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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
والهم ما رضي فينا» ،قد يكون هذا المثل هو األبسط لوصف عالقة ّ
بلدية كفردبيان بشركة
بالهم
تحقيق «رضينا
«سياحة وإشتاء المزار» ،التي تستثمر مشاعات جرد كسروان منذ ّستينيات القرن الماضي .فهذه الشركة عدا عن
العمومية ،وارتضى األهالي حرمانهم من حقهم بهذه األمالكّ ،
ّ
بحجة تفعيل السياحة في
أنها تشغل األمالك
ّ
ّ
التزلج في بلدتهم ،ووصل بها األمر إلى ّ
حد منعهم من ذلك ،بهدف ليّ
بلدتهم ،ها هي اليوم تمننهم بممارسة
ّ
ذراع ّ
البلدية بعدما أطلقت عجلة إعادة تخمين األراضي ومسحها وفتحت ملف المخالفات العقارية في نطاقها

ّ
أهالي كفردبيان ممنوعون من التزلج على ملكهـ
فيفيان عقيقي
ف ــي  2017/2/3اس ـتــدعــى قــائـمـقــام
كـ ـس ــروان جـ ــوزف م ـن ـصــور ،مـخـ ّتــار
بـ ـ ـل ـ ــدة ك ـ ـفـ ــردب ـ ـيـ ــان وسـ ـ ـي ـ ــم مـ ـه ــن ــا،
للتحقيق معه بـ"تجاوزات يقوم بها
عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
عـ ـ ـب ـ ــر تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــض أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة
ّ
ُع ـلــى ال ــدخ ــول إل ــى م ـنــاطــق ال ـتــزلــج
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرة م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات خ ـ ّ
ـاص ــة
دون دفــع الــرســوم ُامل ّ
توجبة عليهم،
وتوجيه تهديدات لتلك الشركات"،
ع ـل ــى مـ ــا ج ـ ــاء فـ ــي "وثـ ـيـ ـق ــة إح ــال ــة"
صـ ـ ــادرة ب ـت ــاري ــخ  2017/1/18عــن
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة وال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــات نـهــاد
املشنوق.
ُيـ ّ
شركة "املــزار"
تكون
أن
مهنا
ـرجــح
ّ
ُ
ّ
وراء الشكوى املقدمة بحقه ،مشيرًا
َّ
يتعد يومًا سقف القانون
إلى أنه "لم
ّ
وال ـ ـطـ ــرق ال ـس ـل ـم ــي ــة ع ـن ــد امل ـطــال ـبــة
ب ـح ـقــوق أه ــال ــي ك ـف ــردب ـي ــان وحـفــظ
كرامتهم" ،وخصوصًا بعدما "سعت
ُ
الشركة املستثمرة إلى منع األهالي
ّ
مــن دخ ــول حـلـبــات ال ـتــزلــج ،قـبــل أن
ّ
موسمية دون
تفرض عليهم تعرفة

ّ
وقع عقد إيجار جديد ّ
لمدة 25
سنويًا
عامًا بقيمة  250ألف دوالر ّ
الستثمار نحو  50مليون متر مربع
ّ
بنواد
خاصة ،أسوة
أي تخفيضات
ٍ
أخ ـ ــرى" ،م ــا ي ـخــرق ال ـت ـع ـهــدات الـتــي
ّ
البلدية مع بداية موسم
أبرمت مع
الـ ـت ــزل ــج ،ب ـح ـســب م ــا ي ـش ـيــر رئ ـيــس
الـبـ ُلــديــة بـ ّـســام ســامــة( ،ال ــذي سبق
أن أخـ ــذت إف ــادت ــه ف ــي امل ـلــف نـفـســه)
ويـقـضــي بــإصــدار نـحــو  500بطاقة
دخ ـ ــول ألبـ ـن ــاء ال ـب ـل ــدة إلـ ــى حـلـبــات
ّ
ال ـت ــزل ــج بـسـعــر  50دوالرًا أمـيــركـيــا
ً
(بــدال مــن  300دوالر أســوة بالسعر
امل ـم ـن ــوح لـ ـن ــوادي ال ـت ــزل ــج ،أو 550
دوالرًا لــأفــراد فــي الحلبة العادية،
ّ
الخاصة
و $850في حلبة الــRefuge
بفندق مزار .)2000
ّ
ّ
هكذا ّ
والبلديات
الداخلية
قرر وزير
الـتـحـقـيــق م ــع م ـخ ـتــار ال ـب ـلــدة ال ــذي
ي ـم ـت ـل ــك سـ ـلـ ـط ــة ال ـ ــوص ـ ــاي ـ ُــة ع ـل ـي ــه،
انصياعًا لرغبات الشركة املستثمرة
ّ
الخاصة.
وحفاظًا على مصالحها

