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تراث وآثار
يشتريك يا بيروت؟
من
ِ

ّ
العاصمة معروضة للبيع .وثمة توجه إلى البيوت القديمة
(تراثية كانت أو ال) بغية شرائها وهدمها الستبدالها بأبراج
عالية ترتفع بحسب تصنيف املناطق .والسماسرة يجوبون
الشوارع ويطرقون األبواب بحثًا ّ
عمن يبيع
جوان فرشخ بجالي
ّ
«مطلوب أرض في بيروت؟ في أي منطقة؟
م��ع مستأجرين أم ب��دون�ه��م؟ ال�ب�ن��اء قديم
تراثي له حديقة ،أم بناية قديمة؟» ،أسئلة
ّ
�ارات ف��ي بيروت
ي �ع��ده� ّ�ا س �م� ّ�اس��رة ال �ع �ق� ُ
روت�ي�ن��ي��ة ،لكنها ف��ي ال��واق��ع ت�ب��رز الخطر
ال��داه��م على البيوت القديمة .فمع غياب
ّ
ّ
تتوجه
املبنية باتت األنظار
العقارات غير
صوب البيوت القديمة بوضوح.
س �م��اس��رة ال� �ع� �ق ��ارات ،ص� �غ ّ��ارًا ك ��ان ��وا أو
ك�بّ��ارًا ،يعملون بطريقة منظمة ّودؤوبة.
ك� ��ل م �ن �ه��م ي �ع��رف وظ �ي �ف �ت��ه ،وك � ��ل يعرف
عمولته ،والكل يعمل باجتهاد للحصول
على مبتغاه .أحمد (اس��م مستعار) وهو
من السماسرة الكبار في العاصمة يشرح
ك �ي �ف �ي��ة ال� �ع� �م ��ل« :ه � �ن ��اك وس � �ط ��اء صغار
ع�م�ل�ه��م ال �ي��وم��ي ي�ق�ض��ي ب��ال �ت� ّ
�وج��ه نحو
األحياء القديمة في املناطق ،التي أعطى
التنظيم امل��دن��ي ال�ح��ق ف��ي االرت �ف��اع فيها
ببنايات شاهقة .فيجولون في الشوارع،
ويدخلون بيوت املالكني ،ويبدأون بإقناع
أصحاب البيوت ببيعها ،وللوصول إلى
ّ
عملية ضغط جماعي،
مبتغاهم ّيمارسون
ت�ب��دأ ب��ال�ب��ق��ال (ال ��ذي ل��ه ع�م��ول��ة إذا جرت
الصفقة) وتنتهي بالجار ليقنعوهم ببيع
بيوتهم .وإذا كان السكان من املستأجرين
بحسب القانون القديم لإليجارات ،يجري
ال�ت�ف��اوض معهم ملعرفة امل�ب��ال��غ املطلوبة
ل�ل�خ�ل� ّ�و .وع�ل��ى أس��اس ه��ذا ال�ع�م��ل ّ
األولي
يجري تصنيف العقارات ،فحينما يصل
إلينا ال�ت� ّ�ج��ار ي�ك��ون لدينا ف�ك��رة واضحة
ع��ن ك��ل م�ن�ط�ق��ة ،وع��ن األس �ع��ار املتداولة،
وع ��ن امل�ه�ل��ة ال��زم�ن� ّ�ي��ة ال�ت�ق��ري�ب� ّ�ي��ة لتسليم
العقار نظيفًا ليبدأوا العمل».
ه��ؤالء السماسرة ،الذين يعرفون شوارع
العاصمة ككفوف أي��دي�ه��م ،يجلسون في
م�ك��ات��ب بسيطة ج �دًا ،أو ح�ت��ى ف� ّ�ي محال
ذات اختصاصات ًوهمية ،كاملعلم أحمد
(اسم مستعار) مثال ،الذي «يبيع» بيروت
ّ
نسائي ل��م تدخله سيدة
م��ن محل حالقة ّ
م �ن��ذ ع � �ق ��ود! ول � �ك ��ن ال� �غ� �ب ��ار والطاوالت
القديمة ال تمنع من التداول بأرقام عالية
ج �دًا« .قطعة في البسطة نحو  2000متر

االبراج تحاصر البيوت
القديمة (كارول كرباج)

