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لبنان

لبنان

رسائل
إلى المحرر
التيار :موقفنا
من التدقيق
الجنائي واحد
صـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة
لإلعالم في التيار الوطني الحر
البيان اآلتي:
ردًا ع ـلــى ال ـت ـقــريــر الـ ــذي نـشــرتــه
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» ت ـح ــت
عنوان« :حزب املصرف يستأنف
الهجوم :خالف جديد في التيار
ّ
ال ـع ــون ــي» ،أكـ ــد ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر أن من الطبيعي والصحي
أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ع ـ ـ ّـدة م ـقــاربــات
اق ـت ـصــاديــة ومــال ـيــة داخـ ــل تـيــار
ّ
ومتنوع ومنفتح
سياسي واسع
ك ـت ـيــارنــا ،وال يـمـكــن وض ــع هــذا
الـتـنــوع فــي خــانــة الـخـيــانــة بــأي
شـكــل مــن األش ـك ــال ،أو تصنيف
أحـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ــأن ــه
ينتمي إل ــى ح ــزب امل ـصــرف ،ألن
التيار والتياريني ال ينتمون إال
إلــى املصلحة الوطنية وقضايا
الوطن والناس.
وفي ما يتعلق بمسألة التدقيق
ال ـج ـن ــائ ــي ب ـح ـس ــاب ــات م ـصــرف
لـبـنــان ،فــإنــه لــم يكن لــدى التيار
س ــوى م ــوق ــف واحـ ــد ي ـعـ ّـبــر عنه
ال ـج ـم ـي ــع وهـ ـ ــو وجـ ـ ـ ــوب إجـ ـ ــراء
الـتــدقـيــق وإس ـق ــاط كــل الـعــوائــق
التي يفتعلها البعض أمام ذلك.
وق ـ ـ ــد اخـ ـتـ ـص ــر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـي ــار
ال ـنــائــب ج ـب ــران بــاس ـيــل املــوقــف
الــرسـمــي وامل ـ ّ
ـوح ــد مــن التدقيق
بقوله:
«الـ ـ ـت ـ ــدقـ ـ ـي ـ ــق ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــي ف ــي
حـســابــات مـصــرف لبنان واجــب
وط ـن ــي وأولـ ــويـ ــة مـطـلـقــة وب ــاب
ل ـل ـتــدق ـيــق ب ـك ــل اإلن ـ ـفـ ــاق الـ ـع ــام.
ّ
إنــه ّ
ويبي
يظهر الفجوة املالية
االرت ـ ـك ـ ــاب ـ ــات ويـ ـكـ ـش ــف مـصـيــر
األمـ ـ ـ ـ ــوال امل ـن ـه ــوب ــة وامل ــوه ــوب ــة
وامل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـولـ ـ ـ ــة .عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ف ــرض ال ـتــدق ـيــق ب ـقــوة ال ـقــوانــن
املوجودة ،وعلى مجلس النواب
الدعم والتحصني ،وعلى مصرف
لبنان االستجابة الفورية تحت
ض ـغ ــط حـ ـق ــوق ال ـ ـنـ ــاس .ال ـت ـي ــار
واحد وحاسم حول هذا املطلب،
وك ـ ــل ك ـ ــام ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم ق ــان ــون
إضافي ،إذا لزم وإذا ّ
تأمن إقراره،
هو من باب الحرص على إتمام
التحقيق وليس عرقلته».

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
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تحقيق

ّ
ّ
دعوى جزائية ضد الجراح وشقير والخرافي

ّ
ّ
مبنى «تاتش» :هندسات قانـونية أدت إلى هدر  80مليون دوالر؟
أعيد إحياء قضية مبنى
«تاتش» من بوابة الدعوى
الجزائية التي ّ
تقدم بها
ّالمساهم وسيم ًمنصور.
يتهم منصور كال من
إدارة «تاتش» والوزيرين
محمد شقير وجمال
الجراح ،إضافة إلى أصحاب
المبنى بتهم تصل
عقوبتها إلى سنوات
من السجن ،وتشمل
«صرف النفوذ والرشوة
وإساءة استعمال السلطة
وتبييض األموال» .في
الدعوى قرائن وأدلة
على إجراء «هندسات»
مالية وقانونية هدفت
لالستيالء على المال العام،
وأدت في النهاية إلى
دفع ُ 100مليون دوالر
ثمنًا لمبنى تقدر قيمته
بـ 22مليون دوالر
إيلي الفرزلي
قضية مبنى تاتش ،الــذي ُدفــع ثمنه
ً
أم ــواال طائلة ،لــم تمت .حتى بعدما
ح ـ ـ ــاول وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـس ــاب ــق
محمد شقير تغطية فضيحة سلفه

