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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
األمالك البحرية :رأي هيئة التشريع يقيد النيابة العامة؟
صدر قرار هيئة التشريع واالستشارات
بتطبيق قانون تعليق المهل
على المعتدين على األمالك البحرية
العمومية ،ما يمنح  12يومًا اضافيًا
لتسديد الغرامات الواجبة عليهم.
في غضون ذلك ،بدأت النيابة العامة
التمييزية بالتنسيق مع وزارة األشغال
بوضع اليد على التعديات الحاصلة ما
بعد العام  ،1994بينما ُر َّد طلبا وقف
ّ
المقدمان من «الميرامار»
التنفيذ
ّ
و»كوجيكو» ولم ِيتم األخذ بهما

ولكل حالة ظرفها الخاص .أما في ما
ّ
فيشدد
خص رأي هيئة االستشارات،
نجار على أنه «يلتزم بالقانون وما
زال بإمكان الذين لم يسددوا الرسوم
الواجبة عليهم ،وعددهم  ،681التقدم
للمعالجة والـحـصــول على مراسيم
اشغال» .أال تسمح املراسيم الصادرة
ع ــن ال ــدول ــة ب ـتــرس ـيــخ مـلـكـيــة ه ــؤالء
املعتدين على األمالك العامة وتقونن
ـف؟ «امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ال
وضـ ـعـ ـه ــم امل ـ ـخـ ــا ّلـ ـ ّ
أي حق بالتملك وفقًا
يعطي صاحبه
لـلـقــانــون ،ويـمـكــن لـلــدولــة اسـتــرجــاع
أمــاكـهــا مـتــى ت ـش ــاء» ،يجيب نـجــار.
أم ــا إذا ل ــم يـ ـس ــددوا ال ــرس ــوم ضمن
الـ 12يومًا« ،فذلك لن يعفيهم من دفع
غرامة قيمتها ثالثة أضعاف الرسوم
األساسية ،مع إزالــة املخالفة ووضع

رلى إبراهيم
أصدرت هيئة التشريع واالستشارات
فــي وزارة ال ـعــدل ي ــوم أول مــن أمــس
رأي ـهــا ب ـشــأن تطبيق ال ـقــانــون الــرقــم
 160القاضي بتعليق املهل القضائية
وال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـع ـق ــدي ــة ع ـل ــى املـ ــدة
املـ ـ ـح ـ ــددة ل ـل ـم ـع ـتــديــن ع ـل ــى األم ـ ــاك
ال ـب ـحــريــة ال ـع ـمــوم ـيــة .ورأت الـهـيـئــة
أن تـعـلـيــق مـهــل م ــا بـعــد  17تشرين
الـ ـث ــان ــي  2019ي ـن ـط ـبــق أيـ ـض ــا عـلــى
األمــاك البحرية ،إذ كــان يفترض أن
تسري املدة املحددة لتسديد الرسوم
والضرائب لغاية  29تشرين الثاني،
ما يعني أنه سيتم منح املعتدين 12
يومًا اضافيًا تبدأ من  1آب وتنتهي
بـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـ ـ  12مـ ــن ال ـش ـه ــر ن ـف ـســه.
ج ـ ــاء رأي ال ـه ـي ـئ ــة ل ـي ــؤك ــد ال ــرس ــال ــة
الـتــي أرسـلـهــا وزي ــر األش ـغــال العامة
وال ـن ـق ــل م ـي ـشــال ن ـج ــار الـ ــى الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة .هـ ـك ــذا ،ل ــم يـعــد
بإمكان هــذه النيابة العامة مالحقة
املـعـتــديــن بــالــرغــم م ــن خـتـمـهــا خــال
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي مـبـنـيــن بالشمع
األحمر ومصادرة أرض شاسعة في
مــرفــأ ضبيه وأرض أخ ــرى فــي مرفأ
البوشرية  -املنت الشمالي ،إضافة الى
معمل خفان بالقرب منه ،وعــدد من
املــرافــئ غـيــر الـشــرعـيــة فــي طــرابـلــس،
كذلك مساكن سياحية يتم تأجيرها
ّ
في الصرفند .لكن رأي هيئة التشريع
ّ
سيقيد عمل النيابة التمييزية ،وال
سيما ق ــرار الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
القاضي غسان عويدات بوضع اليد
ّ
عـلــى م ــن تـخــلــف ع ــن دف ــع ال ـغــرامــات
لـلـتـعــديــات الـحــاصـلــة م ــا قـبــل الـعــام

