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اإلثنين  28آب  2017العدد 3261

مجتمع وإقتصاد

تحقيق في جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري في
 21حزيران الماضي ،وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الثقافة «قبول
هبة عينية ّ
مقدمة لصالحها من شركة سولدير ،والمتمثلة بالعقار رقم
 /1500المرفأ ،إلنشاء متحف مدينة بيروت»! ّ
مر هذا الخبر من دون أن يثير
المرات النادرة ّ
ّ
أي اهتمام ،علمًا أنها من ّ
جدًا التي يبحث فيها مجلس الوزراء
أمرًا يتصل بوسط بيروت ّ
يصب في «المصلحة ّ
العامة» ال في مصلحة
الشركة الخاصة ،وربما هي ّ
المرة الوحيدة التي يكون فيها مجلس الوزراء
في موقع «األخذ» من الشركة وليس «العطاء» ...فما هي ّ
قصة هذه
«الهبة»؟ وهل تنازلت شركة «سوليدير» للدولة عن ملكيتها للعقار
عن عملية
1500؟ الوثائق والوقائع المتعلقة بهذا الملف تكشف ً
تزوير كبيرة للحقيقة ،فالعقار المذكور هو ملك الدولة أصال والشركة لم
تتبرع أطالقًا من كيسها وإنما من كيس الدولة وأصحاب الحقوق!

«سوليدير» تهبُ
األمالك العامة

العقار  /1500المرفأ:
من الدولة وإلى الدولة يعود
محمد وهبة
شركة «سوليدير» ّ
قدمت قطعة أرض
«ه ـبــة» إل ــى الــدولــة إلن ـشــاء «متحف
ت ـ ــاري ـ ــخ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت» .خـ ـب ــر ي ـس ـتــرعــي
االنـ ـتـ ـب ــاه والـ ـت ــدقـ ـي ــق .ل ــم ي ـس ـبــق أن
أظ ـهــرت ه ــذه الـشــركــة الـخــاصــة مثل
هـ ــذا «ال ـس ـخ ــاء» وذاك «االه ـت ـم ــام»،
ً
ف ـه ــي ق ــام ــت أص ـ ـ ــا ع ـل ــى مـ ـص ــادرة
أمـ ــاك أص ـح ــاب ال ـح ـقــوق ف ــي وســط
بـ ـي ــروت واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى األم ـ ــاك
العمومية واألراضــي املستحدثة من
ردم البحر على الواجهة البحرية...
ّ
وتعمل بكل ما ملكت من قوة ونفوذ
وعـنـجـهـيــة لـلـتــاعــب ب ــذاك ــرة امل ـكــان
وط ـ ـمـ ــس تـ ــاري ـ ـخـ ــه وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ن ــاس ــه
وتـغـيـيــر أس ـم ــاء م ـط ــارح ــه ...ه ــذا ما
ّ
تـ ــؤكـ ــده ع ـم ـل ـيــات ت ــدم ـي ــر اآلث ـ ـ ــار أو
دفنها أو نقلها أو تبخيس قيمتها
تـ ـ ـج ـ ــاه «سـ ـ ـم ـ ــو املـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» ،كـ ـم ــا تـ ــؤكـ ــده نـ ـض ــاالت
بعض أصحاب الحقوق ضد الشركة
ال ـع ـقــاريــة ،املـسـتـمــرة مـنــذ رب ــع قــرن،
الــذيــن اسـتـفــاقــوا فــي نـهــايــة الـحــرب
األهلية على قانون يصادر أمالكهم
ّ
ويحولها من أكثر أنواع امللكية ثباتًا
وربحية إلــى ملكية أسهم قليلة في
شركة خاصة ضخمة يسيطر عليها
عــدد مــن الــاعـبــن ،وهــي أكـثــر أنــواع
امللكية هشاشة وتذبذبًا.
رغـ ـ ـ ــم أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة واض ـ ـحـ ــة

لم يحصل سابقًا ّ
عاء
االد
ّ
ّ
العامة
أن إعادة األمالك
إلى الدولة هي بمثابة «هبة»
وراس ـ ـخـ ــة فـ ــي األذهـ ـ ـ ـ ــان ،ج ـ ــاء قـ ــرار
مجلس ال ــوزراء رقــم  26الـصــادر في
 ،2017/6/21ل ـي ـشــوش ـهــا ُ
وي ـظ ـهــر
ال ـ ـشـ ــركـ ــة «امل ـ ـ ـكـ ـ ــروهـ ـ ــة» ف ـ ــي م ـظ ـهــر
الحريص على املساهمة «اإليجابية»
ّ
يصب في «املصلحة
في عمل مطلوب
العامة» .ينص القرار على أن الشركة
«ت ـب ــرع ــت بـقـطـعــة أرض مـســاحـتـهــا
 5272م ـت ـرًا مــرب ـعــا مل ـس ــاع ــدة وزارة
الـثـقــافــة عـلــى إن ـش ــاء مـتـحــف تــاريــخ
مــديـنــة بـ ـي ــروت ...كـيــف ذل ــك إذا كــان
الـعـقــار  1500مــوضــوع «الـهـبــة» هو

