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مجتمع وإقتصاد
اعمال اندلعت الحرب بين تجار البترول في لبنان! فعندما اشترت «ليكويغاز» أصول شركة «كورال أويل» قبل أسابيع
بمبلغ  105ماليين دوالر ،ثارت حفيظة مالكي شركة «هيبكو» ،الذين فاوضوا كورال أويل للفوز بالصفقة
وفشلوا في هذا األمر .أما كيف اندلعت «حرب الصفقات» بين مثلث كورال أويل ــ ليكويغاز ــ هيبكو ،فله ّ
قصة
أخرى تبدأ في المغرب ،مرورًا ببريطانيا ،وأخيرًا في لبنان

ّ
صفقة ليكويغاز ــ كورال تترنح

دعوى من البساتنة لحجز ممتلكات العامودي
محمد وهبة
لـ ــم تـ ـم ــر فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة عـ ـل ــى تــوق ـيــع
اتفاق أولــي تستحوذ بموجبه شركة
"ليكويغاز" على أصــول شركة "كــورال
أويــل" بمبلغ  105ماليني دوالر ،حتى
جاءت الصفعة من رئيس مجلس إدارة
شركة "هيبكو" ،بشير البساتنة ،الذي
رفــع دعــوى على "ك ــورال أوي ــل" .يطلب
ال ـب ـســات ـنــة ،ب ـن ــاء ع ـلــى ق ـ ــرار قـضــائــي
صــادر عــن القضاء البريطاني ،حجز
ممتلكات وأص ــول محمد الـعــامــودي
الـ ــذي يـمـلــك شــركــة "ك ـ ــورال أوي ـ ــل" في
ل ـب ـنــان .خـلـفـيــة ه ــذا ال ـق ــرار الـقـضــائــي
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ،أن ال ـ ـع ـ ــام ـ ــودي اشـ ـت ــرى
شحنات بترول من البساتنة ،لكنهما
اختلفا على السعر ،ما دفع األخير إلى
رفع هذه الشكوى التي جاءت في وقت
ك ــان فـيــه ال ـع ــام ــودي يـسـعــى إل ــى بيع
كورال أويل إلى ليكويغاز.
واملعروف أن شركة كــورال أويل كانت
شــركــة بريطانية مملوكة مــن «شــل»،
تأسست عام  ،1926ثم انتقلت ملكيتها
إلى مستثمرين لبنانيني ،ومن بعدها
بيعت إلى مجموعة العامودي بقيمة

البساتنة سعى
إلى شراء كورال أويل بهدف زيادة
ّ
حصته السوقية
ً
ت ــزي ــد ق ـل ـي ــا ع ـل ــى  5م ــاي ــن دوالر،
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت بـ ـح ــوزة الـ ـع ــام ــودي إل ــى
ال ـ ـيـ ــوم .ولـ ـ ــدى الـ ـع ــام ــودي مـجـمــوعــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات؛ ب ـي ـن ـه ــا شـ ــركـ ــة ن ـفــط
لـلـخــدمــات الـبـتــرولـيــة فــي الـسـعــوديــة،
وش ــرك ــة «الس ــام ـي ــر» الـبـتــروكـيـمــاويــة
فـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب ،ومـ ـصـ ـف ــاة ت ـك ــري ــر نـفــط
ف ــي املـ ـغ ــرب أيـ ّـض ــا ،وش ــرك ــة ن ـفــط في
ال ـس ــوي ــد ...لـكــنــه أص ـيــب بــأزمــة مالية
بعدما ّ
تبي أن عليه ضرائب مستحقة

العامودي ّ
قرر أن تكون الصفقة من نصيب ليكويغاز (أرشيف ــ بالل جاويش)

للسلطات املغربية وديــونــا بمليارات
الدوالرات ،دفعته إلى تصفية وتسييل
بعض موجوداته ،من بينها «كورال».
غ ـي ــر أن ال ـ ـخـ ــاف ال ـ ـ ــذي ان ـف ـج ــر بــن
الـبـســاتـنــة وب ــن شــرك ـتــه ف ــي امل ـغــرب،
"ف ـ ّـج ــر" الـصـفـقــة ال ـتــي عـقــدتـهــا ك ــورال
أويل مع شركة ليكويغاز ،اململوكة من
األش ـق ــاء أوس ـك ــار وإدغـ ــار وأنـطــونـيــو
ّ
يمني.

