
منطقة البدوي هي إحدى املناطق املجاورة لنهر بريوت 

التي انتقل إليها الالجئون األرمن. كانت يف عهد 

االنتداب قريبة من فرص العمل بسبب وجود الثكنة 

وسكة الحديد واملرفأ وبسبب قربها من وسط بريوت. 

وهي تضم ثالثة أحياء: كامب هاجني، شارع خليل 

البدوي،وكامب األبيض.  ولكل   حيّ   روايةٌ   ممّيزةٌ   عن  

 كيفية بنائه   والوصول   إىل   السكن وقتذاك.

خالل   األعوام   القليلة   املاضية -  قبل   أن   تتحّول  

 الطوابق   األرضية   لألبنية   السكنية   يف   شارع   مار   مخايل  

 إىل   مقاهٍ   ومطاعم -   كان سعر   مرت   األرض   وكلفة   اإليجار  

 يف   الحّي منخفضًة  مقارنة ً  بمناطق   أخرى   يف   األشرفية، 

ما شّكل عامل جذٍب للسكان الجدد، إذ ُتعتَب البدوي 

منطقًة طَرفيًة يف ضواحي املدينة، لكنها تتمّتع يف 

الوقت عينه بميزات بريوت اإلدارية كتوّفر الكهرباء. 

تاريخًيا، ُتشّكل  البدوي املنطقة   املحيطة بشارع  
 خليل   البدوي   املمتدّ   من   تالل   كرم   الزيتون  

 حتى   شارع   أرمينيا بموازاة نهر بريوت. وكانت 

املنطقة قبل إنشاء شارع خليل البدوي، عبارًة 
عن تالٍل حرجيٍة وزراعيٍة تمتّد من خط سكة 

الحديد شرًقا باتجاه نهر بريوت. ويروي سكان 
الحّي أن عائلة البدوي اشرتت هذه األرايض عام 

1914 مقابل ثالثة أكياٍس من النب.

يف العام 1922، وصل إىل بريوت ما يقارب 
عشرة آالف أرمني هرباً من املجازر يف منطقة 
كيليكيا. يف وقتها، اتخذت منظمة الصليب 

األحمر وسلطات االنتداب الفرنيس إجراءاٍت 
من أجل إقامة آالف الخيم عىل أرٍض فارغٍة 
يف شمال شرق بريوت، وتحديداً يف مخزن 

الرتامواي واألرايض الفارغة املحيطة به يف 
منطقة املدّور.

تشّكل مع قدومهم أول األحياء غري الرسمية 
يف بريوت مع إنشاء مخيم املدّور يف الكرنتينا.

ابتداءً   من   عام 1926،  وبمبادرة ٍ  من   جمعياٍت  
 أرمنيةٍ   بمساعدة   سلطات   االنتداب الفرنيس، 
اقرتَحت   حلولٌ   دائمةٌ   لسكن   الالجئني   األرمن  

 خارج   املخيمات.  هكذا، ُنقلوا   تدريجًيا   من  
 مخّيم   الكرنتينا   إىل   مناطق   مجاورة   مثل   برج  
 حمود، كرم   الزيتون، كامب   هاجني   وشارع  

 خليل   البدوي. 

كان للتحّول   االقتصادي   واالجتماعي   الذي   اجتاح  

 شارع   مار   مخايل   منذ   العام   2008   تأثريٌ   مباشٌر  عىل   املشهد  

 السكني   يف   منطقة   البدوي، إذ شهد محيط شارع خليل 

البدوي تحّواًل  يف   ملكية   عددٍ   كبريٍ   من   األرايض   لصالح  

 مستثمرين   عقارّيني. أّما نشاط املستثمرين الصغار 

فيساهم يف زيادة كلفة السكن وجذب السكان املؤّقتني 

من السّياح وذوي الدخل املرتفع، يف منطقٍة قَصدها 

تاريخًيا ذوو الدخل املحدود مّمن لم يستطيعوا تحّمل 

كلفة السكن يف مناطق أخرى من بريوت. ومع تفاقم 

الحاجة إىل سكٍن رخيص، أصبح رائجاً تحويل الشقق 

أو األبنية إّما اىل فويهات أو إىل غرٍف يتم تأجريها 

منفردًة ضمن الشقة، مّما ينتج يف الكثري من األحيان 

أوضاعاً سكنيًة غري الئقة، يف ظل غياب أي ضوابط أو 

سياسٍة سكنيٍة لتأمني السكن الالئق. 