تعمل وزارة األشغال
على تنقيح اللوائح
ووضع آلية السترداد
المخالفات

ثمة مشكلة رئيسية في جزء كبير من التعديات الحاصلة بأنها تعود ألفراد بنوا منازل على مساحات عامة (مروان طحطح)

 ،1994أق ـلــه ال ــى ح ــن ان ـق ـضــاء املـهــل
ف ــي  12آب ،م ــن دون أن ي ـح ــول ذلــك
دون إزال ـ ــة ك ــل ال ـت ـعــديــات الـحــاصـلــة
مــا بـعــد ال ـعــام  .1994فــوفــق الـقــانــون
 64الـصــادر فــي الـعــام  2017ملعالجة
ال ـت ـع ــدي ــات ،ي ـف ـت ــرض ازال ـ ـ ــة ك ــل تـلــك

الحاصلة مــا بعد الـعــام  1994مهما
ك ــان وض ـع ـهــا .وفـعـلـيــا ب ــدأ املـحــامــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي غ ـســان
خوري باإلعداد لوضع اليد على هذه
املساحات املعتدى عليها بالتنسيق
مــع وزارة األش ـغــال .اال أنــه وبحسب

املصادر ،طلبت الوزارة بعض الوقت
إلعداد آلية االسترداد .عن ذلك ،يقول
الــوزيــر ميشال نـجــار ل ــ»األخ ـبــار» إن
الئحة التعديات التي ستتم إزالتها
جاهزة وتشمل  207مخالفات ممتدة
على كــامــل األراض ــي اللبنانية ،لكن

يجري العمل حاليًا على وضــع آلية
لــاس ـتــرداد ،إذ ال يمكن معالجة كل
املخالفات بالطريقة نفسها ،الختالف
املـنـشــآت ووضـعـهــا .فبعضها تجب
إزالته وبعضها يمكن االستفادة منه،
وبعضها عبارة عن منشآت سكنية،

اليد على املساحة املشغولة».
من جهة أخــرى ،تــرى النيابة العامة
ال ـت ـم ـي ـيــزيــة أن امل ـه ــل ال ـقــانــون ـيــة لن
تغير في الواقع شيئًا؛ املخالفون لن
يدفعوا ،وبالتالي ستتم مالحقتهم
ً
ً
ع ــاج ــا أو آجـ ــا .املـشـكـلــة الرئيسية
هنا تكمن في لوائح وزارة األشغال
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي ل ــم ي ـج ـ ِـر ت ـجــديــدهــا.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ث ـم ــة عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
املخالفات مسجل بأسماء مواطنني
تركوا هــذه األمــاكــن؛ منهم من توفي
وباتت في عهدة أحد أقاربه ،ومنهم
من تخلى عنها طوعًا وهجرها ،ولكن
ذلــك ال يعفيه مــن الضريبة الواجبة
عليه .فـعــدة أسـمــاء وشــركــات تجري
ّ
التهرب
مالحقتها اليوم تحت عنوان
الـ ـض ــريـ ـب ــي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـن ـط ـبــق عـلــى
حــالــة منتجع املـيــرامــار فــي القلمون
لصاحبه محمد أديــب ،شقيق زوجة
الوزير السابق أشرف ريفي .وبعد أن
امتنع أديب عن تسديد الواجب عليه،
وحصل على قرار من مجلس شورى
ال ــدول ــة قـبــل أن يلتجئ ال ــى محكمة
الـبــدايــة فــي طــرابـلــسّ ،
ردت املحكمة

