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على الغالف

كلفة مبنى «تاتش» على الدولة 110 :ماليين دوالر!
التضليل هو تحديدًا ما مارسه وزير
االتصاالت محمد شقير في مؤتمره
األخير عن صفقة ّشراء مبنى «تاتش» التي
وصفها بإنجازه األول في الوزارة ،باعتبار
أنها ّأدت إلى استمالك المبنى المذكور
بدالت استئجاره بنحو
بقيمة أقل من ّ
 21مليون دوالر ...إل أن المستندات التي
حصلت عليها «األخبار» ّ
تبين أن حسابات
شقير خاطئة ،وأن القيمة الفعلية لشراء
على
المبنى تزيد بنحو  52مليون دوالر ّ
قيمته السوقية الفعلية ،وهي بكل
الحاالت أكثر بنحو  30مليون دوالر من
الرقم ُ
المعلن رسميًا ،إذ وصلت إلى 103
ماليين دوالر ،ويتوقع أن تنتهي عند
 110ماليين دوالر

ال ـس ـي ـنــاريــو األس ــاس ــي ك ــان يقضي
ّ
بتملك مجموعة من األف ــراد ،ومنهم
ّ
ّ
حـ ـس ــن عـ ــيـ ــاش ،الـ ـغـ ـط ــاء امل ـف ـتــرض
لـبــدر الـخــرافــي (راج ــع «األخـ ـب ــار»8 ،
آب  ،)2019البلوكني  Bو Cفي العقار
 /1526الباشورة .وفي هذا السياق،
جرى االتفاق مع نبيل كــرم ،صاحب
شــركــة «س ـي ـتــي دف ـلــوب ـم ـنــت» مــالـكــة
العقار ،على تأجير «ميك  »2البلوكني
املــذكــوريــن بقيمة  6.4مــايــن دوالر
س ـن ــوي ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ـم ــا لــم
يكونا منجزين بالكامل ،في مقابل،

تحويل «ميك  »2مبلغ  22.6مليون
دوالر إلـ ــى ك ـ ــرم ،ب ـغ ـيــة إكـ ـم ــال بـنــاء
البلوكني .وهو ما سمح لكرم بإكمال
امل ـب ـنــى ال ـخ ـ ّ
ـاص ب ــه م ــن املـ ــال ال ـعــام،
وبــالـتــالــي رف ــع قـيـمــة اإلي ـج ــار م ــن 4
ماليني دوالر ،وفقًا لتقرير التخمني
ال ـع ـقــاري ال ـ ــوارد فــي امل ــراس ــات بني
«ميك  »2ووزيــر االتـصــاالت السابق
ّ
الجراح ،إلى  6.4ماليني دوالر.
جمال
وي ـجــدر الـتــذكـيــر ب ــأن «مـيــك  »2إنما
تنفق مــن امل ــال ال ـعــام ،ألن مــا يدفعه
مشتركو الهاتف الخلوي للشركتني

خيار شراء المبنى
«رفضه كرم رفضًا
قاطعًا» وفق ما جاء
في مراسالت
ّ
«ميك  »2إلى الجراح

ّ
املشغلتني («ت ــات ــش» و«أل ـف ــا») إنما
ه ـ ــو م ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام ت ـج ـب ـي ــه الـ ـش ــركـ ـت ــان
لحساب خزينة الدولة.
املفاوضات القائمة بني
بالتوازي مع ُ
«م ـيــك  »2وكـ ــرم ،أنـشـئــت شــركــة AC
 Realtyالـتــي يملكها حسني ّ
عياش
ّ
لـلـقـيــام بـتـمــلــك ال ـب ـلــوكــن  Bو Cمن
خالل االستحصال على قرض مالي
طــويــل األجـ ــل م ــن فــرنـسـبـنــك بقيمة
 22مليونًا و 174ألف دوالر أميركي
لتمويل عملية الشراء ،وفق محاضر
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة لـلـشــركــة ،في

