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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ردود

آخر إنجازات الدولة:
العبوا بالموازنة
راجانا حمية

ملياه الشفة في املدينة ،خارج حوض
رأس ال ـع ــن ،خ ـصــوصــا أن الـتـمــويــل
موجود ،بانتظار التلزيم عبر مجلس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ،املـفـتــرض إن ـهــاؤه
خالل األشهر املقبلة".

دعوى على مصلحة مياه بعلبك
ال تتوقف املشكلة هنا ،فقد رفع عدد
من أهالي بعلبك دعوى على مصلحة
مـيــاه بعلبك – الـهــرمــل ،بسبب سوء
ت ـن ـف ـي ــذ حـ ـف ــر اآلبـ ـ ـ ـ ـ ــار ،وألن س ـحــب
امل ـي ــاه مـنـهــا ّأدى إل ــى ج ـفــاف الـنـبــع.
ّ
ك ــذل ــك يــت ـه ـمــون ال ـب ـلــديــة بــالـتـفــريــط
ّ
بمواردهم الطبيعية .يرتكز املحامي
أح ـم ــد وه ـب ــي (وك ـي ـل ـهــم ب ــال ــدع ــوى)
ع ـل ــى الـ ـت ــوصـ ـي ــات الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
ّ
ّ
البلدية
شركة  RIMEXIالتي كلفتها
ّ
السابقة دراسة الواقع املائي ،وأكدت
ترابط أحواض آبار اللقيس وعثمان
وق ـي ــس وب ـئ ــر مـصـلـحــة املـ ـي ــاه الـتــي
ً
تخرج من نبع البياضة ،متسائال عن
األسباب التي تدفع البلدية الحالية
إلى عدم األخذ بها.
ويشير وهبي ،مرتكزًا على الدراسة،
ّ
إلــى أن الحل يكون "بإيجاد مصادر
م ــائ ـ ّـي ــة ج ــوف ـ ّـي ــة جـ ــديـ ــدة ،ع ـب ــر آب ـ ّـار
ّ
عـمـ ّ
بجاذبية ال تؤثر
ـوديــة أو أفـقـ ّـيــة
بـ ـمـ ـي ــاه نـ ـب ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــاضـ ــة ،م ـ ــن خ ــال
دراسـ ــات هـيــدرولــوجـ ّـيــة ّ
مفصلة من
ق ـب ــل م ـت ـخ ـ ّـص ـص ــن ،ع ـل ــى أن ي ـكــون
الـ ـعـ ـم ــل خ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة تـ ـغ ــذي ــة املـ ـي ــاه
ّ
الجوفية (أي فصل ّالشتاء) ،على أن
ّ
تتوقف أعمال الضخ من اآلبـ ّـار كليًا
خالل فصل الصيف ،وإذا تعذر ذلك،
ي ـن ـصــح ع ـنــدهــا بــال ـت ـق ـنــن الـكـثـيــف.
م ــع وجـ ـ ــوب امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ح ـقــوق
املـ ــزارعـ ــن بـ ـ ـ ّ
ـري أراضـ ـيـ ـه ــم م ــن نـبــع
البياضة ،والطلب من جميع أصحاب
اآلب ـ ــار اإلرت ـ ـ ّ
ـوازي ـ ــة املـحـيـطــة بــالـنـبــع
ّ
والقريبة منه أخذ حاجة ّمؤسساتهم
ف ــي ش ـكــل م ـ ــدروس وم ـق ــن ــن ،ووض ــع
عــدادات على آبارهم ،والتنسيق بني
ّ
مؤسسة مياه بعلبك وبلدية بعلبك
إلي ـج ــاد ال ـب ــدائ ــل أي ت ــأم ــن م ـصــادر
ّ
مائية جديدة قبل فصل الصيف".
ع ـم ــان ـي ــا ،ي ـب ـقــى األه ــال ــي وح ـيــديــن
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـج ـ ـفـ ــاف ،ب ــان ـت ـظ ــار
انـ ـ ـف ـ ــراج املـ ـس ــاع ــي الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
ّ
البلدية ومصلحة املياه ،والخطوات
ّ
التنفيذية السريعة الستباق األزمــة
ّ
املؤكدة.

