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سياسة
ّرد

تقرير

«كهرباء لبنان» :نقوم بمهمات «أكثر من عادية»

ّ
«األخبار» ترد :تتجاوز قرار مجلس الوزراء
ّ
ردت مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان عـلــى ما
ورد في عدد «األخبار» ،أمس ،بعنوان
«الـبــاخــرة الثالثة" :طـعــم" أكله مجلس
الوزراء» بقلم الصحافي إيلي الفرزلي،
ّ
تضمن اآلتي:
بتعقيب مسهب
 -1حـ ـي ــث إن مـ ـضـ ـم ــون املـ ـ ـق ـ ــال ج ــاء
مطابقًا ملــا ورد فــي كتاب املــديــر العام
لــاسـتـثـمــار فــي وزارة الـطــاقــة واملـيــاه
َّ
األسـ ـت ــاذ غ ـســان ب ـي ـضــون ،امل ـبــلــغ إلــى
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ،تـسـتـغــرب
املــؤسـســة أن يتم تسريب هــذا الكتاب
إلــى اإلعــام قبل أن يتسنى لها إعــداد
ّ
ردهـ ــا الــرسـمــي عـلــى مــا يتضمنه من
افتراءات وأضاليل ومغالطات.
 -2إن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان تنفذ
قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء رق ــم  84تــاريــخ
 2018/5/21على عاتق مجلس الوزراء
ومسؤوليته ،باعتبار أن قرار التمديد
ص ــادر فــي األس ــاس عــن مـقــام مجلس
الوزراء.
 -3إن مـلـحــق الـعـقــد ال ــذي واف ــق عليه
مجلس اإلدارة في قراره لجهة إمكانية
فسخ العقد بعد انقضاء مهلة سنتني
م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـ ـمـ ــديـ ــده ج ـ ـ ــاء م ـط ــاب ـق ــا
ل ـقــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء رق ــم  84تــاريــخ
 ،2018/5/21أمـ ــا إض ــاف ــة ب ـنــد ُي ـلــزم
املؤسسة بإقفال حساب املتعهد عند
الفسخ ،فقد جاءت نتيجة املفاوضات
التي أناط بها مجلس الوزراء مؤسسة
كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان فـ ــي ق ـ ـ ـ ــراره املـ ــذكـ ــور،
وه ــذا الـبـنــد يـتــوافــق مــع كــافــة املـبــادئ
ال ـقــانــون ـيــة وامل ـع ــاي ـي ــر ال ــدول ـي ــة الـتــي
ترعى العقود املشابهة.
ي ـش ــار إلـ ــى أن قـ ـ ــرار م ـج ـلــس اإلدارة،
وخـ ــافـ ــا ملـ ــا ج ـ ــاء فـ ــي م ـق ــال ـك ــم لـجـهــة
«إمـكــان عــدم التمديد للسنة الثالثة»،
قــد نـ ّـص على تمديد العقد ملــدة ثالث
ّ
مضي
سنوات مع إمكانية الفسخ بعد
م ـه ـل ــة س ـن ـت ــن شـ ـ ــرط إق ـ ـفـ ــال ح ـس ــاب
املتعهد لغاية تاريخ الفسخ وفق قرار
مجلس الوزراء بهذا الشأن ،وهذا غير
مرتبط بالدفع سلفًا.
 -4إن قـ ـ ــرار م ـج ـلــس إدارة مــؤسـســة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان رقـ ــم  27-307ت ــاري ــخ
 2018/6/12اتـخــذ اسـتـنــادًا إلــى قــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـص ـي ـغ ـتــه ال ـثــان ـيــة
