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فضيحة على باخرتي الكهرباء

السوداء
األمـيــركـيــة» ،وق ــال أم ــام زواره أمــس،
ّ
يتعرض لالبتزاز في الفترة
إنه كان
امل ــاضـ ـي ــة م ـ ــن قـ ـب ــل أشـ ـ ـخ ـ ــاص عـلــى
صـلــة بـشــريـكــه ال ـســابــق املـ ــدرج على
الالئحة األميركية السوداء ،إذ كانوا
يطالبونه بدفع مبالغ مالية من أجل
عدم توريطه مع شبكة أيمن جمعة،
وإن ه ـ ــؤالء االشـ ـخ ــاص ط ـل ـبــوا منه
ت ـســديــد  500ألـ ــف دوالر لـلـسـكــوت.
وي ـش ـيــر أب ــو مــرعــي إل ــى أن ــه ل ــم يكن
يتفاوض مع هؤالء ألنه شبه مفلس
وعليه ديون أبرزها  32مليون دوالر
ألحد املصارف ،وتترتب عليه فوائد
سـنــويــة بقيمة  3مــايــن دوالر ،أمــا
الـضـمــانــة امل ـقـ ّـدمــة ل ـهــذا ال ــدي ــن فهي
مبنى الــ«لــو مــول ـ صيدا» وإي ــرادات
هـ ــذا امل ـب ـنــى ال ت ــزي ــد ع ـلــى  600ألــف
دوالر (إي ـ ـ ـجـ ـ ــار ألشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن آل
األس ـ ــدي ي ــدي ــرون امل ــرك ــز ال ـت ـجــاري)
سـنــويــا ضـمــن عـقــد مــوقــع مل ـ ّـدة عشر
سنوات.
كـ ــذلـ ــك ،ت ـت ـض ـمــن روايـ ـ ـ ــة أب ـ ــو مــرعــي
أن االب ـت ــزاز لــم ي ـتــوقــف ،وخـصــوصــا
ب ـعــد الـ ـي ــأس م ــن م ــوض ــوع األمـ ـ ــوال،
فتلقى اتـصــاالت من جهات أميركية
تطلب منه «التعاون» ،لكنه رفض أن
يـتـحـ ّـول إلــى عميل! وق ــال أبــو مرعي
أمام املستفسرين عن القرار األميركي
اآلتــي« :ليس من املعقول أن يشتري
أي ش ـخ ــص املـ ـ ـخ ـ ــدرات مـ ــن أم ـيــركــا
حـيــث ه ــي بــاهـظــة ال ـث ـمــن ،ويـهـ ّـربـهــا
بالسيارات إلى أفريقيا حيث القدرة
الشرائية متدنية جدًا.»...
ورغ ـ ــم أن هـ ــذه الـ ــروايـ ــة ت ـب ـقــى عـلــى
ّ
ذمة الراوين ،إال أنها تتضمن بعض
الحقائق عن شبه إفالس أبو مرعي،
وع ــن أوض ــاع ــه امل ــزري ــة ال ـتــي وصلت
به إلى ّ
حد بيع ّ
حصته التي يملكها
فـ ــي ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال ب ـن ــك ()IBL
لتسديد ديــن عليه بقيمة  48مليون
دوالر ملصلحة «االعتماد املصرفي».
فـ ـف ــي ذلـ ـ ــك الـ ــوقـ ــت بـ ـ ــاع أبـ ـ ــو م ــرع ــي
عـقــارات بقيمة تصل إلــى  20مليون
دوالر م ــن أج ــل سـ ــداد قـســم آخ ــر من
الــديــون ،لكنه لــم يتمكن مــن مـجــاراة
ف ــوائ ــد ال ــدي ــون ال ـت ــي ح ـصــل عليها
م ــن «االع ـت ـم ــاد امل ـص ــرف ــي» بضمانة
 %10.83من األسهم التي يملكها في
«انتركونتيننتال بنك» ،فاضطر إلى
ّ
ً
استيفاء للدين،
التخلي عن االسهم
علمًا بأن السوق يتداول تخمني هذه
األسهم بأعلى من قيمتها السوقية.