ُ
ً
أصال ملك للدولة بحسب ما تظهره
الوقائع واملستندات؟

القرار الخديعة
باالستناد إلى محضر جلسة مجلس
ال ــوزراء (رقــم  )32املنعقدة فــي القصر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري بـ ـت ــاري ــخ ،2017/6/21
ي ـت ـبـ ّـن أن ق ـ ــرارًا (رق ـ ــم  )26صـ ــدر فــي
هــذه الجلسة ،ويقضي باملوافقة على
«طلب وزارة الثقافة قبول هبة عينية
مقدمة لصالحها من شركة سوليدير
واملـتـمـثـلــة بــالـعـقــار رق ــم  /1500املــرفــأ
إلنشاء متحف تاريخ مدينة بيروت».
ماذ جاء في نص القرار حرفيًا؟
يستند هذا القرار إلى :قانون املحاسبة
العمومية .املرسوم االشتراعي رقم 64
(إع ـف ــاء ال ـه ـبــات امل ـقــدمــة إل ــى اإلدارات
الـعــامــة مــن جميع ال ــرس ــوم) .املــرســوم
رق ــم ( 16163ت ـعــديــل ن ـظــام ال ـب ـنــاء في
ال ـق ـطــاعــن  Iو Hف ــي وسـ ــط بـ ـي ــروت).
املرسومان  5052و( 5053املوافقة على
إبــرام مذكرة تفاهم بني وزارة الثقافة
وال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية بشأن
امل ـســاه ـمــة ف ــي ت ـمــويــل مـ ـش ــروع ب ـنــاء
متحف تــاريــخ ب ـي ــروت) .ق ــرار مجلس
ال ـ ــوزراء رق ــم  27تــاريــخ 2011/10/27
(عــدم قبول أي هبة ال تتوافق وأحكام
ال ـق ــوان ــن واألنـ ـظـ ـم ــة) .وأخـ ـيـ ـرًا كـتــاب
وزارة الثقافة رقــم  2017/1692تاريخ
 2017/6/5ومرفقاته.
يقول الـقــرار إن «مجلس ال ــوزراء اطلع
ّ
وتبي
على املستندات املذكورة أعاله»،
لــه أن الــدولــة اللبنانية ممثلة ب ــوزارة
ال ـث ـقــافــة وم ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار
وبـلــديــة بـيــروت والـصـنــدوق الكويتي
للتنمية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة
«ســولـيــديــر» ،اسـتـنــادًا إلــى املرسومني
رقم  5052و ،5053للمساهمة في تمويل
م ـشــروع ب ـنــاء «مـتـحــف تــاريــخ مدينة
بـيــروت» .وإن هذين املرسومني أناطا
بوزارة الثقافة «اتخاذ اإلجراءات كافة
الالزمة لتسهيل تنفيذ بنود االتفاقية
واملساعدة في اكتساب ملكية األراضي
واستصدار التراخيص الالزمة لتنفيذ
بناء املـتـحــف» .وتبني ملجلس ال ــوزراء
أي ـضــا أن ــه «ب ــوش ــر بــالـفـعــل بــاألع ـمــال
التحضيرية لتنفيذ املشروع»!
يتابع نــص ال ـقــرار« :ومل ــا كــانــت شركة
سوليدير قد تنازلت عن ملكية العقار
رق ــم  /1500املــرفــأ ل ــدى أمــانــة السجل
ال ـع ـق ــاري ،إلس ـق ــاط ــه ل ــأم ــاك الـعــامــة

حدود العقار  / 1500المرفأ
(التل الكنعاني)

ّ
المحدد باألرقام من  1إلى  6من األمالك العامة لبناء متحف شرط
يمكن تخصيص الجزء
أال يتجاوز ارتفاعه األقصى عن مستوى الطريق المحاذية له من الجنوب باستثناء مساحة
ال تتجاوز  %30من مساحة هذا الجزء حيث يمكن زيادة االرتفاع األقصى إلى  15مترًا
فوق مستوى الطريق المحاذية له ،ويخضع تصميم البناء على هذا الجزء لموافقة
الشركة العقارية (سوليدير) ومن ثم المجلس األعلى للتنظيم المدني وال تحتسب مساحة
البناء هذا من ضمن المساحات المبنية الصافية للوسط التجاري