املـصـحـحــة وب ـمــواف ـقــة امل ــراق ــب املــالــي
ف ــي امل ــؤس ـس ــة (م ـم ـثــل وزارة املــال ـيــة)
وم ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة (مـ ـمـ ـث ــل وزارة
الطاقة واملـيــاه) واملصلحة القانونية
فــي املــؤسـســة ،كما واف ــق عليه كــل من
مـعــالــي وزي ــر الـطــاقــة وامل ـيــاه األسـتــاذ
سيزار أبي خليل في كتابه رقم 1413
تاريخ  ،2018/7/6طالبًا السير قدمًا
ف ــي امل ـنــاق ـصــة ،وم ـعــالــي وزي ــر املــالـيــة
األس ـتــاذ عـلــي حـســن خليل فــي كتابه
رق ــم /441ص  16ت ــاري ــخ 2018/7/3
دون أي اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض أو تـ ـحـ ـف ــظ .أم ــا
الصيغة األخيرة لقرار مجلس الوزراء،
ّ
تضمنتها ال
فإن التصحيحات التي
ت ــؤث ــر ع ـلــى قـ ــرار مـجـلــس اإلدارة وال
تستوجب أي تعديل فيه.
 -5إن ق ـ ــرار م ـج ـلــس اإلدارة امل ــذك ــور
رب ــط أي تـمــديــد لـفـتــرة الـثــاثــة أشهر
بالحصول على املوافقات الالزمة ،وقد
لحظ مجلس اإلدارة هــذا األم ــر منعًا
ّ
ألي لـغــط أو ال ـت ـبــاس ق ــد يـحـصــل في
ظل التصحيحات املتعددة التي طرأت
على قرار مجلس الــوزراء بهذا الشأن،
ومـنـعــا ألي شــك بـبـقــاء الـبــاخــرة يومًا
واح ـ ـدًا إضــاف ـيــا دون ال ـح ـصــول على
هذه املوافقات وفق القوانني واألنظمة
املرعية اإلجراء.
 -6فــي مــا يتعلق ب ــأداء مجلس إدارة
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،ف ـهــو يـقــوم
بمهماته استنادًا إلــى املــرســوم 4517
ت ــاري ــخ (1972/12/13ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـعــام
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للمؤسسات العامة) ،وهو يبذل أقصى
جـ ـه ــوده ويـ ـق ــوم ب ـم ـه ـمــات «أكـ ـث ــر من
عادية» للحفاظ على املؤسسة وعلى
الحد األدنى من االستقرار في التغذية
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ف ــي ظ ــل ك ــل ال ـض ـغــوط
والعراقيل واملـشــاكــل السياسية التي
يتخبط بها لـبـنــان ،وأكـبــر دلـيــل على
ذلــك عــدد قــراراتــه ونوعيتها الـتــي لو
ل ــم ي ـع ـمــد إلـ ــى اتـ ـخ ــاذه ــا ،وال سـيـمــا
م ــا يـتـعـلــق مـنـهــا بــالـتـصــديــق حـكـمــا،
لكان وضــع الكهرباء فــي لبنان أســوأ
بكثير مـمــا هــو عـلـيــه .وإن جريدتكم
ال ـ ـغ ـ ــراء ،ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى م ـصــداق ـي ـت ـهــا
املـ ـعـ ـه ــودة ،مـ ــدعـ ـ ّـوة ك ـم ــا غ ـي ــره ــا مــن
وسائل اإلعــام إلى االطــاع على هذه
ال ـق ــرارات والـتـثـبــت مــن الـجـهــود التي
يبذلها مجلس اإلدارة للحفاظ على
هذا القطاع الحيوي قبل الكالم عن أي
تقييم ألداء املجلس.