مقابل التنازل لفرنسبنك عــن كامل
املـبــالــغ الـنــاجـمــة عــن ب ــدالت اإليـجــار
امل ـع ـق ــود م ــع ش ــرك ــة «م ـي ــك  »2لــدفــع
أقساط القرض والفوائد املترتبة عنه،
م ــع ال ـتــأمــن عـلــى ال ـق ــرض بضمانة
العقار  /1526الباشورة اململوك من
شركة «سيتي ديفلوبمنت».
ّ
ما يعني بصورة أوضــح ،أن كرم كان
ي ـن ــوي ب ـي ــع ال ـب ـل ــوك ــن  Bو Cبـقـيـمــة
 44.8م ـل ـيــون دوالر ( 22.6بـتـمــويــل
مـبــاشــر مــن «م ـيــك  »2إلك ـمــال املـبـنــى،
و 22.2مـلـيــون دوالر بـمــوجــب قــرض

فيفيان عقيقي
تـنـطــوي صـفـقــة ش ــراء مـبـنــى «تــاتــش»
امل ـش ـبــوهــة (فـ ــي وسـ ــط بـ ـي ــروت) على
م ــرح ـل ـت ــن ّوسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــن :املــرح ـلــة
األول ــى تتمثل بالسيناريو األساسي
ال ــذي ،ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،أع ـ ّـدت الصفقة بني
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة «مـيــك »2
(املـشـهــورة بــاســم «تــاتــش» ،واململوكة
من الدولة اللبنانية ،واملالكة لواحدة
من شبكتي الهاتف الخلوي  -تديرها
ش ــرك ــة «زيـ ـ ــن») ب ــدر ال ـخ ــراف ــي ووزي ــر
االت ـ ـصـ ــاالت ِّال ـس ــاب ــق ج ـم ــال الـ ـج ـ ّـراح
َ
(وم ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـم ـ ــث ـ ــل) ،السـ ـتـ ـئـ ـج ــار م ـب ـنــى
«تاتش» الجديد من نبيل كرم صاحب
شــركــة  ،SEGال ــذي تربطه عــاقــة عمل
ب ــ«م ـج ـمــوعــة ال ـخ ــراف ــي» ف ــي ال ـكــويــت،
وف ـ ــق م ــا ي ـظ ـهــر ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـشــركــة
اإللـ ـكـ ـّت ــرون ــيّ .أم ـ ــا امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة،
فتتمثل بالسيناريو ّ
املعدل ّالذي نتج
مــن انـكـشــاف الصفقة ،وتــدخــل رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري عـبــر وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت م ـح ـم ــد ش ـق ـي ــر إلط ــاح ــة
السيناريو األول.

ّ
واملحددة بثمن
 1526 BCلفرنسبنك،
شراء البلوكني  Bو.C
¶  13ت ـم ــوز  :2018ت ــم تــوق ـيــع عقد
اإلي ـج ــار مــع «م ـيــك  »2مل ــدة  15سنة،
بقيمة  6.4مليون دوالر للسنة األولى
وتم دفعها في حينها ،أي قبل اكتمال
ّ
املبنى وانـتـقــال املــوظـفــن إلـيــه ،على
أن ترتفع هــذه القيمة بنسبة %1.5
س ـن ــوي ــا ل ـي ـصــل م ـج ـمــوع ـهــا إلـ ــى 68
السنة
مليونًا و 500أل ــف دوالر فــي ّ
ال ـع ــاش ــرة ال ـت ــي يـمـكــن خــال ـهــا فــض
العقد دون دفع أي تعويضات.
¶  15ش ـب ــاط  :2019ك ـش ــف ال ـنــائــب
جـ ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ـ ــدوان ع ـ ــن ص ـف ـق ــة م ـب ـنــى
«تاتش» ّ
للمرة األولى.
ّ
¶  22أي ـ ـ ـ ــار  :2019ح ـ ــرك ـ ــت ل ـج ـنــة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـن ـي ــاب ـي ــة م ـل ــف صـفـقــة
مبنى «تاتش» ،وكشف النائب جميل
ّ
ال ـسـ ّـيــد ع ــن تـفــاصـيــل مـتـعــلـقــة بـهــذه
الصفقة في مؤتمر صحافي.
¶ ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران  :2019إعـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ــر
االتـ ـص ــاالت مـحـمــد شـقـيــر ع ــن نـ ّـيـتــه
شراء مبنى «تاتش».
¶  30ت ـم ــوز  :2019ع ـق ــدت «سـيـتــي
دف ـل ــوب ـم ـن ــت» ج ـم ـع ـيــة ع ـم ــوم ـي ــة تــم
االتفاق خاللها على بيع كامل العقار

