6

اإلثنين  6حزيران  2016العدد 2903

مجتمع وإقتصاد

ّ
ّ
مجمع تجاري يهدد جبيل

تحقيق

ّ
حواط:

يحاربوننا
بالـ ّbusiness
الخاص بنا

بلدية جبيل زياد ّ
عام  2014حصل رئيس ّ
حواط ّ وشقيقه
نبيل (بالشراكة مع رجــل األعمال يوسف فتال) على
موافقة من الفاتيكان الستئجار أرض في وسط المدينة
ّ
ّ
.»Byblos Burgundy
الـ«Mall
لبناء
ة
الماروني
ة
الرهباني
من
ّ
تبلغ مساحة هذه األرض  25ألف متر مربع ،وهي توازي
نصف مساحة المدينة التاريخية .فاز ّ
حواط مجددًا برئاسة
االنتخابات األخيرة ،وكاد
البلدية بنسبة  %42من الناخبين في
ّ
أن يفوز مع الئحته بالتزكية لوال إصرار المرشحة المنفردة
كلود مرجي على االستمرار بترشيحها انطالقًا من موقف
اعتراضي على ما تعتبره «سوليدير ثانية» تجتاح مدينتها
وتقضي عليها

ّ
كلود مرجي :ترتسم خطة لتغيير معالم جبيل وتحويلها إلى سوليدير ثانية
فيفيان عقيقي
م ـن ــذ ب ــداي ــة ع ـه ــد زيـ ـ ــاد ح ـ ـ ـ ّـواط فــي
رئـ ــاسـ ــة بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ـب ـي ــل عـ ـ ــام 2010
وحتى اليوم ،اختلفت املدينة كثيرًا.
ارت ــدت ع ـبــاء ة ال ـحــداثــة .أصـبـحــت a
 ُ la modeلـتـسـتــأهــل ش ـع ــار "جـبـيــل
أحـ ـل ــى" .أه ـم ــل طــاب ـع ـهــا ال ـتــاري ـخــي
وحـضــارة السبعة آالف سنة .باتت
"م ــديـ ـن ــة ال ـ ـح ـ ــرف" مـ ـقـ ـصـ ـدًا لـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد
ّ
ً
ال ـس ـهــر أوال ،وم ــدخ ـن ــي الـنــرجـيـلــة
ّ
ثــان ـيــا ...وال ـســيــاح أخ ـي ـرًا ،وأضـحــت
تضيق شيئًا فشيئًا على سكانها.
ّ
العامة مستباحة ،بعدما
كل األمالك
ّ
وضـ ـع ــت املـ ـش ــاري ــع الـ ـخ ــاص ــة ال ـيــد
عليها ،وفرضت "خ ـ ّـوات" لدخولها؛
م ــن ال ـش ــاط ــئ إل ــى ال ـس ــوق الـقــديـمــة
ّ
العامة والحدائق.
مرورًا بالساحات
املطاعم وكراسي
ـاوالت
احتلتها ط ـ
َ
ّ
مـ ــرابـ ٌــع الـ ـسـ ـه ــر .لـ ــم يـ ـب ــق ف ـي ـه ــا إل
م ـن ـفــذ واحـ ـ ـ ٌـد إلـ ــى ب ـحــرهــا الـجـمـيــل
ّ
"العامة"
والغني .ساحة األونيسكو
ّ
"الخاصة" ،وبدأ
استبدلت باملقاهي