األمـنـيــة .يملك صــداقــات واسـعــة مع
قائد الجيش جــان قهوجي وعمداء
وضـبــاط .ويسجل أن معظم رحــات
باخرته إلى حوض البحر املتوسط،
يـ ـخ ـ ّـص ــص نـ ـص ــف مـ ـق ــاع ــد رك ــاب ـه ــا
ل ـل ـض ـبــاط وع ــائ ــات ـه ــم ع ـل ــى سـبـيــل
الهدايا.
ّ
يتقرب من النائبة بهية الحريري
لم
سياسيًا ،لكنه جارها في مجدليون.
قـصــره الضخم يـفــوق ضخامة دارة
ال ـح ــري ــري .لـنـجـلــه عــاطــف وأشـقــائــه
ق ـصــور ب ـج ــوار ق ـص ــره .قـبــل عــامــن،
شخصت األنظار إلى القصر عندما
ن ـ ّظــم ف ـيــه ح ـفــل زف ـ ــاف ع ــاط ــف ال ــذي
غنى له تامر حسني وهيفاء وهبي
وكلف ماليني الدوالرات .ثم يسألون
كيف ألبــو مــرعــي سبيل لــدعــم حزب
الله؟

حسين مهدي
 54ت ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
«ك ـ ــارب ـ ــاورشـ ـ ـي ـ ــب» املـ ـتـ ـع ــاق ــدة مــع
م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـتــزويــر
صـفــة عـمـلـهــم ،حـيــث ت ــم الـتـصــريــح
عـ ـنـ ـه ــم ان ـ ـه ـ ــم ح ـ ـم ـ ــال ـ ــون وع ـ ـمـ ــال
ت ـن ـظ ـي ـف ــات ب ـي ـن ـم ــا ه ـ ــم ي ـع ـم ـل ــون
كـخـبــراء ومـهـنــدســن فـنـيــن ،وذلــك
ب ـ ـهـ ــدف الـ ـتـ ـه ــرب م ـ ــن دف ـ ــع رس ـ ــوم
اجــازات عمل الفئة األولى من جهة،
ولعدم توظيف فنيني لبنانيني من
جهة ثانية .هذه الفضيحة كشفتها
دائ ـ ــرة الـتـفـتـيــش ف ــي وزارة الـعـمــل
ب ـعــد الـتـحـقـيــق ال ـ ــذي اج ــرت ــه بـنــاء
ع ـلــى ط ـلــب وزي ـ ــر ال ـع ـمــل سـجـعــان
ق ـ ــزي .ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،فـ ــان شــركــة
«كــاربــاورش ـيــب» الـتــركـيــة املسجلة
تجاريا في جــزر املــرشــال ،متعاقدة
مــع مؤسسة كهرباء لبنان لتوليد
ال ـك ـهــربــاء ع ــن ط ــري ــق ال ـب ــواخ ــر في
ذوق مصبح .يروي قزي في اتصال
مــع «االخـ ـب ــار» أن ــه ل ــدى ت ـقــدم هــذه
ال ـشــركــة بـطـلــب ل ــدى وزارة الـعـمــل
للحصول على اجازات عمل لهؤالء
الـعـمــال ،طـلــب مــن مــوظـفــي ال ــوزارة
اط ــاع ــه ع ـلــى ك ــام ــل م ـلــف ال ـشــركــة،
ّ
ليتبي له أن العمال األتراك الـ  54هم
العمال الوحيدون في هذه الشركة،
«فـ ـكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن لـ ـعـ ـم ــال ال ـن ـظ ــاف ــة
والحمالني توليد الكهرباء من هذه
ال ـب ــواخ ــر ال ـتــي ت ـح ـتــاج ال ــى فنيني
متخصصني؟».
بناء على ذلــك ،طلب قزي من دائرة
التفتيش اجراء التحقيقات الالزمة.
الـنـتــائــج األول ـيــة لـهــذه التحقيقات
تظهر أن ه ــؤالء الـعـمــال هــم خبراء
فنيون ومـســاعــدون لهم ويعملون
بـهــذه الصفة املـ ـ ّ
ـزورة منذ أكـثــر من
عــام ،وقــد سـطـ ّـرت ال ــوزارة محاضر
ضـبــط فــي حـقـهــم .دائـ ــرة التفتيش
فـ ــي صـ ـ ــدد ت ـح ـض ـي ــر كـ ــامـ ــل امل ـل ــف
ليجري تحويله الى النيابة العامة
للتوسع فــي التحقيق واستجواب
كل املعنيني بعملية الغش والتزوير
وم ـخ ــال ـفــة الـ ـق ــوان ــن ،ومـ ــن بينهم
ممثل الشركة في لبنان.