 1526أو أقسام منه.
¶  31تموز  :2019توقيع عقد البيع
بــن «سيتي دفلوبمنت» و«مـيــك »2
بقيمة  68مليونًا و 600ألف دوالر.
¶  3آب  :2019تـ ـح ــوي ــل «مـ ـي ــك »2
الدفعة األولى من ثمن املبنى ،بقيمة
 23مليونًا و 600ألــف دوالر على أن
تستحق في  ،2019/08/08وأن تدفع
امل ـبــالــغ املـتـبـقـيــة ع ـلــى ث ــاث دف ـعــات
حـتــى سـنــة  15( 2022مـلـيــون دوالر
س ـن ــوي ــا) .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـبـلــغ 5.1
مليون دوالر قيمة الـفــوائــد املترتبة
عن تقسيط املبلغ على ثالث سنوات.
¶  7آب  :2019ت ـس ـج ـيــل اس ـت ـقــالــة
حسني عـ ّـيــاش مــن مجلس إدارة AC
ّ
 Realtyفي السجل التجاري ،وتخليه
عن كامل أسهمه لصالح نجيب كرم.
¶  8آب  :2019انـعـقــاد جلسة للجنة
االت ـصــاالت النيابية لالستماع إلى
وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت مـحـمــد شـقـيــر عن
ت ـفــاص ـيــل ال ـص ـف ـقــة ،وإعـ ـ ــان رئـيــس
اللجنة الـنــائــب حسني الـحــاج حسن
م ــوعـ ـدًا لـجـلـســة ثــان ـيــة ف ــي  2أي ـلــول
 2019الستكمال البحث في امللف.
¶ ح ـت ــى ت ــاري ــخ ال ـ ـيـ ــوم :ل ــم ي ـت ـحـ ّـرك
القضاء...

ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ــه شـ ــركـ ــة ّ AC Realty
بضمانة عقد اإليجار املوقع مع «ميك
 »2وره ـن ـي ــة الـ ـعـ ـق ــار) ،وهـ ــو م ــا يـعـ ّـد
صفقة مجزية لـكــرم ،ألنــه كــان عاجزًا
عــن بـيــع الـبـلــوكــن بالقيمة املــذكــورة
قبل إنجازهما ،ويعني أيضًا أن AC
ّ
 Realtyت ـك ــون ق ــد ت ـمــل ـكــت الـبـلــوكــن
 Bو Cف ــي ال ـع ـق ــار امل ــذكـ ــور م ــن دون
دف ــع أي مبلغ مــن أمــوال ـهــا الـخـ ّ
ـاصــة،
باعتبار أن القرض الذي كانت تنوي
االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـل ـي ــه لـ ــدفـ ــع ال ـق ـي ـمــة
ُ
ست ّ
سدد أقساطه
الباقية من البلوكني،
من اإليجار الذي ستدفعه «ميك .»2
ه ــذا يـعـنــي أي ـضــا أن «م ـيــك  »2كــانــت
سـ ـت ــدف ــع نـ ـح ــو  98.6مـ ـلـ ـي ــون دوالر
خـ ــال ع ـشــر سـ ـن ــوات م ــن امل ـ ــال ال ـعــام
(يـقــول شقير إنها  75مليون دوالر)،
ب ــدل إك ـمــال بـنــاء املـبـنــى واسـتـئـجــاره
( 91.1م ـل ـي ــون دوالر) ،وب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى صيانته وتشغيله ونـقــل الــداتــا
سـنـتــر وت ــأم ــن امل ــواق ــف ( 7.5مــايــن
دوالر) ،علمًا أنــه كــان هـنــاك خـيــارات
بديلة ُمتاحة أمامها وأقل كلفة ،وفقًا
مل ـص ــادر إداريـ ـ ــة م ــن داخـ ــل «ت ــات ــش»،
وال ّ
سيما أن وزارة االتصاالت تمتلك
ع ـقــارًا شــاسـعــا فــي منطقة الــدكــوانــة،
ّ
ـاف الن ـت ـق ــال ك ــل م ــن شــركـتــي
وه ــو كـ ـ ٍ
«ميك  »2و«ميك  »1وبناء الداتا سنتر
والـتـجـهـيــزات الـتــي يـجــري التخطيط
لها.
والـســؤال هنا ،بما أن كــرم كــان ينوي
بيع البلوكني  Bو Cبقيمة  44.8مليون
دوالر لـ ،AC Realtyمن كان سيستفيد
مــن قيمة ب ــدالت اإلي ـجــار الـبــاقـيــة من
السنوات األخرى ،التي تصل إلى 46.1
مليون دوالر حتى السنة العاشرة من
العقد؟