سـتــف "ش ــارع الـثـقــافــة" بــاألرضـ ّـيــات
الـخـشـبـ ّـيــة الـغــريـبــة .رصـيــف املـيـنــاء
األثرية ّ
ّ
تحوال مواقف
وباحة القلعة
ّ
للسيارات ،وكذلك حديقة "الشامي"
الـ ـت ــي اق ـت ـل ـع ــت أشـ ـج ــاره ــا وزف ـت ــت
وت ـح ـ ّـول ــت مــوق ـفــا ل ـل ـبــاصــات .حتى
تمثال مارون عبود لم يجد مكانًا له
ّإل فــوق الحمامات الـعـ ّ
ـامــة .الحرقة
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــوه أص ـ ـحـ ــاب
الـ ـح ــرف وامل ـ ـحـ ــال ال ـق ــدي ـم ــة ،ه ــؤالء
ّ
ال ي ــزوره ــم س ــائ ـ ٌـح إل ن ـ ــادرًا .واآلن
ي ـن ـت ـظــرهــم م ـج ـ ّـم ــع تـ ـج ــاري ض ـخــم،
يـبـنـيــه رئ ـي ــس بـلــديـتـهــم شـخـصـيــا،
بـ ـش ــراك ــة مـ ــع ش ـق ـي ـق ــه ن ـب ـي ــل صـهــر
ّ
الجمهورية السابق ميشال
رئيس
سليمان.

الكنيسة ّ
تؤجر األرض

بــدأ التحضير لنصب ال ـ ــBurgundy
 ،Mallحــامــل ش ـعــار ش ـجــرة "جـبـيــل
أح ـل ــى" ف ــي وس ــط املــدي ـنــة م ـنــذ عــام
 ،2011عندما قـ ّـدم الشقيقان حـ ّـواط
طلبًا الستئجار أرض من دير ّ
سيدة

ّ
الرهبانية
املـعــونــات ،الـتــابــع لــوقــف
ّ
ّ
املارونية ،الذي كان يرأسه
اللبنانية
في تلك الفترة األب شربل بيروتي.
وفـ ـ ــق الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـكـ ـنـ ـس ــي ،عـ ـل ــى مــن
يرغب فــي االستثمار بــأرض تابعة
ل ـل ـب ـطــريــركـ ّـيــة ع ـل ـيــه أن ي ـق ـ ّـدم طـلـبــا
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،وأن ُيـ ـتـ ـب ــع ب ــاج ـت ـم ــاع
لـلـمـجـمــع ال ــدي ــري ل ـلــره ـبــان ،الــذيــن
يـ ــرف ـ ـعـ ــون بـ ـنـ ـه ــايـ ـت ــه ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا إلـ ــى
ّ
العامة .حصل ذلك في عهد
الرئاسة
الرئيس العام األباتي طنوس نعمة
صــديــق الــرئـيــس سـلـيـمــان .وبـمــا أن
ّ
مـ ـ ـ ّـدة ع ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار ت ـت ـخــطــى تـســع
س ـن ــوات ،وت ـصــل إل ــى  27س ـنــة ،مع
ُ
مكن تجديدها بعد
سنتي سماح ،ي ُ
مفاوضات جديدة ،أحيل امللف على
ال ـفــات ـي ـكــان ،الـ ــذي أجـ ــرى ّتحقيقني
قبل املــوافـقــة على العقد .وقــع عليه
األب م ـيــاد طــربـيــه ع ــام  2014بعد
ّ
أســاب ـيــع م ــن ت ـســل ـمــه رئ ــاس ــة الــديــر
خلفًا لبيروتي.
تـبـلــغ مـســاحــة األرض  25أل ــف متر
مـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ــع ،ه ـ ــي ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ب ـس ــات ــن

