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إنذار أهالي عرمان
في المنية بإخالء منازلهم
محمد خالد ملص
مـ ـن ــذ م ـ ـ ـ ــدة ،ح ـ ـضـ ــرت ق ـ ـ ــوة م ـ ــن خ ـفــر
الشواطئ في منطقة امليناء بطرابلس،
وأج ـ ـ ـ ــرت م ـس ـح ــا عـ ـل ــى طـ ـ ــول ش ــاط ــئ
منطقة املنية املمتد مــن نقطة عرمان
ً
ش ـم ــاال ح ـتــى مـنـطـقــة امل ـخــاضــة الـتــي
تعرف بأرض الشلبة.
يبلغ طول الواجهة البحرية للمنطقة 2
كلم ،وتتوزع ملكيتها على عدة جهات:
يـشـغــل ج ــزء مـنـهــا الـجـيــش اللبناني
(وهي املنطقة املواجهة ملعسكر خدمة
العلم األول/عــرمــان) ،وجزء يعود إلى
شركة نفط الـعــراق التي يمتد عبرها
خــط أنابيب نقل الـغــاز مــن تركيا إلى
لـبـنــان ،وج ــزء يخضع لسكة الحديد
اللبنانية .إضــافــة إلــى وجــود عقارات
محددة جدًا تعود إلى ملكيات خاصة
لعدد من املواطنني.
بـعــد ف ـتــرة عـلــى إجـ ــراء امل ـس ــح ،حضر

عناصر مــن مخفر املنية وطـلـبــوا من
شــاغـلــي ال ـع ـقــارات امل ــوزع ــة عـلــى هــذه
امل ـن ـط ـقــة (غــال ـب ـي ـت ـهــم مـ ـن ــازل سـكـنـيــة
ومحال تجارية) الحضور إلــى مخفر
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ ف ـ ــي امل ـ ـي ـ ـنـ ــاء الس ـت ـك ـم ــال
التحقيقات وتسوية أوضاعهم.
اس ـ ـت ـ ـجـ ــاب ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن
وتــوجـهــوا فــي  27نـيـســان إل ــى املخفر
امل ــذك ــور ،ومـثـلــوا أم ــام املـحـقــق املكلف
متابعة املـلــف .يـقــول أحــد األهــالــي إن
املحقق «بـعــد االستفسار عــن أراضــي
املنطقة وعــن مــدة سكننا فيها ،طلب
منا التوقيع على أقوالنا ،وطلب منا
أيـ ـض ــا ت ــوق ـي ــع ت ـع ـه ــد خ ـط ــي يـقـضــي
بــإخــاء مـنــازلـنــا خ ــال فـتــرة أقصاها
 15يومًا» .رفض األهالي التوقيع في
ب ــادئ األم ــر ،حينها قــال لهم املحقق:
«اع ـ ـت ـ ـبـ ــروا أن ـف ـس ـك ــم م ــوق ــوف ــن عـلــى
ذمــة التحقيق ،وبـنـ ً
ـاء على إش ــارة من
املــدعــي الـعــام املــالــي» .وبحسب روايــة

األهالي ،جرى توقيفهم لعدة ساعات،
مـ ــا اضـ ـط ــره ــم إلـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــع ال ـت ـع ـهــد
باإلخالء».
ح ــال ــة مـ ــن الـ ـضـ ـي ــاع تـ ـس ــود أوسـ ـ ــاط
األهـ ــالـ ــي ال ــذي ــن ي ـب ـلــغ ع ــدده ــم نـحــو
 200ع ــائ ـل ــة .ه ــم ال ي ـع ـل ـمــون إلـ ــى من
يلجأون ،ومهلة  15يومًا التي تنتهي
نهار االثنني في  11أيــار باتت قريبة.