المبلغ المطلوب ثمنًا
للشركة كان بحدود
 12مليون دوالر
تــأتــي شــركــة «نــاسـكــو» وتـعـقــد صفقة
مع «سـهــام» من أجــل االستحواذ على
«االتحاد» .يقال إن التعاون القائم بني

أسوأ ما يمكن أن يحدث في غمرة
«النكبات» املتتالية التي ّ
نمر بها،
أن تستحيل ال ــدول ــة مـثــل جمعية
« .»NGOsتعالج مشاكلنا املزمنة
ب ـط ــري ـق ــة أق ـ ــل مـ ــا ي ـم ـك ــن وص ـف ـهــا
بــالـســوريــالـيــة .ف ـهــذه ال ــدول ــة التي
تـسـيــر م ـنــذ  11ع ــام ــا ب ـق ـ ّـوة الــدفــع
اإللهي ـ بال موازنات ـ قررت ،اليوم،
ّ
أن ترفه عنا .أن تقول لنا :العبوا...
ّ
بماذا؟ بالتعلم على إعداد املوازنة.
كما لو أن املشكلة تكمن في ضعف
ثـقــافــة إعـ ــداد امل ــوازن ــة بــن ال ـنــاس،
ال فـ ــي س ـط ــو ال ـق ـل ــة ع ـل ــى ال ــدول ــة
وتجييرها لخدمتها.
ّ
آخ ــر إب ــداع ــات ه ــذه ال ــدول ــة ،ممثلة
ب ـم ـع ـه ــد بـ ــاسـ ــل فـ ـلـ ـيـ ـح ــان امل ــال ــي
واالقتصادي التابع لوزارة املالية،
استبدال عجزها عن إقــرار موازنة
ّ
بـلـعـبــة تـعــلـمـنــا م ــن خــال ـهــا كيف
ن ـ ـعـ ـ ّـد مـ ـ ــوازنـ ـ ــة ب ـ ــ«ح ـ ـجـ ــر الـ ــزهـ ــر»
ون ـص ـب ــح وزراء ل ـل ـم ــال ـي ــة .قـ ــررت
الــدولــة أن تسلينا بخطوات إعــداد
ً
امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـخـ ـم ــس ،بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن أن
ّ
تتنطح هــي إلع ــداد املــوازنــة أو في
أحـســن األحـ ــوال أن تـهــدي لعبتها
إلــى ال ــوزراء وال ـنــواب ،على أمــل أن
ّ
يتعلموا كيفية العمل على إعــداد
موازنة وإقرارها.
هـ ـك ــذا ،اب ـت ـك ــر م ـع ـهــد وزارة امل ــال
لعبة ُتــربــح ثقافة مالية ،على ّ
حد
ت ـع ـب ـي ــره ،وس ـ ّـم ــاه ــا «فـ ـل ــوس The
 ،»Game ofوأطـلـقـهــا ف ــي مـعــرض
بـيــروت الـعــربــي والــدولــي للكتاب،
حيث «استقطبت اللعبة الصغار
وال ـك ـبــار إل ــى ال ـج ـنــاح» .وي ـبــدو أن
املـ ـعـ ـه ــد عـ ـم ــل عـ ـل ــى ج ـ ــذب ه ـ ــؤالء
عـ ـب ــر ش ـ ـعـ ــار وض ـ ـعـ ـ ّـه عـ ـل ــى ع ـل ـبــة
«الـ ـفـ ـل ــوس» وفـ ـي ــه« :مل ـ ــا إكـ ـب ــر ،رح
صير وزيــر مالية»! ولكن بالعودة
إلــى تفاصيل اللعبة ،يشير املعهد
إل ــى أنـهــا تتضمن خـمــس مــراحــل،
هي مراحل إعداد املوازنة وإقرارها
بموجب الدستور والقوانني ،وعلى
املـتـحـمـســن ألن ي ـص ـب ـحــوا وزراء
للمالية أن يـجـتــازوا ه ــذه املــراحــل
حتى يصلوا إلى املرحلة األخيرة:
«برافو».
ت ـت ـس ــم امل ـ ــراح ـ ــل ال ـخ ـم ــس األول ـ ــى
لـلـعـبــة بــأن ـهــا تـنـقـســم وفـ ــق املـهــل
الحقيقية إلع ــداد امل ــوازن ــة ،أي إن
املرحلة األول ــى هــي «مــن  1نيسان
إلى  31أيار» ،وفيها ُت ّ
عد كل وزارة
م ــوازن ـت ـه ــا وتــرس ـل ـهــا إلـ ــى وزارة
املالية .أما الثانية «فتبدأ من األول
م ــن ح ــزي ــران حـتــى  31آب ،وفيها

