراسة أكادميية)6( 

نرشت عام ١999، فقد تستفيد خزينة الدولة اللبنانية مببلغ 
٢٥٠ مليون دوالر يف السنة األوىل لتطبيق مثل هذا النهج، 

عىل أن تستفيد مبلغ 9٠ مليون دوالر يف السنوات الالحقة عىل 
شكل رضائب، وهو مبلغ يساوي نسبة 3% من مدخول الدولة 
اللبنانية لعام ١99٨. فلم تسع الدولة إىل إنهاء حالة االستغالل 

غري الرشعي للساحل، بل االستفادة من الدخل الرضيبي الناجم 
عن هذا االستغالل بشكل أكرث فاعلية. 

كام ويسجل عىل الدولة أنها وبدالً من أن تتعامل مع مسألة 
احتالل الرشيط الساحيل وفق القوانني املرعية اإلجراء، سعت 
إىل التعايش معها. األمر الذي زاد يف عدد املساحات املستغلة 

بشكل غري قانوين، بدءاً من العام ١99١، بل وزيادة أعداد 
املنشآت واملرافق السياحية غري الرشعية. ويالحظ، يف هذا 

اإلطار أن »الحاّمم العسكري« القائم يف منطقة الروشة، واملبنى 
املشاد عىل أرض »بيت الحريف اللبناين« يف عني املريسة ميثالن 

 مثاالً فاقعاً عىل الطريقة التي سلكتها الدولة يف هذا املجال، 
يف إعطاء القانونية ملا هو مخالف للقانون بعد الحرب األهلية.

املثال األكرث فجاجة عىل هذا الواقع هو مرشوع إعادة إعامر 
وسط بريوت، فباإلضافة إىل املخالفات الكبرية التي رافقت 

إطالق املرشوع، عمد القامئون عليه إىل ابتالع مساحات بحرية 
شاسعة بعد ردمها مبخلفات التهديم، واعتبار املساحات 

املستغلة بشكل غري قانوين ملكاً للمرشوع. ويف هذه النقطة 
تتجىل حقيقة مهمة: التكامل بني التمدن الناتج عن الحرب، 
والتمدن الناجم عن عملية إعادة اإلعامر التي تلت الحرب. 
هذان النمطان من التمدن فضالً عن االستغالل غري الرشعي 

للواجهة البحرية، جميعها ظواهر تحول وحق الناس يف امتالك 
حيزها العام.

شاطىء بيروت
ان ما ال يقل عن ثلث املواد املستخرجة من 

املقالع والكسارات خالل فرتة 1994 حتى 2000 

كان موجهاً نحو مشاريع ردم البحر. وقد بلغ 

حجم هذه الردميات ما يعادل 8 اىل 10 سنوات 

من االستهالك العادي لقطاع البناء واألشغال 

العامة يف لبنان.

Verdeil, E.; Entre Guerre et 
Reconstruction: Remblais et 
Empietements Littoraux a Beyrouth;  
Le Littoral, regards, pratiques et savoirs, 
Etudes offertes à F. Verger, sous la dir. 
de Baron-Yeles N., Goeldner-Gianella L., 
Velut S., Paris, Editions Rue D’Ulm, 2003, 
pp.319-335

 )6( )5( )4( 

2000 | املصدر: مديرية الشؤون الجغرافية يف الجيش اللبناين
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املنطقة التاسعة 

يحظر يف هذه املنطقة كل بناء من أي نوع كان.

املنطقة العارشة

نظمت باملرسوم رقم 4۷۱۱ تاريخ ۱۹66-6-۲4

القسم الثاين يخصص للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو والسباحة واملطاعم. نسبة االستثامر 
السطحي ١٥%. عامل االستثامر العام ٠،٢٠. العلو األقىص للبناء 9 أمتار من ادىن نقطة من االرض 

الطبيعية مبحاذاة واجهة البناء عىل ان يبقى سطح البناء ادىن من مستوى الكورنيش مبرتين مبواجهة 
البناء مع وجوب تنظيم سطوح االبنية املحاذية للكورنيش بشكل حدائق.

القسم الثالث يحظر فيه اقامة اي مبنى من اي شكل كان كام يحظر تغيري أو تعديل الوجه 
الطبيعي لألرض وميكن بصورة استثنائية ضمن مهلة ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام ازالة 

املقاهي القامئة حالياً يف هذا القسم واعادة بنائها كمقاهي رشط ان تأيت هذه اإلنشاءات بسطح 
)سقف( منخفض عن مستوى الطريق وضمن خط غاليف يؤمن املحافظة عىل املنظر الطبيعي الخايل. 

وان يرىض املالك بان يضع سطح البناء تحت ترصف بلدية بريوت كمنتزه عام، وان يتخذ املالك 
االجراءات الفنية الالزمة لتأمني هذه الغاية. 

القسم الرابع يخصص للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو والسباحة واملطاعم. نسبة االستثامر 
السطحي ١٥%. عامل االستثامر العام ٠،٢٠. العلو األقىص للبناء 9 أمتار من ادىن نقطة من االرض 

الطبيعية مبحاذاة واجهة البناء عىل ان يبقى سطح البناء ادىن من مستوى الكورنيش مبرتين مبواجهة 
البناء مع وجوب تنظيم سطوح االبنية املحاذية للكورنيش بشكل حدائق.

القسم الخامس يحظر فيه اقامة اي بناء من اي شكل كان كام يحظر تغيري او تعديل الوجه 
الطبيعي لألرض.
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قراءة الخريطة / قراءة المكان
 بعد تجميع كافة اإلفادات العقارية العائدة لساحل بيروت، 

 وجدنا أنه بات من الضروري رسم خريطة )ص. 10-11( تظهر 
 ملكية الشاطىء. تحاول الخريطة إيضاح الملكّية الخاّصة الى 

 جانب شروط أنظمة التصميم التوجيهي العام لبيروت. 
 كما تظهر أنواع الملكّيات الخاّصة وتسلط الضوء على تلك 

التي تعود ملكيتها لشركات.

كما ترسم الخريطة أشكاالً مختلفة إلستغالل الساحل؛ بمعنى 
 أنها تحّدد إما اإلطار أو القانون الذي خّول إما بناء مباني بحرّية 

أو استثمار الشاطئ.

التوّصل إلى األشكال المختلفة إلستغالل الشاطىء حصل عبر 
مقارنة المعلومات العائدة إلى التصميم التوجيهي واإلطار القانوني 

ووضع البناء الحالي على العقار في حال وجوده. تمّكنا أيضاً من 
رسم المستويات المتعّددة للمخالفات الواقعة على عقارات 

الشاطئ البيروتي.

انطالقاً من الخريطة، اخترنا بعض األماكن على الشاطىء لسرد 
قصصها )ص. 12-23(. لمواقع عجرم، الريفييرا، السبورتنغ، 
الحمام العسكري والموڤنبيك، اقتبسنا شكل وثيقة »اإلفادة 

العقارية« واستخدمنا جزءاً من نصوصها لسرد معلومات عنها 
دون الغوص في تحليلها؛ 

أما منطقتي الدالية والرملة البيضاء فتم التركيز عليهما بسبب 
استمرار خلوهما من اإلنشاءات التي ضربت المساحات األخرى 

المماثلة فضاًل عن استمرار المحاوالت للسيطرة عليها. فنروي 
قصتهما من خالل تحليل تاريخهما العقاري واإلجتماعي والقانوني، 
للتفكير من خاللهما في مفهوم وتعريف المكان العام في بيروت.  