ُ
أجبر األهالي على توقيع
التعهد بإخالء منازلهم

يـقــول املـتـحــدث بــاســم األهــالــي محمد
ال ـح ــواط« :م ــا ج ــرى ك ــان غـيــر مفهوم،
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ق ــائـ ـم ــة مـ ـن ــذ عـ ـش ــرات
السنني ،ولدينا أوراق ملكية رسمية
ً
تـثـبــت ذل ـ ــك» ،م ـت ـســائــا« :ه ــل ال ــدول ــة
ال تستطيع ف ــرض سلطتها إال على
املواطن الفقير؟ نحن ال نعلم ما نفعل،

نخلي بيوتنا أم ال؟ وإن خرجنا منها،
فــأيــن سـنــذهــب ،وم ــا الـتـعــويــض الــذي
سيدفع مقابل الخروج من منزلنا؟».
ي ـت ـخ ـ ّـوف األه ــال ــي م ــن تـ ـك ــرار حــادثــة
قــديـمــة حصلت مــع املــواطــن مصطفى
ملص ،الذي كان منزله يقع على حدود
منطقة عرمان العسكرية ،املشغولة من
الجيش اللبناني .حينهاُ ،وجهت إلى
مـلــص إن ـ ــذارات ب ــاإلخ ــاء ،وم ــع حلول
موعد إزال ــة املخالفة حضرت قــوة من
الجيش وهدمت له املنزل بشكل كامل
«دون أن يسمحوا لــه بــإخــراج أي من
أغراضه».
يؤكد عدد من األهالي أنهم لن يخرجوا
مـ ــن مـ ـن ــازلـ ـه ــم ،ف ـه ــم «غـ ـي ــر ج ــاه ــزي ــن
وال أوض ــاع ـن ــا تـسـمــح ل ـنــا بــاالنـتـقــال
إل ــى أم ــاك ــن أخ ـ ــرى» ،الف ـتــن إل ــى أنـهــم
سيلجأون إلى األطر القانونية.
يـ ـق ــول امل ـك ـل ــف مـ ــن ق ـب ــل األهـ ــالـ ــي فــي
هــذا الـصــدد كـمــال الـخـيــر« :إذا أصــرت
الدولة على إخراج األهالي من املنطقة،
فــأقــل املمكن أن تــدفــع لهم تعويضات
مــال ـيــة ت ـك ــون ب ـم ـثــابــة ت ـســويــة بينهم
وب ــن ال ــدول ــة» ،طــال ـبــا م ــن وزيـ ــر امل ــال
عـلــي حـســن خليل أن يــأخــذ املــوضــوع
باالعتبار« ،ال يجوز أن ترمي الدولة
الناس على جوانب الطرقات».
يــؤكــد الـنــائــب كــاظــم الخير فــي حديث
مــع «األخ ـبــار» ،أنــه تــواصــل مــع املدعي
العام املالي علي إبراهيم ،الــذي أبلغه
«أن التبليغات للمعتدين على األمالك
ال ـب ـحــريــة ل ـي ـســت م ـح ـص ــورة بــأهــالــي
املنية ،بل هي تطاول جميع املخالفني،
بـ ــدءًا م ــن ص ــور وح ـت ــى ال ـن ـهــر الـكـبـيــر
في عـكــار» ،الفتًا إلــى أن ما يجري هو
ب ـم ـثــابــة ض ـغــط ع ـلــى مـجـلــس ال ـن ــواب
إلقـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون ي ـم ـن ــع االعـ ـ ـت ـ ــداء عـلــى
األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة،
وأن القانون بات في مراحله النهائية
من الدراسة في لجنة األشغال العامة
ويـنـتـظــر تـحــويـلــه إل ــى الـهـيـئــة الـعــامــة
ملجلس النواب في أول جلسة تشريعية
يعقدها.
ب ـح ـس ــب مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي «ف ـ ـ ــإن عـمـلـيــة
اإلخالء والهدم لن تحصل بعد انتهاء
ف ـتــرة  15يــومــا امل ـع ـطــاة ل ــأه ــال ــي ،بل
َّ
ستؤجل إلى فترة الحقة ».لكن عملية
التأجيل هــذه ستكون بمثابة تهدئة،
لن تحول دون تطبيق القانون ،والذي
في حال تطبيقه ستشهد منطقة املنية
تهجير عشرات العائالت من مساكنها
التي ال بديل لهم منها.