ّرد المحرر:
كهرباء لبنان تتجاوز قرار مجلس
الوزراء

 -1م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـسـ ـع ــى م ــؤس ـس ــة
كـهــربــاء لبنان إلــى إقـحــام «األخ ـبــار»
فــي تصفية الـحـســابــات بينها وبــن
امل ــدي ــر ال ـع ــام لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي وزارة

ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه غ ـ ـسـ ــان بـ ـيـ ـض ـ ُـون،
مفترضة سلفًا أن التقرير الــذي نشر
ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» ه ــو نـتـيـجــة تـســريــب
كتاب مرسل من بيضون إلى كهرباء
لبنان .وفيما تجزم «األخـبــار» بأنها
ّ
لــم تسمع أو تطلع أو تـعــرف بكتاب
بـيـضــون إال مــن خ ــال ّ
رد املــؤسـســة،
ف ــإن األخ ـي ــرة بــإشــارتـهــا إل ــى تطابق
مضمون امل ـقــال ،املـبـنـ ّـي على مقارنة
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ق ـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـص ــادر فــي  21أيـ ــار ،وقـ ــرار مجلس
إدارة كـهــربــاء لـبـنــان ال ـصــادر فــي 12
ح ــزي ــران والـتـصـحـيـحــن ال ـصــادريــن
عن األمانة العامة ملجلس الوزراء في
 8حزيران و 2تموز ،مع كتاب بيضون
ُ
إن ـمــا تــؤكــد أن م ــا ك ـتــب ي ـضــيء على
إشكاليات واقعية وخطيرة.
 -2النقاش في مسألة املسؤولية عن
تطبيق ال ـقــرار ،مرتبط بنقل مجلس
الـ ــوزراء صــاحـيــة الـتــوقـيــع مــن وزيــر
الطاقة ،كما حصل فــي توقيع العقد
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد األول ،إل ــى
مــؤسـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،وه ــو األمــر
الــذي يستدعي التساؤل بشأن مدى
قانونية هذا التفويض والقصد منه،
وبشأن النتائج التي يمكن أن تترتب
عن التوقيع واملسؤولية عنها .علمًا

أن ّمن يتحمل املسؤولية عادة هو من
يوقع على العقد ،ولذلك كان واضحًا
أن املــؤسـســة تـسـعــى إل ــى إب ـعــاد هــذه
الكأس عنها ،من خالل تشديدها على
مسؤولية مجلس الوزراء.
 -3يبدو مستغربًا أن تبرر املؤسسة
إضافة بند إلى العقد يلزمها بإقفال
ح ـســاب املـتـعـهــد عـنــد ال ـف ـســخ ،وذل ــك
ع ـب ــر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـ ــه أت ـ ــى نـتـيـجــة
املفاوضات التي فوضها بها مجلس

قرار مجلس اإلدارة ربط أي
تمديد لفترة الثالثة أشهر
بالحصول على الموافقات الالزمة
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،فــال ـت ـفــويــض ل ـي ــس مـطـلـقــا
أو غـيــر مـقـيــد ،بــل مــرتـبــط ب ـحــدود ال
يمكن ال ـخــروج عنها ،وهــي إمكانية
فسخ العقد بعد سنتني من توقيعه،
ُ َ
ع ـل ــى أن تـ ـع ــل ــم الـ ـش ــرك ــة ب ــذل ــك قـبــل
ستة أشهر .وهــذا يعني أنــه ال يمكن
االسـتـجــابــة لـشــرط وضعته الشركة،
بالرغم من تناقضه مع الشرط الذي
وض ـعــه مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،بـمــا يشكل
تـ ـج ــاوزًا ل ـل ـحــدود ال ـت ــي ن ـ ّـص عليها