 

الئحة قوانين ومراسيم 
تحكم شاطىء بيروت

قانون البيئة 444 عام 2002

ان الولوج الحر واملجاين اىل 
الشاطىء هو حق كل لبناين. 

املرسوم 144 عام 1925

قانون إشغال األمالك العامة قبل قيام 
الدولة اللبنانية: يعترب البحر، حتى 

الحد األقىص إلرتفاع منسوب املياه، 
مجال بحري عام غري قابل للترصف.

املرسوم 14914 عام 1966

جميع العقارات يف املنطقة العارشة 
مخصصة للمؤسسات الرياضية 

والبحرية واللهو فيه طابق واحد 
يعلو اربعة أمتار فقط عىل األكرث 
نسبة االستثامر عرشة باملئة وذلك 

من قبل رشكات عقارية وفقا للامدة 
١9 من قانون التنظيم املدين.

املرسوم 4810 عام 1966

قانون املمتلكات البحرية العامة 
والتعديالت عليه التي تنطبق عىل 

األمالك الخاصة املالصقة للبحر 
تعيد تعريف الحدود البحرية 

وتسمح بإستخدام واستغالل امللك 
العام، عىل رشط موافقة الدولة عىل 

نوعية املرشوع العقاري واملساحة 
املطلوب استغاللها وما اذا يساهم 

يف قطاعي السياحة والصناعة. 
باإلضافة اىل ذلك، يسمح القانون 

ألي مالك مسبح من استخدام ثالث 
أضعاف مساحة عقاره من أجل 

بناء مارينا. واذا كانت مساحة عقار 
املالك، مثالً، ١٠٠ ألف مرت مربع، 

بإمكانه استثامر ٥٠ ألف مرت مربع 
بني أرض ومسطح مايئ. 

القانون 402 عام 1995

يسمح مبضاعفة عامل االستثامر حني 
تتجاوز مساحة العقار ٢٠ ألف م2.
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خريطة شاطىء بيروت
أنواع الملكية

وكيفية اإلستغالل

عقار ملك عائلة

رقم العقار

أنواع الملكية

مستوى التعدي على القانون

قصة مكان

 تعدي على متطلباتمخالفة ألنظمة البناء
التقسيم في التصميم 

التوجيهي العام

تعدي على مرسوم
األمالك البحرية العامة

عقار ملك بلدية أمالك بحرية عامة

مسبح عجرم

بيت الحرفي البناني

مسبح الجامعة األميركية

مسبح الريفييرا

مقهى منارة باالس

الحمام العسكري

اللونغ بيتش ومقهى الروضة

السبورتينغ

مقهى دبيبو
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بيتيه كافيه وباي روك كافيه

الدالية
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كان حمام عجرم عبارة عن مقهى خ�صبي �صغري بجانب ال�صخور يحتوي 

على قاربني �صغريين واأربع ح�صكات، قبل ان يتمكن الخوان جورج 

ومي�صال عجرم من حتويله اىل اأبرز امل�صابح يف �صارع ميناء احل�صن. 

وذلك ب�صبب حظوتهما لدى رئي�س الوزراء �صامي ال�صلح.

 يف مقهى 
ّ
اأحد ملوك »املونولوج« اللبناين رامز اأبو ظهر قال: »لقد مر

عجرم الذي كان ميلكه جورج عجرم الكثري من الوجوه الفنية التي �صار 

بع�صها ذا وزن فني كبري كوديع ال�صايف و�صمرية توفيق و�صعاد حممد 

و�صواهم. الفنان حممود عجرو�س كان من رواد عجرم يف اخلم�صينات 

ويقول عن عجرم انه كان ميتاز بامل�صبح الن�صائي املغلق الذي جعله قبلة 

اأنظار العائالت البريوتية ال�صعبية وهو ما اأف�صح املجال لبع�س الن�صاء 

مبزاولة ال�صباحة يف الأربعينات يف الوقت الذي مل يكن ممكنا للمراأة ان 

تخرج اىل ال�صارع دون نقاب يغطي وجهها.«

»م�صبح الن�صوان« عبارة عن ل�صان بحري، اأو جون �صغري، بنيت له جدران 

من اخل�صب فوق ال�صخر واأُغلقت واجهته املطلة على البحر باخل�صب اىل 

 م�صتوى املاء لت�صبح فيه الن�صاء بدون رقيب او ح�صيب. 

بعد هدوء احلرب يف 1990، حتّول حمام عجرم اىل م�صبح خا�س 

بالن�صاء، اعتبارا من ال�صاعة الثامنة �صباحا، وا�صتمر اأبطال النادي 

يتمرنون فيه فجر كل يوم، قبل املوعد املخ�ص�س للن�صاء.

من كتاب »بريوت يف الذاكرة الشعبية« 

»قد نذهب دائمًا ملدينة معينة عرب حلم معني. انها مدينة طفولتنا التي 

تخيلناها قبل اأن نعرفها، والتي امتالأت مبخاوفنا وحيائنا. ومدينة 

مراهقتنا، مدينة القلب الأخرق والأحذية البالية، النقا�صات التي ل 

تنتهي على باب الثانوية. ومدينة �صبابنا التي اأرادت تغيري العامل. هل اأن 

امل�صافة ال�رصورية لبلوغ �صواطىء املدينة اأ�صبحت اليوم متوفرة؟«

يروي اأحد رواد الكورني�س اأن هناك لوحة اإعالنية اأمام الريفريا كتبت 

عليها بلدية بريوت لئحة ممنوعات ملمار�صات العامة على الكورني�س. 

من وراء هذه الالئحة جند م�صبح الريفريا منغلقًا على نف�صه، مانعًا 

عامة النا�س من الو�صول اإليه ومانعًا عامالت املنازل من ال�صباحة 

فيه. وراء �صور املنتجع هناك �صن�صول يلتف حول امل�صبح، حاجبًا عن 

رواده الو�صول اىل البحر. بع�س رواد املنتجعات اخلا�صة يذهبون اىل 

البحر لكنهم يعطونه ظهرهم ويلتفتون نحو الأبراج اجلديدة، جاعلني من 

املكان م�صاحة مغلقة �صبه خا�صة.

»ل حل اأمامنا �صوى اأن ن�صري نحو تلك ال�صواطىء، عرب الفراغ الكبري التي 

تركته احلرب، ومرارة عنف كنا نعتقده مطهراً ومل يفعل �صوى اإعادة 

اإنتاج �رصوط توالده بالذات، وبالن�صبة للبع�س منا، عرب الأ�رص اأو النفي، 

وفرتة عزلة طويلة، و�صعور غريب بتمزق ل �صفاء منه، ثم فرتة نقاهة، 

ورمبا اأخرياً اأمل لقاء ل يزال ممكنا.«

من كتاب »إعادة اإلعامر واملصلحة العامة« - جاد تابت

مسبح الريفييرامسبح عجرم
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المنطقة العقارية
عني املريسة

النوع الشرعي للعقار 
ملك

المالك
عائالت عجرم، فواز، تابت

وصف العقار 
قطعة أرض قائم عليها بناء مؤلف من 

طابقني أريض وأول، تم بناءه عام ١9٥9. 

