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أخبار
عن موازنة وزارة االتصاالت .فكيف لوزارة
مدينة (للبلديات) أن تستمر ف��ي إرس��ال
األم � ��وال إل ��ى ال�خ��زي�ن��ة ق�ب��ل إي �ف��اء ال��دي��ون
املستحقة عليها للبلديات؟
بالفعل ،ب��دأت وزارة االت �ص��االت حينها
بتجميد مبالغ (وصلت قيمتها الى 1200
مليار ليرة) في حساب لدى مصرف لبنان
لتغطية مستحقات البلديات عن الفترة
ما قبل عام  ،2010إال أن الحكومة رفضت
ح �ي �ن �ه��ا وض� ��ع آل� �ي ��ة ت �س �م��ح ب �ت��وزي �ع �ه��ا
ع �ل��ى م�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا .ن��ام��ت ال�ق�ض�ي��ة ف�ت��رة
ط��وي �ل��ة ،ث��م ع� ��ادت إل ��ى ال��واج �ه��ة ال �ي��وم،
ووض�ع��ت لجنة امل��ال وامل��وازن��ة النيابية
يدها عليها ،وظهرت إشكاليات جديدة
ل��م تكن م�ط��روح��ة ف��ي ال�س��اب��ق .فالخالف
ال�ح��اص��ل حاليًا يكمن ف��ي تحديد حجم
األم � � � � ��وال امل � ��ودع � ��ة ع� �ن ��د وزارة امل ��ال �ي ��ة
مل�ص�ل�ح��ة ال �ب �ل��دي��ات ،وم �س��ؤول �ي��ة الجهة
التي حالت وتحول دون إعطاء البلديات
مستحقاتها .وهذا الخالف ليس عرضيًا،
فوزير االتصاالت السابق شربل نحاس
ي �ق��ول إن ��ه اح�ت�س��ب ح�ص��ة ال �ب �ل��دي��ات في
عهده ،وإنه ّ
جمد سابقًا نحو ألف ومئتي
م �ل �ي��ار ل �ي��رة ل �ه��ذه ال �غ ��اي ��ة! إال أن وزي ��ر
امل��ال الحالي علي حسن خليل ،يقول إن
املبلغ امل�ح��دد للبلديات امل�ت��راك��م بحسب
حسابات وزارة االتصاالت هو  673مليار
فقط ،فأين ذهبت األموال؟
ع �ق��د ال� ��وزي� ��ر خ �ل �ي��ل م ��ؤت� �م� �رًا ص �ح �ف �ي��ًا،
أم ��س ،وق� ��ال« :م �ن��ذ س�ن��ة  1994ل��م توثق
ف ��ي أي م�س�ت�ن��د امل �ب��ال��غ ال �ت��ي خصصت
للبلديات في لبنان ،ولم يحول في القيود
أي م�ب�ل��غ ب�ش�ك��ل ت�ف�ص�ي�ل��ي ي �ت �ح��دث عن
أم� ��وال م�خ�ص�ص��ة ل�ل�ب�ل��دي��ات .ك ��ان ه�ن��اك
ت��داول دائ��م في وسائل اإلع�ل�ام ،أن هناك
ً
أم ��واال م��ن ع��ائ��دات ال�خ�ل��وي ،وك��ان هناك
ت�ح��دي��د ألرق ��ام ،سمعنا حينًا ب��أك�ث��ر من
أل��ف ومئتي مليار ،وم��رة أخ��رى ع��ن ألف
وثمانمئة مليار ،لكن في وزارة املالية لم
يكن هناك أي وثيقة تقول إن هناك مبلغًا