ّ
امل ـت ـمــثـلــة ب ــدف ــع إي ـج ــار ه ــائ ــل وغـيــر
مـسـتـحــق ثـمـنــا لـلـمـبـنــى ،ذهـ ــب إلــى
فضيحة أكبر ،من خالل تحويل عقد
اإليـجــار إلــى عقد شــراء بثمن باهظ
أيضًا .إيحاؤه أنه قام بعمل بطولي
فــي تــوفـيــره عـلــى ال ــدول ــة  94مليون
دوالر ،ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ُيـسـتـكـمــل
بـ ّ
تبديد
ـاالدع ــاء عـلــى مــن ك ــان يــريــد
ّ ً
ه ــذا امل ـب ـلــغ ،لـكـنــه لــم يـفـعــل ،مـفــضــا
ّ
ّ
التستر على فعل هو نفسه شكك في
ُصوابيته.
أقفل امللف حينه على «إنجاز» شراء
املبنى من دون أن يحقق أحد بأسباب
هدر نحو  100مليون دوالر من املال
الحالي لم يحرك
العام .حتى الوزير
ُ
امل ـلــف .لـكــن أخ ـي ـرًا أع ــاد املـســاهــم في
شركة «تاتش» وسيم منصور إحياء
القضية مــن ال ـبــاب الـعــريــض ،رافـعــا
دعوى جزائية ،أمام قاضي التحقيق
األول في بيروت ،ضد كل من :رئيس
مجلس إدارة «ميك  »2بدر الخرافي،
املــديــر ال ـعــام لـشــركــة إم ــري غــوركــان،
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة «سيتي
ديفلوبمنت» (مالكة العقار) سمير
كـ ـ ــرم ،رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــركــة
( Realty Group ACال ـش ــرك ــة الـتــي
ك ــان ــت شــري ـكــا ف ــي ال ـص ـف ـقــة) حسني
عـ ـي ــاش ،ال ــوزي ــري ــن جـ ـم ــال الـ ـج ــراح
ومحمد شقير« ،إضــافــة إلــى كــل من
ً
ً
يظهره التحقيق فاعال ومتدخال أو
محرضًا» .كما طالب املدعي بإدخال
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـم ـث ـل ــة بـهـيـئــة
القضايا فــي دع ــوى «ص ــرف النفوذ
والرشوة وإســاءة استعمال السلطة
وتبييض األموال» التي ّ
قدمها.
ّ
ف ــي  13ت ـم ــوز  ،2018وقـ ـع ــت شــركــة
«تاتش» عقد إيجار مبنى جديد مع
شركة «سيتي ديفلوبمنت» ،بقيمة
 6.4م ــاي ــن دوالر ل ـل ـس ـنــة األول ـ ــى،
على أن ترتفع قيمة اإليجار بنسبة
ّ
 1.5فــي املـئــة سـنــويــا ،بما ُيـشــكــل ما

دوالر
مجموعه  68مليونًا و 500ألف ّ
خالل  10سنوات (يمكن بعدها فض
العقد بدون تعويضات).
ل ــم ي ـكــن امل ـب ـنــى م ـن ـج ـزًا ع ـنــدمــا بــدأ
الـ ـتـ ـف ــاوض ب ـش ــأن ـ ّـه (عـ ـل ــى ال ـع ـظ ــم).
لـكــن «ت ــات ــش» تـكــفـلــت بــإن ـجــازه من
خ ــال عـقــد مــع شــركــة  SEGوصـلــت
قـيـمـتــه إل ــى  22.6مـلـيــون دوالر .لم