يتضمن مسبح عجرم للنساء الذي يفتح 6  

أشهر يف السنة، مطعم غاليل، صالة أفراح 

مهجورة، مسبح كبري مهجور، بانسيون 

مهجور، غرف تغيري املالبس مهجورة، 

مطعم الصيّاد، مخازن وعدد من املحالت 

املوازية للشارع. تم إغالق مسبح عجرم 

خالل سنوات الحرب األهلية ليعاد إفتتاحه 

عام ١99٢. 

رسم الدخول: ١٥ آلف لرية لبنانية

اإلطار التشريعي 
يقع ضمن املنطقة التاسعة حسب 

التصميم التوجيهي العام الذي صدر 
سنة ١9٥4، حيث يحظر أي عملية بناء 

عىل العقار. لكنه يستفيد من التعديالت 
التي أقيمت عىل القانون  رقم 4٨١٠ 

والتي تنطبق عىل األمالك املالصقة للبحر 
وتسمح باستغالل امللك العام. 

مالحظات من اإلفادة العقارية 
الرسمية

إشارة 1 ان املساحة املشغولة من األمالك 
العامة البحرية حتى تاريخ ١9٧١ هي 
46٠3 مرت مربع وان املساحة املرخص 

بإشغالها مبرسوم ١١٢١3 هي 33٠٠ مرت 
مربع فقط.

أمالك بحرية عامة

وصف قطعة األرض
قطعة أرض صخرية جزء من األمالك 
البحرية عامة بني عليها عام ١9٧4 
 مرشوع الريفيريا الذي يحوي عىل 

مسبح وغرف مالبس ومطعم. 

رسم الدخول: 4٠ ألف لرية لبنانية

اإلطار التشريعي 
يقع ضمن املنطقة التاسعة حسب 

التصميم التوجيهي العام سنة ١9٥4، 
أي انه يحظر يف هذه املنطقة كل بناء 

من أي نوع كان. لكنه أيضا يستفيد من 
التعديالت التي أقيمت عىل القانون  
رقم 4٨١٠ والتي تنطبق عىل األمالك 

املالصقة للبحر وتسمح باستغالل امللك 
العام. يف هذه الحالة، العقار الخاص 

الذي من خالله متكن املالك من الحصول 
عىل مرسوم إلستثامر الشاطىء هو 

قطعة األرض الواقعة من الجهة االخرى 
من شارع الكورنيش حيث مبنى فندق 

الريفيريا. 

إشارة 2 مخالفة بناء بكتاب بلدية بريوت 
تاريخ ٢٠١٠/6/١٧ انشاء سطح فوق 

مطعم الصياد دون ترخيص قانوين.

إشارة 3 مخالفة بناء بكتاب بلدية بريوت 
تاريخ ٢٠١٠/٧/3 باضافة بناء دون ترخيص

ما لم تشير إليه أي ورقة رسمية
مبحاذاة مسبح عجرم، كان قد تم إنشاء 

هيكل حديدي عام ١963 عىل أرض 
بحرية عامة ليكون مساحة مفتوحة عامة 

إلقامة املعارض الفنية. مع انتهاء الحرب 
األهلية، تم تحويل هذا الهيكل بشكل 

غري قانوين اىل مطعم ومسبح مغلق خاص 
يدعى اليوم »ال بالج«. 
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يروي ال�صّياد عدنان العود انه ولد حيث الآن احلمام الع�صكري وكانت 

عائلته متلك اأر�صًا هناك وت�صكن على التلة )مقابل احلمام الع�صكري(. 

كانوا يزرعون الأر�س تينًا وعنب و�صّبري وكان لديهم بئر ماء لروي 

الزرع. يحكي اي�صًا اأن كان هناك مقهى خل�رص العود وهو عبارة عن 

تخ�صيبة فيها ملهى ومرق�س وقهوة على البحر. ح�صب قوله، كان احلمام 

الع�صكري »بيت رو�صة على اأيام الأتراك«، ومن ثم اأ�صبح نقطة ع�صكرية 

للجي�س الفرن�صي اىل ان متركز فيه اجلي�س اللبناين لحقًا وحوله اىل 

نادي.

على غرار �صباق كان يقام �صنويًا يف فرن�صا نهار عيد امليالد، قام جمموعة 

من ال�صباحني اللبنانني بتنظيم �صباق مل�صافة 100 مرت و 200 مرت يف 25 

كانون الأول �صنة 1938 من م�صبح قمر )�صبورتينغ لحقًا( يف را�س بريوت 

اىل م�صبح الأوندين الزيتونة يف ميناء احل�صن مل�صافة 5 كلم بوقت �صاعتني 

و 4 دقائق.  

وكان ال�صباقون يتدربون يوميًا يف م�صبح قمر حتى اأنتقل ال�صباق من 

�صعبي اىل ر�صمي عام 1975 وبات �صباقًا تقليديًا �صنويًا يقام من 

�صاطئ ال�صان جورج اىل م�صبح قمرذهابًا واإيابًا حتى �صنة 1987 عندما 

ا�صطرت اللجنة اىل تغيري �صري ال�صباق حفاظًا على �صالمة ال�صباحني 

وجتنبًا للقن�س التي كانت تتعر�س له منطقة ال�صباق. يف عام 1988 

نقل ال�صباق اىل النادي الع�صكري املركزي يف املنارة حيث و�صعت جميع 

المكانات ل�صتمرار اإقامة ال�صباق برعاية قائد اجلي�س اللبناين.

مسبح السبورتينغالحمام العسكري
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أمالك بحرية عامة

وصف قطعة األرض
قطعة أرض قائم عليها بناء مؤلف من 
مسبح مكون من نادي صحي وأحواض 
سباحة وقاعات رياضية ومطاعم. هناك 

ستني شاليه وثالمثئة كابني مخّصصة 
للضباط وعائالتهم يتم تأجريها خالل 
موسمني، الصيفي من حزيران حتى 
ترشين الثاين، وباقي املدة للموسم 

الشتوي. أما اختيار املشرتكني املدنيني 
يخضع حسب مديرية الجيش اىل  رشوط 

معينة، أبرزها أن يكونوا »من ذوي 
املستويات العلمية واإلجتامعية الالئقة، 

وأن يتمتعوا بسمعة طيبة وأخالق 
حميدة«.  

اإلطار التشريعي 
تقع األرض ضمن املنطقة العارشة حسب 

التصميم التوجيهي العام سنة ١9٥4، 
أي أنه يخصص للمؤسسات الرياضية 
والبحرية واللهو والسباحة واملطاعم 
بنسبة استثامر سطحي ١٥% وعامل 

 استثامر عام ٠،٢٠. . 
هذا الترشيع يطبق عادة عىل األمالك 
الخاصة ولكن ليس يف هذه الحالة إذ 

أّن مبنى الحامم العسكري الحايل يعترب 
ضمن األمالك البحرية العامة. كام أّن 

ليس بإمكانه اإلستفادة من التعديالت 
التي أقيمت عىل القانون  رقم 4٨١٠ 

والتي تسمح باستغالل امللك العام ألن 
املالك )أي املؤسسة العسكرية( ال ميلك 

عقارا خاصاً مالصقاً للبحر.

المنطقة العقارية
راس بريوت 

النوع الشرعي للعقار 
ملك

المالك
عائالت الرفاعي، النصويل، سريجي، 

روضة...