ً
ّ
التعدي على أمالك ّ
ّ
المشكالت مع ّ
بلدية ّ
عامة (مروان طحطح)
بالتهرب الضريبي ،وصوال إلى
البلدية تبدأ

انفجار األزمة
ي ــأت ــي إج ـ ــراء ال ـشــركــة كـ ـ ّ
ـرد ف ـعــل على
ق ـ ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ـ ّ
ـدي ال ـ ـحـ ــالـ ــي،
ّ
والقاضي بتعيني لجنة بلدية إلعادة
تخمني ومـســح األراضـ ــي الــواقـعــة في

ّ
العقارية التابعة لكفردبيان،
املنطقة
ّ
بـهــدف تعديل القيم الـتــأجـيــريــة التي
ت ـت ـقــاضــاهــا ،وت ـب ـلــغ راهـ ـن ــا ن ـحــو 80
مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـ ّـيــة ،تـعـيــد الـبـلـ ّ
ـديــة
نصفها إلــى الشركة كدعم ملهرجانها
ُ
ّ
الصيفي وبطاقات التزلج التي تمنح

ّرد الشركة
ت ـش ـي ــر الـ ـش ــرك ــة فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع "األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" إلـ ـ ــى أن
استثماراتها تعود ألكثر من ّ خمسني سنة وأنها لطاملا
ّ
البلدية املتعاقبة
كانت على عالقة تعاون مع كل املجالس
عـلــى ك ـفــردب ـيــان ،وأن "اإلشـ ـك ــال ال ـحــاصــل ال عــاقــة له
بـمــوضــوع ورش ــة إع ــادة التخمني الـتــي أطلقها املجلس
ّ
ّ
ّ
البلدي الجديد ،وإنما سببه القرار املتخذ بترتيب مبلغ
 50دوالرًا على أبناء البلدة سعرًا لبطاقة التزلج ،على أن
ّ
البلدية الفرق (يبلغ نحو  500دوالر) للشركة ،وهو
تدفع
ما يعني ترتيب مبلغ بقيمة  250ألف دوالر أميركي سعر
ّ
الداخلية
بطاقات تزلج ،كان لدينا شكوك بموافقة وزارة
ّ
بعقالنية ،ورغم ذلك
على صرفه وطلبنا بحث املوضوع
َ
ّ
نتقاض ثمنها حتى اليوم".
حررنا  115بطاقة لم
مليون
وتضيف الشركة ّإن الــرســوم ّالتي تدفعها (ّ 80
ـديــة نفسها وه ــي متعلقة
لـيــرة سـنــويــا) ت ـحــدد مــن الـبـلـ
بــإشـغــال أم ــاك بـلـ ّ
ّ
ـديــة وغـيــرهــا ،نــافـيــة الـتـهــرب مــن دفــع
ّ
ّ
امل ـس ـت ـحــقــات امل ـتــرت ـبــة عـلـيـهــا أو ال ـت ـعــدي ع ـلــى األم ــاك

ّ
العامة .وأن تكليفها بمبلغ  50مليون ليرة عن مهرجان
الصيف هو موضع اعتراض قانوني كون قانون الرسوم
والـ ـع ــاوات الـبـلـ ّ
ـديــة يـعـفــي امل ـهــرجــانــات مــن أي ــة رس ــوم.
وتضيف الشركة إن "مــا تشغله أمــام العقار  4721هو
حاصل منذ سنوات طويلة وبموجب ترخيص ساري
املفعول وصادر عن ّ
بلدية كفردبيان ومصادق عليه من
ّ
ّ
ّ
البلدية أنه غير موجود في سجلتها).
القائمقام" (تؤكد ّ
ّ
وأن "كل ما هو متعلق بالعقارين  6652و( 6653بما فيه
املواقف) يعود التحاد بلديات كسروان ،املرجع الوحيد
الـصــالــح إلدارتـ ــه" ،علمًا بــأن قــانــون ال ـعــاوات والــرســوم
ّ
ّ
ّ
ّ
تأجيرية
البلدية في الحصول على قيمة
ينص على حق
ّ
ّ
بنسبة  %8.5وأن يسجل عقد اإلي ـجــار لديها فــي كل
العقارات التي تقع ضمن نطاقها العقاري .وأن "املشار
عامة ّ
إليه بأنه أمالك ّ
بلدية بمحاذاة العقار  4548وغيره
ّ
وإنما هي طريق إفراز غير منفذة وال يوجد أي مخالفة
للشركة فيها".

