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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
القاضي عقيقي يصحح خطأه ...بخطيئة:
جميع المتظاهرين إرهابيون!
ّادعى ّ
مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي فادي
عقيقي على  ٣٥مدعى عليه من
متظاهري طرابلس بموجب مادتين
ّ
معلقتين قانونًا (ال ُيعمل بهما)
مع مواد أخرى خارجة عن صالحيته،
كتحقير رئيس الجمهورية ،وأحالهم
التحقيق العسكري
على قاضي
ّ
مارسيل باسيل .غير أن باسيل ،وقبل
أن ُينهي االستجواب ،اكتشف الخطأ،
فأحاله على النيابة العامة العسكرية
لتصحيحه .لكن األخيرة أعادته مع
ادعاء ّ
مشدد بجرائم اإلرهاب وجناية
السرقة ،ضد جميع الموقوفين.
القاضي فادي عقيقي ّ
صحح خطأه
بخطيئة
رضوان مرتضى
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ف ــي ط ــراب ـل ــس لـيـســوا
ـن .مـهـمــا كـيــل م ــن اتـهــامــات
إر ّه ــاب ـي ـ ّ
ُ
ضدهم ،فإنها لن تظهرهم بما ليسوا
عليه .ورغــم ادعــاء ّ
مفوض الحكومة
لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى ٣٥
مدعى عليهم بجريمة اإلرهاب ،وهي

ٌ
وصـمــة يريد القاضي فــادي عقيقي
إسقاطها لترهيب باقي املتظاهرين،
ّ
مع أنه لم يكتف بها ،بل أضاف إليها
تـهـمــة ج ـنــايــة ال ـســرقــة ب ـحــق جميع
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،ل ـك ـن ــه لـ ــن ي ـن ـج ــح فــي
تكريسها .وهــذا االدعــاء بغوغائيته
ّ
ُي ـ ـشـ ــكـ ــل ت ـ ـ ـطـ ـ ــورًا خـ ـطـ ـيـ ـرًا فـ ـ ــي ق ـمــع
االحتجاجات االجتماعية ويتجاوز
الخطوط الحمر للحريات العامة.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــون ي ـ ـخ ـ ـض ـ ـعـ ــون
لالستجواب قبل أن يرتكب عقيقي
ً
خطأ ناجمًا عن جهل تام بالقانون،
بـ ـحـ ـس ــب وصـ ـ ـ ــف أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـحـ ــامـ ــن،
عـبــر ّادع ــائ ــه عـلــى جـمـيــع املــوقــوفــن
ب ـم ــوج ــب املـ ــادتـ ــن  ٣٠٩و  ٣١٠مــن
قانون العقوبات املتعلقتني بتشكيل
ّ
ّ
عصابات ،علمًا بــأن القانون ُيعلق
ب ـص ــورة مــؤق ـتــة تـطـبـيــق امل ـ ــواد من
 ٣٠٨إلــى  ٣١٥مــن قــانــون العقوبات.
ادع ـ ـ ــى الـ ـق ــاض ــي ع ـق ـي ـق ــي ب ـمــوجــب
هاتني املادتني ،على الرغم من أنهما
ّ
مــن امل ــواد املـعــلـقــة بحسب الـقــانــون،
وأحـ ـ ـ ــال املـ ـل ــف مـ ــع املـ ــوقـ ــوفـ ــن إل ــى
قاضي التحقيق العسكري مارسيل
بــاسـيــل .ك ــان ه ـنــاك  24مــوقــوفــا في
املـلــف (مــن أصــل  ٣٥مــدعــى عليهم)،
اسـتـجــوب بــاسـيــل  23منهم مــا عــدا
األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ــون ــه م ـص ــاب ــا ب ـك ــورون ــا
ليترك ستة مــوقــوفــن بسند إقــامــة.
وبعد انتهائه من االستجوابّ ،
تنبه
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـ ّيــق إل ـ ــى ال ـخ ـط ــأ فــي
االدع ــاء ،ومــع أنــه لــم ينه استجواب
املــوقــوفــن ،أع ــاد املـلــف إل ــى النيابة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ل ـت ـص ـح ـي ــح