ُشركتان أنشئتا
قبيل توقيع
عقد اإليجار
وحصلتا على 22
مليون دوالر بضمانه!
كلفة إيجار المبنى
زادت  58في المئة
عن سعر السوق

ُيـ ـحـ ـس ــم هـ ـ ــذا املـ ـبـ ـل ــغ مـ ــن اإلي ـ ـجـ ــار،
بـ ــل عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس س ــاه ــم فـ ــي رف ــع
ً
قيمة املبنى .فـبــدال مــن أن تستأجر
الشركة العقار بوصفه غير منجز،
دف ـعــت ثـمــن إن ـج ــازه ث ــم اسـتــأجــرتــه
ب ـع ـقــد «( »Core and Shellامل ـب ـنــى
مـنـجــز مــع األق ـس ــام امل ـش ـتــركــة ،على
ُ
أن تترك املساحات الداخلية لتنجز
م ــن قـبــل امل ـس ـتــأجــر) .فــدفـعــت فــارقــا

ال حصانة للوزراء عن أعمالهم الجرمية
من َ
املدعى عليهم في القضية وزيران ،محمد شقير
وجمال الجراح ،وهما من حيث املبدأ كانا يتمتعان
بالحصانة املستمدة من مركزيهما ،لكن الوكيل القانوني
لوسيم منصور يعتبر في شكواه أنه من ّ
البي أن األفعال
املدعى بهما بحقهما ال تشملها الحصانة الدستورية.
وهذا ما يتحصل بوضوح كلي من األحكام الصادرة عن
محكمة التمييز وقد ذهبت في اتجاهني:
اتجاه أول وهو الحكم الصادر في قضية شاهي
برصوميان ،حيث وضعت املحكمة في عام 1999
اختصاص القضاء العدلي بأنه يبقى قائمًا ملالحقة
الوزراء عن األفعال الجرمية املرتكبة منهم في معرض
ممارسة وظيفتهم الوزارية ما لم يعمد املجلس النيابي
إلى وضع يده عليها .ولهذه الغاية ،استندت محكمة
التمييز بشكل خاص إلى التعابير املستعملة في النص
الفرنسي للمادة  70من الدستور وهو النص األصلي
الذي وضع فيه قبل ترجمته إلى العربية وقبل تعديله
سنة  ،1990حيث جاء ما حرفيته أنه يحق ملجلس النواب
اتهام الوزراء على خلفية الخيانة العظمى أو اإلخالل
بواجبات الوظيفة .وقد دعمت املحكمة قرارها باإلشارة
إلى نص املادة  60املتصلة بحصانة رئيس الجمهورية
حيث جاء في النصني الفرنسي والعربي ما حرفيته« :ال
يمكن اتهامه (أي رئيس الجمهورية) إال من قبل مجلس
النواب» .وبذلك ،أقرت محكمة التمييز بوضوح كلي مبدأ
عدم حصرية صالحية االتهام واالختصاص ،بمعنى

أنه يكون بإمكان القضاء العادي محاكمة الوزراء ما لم
يتدخل املجلس النيابي التهامهم أمام املجلس األعلى
ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
واتجاه ثان هو االتجاه الذي انتهت إليه الهيئة العامة
ملحكمة التمييز في قضية االدعاء ضد الوزير السابق
فؤاد السنيورة حيث ّقررت بتاريخ  2000/10/27وجوب
التمييز بني األعمال املرتكبة من الوزراء وفق طبيعتها،
وتحديدًا فيما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالوظيفة
ّ
الوزارية .وقد تمثل ذلك من خالل التفرقة بني فئتني من
األفعال التي يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الوزراء
والوزراء .الفئة األولى وهي التي تندرج تحتها األفعال
ّ
الناجمة عن اإلخالل بالوظيفة أو الخيانة العظمى،
ّ
وتشملها الحصانة الدستورية وتعود صالحية االتهام
فيها للمجلس النيابي واختصاص النظر بها للمجلس
ّ
األعلى وهي تشمل األعمال «املتصلة بصورة مباشرة
ّ
ّ
الوزارية» والتي تتعلق
القانونية
بممارسة الوزير ملهامه
ّ
«بالطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزاريةّ
ّ
ّ
فتضم األفعال
كما هو ّ مقرر في القوانني»ّ .أما الفئة الثانية،
ّ
ّ
التي تؤلف كافة الجرائم األخرى ،ويعود اختصاص النظر
ّ
الجرمية املرتكبة
فيها للقضاء العادي ومنها «األعمال
من الوزير في «معرض» ممارسته ملهامه ،أو في حياته
ّ
الخاصة ،واألفعال املرتكبة منه ذات ّ
ّ
الجرمية
الصفة
ّ
ً
الفاضحة والتي تؤلف تحويال للسلطة عن طريق إحالل
ّ
الخاصة مكان املصلحة ّ
العامة.
املصلحة