القرار الحكومي .وبالتالي ،إن إضافة
بـنــد يشير إل ــى إمـكــانـيــة فـســخ العقد
ب ـع ــد س ـن ـتــن «شـ ـ ــرط إقـ ـف ــال ح ـســاب
املتعهد لغاية تاريخ الفسخ» ،تعني
ببساطة أنــه ال يمكن فسخ العقد في
ح ــال وجـ ــود م ـبــالــغ مـسـتـحـقــة ،علمًا
ّ
ب ــأن مــن الـبــديـهــي أن تـجــري الـفــوتــرة
ثم الدفع بعد االستهالك .ولو لم يكن
الهدف وضع عراقيل في وجه احتمال
فسخ العقد ،ملا كان هنالك أي حاجة
إلص ــرار الـشــركــة عـلــى شــرطـهــا إقـفــال
ال ـح ـســاب ع ـنــد ف ـســخ ال ـع ـقــد ،خــاصــة
ّ
أن م ــن ال ـبــدي ـهــي أن ت ـك ــون ال ـفــوتــرة
الـنـهــائـيــة بـعــد نـهــايــة ال ـع ـقــد ،ال قبل
فسخه.
 -4رب ــط ق ــرار مجلس إدارة مؤسسة
كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـ ـكـ ــل امل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــات
الروتينية ،ال يلغي حقيقة أن كل هذه
امل ــواف ـق ــات ُبـنـيــت عـلــى الـصـيـغــة غير
النهائية ملجلس الوزراء .أما افتراض
املؤسسة سلفًا أن التصحيحات التي
تضمنتها الـصـيـغــة الـنـهــائـيــة لـقــرار
مجلس الوزراء ال تؤثر بقرار مجلس
اإلدارة وال تـسـتــوجــب تـعــديـلــه ،فقد
ال ينطبق مــع رأي الـجـهــات األخ ــرى،
ّ
ومـ ــا ك ـن ــا ل ـن ـع ــرف أن هـ ــذه ال ـج ـهــات
سيكون لها املوقف نفسه إذا اطلعت

تسعى مؤسسة كهرباء لبنان إلى إقحام «األخبار» في تصفية الحسابات بينها وبين المدير العام لالستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون (مروان طحطح)