مقالة

حزب الله يمنح الحكومة دفعًا:
أوان السقوط لم يحن بعد
طـلـبــه وأحــال ـتــه م ـج ــددًا ال ــى مجلس
الشورى .هكذاُ ،ر َّد طلب وقف التنفيذ
ولــم يجر العمل بــه ،وبــاتــت مالحقة
الـ ـش ــرك ــة ب ـت ـه ـم ــة الـ ـتـ ـه ــرب مـ ــن دف ــع
ً
الضرائب أمـرًا مشروعًا ،وصــوال الى
ً
إقفال إدارة املنتجع كامال .كذلك األمر
بالنسبة إل ــى شــركــة كــوجـيـكــو التي
يرأس مجلس إدارتها وليد البساتنة
(أح ــد م ـس ـتــوردي الـنـفــط ال ــى الــدولــة
اللبنانية) ويسهم فيها رئيس الحزب
االشـ ـت ــراك ــي ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ونـجـلــه
ت ـي ـم ــور ،ح ـيــث ل ــم ي ـتــم األخ ـ ــذ ب ـقــرار
وقف التنفيذ ،وتم منح الشركة مهلة
لدفع الــ 5مليارات الواجبة عليها أو
إق ـفــال ـهــا .أي ـض ــا سـيـنـسـحــب االق ـف ــال
على بعض األبـنـيــة التابعة ملنتجع
الباملا في الشمال ،علمًا بأن املنتجع
ل ــم يـسـمــح ملــوظ ـفــي وزارة األش ـغ ــال
سابقًا بالدخول الــى املوقع لتحديد
مـ ـس ــاح ــات األبـ ـنـ ـي ــة امل ـخ ــال ـف ــة ال ـتــي
يجري إنشاؤها .ومن بني التعديات
الـحــاصـلــة بـعــد ال ـع ــام  ،94تـلــك الـتــي
حصلت حــديـثــا مــا بــن عـ َ
ـامــي 2011
و 2012وع ــدده ــا  61م ـخــال ـفــة ،ومــن
بـيـنـهــا أب ـن ـيــة تــاب ـعــة ل ـبــاج الـحـكـيــم
ف ــي رأس م ـس ـقــا  -ال ـ ـكـ ــورة ،ونـ ــورث
مارينا (لــم يسمح ملوظفي األشـغــال
بــالــدخــول أي ـض ــا) ،ومـنـتـجــع كاستل
مـ ــاري ف ــي ج ـبـيــل ،وم ـط ـعــم ال ـجــزيــرة
في كسروان .أما الئحة الغرامات غير
امل ـس ــددة ال ـتــي فــرضــت عـلــى األم ــاك
العمومية البحرية الحاصلة ما بعد
 1994/1/1فـتـشـمــل مـطـعــم الـصـيــاد
ف ــي ع ــن امل ــري ـس ــة ،وفـ ـن ــدق ومـسـبــح
ال ـس ــان جـ ــورج ف ــي املـنـطـقــة نـفـسـهــا،
وشي سامي في حارة صخر ،وبلدية
ص ـي ــدا ،وش ــرك ــة ال ـش ـمــال الـسـيــاحـيــة
في القلمون ،ومسبح فاميلي بيتش
فــي خـلــدة ،وشــركــة أش ــادا للتعهدات
فــي ذوق مصبح ،والـشــركــة الوطنية
لـلـتـعـهــدات ف ــي ض ـب ـيــه .وت ـض ــم هــذه
ال ــائ ـح ــة  107أس ـ ـمـ ــاء ،ب ـل ـغــت قـيـمــة
الـغــرامــة املـفــروضــة عليها  24مليارًا
و 596مـ ـلـ ـي ــون ــا و 710آالف ل ـي ــرة
لبنانية ،علمًا بأن هذه الالئحة غير
مكتملة ،ويـفـتــرض ب ــوزارة األشـغــال
خــال مــدة شهر أن تـكــون قــد نقحت
ال ـلــوائ ــح كــام ـلــة ،وأع ـ ــدت آل ـيــة وضــع
ال ـيــد واالس ـ ـتـ ــرداد .ف ــي ح ــن تـعـتــري
هذا اإلجراء مسألة أساسية ،وهي أن
قسمًا كبيرًا من التعديات الحاصلة
يـ ـ ـع ـ ــود ألف ـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـ ـن ـ ــوا م ـ ـ ـنـ ـ ــازل ع ـلــى
م ـســاحــات ع ــام ــة ،وت ـح ـتــاج ال ــى حل
ج ـ ــذري بــالـتـنـسـيــق م ــا ب ــن وزارت ـ ــي
األشغال والشؤون االجتماعية.