بـعــض رج ــال األع ـم ــال ي ـقــولــون إن ما
حـصــل بــن ال ّـبـســاتـنــة وال ـع ــام ــودي ال
ي ـجــب أن ي ــؤث ــر ع ـلــى ال ـص ـف ـقــة ،إذ إن
الـحـجــز الـقـضــائــي عـلــى الـشــركــة التي
يملكها العامودي في املغرب ال يجب
أن يـشـمــل ال ـشــركــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا في
لبنان ،إذ إن ملكيته في املغرب ليست
لــه وحـ ــده ،بــل هــو امل ـســاهــم الــرئـيـســي
ف ـي ـهــا ،فـيـمــا ش ــرك ــة ك ـ ــورال أويـ ــل هي

ملكية مستقلة ومنفصلة .ويـقــال إن
النفوذ السياسي كان له أثر واسع في
الحجز القضائي "الــذي قــد ال يستمر
خالل األسابيع املقبلة".
في املقابل ،يقول أحد تجار النفط إن
مــا ق ــام بــه الـبـســاتـنــة ال يمكن وضعه
فـ ــي م ـح ـت ــوى أو م ـض ـم ــون مـخـتـلــف
ع ــن ال ـص ـف ـقــة الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـس ـعــى إل ــى
إتـمــامـهــا ملـصـلـحـتــه .فــالـبـســاتـنــة كــان

يسعى إلــى ش ــراء ك ــورال أوي ــل لــزيــادة
ح ـ ّـص ـت ــه ال ـس ــوق ـي ــة ب ـم ــا ي ـج ـع ـلــه فــي
املرتبة األولــى بــن تجار النفط ،وهو
كــان يـعـ ّـول على معالجة الـخــاف مع
العامودي من خــال االستحواذ على
كـ ـ ــورال أويـ ـ ــل ،إال أن ال ــري ــاح ل ــم تجر
بـمــا يشتهيه ،بــل راح ــت الـصـفـقــة في
اتجاه ليكويغاز ،لكن الدهشة أصابت
ال ـب ـســات ـنــة ع ـنــدمــا ت ـب ـ ّـن ل ــه أن سـعــر

متابعة

ّ
ّ
مشروع «تمتين» السكني يواجه دعاوى قضائية
فيفيان عقيقي
ّ
بعد أقــل من شهر على نشر تحقيق
ّ
ف ــي "األخ ـ ـبـ ــار" ع ــن ج ـم ـعــيــة "تـمـتــن"
واملشروع السكني (مشروع بعبدات
السكني إلــى الــواجـهــة م ـجـ ّـددًا :شقق
ل ـل ـب ـي ــع ب ـ ــا أرض وال ت ــراخـ ـي ــص/
http://www.al-akhbar.com/
 ،)266842/nodeحـصـلــت ت ـط ــورات
عـ ـ ـ ّـدة زادت األم ـ ـ ــور غ ـم ــوض ــا .ف ـهــذه
ال ـج ـم ـع ـيــة س ـب ــق أن أع ـل ـن ــت نـيـتـهــا
ّ
إلقــامــة مـشــروع فــي محلة بسفرين -
الزاهرية في بعبدات ،وعرضت بيع
املتر املربع بسعر  850دوالرًا أميركيًا
مع تسهيالت مختلفة ،بحجة تمكني
الشباب من تملك شقة ،وقامت بحملة
دعائية مكثفة في املنت وكسروان ،إال
أنها اضطرت إلى وقفها بعد شكوى
ضدها أمام مديرية حماية املستهلك
في وزارة االقتصاد ،لكون الجمعية
لم تحصل على علم وخبر من وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال تـمـتـلــك األرض الـتــي

تــزعــم أن مـشــروعـهــا سـيـقــوم عليها،
وكذلك لم تستحصل على التراخيص
الالزمة للمباشرة باملشروع ،وأيضًا
لم تبرم عقودًا مع مصارف لتسهيل
حـ ـ ـص ـ ــول امل ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــروض
ّ
سكنية بحسب ما جاء في حملتها.
ففي التطورات الحاصلة ،استحصلت
ّ
الجمعية على العلم والخبر من وزارة
ّ
ال ــداخ ـل ــي ــة وال ـب ـل ــدي ــات يـحـمــل الــرقــم
 ،2259ونقلت املشروع من بسفرين –
ّ
الزاهرية (املــن) إلى منطقة قرصون
ّ
(بـعـبــدا) ،بحسب مــا تــؤكــد رئيستها
م ــاغ ــدا شـ ــاال ،وب ـ ــدأت الـتـحـضـيــرات
لــاسـتـحـصــال عـلــى ال ـتــراخ ـيــص في
نفسها
املوقع الجديد ،إال أن الجمعية
ّ
ّ
قضائية بحق
تــواجــه ثــاث دع ــاوى
رئـيـسـتـهــا شـ ــاال وأن ـ ـطـ ــوان س ـعــادة
ً
(الذي عمال سابقًا وسيطًا ماليًا لدى
الجمعية) ،بتهم االحتيال وتبييض
األموال وسرقة أثر أدبي.
الــدعــوى األول ــى ّ
مقدمة أم ــام النيابة
ّ
ّ
االستئنافية فــي جبل لبنان
العامة

ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي دان ـ ـ ــي ش ــراب ـي ــه،
م ــن امل ـحــامــي شــربــل ش ـ ـ ّـواح بصفته
رئـ ـي ــس ج ـم ـعـ ّـيــة " "CR Groupض ـ ّـد
أنـطــوان سعادة بصفته مدير شركة
 LIFAوماغدا شالال بصفتها مديرة
ج ـم ـع ـ ّـيــة ت ـم ـت ــن ،ب ـت ـه ـمــة االح ـت ـي ــال
بـ ـم ــوج ــب امل ـ ــادت ـ ــن  655و 656مــن
قــانــون الـعـقــوبــات ،وســرقــة أثــر أدبــي
بموجب املــادتــن  85و 68مــن قانون
ح ـمــايــة امل ـل ـكـ ّـيــة ال ـف ـك ـ ّ
ـري ــة واألدبـ ـ ّـيـ ــة،
وذل ـ ــك ب ـس ـبــب "س ــرق ــة سـ ـع ــادة فـكــرة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـس ـك ـن ــي م ـ ــن ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة
األول ــى التي سبق أن عمل معها في
فـتــرة سابقة واستحصل منها على
ّ
كـ ــل الـ ــدراسـ ــات امل ــال ـ ّـي ــة وال ـه ـنــدسـ ّـيــة
ّ
والقانونية العائدة له لتأمني األموال
من املصارف لشراء األرض ،فانفصل
عـنـهــا ب ـعــد أش ـه ــر ع ــارض ــا امل ـش ــروع
عـلــى الـجـمـعـ ّـيــة الـثــانـيــة لـلـسـيــر ب ــه".
وبـعــد إحــالــة ال ــدع ــوى عـلــى املباحث
ال ـج ـن ــائ ـ ّـي ــة ،ت ـغـ ّـي ـبــت شـ ــاال وح ـضــر
سـ ـ ـع ـ ــادة ووقـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى تـ ـع ـ ّـه ــد ب ـع ــدم

استعمال الفكرة والنصوص العائدة
لها.
مقدمة أمــام ّ
الثانية ّ
ّ
املدعي
الــدعــوى
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي سـمـيــر
ح ـم ــود ،م ــن امل ـح ــام ــي ش ــرب ــل شـ ـ ّـواح
االحتيال
ضد سعادة وشالال ،بتهمة
ّ
الـ ـع ــام واإلع ـ ــان ـ ــات الـ ـك ــاذب ــة وغ ــش
الزبائن وتبييض األم ــوال ،ويستند
ّ
ً
فـيـهــا أوال إل ــى أن الـجـمـعـ ّـيــة نـشــرت
إع ــان ــات كــاذبــة عــن م ـشــروع شــروق
قـبــل استحصالها عـلــى عـلــم وخـبــر،

يوجد ثالث
ّ
ّ
دعاوى قضائية بحق
سعادة وشالال

ّ
ّ
السكنية
ثانيًا إلى أن إنشاء املشاريع
ّ
ال ي ــدخ ــل ض ـم ــن أهـ ـ ـ ــداف ال ـج ـم ـعــيــة
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى ملـ ـس ــاع ــدة ال ـح ــرف ـي ــن
والصناعيني اليدويني ودعــم العمل
الـ ـي ــدوي وال ـح ــرف ــي ون ـش ــر الـتــوعـيــة
ّ
الوطنية ،وتحفيز وتشجيع املشاريع
ّ
ّ
الصغيرة لألعمال الحرفية واليدوية
ال ـت ــي ت ــرم ــز إلـ ــى ال ـ ـتـ ــراث ال ـل ـب ـنــانــي.
ثــال ـثــا ل ـع ــدم ج ـ ــواز تـنـفـيــذ م ـشــاريــع
ّ
ّ
جمعية دون مرسوم
سكنية من قبل
ج ـم ـهــوري أو مــرســوم مــن الحكومة
ّ
ّ
جمعية ذات
اللبنانية يعطيها صفة
ّ
ّ
ّ
منفعة عامة حتى ال يتم التهرب من
الـ ـض ــرائ ــب ،وهـ ــو م ــا ل ــم تستحصل
عـلـيــه "ت ـم ـتــن" .راب ـعــا ل ـكــون التعاقد
غير واض ــح مــع بنك "مـصــر ولبنان"
الذي ورد اسمه على اإلعالنات والذي
ن ـفــى وجـ ــود أي ع ـقــد م ــع الـجـمـعـ ّـيــة.
خــام ـســا ل ـك ــون ش ــرك ــة  LIFAاملــالـ ّـيــة
ّ
مسجلة فــي مـصــرف لـبـنــان ،ما
غـيــر
الوساطة
بأعمال
القيام
من
يمنعها
ّ
ّ
ّ
التعهد املوقع
املالية .سادسًا ملخالفة