بــاإلي ـجــار ُي ـق ــدر ،بـحـســب حـســابــات
الشركة ،بـ 58في املئة ،من دون األخذ
فــي االعـتـبــار أن «مـيــك  »2هــي التي
أن ـجــزت املـبـنــى بــأمــوال ـهــا .وإضــافــة
إلى ذلك ،لم يتم التمييز بني إيجار
ال ـط ــواب ــق الـسـفـلـيــة وب ــن ال ـطــوابــق
األرضـيــة ،بما يتعارض مــع تقارير
الخبراء الذين عاينوا املبنى.
من املالحظات املشار إليها في نص
الدعوى أن «مجموع بــدالت اإليجار
ع ـلــى مـ ــدى  10سـ ـن ــوات ت ـب ـلــغ 68.5
مليون دوالر ،أي املبلغ نفسه الــذي
ُح ــدد ثمنًا للبيع الح ـقــا .بمعنى أن
بدل إيجار مبنى قيد اإلنجاز وصل
إلى نحو  10في املئة من ثمن مبيعه
ب ـع ــد إنـ ـ ـج ـ ــازه ،وه ـ ــي ن ـس ـبــة طــائ ـلــة
تتجاوز ستة أضعاف وضع السوق
(مــن دون احتساب املبلغ الــذي ُدفــع
إلن ـجــازه) .كــذلــك ،كــان الفتًا أن «عقد
اإليـجــار لــم يحظ بموافقة الجمعية
الـعـمــومـيــة ل ــ«م ـيــك  »2وال بـمــوافـقــة
دي ــوان املـحــاسـبــة ،كـمــا لــم يثبت قط
موافقة لجنة املالكني عليه».
فصل جديد في القضية فتحه محمد
ّ
شقير بعد تسلمه حقيبة االتصاالت
خـلـفــا ل ـل ـجــراح .ف ــي  31ت ـمــوز ،2019
ت ــم تــوق ـيــع ع ـقــد ال ـب ـيــع ب ــن «سـيـتــي
ديفلوبمنت» و«م ـيــك  .»2وق ــد ُحــدد
ثمن املبيع ب ـ  68مليونًا و 600ألف
دوالر (كـلـفــة اإلي ـجــار ل ــ 10س ـنــوات).
ُّ
كما اتفق على دفع  23مليونًا و600
أل ــف دوالر ف ــور تـ ُـوقـيــع الـعـقــد ،فيما
الــدفـعــات الباقية قـ ّـسـمــت على ثالث
ُ
دف ـ ـعـ ــات ( 15مـ ـلـ ـي ــون دوالر ت ــدف ــع
ب ـت ــاري ــخ  15ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ألعـ ــوام
 2020و 2021و ،2022ويضاف إليها
فوائد بقيمة  5.1ماليني دوالر).
وفـيـمــا ج ــاء ف ــي عـقــد الـبـيــع أن عقد
اإليـجــار ُيعتبر مفسوخًا ابـتــداء من
تــوقـيـعــه ال ـحــاصــل فــي  31ت ـمــوز ،لم
ت ـتــم اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى كـيـفـيــة اسـ ـت ــرداد
املـ ـب ــال ــغ الـ ـت ــي تـ ــم ت ـس ــدي ــده ــا سـلـفــا