«س ـه ــام» و«نــاس ـكــو» يـتـعـلــق بـتــوزيــع
ال ـح ـصــص ال ـســوق ـيــة ال ـع ــائ ــدة لـشــركــة
االت ـح ــاد ف ــي األس ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة ،إال
أن هـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ت ـب ـقــى ف ــي دائـ ــرة
األح ـ ــادي ـ ــث غـ ـي ــر امل ـ ــوث ـ ــوق ـ ــة .وك ــان ــت
شركة «سـهــام فاينناس» املغربية قد
اس ـت ـح ــوذت ع ـل ــى ش ــرك ــة «لـ ـي ــا» ال ـتــي
ك ــان ــت م ـم ـلــوكــة م ــن ب ـنــك ع ـ ــوده .هــذه
الصفقة كانت قيمتها  75مليون دوالر،
إذ كــانــت حـ ّـصــة ل ـيــا ال ـســوق ـيــة كـبـيــرة
وتستقطب زبائن بنك عوده حصرًا.
أم ــا شــركــة «نــاس ـكــو» ،فـهــي مجموعة
تـ ـ ــأمـ ـ ــن ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ت ـ ـم ـ ـلـ ــك مـ ـ ــن خ ـ ــال
م ـســاه ـم ـي ـهــا ال ــرئ ـي ـس ــن ،س ــاب ــا ن ــادر

تـ ّ
ـوحــد وزارة املــالـيــة كــل املــوازنــات
ُ
ّ
ّ
وتعد مشروع املوازنة الذي تقدمه
ف ــي م ــا بـعــد إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
والثالثة من األول من أيلول إلى 30
منه ،وفيها يدرس مجلس الوزراء
مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة وي ـق ـ ّـره
ويرسله إلى مجلس النواب» .هكذا
دوال ـ ـيـ ــك ح ـت ــى امل ــرح ـل ــة األخـ ـي ــرة،

فشل أزعور
وشطح والحسن
والصفدي وخليل
في اللعبة ،ولكنهم
فازوا بالمنصب
حـ ـي ــث ُيـ ـعـ ـل ــن اسـ ـ ــم الـ ـف ــائ ــز الـ ــذي
يصل إلــى خانة إق ــرار املــوازنــة في
مجلس الـنــواب ،وهــي األخـيــرة من
ِ
ال ـخــانــات الـ ــ 33الـتــي تـتــألــف منها
«الرقعة» .وهــذه الخانات بدورها
تنقسم مــا بــن خــانــات «ال ـفــرص»
و«ال ـع ــراق ـي ــل» و«األسـ ـئـ ـل ــة» ،الـتــي

ومــوريــس قــره أوغ ــان ،شركة بانكرز
العاملة في السوق املحلية .رأس مال
شــركــة بــان ـكــرز يـبـلــغ  15مـلـيــار لـيــرة،
ومــالـكـهــا األس ــاس ــي بـنـسـبــة %52.16
هي شركة «سيدر إنشورنس أنــد ري
إنشورنس ليمتد» ويملك ناسكو قره
أغــان فرنسا ّ
حصة  ،%12.5وأوجــن
س ــاب ــا نـ ـ ــادر  %34.93م ــن أس ـه ـم ـهــا.
حـ ّـص ـت ـهــا م ــن ب ــوال ــص ال ـت ــأم ــن عـلــى
الحياة تبلغ  13مليار ليرة ،ومن باقي
منتجات التأمني تبلغ  149مليار ليرة.
وبحسب بيان صادر عن لجنة مراقبة
هيئات الضمان في لبنان ،فقد جرت
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ان ـت ـق ــال م ـل ـك ـيــة أس ـهــم