ّ
المعدل
السيناريو

ّ
ما دفعته «ميك  »2لتملك المبنى يصل إلى  103ماليين دوالر من المال العام (مروان طحطح)

ليس بالصدفة
ُ ّ
تركب الصفقات
¶  9كانون الثاني  :2017طلب الوزير
جـ ّـمــال ال ـج ـ ّـراح مــن «مـيــك  »2تقريرًا
عن املساحات املستعملة في املبنى
الرئيسي الذي تشغله.
¶  23ك ــان ــون ال ـثــانــي  :2017قـ ّـدمــت
ال ـش ــرك ــة ت ـق ــري ـرًا ي ـب ـ ّـن أن ـه ــا تـشـغــل
م ـســاحــة  8.543م ـتــر م ــرب ــع ،وأن ـهــا
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى  13.514م ـت ــر م ــرب ــع،
وبـ ـ ـ ــدأت ال ـب ـح ــث عـ ــن م ـب ـن ــى ج ــدي ــد
لإليجار.
¶  26ت ـمــوز  :2017ق ـ ّـدم ــت «م ـيــك »2
ّ
الجراح عرضًا أوليًا من الشركة
إلى
امل ــالـ ـك ــة مل ـب ـن ــى  Rive Gaucheفــي
ك ــورن ـي ــش ال ـن ـه ــر ،وت ـب ـلــغ مـســاحـتــه

أدى ان ـك ـشــاف ه ــذه الـعـمـلـيــة بـ ّ
ـرمـتـهــا
إل ــى الـتـعــديــل ال ـحــاصــل ف ــي الـصـفـقــة،
ً
أي شـ ــراء «م ـيــك  »2لـلـمـبـنــى بـ ــدال من
استئجاره ،وهو خيار كان قد «رفضه
ك ــرم رف ـضــا قــاط ـعــا» وف ــق مــا ج ــاء في
مراسالت «ميك  »2إلى الوزير ّ
الجراح
خالل املفاوضات مع كرم .فأعيد خلط
األوراق ،وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه وزيـ ـ ــر االتـ ـص ــاالت
م ـح ـمــد ش ـق ـيــر بـتـكـلـيــف م ــن الــرئ ـيــس