عـ ـ ـم ـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـ ـعـ ــد انـ ـكـ ـش ــاف
م ـخــال ـف ـت ـهــا ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـ ــى طـلــب
تغيير صـفــة عـمــل ه ــؤالء العاملني
وتـحــويـلـهــم ال ــى فـنـيــن اس ـتــدراكــا
للفضيحة ،فيما يصر وزيــر العمل
ع ـل ــى ت ـح ــوي ــل املـ ـل ــف ال ـ ــى امل ــراج ــع
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة الجـ ـ ـ ـ ــراء
امل ـق ـت ـض ــى املـ ـن ــاس ــب ،وخـ ــاصـ ــة أن
ج ــرم ال ـتــزويــر املــرت ـكــب ي ـهــدف الــى
مسألتني أساسيتني :األولــى تهرب
ال ـش ــرك ــة م ــن دف ـ ــع رسـ ـ ــوم اجـ ـ ــازات
العمل من الفئة األولــى (الفئة التي
ي ـقــع ضـمـنـهــا ال ـف ـن ـيــون وال ـخ ـب ــراء
واملهندسون» ،والثانية هي تهرب
الـ ـش ــرك ــة مـ ــن ت ــوظ ـي ــف ل ـب ـنــان ـيــن،
وهــم لهم أولــويــة للعمل داخــل هذه
ال ـشــركــات ،بـحـســب مــا يـنــص عليه

عدم استعانة الشركة
بفنيين لبنانيين
يهدف الى تخفيف
األعباء المالية عليها

قانون العمل ،وبحسب قرارات وزير
العمل العديدة ،وأحد هذه القرارات
وضع الئحة بالوظائف املحصورة
باللبنانيني.
فيما رأت الشركة التركية في بيان
أصــدرتــه أن «وجــود العمال األتــراك
في لبنان قانوني ،وهم دخلوا البالد
بشكل نظامي وقد جرى تسجيلهم
وفق الصفة الوظيفية املناسبة ً
بناء
على استشارة قانونية ( )...ال يوجد
أي سوء نية وإنما خطأ حصل في
ظــل الـضـغــط ل ــزي ــادة ان ـتــاج الطاقة
الكهربائية خ ــال الـسـنــة الحالية،
وقـ ـ ــد جـ ـ ــرى تـ ـط ــوي ــر دور ال ـع ـم ــال
لـتـلـبـيــة مـتـطـلـبــات الـعـمــل الـحــالـيــة
وتوفير التيار الكهربائي للشبكة