ّ
ـ 15م�ل�ي��ون دوالر! ّ رق ��م قد
ي �ق��در ث�م�ن� ّه��ا ب� � ّ
يبدو خياليًا ،ولكن السماسرة يؤكدون أن
التعامل يجري حاليًا على هذا األساس،
فالعقار يقع على تقاطع ط��رق ،وبحسب
«ال �ت �ق �س �ي��م» ي�م�ك��ن االرت � �ف ��اع ب �ب �ن��اي��ة ّ من
 18ط ��اب �ق ��ًا»! أم ��ا ع ��ن ال �ب �ي��وت املصنفة،
ف �ي �ش��رح��ون ع �م �ل �ي��ة ال �ب �ي ��عً ،ح �ي��ث يقول
أح��ده��م ،القصور القديمة ع��ادة م��ا تكون
تتبع ل�ه��ا ح��دائ��ق ،وال�ع�م��ل ي�ج��ري حاليًا
املحافظة على البيوت بعد استثمار
على
ً
الحديقة كاملة ،بحيث يصبح على العقار
�ال ب �ح �س��ب التصنيف،
م �ب �ن �ي��ان ،ب ��رج ع � � ٍ
ب�م�ح��اذاة ال�ب�ي��ت ال �ت��راث��ي .وه ��ذا م��ا جرى
ف��ي األش��رف �ي� ّ�ة ،وف��ي ش ��ارع س��رس��ق .وعن
األ ّب�ن�ي��ة امل�ص��ن�ف��ة م��ن ف�ئ��ة  Cي�ش��رح عماد
بأن العمل ممكن إذا ما استطاع املستثمر
رفع تصنيفها بعد ُدفعّ الكثير من الرشى،
أو إذا ما أثبت أنها تخل بالسالمة العامة!
وت ��أك� �ي ��د ه � ��ذا األم� � � ّ�ر ل �ي��س باملستحيل.
وتقضي الطريقة ب��أن يطلب مالك العقار
م��ن بعض «ف��اع�ل��ي ال�خ�ي��ر» دخ��ول املبنى

جدًا ،بدأ السماسرة يشهدون اليوم اهتمام
املستثمرين في منطقة النهر .تلك املنطقة
ّ
تتميز
املجاورة ألوتوستراد الدورة ،التي
بشققها الصغيرة املتالصقة في بنايات
ال ي ّ��زي ��د ارت �ف��اع �ه��ا ع ��ن ال� �ث�ل�اث طبقات.
األزق ��ة نظيفة ،واألب�ن�ي��ة ق��د ت�ك��ون عادية
ّ
مشهدًا من بيروت
هندسيًا لكنها تعطي
ّ
سكانها .شوارع
ل��م ّيعد يعهده أح��د م��ن ّ
ضيقة فيها ال�س� ّ�م��ان وال�ب��ق��ال ،والجيران

ّ
دوري� � ��ًا ،وت �س��ري��ب امل �ي��اه إل ��ى األساسات
ّ
عندئذ
التي ستتصدع بعد تآكل الحديد،
ٍ
تأتي الضربة القاضية بإضرام النار داخل
البيت! وفي اليوم الثانيّ ،يجري إحضار
بلدية بيروت يؤكد عدم سالمة
كتاب من َ
املبنى ،ويعطى بذلك ّ اإلذن بهدمه.
ويشرح السماسرة أن بعض املستثمرين
ال يرون في شراء العقارات القديمة مشكلة،
وال سيما حينما يكون هناك إشكاالت في
الوراثة ،فيبدأون شراء الحصص الواحدة
ت�ل��و األخ ��رى ح�ت��ى يملكوا ثلثي العقار،
ّ
ع�ن��ده��ا ي�ت�ق��دم��ون ب��دع��اوى أم��ام القضاء
�رف اآلخ ��ر ع�ل��ى ال�ب� ّي��ع« .هذه
إلج �ب��ار ال �ط� ّ
امل�ع��ام�لات تتطلب س�ن��وات ول�ك� ّ�ن ربحها
امل ��ادي م�ض�م��ون ،و ّخ�ص��وص��ًا أن سعرها
أقل من ّ غيرها» ،يؤكد أحمد.
وبما أن العقارات في بيروت باتت قليلة