س ـ ـ ــواء الس ـت ـك ـم ــال الـ ـعـ ـق ــار أو ب ــدل
إيـ ـج ــار ال ـس ـن ــة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي ب ــدأت
فــي  ،2019/4/1والـبــالــغ  6.4ماليني
دوالر .علمًا أن «مـيــك  »2اسـتـفــادت
مــن اإلي ـجــار عمليًا مــدة  4أشـهــر من
أصـ ــل س ـن ــة ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ــا دف ـعــت
قيمة إيجار األشهر الـ  8املتبقية من
السنة والبالغ ثمنها  4.267ماليني
دوالر ،م ــن دون االسـ ـتـ ـف ــادة مـنـهــا.
وبحسب ،نص الدعوى لم يتم إيجاد
أي مستند يثبت مطالبة «مـيــك »2
باستعادة ّ
أي من هذه املبالغ.
ّ
ُ
وبالتالي ،إذا جمعت املبالغ املسددة
ف ـع ـل ـيــا ،فـ ــإن ث ـمــن ال ـع ـق ــار ي ـك ــون قد
ّ
بلغ  100.567مليون دوالر ،مــوزعــة
كــالـتــالــي :ثمن املبيع فــي عقد البيع
 68.6مليون دوالر ،الفوائد املحددة
فــي العقد  5.1ماليني دوالر ،املبالغ
املـ ـ ـس ـ ــددة الس ـت ـك ـم ــال امل ـب ـن ــى 22.6
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،امل ـ ـبـ ــالـ ــغ امل ـ ـسـ ــددة
ب ـم ــوج ــب ع ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار ع ــن ال ـف ـتــرة
الالحقة للعقد  4.267ماليني دوالر.
فـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،يـ ـخـ ـل ــص ال ــوكـ ـي ــل
ال ـق ــان ــون ــي مل ـن ـص ــور ،امل ـح ــام ــي ن ــزار
صــاغـيــة ،فــي الــدعــوى املــرفــوعــة أمــام
الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـجـ ــزائـ ــي ،إلـ ـ ــى أن إبـ ـ ــرام
َ
صفقتي اإلي ـجــار واسـتـكـمــال املبنى
ترافق ّمع هندسات قانونية ومالية،
يستشف منها وجــود إرادة بضمان
ت ـق ـس ـيــم الـ ــربـ ــح الـ ـن ــاج ــم عـ ــن هــذيــن
العقدين على مجموعتني مختلفتني:
األولى تتمثل بآل كرم ،مالكي شركة
«س ـي ـت ــي دي ـف ـل ــوب ـم ـن ــت» ،وال ـث ــان ـي ــة
ت ـت ـم ـث ــل بـ ـحـ ـس ــن عـ ـ ـي ـ ــاش ب ـص ـف ـتــه
الشخصية أو بصفته اسمًا مستعارًا
ألشخاص معينني.