الحريري إلى استمالك املبنى املذكور
ً
ب ـ ــدال م ــن إلـ ـغ ــاء ال ـص ـف ـقــة ومـحــاسـبــة
ّ
ّ
امل ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـي ـه ــا ،ع ـل ـم ــا أنـ ـه ــا تــمــت
بقيمة تتجاوز ضعفي القيمة الفعلية
للبلوكني في السوق راهنًا.
وف ــق تـصــريـحــات شـقـيــر ف ــي مــؤتـمــره
الـصـحــافــي ،األس ـبــوع املــاضــي ،بلغت
ق ـي ـمــة ش ـ ــراء امل ـب ـنــى ن ـحــو  73مـلـيــون
دوالر ،لكن فعليًا مــا دفعته «ميك »2
ّ
لـتـمــلــك املـبـنــى يـصــل إل ــى  103ماليني
دوالر م ــن امل ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ،أي أك ـث ــر مــن
ضعفي القيمة الفعلية للمبنى ،التي
تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  51م ـل ـيــون دوالر وفـقــا
ألسـعــار الـســوق ،وفــي جميع الحاالت
أكثر بنحو  30مليون دوالر من الرقم
ال ـ ــذي أع ـل ـنــه ش ـق ـيــرُ .يـ ـض ــاف إلـ ــى مــا
ّ
تقدم ّ
تكبد «ميك  »2نحو  7.5مليون
ّ
دوالر بــدل مــواقــف إضافية ملوظفيها
وصيانة املبنى وتشغيله ونقل الداتا
سنتر.
وينقسم ثمن شراء املبلغ كاآلتي22.6 :
مـلـيــون دوالر دف ـعــت ن ـق ـدًا الستكمال
تشييد املبنى 6.4 ،مليون دوالر بدل
إي ـجــار الـسـنــة األول ـ ــى ،و 68.6مليون
دوالر ثمن بيع املبنى وفق عقد البيع،
باإلضافة إلى  5.1ماليني دوالر قيمة
ال ـف ــوائ ــد امل ـتــرت ـبــة ع ــن تـقـسـيــط املـبـلــغ
ـاث س ـن ــوات ،ون ـحــو  234ألــف
عـلــى ث ـ ّ
دوالر لفض عقد اإليـجــار وإب ــرام عقد
بيع.
وه ــو م ــا يـعـنــي أن كـ ــرم ح ـ ّـص ــل 96.3
مليون دوالر ( 22.6مليون دوالر إلنهاء
امل ـب ـنــى ،و 68.6مـلـيــون دوالر لبيعه،
و 5.1ماليني دوالر فوائد التقسيط)،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـب ـلــغ  6.4م ــاي ــن دوالر
ُ
َ
كإيجار العام األول الذي لم تعرف بعد
الجهة الحقيقية التي تقاضته .وهذا
املبلغ (الذي لم يكن ليحصل عليه لوال
تقاضيه  22.6مليون دوالر مــن املــال
العام إلكمال املبنى) أكثر بنحو 51.5
مليون دوالر من قيمة بيع البلوكني لـ
 AC Realtyبنحو  44.8مليون دوالر
وف ــق ال ـس ـي ـنــاريــو األس ــاس ــي ،وأي ـضــا
أك ـث ــر ب ـن ـحــو  45.3م ـل ـيــون دوالر من
القيمة الفعلية للبلوكني فــي السوق
راهـنــا ،البالغة  51مليون دوالر .فهل
هو املستفيد الفعلي من هذه األموال،
أم ّ
ثمة مستفيدون آخرون؟

 9.185متر مربع (بما فيها املواقف).
وط ـل ـب ــت م ــوافـ ـق ــة ال ـ ــوزي ـ ــر لـتـكـلـيــف
خبراء بإجراء تخمني ومسح عقاري
للمبنى.
 1آب  :2017وافــق الـجـ ّـراح على طلب
تعيني خبراء تخمني عقاري ،وطلب
البحث عن خيارات أخرى.
¶  21كـ ــانـ ــون األول  :2017ق ـ ّـدم ــت
«ميك  »2أربعة عــروض ،ثالثة منها
ً
مرفوضة شـكــا ،كونها ال تستوفي
شـ ــروط امل ـســاحــة امل ـط ـلــوبــة ،لـيــرســو
ال ـخ ـي ــار ع ـلــى «س ـي ـتــي دفـلــوبـمـنــت»
التي عرضت تأجير البلوكني  BوC
فــي العقار  /1526الـبــاشــورة (وســط