من الواضح أن عقيقي
استشعر أن باسيل كان
يتجه لترك الموقوفين،
فقرر تشديد االدعاء

ّ
ال ـخ ـطــأ بـ ــاالدعـ ــاء .غ ـيــر أن الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ّ
ردت امل ـل ــف ب ـعــد تـصـحـيــح
الخطأ ،كمن يقوم بإجراء انتقامي،
ب ـح ـيــث شـ ـ ـ ّـددت االدع ـ ـ ــاء وتـ ّ
ـوس ـعــت
ب ــه ب ـمــوجــب امل ـ ــادة  ٣٣٥م ــن قــانــون
العقوبات (تشكيل جمعية أشــرار)،
م ـع ـطــوفــة ع ـل ــى امل ــادت ــن ال ـخــام ـســة
والـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون اإلرهـ ـ ـ ــاب
ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــل ع ـق ــوب ـت ـه ــا ال ـق ـص ــوى
إلــى اإلعـ ــدام .لـيــس هــذا فـحـســب ،بل
أض ــاف إليها جناية امل ــادة  ٦٣٨من
ّ
قانون العقوبات املتعلقة بالسرقة

ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ق ـي ــام أحـ ــد امل ــوق ــوف ــن
بسرقة بـ ّـوابــة حــديـ ُـديــة مــن السرايا
حيث باعها لبائع خردة .هذا الفعل
ُ
اعتبر جناية .والالفت أن عقيقي لم
ّ
ُ
ـوف وآخ ــر ،بــل شمل
يـمــيــز بــن مــوقـ ٍ
الجميع.
ال ــوص ــي ع ـلــى ال ـق ــان ــون ارت ـك ــب عــدة
مـ ـخ ــالـ ـف ــات .ادعـ ـ ـ ــى بـ ـم ــوج ــب م ـ ــواد
قــانــونـيــة معلق الـعـمــل فـيـهــا ،مــع أن
ّواجـ ـب ــه االط ـ ـ ــاع ق ـب ــل االدع ـ ـ ـ ــاء .كـمــا
أنـ ــه اعـتـبــر أف ـع ــال جـمـيــع املــوقــوفــن
مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ومـ ـشـ ـم ــول ــة بـ ــأوصـ ــاف
( مروان بو حيدر)

ّ
اإلرهــاب والسرقة ،مع أن واجبه كان
يفرض عليه إن كــان قــد قــرر االدعــاء
على  ٣٥شخصا أن ُي ِّ
حدد من منهم
َ
ارتـ ـكـ ــب ج ـ ــرم اإلره ـ ـ ـ ــاب ومـ ـ ــن مـنـهــم
ارتكب جرم السرقة .هكذا بات جميع
املتظاهرين املوقوفني متهمني بجرم
اإلرهاب والسرقة.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـق ــول امل ـح ــام ــي
م ـ ــازن ح ـط ـيــط لـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،وه ــو
ّ
أحـ ــد امل ـح ــام ــن امل ـك ــل ـف ــن م ــن نـقــابــة
امل ـح ــام ــن ف ــي بـ ـي ــروت ب ــال ــدف ــاع عن
املــوقــوفــن« :ه ــذه امل ــرة األولـ ــى التي
نـ ـص ــادف ح ــادث ــة ك ـه ــذه م ـن ــذ ال ـع ــام
 ،٢٠١٥ت ـ ــاري ـ ــخ بـ ـ ــدء م ـت ــاب ـع ــة ه ــذه
املـ ـلـ ـف ــات» .ح ـط ـيــط الـ ـ ــذي يـسـتـغــرب
ع ــدم اط ــاع م ـف ـ ّـوض الـحـكــومــة على
ال ـق ــوان ــن ي ــؤك ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :لـقــد
دأب مـفـ ّـوض الحكومة على االدع ــاء
ب ـش ـك ــل عـ ـش ــوائ ــي عـ ـل ــى امل ــوق ــوف ــن
مـ ــن دون الـ ــرجـ ــوع ال ـ ــى ال ـن ـصــوص
القانونية املرعية اإلج ــراء» ،معتبرًا
ّ
أن «مــا حصل مـحــاولــة لشيطنة أي
ً
تحركات مطلبية مستقبال ،بالرغم
مــن أن النيابة الـعــامــة العسكرية لم
ً
تـتـحــرك ،م ـثــا ،بـعــد حــادثــة الليلكي
االخيرة ،التي ذهب ضحيتها قتيل،
ُ
واستخدمت فيها قذائف آر بي جي».
ً
وأضــاف حطيط قائال« :جــرم جناية
السرقة الــذي عــاود القاضي عقيقي
االدعاء بموجبه يخرج عن صالحية
ّ
املحكمة العسكرية» ،معتبرًا أن «من
الواضح استشعار ّ
مفوض الحكومة
ّ
أن قاضي التحقيق كــان يتجه لترك
امل ــوق ــوف ــن ،م ــا دفـ ـع ــه إل ـ ــى ال ـت ـشــدد
باالدعاء الجديد ،خاصة أنه لم تبرز
معطيات جــديــدة فــي امللف تجيز له
ذلك».
ّ
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ــواد
االدع ـ ـ ــاء ال ـت ــي ُّادعـ ـ ــي ف ـي ـهــا ،إضــافــة
إلـ ــى اإلره ـ ـ ـ ــاب ،ه ــي م ـح ــاول ــة الـقـتــل
وإضــرام النار (املــادة  )٥٨٧وتشكيل
عصابات مسلحة (امل ــادة )٣١٠-٣٠٩
ومعاملة قــوى األمــن بالشدة (املــادة
 )٣٨١واملشاركة في تظاهرات شغب
(امل ــادة  )٣٤٦-٣٤٥وأعـمــال التخريب
(امل ـ ـ ــادة  )٧٥١-٧٣٠وت ـح ـق ـيــر رئـيــس
الجمهورية (املادة .)٣٨٤