وصف العقار حسب االفادة 
العقارية 1972

قطعة أرض قسم منها يحتوي عىل 
مصاطب ومنشآت بحرية للحاممات 

واملقهى مبا فيه من بركتي ماء ومشالح 
وأقسام البناء الواقع بحالة ركوب عىل 
االمالك البحرية وعىل العقار رقم ٧٠4 
حيث حامم لونغ بيتش املعروف سابقا 

بحامم مصطفى وسعيد الرفاعي. هنالك 
قسم كان سابقا شاطىء رميل وهو حاليا 

مصاطب باطون. القسم الشاميل من 
السنسول الصخري أيضاً اصبح حاليا 

مصاطب من الباطون. أما ما كان سابقا 
مساحة صخرية تحت سطح املياه اصبح 

حاليا مصاطب من الباطون ومالعب. 
باإلضافة اىل مساحات مكتسبة من البحر 

مكونة من أرض ترابية مردومة حديثا 
وقد جرى اكتساب هذا القسم بإلقاء 

ردميات يف البحر لتجفيفه بعد ان كان 
خليجا طبيعيا مغمورا باملياه.

رسم الدخول: 3٠ آلف لرية لبنانية

اإلطار التشريعي 
يقع ضمن املنطقة العارشة II، أي انه واقع 

مبنطقة يحذر فيها البناء من اي نوع كان 
مبوجب املرسوم ١49١4. لكنه يستفيد من 
التعديالت التي أقيمت عىل القانون  رقم 
4٨١٠ والتي تنطبق عىل األمالك املالصقة 

 للبحر وتسمح باستغالل امللك العام. 
متكن السبورتنغ من الحصول عىل 

امتيازات متعددة أيام حكومة رفيق 
الحريري حيث كانت متنح وزارة النقل 

موافقات متخطية بلدية بريوت واملديرية 
العامة للتنظيم املدين.

مالحظات من اإلفادة العقارية 
الرسمية

إشارة 1 ان هذا العقار مخصص 
للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو. 

فيه طابق واحد يعلو اربعة أمتار ونسبة 
االستثامر عرشة باملئة وذلك من قبل 

رشكات عقارية وفقا للامدة ١9 من قانون 
التنظيم املدين بناء للمرسوم ١49١4.

إشارة 2 تعدى حامم سبورتنغ كلوب 
املعروف سابقا بحامم قمر عىل هذا 

العقار وفقا للمحرض الفني سنة ١964.

إشارة 3 يف سنة ١964 قدم ماليك العقار 
دعوى عىل املدعى عليهم حامم السبورتنغ 
كلوب وحامم اللونغ بيتش من أجل إزالة 

االعتداءات والتجاوزات الحاصلة.

إشارة 4 يف سنة ١99٥ تعهد لبلدية 
بريوت بهدم املخالفة التي أقامها شاغيل 

العقار خالفا إلرادة املالك.

إشارة 6 يف سنة ٢٠١٠ اقرار وتعهد من 
ميال كامل روضة زوجة نديم بارودي 

تفوض به بلدية بريوت تفويضا غري 
قابل الرجوع عنه وعىل كامل نفقتها 

ومسؤوليتها بهدم املخالفة متعهدة بعدم 
املطالبة باي تعويض مسجل لدى عدل 

بريوت مبلفه. 

1972 | املصدر: مديرية الشؤون الجغرافية يف الجيش اللبناين
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من وجهة نظر الدولة، ال يتم التعامل مع هذه املساحة 
من املدينة عىل ان استعاملها عام وال حتى انها تحوي ميناء 
رسمياً: فاملشاة ينزلون إليها من خالل فجوة استحدثوها يف 

درابزين الكورنيش املطل عىل صخرة الروشة، فيام تستخدم 
السيارات الطريق الوعر من جنب مدخل فندق املوفنبيك.   

وبالعودة إىل األرشيف تبني أن ملكية املنطقة انحرصت 
تاريخياً ببعض العائالت اللبنانية التي مّر ذكر بعضها آنفاً، 

كام هو الحال يف باقي الواجهة البحرية لبريوت، لكنه وابتداء 
من العام ١99٥ شهد وضع امللكية تبدالت جوهرية. فسجلت 

بيوعات كبرية لصالح رشكات عقارية استحوذت عىل معظم 
الحصص واألسهم. ويف عيّنة ذات داللة ميكن ذكر حال العقار 
رقم ١١١3 الذي ابتاعته رشكة »البحر العقارية« اململوكة من 

قبل رئيس الوزراء اللبناين الراحل رفيق الحريري التي وضعت 
يدها عىل كامل املنطقة من خالل رشائها لكامل األسهم يف 

عملية كبرية متت يف يوم واحد. ويف ٢٠٠٧، وبعد مفاوضات 
طويلة جرت السيطرة عىل كامل العقار بعد تخيل الوزير 

السابق ميشال املر عن حصته التي كان قد ابتاعها من مالكها 
السابق وديع معّوض لصالح الرشكة مقابل ١٠ ماليني دوالر 

دفعت من حسابات بنك »البحر املتوسط«.  

بحسب هـ. ج.، الذي عينه الحريري للتفاوض مع املالّك لبيع 
حصصهم، فإن »الحريري استبرص رؤية الخط البحري مليئا 
باملنتجعات و الفنادق السياحية وموانئ اليخوت«، كام أن 
»مثل هكذا مرشوع سيجذب منطا مختلفا من السيّاح إىل 
املدينة من خالل األنشطة التجارية واملطاعم التي سوف 

تحقن يف املوقع«.و من الجدير مالحظته أن الحريري استخدم 
رجال محليا من عائالت املنطقة من أجل ضامن رشاء هذه 

العقارات. مل يعلم الناس أنهم يبيعون لصالح الحريري. 

يف السنوات األخرية، تحديداً عام ٢٠٠٥ )قبل اغتيال الراحل 
رفيق الحريري( انطلقت مفاوضات من قبل ممثلني للحريري 

مع أصحاب البيوت غري الرسمية املتواجدة يف عدة مواقع عىل 
طول شاطئ الدالية. الهدف من تلك املفاوضات كان التوصل اىل 
قيمة التعويضات لهؤالء املستخدمني إلخالء املوقع لدى إنطالق 

مرشوع الرشكة. بحسب أصحاب هذه البيوت، املفاوضات 
توقفت بعد اغتيال الراحل الحريري. فلهذا، بغض النظر ما 

نوع املرشوع السياحي التي كانت الرشكات تنوي إقامته 
عىل هذه البقعة من بريوت، من الواضح ان املرشوع مل يكن 
ليحتمل استخداماً عاماً غري »منضبط« من قبل فئات متنوعة 

من املجتمع، كام هو الحال اليوم. نظر الحريري اىل هذه 
املنطقة عىل أنها جزء أسايس من الحيّز الخاص ذات القيمة 

اإلستثامرية العالية. بذلك، الدالية كام هي اليوم تشكل خطراً 
عىل صورة بريوت السياحية، وعىل رأس املال. بالفعل، عندما 

يصبح مستثمر كبري ذات سلطة سياسية املالك الوحيد للمنطقة 
بأكملها سيستطيع من خالل املال والسياسة من إستثامر األرض 

بشكل »الئق« ومربح - عكس أصحاب األرض السابقني – من 
خالل قدرته عىل الحصول عىل استثناءات ترشع ما ليس مرشعاً 

حسب تخطيط املنطقة )كام حصل يف املوفنبيك(. 