بيروت) ،وتبلغ مساحتهما 14.700
م ـت ــر م ــرب ــع ،م ــع ال ـع ـل ــم أن ـه ـم ــا كــانــا
ال يـ ـ ــزاالن ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء ول ــم ُيـنـجــزا
بالكامل («على العظم»).
¶  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  :2018طـلــب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـراح الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض م ـ ــع «س ـي ـت ــي
دف ـل ــوب ـم ـن ــت» إلن ـ ـجـ ــاز امل ـب ـن ــى قـبــل
 2018/12/31لالنتقال إليه في مطلع
عـ ــام  ،2019وت ـع ـيــن خ ـب ـيــر ع ـقــاري
لتخمينه ،وأيـضــا اسـتـئـجــاره منها
بالتوازي مع ذلك.
¶  26نـيـســان  :2018تــأسـيــس شركة
 AC Realtyاملـ ـمـ ـل ــوك ــة م ـ ــن حـســن
ع ـ ّـي ــاش ( 998س ـه ـمــا) ،وه ــو الـغـطــاء

امل ـف ـتــرض ل ـبــدر ال ـخــرافــي بــاإلضــافــة
ّ
إلـ ــى كـ ــل م ــن س ـي ــرج عـ ـي ــروط وع ــاء
مروة (سهم واحد لكل منهما) وهما
محاميان يعمالن لدى صاحب شركة
«سيتي دفلوبمنت» نبيل كرم ،بهدف
شراء البلوكني  Bو Cاملذكورين على
الرغم من وجود مفاوضات مع «ميك
 »2الستئجارهما.
¶  2أي ـ ـ ــار  :2018ق ــدم ــت «مـ ـي ــك »2
ع ــرض ش ــرك ــة «س ـي ـتــي دفـلــوبـمـنــت»
ال ــذي يقضي بتأجير املـبـنــى بمبلغ
 6.9مليون دوالر سنويًا (مــع زيــادة
ب ـن ـس ـب ــة  %1.5س ـ ـنـ ــويـ ــا) ب ـ ـ ـ ــدءًا مــن
 2019/01/01ومل ـ ّـدة  15عــامــا ،قابلة
ّ
ل ـل ـف ــض ع ـن ــد ال ـس ـن ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ،أي
ب ـم ـعـ ّـدل  435دوالرًا لـلـمـتــر ال ــواح ــد،
وذلك خالفًا لتقرير التخمني العقاري
الـ ــذي قـ ـ ّـدر كـلـفــة إي ـج ــار امل ـتــر املـ ّ
ـربــع
في وضــع املبنى (قيد اإلنشاء وغير
مـن ـجــز) ب ـم ـعـ ّـدل  282دوالرًا أي 4.1
مليون دوالر سنويًا .وذلك ،في مقابل
أن تقوم «ميك  »2بدفع  22.6مليون
دوالر ن ـق ـدًا ودف ـع ــة واح ـ ــدة لـصــالــح
شــركــة  SEGاملـمـلــوكــة مــن نـبـيــل كــرم
صاحب العقار املذكور إلكمال املبنى،
على الرغم من اعتراف «ميك  »2بأن

أسـعــار التجهيزات والعناصر التي
ّ
قدمتها  SEGلضرورات إكمال املبنى
ه ــي أع ـل ــى بـنـسـبــة  %20م ــن أس ـعــار
ً
الـ ـ ـس ـ ــوق ،فـ ـض ــا عـ ــن وجـ ـ ـ ــود نـقــص
بنحو  325موقفًا للسيارات وهو ما
ّ
يتطلب كلفة إضافية بنحو  350ألف
ّ
ستتكبدها «ميك .»2
دوالر سنويًا
¶  2أي ــار  :2018تــأسـيــس 1526 BC
اململوكة من نبيل كرم ( 2890سهمًا)،
ّ
وكل من مينرفا دهان ومارون الحلو
ّ
ّ
( 10أسهم لكل منهما) وهما موظفان
في شركة كرم.
¶  14أي ــار  :2018واف ــق ال ـجـ ّـراح على
ع ـقــد اإليـ ـج ــار ملـ ـ ّـدة  15ع ــام ــا ،وطـلــب
إمـكــانـيــة تخفيضه إل ــى  6.1مليون
دوالر ،مــع إنـهــاء العقد مــن دون دفع
ّ
أي تعويضات عند السنة العاشرة،
وكــذلــك واف ــق على دفــع  22.6مليون
دوالر ّ
كحد أقصى إلنجاز املبنى.
¶  24أي ــار  :2018عـقــدت AC Realty
ّ
جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ب ـح ـضــور كـ ــل من
حسني ّ
عياش وسيرج عيروط وعالء
مـ ــروة ،وت ــم االت ـف ــاق عـلــى حصولها
ب ــالـ ـتـ ـك ــاف ــل مـ ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة 1526 BC
ع ـلــى ق ــرض م ــال ــي ط ــوي ــل األجـ ــل من
فــرنـسـبـنــك بـقـيـمــة  22مـلـيــونــا و174