ّ
ّ
لبنانيو أفريقيا :ال تحلوا أزمتكم على أكتافنا
ّ
وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة
اللبنانية فــي ســاحــل الـعــاج جــوزف
خـ ــوري كـتـبــا إل ــى ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة
ح ـ ـ ـ ــول مـ ـصـ ـي ــر أم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـغـ ـت ــرب ــن
اللبنانيني بـعــد إجـ ــراءات املـصــارف
التعسفية الـتــي احـتـجــزت ودائعهم
والخطة املرتقبة لـ«هيركات».
وفي خطاب عالي اللهجة ،قال خوري
إن «استمرارية مؤسساتنا وأعمالنا
ف ــي بـ ــاد االغ ـ ـتـ ــراب مـ ـه ــددة نتيجة
الحجر الذي تمارسه املصارف على
رؤوس أموالنا ويهدد دورنــا الرائد
في الدول الحاضنة» .ودعا الرؤساء
مـيـشــال ع ــون وح ـســان دي ــاب ونبيه
بــري «إليـجــاد صيغة عــادلــة تمكننا
من استرجاع أموالنا والحفاظ على
مؤسساتنا فــي االغ ـتــراب بما يكفل

هيام القصيفي
بـســط ح ــزب الـلــه حمايته م ـجـ ّـددًا عـلــى الـحـكــومــة بعدما
مرت بمرحلة ذبذبة نتيجة تعثر أدائها ،ما طرح إمكان
تغييرها .يــوم السبت الفائت «سقطت» الحكومة تحت
ضــربــات الـحـجــارة الـتــي رمـيــت وال ــرص ــاص ال ــذي أطـلــق،
بعدما أظـهــرت أنـهــا فـقــدت امل ـبــادرة والـغـطــاء السياسي،
فهرعت الـقـيــادات السياسية األســاسـيــة خ ــارج السرايا
الحكومية ،إلى ّلم الوضع بعد التجييش املذهبي والطائفي
الذي عاد بقوة الى الشارع ُ .من لم يعش مرحلة  1975ـ ـ
 ،1976وال يعرف سوى ما كتب عنها ،لم يتلمس خطورة
الفتنة التي وقعت .لكن األخطر مما جرى ،محاولة لفلفته
من دون تشريحه ،ال بل الدفع نحو استعادة الحياة شبه
الطبيعية والقفز فوق خطر النار تحت الرماد ،واستعادة
دورة الحياة السياسية وكأن شيئًا لم يكن.
ّ
روايــة أطــراف سياسيني تتحدث عن رسالة وجهت الى
ال ـقــوى األســاسـيــة ب ــأن ح ــدود املـعــارضــة لـســاح حــزب
الله هي في الحد األقصى أداء رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط ،أي املعارضة من ضمن حدود
مرسومة بدقة ومــن دون تغيير قواعد اللعبة ،وهــو ما
الشارع طائفيًا ،كما الرئيس
التقطه جنبالط يوم انفجر ّ
سعد الحريري أيضًا ،اللذان تلقفا كرة النار التي كادت
تشعل البلد ،واستعادا تهدئة داخلية من خالل سحب
كل ذرائع التفجير الداخلي ،مهما كانت هوية الذين نقلوا
الفتنة من منطقة الى أخــرى .لكن من التقطه في شكل
أوض ــح لـيــس مـعــارضــو ال ـســاح مــن ال ـقــوى املسيحية،
كالقوات اللبنانية والكتائب فحسب ،إنما أيضًا التيار
الوطني الحر .هو املعني في شكل أساسي بالرسائل
ّ
خالفات
املحصلة
وإن لم يكن موجودًا في الشارع .ففي
َ
األسابيع األخيرة والرسائل الحادة املتبادلة بني قاعدتي
الحزب والتيار وامتعاض الحزب من أداء مسؤولني في
الـتـيــار واالن ـف ـتــاح غـيــر امل ـشــروط عـلــى األمـيــركـيــن ،لها
ارتداداتها ولها نتيجتها العملية .روايــات عدة ميدانية
وأمـنـيــة أعـطـيــت ألح ــداث الـسـبــت ،لـكــن يبقى للسياسة
أن تقول كلمتها ،بعدما وصلت التحذيرات مــن ّ
مغبة
محاولة البعض اإلفادة من توقيت دولي ومحلي للقيام
بخطوات غير محسوبة النتائج.
ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ،ارتـ ـف ــع م ـن ـس ــوب الـ ـك ــام عــن
تـغـيـيــر ح ـكــومــي ،ول ــم ي ـكــن ح ــزب ال ـل ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن هــذا
الـجــو .جــرت اتـصــاالت غير مباشرة مــع الرئيس سعد
ال ـحــريــري وغ ـيــره ل ـجـ ّـس الـنـبــض ،كــانــت األجـ ــواء تشي
ببعض الـتـجــاوب ،لجهة معرفة مــدى مــا يقبله الحزب
من تشكيلة حكومية تراعي بعض ما كان الحريري قد
طلبه عندما استقال في أواخــر العام املاضي .حتى إن