على الصيغة الجديدة لقرار مجلس
ّ
الــوزراء .وعليه ،وألن املوافقات كانت
ســاب ـقــة ل ـص ــدور الـتـصـحـيــح الـثــانــي
ل ـقــرار مجلس الـ ــوزراء (،)2018/7/2
ال ب ــد م ــن إعـ ـ ــادة عـ ــرض الـ ـق ــرار على
الجهات نفسها للتأكد مــن موقفها،
وإال فـ ـم ــا م ـع ـن ــى وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ص ـ ــدور
تصحيح جديد؟
موافقة وزيــر املالية
أمــا التطرق إلــى ُّ
دون اعتراض أو تحفظ ،فربما احتاج
إلى مزيد من التدقيق .هل وافق وزير
ً
املالية فعال على كامل بنود القرار؟
ً
وهـ ـ ــل واف ـ ـ ــق فـ ـع ــا ع ـل ــى مـ ــا يـتـعـلــق
منها بتوفير تـمــويــل أو مساهمات
إضافية ،خالل فترة تصريف األعمال
وب ـم ــا ي ـت ـج ــاوز ال ـس ـقــف املـ ـح ـ َّـدد في
املـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـع ــام 2018؟ وهــل
وافــق على تغطية متأخرات مقدمي
الخدمات؟
 -5ك ـيــف ي ــرب ــط م ـج ـلــس اإلدارة بني
ال ـحـ ـص ــول ع ـل ــى امل ــوافـ ـق ــات ال ــازم ــة
للتمديد للباخرة الثالثة وبني حرصه
على عــدم وجــود أي لغط أو التباس
ق ــد ي ـح ـصــل ف ــي ظ ــل ال ـت ـص ـح ـي ـحــات
املتعددة التي طرأت على قرار مجلس
ال ــوزراء ،بالرغم من أنــه عندما صدر
ق ــرار مـجـلــس اإلدارة ل ــم يـكــن هنالك
ســوى تصحيح واح ــد .هــذا يعني أن
الحديث عن التمديد للباخرة الثالثة
لـيــس مــرتـبـطــا ب ــأي لـغــط أو الـتـبــاس
بقدر ارتباطه بنية مــوجــودة لوضع
ال ـت ـمــديــد ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ك ــأم ــر واق ــع،
ّ
ً
أوال ،من خالل اإلشارة إلى أن املوافقة
على استجرار الطاقة ال املوافقة على
«قـبــول عــرض الـشــركــة» ،كما ورد في
قرار مجلس الوزراء ،وثانيًا ،من خالل
اإلش ـ ــارة عـلـنــا إل ــى اح ـت ـمــال التمديد
بعد الحصول على املوافقات الالزمة،
خالفًا لـقــرار مجلس ال ــوزراء الــذي لم
ّ
يتطرق إلــى التمديد ق ــط ،خــاصــة أن
الوزراء الحاضرين في الجلسة كانوا
قد أصروا على حصر الباخرة الثالثة
ب ــامل ـج ــان ـي ــة ورف ـ ـ ــض ت ـح ــوي ــل ال ـع ـقــد
بـعــد انـتـهــاء فـتــرة املـجــانـيــة إل ــى عقد
استجرار.
 -6لم يكن املقال في معرض تقييم أداء
مجلس اإلدارة ،بــل تـطـ ّـرق عرضًا إلى
الــوضــع الـقــانــونــي لـهــذا املـجـلــس غير
املـكـتـمــل ،واملـنـتـهـيــة والي ـتــه مـنــذ عــدة
سـنــوات ،واملستمر بحكم استمرارية
املــرفــق ال ـعــام ،خــافــا ألح ـكــام الـقــانــون
رق ــم  ،2011/181ال ــذي قـضــى بتعيني
مجلس إدارة ملؤسسة كهرباء لبنان
ج ــدي ــد ،خ ــال مـهـلــة أق ـصــاهــا شـهــران
من تاريخ صدوره .أما وقد ّ
تطرق الرد
إلــى قـيــام املجلس بمهمات «أكـثــر من
عادية» ،فال بد من التذكير بأن معظم
م ـه ـم ــات هـ ــذه امل ــؤس ـس ــة ص ـ ــارت بـيــد
شــركــات خــاصــة .وعـلــى سبيل املـثــال،
صــار التوزيع بيد مقدمي الخدمات،
وجــزء من االنـتــاج بيد البواخر ،فيما
ص ـي ــان ــة املـ ـع ــام ــل وت ـش ـغ ـي ـل ـهــا ص ــارا
م ـس ــؤول ـي ــة ش ــرك ــات خ ــاص ــة ،وح ـتــى
حــاجــة املــؤسـســة مــن املـ ــوارد البشرية
ي ـ ـجـ ــري ت ــأم ـي ـن ـه ــا عـ ـب ــر االسـ ـتـ ـع ــان ــة
ُ
بشركات خاصة ،وكذلك تدير شركات
ُ
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة الـ ـعـ ـق ــود وت ـ ـش ـ ـ ِـرف عـلــى
تنفيذها ،فيما تـتــولــى وزارة الطاقة
ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـشـ ــاريـ ــع وتـ ـج ــدي ــد ال ـب ـن ــى
التحتية والـشـبـكــات .وعـلـيــه ،لــم يبق
ملـجـلــس اإلدارة ،تـقــريـبــا ،س ــوى طلب
االع ـت ـم ــادات والـتــوقـيــع عـلــى الـعـقــود،
ومعظمها بالتراضي .وحتى عندما
ّ
فوض إليها مجلس الوزراء ،عبر وزير
الطاقة ،التفاوض مع الشركة التركية،
ت ـبـ ّـن أن وزيـ ــر ال ـطــاقــة ت ـف ــاوض على
ً
السعر بدال منها.