باإلضافة اىل ذلك، التدقيق يف القوانني املوضوعة يقود إىل 
تبني مادتني ُصمام ملصلحة تجار البناء واملستثمرين. أولها أن 
التخطيط الذي حدد نسبة االستثامر بـ ١ يف املئة يرفعها إىل 

١٠ يف املئة يف حال استثامره من قبل رشكة. أما الثانية فتكمن 
يف القانون 4٠٢ الصادر يف العام ١99٥ والذي يسمح مبضاعفة 
عامل االستثامر حني تتجاوز املساحة ٢٠ ألف م2. مبعنى آخر، 

إن أي استثامر عىل شاطىء بريوت يجب أن تتجاوز قيمته 
عرشات ماليني الدوالرات ليكون مرشوعا مربحا، وبذلك تقفل 

الطريق أمام املشاريع الصغرية. وبناء عىل ما سبق تتوضح 
املرامي االجتامعية من الترشيع، الذي حرص، خصوصاً يف 

الفرتة التي أعقبت وقف التقاتل األهيل، عىل تقديم مصلحة 
فئة بعينها عىل مصالح سائر الفئات. وخالل هذه الفرتة سنت 

القوانني التي تسمح ألصحاب النفوذ السيايس واملايل بإعادة 
تشكيل وإنتاج حيّز املدينة مبا يخدم مصالحهم املبارشة، فضالً 

عن مامرسات التالعب وتحوير القوانني.

منطقة الدالية هي ما تبقى من الحيّز اإلجتامعي يف املدينة. 
رشاء كامل حقوق ملكيتها من قبل رشكات يشّكل الخطوة 
العملية األوىل إلمكانية سحب الوظيفة اإلجتامعية للدالية 

وتحويلها لإلستخدام الخاص.

الدالية، تاريخياً، ملكية خاصة تتوزعها عائالت بريوتية، لكن 
روادها وكامل سكان املدينة يعتربونها امتدادا للحيّز العام يف 
مدينتهم، بل يعتربونها جزءاً منه. من هذا املنطلق، بإمكاننا 
فهم املكان العام عىل انه الفضاء الذي يتكّون من مامرسات 

مستخدميه فيه. هو فضاء للتحاور من خالل تفاعالت يوميّة، 
وبذلك هو غري خاضع للسيطرة بطبيعته. مامرسات رّواد الدالية 

أنتجت يف هذا الحيّز املديني مكاناً عاماً ناتجاً عن اكتسابهم 
لفضائه. هم اكتسبوا الحق يف هذه البقعة من املدينة. 

رّواد الدالية بخلفياتهم املتنوعة، الصيادون، العشاق، 
السباحون، وقاطني البيوت غري الرشعية، جميعهم يساهمون 

يف تحويل الدالية اىل مكان عام – يأثرون عليه، ويتأثرون به – 
ويتفاوضون بني بعضهم من خالل الفضاء الخارج عن سيطرة 

السلطات عليه. بهذا وعىل عكس ترصيحات رئيس البلدية 
فيام يتعلق بحرش بريوت، فإنّه علينا، كام عىل السلطة، ان 
نثق بـ »العام«، كل العام - أو عىل األقل ان نسمح لفضاء 

املدينة ان يكون أداة لبناء هذه الثقة.

الدالية
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شركة البحر العقارية ١٢٠٠ سهم (١٩٩٨)
عائلة شاتيال ١٢٠٠ سهم 

شركة صخرة البحر العقارية ١٢٠٠ سهم (١٩٩٥)
ورثة أ. دياب ١٢٠٠ سهم 

شركة صخرة البحر العقارية ٢٤٠ سهم (١٩٩٥)
 أ. المحمصاني ٢٤٠ سهم (١٩٧٣)

 شركة التضامن التجاري والصناعي ١٩٢٠ سهم (١٩٨٣)

شركة صخرة اليمامة ٢٢٨٠٫٧٢ سهم (١٩٩٥)
ف. بسول ٠٫٥٣ سهم (١٩٣٧)

م. بسول ٥٠ سهم (١٩٥٦)
هـ. بسول ٥٠ سهم (١٩٥٦)

بقية ورثة م. عيد ١٨٫٧٥ (١٩٧٠)

شركة البحر العقارية (١٩٩٥)

شركة البحر العقارية ٢٣٠٠ سهم (٢٠٠٧)
س. بيضون ١٠٠ سهم 

شركة البحر العقارية ٢١٣٣٫٧ سهم (٢٠٠٠)
ورثة عائالت نصولي، شاتيال، نجار، صعب ٢٦٦٫٣ سهم 

شركة البحر العقارية (٢٠٠٧)

شركة صخرة البحر العقارية (١٩٩٥)
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شركة صخرة البحر العقارية (١٩٩٥)

(٠٠٠٠) سنة عقد البيع لصالح شركة
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شركة البحر العقارية (١٩٩٨)

حسب الصحف العقارية للمنطقة 
والعائدة إىل أربعينيات القرن املايض فإن 

 الدالية »منطقة غري مخصصة للبناء«. 
كام يظهر أن ملكيتها تعود إىل عائالت 
أهمها: شاتيال وبيضون. ومع السنوات، 
وبنتيجة البيوعات توسع إطار امللكية 
ليشمل عائالت أخرى أبرزها: عيتاين، 

مطر، عفيف، معّوض واملّر.

صنف املخطط التوجيهي لبريوت القسم 
األكرب من الدالية ضمن املنطقةالعارشة 

IV، ومبوجب هذا التصنيف ينحرص 
حق البناء يف إقامة املؤسسات الرياضية 

والبحرية ومرافق اللهو حرصاً، مع السامح 
بارتفاع أقصاه 4 أمتار، أما نسبة االستثامر 

فال تتجاوز ١ يف املئة، وذلك استناداً 
إىل املادة ١9 من قانون تنظيم املناطق 

ملديرية التنظيم املدين واملستند بدوره إىل 
املرسوم ١49١4.

منطقة الدالية هي واجهة بحرية يف 
منطقة الروشة، وتتألف من مساحات 
كبرية مفروزة. وتأخذ اسمها من اسم 
امليناء القديم. تشكل الدالية إحدى 
املساحات العامة الشعبية األساسية 
يف بريوت، وتضم أكشاكاً عدة تلبّي 
حاجات الّرواد، كام تشهد االحتفال 

الكردي السنوي بعيد »النريوز«. الدالية 
مساحة مفتوحة عىل البحر ومكانا للقاء 

الفئات املتنوعة: منها صيادو بريوت، 
رّواد كورنيش الروشة، سكان الضواحي، 
سوريني وعراقيني وغريهم من الجاليات 

املقيمة يف بريوت. وألن لكل طبقة 
اجتامعية إيقاعاتها الخاصة فقد فرضت 

هذه الخلطة إيقاعها عىل الدالية، 
خصوصاً يف أيام العطل واآلحاد. 



1819

أبو عضل 
شخصية ثالثنية معضلة من سكان الدالية

قّيديلي عنِدك اأنه اأبو ع�صل بقول: »الدالية اأب�صع 

مينا بكل لبنان واإم�صي اإ�صمي اإذا بّدك. بتعريف 

�صو ب�صموها املينا هون؟ »املقربة«. من كم �صنة 

لبل�صت العامل ت�صرتجي تنزل عليها. كل النا�س 

كانت بتخاف تقرب منها حتى اجلي�س. الأر�س 

كان كلها �صالح وميل�صيات وقت احلرب الأهلية. 