وإع ــادة تكوين عـقــار خــاص آخــر على
امل ـس ــاح ــة املـ ـح ــددة م ــن  1الـ ــى  6وفـقــا
لـلـمـخـطــط الـتـفـصـيـلــي ملـنـطـقــة وســط
ب ـي ــروت ال سـيـمــا ال ـق ـطــاع التنظيمي
( )Hوامل ـص ــدق بــاملــرســوم رق ــم 16163
ت ــاري ــخ  2006/1/19إلنـ ـش ــاء متحف
تــاريــخ مدينة بـيــروت وتسجيله على
اسم اإلدارة املعنية .لذلك ،فإن الــوزارة
تعرض املوضوع على مجلس الوزراء
م ـق ـتــرحــة امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ق ـب ــول الـهـبــة
العينية املـقــدمــة مــن شــركــة سوليدير
واملتمثلة بالعقار  /1500املرفأ تمهيدًا
لوضع االتفاقية املوقعة لهذه الغاية
مــوضــع التنفيذ ،ومـتــابـعــة املـعــامــات
ك ــاف ــة املـتـعـلـقــة ب ـهــا ال سـيـمــا مـتــابـعــة
م ــوض ــوع ت ـكــويــن ال ـع ـقــار م ــع الـسـجــل
العقارية وتسجيل ملكيته على اسم
وزارة الـ ـثـ ـق ــاف ــة» .بـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،وب ـعــد
امل ــداول ــة« ،ق ــرر املـجـلــس املــواف ـقــة على
اقتراح وزارة الثقافة املبني أعاله».

توضيحات مجلسس اإلنماء واإلعمار
جــاء قــرار مجلس ال ــوزراء مــن دون ّ
أي
تــدقـيــق فــي الــوقــائــع املتعلقة بالعقار
 /1500املرفأ ،فهذا العقار لم يكن يومًا
ّ
تتبرع به.
ملك شركة سوليدير حتى
إذ بناء على طلب «األخبار» ،واستنادًا
الى القانون رقم ( 28الحق في الوصول
الـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات)ّ ،
رد رئ ـي ــس مجلس
اإلنماء واإلعمار ،نبيل الجسر ،خطيًا
ّ
وقدم التوضيحات اآلتية:
 إن العقار رقم  /1500املرفأ هو بملكيةشركة سوليدير منذ تأسيس الشركة
ً
في عام  ،1994وذلك عمال بالقانون رقم
 91/117وباملراسيم العائدة لتأسيس
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة والـ ـت ــي ت ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن
تنتقل ملكية جميع العقارات الواقعة
ضمن املنطقة املـحــددة لوسط بيروت
الى الشركة العقارية.
 ي ـح ــدد امل ـخ ـطــط الـتـفـصـيـلــي ملنطقةوس ـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــروت األمـ ـ ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـي ــة
م ــن ط ــرق ــات وس ــاح ــات ع ـ ّـام ــة ،وت ـقــوم
ش ــرك ــة ســول ـيــديــر ت ـبــاعــا ب ـعــد تنفيذ
أشـ ـغ ــال ال ـط ــرق ــات وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
فيها وف ــي األم ــاك الـعـمــومـيــة بــإعــادة
ت ـك ــوي ــن الـ ـعـ ـق ــارات ال ـخ ــاص ــة ال ـقــاب ـلــة
لـلـبـنــاء وبــإس ـقــاط األمـ ــاك الـعـمــومـيــة
ً
من ملكيتها الخاصة عمال بالقوانني
املرعية اإلجراء.
 بالنسبة للعقار رق ــم  /1500املــرفــأ،ف ـ ــإن املـ ــرسـ ــوم  2006/16163يـلـحــظ

ّ
هل نفذت سوليدير التزامها
بـ  30مليون دوالر؟
لــم تحصل الــدولــة اللبنانية على أي «هـبــة عينية» مــن ســولـيــديــر .إدارة
الشركة نفسها تعلم ذلــك ،فقد ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن عام
 2010أنها «تقوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومجلس اإلنماء واإلعمار
باإلعداد إلنشاء متحف تاريخ مدينة ّبيروت ليجمع اآلثــار واملكتشفات
املنقب عنها في و ّســط بـيــروت .سيحتل موقعه شمال ساحة الشهداء
في جوار منطقة التل الكنعاني التي سيجري ترميمها وتنسيقها بهدف
إبــراز معاملها األثرية القديمة .ستساهم دولــة الكويت بمبلغ  30مليون
دوالر أميركي لبناء املتحف ،وستساسهم ّ شركة سوليدير بمبلغ مماثل
لتنفيذ أشغال تنسيق وترتيب منطقة التل الكنعاني املحيطة باملتحف.
وقد جرى تكليف املهندس املعماري رنزو بيانو بإعداد تصاميم املتحف
وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة» .وبصرف النظر عن مدى التزام سوليدير
بما ورد في هذا التقرير ،إال ّ أنه من الواضح أن الشركة لديها علم باختيار
قطعة األرض في منطقة التل الكنعاني لبناء متحف ولكن إنجاز األعمال
فيها تطلب وقتًا بسبب دراسة املنطقة أثريًا.