BYBLOS BURGUNDY MALL

م ــن املـ ــوز وال ـل ـي ـمــون ق ـبــل امل ـبــاشــرة
بحفرها ،كان يتم استثمارها زراعيًا
ّ
بــريــع يـتـخــطــى ع ـشــرة مــايــن لـيــرة
سـنــويــا ،ويستفيد مــن محاصيلها
بعض املزارعني والدير.
ي ـ ـن ـ ـفـ ــي األب ط ـ ــربـ ـ ـي ـ ــه وج ـ ـ ـ ـ ــود أي
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــد خـ ــال
ف ـ ـت ـ ــرة دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه "ب ـ ـس ـ ـبـ ــب جـ ـ ـ ــدواه
االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة" .كـمــا يـنـفــي أن تـكــون
قد مورست ضغوطًا لتمريره بحكم
نفوذ املستثمرين ،ويقول لـ"األخبار"
إن "آل ـي ــة املــواف ـقــة ع ـلــى ع ـقــد إي ـجــار
ّ
تتخطى مدته تسع سنوات بحاجة
ملوافقة الفاتيكان ،وهــذا مــا حصل،
ّ
وكـ ـ ــل م ــا ي ـخ ــال ــف ذل ـ ــك م ــن أق ــاوي ــل
هــو م ـجـ ّـرد افـ ـت ــراء ات ،كـمــا أن قيمة
اإليجار عادلة".
معلومات "األخ ـبــار" ،ينص
بحسب
ّ
ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي وق ـ ـ ـعـ ـ ــه األب مـ ـي ــاد
ط ــرب ـي ــه م ــع األخـ ــويـ ــن ح ـ ـ ـ ّـواط عـلــى
سنتني سماح مخصصتني العمال
االن ـش ــاء ،وال تــدخــان فــي احتساب
م ـ ــدة االي ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـب ــالـ ـغ ــة  27س ـن ــة.

ّ
مــن امل ـتــوقــع أن يفتتح الـ ـ ـ ــ BURGUNDY MALLع ــام  .2017تملكه شــركــة "ح ـ ّـواط
لالستثمار" .الشقيقان نبيل وزيــاد ح ـ ّـواط ،املساهمان األساسيان فيه ،مع املستثمر
ّ
يوسف فتال .تبلغ قيمة االستثمار نحو ستني مليون دوالر أميركي ،من ضمنها تكلفة
ّ
األساسية للمشروع على جعله شبيهًا بسور جبيل القديم،
إيجار األرض .وتقوم الفكرة
ّ
ّ
الداخلية مشابهة لشوارع السوق القديم ،حيث من املتوقع أن
خصوصًا أن تصاميمه
يستقطب زبائنه من طرابلس وكسروان.
ّ
ّ ّ
يتألف ّ
تمتد كل منها على مساحة تتخطى  17ألف
املجمع من ثالث طبقات فوق األرض،
ّ
متر ّ
ّ
مربع ،وسيضم أيضًا ثالث طبقات تحت األرض مخصصة ملواقف السيارات التي
ّ
ّ
ستتسع لنحو  1500سيارة .تبلغ املساحة التأجيرية في كــل طبقة نحو  9آالف متر
وستخصص مساحة  8آالف متر ّ
ّ
ّ
مربع للمساحات املشتركة ،علمًا بأن بدل إيجار
مربع،
ُ
املتر الواحد املبني سيراوح بني  ،$800-600وقد حجز نحو  %85من هذه املساحة حتى
ّ
ّ
ّ
ّ
والتسلية على مساحة
تجارية ،ومطاعم ،ومساحات للعب
سيتضمن املول محال
اآلن.
ُ
ـاد رياضي ،كذلك خ ّصصت مساحة  4500متر مربعّ
ّ
 3500متر مربع ،إضافة إلى نـ
ٍ
ّ
إلقامة  8صاالت سينما بإدارة  ،EMPIRE CINEMASفيما يجري التفاوض مع كل
ُّ
من النائب روبير فاضل صاحب الــ ،ABCوشركة  LE MALLإلدارة املشروع .واتفق
مع شركة  ERGA GROUPعلى تصميم املول هندسيًا ،وهي مملوكة من رئيس ّ
بلدية
غلبون إيلي جبرايل ،شقيق القيادي في التيار الوطني ّ
الحر غابريال جبرايل.