اجلي�س ال�صوري متركز هون تالت �صنني وقت 

حربه مع عون وكان حمتل بيتنا. اجلي�س اللبناين 

ما اإجا ال لوقت اللي تعمر املوفنبك. قال هو 

عمل قاعدة ع�صان اأمن امليناء وع�صان �صبط 

تهريب ال�صالح. مع اأنه هو ول مرة اتدخل ب�س 

ي�صري يف م�صاكل اأو اإذا ان�صمع �صوت بنت عم 

ت�رصخ. ميكن عمل قاعدة ع�صان اإميل حلود كان 

ي�صبح باملوفنبك!

قّيديلي عنِدك اأنه حم�صوبك خلق هون وعا�س كل 

حياتو هون. بيي عّمر تخ�صيبة بال�صتينات. كانت 

حالة »و�صع يد« وربينا كلنا هون و�صار عنا 

عيال. نحنا اأ�صاًل �صالحنا اإّنا عيل. نحنا ع�رص 

عيل عاي�صني بالدالية.

اأول مرة ا�صمعنا اإنو احلريري ا�صرتى الأر�س 

هون، كان ملا واحد من ال�صيادين كان عم يحفر 

واإجو عليه جماعة قالوا له اإنو هّني من قبل 

احلريري واإنو هيدي اأر�صه.

بوا يطّلعونا من بيوتنا �صنة 
ّ
 رجعوا اإجو جر

2005 قبل ما ميوت احلريري. هني مفكرين اأنه 

بهل ال�صهولة العامل بتتخاّل عن مطرحها. يف عامل 

هون قدمت دم يا عّمي. �صّقت حالها ب�صكاكني، 

طّلعت م�صارينا لربا.

دخلك اأنِت �صايفة هول الأ�صوية؟ هني اإ�صمن �صو 

بلدية ب�س نحنا اللي ركبناهن م�س البلدية.

أبو عبد عيتاني
صياد خمسيني

 اأنا من بيت عيتاين واللي بعي�س هون حتى لو 

م�س من بيت العيتاين ب�صموه من العياتنة. نحنا 

معروفني لأن كنا نت�صيد بهاملنطقة ونربم نبيع 

�صمك طازج بال�صوارع بكل مناطق لبنان.

اأنا �رصيل 45 �صنة عاي�س عالبحر وجبت 9 ولد 

وبعد عندي دجاج وحمام وكالب. بتعريف اأنه 

الفينيقيني كانوا يربوا حمام عال�صخور ليت�صلوا 

مبدن تانية؟ مرة انعر�س علي بِدّل كوخي هيدا 

ب�صقة. طبعًا رف�صت. �صو حمار اأنا؟ �صو بدي اأعمل 

بال�صقة؟ هون كل حياتي. البحر عطاين كل املواد 

الأ�صا�صية لأبني بيتي حتى �صقف الزنك جابه 

البحر، وموج البحر بيقدر ي�صرتجع اللي بده ياه 

من هالبيت.

حلو هون. بيجي ع�صاق كتار بيطلعوا عالبحر 

وبيطلعوا ببع�صن. وين فيهن يروحوا غري لهون؟

      

أبو حسين
صياد سبعيني

اأنا من ال�صيادين الع�رصة اللي زعبوهن من 

غرفهن البحرية اللي كانت هونيك حتت الغراند 

كافيه. طول عمره الغراند كافيه حم�صوب على 

احلريري وحاطط �صور عمالقة اإله باملحل. 

نحنا كان �رصلنا 40 �صنة هونيك والقهوة 

كمان كانت موجودة من زمان، ب�س ما كان 

�صكلها هيك. ب�صنة 2001، قرروا يغريوا الواجهة 

ويعملوا ديكور جديد، لي�صري املحل »كال�س« 

اأكرت. قال الزباين يللي �صار بدهم ياهن، ما 

بيتما�صى وجودهم مع �صيادين معرتين متلنا. 

والدولة اللبنانية اللي بتخاف اأنه ين�صد نف�س 

ال�صواح من منظرنا اإجت ت�صاعد الغراند كافيه. 

اأ�صحاب املحل عملوا وا�صطة مع احلريري وهو 

دف�س وزارة املهجرين علينا نحن ال�صيادي. 

عطونا كل واحد 4000 دولر ونقلونا لهون 

عالدالية وحطونا كل 2 بغرفة �صغرية تالت متار 

بتالت متار. اأكيد م�س مرتاحني هون بهالزربة 

وبهالطريق ال�صعبة.

ليكي احلريري ما ب�صاوم هوي مبا�رصة حتى لو 

الأر�س اله لأن العامل ب�صريوا يطلبوا تعوي�س 

كبري، فبيْبعت الوزارة وهني بهجروا العامل 

برخي�س.

عفكرة هيدا الهيكل احلديد الفا�صي املوازي 

للغراند كافيه واللي بُطّل على �صط الرملة 

البي�صاء كان مفرو�س يكون ُم�صّلى عامله 

احلريري لأهل املنطقة ب�س ما حدن بعرف ليه 

توقف. 

من كم �صنة عرفنا اأنه مفرزة ال�صواطئ هدمولنا 

غرفنا القدمية حتت الغراند كافيه. قال عم ب�صري 

فيهن دعارة وتعاطي وعم بنام فيهن َنَور. يعني 

م�س كان اأف�صل للزبونات الكال�س اإنو نبقا نحنا 

هونيك؟

  

 مهى 
امرأة أربعينية تسكن في الدالية

هيدي القهوة ال�صايفينا هون هي لنبيل الداعوق. 

كان حملها فيه غرفة للبلدية لين�صفوا الدالية. 

وكان نبيل الداعوق ي�صتغل ب�رصكة الكهرباء، 

فزبط وا�صطة وعمل تخ�صيبة �صغرية كانت ب�س 

تقدم قهوة و�صاي للعمال ال�صوريني يللي ا�صتغلوا 

بور�صة املوفنبيك. بالـ 2004عملها قهوة مع 

طاولت واأراغيل. 

اأنا بح�س اأنه من ورا هالقهوة ما عم بظبطولنا 

الطريق عالدالية. �صايفتيها �صو �صيئة هالطريق؟  

القهاوي اللي فوق ما بدن يانا ناخدلن زبوناتن 

لأن العامل وال�صواح اأكيد رح يف�صلوا القهاوي 

ال�صعبية تبعنا وقعدتنا احللوة عْل مي. وكمان 

ميكن اإذا عملولنا طريق يطلع قاطع عندن 

بالقهوة.

من 4 �صنني اإجا الوزير العري�صي واأنا رحت 

وقلتلو: »زبطولنا هالطريق يا معايل الوزير.«  

قال: »ايه ولو تكرم عيِنك« وعيط لواحد قّلو يقّيد 

عنده اأنه لزم تتظبط الطريق. طبعًا طول الوقت 

بكذبوا علينا. �صاعة بقولولنا: »يلال امل�رصوع 

بالتخطيط املدين« كاأن فعاًل يف تخطيط مدين 

بهالبلد. و�صاعة بقولوا اأنه يف م�صكلة بني 

احلريري وبنك جّمال فواقف ال�صغل. ان�صاهلل 

يت�صاحلوا ويخل�صونا بقا.