تقرير

«الطاقة» تطلب سلفة خزينة لـ«الكهرباء» :ال أموال لشراء الفيول بعــد نهاية آذار
صار الحديث عن العتمة يوميًا .مع
كل أزمة يحضر شبح العتمة مجددًا.
وهذه المرة كان الموعد مع نفاد
األموال المخصصة لشراء الفيول.
الوزير ريمون غجر يسعى منذ أسبوع
إلى تأمين التوافق السياسي على
إقرار قانون يسمح بإعطاء «كهرباء
مخصصة لشراء
لبنان» سلفة خزينة
ُ
المحروقات .حتى اليوم لم تنجز
المهمة .والمؤسسة تشير إلى أن
سلفة العام الماضي تكفي حتى
نهاية آذار .بعد ذلك ،لن يكون
باإلمكان شراء الفيول ًإذا لم ًتقر
السلفة .ال أحد يملك حال بديال ،وال أحد
يمكنه أن ّ
يتحمل مسؤولية العتمة،
ولذلك فإن ّ
المرجح أن الوقت وحده
ّ
سيسمح بتخطي موانع إقرار السلفة
إيلي الفرزلي
تنص امل ــادة  13مــن مـشــروع مــوازنــة
 2021عـلــى إع ـطــاء مــؤسـســة كهرباء
ل ـب ـنــان س ـل ـفــة خــزي ـنــة بـقـيـمــة 1500
م ـ ـل ـ ـيـ ــار (حـ ـ ـ ــد أق ـ ـ ـصـ ـ ــى) م ـخ ـص ـصــة
ل ـت ـس ــدي ــد عـ ـج ــز ش ـ ـ ــراء املـ ـح ــروق ــات

وت ـســديــد ف ــوائ ــد وأق ـس ــاط ال ـقــروض
لـصــالــح املــؤس ـســة .لـكــن امل ـش ــروع لن
يبصر النور في املوعد الدستوري،
أي قـبــل نـهــايــة  ،2020أو قـبــل نهاية
شهر كانون الثاني ،في حال لم يكن
مجلس النواب قد أنهى مناقشتها.
املهلتان تم تخطيهما ،وبالرغم من
أن رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أحــالــت
ّ
املعد من قبل وزارة املالية،
املشروع،
ّ
إل ــى ال ـ ـ ــوزراء ل ــاط ــاع عـلـيــه وإبـ ــداء
ّ
مــاحـظــاتـهــم ،إال أن أغـلــب املطلعني
عـلــى امل ـســار الـقــانــونــي والـسـيــاســي،
يستبعد أن يـكــون املجلس النيابي
سيقر القانون ،ألسباب عديدة ،ليس
أبرزها تفضيل معظم الكتل انتظار
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة إلع ـ ــداد مــوازنــة
تتالءم مع برنامجها.
ه ـ ـ ـ ــذا ك ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ف ــي
ال ــدس ـت ــور ،لـكــن الـنـتـيـجــة واح ـ ــدة :ال
موازنة عامة في األفق .وهذا يعني أن
كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة
لـشــراء الفيول قريبًا .تلك مشكلة لم
ُيعالجها قــانــون الـصــرف والجباية
عـلــى ال ـقــاعــدة االث ـنــي عـشــريــة ،الــذي
ّ
أقره املجلس النيابي الشهر املاضي.
فــال ـس ـلــف غ ـي ــر م ـش ـمــولــة بــال ـقــاعــدة
االث ـنــي عـشــريــة ،وبــالـتــالــي ال بــد من
إقرارها مجددًا .لكن ألن املوازنة في
خبر كان ،قصد وزير الطاقة ريمون
غجر عني التينة في  17شباط الحالي
لبحث األمــر مــع الرئيس نبيه بــري.
الخبر الرسمي يقول إنه تم التباحث
في االوضاع العامة وشؤون متصلة
بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة.

