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تملك الرهبانية
المارونية األرض
بمساحة 25
وهي
ّ
ألف متر مربع

تطور
بدالت اإليجار

م ــن أرب ــاح ــه هـمــا الـشـقـيـقــان ح ـ ّـواط
ّ
حـ ـصـ ـرًا .ت ــذك ــر ب ــأزم ــة ال ـس ـي ــر ال ـتــي
ّ
أح ــدثـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــ City Mallفـ ــي م ـحــلــة
الـ ـ ـ ــدورة والـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى األمـ ــاك
ّ
ّ
العامة التي ّ
تمت لحل مشكلة املرور،
ّ
ّ
واألزم ــة االجـتـمــاعــيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـ ـتـ ــي ه ـ ـ ّـج ـ ــرت أه ـ ــال ـ ــي األشـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة
ب ـع ــد إ ّنـ ـش ــاء ال ـ ـ ـ ــ ABCف ــي وس ـط ـهــا.
وت ـح ــذر م ــن م ـخــاطــره االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ً
واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة وال ـث ـقــافـ ّـيــة؛ أوال ألن
ب ـن ــاء ه ي ـتـ ّـم ع ـلــى أرض غ ـيــر بـعـيــدة
م ــن امل ــديـ ـن ــة ال ـق ــدي ـم ــة وق ـ ــد ت ـحــوي
آثـ ــارات .ثــانـيــا لخنقه  10اتـجــاهــات
مـ ــرور ك ــون ــه م ــوج ــودًا ع ـلــى "نـجـمــة
سـيــر" تليها إش ــارة وق ــوف ومــن ّ
ثم
م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة م ــن األوت ــوسـ ـت ــراد،
وك ــل ذل ــك ع ـلــى طــريــق ام ـت ــداده ــا ال
ّ
ّ
يحتم تغيير
يتخطى الـ 150مترًا ،ما
مـســارات السير واستحداث مداخل
لـلـمـجـ ّـمــع ع ـبــر اس ـت ـمــاك مـســاحــات
عـ ّ
ـام ــة وخ ـ ّ
ـاص ــة مـحـيـطــة بـ ــه .ثــالـثــا
ّ
ل ـت ـه ـج ـيــره ت ــج ــار الـ ـس ــوق ال ـقــدي ـمــة
واملــدي ـنــة األث ــري ــة وأص ـح ــاب املـحــال
امل ــواجـ ـه ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع .راب ـ ـعـ ــا ك ــون
إي ـج ــار امل ـت ــر امل ــرب ــع امل ـب ـنــي ال ــواح ــد
ّ
عالية
يصل إلــى  $800وهــي تكلفة
ع ـلــى الـجـبـيـلـيــن ،م ــا ي ـح ـتـ ّـم إح ــال
ت ـ ّـج ــار مـحـلـهــم ل ـي ـســوا م ــن املــدي ـنــة،
ورفع قيمة األراضي وكلفة املعيشة.
خامسًا تأجير أرض الــوقــف بسعر
ب ـخــس لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع بـقـيـمــة 60

مليون دوالر أميركي تعود أرباحه
ّ
البلدية وشقيقه ،ما ُيعتبر
لرئيس
صرف نفوذ مخالف للقانون ،كونه
ينشئ مصلحة خاصة داخل نطاق
بـ ـل ـ ّ
ـديـ ـت ــه .سـ ــادسـ ــا لـ ــوجـ ــود مــو ّقــف
ّ
ّ
لـ 1500سيارة في املجمع ما يخفف
ح ــرك ــة ال ـس ـيــر ف ــي ال ـس ــوق الـقــديـمــة
وتــالـيــا الـحــركــة الـتـجـ ّ
ـاريــة فـيـهــا ،ما
تعتبره فــرصــه سانحة لتهجيرهم
ّ
وت ـح ــوي ــل كـ ــل الـ ـس ــوق إلـ ــى مـطــاعــم
ـاص ــة تـسـتــوفــي ال ـب ـلـ ّ
خـ ّ
ـديــة ضــرائــب
منها.

ّ
حواط :يحاربوننا بأعمالنا!