الجو الــذي ســاد أوحــى بــأن الحزب سيضغط لتخفيف
ّ
جو االحتقان بني الحريري والتيار الوطني الحر بغية
ال ـتــوصــل ال ــى تـشـكـيـلــة ت ـ ــوازن ب ــن امل ـط ـلــوب سـيــاسـيــا
لحكومة السنتني األخيرتني من عمر العهد ،وبني الدافع
االقتصادي الذي كان سبب سقوط حكومة الحريري،
عـلـمــا ب ــأن كــل االت ـص ــاالت كــانــت تـتـحــدث عــن خـطــوات
هادئة من دون استعجال.
لكن ما إن بــدأت إش ــارات التحرك الخارجي في ملفات
حتى تفرملت
األمن والسياسة والحكومة ،وبدعم داخليّ ،
املحاوالت املحلية التي بنيت على قاعدة تعثر الحكومة
في أدائها اليومي وعدم مواءمتها مع األزمة السياسية.
إضافة الى أداء بعض الوزراء بني فشل أو تكبير بعضهم
ّ
بعضهن «الحجر» في تعاملهم مع ملفات حساسة،
أو
ما أثار حفيظة قوى من الصف األول .فالدفع الخارجي،
في توقيت متزامن مع قانون قيصر وشروط صندوق
النقد الدولي وتداعيات اللجوء إليه والسعي الى تغيير
مهمات الـقــوات الدولية ،والتلويح بعقوبات جديدة على
حزب الله وحلفائه ،أثار نقزة الذين كانوا يحاولون تغيير
امل ـســار الـحـكــومــي .وج ــاءت أح ــداث الـسـبــت ،رغ ــم هــزالــة
األداء الـحـكــومــي عـمــومــا والــوزيــريــن املختصني بــاألمــن
وظهور الحاجة الى حكومة سياسية فاعلة ،لتغير اتجاه
ال ـحــوارات املحلية .أعــاد الـحــزب الحسابات نحو حماية
الـحـكــومــة الــراهـنــة وع ــدم الــذهــاب فــي الــوقــت الــراهــن الــى
خيارات أخرى ،ومن املفترض أن ّ
يسهل لدياب أكثر مما
اآلن ،مــا يعطي الحكومة مهلة إضافية
فعل معه حتى ّ
لتجديد دوره ــا ،أقــلــه حتى نهاية االنتخابات الرئاسية
األمـيــركـيــة ،وخـصــوصــا مــع الـتــوقـعــات ب ــأن تشهد هــذه
املرحلة الفاصلة ضغطًا على الخط األميركي اإليراني.
وهذه الحماية ستعيد ترتيب أوراق القوى السياسية ،وال
سيما الحليفة للحزب ،والضغط عليها لتعديل قواعد
طاولة مجلس الوزراء ّوخارجه.
اشتباكها الداخلي ،على
ّ
ألن انفجار الخالفات في ملف التعيينات وتعثر العمل
في ملفات الكهرباء واملحروقات واالقتصاد والقضاء
واملــاح ـقــات ،ضــاعــف مــن م ـبــررات فـ ًشــل الـحـكــومــة في
أداء وظيفتها .وهذا األمر لم يعد عامال مساعدًا للحزب
في إدارة املرحلة الراهنة بكل ما تحمل من حساسيات
إقليمة ودول ـيــة .إال أن املشكلة الـتــي انكشفت فــي هذه
التقاطعات أن خـصــوم الـحــزب أكـثــر تـجــاوبــا فــي تليني
مواقفهم والـتــريــث فــي تـجــاوز الـخـطــوط الحمر ّ
وتهيب
االن ـف ـجــار الـكـبـيــر .أم ــا حـلـفــاء ال ـح ــزب فـلـهــم حـســابــات
أخرى ،وليس بالضرورة أن يكونوا مطواعني في مالقاته
الــى منتصف الطريق ،حكوميًا كما في ملفات داخلية
متشعبة ،ألن املصالح الخاصة والرئاسية تطغى على
حسابات الحزب االستراتيجية.