ومع   اندالع   ثورة 1958،  تحّولت   منطقة   البدوي   إىل  

 خط تماٍس ونشبت صراعاٌت سياسيٌة  بني   حزَبي  

 الطاشناق   والهنشاك،   فغادر   داعمو   الطاشناق  

 منطقة   البدوي   باتجاه   برج   حمود. نتيجًة لذلك، 

تحّول   عددٌ   من   البيوت   إىل   مساكن   شاغرةٍ   انتقلت  

 إليها   وسكنتها   الحًقا  عائالت ٌ  لبنانيةٌ   مسيحيةٌ   كانت 

 قدمت   من   الشمال   إىل   بريوت   طلًبا للعمل.

ومع انطالق  الحرب   األهلية،   وتحديًدا   يف عام 1976، 

 ُقصفت   منطقة   البدوي   وُهّجر   البعض من أهلها، 

فقدم سكاٌن جدٌد إىل الحّي وحّلوا محّلهم.

كامب األبيـــــــــــــــــــــــــــــــــض يف العام 1927:    كان   هذا   املوقع  

 عقاًرا كبريا خالًيا قبل أن يقوم »مكتب نانسني 

الدويل لالجئني« التابع لعصبة األمم بإنشاء برنامٍج 

سكنٍي بالتعاون مع سلطات االنتداب الفرنيس 

وقتذاك، ُعرف بمشروع »بافيليون بالن« ثم باسم 

كامب األبيض. ومّثل هذا املشروع نموذًجا للتدّخل 

املباشر يف تشكيل الواقع السكني، إذ اشرتى املكتب 

األرض ووضع مخططات شبكة الطرق وتقسيم 

األرايض وبنى املنازل. ويبدو   األمر   واضًحا  يف   الخرائط  

 الفرنسية العائدة إىل عام 1935، إذ ُدّونت عبارة »حّي 

أرمني« عىل موقع كامب األبيض.

يف األساس، كانت املباين مكّونًة من طابَقني، األريض 

واألول، سكنها الالجئون األرمن بموجب أوراق 

ملكّيٍة رسمية. لكن تدريجًيا، قامت العائالت املالكة 

ببناء طوابق إضافيٍة عىل نحٍو غري رسمٍي يف خالل 

الخمسينات والستينات، ثم تفاقم البناء يف سنوات 

الحرب األهلية. وعمدت العائالت املالكة إما إىل تأجري 

تلك املساكن املستحدثة أو بيعها للوافدين الجدد 

إىل املدينة. وكانت عمليات البيع تتّم عىل نحٍو غري 

رسمي، أي من دون امتالك الشاري صّك ملكيٍة 

رسمي، ما يجعل وضعه السكني غري مستقر.

شارع خليـــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــدوي قرابة العام 19٣٠: وهب  

 خليل   البدوي   إحدى أراضيه   لالجئني األرمن   ليبنوا 

فيها   مدرسةً   وكنيسًة بغرض جذب السكان األرمن 

إىل املنطقة وتنشيط اقتصادها وقيمتها. وقامت 

جمعيٌة أرمنيٌة ناشطٌة آنذاك بجمع املال من 

أعضائها لشراء أراٍض إضافية من البدوي غرب نهر 

بريوت، ثم جرى تخطيط شارع البدوي بالتعاون 

مع معمارّيني من األرمن، وُوزّعت األرايض فيه عىل 

العائالت األرمنية التي اقرتضت املال من الجمعية 

لبناء البيوت.

وبمرور الزمن، كرثت عمليات البناء والبيع والشراء، 

ووفدت عائالٌت من كافة املناطق اللبنانية لتسكن يف 

املدينة. يقول أحد سكان شارع البدوي إن الحّي أوى 

تاريخًيا »األرمن والعرب واألكراد والسّنة والشيعة 

والدروز واملسيحّيني«.

وكرثت يف الحّي املعامل الصغرية التي أّسسها بعض 

أثرياء األرمن لتشغيل األيتام الذين قىض أهاليهم 

يف املذابح األرمنية، ومن بينها معامل طاشجيان 

للسجاد وخانجيان لألزرار )1930-1957(. باإلضافة 

إىل ذلك، نشأ معمل البسكويت والحالوة الذي 

باعه مالكوه إىل شركة غندور يف األربعينات، إىل 

جانب معامل النحاس والحرف الصغرية وكاراجات 

السيارات. وجعلت هذه األنشطة من شارع البدوي 

شارًعا تجارًيا بامتياز.