ال ي ـج ــد رئـ ـي ــس بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ـب ـي ــل فــي
امل ـ ـ ــول أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـشـ ــروع تـ ـج ــاري،
وي ـ ـ ـتـ ـ ــرك ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث فـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه
ل ـش ــري ـك ــه وش ـق ـي ـق ــه ن ـب ـي ــل .يـلـتـبــس
لـ ــديـ ــه تـ ـح ــدي ــد مـ ـفـ ـه ــوم ال ـس ـي ــاس ــة
والـ ـش ــأن ال ـع ــام وامل ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة،
ويقول لــ"األخـبــار"" :أنــا أتعاطى في
الـسـيــاســة ال ال ـت ـجــارة ال ـتــي أتــركـهــا
ألخـ ـ ـ ـ ـ ــي" .كـ ـ ـ ــأن ت ـ ـ ـضـ ـ ــارب املـ ـص ــال ــح
وص ــرف ال ـن ـفــوذ واملـنـفـعــة الـخــاصــة
تـقـتـضــي مــن رئ ـيــس الـبـلــديــة إج ــراء
شـكـلـيــا يـقـتـصــر ع ـلــى تـسـلـيــم ادارة
منافعه الشخصية لشقيقه .ولكن
م ــاذا عــن مـســؤولـيــة رئـيــس السلطة
امل ـح ـل ـي ــة عـ ــن اآلث ـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ
واالجتماعية املترتبة عن مشروعه
الخاص في نطاق سلطته البلدية؟

رئيس بلدية جبيل :صحيح
أنني أملك المشروع ولكن أخي
هو الذي يديره
تتصاعد القيمة
ّ
تبدأ من نصف دوالر
التأجيريةً :
للمتر وصوال إلى  $3شهريًا
رئيس
شقيق ّ
البلدية :فضلنا جبيل
إلنشاء المول خدمة ألهاليها!
يعتبر زي ــاد ح ـ ّـواط أن امل ـشــروع لن
ي ـضــارب عـلــى مصلحة الجبيليني،
وي ـ ـت ـ ـسـ ــاء ل" :هـ ـ ــل ص ـف ـت ــي كــرئ ـيــس
بـلـ ّ
ـديــة تمنعني مــن تطوير أعمالي
الـخــاصــة؟ أم املـطـلــوب أن أس ــرق من
ّ
البلدية ألعيش كما يفعل كثيرون؟".
بالنسبة لــه ت ـضــارب املـصــالــح غير
مـ ــوجـ ــود فـ ــي ح ــال ــة املـ ـج ـ ّـم ــع الـ ــذي
ينشئه "صحيح أنني أملك املشروع
ولـكــن أخــي هــو ال ــذي سـيــديــره" .وال
ّ
البلدية
تعنيه االنتقادات على أداء
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن "ص ـ ـنـ ــاديـ ــق االق ـ ـتـ ــراع
ّ
عبرت عن رأي الجبيليني %90 ،من
ّ
املـقـتــرعــن ص ــوت ــوا لـنــا تـعـبـيـرًا عن

ثقتهم فينا ورضاهم عن أدائنا".
ّأما بالنسبة الى شقيقه فالهدف من
مـشــروعـهـمــا ه ــو "خ ـلــق ف ــرص عمل
جــديــدة .ك ــان بــإمـكــانـنــا إن ـشــاؤه في
البربارة أو في جونية حيث ّتكون
أربــاحـنــا مـضــاعـفــة ،ولكننا فضلنا
جبيل خدمة ألهاليها" .ينفي شقيق
ّ
رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة أي ضـ ـ ــرر ي ــرت ـب ــه
ّ
ّ
التجار ألن ما
املجمع التجاري على
سـيـحــويــه غـيــر مــوجــود فــي الـســوق
الـقــديـمــة ،إذ "يــؤمــن مــواقــف لـ ــ1530
س ـ ـيـ ــارة ،و 300وظ ـي ـف ــة .وي ـح ـتــوي
ـاد
ع ـ ـلـ ــى  8صـ ـ ـ ـ ــاالت س ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ،ونـ ـ ـ ـ ٍ
ري ــاض ــي .وه ـن ــاك  3500م ـتــر مـ ّ
ـربــع
م ـخـ ّـص ـصــة ل ـل ـت ـس ـل ـيــة ،و 7500مـتــر
مـ ّ
ـربــع لـلـتـجــارة بــاملــاركــات الـعــاملـ ّـيــة
ّ
ال ـتــي ل ـهــا زبــائ ـن ـهــا" .ي ــؤك ــد حــرصــه
ّ
عملية
عـلــى اآلث ـ ـ ــارات ،بــاعـتـبــار أن
ّ
الحفر ّ
تتم ببطء وبإشراف مديرية
اآلثــارّ .أما بالنسبة الى أزمة السير
فـ ـق ــد "اسـ ـتـ ـعـ ـن ــا بـ ـش ــرك ــة إن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة
لدراسة حركة السير في كل املدينة،
ب ـغ ـيــة إنـ ـش ــاء ب ـنــى ت ـح ـتـ ّـيــة جــديــدة
تـسـتــوعــب ال ـحــركــة امل ـتــوق ـعــة .نحن
ن ــري ــد أن نـ ـك ــون م ـق ـص ـدًا مل ــن يـلـبــي
ّ
املجمع احتياجاته ،وملن يبحث عن
ّ
التسلية".
الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ـب ـ ــرم م ـ ــع ديـ ـ ــر املـ ـع ــون ــات
ه ــو األكـ ـب ــر ف ــي ت ــاري ــخ الــره ـبــانـ ّـيــة
املــارونـ ّـيــة ،بحسب مــا يـقــول حـ ّـواط،
ّ
بمعدل عام
غال،
باعتبار أن اإليجار ٍ

