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مجتمع وإقتصاد
تقرير

تبذير أموال بلدية بيروت:

 33مليون دوالر
بال قيد أو شرط
ق ـ ـ ّـررت ال ـغــرفــة األول ـ ــى ف ــي ديـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ملف
المصالحة المقترح من بلدية بيروت
ـون دوالر لمالكي
لـتـســديــد  33م ـل ـيـ ّ
الـعـقــار  320ـ ـ ال ـمــدور تعويضًا عن
استمالك غير مباشر لنحو  3349مترًا
في عام  .1972المفارقة أن سعر متر
األرض في تلك المنطقة ذات العوامل
االستثمارية األضعف في بيروت ،ال يزيد
على  5آالف دوالر في أحسن األحوال،
أي إن التعويض يفترض أال يزيد على
 16.7مليون دوالر!
محمد وهبة
تـبــذيــر األمـ ــوال وه ــدره ــا ص ــارا نمطًا
فــي بلدية ب ـيــروت .هــذه امل ـ ّـرة ستنفق
ال ـب ـل ــدي ــة  33م ـل ـي ــون دوالر م ــن أج ــل
ت ـســديــد ث ـمــن  3349م ـت ـرًا مــرب ـعــا من
العقار  320في منطقة ّ
املدور العقارية،
أي إن سعر املتر يبلغ  10آالف دوالر.
ل ـهــذا ال ـع ـقــار قـ ّـصــة طــويـلــة م ــع بلدية
بـيــروت ،بــدأت بخطأ ارتكبته البلدية
ّ
ْ
في عام  ،1972ثم جاء اليوم َمن يستغل
الخطأ لالنتفاع من أموال البلدية.

ٍّ
تعد مزمن

في الفترة التي سبقت الحرب األهلية
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،س ـ ّـج ـل ــت ب ـل ــدي ــة ب ـي ــروت
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـعــدي ــات ع ـلــى األمـ ــاك
الخاصة .لم تنفذ البلدية استمالكات

وف ـ ــق األص ـ ـ ـ ــول امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ،بـ ــل كــانــت
تستولي على الـعـقــار ثــم تـتــرك مالكه
يركض وراء هــا .ظهرت حــاالت عديدة
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،إال أن ال ـب ــارز بينها
ّ
التعدي الحاصل على العقار  320في
ّ
1972
منطقة املدور العقارية .ففي عام ّ
ـس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار يـنــفــذ
ك ــان مـجـلـ ّ
أش ـغ ــال ش ــق ط ــرق ــات ملـصـلـحــة بـلــديــة
بيروت ،وأقدم على اقتطاع  3349مترًا
من هذا العقار ،من دون أي تخطيط أو
ّ
وحولها إلــى منشآت عامة
استمالك،
«طريق ،حائط دعم.»...
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
ي ــوم ـه ــا هـ ــي ت ـث ـب ـيــت الـ ـتـ ـع ـ ّـدي الـ ــذي
ّ
يسمى «استمالك غير مباشر» كونه
ّ
ّ
يتم بالقوة خالفًا ألصــول االستمالك
ّ
ال ـعــاديــة .ول ــم يـتـحــرك املـلــف مـنــذ ذلــك
ال ــوق ــت ،ال لـجـهــة دف ــع الـتـعــويــض من
قـبــل الـبـلــديــة وال لجهة تـقــديــم دعــوى
من قبل املالك للمطالبة بحقوقه .لكن
املفاجأة كانت منذ نحو أربع سنوات
حني ّقرر مالك العقار« ،الشركة املقفلة
ل ــإن ـش ــاءات ال ـع ـقــاريــة» ،املـمـلــوكــة من
إيلي زرد وأشـقــائــه ،وتوفيق ّ
معوض
وغابريال عبود (هم أنفسهم يملكون
العقار املنشأ عليه فوروم دو بيروت)،
ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة
ّ
التعدي.
بالتعويض عن
ول ــم يـكــن مفاجئًا أن يـصــدر حـكــم عن
م ـح ـك ـمــة الـ ـب ــداي ــة ي ـم ـن ــح امل ـس ـتــدعــي
ت ـعــوي ـضــا ع ــن األمـ ـت ــار امل ـق ـت ـط ـعــة من
ال ـعّ ـقــار الـ ــذي يـمـلـكــه ،إال أن امل ـفــاجــأة
تمثلت في احتساب قيمة التعويض
باالستناد إلى تخمني خبير ّ
معي من
املحكمة ّ
يقدر سعر متر األرض في تلك
املنطقة بنحو  10آالف دوالر ،أي إن
مجموع التعويض املـحـكــوم بــه يبلغ

العقار يقع في منطقة عقارية ّ
تعد األدنى لجهة عوامل االستثمار (مروان طحطح)

 33.49مـلـيــون دوالر تـبـعــا للمساحة
املـعـتــدى عليها ،والـبــالـغــة  3349مترًا
مربعًا.