واجهات
يحافظ
عليها
ويعمل
على
تفكيك
داخل
االبنية

فيها يعرفون بعضهم بعضًا .منطقة ال
تزال تحتفظ بنسيجها العمراني الخاص
بها وبمشاكلها العقارية الخاصة أيضًا.
ّ
س�ك��ان تلك األب�ن�ي��ة ه��م إل��ى ح��د كبير من
امل �س �ت��أج��ري��ن ب �ح � َس��ب ال� �ق ��ان ��ون القديم،
وي �ن �ت �ظ��رون أن ُي ��دف ��ع ل �ه��م «خ �ل��و» كبير
لترك املنطقة .ويلفت عماد إلى أن بعض
ّ
مهتمون بشراء العقارات كما
املستثمرين
ه��ي ،وب��دف��ع التعويضات للمستأجرين،
منطقةّ النهر رخيصة!
ل��ذا فاألسعار ف��ي ً
وي�ض�ح��ك أح �م��د ق��ائ�ل�ا إن ��ه ف��ي السنوات
املقبلة حتى برج حمود والنبعة لن يبقيا
كما هما اليوم.
وع�ن��د ال �س��ؤال م��ن ي�ش�ت��ري ال �ع �ق��ارات في
ب � �ي� ��روت ،ب� ��ات ال � �ج� ��واب امل� �ت� �ع ��ارف عليه
ب�ي�ن ال �س �م��اس��رة ه ��و ن �ف �س��ه :املغتربون
اللبنانيون .ه��ؤالء يشترون الشقق التي
ي ��راوح سعرها ب�ين خمسمئة أل��ف دوالر
ّ
ترتفع
ومليون دوالر .أم��ا العقارات التي ً
أس �ع��اره��ا أك �ث��ر م��ن ذل� ��ك ،ف �ه��ي ع � ��ادة من
ط�ل��ب ا ّل�خ�ل�ي�ج� ّ�ي�ين .وي�ت�ف��ق أح �م��د وعماد
َ
ع �ل��ى أن «األم� � ��وال ت �غ��دق ع �ل��ى العقارات
في بيروت باملاليني .املبالغ خيالية ،فهل
هناك عمليات لتبيض األموال بشراء هذه
ّ
العقارات؟ ال أعرف ،كل ما أدركه أنني بت
ال�ي��وم أت�ك�ل��م ب��امل ُ�لا َي�ين ك��أن�ه��ا ال ش��يء ،أو
كأنه طبيعي أن تدفع هذه األسعار».
ّأم ��ا ع�ن��د ال �ت �س��اؤل ع��ن ه��وي��ة العاصمة،
وأه �م �ي��ة ال �ح �ف��اظ ع ��ن األب �ن �ي��ة التراثية،
فيقهقه السمساران« :بدنا نعيش ،ولكل
ش � ��يء س � �ع ��ره ،وس� �ع ��ر ب� �ي ��وت العاصمة
يشتر يخطط
مالينيّ .أم��ا هويتها ...فمن
ِ
لها».
أخ�ي�رًا ،حتى إق��رار ق��ان��ون حماية األبنية
التراثية ،سيبقى املال سيد الساحة.

مقاول أميركي يجتاح بيوت بيروت
كارول كرباج
«نشتري شققًا قديمة! ندفع عمولة جيدة»،
ّ
إعالن وزعه جياني ،وكيل عقاري أميركي
ــــ كندي م��ن أص��ول لبنانية ،ف��ي املناطق
التراثية في بيروت ،بهدف تحفيز مالكي
ال �ب �ي��وت ال�ق��دي�م��ة ع�ل��ى ب�ي�ع�ه��ا ،مباشرة
أو عبر س�م��اس��رة ال �ع �ق��ارات .م��ن ه��و هذا
الوكيل العقاري؟ من أين جاء برأسماله؟
ما أهداف مشروعه؟
شاب ثالثيني ،ترعرع في مونتريال ،كندا،
حيث تعلم من والده كيفية االستفادة من
الصفقات العقارية املربحة ،ثم عاش في
مدينة ميامي األميركية ملدة سبع عشرة
س �ن��ةّ ،
وأس � ��س ش��رك��ة اس �ت �ث �م��ار عقاري.
ُ
�دى س��ؤال��ه ع��ن مصدر
ي �ب��دي ان��زع��اج��ه ل� ّ
رأسماله ،الذي سيمكنه من شراء عدد ال
يحصى من أبنية بيروت القديمة ،معتبرًا
أن ��ه س� ��ؤال ش �خ �ص��ي ،م ��ؤك �دًا ف ��ي الوقت
نفسه أن��ه ك � ّ�ون رأس�م��ال��ه م��ن االستثمار
ال�ع�ق��اري ف��ي مدينتي م�ي��ام��ي األميركية
ومونتريال الكندية.
ارتفاع أسعار العقارات في لبنان (%566
خ�لال أرب��ع سنوات ،وف��ق البنك الدولي)،
دفعه إل��ى االستثمار في قطاع العقارات