ً
تـفـصـيــا كــانــت ال ـغــايــة م ــن ال ــزي ــارة
واح ـ ــدة :الـطـلــب م ــن رئ ـيــس املجلس
النيابي املوافقة على تمرير قانون
يجيز إعطاء سلفة ملؤسسة كهرباء
لبنان بقيمة  1500مليار ليرة ،لكي
ت ـت ـم ـك ــن مـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي شـ ــراء
ال ـف ـيــول لـ ــزوم م ـعــامــل اإلنـ ـت ــاج .لكن
ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ــري ك ـ ــان واض ـح ــا
وم ـبــاش ـرًا فــي رف ــض الـطـلــب ،مشيرًا
إلــى أنــه ال يمكن أن يذهب إلــى إقــرار

 1500مليار ليرة ،فيما البلد في حالة
إفالس ،والحكومة ال تزال عاجزة عن
ح ـســم م ـســألــة تــرش ـيــد ال ــدع ــم .كــذلــك
أح ــال غجر إلــى رئـيــس الجمهورية،
مشيرًا إلى أن مفتاح الحل هو تأليف
الحكومة .وأكثر من ذلك ،بعدما سأل
ع ــن ت ــاري ــخ ن ـفــاد الـسـلـفــة ،ق ــال ب ــري:
ّ
مــن هنا حتى نـيـســان ،إذا لــم تؤلف
الـحـكــومــة ،فـلــن ي ـكــون هـنــالــك ال بلد
وال كهرباء .وبالفعل ،لم يتأخر غجر

تقرير

غجر لم ّ
يعدل «اتفاق الفيول»
مع العراق
أرسل وزير الطاقة ريمون غجر ،أمس ،مالحظاته على مسودة االتفاق التجاري
املرسلة من العراق ،والتي تتعلق بتزويد لبنان بــ 500ألف طن من الفيول أويل
الثقيل ،مقابل أدوية وسلع لبنانية .وجاءت مالحظات غجر طفيفة من دون أي
تغيير أو إضافة في فحوى االتفاق ،سوى ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي
سابقًا .ويفترض أن تسلك املسودة األخيرة طريق العودة عبر املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم الى بغداد ،ليتم بعدها تحديد موعد لقاء بني رئيسي
الحكومتني اللبنانية والعراقية ،لتوقيع االتفاق .لكن التوقيع على االتفاقية هو
توقيع ّ
أولي يليه عمل وزاري لبناني لتحديد تفاصيل األدوية والسلع والخدمات
الـتــي يمكن مبادلتها ،ســواء زراعـيــا أم صناعيًا أم صحيًا أم سياحيًا أم في
مجال البناء .بعدها يصار الى عرض املسودة على مجلس الوزراء اللبناني لنيل
موافقته ثم موافقة العراق ،على أن السبيل األخير يكون بإرسال هذا االتفاق
كمشروع قانون الى مجلس النواب للتصديق عليه.
(األخبار)