ألبناء البلدة ،بحسب ما تشير رئيسة
لجنة الـسـيــاحــة فــي الـبـلـ ّ
ـديــة جــوزفــن
زغـ ـي ــب ،إذ ان ـف ـج ــرت األزم ـ ـ ــة بـيـنـهـمــا
أواخ ـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  ،2016ع ـن ــدم ــا أرس ـل ــت
الـبـلـ ّ
ـديــة فــي  2016/12/30كـتــابــا إلــى
"شــركــة سياحة وإشـتــاء امل ــزار" تطلب
ف ـي ــه "الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــة خ ــال
 24ســاعــة مــع املـسـتـنــدات الـتــي تثبت
قــانــونـ ّـيــة إش ـغ ــال ال ـشــركــة لـلـعـقــاريــن
 6652و /6653كـ ـف ــردبـ ـي ــان ،إلج ـ ــراء
املقتضى تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات
الـقــانــونـ ّـيــة" ،كما ّ
وجـهــت إنــذاريــن إلى
ّ
الشركة نفسهاّ ،
األول متعلق بالعقار
 4721ال ــذي تشغله ال ـشــركــة مــن دون
ّ
أي ترخيص قانوني ،والثاني متعلق
ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـعـ ـق ــارات ب ـم ـح ــاذاة
الـعـقــار  4548والـتــي تشغلها الشركة
ـدي ــة ال ـ ـعـ ـ ّ
فـ ــي األم ـ ـ ـ ــاك الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـامـ ــة وف ــي
ّ
منطقة كـفــردبـيــان الـعـقــاريــة مــن دون
أي تــرخـيــص قــانــونــي ،عـلــى مــا تشير
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ،وت ـط ـل ــب ف ـي ـه ـمــا م ــن مـمـثــل
ّ
الـشــركــة "الـحـضــور إلــى البلدية خالل
 24ســاعــة إلج ــراء املقتضى القانوني
ال ــازم ،تحت طائلة اتخاذ اإلج ــراءات
ّ
القانونية وإخالء األمكنة املذكورة".

تفاصيل عقد االستثمار
تستثمر شركة "سياحة وإشتاء املزار"
مـ ـش ــاع ــات ال ـ ـجـ ــرد الـ ـكـ ـس ــروان ــي مـنــذ
بداية ستينيات القرن املاضي ،مقابل

 15أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـ ّـيــة سـنــويــا فـقــط،
بـحـســب م ـص ــادر ف ــي ات ـح ــاد بـلـ ّ
ـديــات
كسروان ،وتتبع لها شركتا "ريزوتس
ديفلبمنت كومباني" و"م ــزار ،"2000
املـ ـمـ ـل ــوك ــة ج ـم ـي ـع ـه ــا م ـ ــن رزق رزق
والنائب في كتلة اللقاء الديموقراطي
نعمة طعمة وأبنائهما .يقوم املشروع
االس ـت ـث ـم ــاري ال ـض ـخــم ف ــي ق ـســم منه
على أمــاك ّ
خاصة ،وقسم على أمالك
عـ ّ
ـام ــة بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ،وقـ ـس ــم ف ــي م ـشــاعــات
كـســروان اململوكة مــن اتـحــاد بلديات
ّ
ملكية املشاعات
كـســروان (علمًا بــأن
هـ ــي م ــوض ــع نـ ـ ـ ــزاع مـ ـن ــذ س ـت ـي ـن ـيــات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ب ــن االت ـح ــاد وبـلـ ّ
ـديــة
كـفــردبـيــان) .ويـضـ ّـم امل ـشــروع منتجع
امل ـ ـ ـ ــزار ،ونـ ـح ــو  42مـ ـنـ ـح ــدرًا ،وع ـ ــددًا
ّ
ّ
م ــن ح ـل ـب ــات الـ ـت ــزل ــج الـ ـت ــي تـتـخــطــى
مساحتها الـ ــ 100كيلومتر ويـتــراوح
ارتفاعها بني  1850و 2465مترًا.
ّأم ــا رزق (م ــال ــك املـ ـش ــروع) فـ ُـي ـعـ ّـد من
كبار رجال األعمال اللبنانيني وعلى
عالقة وطيدة بآل الحريري .فصداقته
ّ
بــال ـحــريــري األب سـ ّـهـلــت ح ــل ال ـنــزاع
ّ
القضائي بينه وبــن اتـحــاد بلديات
ك ـس ــروان ف ــي ع ــام  ،1996عـنــدمــا فــاز
األخير بدعوى ّ
ضد الشركة لتصحيح
ال ـع ـق ــد ،ق ـب ــل أن ت ـن ـجــح ال ـش ــرك ــة فــي
إقناع االتحاد بعقد مصالحة قضت
بـتــوقـيــع ع ـقــد إي ـج ــار جــديــد ملـ ـ ّـدة 25
ع ــام ــا (ت ـن ـت ـه ــي ص ــاح ـ ّـي ـت ــه ف ــي ع ــام