المنية :تيار المستقبل يغدر بأبناء «أرض الشلبة»
أكثر من مليوني متر
مربع تقريبًا ،تضع الدولة
اللبنانية يدها عليها وتضم
ً
كال من منطقة دير عمار
وبرج اليهودية والمنية.
لهذه األراضي الزراعية
واجهة بحرية طويلة،
ويبلغ عدد العقارات
فيها  146عقارا ،ولكن
ال يحق ألي من قاطنيها
( 500عائلة) استعمالها
أو استثمارها ،كونها أرض
تابعة لـ «الجمهورية
اللبنانية» (أرض الشلبة)
محمد خالد ملص
يـنـتـظــر ب ـعــض أب ـن ــاء "أرض الـشـلـبــة"
فــي املنية كــل مــوســم انـتـخــابــي ،حتى
يتمكنوا من تيسير أمورهم ،وتشييد
ب ـ ـنـ ــاء ي ـ ــؤويـ ـ ـه ـ ــم .ه ـ ــم تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا إب ـ ــان
االنتخابات النيابية األخيرة من ذلك،
لكن هذه املرة برعاية مباشرة من تيار
املستقبل الذي وعد األهالي بمنحهم
مـهـلــة ث ــاث ــة أي ـ ــام قـبـيــل االن ـت ـخــابــات
لـ ـتـ ـشـ ـيـ ـي ــد أبـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــم وسـ ـط ــوحـ ـه ــم،
ليعود اليوم ويسحب يــده ،في ضوء
التوقيفات التي شملت عددًا كبيرًا من
املواطنني في املنية.
«أرض الـشـلـبــة» لـهــا حـكــايــة طــويـلــة،
ب ــدأت منذ عــام  ،1936بعدما تقدمت
شــركــة "نـفــط ال ـعــراق –  "IPCبعروض
ل ـش ــراء أرض إلق ــام ــة م ـن ـشــآت نفطية
ع ـل ـي ـه ــا .رف ـ ـ ــض ح ـي ـن ـه ــا املـ ــزارعـ ــون
التخلي عــن أرض ـهــم .وعـنــدمــا فشلت
الشركة في استمالك األرض ،أصدرت
الــدولــة اللبنانية ق ــرارًا باستمالكها
جميعها للمصلحة العامة ،وانتقلت
من أيدي األهالي إلى يد الشركة ،لكن
نتيجة عدم استخدام الشركة لألرض
وفقًا لقانون االسـتـمــاك ،ومــع توقف
أع ـم ــال ال ـشــركــة ق ـبــل أك ـث ــر م ــن نصف
قرن ،عادت الدولة اللبنانية واشترت
األرض امل ـ ــذك ـ ــورة ،ون ـق ـل ــت مـلـكـيـتـهــا
ب ـمــوجــب امل ــرس ــوم  784وامل ـ ـ ــؤرخ في
.1965-1-8
بعد استعادة الدولة اللبنانية ملكية

عثمان علم الدينّ :
المدعي المالي لن يتراجع (هيثم الموسوي)

هــذه الـعـقــارات ،مــن الـشــركــة املــذكــورة،
حاول العديد من األهالي اللجوء الى
القضاء الستعادة أراضيهم ،واملطالبة
ب ــال ـت ـع ــوي ـض ــات .ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ح ــاول ــت
الــدولــة فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة إخ ــراج
األهالي بالقوة من أراضيهم ،ما أدى
الـ ــى وق ـ ــوع أك ـث ــر م ــن إشـ ـك ــال مـسـلــح،
واتخذت الدولة اللبنانية بعدها قرارًا
يقضي بتأجير األراض ــي ألصحابها
م ــع ال ــوع ــد ب ـب ـي ـع ـهــا ،واسـ ـتـ ـن ــادًا إل ــى
ه ــذا الـ ـق ــرار ،وب ـعــد مــواف ـقــة امل ــزارع ــن
وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،ق ــام ــت لـجـنــة
مؤلفة مــن وزارة املالية وإدارة أمــاك
الــدولــة والسجل العقاري في الشمال
بـتـخـمــن ال ـع ـق ــارات بـمــوجــب محضر
التخمني املسجل برقم  6516واملــؤرخ
في طرابلس في عام .1973
تـعــود الـيــوم قصة "أرض الشلبة" الى
الــواجـهــة ،بعد أن شـ ّـيــد أبـنــاؤهــا أكثر
من ً 350
بناء ،بني منزل وسطح ومحل
تجاري ،على مرأى من أجهزة الدولة،
ال ــى أن ق ــرر املــدعــي ال ـعــام املــالــي علي