اللبنانية».
عن دور مؤسسة كهرباء لبنان في
ه ــذا ال ـص ــدد ،أس ــف ق ــزي ألن تكون
امل ــؤس ـس ــة ال ـت ــي «ال ت ـك ـت ـفــي ب ـعــدم
تأمني التيار الكهربائي للمواطنني
فقط وانما بعدم تأمني فرص العمل
للبنانيني االختصاصيني في قطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ح ــن ت ـك ــون قـ ـ ــادرة على
ذلك».
وتجدر االشارة الى ان عدم استعانة
ال ـش ــرك ــة بـفـنـيــن لـبـنــانـيــن يـهــدف
بشكل أساسي الى تخفيف األعباء
ّ
املالية على الشركة املشغلة ،بهدف
زيادة ربحيتها من العقد املوقع مع
مؤسسة كهرباء لبنان.
بــدورهــا اوضـحــت «كهرباء لبنان»
في بيان لها أنها «غير معنية ال من
قريب وال من بعيد بهذا املوضوع،
حيث أن إج ــازات العمل واإلقــامــات
هي على عاتق الشركة التركية التي
ه ــي ع ـلــى ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ـ ــوزارة
الـعـمــل وبـســائــر اإلدارات الرسمية
األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـع ـن ـي ــة بـ ــأمـ ــور ال ـع ـم ــال
األجانب ،وليس من خالل املؤسسة.
وبالتالي ،يرجى توخي الدقة وعدم
زج اسم مؤسسة كهرباء لبنان في
أمور ال عالقة لها بها ال من قريب وال
من بعيد» .وتقول مصادر املؤسسة
إن مــراقـبــة تنفيذ الـعـقــد املــوقــع مع
الـشــركــة مــن واج ـبــات مجلس ادارة
مــؤسـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،اال أن ما
يتعلق بالعمال هو من شأن وزارة
العمل ،اال أن قزي يرى أن هناك دورا
رقابيا على كامل بنود العقد املوقع،
بما في ذلك الشق الخاص بالعمال
ع ـلــى اع ـت ـب ــار أنـ ــه وارد ف ــي الـعـقــد.
وه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـسـ ــاؤل م ـ ـطـ ــروح حــال ـيــا،
يتعلق باألموال املخصصة كأجور
ل ـع ـمــال ال ـشــركــة ال ـتــرك ـيــةُ .يـفـتــرض
بالعقد أن يلحظ قيمة أجور تتالءم
مــع عـمــل ال ـخ ـبــراء واملـهـنــدســن في
لبنان ،اال أن االستعانة بطاقم كامل
م ــن ال ـع ـم ــال األجـ ــانـ ــب ،ت ـج ـعــل مــن
الــواجــب ال ـســؤال عما اذا كــانــت في
األساس األموال املخصصة لألجور
تذهب جميعها الى هؤالء العمال أو
تحتفظ الشركة لنفسها بجزء منه.

مؤسسة الكهرباء:
ساوونا بشركات االمتياز
يجري الترويج أن شركات االمتياز
الـ ـت ــي ت ـن ـتــج الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
حاليًا أو التي تطلب إنتاج الطاقة،
ستكون خشبة الـخــاص ،فــي حني
ان مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان عــاجــزة
ع ــن ت ــأم ــن ال ـك ـه ــرب ــاء .ان ـطــاقــا من
ذلــك ،طلب مجلس إدارة املؤسسة،
أم ـ ــس ،مـ ــن كـ ــل مـ ــن وزارة ال ـطــاقــة
واملياه ووزارة املال ومجلس الوزراء
أن ي ـف ــرض ع ـلــى ال ـش ــرك ــات الـتـقـ ّـيــد
بالتعرفة الرسمية للمؤسسة ،وهي
أق ــل بـكـثـيــر م ــن ال ـت ـعــرفــة املـعـتـمــدة
أو الـتــي ستعتمدها ال ـشــركــات ،أو
السماح للمؤسسة ،أسوة بشركات
االمـتـيــاز ،باعتماد تعرفة متحركة
وفق القواعد االقتصادية.
وت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرح م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
ّ
لــ«األخـبــار» أن مــا يحكى عــن عجز
في املؤسسة وتأثيره على الخزينة
الـعــامــة ليس أســاســا ســوى نتيجة
الفرق الكبير بني كلفة إنتاج الطاقة
وسـعــر املبيع بفعل ارت ـفــاع أسعار
الـ ـنـ ـف ــط ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـم ـن ـع ـهــا مــن
تحقيق توازن مالي أسوة بالشركات
الـخــاصــة .وتـشـيــر إل ــى أن التعرفة
املعتمدة حاليًا فــي املؤسسة (127
لـيــرة للكيلوواط الــواح ــد) ُوضعت
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عــام  1994عندما كــان سعر برميل
النفط ال يتجاوز  20دوالرًا أميركيًا.
ّ
وتشير إلى أن  % 90من العجز هي
محروقات .كذلك تلفت املصادر إلى
أن شــركــات االمتياز نفسها تسبب
ال ـع ـج ــز ،إذ ت ـش ـتــري ال ـك ـه ــرب ــاء من
امل ــؤس ـس ــة ب ـس ـعــر رخ ـي ــص مــدعــوم
وت ـب ـي ـع ــه ب ـس ـعــر ال ـ ـسـ ــوق ،مـحـقـقــة
ً
أرباحًا خيالية .وتعطي مثاال على
ذلـ ــك ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة ال ـت ــي تـشـتــري
الكيلوواط الواحد بـ 50ليرة لبنانية
وتبيع الكهرباء التي تنتجها بـ200
لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة ،أي ب ـن ـحــو %400
م ــن س ـعــر ال ـك ـل ـفــة .ك ــذل ــك فـ ــإن هــذه
الشركات ال تؤمن ،بحسب املصادر،
الكهرباء  24على  ،24بــل فــي أثناء
فترات التقنني الكهربائي فقط.
وترى املؤسسة أن السماح لها بأن
تبيع الكهرباء بالتعرفة نفسها التي
تعتمدها شركات االمتياز ال يتيح
لها االنـتـقــال مــن العجز الــى توفير
ت ــوازن مالي فحسب بــل إلــى تأمني
فائض يمكن أن يسهم في تحقيق
نقلة نوعية في قطاع الكهرباء في
ل ـب ـن ــان ،س ـ ــواء ع ـلــى صـعـيــد تــأمــن
خدمة كهربائية أفضل للمواطنني
أو ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ت ــوف ـي ــر ال ـت ـي ــار

الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ب ـش ـك ــل مـ ـسـ ـت ــدام مــن
خ ــال الـقـيــام بــاسـتـثـمــارات جــديــدة
وض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي ق ـط ــاع
اإلن ـت ــاج .ت ـقــول امل ـص ــادر« :مـطـلــوب
رف ــع الـتـعــرفــة بــال ـتــوازي مــع زي ــادة
ّ
االنـ ـت ــاج» .وت ــذك ــر بـمــا قــالــه رئيس
مجلس إدارة املؤسسة كمال حايك
إن «ال ـحــل الـتـقـنــي مــوجــود وكــذلــك
الـخـطــة الـعـمـلـيــة ال ـتــي أقـ ـ ّـرت بـقــرار
من مجلس الوزراء في ،2010/6/21
ّ
لـكــن ذل ــك يتطلب ال ـقــرار السياسي
وتوفير األموال الالزمة».
(األخبار)

لقاء عام مع موقوفي
وجرحى الحراك اليوم

دعت كل من «املفكرة القانونية»« ،الحملة األهلية للحفاظ
على دالية الروشة»« ،الشعب يريد» و»جايي التغيير»،
الــى لقاء عــام مع موقوفي وجرحى الـحــراك الشعبي،
الظهر في دالية الروشة.
اليوم ،عند الساعة الرابعة بعد ّ
ً
تقديرا لجهود
الدعوة الى اللقاء تأتي ،بحسب املنظمني،
املتظاهرين الذين اوقفوا واعتقلوا خالل االحتجاجات،
والــذيــن بلغ عــددهــم نحو مئتي متظاهر ومتظاهرة
ابتداء من  28تموز وخالل تظاهرات 22و23و25و29
آب وأبقي  ٢٤شخصا منهم قيد التوقيف ،من بينهم
 ٨قاصرين لدى املحكمة العسكرية .وقد راوحت مدة
توقيفهم ما بني األسبوع واألربعة أسابيع ( ٧أيام إلى
 ٢٧يــومــا) حـيــث أخـلــي سبيل آخ ــر مــوقــوف فــي ٢١
ايلول  .٢٠١٥كذلك فإن الدعوة ترمي الى التضامن مع
جرحى ومصابي الحراك ،على رأسهم الشاب محمد
قصي« ،وتأكيدا على قدرات الحراك في مجابهة القمع،
وتحضيرا لــدعــاوى املحاسبة لكل أعمال القمع» .اما
ّ
اختيار الدالية ،كمكان لعقد اللقاء ،فله رمزية تتمثل
بترسيخها مجاال عاما امــام اهل املدينة ،واستكمال
م ــواج ـه ــة م ـش ــاري ــع خـصـخـصــة هـ ــذا امل ـع ـلــم الـبـيـئــي
واالجتماعي والجيولوجي الفائق األهمية ،وخصوصا
بعد ما «أثبت ناشطو الحراك مكانتها كحيز عام بعد
نزعهم السياج الشائك تعبيرا عن استعادة مجالهم
ومـلـكـهــم وح ـق ـهــم ف ــي امل ـلــك الـ ـع ــام» .م ــن ه ـنــا ،كــانــت
دعــوة جميع الناس للنزول ،اليوم ،الــى الدالية والتمتع
بحقهم/ن فيها كمساحة عامة ،وأن يحضروا معهم/ن
الطعام والشراب لقضاء الوقت فيها.