فــي زي ــارة الرئيس ميشال عــون (19
شـبــاط الـحــالــي) لبحث املـســألــة معه
وإعالمه بنتيجة زيارته لبري .وهذه
ّ
املــرة كــان الخبر امل ــوزع عبر الوكالة
الوطنية أوضــح ،فأشار إلى أنه «تم
خــال اللقاء البحث فــي سبل تأمني
اس ـت ـم ــرار إنـ ـت ــاج م ـعــامــل ال ـك ـهــربــاء
للتيار خالل الفترة املقبلة» ،إضافة
إل ــى إطــاعــه عـلــى «االج ـ ـ ــراءات التي
ات ـخــذت ـهــا مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
إلع ــادة الـتـيــار الـكـهــربــائــي تدريجيًا
ال ــى املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة بـعــد العطل
الـ ـش ــام ــل ال ـ ـ ــذي أح ــدثـ ـت ــه ال ـعــاص ـفــة
الثلجية التي ضربت لبنان».
لــم ينته البحث باملسألة بـعــد .لكن
تحرك غجر كــان مرتبطًا بالخشية
مــن احـتـمــال عــدم ال ـقــدرة على شــراء
الفيول ،إن لم ّ
تقر السلفة الجديدة.
ف ـب ـح ـســب ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،الـسـلـفــة
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ــوازن ــة
ُ
الـعــام  2020ال ت ــزال تستعمل حتى
اليوم؛ إذ إن االنخفاض الشديد في
أسعار النفط أسهم في عــدم صرف
كل السلفة في العام املاضي ،أضف
أن املؤسسة سبق أن أعـ ّـدت برنامج
تـ ـقـ ـن ــن ،ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى تـ ـم ــدي ــد أج ــل
السلفة قدر املستطاع .وبالفعل ،فإن
الفوائض أسهمت في تمويل شراء
الـفـيــول فــي كــانــون الـثــانــي وشـبــاط،
ك ـمــا ُي ـتــوقــع أن تـكـفــي ح ـتــى نـهــايــة
ُ
آذار ،إذا ل ــم ت ـسـ ّـجــل أس ـع ــار الـنـفــط
ال ـعــامل ـيــة امل ــزي ــد م ــن االرتـ ـف ــاع .م ــاذا
بعد ذلــك؟ تقنيًا ،إن لم ُي ّ
قر املجلس
النيابي سلفة جديدة ،فإن املؤسسة

ستكون مضطرة إلى إطفاء املعامل،
خــاصــة أن الـ ــوزارة لــم تـعــد مرتبطة
ب ــأي ع ـقــد ط ــوي ــل األم ـ ــد ،ق ــد يـسـمــح
ب ـتــأخ ـيــر ب ـع ــض ال ــدفـ ـع ــات ،ب ــل هــي
وفق آلية  Spot Cargoتدفع مباشرة
ثمن كل شحنة.
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قضية

ّ
تجار اللحوم :احتكار بمباركة «رسمية»!

(أرشيف)

راجانا حمية
أمـ ـ ــس ،أقـ ـف ــل ال ـق ـص ــاب ــون وأصـ ـح ــاب
امل ـ ــاح ـ ــم مـ ــدخـ ــل وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى م ــواف ـق ــة
ال ــوزي ــر راوول نـعـمــه عـلــى «ال ـس ـمــاح
لشركة سليمان للمواشي بعدم بيع
امل ـ ــواش ـ ــي فـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق» .ك ــان ــت ه ــذه
العبارة أكثر مــن كافية لـنــزول هــؤالء
إلــى الطريق بعدما خبروا ،في األيــام
األخ ـي ــرة ،شـ ّـحــا فــي بـيــع املــواش ــي في
السوق ،ما انعكس سلبًا على أعمالهم.
ما كان يعنيهم ،أمــس ،أن يخرج أحد
ويـطـمـئـنـهــم إل ــى ع ــدم ان ـق ـطــاع م ــورد
عيشهم .املطالب محقة ،لكنها ليست
ك ــل ال ـح ـك ــاي ــة .ف ـه ـنــا بـ ــالـ ــذات لـيـســت
القصة قصة امتناع ظرفي ألحد كبار
التجار عن تسليم املواشي للعاملني
ف ــي الـ ـس ــوق ،ب ـق ــدر م ــا ه ــي اس ـت ـعــادة
لقصة أصـحــاب «الـكــارتـيــات» الذين
يــذكــرونـنــا فــي كــل حــن باستغاللهم
مـ ـش ــروع ال ــدع ــم لـ ــإثـ ــراء م ــن ج ـيــوب
الناس .الحكاية بهذه البساطة.
احتجاح «اللحامني» ،أمس ،كان تتمة
لقصة بدأت األسبوع املاضي مع قيام

الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة،
بــال ـت ـعــاون م ــع أم ــن ال ــدول ــة ،بـجــوالت
مفاجئة على مــزارع املواشي في عدد
من املناطق ،بعد شكاوى عن احتكار
ي ـم ــارس ــه ب ـعــض ت ـج ــار وم ـس ـت ــوردي
املـ ــواشـ ــي .وقـ ــد ت ــم اسـ ـت ــدع ــاء بـعــض
هـ ـ ـ ــؤالء بـ ـع ــد «ثـ ـ ـب ـ ــوت صـ ـح ــة ب ـعــض
الـ ـشـ ـك ــاوى» ،ع ـلــى م ــا ت ـق ــول م ـصــادر
ال ـ ــزراع ـ ــة .ال ــاف ــت ف ــي ال ـح ـج ــج ال ـتــي
ّ
قدمها املحتكرون لتبرير تكديسهم
امل ــواش ــي «امل ــدع ــوم ــة» فــي املـ ــزارع هو
أن ت ــأخ ــر م ـص ــرف ل ـب ـنــان ف ــي صــرف
الحواالت املالية ،دفعهم إلى االمتناع
عن التسليم خوفًا من الخسارة.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــلّ ،
وج ـ ـه ـ ــت إح ـ ــدى
الـ ـش ــرك ــات ك ـت ــاب ــا خ ـط ـي ــا إل ـ ــى نـعـمــه
ت ـبـ ّـرر فـيــه احـتـكــارهــا وامـتـنــاعـهــا عن
البيع خالل اليومني املاضيني بتأخر
حقوقها لدى مصرف لبنان ،مؤكدة أن
«شحنة شهر  2من عام  2021موجودة
في مزارع الشركة في الشويفات ألننا
وزارة
ل ــم ن ـس ـت ـح ـصــل ع ـل ــى م ــواف ـق ــة ّ
االق ـت ـص ــاد ل ـغــايــة ت ــاري ـخ ــه» .وتـمــنــت
في نهاية الكتاب على نعمه أن يبادر
إل ــى «ح ــل املشكلة مــع مـصــرف لبنان

ل ـت ـفــادي ت ـك ــرار ه ــذا الـتــأخـيــر تـفــاديــا
ألي ضرر معنوي ومادي قد يصيبها
خ ــاص ــة ف ــي عــاقــات ـهــا م ــع امل ــوردي ــن
فــي ال ـخ ــارج وح ـفــاظــا عـلــى سمعتها
وشهرتها التجارية».
إث ــر ذل ــك ،أعـ ــادت ال ـ ــوزارة الـكـتــاب مع
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـق ــول ــه أصـ ـح ــاب
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ال ـش ــرك ــة
«ل ـ ــم ت ـس ـت ـح ـصــل ب ـع ــد ع ـل ــى م ــواف ـق ــة
ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى طـلـبـهــا امل ـس ـجــل لــديـنــا
رقـ ــم  2021/2501ب ـت ــاري ــخ  5شـبــاط
الـ ـج ــاري» .وألن ـه ــا ل ــم تـمـنــح املــوافـقــة