تقرير

تقرير

استمرار دعمنا للوطن األم وللنظام
املصرفي في لبنان».
وبـ ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــراض ــه ملـ ـحـ ـط ــات دع ــم
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــي أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا مل ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــم
فـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــات مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـي ــة
واالعتداءات اإلسرائيلية إلى جائحة
كورونا ،تساءل باسم زمالئه «كيف
ن ـق ـب ــل دفـ ـ ــع ث ـم ــن الـ ـس ــرق ــة وال ـن ـه ــب
املمنهجني ألصول الدولة على مدى
ع ـق ــود وأن ن ــرض ــى ب ــدف ــع ث ـمــن عــدم
كفاءة أو سوء أمانة املسؤولني على
مــدى عـقــود؟» .وكــان خــوري قد طرح
تساؤالت عدة عن الخطة الحكومية
إلنقاذ األزمة االقتصادية بغياب آلية
عادلة وإطار زمني محدد الستعادة
أموالنا بطريقة واقعية .فلماذا يكون
الحل لــأزمــة االقتصادية فــي لبنان
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أغرت
المصارف
ّ
المغتربين لتبدد
َّ
ودائعهم في الدين
السيادي ومصرف لبنان
وأرباح المساهمين

(مروان طحطح)

على أكتافنا بعدما قضينا أعمارنا
في الغربة؟».
تجدر اإلشــارة إلــى أن أبناء الجالية
الـلـبـنــانـيــة ف ــي إفــري ـق ـيــا ي ـقــولــون إن
املـ ـ ــودعـ ـ ــن م ـ ــن مـ ـغـ ـت ــرب ــي إف ــري ـق ـي ــا
يشكلون نسبة حــوالــى  ٥٠فــي املئة
م ــن ال ــودائ ــع ال ـك ـب ـيــرة ف ــي امل ـصــارف
اللبنانية .واعـتــاد رجــال األعـمــال أن