المستأجرون القدامى
يستأنفون التحركات االحتجاجية

اس ـ ـتـ ــأنـ ــف امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــرون الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى ،ت ـح ــرك ــات ـه ــم
االح ـت ـجــاج ـيــة املـ ـن ــددة ل ـق ــان ــون االي ـ ـجـ ــارات ال ـجــديــد
و»ال ـخ ـطــر الـ ــذي ي ـحــويــه» .ودعـ ــت لـجـنـتــا ال ــدف ــاع عن
حقوق املستأجرين ولجنة املتابعة للمؤتمر الوطني
ُللمستأجرين الى اعتصام امام وزارة العدل ،األربعاء
املـقـبــل عـنــد الـســاعــة الـخــامـســة والـنـصــف بـعــد ظهر،
«دف ــاع ــا عــن حــق الـسـكــن ورف ـضــا لـقــانــون التهجير
والتشريد ووقف االحكام االستنسابية وعدم االعتداء
على منازل املستأجرين» .ودعــت اللجنتان الهيئات
الـنـقــابـيــة والــديـمـقــراطـيــة وق ــوى ال ـح ــراك امل ــدن ــي ،دعــم
مطالب املستأجرين واملشاركة في تحركاتهم دفاعًا
عن حقوقهم وحماية حق السكن.

إبراهيم يوقف ّ 15متعديًا
على األمالك البرية

أوقف النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،أمس،
 15شخصا فــي ملف الـتـعــدي على االم ــاك الـبـ ّـريــة.
يؤكد ابراهيم في حديث لـ «األخبار» ،ان «االعتداءات
هي على االمالك ّ
البرية في مختلف املناطق اللبنانية،
ال البحرية كما ذكرت بعض املواقع االلكترونية» ،الفتا
الــى انــه لم يباشر بعد بملف تعديات االمــاك العامة
البحرية.

ّ
األساتذة المستثنون يذكرون بملفهم

تزامنا مع مرور سنة على اقرار ملف تفرغ األساتذة
في الجامعة اللبنانية ،وجهت لجنة متابعة األساتذة
املتعاقدين املستثنني من التفرغ في الجامعة كتابا إلى
مجلس شــورى الــدولــة ،لفتت فيه الــى أن الفساد هو
ما أدى الى اقصاء املستوفني للشروط عن التفرغ في
الجامعة ،آملني منه « تحصيل حقوقنا التي حرمنا
منها عـنــوة وألس ـبــاب بـعـيــدة كــل الـبـعــد عــن املعايير
األكــاديـمـيــة والعلمية بــاعـتــراف بعض املـســؤولــن في
عــدة لقاءات تلفزيونية بــأن هناك بعض الشوائب قد
أصابت امللف عبر ادراج اسماء كانت خارج امللف في
اللحظات األخيرة لتدخالت سياسية وطائفية».