وافقت وزارة
االقتصاد على امتناع
ّ
مواش عن تسليم
تجار
ٍ
بضائع مدعومة

بـعــد ،وج ــدت ال ــوزارة أنــه ال يحق لها
«إلزام التاجر ببيع البضاعة املطلوب
دع ـم ـهــا إال ب ـعــد أن تـسـتـحـصــل على
م ــوافـ ـق ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة وبـ ـع ــد الـ ـت ــأك ــد مــن
قـيــام املـصــرف املــركــزي بـصــرف املبلغ
املطلوب بمعامالت الدعم».
بكتابها هــذا ،ارتــأت وزارة االقتصاد
«شــرعـنــة احـتـكــار تــاجــر كـبـيــر» ،على
ما يقول أحــد املطلعني على القضية.
فعلت الـ ــوزارة ذل ــك ،وهــي على درايــة
ت ــام ــة بـ ــأن م ــا ي ـح ـت ـكــره هـ ــذا األخ ـي ــر
اشتراه بأموال الدعم التي تفرض عليه
بيعها في السوق بالسعر املدعوم ،ال
ـاح مــن «كـيــس»
احـتـكــارهــا لجني أربـ ـ ٍ
الدعم .كما ارتــأت أن يتحكم أصحاب
الكارتيالت بلقمة عيش الناس ،وهو
مــا فـعـلــه ه ــؤالء ب ـحــرمــان ال ـســوق من
املواشي ما انعكس ارتفاعًا في أسعار
اللحوم في السوق ،علمًا بأن أمرًا كهذا
ّ
يعرض فاعله للعقاب بسبب مخالفته
قانون حماية املستهلك وارتكابه جرم
االحتكار.
ولـ ـي ــس ب ـع ـي ـدًا عـ ــن املـ ـضـ ـم ــون الـ ــذي
شـ ــرعـ ــن فـ ـي ــه ن ـع ـم ــه اح ـ ـت ـ ـكـ ــار امل ـ ـ ــواد
املـ ــدعـ ــومـ ــة ،الـ ـ ـس ـ ــؤال هـ ـن ــا :مـ ــا الـ ــذي
يدفع وزارة االقتصاد إلــى االحتفاظ
ب ـم ـعــام ـلــة ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع مل ــدة
 16يــومــا؟ وه ــل ه ــذه «اإلق ــام ــة» تأتي
تحت عنوان اإلهـمــال أم ثمة عناوين
أخـ ـ ــرى ...م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن «وزارة
االقتصاد كانت قد وافقت على شحنة
فــي املـعــامـلــة نفسها لـلـشــركــة نفسها
بقيمة مليوني ي ــورو» .فما ال ــذي قد
ُيقال هنا؟
م ـ ــا ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـق ـ ــال ه ـ ــو أن «ه ـ ــذا
الـتـصــرف خــاطــئ» ،بحسب أم ــن سر
نقابة القصابني ومستوردي وتجار
املواشي الحية ،ماجد عيد ،مستغربًا
أن يكون السوق في أزمة فيما «البقر
في املزارع» .ولئن كان هؤالء يعتبرون
أن ما فعله الوزير «هــو حمايتنا كي
ال نـخـســر أم ــوالـ ـن ــا» ،ول ـك ــن الـطــريـقــة
التي تصرف بها التجار «مرفوضة».
بالنسبة إلى عيد« ،مش إذا فيه ملفني
عــال ـقــن ب ـم ـصــرف ل ـب ـنــان نـمـتـنــع عن
التسليم ،بالوقت اللي عم تحقق فيه
ماليني الدوالرات من الدعم».
«الدنيا أخد وعطا» ،يتابع عيد ،ولذلك
كان «األفضل اليوم أن يأخد هؤالء في
االعتبار أن الوضع ليس بخير» .وفي
هــذا اإلط ــار ،يلفت عيد إلــى أن بعض
التجار يعمدون اليوم مع الدعم «إلى
البيع بسعر غير مــدعــوم» ،فلماذا ال
يسأل السائلون هنا؟

تقرير

ّ
ّبري :إذا لم تؤلف
الحكومة ،فلن
يكون هنالك
ال بلد وال كهرباء

ه ــل سـتـصــل األم ـ ــور إل ــى ه ــذا الـحــد
ً
فعال؟ تؤكد مصادر معنية أن أحدًا
ال يـسـتـطـيــع أن يـتـحـمــل مـســؤولـيــة
العتمة الشاملة ،لكنها مع ذلك تشير
إلى أن األمور لن تكون يسيرة .وهي
ت ــرى أن ــه طــاملــا أن تــألـيــف الـحـكــومــة
ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،فـ ــإن املـ ـخ ــرج سـيـكــون
ّ
مـثــلــث األض ـ ــاع ،أي يـفـتــرض اتـفــاق
الرؤساء الثالثة على السير به ،على
ً
أن يكون اإلخ ــراج تفصيال بعد ذلك
(ع ـل ــى األرجـ ـ ــح ع ـبــر اقـ ـت ــراح قــانــون
ّ
يقدمه نواب تكتل لبنان القوي) .لكن
امل ـصــادر نفسها تتوقع أن ال ينجز
هذا االتفاق إال في اللحظات األخيرة.