ً
 100مليون بدال من  22مليونًا
وهذه الخالصة يتوصل لها صاغية
من الوقائع التالية:
ت ـ ــأس ـ ـي ـ ــس ش ـ ــرك ـ ـت ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت
ن ـف ـس ــه ق ـب ـي ــل إب ـ ـ ـ ــرام عـ ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار
( ،)2018/4/26وهما تحديدًا :شركة
 AC Realtyاملـ ـمـ ـل ــوك ــة مـ ــن حـســن
ّ
عياش وشركة  1526 BCاململوكة من
نبيل كرم (تأسست في .)2018/5/2
ُضـ ـ ـم ـ ــان ب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار ل ـل ـش ــرك ـت ــن
امل ـن ـشــأتــن حــدي ـثــا ل ـض ـمــان اقـتـســام
املنافع غير الشرعية بني املجموعات
ّ
يتحصل
املعنية بالصفقة .وهــذا ما
مــن خــال محضر صــدر عــن مجلس
إدارة ش ــرك ــة  AC Realtyب ـتــاريــخ
 ،2018/5/24ح ـي ــث ت ـم ــت امل ــواف ـق ــة
على حـصــول قــرض مــالــي بالتكافل
مع شركة  1526 BCطويل األجل من
فــرنـسـبـنــك بقيمة  22مـلـيــونــا و174
أل ــف دوالر أمـيــركــي لـتـمــويــل عملية
ش ـ ــراء ال ـب ـلــوكــن  Bو ،Cف ــي مـقــابــل
التنازل ملصلحة فرنسبنك عن 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.
ُيفهم مــن ذلــك أن الشركتني أنشئتا
ق ـب ــل ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ع ـق ــد اإليـ ـج ــار
وبمناسبة الـتـفــاوض عـلـيــه ،بحيث
ُ
اســت ـخــدم ـتــا كـ ـ ــأداة ل ـض ـمــان حـقــوق
الـ ـف ــرق ــاء امل ـع ـن ـيــن بــال ـص ـف ـقــة .وم ــن
ّ
ش ـ ــأن ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر أن ي ـش ــك ــل شـبـهــة
ع ـلــى ح ـص ــول ش ــرك ــة  ACاملــؤسـســة
بمناسبة هذا العقد على أرباح طائلة
ّ
من دون ّ
مبرر .وما يعزز ذلك هو أن
ّ
شركة  ACليس لها أي رصيد خاص
فــي لبنان ولــم تقدم أي رأسـمــال ،بل
إن ـهــا اسـتـخــدمـ ّـت عـقــد اإلي ـج ــار ذات
الـ ـب ــدالت امل ـضــخ ـمــة لـلـحـصــول على
القرض من فرنسبنك لشراء العقار.
أي أن رأسمالها الــوحـيــد للحصول
عـلــى ق ــرض بقيمة  22مـلـ ّيــون دوالر
وش ــراء نـصــف الـعـقــار تـمــثــل فــي أمــر
واح ــد ،هــو صفقتا اإلي ـجــار (بقيمة
تـتـجــاوز  68مـلـيــون د.أ) واستكمال
املـبـنــى (بـقـيـمــة ت ـت ـجــاوز  23مليون
ً
ّ
دوالر) .وهذا األمر إنما يشكل دليال
قاطعًا على إب ــرام الصفقة ملصلحة
هذه املجموعة بشكل خاص.
مــن الثابت أن تحديد قيمة القرض
دوالر ل ـش ــراء املبنيني
بـ ـ ّ 22مـلـيــون ّ
يؤشر إلى أنه يمثل القيمة الحقيقية
لهما قبل استكماله على نفقة شركة
«ميك  ،»2طاملا أنه لم يكن لشركة AC
أي رأس ـمــال فــي األس ــاس ول ــم يثبت
اس ـت ـخــدام ـهــا أي مـبـلــغ إض ــاف ــي في
هذا الخصوص ،وعلمًا أن املبنى لم
يكن منجزًا آن ــذاك .وه ــذا األم ــر إنما
يكشف اإلج ـحــاف الـحــاصــل فــي حق
ال ــدول ــة س ـ ــواء ف ــي ع ـقــد اإليـ ـج ــار أو
ف ــي عـقــد الـبـيــع الح ـق ــا ،حـيــث دفـعــت
فـ ــي ال ـح ــال ـت ــن أض ـ ـعـ ــاف مـ ــا عـلـيـهــا
دفـ ـع ــه .وه ـ ــذا م ــا ي ـم ـكــن ال ـت ــأك ــد منه
مــن مراجعة عقد الـقــرض املـبــرم بني
الشركتني وفرنسبنك.