أل ــف دوالر أم ـيــركــي لـتـمــويــل عملية
شـ ـ ــراء ال ـب ـل ــوك ــن  Bو .Cف ــي مـقــابــل
الـتـنــازل لصالح فرنسبنك عــن كامل
املـبــالــغ الـنــاجـمــة عــن ب ــدالت اإليـجــار
املـ ـعـ ـق ــود مـ ــع ش ــرك ــة «مـ ـي ــك  ،»2مــع
التأمني على القرض بضمانة العقار
 /1526الباشورة.
¶  29ح ــزي ــران  :2018عــرضــت «ميك
 »2عـلــى ال ـ ــوزارة نـتــائــج املـفــاوضــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ـ ــع كـ ـ ـ ــرم ،والـ ـ ـت ـ ــي قـضــت
ب ـت ـخ ـف ـيــض ق ـي ـمــة اإلي ـ ـجـ ــار م ــن 6.9
مليون إلى  6.4مليون دوالر سنويًا.
¶  4تـمــوز  :2018واف ــق ال ـجـ ّـراح على
ّ
كل الطلبات.
¶  6تـمــوز  :2018عـقــدت AC Realty
جمعية عمومية أع ــادت فيها تأكيد
ّ
ال ـقــرارات املتخذة فــي جلسة  24أيــار
.2018
¶  11ت ـ ـمـ ــوز  :2018ع ـ ـقـ ــدت ش ــرك ــة
«سيتي دفلوبمنت» جمعية عمومية
وافقت فيها على إدخال شركتي BC
 1526و AC Realty Groupضمن عقد
التأمني املمنوح من ِقبلها لفرنسبنك
(ره ـن ـي ــة ال ـع ـق ــار ل ـص ــال ــح امل ـص ــرف)
ّ
املتوجبة أو
كضمانة لجميع املبالغ
ّ
ستتوجب ّ
بذمة  AC Realty Groupو

العقار  1925مصنف موقعًا طبيعيًا ممنوع البناء عليه (مروان بوحيدر)

تقرير

«مقبرة» للسيارات المحتجزة في آخر
المساحات الخضراء في المدينة

بيروت:
حرج
القضم مستمرّ
هديل فرفور
ّ
يبدو أن نهج قضم حرج بيروت،
آخ ــر املـ ـج ــاالت ال ـعــامــة ال ـخ ـضــراء
ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــةُ ،مـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر م ـ ــن ق ـبــل
ب ـل ــدي ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ال ـج ـه ــة ال ـتــي
ُ
فترض أنها املؤتمنة عليه .هذا
ي ُ
ّ
م ــا ت ـف ـي ــد ب ــه م ـع ـل ــوم ــات ســرب ـهــا
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـهـ ـن ــدس ــن امل ـع ـن ـي ــن
فــي الـبـلــديــة ح ــول «تـ ّ
ـوجــه جــدي»
الس ـت ـث ـمــار جـ ــزء م ــن ال ـع ـق ــار رقــم
 1925ال ـت ــاب ــع ل ـل ـحــرج (مـ ــن جـهــة
شاتيال) وتحويله الى مرآب لركن
السيارات ّاملحتجزة.
وعـلـيــه ،نــفــذت حـمـلــة «ضــاحـيـتــي
تفرز» ،يوم الجمعة املاضي ،وقفة
احـتـجــاجـيــة ض ـ ّـد م ـس ــار الـتـعــدي