ّ
«األميركية» تهدد طالبها :الدفع بدوالر المنصة أو الطرد!
في رسالة إلكترونية تهديدية ،أبلغت
إدارة الجامعة األميركية في بيروت
طالبها بــأن  3آذار املقبل هو املوعد
الـنـهــائــي لـتـســديــد األق ـس ــاط للفصل
الدراسي الثاني (فصل الربيع) وفق
سعر املنصة اإللكترونية ( 3900ليرة
مـقــابــل ال ـ ــدوالر) ،وأن أي تخلف عن
ال ــدف ــع بـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ سـيـعـ ّـرض
ال ـط ــال ــب إللـ ـغ ــاء مـ ـق ـ ّـررات ــه وال ـف ـصــل
م ــن ال ـجــام ـعــة ،ومـنـعــه م ــن الــوصــول
إلـ ـ ــى املـ ـنـ ـص ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة مل ـتــاب ـعــة
مـحــاضــراتــه عــن بـعــد ،وحــرمــانــه من
إجراء االمتحانات.
وك ــان ــت الـجــامـعــة رف ـضــت «ال ـعــرض
واإلي ـ ـ ـ ــداع» ب ــاألق ـس ــاط وفـ ــق الـسـعــر
الرسمي ( 1515ليرة مقابل الــدوالر)
الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ب ـ ــه ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـط ــاب
ب ـص ـف ـت ـهــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة ل ـ ــدى كــاتــب
ال ـع ــدل ،مـنــذ ب ــداي ــة الـشـهــر ال ـج ــاري،
بالتنسيق مع اللجنة القانونية في

الفساد»
«املــرصــد الشعبي ملـحــاربــة
ّ
التي تضم محامني تطوعوا لتبني
م ـع ــرك ــة األقـ ـ ـس ـ ــاط فـ ــي ال ـجــام ـع ـتــن
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـل ـب ـنــان ـيــة األم ـيــرك ـيــة.
وبـنــاء عليه ،تتجه اللجنة إلــى رفع
دعــوى «إثبات عرض وإيــداع» خالل
 10أي ــام مــن تــاريــخ تقديم الــدعــاوى.
كما أن تهديد الجامعة وأي إجــراء
ت ـع ـس ـف ــي آخ ـ ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون م ــوض ــوع
متابعة قضائية .إذ سيتقدم املحامي
جاد طعمة باسم اللجنة القانونية،
اليوم ،بدعوى أمام القضاء املستعجل
في بيروت للرد على رسالة اإلدارة،
واسـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدار قـ ـ ـ ــرار قـ ـض ــائ ــي ي ـل ــزم
ال ـجــام ـعــة ب ــال ــرج ــوع ع ــن أي إجـ ــراء
يمكن أن تتخذه بحق الطالب ،تحت
طائلة دفع غرامة إكراهية ،لكون ما
يـحـصــل ب ــن ال ـط ــرف ــن ه ــو اخ ـتــاف
في وجهات النظر وليس اعتداء من
الطالب على الجامعة أو إقدامًا على

مخاصمتها .وقال طعمة لـ«األخبار»
إن «الـ ـع ــن س ـت ـك ــون ع ـل ــى ال ـق ـض ــاء،
والهدف منع انسحاب قــرار الدولرة
إل ــى بــاقــي ال ـجــام ـعــات ال ـتــي تـتــرقــب
م ـ ـ ـ ــاذا س ـي ـح ـص ــل ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ـت ــن
لـتـبـنــي عـلـيــه ق ــرارات ـه ــا املستقبلية،
عـلـمــا ب ــأن ال ـجــام ـعــة ال ـخــاصــة تـقــدم

ّ
أي تخلف عن
الدفع بعد  3آذار
ّ
سيعرض الطالب
للفصل من الجامعة

نفسها على أنـهــا مؤسسة ال تبغي
ال ــرب ــح ،وه ــي بــال ـتــالــي تـسـتـفـيــد من
الجنات الضريبية ،أي أنها ال تدفع
الـضــرائــب ،ومــن ثــم تتراجع عــن هذا
املبدأ عند أول مفترق».
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـطــال ـب ـيــة
جاد الهاني قال إن الجامعة رفضت
اس ـتــام األق ـس ــاط بــالـسـعــر الــرسـمــي
م ــن كــاتــب ال ـع ــدل واع ـت ـبــرت أن ـهــا لم
ت ـســدد« ،ل ــذا سـنــرفــع دعـ ــاوى إثـبــات
عرض وإيداع».
ب ـع ــض ط ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـ ـلـ ـك ــوا املـ ـ ـس ـ ــار نـفـســه
ال ـ ــذي سـلـكــه أق ــران ـه ــم ف ــي الـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم «ع ـ ــرض
وإي ـ ـ ــداع» ل ــدى كــاتــب ال ـع ــدل ،اب ـتــداء
من هذا األسبوع ،فيما تبلغوا أمس
ب ــامل ــوع ــد ال ـن ـه ــائ ــي ن ـف ـســه لـتـســديــد
األقساط لفصل الربيع ،أي  3آذار.
(األخبار)