م� �ح ��ددًا ل�ل�م�ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة» .وأض � ��اف:
«ك��ان��ت هناك تحويالت مالية تصل إلى
وزارة املالية من وزارة االتصاالت من دون
أي إش ��ارة إل��ى أن ج ��زءًا منها مخصص
للبلديات ،وبالتالي حصل تصرف بهذه
ً
األم��وال من دون أن تقيد أص��وال ملصلحة
هذه البلديات .واليوم ،في إطار معالجة
ك��ل املرحلة املالية امل��اض�ي��ة ،هناك س��ؤال
عن َمن هو املسؤول عن التصرف بأموال
ال�ب�ل��دي��ات م��ن ال�خ�ل��وي؟ وم��ا ه��ي املبالغ
التي حولت؟ وم��ا هي املبالغ التي يجب
أن ت�ح��ول أو ك��ان ي�ج��ب أن ت �ح��ول؟ وه��ل
ه�ن��اك اح�ت�س��اب دق�ي��ق ل�ه��ذه ال� ��واردات أم
ال؟».
وأش��ار الوزير خليل إلى أنه منذ تسلمه
ال � ��وزارة ،راس ��ل خطيًا وزارة االت �ص��االت

أك� �ث ��ر م ��ن م � � � ّ�رة ،وط� �ل ��ب م �ن �ه��ا أن ت �ح��دد
ب ��دق ��ة امل �ب ��ال ��غ امل �ت��راك �م��ة ل �ل �ب �ل��دي��ات م��ن
وزارة االت �ص��االت ،وق��ال« :املبلغ الوحيد
امل��وج��ود ف��ي ح��وزت�ن��ا كحصة للبلديات
من 2010/1/1حتى  ،2014/5/31هو 673
مليار ليرة ،في حني أن املرحلة املمتدة من
 1994وحتى  2002ال نعرف عنها شيئًا
وال عن تحويالتها ،وأصبح لدينا وثيقة
تقول إن حصة البلديات للفترة من 2003
حتى  2009هي  685مليارًا».
يرفض ّ
نحاس أي حديث عن ع��دم وجود

م�س�ت�ن��دات ،الف�ت��ًا إل��ى أن متابعة إي ��رادات
ال� � ��دول� � ��ة م � ��ن ح� �ص ��ة ال � � � � � �ـ %20م � ��ن ق �ط ��اع
االتصاالت (الفترة التي كانت فيها الدولة
شريكًا بنسبة  %20ف��ي الفترة ب�ين 1994
و )2002كانت من مهمة وزارة االتصاالت.
ويقول إن الشركتني حينها كانتا ترسالن
التقارير باألرقام ّ
املفصلة ،وكان (وال يزال)
ع�ب��د امل�ن�ع��م ي��وس��ف يشغل منصب مدير
االستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت،
وب��ال�ت��ال��ي ي�ج��ب م�س��اء ل�ت��ه ع��ن ك�لام��ه في
لجنة امل��ال وامل��وازن��ة النيابية ال��ذي نفى
فيه أن يكون على علم بالحسابات! يقول
ن� �ح ��اس« :ع �ن��دم��ا ت �ك ��ون ف��وات �ي��ر ال� � �ـ%20
امل�س�ت�ح�ص�ل��ة م ��ن ش��رك �ت��ي ال �خ �ل��وي غير
موجودة ،فهذا ينذر بخطب ما م��رده إلى
احتمال سرقة هذه اإليرادات».
ي �ق��ول ال��وزي��ر خ�ل�ي��ل« :ن �ح��ن م�ل�ت��زم��ون أن
ن��وزع على البلديات حقوقها ف��ي املبالغ
املتراكمة ،وق��د أع��ددن��ا امل��رس��وم مع وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،وس� �ي ��راع ��ي امل� ��رس� ��وم ح �ق��وق
الدولة من البدالت التي تدفعها البلديات
ل�ق��اء عمليات التنظيف وج�م��ع النفايات
(سوكلني وشقيقاتها) ،والتي ترتب عنها
أعباء كبيرة خالل الفترة املاضية ،والتي
علينا لحظها ف��ي عملية ال�ت��وزي��ع ،فجزء
م��ن ه ��ذه امل �ب��ال��غ ي�ج��ب أن ت�ح�س��م خ��اص��ة
ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ل �ه��ا س �ي��ول��ة م��ال�ي��ة
كبيرة والتي تستفيد من أموال الصندوق
البلدي املستقل ،من دون أن تتحمل الجزء
املطلوب من األعباء».
كالم خليل في هذا الجانب ال يراه نحاس
م �ن �ط �ق �ي��ًا ،ذل� ��ك «أن ال� ��دول ��ة ت �ع��اق��دت م��ع
س��وك �لي��ن ع �ل��ى ح �س��اب ال �ب �ل��دي��ات ودون
علمها ،ف��ال�ص�ن��دوق ال�ب�ل��دي املستقل هو
ع �ب��ارة ع��ن «ق �ج��ة» إلي � ��رادات ال��دول��ة التي
تجبيها خ ��ارج ن�ط��اق وزارة االت �ص��االت،
فكيف لها أن تقتطع م��ن املجلس البلدي
ً
أمواال مستقلة ال تدري البلديات حجمها
الفعلي ،وه��ي غير مرتبطة بحصتها من
قطاع االتصاالت؟