     

بهيدي املنطقة اللي 

عنده وا�صطة بيعمل اللي 

بده ياه واللي ما عنده   

وا�صطة الدولة بت�صتقوى 

عليه.

اأنا عملت كيو�صك �صغري 

هون لأن �صتي بعد عندها 

ح�ص�س بالدالية. م�س 

كل العامل باعت بالدالية. 

كل يللي ما قبلوا يبيعوا 

هون هني ن�صوان.    بريوت َمنف�صها الرو�صة

جمل متفرقة 
 البحر لكل النا�سسمعناها في الدالية

 خالل ال�صهر الأمني 

عّمرو خيمة خمالفة هون. 

قلنالن: »ولو عالقليلة 

نطروا  ليخل�س ال�صهر.«  

قال: »خيي نحنا عنا 

وا�صطة من ق�رص قريطم.« 
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هاغوب هو رجل خم�صيني كان يرتدد اىل حيث الآن نزلة املوفنبك 

ملمار�صة هوايته املف�صلة، �صيد ال�صمك. يقول هاغوب اأنه كان هنالك ما 

ي�صمى »بركة الوح�س« لتواجد �صمك كبريكان يهاجم ال�صمك ال�صغري«. كنا 

ن�صتمتع بال�صيد هناك حتى حول اجلي�س اللبناين املنطقة اىل ع�صكرية 

ومل يعد بامكاننا النزول اليها دون ت�رصيح. قبلها كنا من�صي مبنطقة 

»الرا�س« اأوقات طويلة خالل النهار والليل وكنا ن�صتاد ون�صبح لأن 

املياه هناك كانت زرقاء �صافية ونظيفة. لحقًا كثريون انتقلوا لل�صيد 

حيث مغارتي بيت العيتانيز اأما اأنا فقد توقفت عن ال�صيد.

يخرب بع�س البريوتيون اأنه كان هنالك مقهى ا�صمه املرييلند حيث فندق 

املوفنبك الآن وكان املرييلند يقيم �صهرات زجل ا�صتهرت جداً فاقرتن 

ا�صم املقهى بهذا النوع من الفن ال�صعبي وباتت ت�صمى �صهرات الزجل 

حيثما حلت »�صهرات مرييلند«. اأما ا�صم املريلند فهو ا�صا�صًا مل�رصوع 

اأ�صخم كان قد ابتداأ به بع�س الأ�صخا�س من عائلة ال�صاهر لكنه باء 

بالف�صل ومل يكمل بناءه. وكان ذلك قبل اأن ي�صرتي الوليد بن طالل 

الأر�س وال�رصكة معًا وي�صبح املريلند ملكه.

فندق الموڤنبيك

III

IV

V

II

المنطقة العقارية
راس بريوت 

النوع الشرعي للعقار 
ملك

المالك
رشكة مريي الند للمشاريع السياحية 

ش.م.ل. )١9٨6(

وصف العقار حسب االفادة 
العقارية 2008 

قطعة أرض قائم عليها بناء مؤلف من 
١٠ طوابق... يف الطابق السفيل التاسع 
مجموعة كابينات وعددها 399 كابني 

وخمسة أدراج هروب وغرف تقنية 
ومرآب ملئة وسبعة وسبعون سيارة وصالة 

النادي ضمنها بركة ... وممر ضمنه 
أحد مصاعد البانوراميك وصالة انتظار 

وصالة للراحة وغرفة بخار وموزع ضمنه 
دوشني وغرفة صونا وغرفتي بخار وباب 

يؤدي اىل غرفة مساج ضمنها جاكوزي 
ودوش وغرفة بخار. يف الطابق السفيل 

األول تسع غرف ضمن كل منها نوم 
ورشفة وغرف تقنية وخدمات ومطبخ 
وحامم وصالون وغرفة ومكتب وحامم 
كبري ورشفتني. .. وباب يؤدي اىل غرفة 

ضمنها نوم وحامم ورشفة وجناح رئايس 
مؤلف من صالونني وطعام قطعة واحدة 

ومكتب ومدخل وحامم ومطبخ وغرفة 
مالبس وغرفة جاكوزي ومغسلة وحامم 
وصونا ودوش وخمس رشفات. واالريض 

مؤلف من املدخل الرئييس للفندق يؤدي 
اىل بهو كبري ضمنه ممر يؤدي اىل صالون 

انتظار للفندق وسطح وبار ومطبخ 
ومجموعة حاممات وثالثة مصاعد 

واستعالمات...

رسم الدخول: 4٥ آلف لرية لبنانية

اإلطار التشريعي 
يقع ضمن املنطقة العارشة IV حسب 

التصميم التوجيهي العام سنة ١9٥4.

مالحظات من اإلفادة العقارية 
الرسمية

إشارة 1 ١963 ان هذا العقار مخصص 
للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو فيه 

طابق واحد يعلو اربعة أمتار فقط عىل 
األكرث نسبة االستثامر عرشة باملئة وذلك 
من قبل رشكات عقارية وفقا للامدة ١9 
من قانون التنظيم املدين بناء للمرسوم 

.١49١4

إشارة 2 ١9٨9 ان هذا العقار خاضع 
ألحكام املرسوم 4٨١٠ )١966( املتعلق 
باشغال االمالك البحرية واملرسوم رقم 

49١٨ )١9٨٢( املتعلق بتنظيم املنطقة 
العارشة واملرسوم ١69 )١9٨9( ال 

سيام املادة الثانية منه التي تشرتط 
تخصيص ٢٥% من العقار القامة الحدائق 
واملنتزهات عند املبارشة بانشاء املشاريع 

السياحية عليه. 

ما لم تشير اليه أي وثيقة رسمية 
مل تشري اإلفادة العقارية ان خالل الحرب 

األهلية، اشرتى العقار رجل من عائلة 
الضاهر تحت إسم رشكة »مريي الند 

السياحية . متكن من رشائها عندما حصل 
عىل امتيازات من رئيس الوزراء عام 

١9٨6. ومن خالل احد رجال امليليشيات، 
متكن من الحصول عىل رخصة قانونية 

للبناء. ويف العام ١9٨٨ يف خضم اإلقتتال، 
حصل عىل الرخصة من خالل مرسوم 

جمهوري مدعيّا انه كان من املستحيل 
إستشارة السلطات املختصة.  

وبهذا، عندما أصبح مستثمر كبري ذات 
سلطة سياسية املالك الوحيد ملنطقة 

بأكملها، استطاع من خالل املال والسياسة 
من الحصول عىل مرسوم استثنايئ يرشع 
ما ليس مرشعاً حسب تخطيط املنطقة.

1983 | املصدر: مديرية الشؤون الجغرافية يف الجيش اللبناين
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قبل عرشينات القرن املايض كانت املنطقة تجذب السابحني 
والعائالت الذين كانوا يأتون من جميع احياء بريوت تقريباً. 