كامب هاجيـــــــــــــــــــــــــــن يف العام 1929: نشأ   كامب )مخّيم( 

 هاجني   كمشروعٍ   سكني   لالجئني   األرمن   الذين   نزحوا  

 من   مدينة   هاجني )كيليكيا الحًقا(  بهدف لمّ   شمل  

 األقارب   واألحفاد   واألصدقاء . 

وقتذاك، تأّسست   جمعيةٌ   باسم »إتحاد   رفاق   هاجني« 

واشرتت قطعة أرٍض بدعمٍ    من   بعض   أثرياء األرمن.

تكّون   الكامب   تاريخًيا   من   ثالثة   عقاراٍت   كبريةٍ  

 بمساحةٍ   إجماليٍة بلغت   25   ألف   مرتٍ   مربع. وقسمت 

الجمعية األرايض إىل قطٍع صغريٍة ذات مساحاٍت 

 تراوحت   بني 64   و115 مرتٍ   مربع، وأنشأت  سوًقا  عىل  

 الطريق   العام، ومحاال تجاريًة وحرفيًة،  وثالث  

 مدارس   وكنيسًة يف داخل الحّي.

ورسم  املعماريّ   األرمني   شريينيان   الخريطة   الشاملة  

 للحيّ   ووضع تصاميم   192   مبنى ال يتجاوز ارتفاع كٍل 

منها طابَقني، لتأوي 400 عائلة. ويمنع نظام املشروع 

أّي عمليات هدٍم يف الحّي حتى بمرور الزمن. لكن 

عند افتتاح أوتوسرتاد شارل حلو عام 1958، جرى 

استمالك وهدم الجزء الشمايل من الحّي لتصبح 

مساحته 18 ألف مرت مربع.

يف   العام 1962،   كنت   تلميًذا يف   مدرسةٍ   داخليةٍ   يف  
 األشرفية، وكان والدي يمتلك منذ الخمسينات محًل 
اسمه »تكنوجرايف« للخدمات املطبعية يف حّي كامب 

األبيض، ويعيش يف منطقة الحكمة. ولدى إنشاء 
األوتوسرتاد أمام مدرسة الحكمة، ُهدَم منزل أبي فعاد 

للعيش يف القرية. وأذكر أنه كان يصطحبني يف زياراٍت إىل 
الدورة واألشرفية، لذا أعرفهما معرفة طفٍل كان يركض 

يف شوارعهما وأحيائهما.
ويف الستينات، قرر شقيقي االنتقال للعمل يف 

بريوت، فاشرتى بيتاً مجاوراً لكامب األبيض. ثم اشرتى 
شقيقي اآلخر شقًة يف الحّي ذاته، وتزّوج كل منهما وبقي 

مع أسرته يف الحّي. 
ويف العام 1983، قررُت االنتقال إىل بريوت طلًبا 

للعمل، وأردت أن أسكن بالقرب منهما ومن محل أبي. 
وقتذاك، أخربوين عن شقٍة يف الكامب خاليٍة ومناسبٍة 

لوضعي املادي، فاشرتيتها من جمعية شباب األنرتانيك. 
وُيقال أنها كانت ملًكا المرأٍة أرمنيٍة كانت الجمعّية 

ترعاها، وهو حال جاري يف الشقة السفلية، إذ ليس لديه 
من يرعاه أو يرثه، »بس عنده شباب األنرتانيك«. لدى 

وفاته، تضع الجمعية يدها عىل البيت وتتصرف فيه.
عند قدومي إىل البيت، كانت الشقة يف حاٍل ُيرىث 

لها، فأصلحت النوافذ والبلط واإلمدادات الصحية 
والكهرباء. وقتذاك، كنا نستخدم الطابق األريض لغرفَتي 
النوم واملطبخ والحمام. لكن يف العام 1998، رّممنا الطابق 

األول واستحدثنا فيه غرفَتي نوٍم وحمام، وهدمنا أحد 
جدران الطابق األريض لنستحدث غرفَتي صالوٍن وسفرة.