مواقف مريبة

عند هذا ّ
الحد بدأت تظهر سلسلة من

المحكمة ّ
حددت
سعر متر األرض بنحو
 10آالف دوالر

مؤشر

ماذا لو كان لبنان قرية من  100شخص؟
ل ــو ك ـ ــان ل ـب ـن ــان ق ــري ــة م ــن  100ش ـخــص،
فسيكون هناك:
ً
  49امرأة و 51رجال  40ش ـخ ـصــا مـ ـت ــزوج ــا 54 ،أعـ ـ ــزب و6مطلقني وأرامل
  48شخصًا تراوح أعمارهم بني  25و64عــامــا 19 ،شخصًا بــن  15و 24عــامــا23 ،
شخصًا أقــل مــن  15عــامــا و 10أشخاص
 65عامًا وما فوق
  10أش ـخــاص يعيشون فــي ب ـيــروت41 ،ش ـخ ـصــا ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان 12 ،شـخـصــا
فــي الـبـقــاع 16 ،شخصًا فــي الـجـنــوب و21
شخصًا في الشمال
  25رب أســرة 18 ،زوجــا وزوجــة 48 ،ابنًاوابنة 7 ،أقارب وعاملتا منزل
  81أسرة يرأسها رجل و 19أسرة ترأسهاامرأة
  87شخصًا متعلمًا 9 ،أشخاص أميني و4أشخاص يعرفون القراءة والكتابة

  62شخصًا يتعلمون في مدارس خاصة،و 38شخصًا في مدارس رسمية
  12شـخـصــا فــي مــرحـلــة الـحـضــانــة35 ،شـخـصــا ف ــي املــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة 20 ،في
املرحلة املتوسطة 16 ،في املرحلة الثانوية
و 17شخصًا في املرحلة الجامعية
  51شـخـصــا لــديـهــم تــأمــن صـحــي و49شخصًا ليس لديهم تأمني صحي
ً
ً
  73رجال عامال و 27امرأة عاملة  71موظفًا 21 ،شخصًا يعمل لحسابه7 ،مديرين ومتدرب واحد
  42شخصًا يعملون في قطاع الخدمات، 23فــي ال ـت ـجــارة 13 ،فــي الـصـنــاعــة 8 ،في
ال ـب ـن ــاء 7 ،ف ــي ال ـن ـقــل واالتـ ـ ـص ـ ــاالت 5 ،في
الزراعة وشخصان في التأمني.
امل ـص ــدر :مــديــريــة اإلح ـص ــاء امل ــرك ــزي،
فـيــديــو ب ـع ـنــوان "مـ ــاذا ل ــو ك ــان لبنان
قرية تتألف من  100شخص؟"2014 ،

املواقف املريبة واملثيرة للشكوك .فما
قامت به بلدية بيروت في هذا املجال
هو األكثر ريبة ،إذ إن مجلس البلدية
ق ـ ّـرر االم ـت ـنــاع عــن اسـتـئـنــاف ال ـقــرار،
وأص ـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرارًا ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـل ــى دف ــع
املبلغ استنادًا إلــى مصالحة تجرى
م ــع ال ـش ــرك ــة ،وذل ـ ــك ق ـبــل أن يصبح
الحكم مبرمًا .ذريعة املجلس البلدي
أنه ال مناص من تسديد هذه املبالغ
بعدما تـبـ ّـن أن الـتـعـ ّـدي ثــابــت وغير
قــابــل لـلـطـعــن ،وبــال ـتــالــي ي ـجــب دفــع
التعويض .املريب في هذا القرار أنه
كــان بــإمـكــان املجلس الـبـلــدي الطعن
في تقرير خبير التخمني واملفاوضة
ع ـل ــى دفـ ــع م ـب ـلــغ أقـ ــل ب ـك ـث ـيــر ،إذ إن
بـعــض الـخـبــراء أبـلـغــوا "األخ ـب ــار" أن
ه ــذا الـعـقــار يـقــع فــي منطقة عقارية
ّ
تعد األدنــى لجهة عوامل االستثمار

الـتــي يحتسب على أساسها السعر
س ــوق ـي ــا« .ف ـ ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـقــة ع ــوام ــل
االستثمار العام تبلغ  ،3وهي األدنى
بـ ــن املـ ـن ــاط ــق فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت؛ ف ـه ـنــاك
مـنــاطــق فـيـهــا ع ــوام ــل االس ـت ـث ـمــار ،5
ومناطق أخرى  4ومناطق  3.5و،3.25
أي إن قطعة األرض هــذه ال يمكن أن
تكون قيمتها مساوية لقيمة عقارات
املـنـطـقــة امل ــردوم ــة حــديـثــا ف ــي وســط
بيروت! ال بل إن هذا العقار هو قريب
مــن منطقة تـكــاد تـكــون غير مأهولة
سكانيًا ،بسبب قربها من الكرنتينا
حـيــث يــوجــد املـسـلــخ وأمـكـنــة آللـيــات
سوكلني ،وهي باإلجمال منطقة غير
ً
مــرغــوبــة أص ــا ،لــذلــك ف ــإن سـعــر متر
األرض فيها ال يتجاوز  5آالف دوالر،
أم ــا س ـعــر امل ـت ــر امل ـب ـنــي ف ــا يـتـجــاوز
 3000دوالر ،بـيـنـمــا ال ـق ــرار الـحــالــي