متابعة

ّ
جلسة الموازنة :تقدم وهمي
بانتظار أمر ما ،اختار مجلس الوزراء
ف ــي جـلـسـتــه أم ــس أن ي ـبــدأ ب ــإق ــرار كل
مــا هــو «بــدي ـهــي» وال يثير الـخــافــات
في مشروع موازنة عام  .2015بمعنى
أوضح ،لجأ الوزراء إلى كسب املزيد من
الوقت ،قبل أن يضطروا إلى املجاهرة
بحقيقة مواقفهم مــن إق ــرار املـشــروع،
وما يتصل به على صعيد التعديالت
الضريبية وسلسلة الرواتب.
ال ـج ـل ـس ــة هـ ــي الـ ـث ــالـ ـث ــة مـ ــن سـلـسـلــة
ج ـل ـس ــات م ـخ ـص ـصــة لـ ـب ــذل م ـح ــاول ــة
ت ـف ـضــي إلـ ــى إمـ ـ ــرار مـ ـش ــروع امل ــوازن ــة
وإحــال ـتــه عـلــى مـجـلــس ال ـن ــواب .وقــال
وزيـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام رمـ ـ ـ ـ ــزي جـ ـ ــريـ ـ ــج ،فــي
نـهــايـتـهــا« :إن وزي ــر امل ــال ق ــام بـتــاوة
مـ ـ ــواد امل ـ ـشـ ــروع مـ ـ ــادة مـ ـ ــادة ،وج ــرت
مناقشة مستفيضة لتلك املواد ،ووافق
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عـلــى أح ـك ــام الفصل
األول م ــن م ـش ــروع ق ــان ــون امل ــوازن ــة».
كـ ــذلـ ــك قـ ـ ــرر املـ ـجـ ـل ــس عـ ـق ــد جـلـسـتــن
مخصصتني الستكمال درس املشروع
يومي االثنني واألربعاء املقبلني في 11
و 13أيار  ،2015على أن يعقد املجلس
ج ـل ـس ـتــه األس ـب ــوع ـي ــة ك ــامل ـع ـت ــاد ي ــوم
الخميس في  14أيار الجاري.

بحسب مصدر وزاري ،لم تشهد جلسة
أمس مناقشة مستفيضة للمواد ،كما
أورد وزير اإلعالم ،بل كان هناك اتفاق
ضـمـنــي ع ـلــى ع ــدم مـنــاقـشــة أي م ــادة
خ ــاف ـي ــة .ل ـ ّـذل ــك ،ع ـنــدمــا أب ـ ــدى بعض
ال ــوزراء تحفظات على املــادة املتعلقة
ب ــإج ــازة االقـ ـت ــراض وامل ـ ـ ــادة املـتـعـلـقــة
بدعم فوائد الـقــروض ،ســارع الرئيس
ّ
تمام ســام إلــى تأجيل بتهما .يعتقد
هــذا املـصــدر أن مجلس الـ ــوزراء ليس
جــاه ـزًا بـعــد إلم ــرار م ـشــروع امل ــوازن ــة،
بل هناك ضغط ُيمارس من أجل ذلك،
وه ــذا مــا يــدفــع بـعــض الـ ــوزراء فــي كل
جـلـســة إل ــى ط ــرح إحــالــة امل ـش ــروع من
دون أي مناقشة على مجلس النواب
ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـضـ ـغ ــط .وقـ ــال
إن امل ــادت ــن املتعلقتني بــاالعـتـمــادات
ُ
وال ـ ــواردات لــم تـطــرحــا عـلــى املناقشة
ً
أصال بانتظار حسم مسألة احتساب
كـلـفــة سـلـسـلــة ال ــروات ــب وال ـت ـعــديــات
الضريبية ضمنها أو انتظار إقرارهما
فــي مجلس الـنــواب قبل احتسابهما،
م ــا يـعـنــي أن امل ـنــاق ـشــة ك ــان ــت تـقـنـيــة،
وت ـن ــاول ــت  9مـ ــواد ف ـقــط م ــن أص ــل 13
م ـ ـ ــادة يـ ـت ــأل ــف م ـن ـه ــا الـ ـفـ ـص ــل األول،