ت ـك ــوي ــن عـ ـق ــار خ ـ ــاص ي ـق ــع ج ـ ــزء مـنــه
ضمن العقار رقــم  /1500املــرفــأ وجــزء
آخ ــر ضـمــن األمـ ــاك الـعـمــومـيــة ،وذل ــك
إلنـ ـش ــاء م ـت ـحــف بـ ـي ــروت ال ـت ــاري ـخ ــي.
وب ـعــد ق ـيــام شــركــة ســولـيــديــر بــإنـجــاز
أشـ ـغ ــال ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ش ــارع
غـ ـس ــان ت ــوي ـن ــي (املـ ـمـ ـت ــد مـ ــن ش ـمــالــي
س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء الـ ـ ــى ج ـ ـ ــادة شـفـيــق
ال ــوزان) بحسب املراسيم املصدقة في
املـنـطـقــة امل ــذك ــورة وب ـع ــد ط ـلــب وزارة
الـثـقــافــة ب ــاإلس ــراع فــي تـكــويــن الـعـقــار
امل ــذك ــور لتمكينهم م ــن االسـتـحـصــال
على التراخيص الالزمة لبناء املتحف،
قامت شركة سوليدير في شهر كانون
األول من عــام  2016بالطلب من أمانة
السجل الـعـقــاري فــي بـيــروت بإسقاط
كامل العقار  /1500املرفأ من ملكيتها
لـصــالــح األمـ ــاك الـعـمــومـيــة .وب ــإع ــادة
تـكــويــن ع ـقــار جــديــد (ج ــزء مـنــه ضمن
العقار  /1500املرفأ وجــزء آخــر ضمن
األم ــاك العمومية) ُيـخـ ّـصــص إلنشاء
م ـت ـح ــف م ــديـ ـن ــة ب ـ ـيـ ــروت ال ـت ــاري ـخ ــي
(بملكية االدارة الرسمية التي يرتأيها
ً
مجلس الــوزراء) ،وذلك عمال باملخطط
ً
التفصيلي املصدق أصوال.
 -أخـيـرًا ،تقوم وزارة الثقافة بمتابعة

م ـ ــوض ـ ــوع تـ ـك ــوي ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار الـ ـج ــدي ــد
املخصص إلنشاء املتحف مع الجهات
املعنية بهذا الخصوص.
بـحـســب ال ــوق ــائ ــع امل ـتــاحــة ح ـتــى اآلن،
يتبني ما يلي:
إن امل ــرس ــوم  16163ال ـص ــادر ف ــي عــام
 ،2006ي ـنـ ّـص عـلــى أن ال ـع ـقــار /1500
امل ــرف ــأ ه ــو مـلــك ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة في
األصـ ـ ــل .ل ـحــظ ه ــذا امل ــرس ــوم «تـكــويــن
عـقــار خــاص (أم ــاك الــدولــة الخاصة)
يـ ـق ــع ج ـ ـ ــزء مـ ـن ــه ضـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ــم
 /1500املرفأ وجزء آخر ضمن األمالك
العمومية (أمالك الدولة العامة) وذلك
إلنشاء متحف بيروت التاريخي» .أي
إن الشركة لم ّ
تقدم أي هبة من كيسها
بل أعــادت ملك الــدولــة للدولة كما هو
ّ
مقرر منذ البداية.
ّ
إذًا ،ملــاذا هــذا العقار مسجل على اسم
ســول ـيــديــر ف ــي الـصـحـيـفــة ال ـع ـقــاريــة؟
اإلجابة بسيطة جدًا وفق توضيحات
ً
مـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــار .ع ـم ــا
بــال ـقــانــون رق ــم  117الـ ـص ــادر ف ــي عــام
 1991وبــاملــراس ـيــم ال ـعــائــدة لتأسيس
ش ــرك ــة س ــول ـي ــدي ــر ،جـ ــرى ن ـق ــل مـلـكـيــة
جميع العقارات الواقعة ضمن املنطقة
امل ـح ــددة لــوســط ب ـي ــروت إل ــى الـشــركــة