إب ــراه ـي ــم ،ف ــي شـهــر ح ــزي ــران املــاضــي،
ت ـس ـط ـيــر اس ـت ـن ــاب ــات ق ـض ــائ ـي ــة بـحــق
األه ــال ــي ،حـ ّـول ـهــا ال ــى فـصـيـلــة املـنـيــة،
التي استدعت بعضهم عبر الهاتف،
«بحجة توقيع ّ
تعهد بعدم استكمال

أهالي المنية
سيعمدون الجمعة الى
قطع األوتوستراد الذي
يصل طرابلس بالمنية
وعكار ،وسينفذون
اعتصامًا حتى اإلفراج
عن الموقوفين

أع ـمــال ال ـب ـنــاء» ،وبــالـفـعــل ،تــوجــه عــدد
من األهالي إلى املخفر ،ومنهم املواطن
أسامة جلول الذي ال يزال موقوفًا في
زنزانة مخفر املنية منذ ما يزيد على
 20يومًا .وبحسب مصادر أمنية ،فإن
املــدعــي املــالــي يــرفــض تـحــويــل ملفات
هؤالء املوقوفني الى قاضي التحقيق،
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـس ـت ـمــر ت ــوق ـي ـف ـه ــم فــي
زن ـ ــزان ـ ــة م ـخ ـف ــر امل ـن ـي ــة إل ـ ــى حـ ــن ب ـ ّـت
املدعي املالي أمرهم ،وهو ما ّ
يعد «أمرًا
مـخــالـفــا ل ـل ـق ــان ــون» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تعبير
وكيل املوقوف جلول ،املحامي محمود
امل ــاروق .وقــال لــ"األخـبــار" إنــه «ال يحق
للقاضي ابراهيم إبقاء املــوقــوف أكثر
م ــن املـهـلــة امل ـح ــددة قــانــونــا ،وه ــي 48
س ــاع ــة ت ـ ـمـ ـ ّـدد ملـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة ألسـ ـب ــاب
موجبة ومعللة ،واال اعتبر املــوقــوف
ف ــي حــالــة «تــوق ـيــف اع ـت ـبــاطــي» ،وهــو
م ــا ي ـح ـصــل م ــع م ــوك ـل ــي ،ح ـيــث يـصـ ّـر
املدعي املالي على إبقاء امللف مفتوحًا،
م ــا ي ـح ــول دون ت ـحــوي ـلــه الـ ــى قــاضــي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـع ـ ّـد م ـخــال ـفــة
ق ــان ــونـ ـي ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،إذ يـ ـج ــب ع ـلــى
املدعي املالي تحويله فورًا الى قاضي
التحقيق ومن دون أي تأخير».
قـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس مـ ـ ــن أي ـ ـ ـ ــار (مـ ــوعـ ــد
االنتخابات) ،حاول ّ
مقربون من تيار
املستقبل إشاعة خبر مفاده أن املرشح
عن تيار املستقبل عثمان علم الدين
(الـنــائــب حاليًا) يسعى لــدى الجهات
األمنية والسياسية لتغطية البناءات
امل ـش ـي ــدة ،ل ـكــن ع ـلــم ال ــدي ــن يـنـفــي ذلــك
ً
جملة وتفصيال ،ويقول «حني سألني
الـنــاس كنت أقــول لهم إنــه فــي املنطق
الطبيعي في لبنان ،تحصل مخالفات
بـ ـن ــاء ،ع ـن ــد ك ــل م ــوس ــم ان ـت ـخ ــاب ــي أو
َّ
خضة أمنية ،ولكن لم أتنب أي مخالفة
حصلت" ،وأشــار إلى أن مجموعة من
املـحــامــن ب ــدأت بــإعــداد ملف قانوني
عن هذه األرض ملتابعتها مع الجهات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،حـ ـت ــى تـ ـع ــود مـلـكـيـتـهــا
ألصحابها.
وك ـشــف عـلــم ال ــدي ــن أن ال ـقــاضــي علي
إبــراهـيــم أبلغه أن القضية تحل فقط
حــن تــزال املخالفات ،فـ ّ
ـرد علم الدين:
َ
إزالة
"إذا فلتتساو جميع املناطق في ّ
املخالفات ،مــا خلق ج ـوًا مــن التشنج
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ،دفـ ـ ــع ع ـل ــم الـ ــديـ ــن ال ــى
مغادرتها.
وعـلـمــت "األخ ـب ــار" أن ع ــددًا كـبـيـرًا من
أهالي املنية سيعمدون يــوم الجمعة
املـقـبــل ال ــى ق ـطــع االوت ــوس ـت ــراد الــذي
ي ـ ـصـ ــل ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ب ــاملـ ـنـ ـي ــة وعـ ـ ـك ـ ــار،
وس ـي ـن ـفــذون اعـتـصــامــا حـتــى إخ ــراج
املوقوفني من السجن.