اليوم، أشعر باالستعداد للنتقال بعيًدا، فمنذ 
حوايل أربع سنواٍت بدأوا بإخلء جميع السّكان يف املباين 
املقابلة لنا وقّدموا لهم التعويضات. ُيحىك عن مشروٍع 

يف األفق لكن ليس من معلوماٍت أكيدة. منذ شهَرين، 
رأيُت ملصقاٍت يف الحّي عن جهٍة ما تريد شراء البيوت مّمن 

يرغبون يف بيعها. قد تأيت شركٌة ما لتضع يدها عىل كل 
يشٍء هنا، فالبيوت مرتاكبٌة فوق بعضها البعض، وهناك 

الكثري من املخالفات القائمة. »مش معروف شو ملني«. 
هذا تحلييل الخاص. يف الواقع، إذا ما عرضوا عيّل مبلًغا 

جيًدا، سأنتقل للعيش يف جونيه، أو قد أعود إىل القرية. 
إبني ال ينوي البقاء هنا طويًل أيًضا، بل سينتقل للعيش يف 
األشرفية »فوق« أو يف جونيه أو الذوق، إذا ما استطاع ذلك.

لكن   حتى   اآلن،   سأظّل  هنا،   عىل   هذه   الكنبة. يف أثناء  
 القصف   يف   الحرب   األهلية،   كان كل أفراد   عائلتي   يختبئون  

 يف   ملجأ   املبنى الذي يسكنه أخي، باستثنايئ. كنت أرفض 
مرافقتهم وأقول يف قرارة نفيس »بضل عىل هيدي الكنباية 

لو بتوقع الدنيا عىل رايس«.
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بينما   نتعّرف   إىل   حاراٍت  
 وشوارع   شهد   أهلها  

 أحداًثا   وتقلباٍت   يف   عمرانها  
 ومجتمعها،   نطرح   أسئلةً  
 حول   الرتاث   والسياسات  
  السكنية   التي   لطاملا   أّدت 

اىل   تهجري   الناس.  
تنطلق   سلسلة  »   نحنا   الرتاث «  

من   رؤيةٍ   لتاريخ   األحياء  
 ترتبط   بقصص   السكان،  

 ما   يتيح   لنا   مساحًة  إلعادة  
 التفكري   يف التطوير   العقاري  
 السائد   والسياسات   القائمة  

 عىل   السوق . 

ســــــأظــّلهنـــــــــــــــــــــا...

هذا   الدليــــــل مرتبط بمرصد   الســكن،
الذي يهدف إىل جمع البحوث وبناء 

املناصرة وطرح البدائل من أجل 
تعزيز الحق يف السكن يف لبنان. 

ويسعى املرصد إىل وضع مقاربٍة متكاملٍة للسكن، 
مؤمًنا بأن السكن أكرث من مجّرد مأًوى، إذ أنه يتضّمن 
الشبكات االجتماعية والوصول إىل املوارد األخرى التي 

توّفرها بيئة الحّي. واستناًدا إىل بحوث عن الرتتيبات 
السكنية والتغرّيات يف ملكية األرض، وتحديًدا العدد 

املقلق من اإلخالءات والوحدات واملباين الخالية يف أحياء 
بريوت السكنية، باإلضافة إىل صعوبة الوصول إىل 

مساكن ميّسرة ومالئمة، جرى إطالق مرصد السكن 
بغرض قراءة هذه الوقائع كسريوراٍت واسعٍة تحدث يف 
املدينة، وتحويل النضاالت السكنية الفردية إىل هٍم عام.

beirutevictions.org / housingmonitor.org

صادر عن »أشغــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عامــــــــــــــــــــــــــــــــة« 2019
يستند عىل املشروع البحثي

 »أن نرســــــم بريوت من روايات مســــــتأجريها« 2017-2015
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Another City Series: Housing Narratives
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تراكم امللكّية يرافقها 
مشاريع عقارية تهدد 

السكن امليّسر املتاح 
يف الحّي وتحّوالت 

يف الرتتيبات السكنية 
تؤدي إىل إنتاج سكن 

غري الئق. 

كامباألبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض
وجود   مجمعاٍت   أو   مشاريع  

 سكنيةٍ   مثل   كرم   الزيتون   وكامب  
 األبيض   وكامب   هاجين   وشارع 

البدوي   مّهد   الطريق أمام 
عملياٍت   أخرى   لحيازة   األرض  

 والوصول   إلى   السكن   في   المنطقة 
 عبر   ترتيبات ٍ  غير   رسمية.  