كرم ّ
«يتبرع» لعياش بـ 23مليون
دوالر!

أث ـن ــاء ان ـع ـقــاد مـجـلــس إدارة شــركــة
«سـ ـيـ ـت ــي ديـ ـفـ ـل ــوبـ ـمـ ـن ــت» ،ب ـت ــاري ــخ
 ،2018/7/11ت ـم ــت امل ــوافـ ـق ــة عـلــى
َ
إدخ ـ ـ ـ ــال ش ــرك ــت ــي  BC 1526وAC
 Realty Groupضـمــن عـقــد الـتــأمــن
املمنوح من ِقبلها لفرنسبنك (رهنية
ال ـع ـق ــار مل ـص ـل ـحــة امل ـ ـصـ ــرف) بـحـيــث
تـضـ ّـمــن جـمـيــع امل ـبــالــغ املـتـ ّ
ـوجـبــة أو
سـتـتـ ّ
ـوجــب ّ
بذمتهما تـجــاه مصرف

فــرن ـس ـب ـنــك ،واملـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ب ـث ـمــن ش ــراء
البلوكني  Bو .Cواملفارقة أن تسجيل
مـحـضــر مـجـلــس اإلدارة ه ــذا حصل
فــي  2018/7/12أي قـبــل ي ــوم واحــد
من توقيع عقد اإليجار الحاصل في
.2018/7/13
فماذا يعني أن تتحمل هذه الشركة
تـســديــد ال ـق ــرض ال ــذي استحصلت
عليه شركتان أخــريــان لـشــراء عقار
منها؟ وماذا يعني أن يربط التوقيع
على العقد بــأن تتحمل هــي ضمان
هذا القرض تجاه املصرف؟ فكأنها
تقبض ثـمــن الـعـقــار لـتـعــود وتـســدد
قـيـمـتــه لـلـبـنــك أو كــأنـهــا تـتـفــرغ عن
الـعـقــار لـقــاء ال ش ــيء .وه ــذا األم ــر ال
يـمـكــن شــرحــه وال تـفـسـيــره إال على
أن الشركة وافقت على بيع املبنيني
لـشــركـتــن ه ــي تـمـلــك إحــداه ـمــا (أي
أنها وافقت على بيع نصف املبنيني)
وت ـ ـحـ ـ ّـمـ ــل ت ـ ـسـ ــديـ ــد قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـقـ ــرض
ً
ك ــام ــا ،ك ــل ذل ــك م ــن أج ــل الـحـصــول
على عقد اإليـجــار واقتسام بدالته.
وبالنسبة إلــى صاغية ،هــذا يشكل
ً
دليال شبه قاطع على أمرين :فداحة
اإلجحاف الحاصل في عقد اإليجار
ط ــامل ــا أن ث ـم ـن ــه بـ ـل ــغ هـ ـ ــذه امل ـب ــال ــغ
ال ـطــائ ـلــة ،وال ـث ــان ــي ،دف ــع مـبـلــغ غير
مستحق للحصول على منفعة غير
م ـش ــروع ــة ،وه ــي ع ـب ــارة ع ــن تمكني
ش ــرك ــة  ACالـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ق ــرض
 22مليون دوالر ستتحمل «سيتي
ديـفـلــوبـمـنــت» مـســؤولـيــة تـســديــده،
بـفـعــل تــوسـيــع ال ـتــأمــن املـلـقــى على
ً
ع ـق ــاره ــا لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،فـ ـض ــا عــن
التنازل عن نصف ملكية البلوكني.
ويـشـيــر صــاغـيــة إل ــى أن ثـمــة واقـعــة
أخـ ــرى ذات داللـ ــة وه ــي تـتـمـثــل في
استقالة حسني عـ ّـيــاش مــن مجلس
اإلدارة وتفرغه عن أسهمه ملصلحة
آل كــرم وإب ــراء ذمـتــه .وهــذه الواقعة

أربع جرائم فساد!
بحسب نص الدعوى ،فإن األفعال التي ّأدت إلى استئجار
ثم شراء املبنى ،أسفرت عن ارتكاب أربع جرائم فساد
خطيرة تخضع للقضاء العدلي الجزائي (باإلضافة إلى
جرائم أخرى تخضع لديوان املحاسبة ولهيئة التفتيش
املركزي ومسؤوليات مدنية جسيمة على عاتق املدعى
عليهم) ،وهي اآلتية:
تحقق عناصر املادة  363من قانون العقوبات ،من خالل
إبرام عقود إيجار املبنيني واستكمالهما ثم ّشرائهما
بشكل مجحف بحق الدولة ،بصورة ّ
متعمدة وبأقل تقدير
ً
بناء على خطأ فادح وجسيم ،ما يفرض تطبيق هذه املادة.
تحقق عناصر جرم اإلهمال وإساءة استعمال السلطة
(املادة  373من قانون العقوبات) ،من خالل إهمال ّ
القيمني
على شركة «ميك  »2املطالبة باملبالغ املستحقة نتيجة
فسخ عقد اإليجار ابتداء من آخر تموز  ،2019والبالغة ما
ً
ّ
يقارب  4.267ماليني دوالر ،ما يشكل جرم إهمال عمال
بهذه املادة.
تحقق عناصر صرف النفوذ والرشوة (املادة  357واملادة