ومع أن هذه املنطقة الرملية ال تلغي الحافة الصخرية 
الطبيعية التي تحيط ببريوت، بل تعترب امتداداً لهذه الحافة. 
يف تلك الفرتة، حتى خمسينات القرن املايض، كان »البيارتة« 

يتوجهون اىل الرملة البيضاء يف ذكرى »أربعة أيوب« - تكرميا 
للنبي أيوب الذي يقال انه أيت من فلسطني اىل بريوت 

لإلستشفاء، فمكث مدة عىل الشاطىء من الرملة البيضاء 
حتى حنتوس حيث مقام اإلمام األوزاعي حالياً. وكان إحياء 

الذكرى عىل الشاطىء يتضمن إحضار املأكوالت )باألخص 
»املفتقة« الحلوى البريوتية( وإطالق األطفال لطياراتهم 

الورقية يف السامء)8(. اذاً لعبت هذه البقعة من بريوت دور 
املكان العام بسبب إستخدام الناس لها تاريخياً كمكان عام: 

إّن مفهوم شاطىء بريوت كمساحة عامة مل يكن سوى نتيجة 
إستعامل سكان املدينة له كحيّز عام.

وانعكس هذا يف خريطة التنظيم املدين التي وضعها 
الفرنسيون يف أواخر األربعينات من القرن املايض والتي تظهر 

أن املنطقة الساحلية الواقعة بني الطريق والبحر هي ذات 
اهمية للعامة وبالتايل فهي مخصصة لألستخدام العام، ومينع 

أي عمران من ان يقسم األمتداد الطبيعي للحافة البحرية. 

يف اوائل الخمسينات، اشرتى فريد طراد، الذي كان مخططاً 
مدنياً يعمل لدى الحكومة، األرض الواقعة بني البحر والطريق 

وطورها من خالل مرشوع فرز لألرايض. ومبوجب الخطة 
الجديدة، أصبحت األرض بني الطريق املستحدثة والبحر 
ملكية خاصة مصنفة Non-Aedificandi أي ان القانون 

الذي يحكمها يحدد منع البناء )باستثناء تخشيبات مؤقتة 
لإلستخدام العام( وعامل استثامر منخفض جدا، أي يستحيل 

إقامة مرشوع إشتثامر مربح.

الصحف العقارية لهذه املنطقة تشري اىل ان العقارات كانت 
تاريخيا ملك عائالت لبنانية. مبعنى آخر، الشاطئ العام يقع 
تاريخيأ عىل اراض خاصة. عندما تم تطبيق مرشوع اإلفراز 

وانشاء طريق، انقسمت املنطقة اىل قسمني: القسم املصنف 
للسكن، رشق الشارع، والقسم الذي بقي شاطئاً رمليا مينع 

البناء عليه مبوجب القانون، غرب الطريق - مام يسمح بشكل 
غري مبارش باستخدامها من قبل فئات اجتامعية متنوعة تحت 

ارشاف البلدية. املساحة العامة هي يف الواقع ملكية خاصة 
ولكن نوعية اإلستخدام عامة ويرشف عىل اإلستخدام اليوم 

بعض املنظامت الحكومية وغري الحكومية بشكل غري رسمي.

اجتامعياً، الشاطئ الرميل الذي اصبح مسبحاً عاما بقرار بلدي 
يف عام ١9٨3 يف عهد الرئيس شفيق الوزان يستخدم من 

قبل الذين ال ميكنهم تحمل تكلفة املسابح الخاصة. وتقوم 
جمعيات منتخبة من ضمن املجتمع املدين، يف كل عام، 

باطالق خطة للصيف تتعلق بكيفية ادارة وتشغيل الشاطئ 
لضامن وصول الخدمات البلدية للشاطئ العام.

خالل فرتة التسعينات طرأ تحول يف الرشوط التي تحكم 
الشاطئ، اذ دارت األحاديث يف وسائل اإلعالم وبني الناس حول 

»خصخصة« الشاطئ. ولكن ما معنى ذلك يف مكان هو يف 
األساس ملك خاص؟ يف الواقع، يشري البحث )كام مثال منطقة 
الدالية( ان نقطة التحول مل تكن »الخصخصة« امنا كانت رشاء 

رشكات عقارية ملعظم قطع األرض املوجودة عىل الشاطئ – 
رشكات ميلكها الراحل رفيق الحريري. رشاء حقوق امللكية من 

قبل الحريري، ضمن اطار قانوين مصمم ملصلحة املطورين 
العقاريني، كان الخطوة العملية األوىل إلمكانية سحب الوظيفة 

اإلجتامعية للرملة البيضاء وتحويلها لإلستخدام الخاص – وما 
مل يكن ممكناً  إال بعد أن أصبحت األرض ملك مستثمر كبري 

ووحيد ميلك السلطة املالية والسياسية لتغيري القانون )من 
خالل إستثناء – كمثال املوفنبيك( للتمكن من استغالل األرض، 

عكس أصحاب األرض السابقني.

من وجهة نظر الرشكة املالكة، كان سيتم بناء مرشوع عقاري 
عىل الشاطئ، بحسب جمعية الخط األخرض، وكان سيتضمن 

فندق )فندقا ذي خمس نجوم( خمس نجوم ومرىس لليخوت)9(. 
إال أن املرىس يتطلب، بحسب قانون 4٨١٠، ان ميلك باين املرىس 

جميع األراض املزمع البناء عليها. لذا فإّن ما اوقف املرشوع 
فعلياً هي قطعة ارض واحدة متلكها بلدية بريوت منذ العام 

١9٧٥. علمنا من دراسة أكادميية ان الحريري متكن الحقا من 
رشاء هذه األرض من البلدية من خالل عملية بيع غري قانونية، 

ولكن مل نتمكن من ان نتأكد من هذه األمر اذا ان الدوائر 
العقارية رفضت إعطاءنا الصحيفة العقارية لذلك العقار.

 بإختصار، جرى تالعب بتعريف الحيّزين الخاص والعام. 
 عىل غرار ما حدث عىل بقية ساحل بريوت، هذا التالعب 

كان نتيجة، أوالً، املرسوم 4٨١٠ الذي فتح الباب أمام استغالل 
الواجهة البحرية ملنافع خاصة. التعديالت الحديثة يف قوانني 

وأنظمة استخدام املمتلكات البحرية استغلت امللكية الخاصة 
للشاطىء، عىل الرغم من كونها ضمن مناطق ال يسمح 

البناء عليها بتاتاً، مام يجعلها تلقائياً مفتوحة للعامة. ثانياً، 
اإلرتباط القوي بني طبقة السياسني ومستثمري الساحل – يف 

حالة الرملة البيضاء، هو إرتباط رئيس الوزراء السابق بأعضاء 
املجلس البلدي من أجل رشاء العقارات التابعة لبلدية بريوت 

والتفاوض عىل اتفاق... بعيداً عن املصلحة العامة.

الرملة البيضاء
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(٠٠٠٠) سنة عقد البيع لصالح شركة

شاطىء الرملة البيضاء هو الشاطىء 
الرميل الوحيد الذي ما زال يستخدم 
كمكان عام يف بريوت اليوم. املنطقة 

املجاورة له هي عبارة عن أبراج سكنية 
عىل موازة بولفار رفيق الحريري. اسعار 

األرايض فيها مرتفعة جدأ وترتاوح 
بني 4٠٠٠ و6٠٠٠ دوالر امرييك للمرت 

املربع)7(، ماّم يعني ان هناك ارباحاً 
عقارية هامة ميكن تحقيقها خالل فرتة 

تكون فيها السياحة واعادة اإلعامر 
األهداف الرئيسة لألجندة النيو ليربالية 
للدولة اللبنانية. من الناحية الجغرافية، 

التميّز واضح: الرملة البيضاء هو حي 
مرتف وحرصي، أّما معظم رواد الشاطئ 

يأتون من أماكن اخرى يف بريوت.
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