عقار١٦٤٣:
٥٥ شّقة في ٣٧ مبنى

٤٢٪ مستأجرون جدد
٣٣٪ مالكون قدامى

١٨٪ مستأجرون قدامى
٧٪ مالكون جدد

مستلهًما الرتتيبات القائمة يف شارع البدوي، سمح 
مصباح مخّيش بالبناء يف عقاره عىل نحٍو غري 

رسمي مقابل مبلٍغ من املال. وقتذاك، ُبنَي 44 بيًتا 
ال يتجاوز ارتفاع كٍل منها طابَقني. يشرح أحد سكان 
املنطقة قائًل »نحنا مّلكني حيطان مش أرض«. لكن 
تدريجًيا، اسُتحدثت طوابق إضافية ليصبح الحّي 

خليًطا من املالكني واملستأجرين، يحوز البعض منهم 
عىل مستنداٍت رسميٍة، بينما ال يمتلك البعض 

اآلخر أّي مستنداٍت قانونيٍة تثبت حّق امللكية. 

ويف العام 1973، جرى استملك جزٍء من الحّي 
وهدم بيوته بموجب تخطيٍط صدر يف العام 197٠. 
ثم يف العام 2٠٠٠، أقدم البعض من ورثة مخّيش 

وتسابحجي عىل رفع دعاوى بحّق جميع السكان 
مّمن ال يمتلكون مستنداٍت رسمية، مطالبني 

بإخلئهم من دون تعويض. لكن القايض حكم عام 
2٠٠3 لصالح السكان، قبل أن ُتعاد املحاكمة عام 

2٠1٥ من دون حضور أٍي من السكان.
اليوم، يتألف املبنى األعىل ارتفاًعا يف العقار من أربعة 

طوابق، ويسكنه لبنانيون وأرمن وفلسطينيون.

كامبهاجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فرص وتحّديات الســـــــــــــــــــــــكن
عىل مدى سنواٍت،   وّفر   الكامب   فرص   سكنٍ   يف  

 العاصمة   لشرائح   اجتماعيةٍ   مختلفٍة  من   ذوي   الدخل  
 املحدود. لكن  اليوم، تشّكل   الحركة   االقتصادية   يف   مار  

 مخايل   تحدًيا بارًزا للواقع السكني يف الكامب.

عىل سبيل املثال، لجأ   العديد   من   ماليك   الشقق  
 الصغرية يف الكامب إىل تأجري شققهم واالنتقال 

للسكن خارجه، إذ ال مجال الستثمار العقارات يف 
الحّي إال بإشغالها. اليوم، يشّكل املستأجرون الجدد 
حوايل نصف سكان الكامب، يسكن معظمهم املباين 

املؤّلفة من طابَقني. 

لكن يف ظلّ   قّلة   املساكن املماثلة   يف   املدينة،   ومع  
 تفاقم   الحاجة   إىل السكن الرخيص، راج  تحويل  

 الشقق   واألبنية   إما   إىل   فواييهات   أو   إىل   غرٍف ُتؤّجر  
 منفردةً   ضمن   الشقة الواحدة بغرض مضاعفة  

 األرباح.  إال   أن تلك الرتتيبات ُتنتج يف أحياٍن كثريٍة 
أوضاًعا سكنيًة غري الئقة، السيما يف ظل غياب أي 

ضوابط أو سياساٍت سكنية. 

وعىل الرغم من هذا الواقع، توجد   يف   الكامب   أنواع  
 ملكية ٍ  مختلفٍة تساهم   يف   تأمني   السكن   امليّسر   واللئق  

 للسكان   القدامى   والجدد، من بينها  عقاراٌت تعود 
ملكّيتها إما ملالكني مغرتبني أو مجهولني، أو للوقف 

األرمني، أو لـ»جمعية املرسلني األرمن يف أمريكا«.

باإلضافة إىل ذلك،   طرأت مؤخًرا تغرّياٌت مفاجئٌة 
عىل طبيعة االستثمارات العقارية يف الكامب، إذ بدأ 
بعض املستثمرين بشراء العقارات عىل نحٍو ممنهٍج 

بهدف تحويلها إىل مطاعم وبارات.