في مختلف مناطق بيروت ،من األشرفية
والجميزة إل��ى كورنيش النهر والحمرا
وال �ب �س �ط� نّ�ا وزق� � ��اق ال� �ب�ل�اط .وي �ش �ي��ر إلى
خريطة عي عليها املناطق التي تهمه.
مشروع الرجل واضح ،مراكمة املمتلكات.
لكن الغموض يكمن في كيفية استثمارها.
يقول إن هدفه هو ترميم الشقق القديمة
ب �ه��دف ت��أج�ي��ره��ا ب��أس�ع��ار م��رت�ف�ع��ة وفي
ح��االت ن ��ادرة بيعها ،إذ ل��دي��ه الرأسمال
ال�ك��اف��ي ،مضيفًا ال�ع�ب��ارة ال�ت��ي نسمعها
على ألسنة معظم الوكالء العقاريني «إن
ّ
التراثية جميلة إذا ُر ّممت».
البيوت
ك �ل �م ��ة «إذا» ه� � ��ذه ت �ف �ص ��ل ب �ي��ن معيار
املحافظة على البيوت التاريخية ومعيار
الربح .واملعياران متناقضان في ظل عدم
وجود قانون يحافظ على األبنية التراثية
ويحمي في الوقت نفسه مصالح مالكي
ال�ب�ي��وت ال�ق��دي�م��ة .ن�س��أل��ه :أل�ي��س معيارك
ّ
«امل ��راك� �م ��ة»؟ ف� �ي ��رد ب��أن��ه إذا ك ��ان املنزل
القديم ،وهو غالبًا مؤلف من ثالث طبقات
على األك�ث��ر ،على مساحة أرض أكثر من
 200م�ت��ر م��رب��ع ف��ي ق�ل��ب ال�ع��اص�م��ة ،فمن
وتأجيرها ،مؤكدًا
غير املجدي ترميمها ّ
أن��ه «ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،أف��ض��ل استبدالها
بأبنية جديدة من عشرات الطوابق».

عملية هدم بيوت قديمة في منطقة االشرفية ــ التباريس (األخبار)
إال أن ��ه غ �ي��ر م�ه�ت��م ف ��ي ال ��وق ��ت الحاضر
مل� �ش ��روع إع � ��ادة اإلع� �م ��ار ل �ك��ون��ه يحتاج
إل��ى الكثير م��ن التصاريح «وف�ي��ه وجعة
ّ
املكسرة،
راس» ،يقولها بلهجته العربية
لكن «أفكر في ذلك على املدى البعيد ،بعد
نسج شبكة عالقات تمكنني من الدخول
في شراكة مع بعض األشخاص» .إذًا ،في
ال��وق��ت ال �ح��اض��ر ،ي�س�ع��ى ج�ي��ان��ي لشراء
أك �ب��ر ع� ��دد م �م �ك��ن م ��ن ال �ب �ي��وت والشقق
ال �ق��دي �م��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف م �ن��اط��ق بيروت

بهدف االحتفاظ بها« ،ألنه يومًا ما ،حني
ُ
سيتخذ ق��رار بهدمها ،س� ُ�ي��دف��ع ل��ي أكثر
بكثير من مبلغ الشراء ...للهدم».
أطلق املستثمر الشاب مشروعه العقاري
في لبنان منذ ستة أشهر ،سافر خاللها
دوري ��ًا إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية.
اش � �ت� ��رى ح� �ت ��ى اآلن ث �ل��اث ع� �ش ��رة شقة
معظمها ف��ي منطقة األش��رف�ي��ة ،وق��د أتم
ترميم عشر منها «بأسلوب عصري» ،أي
بهدم كل شيء في الشقة حتى الجدران،

وإع � � � ��ادة ت �ق �س �ي �م �ه��ا ب ��اس� �ت� �ب ��دال الشقة
القديمة التي غالبًا م��ا تكون مساحتها
ك�ب�ي��رة بشقتني ،م��ا يمكنه م��ن مضاعفة
األرب � � � ��اح .ف ��ي ك ��ل األح � � � ��وال ،ه ��و يفضل
الشقق الصغيرة واملتوسطة التي تراوح
أسعارها بني  100ألف و 250ألف دوالر،
ألن� ��ه إذا ح �ص �ل��ت أزم � ��ة ع �ق ��اري ��ة كالتي
ش�ه��ده��ا ف��ي م�ي��ام��ي ،ف��ال�ش�ق��ق الصغيرة
واملتوسطة تكون أقل تأثرًا.
يشتري كل ما يصادفه من شقق قديمة.
ال تهمه قيمتها التاريخية ،فيصارحنا
بالقول إن ما يهمه هو املالك الذي يحتاج
الى بيع شقته ...ويحتاج إلى الـ«كاش»،
مستفيدًا بذلك من األحوال املادية الضيقة
لعدد كبير من مالكي هذه الشقق.
م � ��ن امل � ��ؤك � ��د أن ج� �ي ��ان ��ي ل� �ي ��س الوكيل
ّ
العقاري الوحيد الذي يهدد هوية بيروت
وذاك ��رت� �ه ��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة ب� �ه ��دف مراكمة
األرب��اح واملمتلكات .ما ّ
يميزه أن��ه يعمل
ّ
إل ��ى ح ��د م��ا ع �ل �ن��ًا ،ول ��و أن ��ه ي�ف�ض��ل عدم
تسجيل جميع شققه باسمه .ربما ،لكن
املؤكد أن ذاك��رة مدينتنا أصبحت برسم
ال �ب �ي��ع م ��ا دام � ��ت خ��اض �ع��ة مل �ن �ط��ق سوق
العقارات ،بغياب قانون يحمي املمتلكات
التراثية.