إنما تعني أمرين )1( :دمج شركات
 ACو BCوسـ ـيـ ـت ــي دي ـف ـل ــوب ـم ـن ــت
بشكل كــامــل ملصلحة آل ك ــرم ،و()2
إب ــراء ذم ــة عـيــاش واملـجـمــوعــة التي
تختفي وراء ه بــالـكــامــل بـمــا يعني
إب ـ ـ ـ ــراء ذمـ ـتـ ـه ــا م ـ ــن تـ ـس ــدي ــد ق ــرض
فرنسبنك بالكامل.
وفيما يؤكد هذا األمر إنشاء الشركة
لغاية واحدة وهي تغطية الحصول
على املنفعة غير املشروعة الناتجة
عن عقد اإليجار ،فإن توقيت تسجيل

 352من قانون العقوبات) ،حيث تثبت األدلة حصول
شركة  ACعلى منفعة غير واجبة من شركة سيتي
ديفلوبمنت وذلك مقابل الحصول على عقد اإليجار،
ُويرجح أن يكون هنالك منفعة أخرى ناجمة بعد بيع
املبنيني لشركة ميك  .2ومن الواجب التقصي عن املستفيد
الحقيقي من شركة  ACومدى ارتباطه بوزير االتصاالت
وبإدارة شركة ميك .2
تحقق جرائم تبييض األموال (القانون رقم )2015/44
والتي تظهر من خالل الهندسة القانونية والعمليات التي
سبقت ورافقت العقود كلها والتي يتبني أنها لم تهدف
فقط إلى تحقيق منفعة غير مشروعة بنتيجة صرف
النفوذ والرشوة وإساءة استغالل السلطة ،بل أيضًا
إلى إخفاء هذه املنفعة غير املشروعة بمنفعة مشروعة
قوامها الحصول على القرض .وقد شكل تأسيس
َ
شركتي  AC Realty Groupو 1526 BCوعقد اإليجار
وعقد القرض محور عمليات تبييض األموال هذه كما
سبق بيانه تفصيليًا.

انتقال شركة  ACإلــى آل كــرم حصل
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع عـ ـق ــد بـ ـي ــع امل ـب ـن ـيــن
لشركة ميك  .2وهــذا املحضر ُس ّجل
فــي الـسـجــل ال ـت ـجــاري بـتــاريــخ  2آب
ُ ،2019رغــم أنــه ورد فــي املحضر أنه
نظم منذ تــاريــخ آب  .2018ولتاريخ
تسجيل ه ــذا املـحـضــر دالل ــة كبيرة،
ف ـهــو ح ـصــل ب ـعــد ي ــوم ــن م ــن إبـ ــرام
عـقــد بـيــع الـبـلــوكــن ملـصـلـحــة شــركــة
ميك  2وبالتزامن مع تسديد الدفعة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ق ـي ـم ــة ع ـق ــد ال ـب ـي ــع (23

م ـل ـي ــون دوالر)ُ .
ويـ ــرجـ ــح أن ي ـكــون
تنازل املجموعة وراء  ACعن حقها
بتملك املبنيني بالشراكة مــع شركة
 BCبعدما تقرر بيع البلوكني لشركة
ميك  2قــد تــرافــق مــع حصولها على
منفعة أخ ــرى بديلة مــن عقد البيع،
قــد تـكــون تمثلت فــي الــدفـعــة األولــى
من قيمة املبيع والبالغة  23مليون
دوالر ،وحان لها أن تنسحب من هذه
الشركة ،تاركة لـ«سيتي ديفلوبمنت»
مجمل الشركات املذكورة.

من اعتصام
أمام مبنى
«تاتش» في
وسط بيروت
(مروان
طحطح)