يمكن أن تحدثه عربة فاكهة من إخالل في
نقابة البسطات
القانون العام .يرى رئيس ّ
ف ��ي ط��راب �ل��س ع �ل��ي ال �س �ل��و أن � ��ه «ف� ��ي ظل
ال��وض��ع األم �ن��ي واالق �ت �ص��ادي ال�ح��ال��ي ال
ينبغي االل �ت �ف��ات إل��ى ه��ذه األم� ��ور .الفقر
ي �م�ل�أ ط ��راب� �ل ��س ،وال � �ن� ��اس ي �ب �ح �ث��ون ع��ن
أب �س��ط س �ب �ي��ل ل�ل�ع�ي��ش ب �ك��رام �ت �ه��م .م ��اذا
س�ي��ؤث��ر عليهم إذا ت��رك��وه ي�ب�ي��ع؟ ال�ن��اس

ي �م��وت��ون م ��ن ال �ف �ق��ر ف ��ي ط ��راب �ل ��س ،وه��م
ي ��ري ��دون ت�ط�ب�ي��ق ال� �ق ��ان ��ون» .م �م��ارس��ات
ب �ع��ض ع �ن��اص��ر ق ��وى األم� ��ن ف��ي امل�ن��اط��ق
ّ
يعرفها ال�ج�م�ي��ع ،وت�ش��ك��ل ح��دي�ث��ًا يوميًا
يتداوله املواطنون .يروي علي ما يحصل
مع بعض أصحاب البسطات السوريني،
ً
ق��ائ�ل�ا« :ي �ف��رض أح ��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين إي �ج��ارًا
يوميًا على هؤالء تعسفًا ،وينسق مع أحد