عقار٣٦١٥:
٢٢ مبنى: هدم ٨ |تخريب ١٤

يقع   العقار   عىل منحدرٍ   قويٍ   جنوب   كامب   األبيض  
 يطلّ   عىل   كرم   الزيتون و تعود   ملكيته   إىل   ورثة  

 مالك   األرض، بينما تعود ملكية   املباين إىل السكان.
تظهر   يف   الصحيفة   العقارية   نزاعاٌت   ودعاوى   تعود 
إىل الستينات، ُيذكر منها عىل سبيل املثال »دعوى 
ضد ورثٍة بطلب القول إن اإلنشاءات املتنازع عليها 

هي بملك املّدعية«. 
ويف العام 1976، جرى استملك هذا العقار 

بموجب تخطيٍط صادٍر عام 197٥ ُنّفذ يف خلل 
التسعينات وُهدمت بفعله عشرة أبنية.

ونتيجًة للدعاوى الواردة يف الصحيفة العقارية 
بني ماليك األرض من جهٍة وماليك البيوت من 

جهٍة أخرى بعنوان »دعوى إحراز ملكية أرض«، 
جرى إخلء سكان املباين الـ 41 املتبقية بحّجة عدم 

حيازتهم سندات ملكيٍة رسمية، وفًقا لسكان الحّي 
املجاور. اليوم، تبدو تلك املباين مهجورًة وقد جرى 

تخريبها يك ال تستويل عليها أي جهة.

شارعخـليــــــــــــــلالـبـــــــــــــــــدوي
٢٠١٨: قرية لإليـــجار في المدينة

غالبّية سكان شارع البدوي هم من السكان 
القدامى، باستثناء أطرافه املقابلة لشارع مار 
مخايل وأوتوسرتاد بيار الجمّيل. ويضّم الحّي 

ترتيباٍت سكنيًة متنوعة، فتؤّجر يف بعض األحيان 
غرٌف منفردٌة ضمن الشقة الواحدة بغرض زيادة 
دخل العائلة املالكة. وغالًبا ما تؤّجر هذه الشقق 

للعمال والعاملت األجنبيات، وتشمل حماًما 
ومطبًخا مشرتًكا. باإلضافة إىل ذلك، أقدم مالكو 
سبعة مباٍن عىل تقسيمها إىل غرٍف وتأجريها عىل 

شكل فواييه، ويسكنها اليوم بعض الوافدين 
الجدد من سوريا. ويضّم شارع البدوي عقاراٍت 

تعود ملكّيتها للدير ويسكنها باإلجمال مستأجرون 
باإليجار القديم. كذلك سمعنا عن مبادرٍة 

اجتماعيٍة محّليٍة لتأمني السكن املؤقت يف الحّي.
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ويصل اليوم سعر مرت األرض يف شارع البدوي إىل 

٥٠٠٠ دوالر، وهو سعٌر مرتفٌع جًدا يف بريوت. ويف 
السنوات األخرية، اجتاحت الحّي ثمانية مطاعم 

وملٍه ليليٍة فاخرٍة تشّكل امتداًدا لشارع مار 
مخايل، من بينها املندلون الذي أنئش عام 2٠1٠ عىل 

عقاٍر كامل.

ويؤّدي السماسرة واملستثمرون الصغار دوًرا يف 
رفع كلفة السكن يف املنطقة، إذ ُيرّوجون لها عىل 

أنها منطقٌة »تشبه القرية يف املدينة«، ويجري 
استئجار مباٍن قديمٍة فيها بغية تحويلها إىل شقٍق 

»عىل املوضة« وعرضها بأسعاٍر أعىل من قيمة 
اإليجار املعتادة يف الحّي. ويساهم هذا الواقع يف 

جذب السكان املؤقتني كالسّياح وذوي الدخل 
املرتفع للسكن يف الحّي.

وتتسّبب هذه التغرّيات بإخلء العديد من 
املستأجرين القدامى، كما حّل بمبنى مقهى 

»يريفان« الذي أُخيَل سكانه وبيع ألحد املستثمرين.

جرى منذ العام 2008 
إخالء 28 مبنى، وهدم 

16 مبنى، وتشييد 
ثمانية أبراٍج وافتتاح 

ثمانية مطاعم.

امتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد٢امتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد١

خـــــــــــريــــــــــــــطة انـــــــتـــــــقـــــــال املـــــــلـــــــكيـــــــة
 عقار تم بيعه و/أو استخراج رخصة

بناء خالل 1٠ سنوات األخرية
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