ّ
«أوجيرو» ردًا على ادعاء خميس:
سنلجأ إلى التفتيش القضائي
يشكلوا قبلة جذب ملديري املصارف
الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـخ ـص ـص ــون الـ ـ ــدول
اإلفريقية بزيارات مكوكية إلقناعهم
ب ـ ــوض ـ ــع أمـ ـ ــوال ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ــي امل ـ ـص ـ ــارف
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ف ـ ــوائ ـ ــد م ــرت ـف ـع ــة
أع ـل ــى م ــن الـ ـف ــوائ ــد ال ـت ــي تـعــرضـهــا
البنوك األوروبـيــة ،ما أغــرى كثيرين
مـنـهــم بــالــوثــوق بــالـنـظــام املـصــرفــي
اللبناني الــذي بـ ّـدد هذه الودائع من
خ ــال حـصــر الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى من
«اس ـت ـث ـمــاراتــه» فــي الــديــن الـسـيــادي
الـلـبـنــانــي وف ــي م ـصــرف لـبـنــان ،كما
مــن خ ــال تــوزيــع أرب ــاح طــائـلــة على
املساهمني ،وإجــراء عمليات تحويل
ودائع كبيرة من الليرة اللبنانية إلى
الدوالر.
(األخبار)

تعقيبًا عـلــى ادع ــاء املـ ّـدعــي ال ـعــام لــدى
ديوان املحاسبة القاضي فوزي خميس
ع ـل ــى رئ ـي ــس ه ـي ـئــة «أوجـ ـ ـي ـ ــرو» ع ـمــاد
كريدية وعلى عـضـ َـوي مجلس اإلدارة
غسان ضاهر وهــادي أبو فرحات أمام
ديــوان املحاسبة وأمــام النيابة العامة
التمييزية بمخالفات إداريــة وجزائية،
صدر عن العالقات اإلعالمية في هيئة
«أوجيرو» البيان اآلتي:
«تؤكد هيئة أوجيرو من خالل مكتبها
اإلعــامــي أخــذهــا علمًا بــالـقــرار امل ـ ّ
ـروج
ل ــه ع ـبــر امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي املـسـتـحــدث
واملخالف لألصول واألعراف والقوانني
وال ـ ـتـ ــابـ ــع لـ ـحـ ـض ــرة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ف ـ ــوزي
خ ـم ـيــس .م ــع اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن الـهـيـئــة
وحـ ــرصـ ــا م ـن ـه ــا ع ـل ــى ه ـي ـب ــة ال ـق ـض ــاء
اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى

(مروان بو حيدر)

أداة ف ــي أي خـ ــاف أو ن ـ ــزاع سـيــاســي
إع ــام ــي ،حـيــث إن ــه لــم تـجــر ال ـع ــادة أن
تتبلغ العامة قرارًا قضائيًا قبل تبلغه

ً
أصوال من املعنيني به .وعليه ،تحتفظ
ال ـه ـي ـئــة ب ـح ـق ـهــا ب ــال ـل ـج ــوء إل ـ ــى هـيـئــة
التفتيش القضائي والهيئات الرقابية
املختصة كافة ،وذلك ليس فقط بهدف
جــة
ك ــف ح ـم ـلــة ق ــدي ـم ــة ج ــدي ــدة مـمـنـهـ ّ
عنها تريد النيل منها ،إنما أيضا لكف
مـمــارســات مرفوضة تـنــال مــن القضاء
اللبناني ومن استقالليته».
أض ــاف ال ـب ـيــان« :تــؤكــد هـيـئــة أوج ـيــرو
مجددًا مثلما فعلت دومًا أنها وبجميع
أفــرادهــا تحت سقف الـقــانــون ،متمنية
أال ي ـك ــون ت ـح ـتــه ش ـت ــاء وصـ ـي ــف .كـمــا
تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت
كـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن أف ـ ـ ـ ــرادًا وم ـج ـم ــوع ــات
وأحزابًا في املطالبة بصون استقاللية
القضاء».
(األخبار)