عناصر الدرك من أجل التغاضي عن األمر
م�ق��اب��ل ح�ص��ة م�ع�ي�ن��ة» .ك��ذل��ك ف�ق��د ي��أخ��ذ
امل ��وض ��وع م �ن �ح� ً�ى م �غ��اي �رًا ،ك ��أن «ي�خ�ت��ار
عناصر دوري��ة منفردة إح��دى البسطات
وي�ص��ادروا بضاعتها ،تاركني البسطات
ُ
األخ��رى امل�ج��اورة .البضاعة التي تصادر
يتقاسمها العناصر أنفسهم».
ح��ادث��ة العنب فتحت نقاشًا ب�ين الجميع
ح � ��ول «إك� ��رام � �ي� ��ة» ق � ��وى األم � � ��ن ،ك �م��ا ه��و
م �ت��داول ب�ين األش �خ��اص ،ال�ت��ي ال تقتصر
فقط على البسطات ،بل تتعداها لتشمل
ّ
مخالفات البناء التي تشكل مربحًا جيدًا
مقاه
بالنسبة إل�ي�ه��م .ي�ق��ول ع�ل��ي« :ه�ن��اك
ٍ
وم �ح ��ال م ��وج ��ودة ع �ل��ى أراض � ��ي ال�ب�ل��دي��ة
وأراض��ي الغير ال أحد يقترب منها ،ملاذا؟
ألن� �ه ��م «م��زب �ط �ي �ن��ا» .ب �س �ط��ة ه� ��ذا ال��رج��ل
م�خ��ال�ف��ة ،وامل �ق��اه��ي امل ��وج ��ودة ف��ي ساحة
ال �ت��ل وم�ق�ه��ى ال��روك �س��ي غ�ي��ر م�خ��ال�ف��ة؟».
كذلك السيارات التي تحمل نمرًا بيضاء،
وتعمل كسيارات أجرة منتشرة في أرجاء
املدينة من دون أي رادع.
ي�ت� ّ
�وس��ع ال �ن��اس ب��رواي��ة م�خ��ال�ف��ات بعض
ّ
العناصر ،ليعلنوا أن «ك��ل بناء عشوائي
م�خ��ال��ف ب�ن�ح��و ف��اض��ح ي �ك��ون محميًا من
ع�ن��اص��ر ق ��وى األم ��ن ل �ق��اء م�ق��اب��ل م �ع�ّي�نّ ».
كذلك خرجوا من نطاق طرابلس ليرووا ما
كانوا يشاهدونه في بيروت من استغالل
ألص �ح��اب ال�ب�س�ط��ات ل �ق��اء ع ��دم م �ص��ادرة
بضاعتهم.
ل��م ينف مسلم وج��ود «أخ �ط��اء» ،فعنصر
ق��وى األم��ن «اب��ن املجتمع ال�ل�ب�ن��ان��ي» ،وال
ينكر أيضًا منطق «الواسطة» التي تعرقل
عمل قوى األم��ن أحيانًا .إال أن قوى األمن
ـ بحسب مسلم ـ ه��ي «امل��ؤس�س��ة الوحيدة
التي يستطيع املواطن أن يتقدم بشكوى
بحق عناصرها ،وهناك شهريًا عقوبات
مسلكية تتخذ بحق عناصر الدرك».

جمد
نحاس كان قد ّ
نحو  1200مليار ليرة
لتسديد حصة البلديات

إنجاز آخر لقوى األمن :االدعاء على غسان ريفي
ات����خ����ذت امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل����ق����وى األم����ن
ال���داخ���ل���ي ص���ف���ة االدع��������اء أم������ام ال��ق��ض��اء
املختص ض��د غ��س��ان ري��ف��ي ك��ات��ب مقال
«عندما يسطو ال��درك على أم��وال الناس»
ال���ذي ن��ش��ر ف��ي ج��ري��دة «ال��س��ف��ي��ر» أم��س،
بجرم التشهير واالف��ت��راء .ورأت املديرية
املغالطات
أن املقال يحتوي على كثير من
ً
وال��ت��ج��ن��ي وال��ب��ع��د ع���ن ال����واق����ع ،م��وض��ح��ة
أن��ه��ا منذ ف��ت��رة ت��ق��وم بحملة على الباعة
امل��ت��ج��ول�ين م��ن دون ت��رخ��ي��ص ف��ي مدينة
ط��راب��ل��س وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ن��اط��ق اللبنانية،
ملا يسببونه من عبء اقتصادي وضرر
ومزاحمة غير مشروعة للتجار املرخص
لهم .وبررت قوى األمن ما قام به عناصر
دوري����ة فصيلة ال��ت��ل ب���م���ؤازرة دوري����ة من
م��ف��رزة ط����وارئ ط��راب��ل��س ،ب���أن الشخص
امل���خ���ال���ف ه����و م����ن ال���ت���اب���ع���ي���ة ال���س���وري���ة،