ّ
التأجيرية خالل
تبلغ القيمة
السنتني األوليني (فترة
ّ
املخصصتني
السماح)
للمباشرة بالحفر والبناء 150
ألف دوالر سنويًا ،أي  $6للمتر
املربع الواحد .بني السنوات
الثالثة والخامسة ترتفع القيمة
الى  250ألف دوالر ،أي $10
للمتر املربع الواحد سنويًا .بني
السنوات السادسة والثامنة
ترتفع الى  320ألف دوالر
سنويًا ،أي حوالى  $13للمتر
املربع الواحد .ثم ترتفع بني
السنوات التاسعة والحادية
عشرة الى  390ألف دوالر،
أي حوالى  $15للمتر املربع
سنويًا .بني السنوات الثانية
عشرة والرابعة عشرة ترتفع
القيمة التأجيرية السنوية الى
 460ألف دوالر ،أي  $18للمتر
املربع سنويًا .بني السنوات
الخامسة عشرة والسابعة
عشرة ترتفع الى  530ألف
دوالر ،أي  $21للمتر املربع
الواحد سنويًا .بني السنوات
الثامنة عشرة والعشرين
ترتفع الى  600ألف دوالر ،أي
 $24للمتر املربع سنويًا .والى
 840ألف دوالر سنويًا ،بني
السنوات الحادية والعشرين
والثالثة والعشرين ،أي $37
للمتر املربع سنويًا .وبني
السنوات الرابعة والعشرين
والسادسة والعشرين ترتفع
الى  910آالف دوالر ،أي $36
للمتر املربع .وبني السنوات
السابعة والعشرين واألخيرة
من االستثمار تصل القيمة
ّ
التأجيرية إلى  980ألف
دوالر سنويًا ،أي  $39للمتر
املربع الواحد سنويًا .علمًا
أن إيجار املتر املربع املبني
في املول بحسب تصريحات
ّ
الحواط ستكون بحدود $800
للمساحات املتوسطة.

يصل إلى  600ألف دوالر سنويًا أي
 25دوالر للمتر سـنــويــا .ويـضـيــف:
"م ـ ــن امل ـع ـي ــب االفـ ـ ـت ـ ــراء ع ـل ـي ـن ــا ،لـقــد
دفعنا إيجار األرض أكثر من قيمة
شــرائ ـهــا" .ويـ ـ ّ
ـرد حـ ـ ّـواط االن ـت ـقــادات
إلــى هجوم سياسي ممنهج عليهم
ّ
باعتبار أن "املعترضني قــلــة .هــؤالء
ل ــم ي ـج ــدوا م ــا ي ـن ـت ـقــدوا ب ــه أداء ن ـ ــا،
لـ ــذلـ ــك يـ ـح ــارب ــونـ ـن ــا بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــbusiness
ً
ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاص ب ـ ـنـ ــا" .وي ـس ـت ـط ــرد ق ــائ ــا:
"م ـس ـت ـث ـمــرون ك ـثــر ي ـض ـعــون جـبـيــل
على خريطة توسيع أعمالهم ،ولو
لم نفتتح نحن هذا املول لكان غيرنا
قد فعل ذلك".