وج ـم ـيــع امل ـ ــواد ال ـتـ ّـي ق ـيــل إن مجلس
الــوزراء ّ
أقرها ال تمثل شيئًا مهمًا في
املشروع.
وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،قــال
لـ«األخبار» إنه «ليس هناك اتفاقات
م ـس ـب ـقــة ع ـل ــى املـ ــوازنـ ــة أو ات ـف ــاق ــات
الح ـق ــة ،ب ــل ه ـن ــاك م ــواق ــف مـسـبـقــة».
وأشـ ــار خـلـيــل إل ــى أن امل ــوازن ــة يجب
أن تـعـكــس ال ـن ـف ـقــات« ،وبــال ـتــالــي إن
الوضع الطبيعي هو أن يتم تضمني

ليس هناك اتفاقات مسبقة على
الموازنة ،بل هناك مواقف مسبقة
ال ـن ـف ـق ــات ك ـل ـفــة ال ـس ـل ـس ـل ــة .ال سـبــب
جــوهــريــا يـمـنــع االت ـف ــاق أو الـتـفــاهــم
ع ـلــى إقـ ـ ــرار ال ـس ـل ـس ـلــة ،وال ي ـب ــدو أن
هـنــاك صــابــة أو تـشــددًا فــي املــواقــف
حتى اآلن .وأقول لكل األطراف إنه إذا
ّ
كنا جديني فــي إق ــرار املــوازنــة ،يجب
املــواف ـقــة عـلــى لـحــظ أرقـ ــام السلسلة
ضـمـنـهــا وإق ـ ــراره ـ ــا .وأن ـ ــا شخصيًا
إذا خـ ّـيــرت بــن إق ــرار املــوازنــة العامة
واإلصـ ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى إدخ ـ ـ ــال ال ـس ـل ـس ـلــة،

ف ــإن ـن ــي س ــأخـ ـت ــار إقـ ـ ـ ــرار امل ـ ــوازن ـ ــة».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ع ـق ــدت ل ـج ـنــة امل ــال
واملوازنة النيابية جلسة أمس لدرس
م ـشــروع قــانــون مـحــال مــن الحكومة
يرمي إلــى «فتح اعتماد إضــافــي في
موازنة عام  »2015بقيمة  874مليار
ل ـي ــرة لـتـغـطـيــة ال ـع ـجــز ف ــي ال ــروات ــب
واألجور وملحقاتها ،وهذا االعتماد
هو الرابع من نوعه ّ
لسد الفارق بني
اإلنـ ـف ــاق ال ـف ـع ـلــي امل ـت ــوق ــع واإلنـ ـف ــاق
«املقونن» ،إذ سبق ملجلس النواب أن
أقــر في  2014/10/30اعتمادًا بقيمة
 626مليار لـيــرة ،مخصصًا لتغطية
ال ــروات ــب واألج ـ ــور ،وس ـب ـقــه اعـتـمــاد
بقيمة  340مليارًا ،وآخر بقيمة 8900
مليار ليرة.
بحسب املـعـلــومــات ،رفــض ن ــواب من
ك ـت ـلــة امل ـس ـت ـق ـبــل م ـنــاق ـشــة املـ ـش ــروع
ّ
بحجة «أن الــوقــت أمامنا»،
الجديد،
وال يزال هناك متسع من الوقت حتى
آب املقبل ،وهــو تاريخ ظهور العجز
في اعتمادات الرواتب واألجور ،وقال
ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب إن م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
يـ ـ ـ ــدرس ح ــالـ ـي ــا مـ ـ ـش ـ ــروع املـ ـ ــوازنـ ـ ــة،
وبالتالي يمكن االنتظار.