ودخ��ل األراض��ي اللبنانية بصفة «ن��ازح»
واسمه مسجل على لوائح األم��م املتحدة
وي��س��ت��ف��ي��د م���ن امل���س���اع���دات وال��ت��ق��دي��م��ات
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ل��ن��ازح�ين ،وب��ال��ت��ال��ي ال يحق
ل���ه ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإلط���ل��اق ع��ل��ى األراض�����ي
اللبنانية .كذلك أعلنت ّأن هذا الفعل يدخل
ف��ي صميم عملها ف��ي م��ج��ال الضابطة
ُ
اإلداري�����������ة ،وق�����د ض���ب���ط���ت ه�����ذه امل��خ��ال��ف��ة
وغيرها من املخالفات بموجب محاضر
ض���ب���ط رس���م���ي���ة .أخ����ي����رًا دع�����ت امل���دي���ري���ة
جميع وس��ائ��ل اإلع��ل�ام إل���ى ت��وخ��ي ال��دق��ة
لدى نقل أية معلومة تتعلق بها أو بعمل
عناصرها ،واستقاء املعلومات من شعبة
ال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ص��دق��ي��ة
ال���وس���ي���ل���ة اإلع�ل�ام���ي���ة م����ن ج���ه���ة وص���ون���ًا
لكرامة مؤسسة قوى األم��ن الداخلي من
جهة ثانية.

اتفاقية بني األونروا وبرنامج الغذاء العاملي
وقعت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
الشرق األدنى «األونروا» وبرنامج األغذية العاملي مذكرة تفاهم يضمنان
بموجبها املساعدات النقدية كبدل غذاء لالجئني الفلسطينيني من سوريا
في لبنان خالل عام  .2014بموجب هذه االتفاقية ،سيزود برنامج األغذية
العاملي األونروا بما يصل إلى  %50من األموال املطلوبة لضمان حصول
الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان على مساعدات غذائية حتى
شهر كانون األول  .2014ويساوي املبلغ املقدم من األونروا إلى األفراد
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا النسبة املحددة بعمليات الطوارئ
اإلقليمية لبرنامج األغذية العاملي .ولفتت املديرة العامة لألونروا في لبنان
آن ديسمور إلى أن «الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعتمدون كثيرًا
على خدمات األونروا ،ويزداد وضعهم سوءًا ،وال سيما منذ شهر أيار
عندما فرضت قيود إضافية ّ
تحد من حريتهم في التنقل .وعالوة على
ذلك ،إن فرص العمل لالجئني الفلسطينيني من سوريا محدودة في لبنان
وتشكل مساعدات األونروا النقدية مصدر الدخل الوحيد للعديد من
العائالت أو أغلبها».

عدد الالجئني السوريني بلغ  3ماليني ونصفًا
أعلنت األمم املتحدة أن عدد الالجئني السوريني املسجلني لدى الدول
املجاورة بلغ أمس ثالثة ماليني الجئ .وذكرت مفوضية األمم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون الجئ،
مقارنة بالعام املاضي ،باإلضافة إلى نزوح  6.5ماليني داخل سوريا ،وهو
ما يعني أن قرابة «نصف السوريني جميعًا أجبروا اآلن على ترك بيوتهم
والنجاة بأرواحهم» .ويستضيف لبنان العدد األكبر من الالجئني بمعدل
 1.17مليون ،تليه تركيا واألردن .وذكرت املفوضية أنه إضافة إلى ذلك،
تقدر الدول املضيفة أن هناك مئات اآلالف من السوريني لجأوا إليها دون
تسجيل رسمي.

تراجع الحركة في قطاع املطاعم
أعلن رئيس نقابة أصحاب املطاعم واملقاهي واملالهي في بيروت ،بول
عريس ،أن الحركة الالفتة التي شهدتها املطاعم والفنادق واملؤسسات
السياحية في األسبوعني اللذين سبقا عيد انتقال السيدة العذراء ،ما
لبثت أن تراجعت ،وال سيما منذ الجمعة الفائت إلى اليوم ،حيث عاد الشلل
ّ
يخيم على القطاع .وعزا هذا التراجع إلى «عودة املغتربني اللبنانيني إلى
ً
بالد االغتراب أوال ،في ظل غياب السياح ،وثانيًا اقتراب العام الدراسي،
حيث يفرمل اللبنانيون مصاريفهمّ ،
تحسبًا لتسديد األقساط املدرسية
والجامعية وغيرها» .ولفت إلى أن خدمة الـ« »Delieveryإلى مكاتب العمل
واملنازل انخفضت  35في املئة ،ما يشير إلى االنكماش الحاد الذي يعاني
منه االقتصاد اللبناني.
(األخبار  -وطنية)