ّ ّ
التأجيرية كل ثالث
تتصاعد القيمة
سنوات ،تبدأ بنصف دوالر شهريًا
للمتر املــربــع خــال سنتي السماح
األوليني ،أي  $6سنويًا للمتر املربع،
ً
وصوال إلى  $3شهريًا في السنوات
الـ ـث ــاث األخ ـ ـيـ ــرة م ــن فـ ـت ــرة ال ـع ـقــد،
أي  $39س ـنــويــا لـلـمـتــر .أي بـمـعــدل
وس ـط ــي ع ــام ي ـب ـلــغ  $24س ـنــويــا أو
 $2للمتر املربع شهريًا .فيما تبلغ
تـكـلـفــة املـ ـش ــروع  60م ـل ـيــون دوالر.
امل ـمـ ّـول األســاســي هــو رجــل األعـمــال
ّ
الطرابلسي يوسف فتال ،الذي يدير
تطويرية ّ
ّ
عدة منذ عشرين
مشاريع
ع ــام ــا ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،وه ــو صــاحــب
م ـشــروع " ،"Tripoli Sea Landالــذي
سعى لبنائه فــي أرض يملكها عن
ط ــري ــق الـ ـض ـ ّـم والـ ـف ــرز ع ـلــى شــاطــئ
طرابلس ،وحاول الترخيص لنفسه
وردم  143أل ـ ــف م ـت ــر م ـ ّ
ـرب ــع داخ ــل
البحر بارتفاع  80مترًا .لكنه سقط
بــال ـت ـصــويــت ،ب ـعــدمــا ط ــرح  16م ـ ّـرة
خــال عــام واحــد على جــدول أعمال
املجلس البلدي في طرابلس ،وذلك
ّ
يتضمنه من مخالفات تصل إلى
ملا
أربـ ـع ــن م ـخــال ـفــة لــأن ـظ ـمــة املــرع ـيــة
اإلجـ ـ ــراء ف ــي ط ــراب ـل ــس (http://al-
.)196936/akhbar.com/node

«سوليدير» األخوين ّ
حواط

تـ ـتـ ـخ ـ ّـوف الـ ـب ــاحـ ـث ــة فـ ــي ال ـس ـي ــاح ــة
املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــود م ـ ـ ــرج ـ ـ ــي م ــن
"س ــول ـي ــدي ــر ث ــان ـي ــة" ت ـج ـ ّتــاح مــديـنــة
ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،هـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرش ـ ـحـ ــت فــي
دورة االنـتـخــابــات الـبـلـ ّ
ـديــة األخـيــرة
مـ ـنـ ـف ــردة ض ـم ــن ح ـم ـل ــة "م ــواطـ ـن ــون
ومواطنات في دولة" في وجه الئحة
ح ـ ّـواط مانعة عنه الـفــوز بالتزكية،
بــاعـتـبــار أن "ن ـهـ ّـج ال ـس ـنــوات الـســت
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال يـ ـب ــش ــر خـ ـ ـيـ ـ ـرًا .ه ـن ــاك
ّ
خطة ترتسم لتغيير معالم جبيل،
وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى س ــول ـي ــدي ــر أخ ــرى
ّ
الثقافية
مــن خ ــال تغيير هويتها
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّ
ـاديـ ـ ــة،
وت ـه ـج ـي ــر أهـ ـلـ ـه ــا .تـ ـبـ ــدأ مـ ــن املـ ـ ّـس
بحقوق الـنــاس ،واستباحة األمــاك
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة مـ ــن شـ ــواطـ ــئ ومـ ـس ــاح ــات
داخـلـ ّـيــة مــاصـقــة للمدينة القديمة
بغطاء مــن الـبـلـ ّ
ـديــة ،قبل أن يضاف
إلى معاناة الجبيليني مشروع املول
الجديد".
ّ
ّ
املجمع
تعبر مرجي عن خشيتها من
وت ـس ــأل ع ــن املـنـفـعــة ال ـت ــي يجنيها
أهـ ــالـ ــي ج ـب ـي ــل ط ــامل ــا امل ـس ـت ـف ـيــديــن