علم
و خبر
باسيل :ال مصلحة لنا بأي تشنج مع بري
خ ــال زي ــارة تكتل لـبـنــان ال ـقــوي للمجلس االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي،
أمس ،والتي أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن الهدف منها "إعطاء
أولــويــة مطلقة لالقتصاد الـلـبـنــانــي" ،لفت بعض الـحــاضــريــن إلــى أنه
وخالل الجلسات الجانبية ،أطلق باسيل رسائل إيجابية باتجاه رئيس
مجلس النواب نبيه ّ
بري .وقال باسيل بحضور ّ عدد من النواب التيار
أن "ال مصلحة لنا وال نية بأن يكون هناك أي تشنج بيننا وبني الرئيس
ّ
بري وكتلته".

تراجع التسجيل العقاري %20
قالت مصادر مطلعة إن إيرادات الخزينة العامة من التسجيل العقاري
سجلت تراجعًا الفتًا منذ مطلع السنة الحالية حتى نهاية أيار بنسبة
 ٪٢٠على رغم بدء تطبيق خفض ضريبة التسجيل العقاري من b٪٦
إلى  ٪٣على الشطر البالغ  ٣٧٥مليون ليرة من سعر الشقة .والسبب
يعود إلى أن الخفض أقر ضمن سقف زمني مفتوح ولم يحفز حاملي
عقود البيع املمسوحة على تسجيل عقاراتهم طاملا أن هذا العقد يخدم
لعشر سنوات.

جمعية المصارف والقروض اإلسكانية
االجتماع الــذي عقد أمــس بني رئيس جمعية املصارف جــوزف طربيه
ووزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة بـيــار بــو عــاصــي ورئ ـيــس مجلس إدارة
املؤسسة العامة لإلسكان روني لحود لدرس موضوع إحياء القروض
السكنية املدعومة لــم يتوصل إلــى نتائج حاسمة إذ طلبت الجمعية
إمهالها من أجل درس اقتراح مؤسسة اإلسكان القاضي بدعم محفظة
قــروض سكنية تبلغ قيمتها  ١٠٠٠مليار ليرة من خالل حسم كلفتها
البالغة  ٥٠مليار لـيــرة سنويًا مــن الضريبة املتوجبة على املـصــارف
للخرينة العامة.

ال لجنة لبنانية ـــــ سعودية قبل الحكومة
تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية مــن القائم باألعمال السعودي في
لبنان وليد البخاري أن اللجنة العليا السعودية  -اللبنانية املشتركة
التي كان مقررًا أن تجتمع في نهاية شهر حزيران املاضي ،وعلى جدول
أعمالها  27مـشــروع اتـفــاق بــن الـبـلــديــن ،وبينها اتفاقية دفــاعـيــة ،لن
تجتمع قبل تأليف حكومة لبنانية جديدة .يذكر أن البخاري وصل ليل
أول من أمس إلى الرياض ،بناء على استدعاء رسمي.