الجزء ّ المهدد حاليًا
سينضم الى آالف األمتار
التي ُسلبت من الحرج

ّ
املستمر على الحرج الــذي ُيشكل
«رئـ ـ ــة بـ ـي ــروت الـ ــوح ـ ـيـ ــدة» ،فـيـمــا
ّ
يتجهز عدد من ناشطي الحملة،
غ ـدًا ،لـلـمـبــاشــرة بتشجير العقار
كـ «مبادرة استباقية الرساء الدور
الوظيفي للعقار بوصفه مساحة
خضراء عامة مفتوحة للعموم»،
وفق الناشطة في الحملة راضية
حيدر.
وم ـع ـلــوم أن ــه سـبــق أن شـ ّـيــد فــوق
هــذا العقار مبنى تابع للمديرية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام كـ ــان م ـقــررًا

إن ـ ـشـ ــاؤه ع ـل ــى عـ ـق ــار ال ـ ـحـ ــرج مــن
جـهــة الـطـيــونــة ،قـبــل أن ينقل الــى
الـجـهــة الـخـلـفـيــة م ــن ال ـح ــرج بعد
إع ـ ـتـ ــراضـ ــات أث ـ ــاره ـ ــا ن ــاش ـط ــون.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن إن ـش ــاء املـ ــرآب يعني
أنــه سيتم إشـغــال هــذا الـجــزء من
ً
الحرج كامال!
وك ـ ــان م ـح ــاف ــظ امل ــدي ـن ــة ال ـقــاضــي
زياد شبيب أجاز للمديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام فــي  25أي ـلــول 2015
(الـقــرار  )2194إشغال نحو 1500
متر مــن العقار  1925إلستعماله
كمركز لألمن الـعــام .ووفــق املدير
التنفيذي لجمعية «نحن» ،محمد
أي ـ ــوب« ،ت ــم ن ـقــل امل ـب ـنــى م ــن جهة
يشكالن
الى اخرى ...ولكن كالهما ُ ّ
جـ ــزءًا م ــن ال ـع ـقــار  1925امل ـصــنــف
م ــوق ـع ــا ط ـب ـي ـع ـيــا م ـم ـن ــوع ال ـب ـنــاء
ع ـل ـي ــه»ُ ،م ـح ـ ّـم ــا امل ـس ــؤول ـي ــة ال ــى
شبيب الذي كان يدعو في الفترة
ّ
التعديات على
االخيرة الــى إزالــة
امل ـل ــك الـ ـع ــام «فـ ــي ح ــن أنـ ــه ي ـقــوم
بشرعنة التعدي على الحرج».
وبالعودة الى الجزء املهدد حاليًا
ّ
م ـ ــن ،ف ــإن ــه  -إذا ل ــم ي ـت ــم ّتـجـمـيــد
م ـش ــروع تــأج ـيــره  -سـيـنــضــم الــى
آالف األمـ ـ ـت ـ ــار الـ ـت ــي ُسـ ـلـ ـب ــت مــن
ال ـ ـح ـ ــرج واسـ ـتـ ـب ــدل ــت ب ـم ـش ــاري ــع
ومراكز أخرى .يكفي التذكير بأن
ش ــارع ــا واح ـ ـدًا يـفـصــل ب ــن مبنى
األم ـ ــن الـ ـع ــام ال ـ ــذي ي ـتــم تـشـيـيــده
حــالـيــا واملـبـنـيــن الـتــا ُبـعــن لقوى
األمن الداخلي اللذين شيدا خالفا
ّ
للقانون عــام  .2008إلــى ذلــك ،فإن
م ـب ـنــى م ــا ّسـ ـم ـ ّـي ب ـ ـ «امل ـس ـت ـش ـفــى
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ال ي ـ ـ ـ ــزال ي ـن ـت ـصــب
ع ـلــى امل ــوق ــف الـخـلـفــي لـلـسـيــارات
للحرج شاهدا على مسار
التابع
ُ
ّ
ستمر بهذه الفسحة
«التفريط» امل
«ال ـي ـت ـي ـمــة» ال ـخ ـضــراء ف ــي مــديـنــة
يأكلها اإلسمنت.