7

حول قضية ّ
التحرش
األرثوذكسية
في
الكنيسة ّ
ّ

سـ ـت ــؤول ف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف إل ــى
نـتـيـجـتــن :إحــداه ـمــا سـتـقــول لنا:
برافو ،ألننا «أعددنا املوازنة وفقًا
ل ــأول ــوي ــات امل ـ ـحـ ــددة ف ــي ال ـب ـيــان
الوزاري ونجحنا في خفض الدين
الـ ـع ــام ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة» ـ وهـ ـن ــا قـمــة
السوريالية ـ والثانية ستأسف ألن
وزارتـنــا أســاءت تقدير موازنتها،
ما أدى إلى تخطي السقف املحدد
ل ـل ـن ـف ـق ــات .وهـ ـ ــي أفـ ـض ــل تــرج ـمــة
لــواقـعـنــا ال ـي ــوم .أم ــا ال ـخــانــة الـتــي
يمكن أن تبعث على الضحك ،فهي
خانة األسئلة التي ستوصلنا في
نـهــايــة امل ـطــاف إل ــى مـعــرفــة حقيقة
وضعنا املالي.
كــان على مصممي هــذه اللعبة أن
يصارحوا املتبارين بأن الوصول
إل ـ ــى م ـن ـصــب وزيـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة لـيــس
مشروطًا بعبور كــل هــذه املــراحــل.
فمنذ عام  2005فشل جهاد أزعور
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ش ـ ـطـ ــح وريـ ـ ـ ـ ــا ال ـح ـس ــن
وم ـح ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي وعـ ـل ــي حـســن
خـلـيــل ف ــي الـلـعـبــة ،ولـكـنـهــم ف ــازوا
باملنصب .في هذا الوقت استمرت
مــديــون ـيــة ال ــدول ــة بــالـتـحـلـيــق إلــى
مستويات قياسية جــديــدة لتبلغ
حاليًا أكـثــر مــن  120مليار دوالر،
ُ
وأنفقت آالف مليارات الليرات من
دون أي سند قانوني.

منعًا لاللتباس ،يــود املوقعون على البيان الذي
نشرته صحيفتكم الكريمة في عددها الصادر
يــوم الثالثاء الــواقــع فيه  13كانون األول ،2016
ّ
ال ـت ــأك ـي ــد أنـ ـه ــم مـ ـس ــؤول ــون ف ـق ــط ع ــن مـحـتــوى
البيان الــذي صــاغــوه واملــوجــود على صفحتكم
ّ
اإللكترونية.

 ...وتوضيح من تويني

ورد في جريدتكم العدد  3056تاريخ  13كانون
األول  2016تقرير تحت عنوان "قضية التحرش
الجنسي في الكنيسة األرثوذكسية :جريمة بال
ع ـق ــاب" .ب ـنـ ًـاء عـلـيــه ،ن ــورد لـكــم مــاحـظــاتـنــا كما
يراها "تجمع عائالت بيروت":
 -1عـنــوان التقرير يـصــدر الحكم النهائي ()...
املتهم أضحى مدانًا بمجرد اتهامه.
 -2يــذكــر الـتـقــريــر أن ي ــوم غ ـ ٍـد األرب ـع ــاء هــو يــوم
جلسة تحقيق جديدة في املحكمة األرثوذكسية!
ملاذا إذًا االستباق؟ ملاذا لم تنتظر الصحيفة يوم
الغد لكي تدبج تقريرها؟ أهو ضغط على املحكمة
أم توجيه للحكم الذي سوف يصدر أم ماذا؟
 -3يعتبر التقرير أن التعتيم على ممارسات كهذه
يجري من أجل منع التصويب على الطائفة! كيف
يمكن أن يــرد ذلــك وفــي التقرير نفسه الــذي يرد
فيه أن هناك سلسلة من التدابير االحترازية قام
بها راعــي األبرشية تحسبًا لصدور الحكم؟ لو
كانت غاية الكنيسة التعتيم على األمر ملا عمدت
إلى اتخاذ تدابير احترازية ،وال إلى تعيني محكمة،
وال أي شيء من هذا القبيل!
 -4إن سـيــرة رجــل الــديــن املعني باملحاكمة هي
س ـي ــرة ح ـس ـنــة وال ت ــوح ــي بـ ــأن م ــن امل ـم ـكــن أن
ً
يقترف أعماال كهذه ،ورغم ذلك لم تعمد الكنيسة
إلى تجاهل الشكوى الوحيدة التي رفعت بحقه،
بل قامت بما تمليه عليها قيمها .أمــا الشكاوى
األخـ ـ ـ ــرى ال ـس ــاب ـق ــة املـ ـس ــوق ــة ض ـ ــده ف ـل ــم ت ـت ـعـ ّـد
الشائعات.
 -5ملــاذا تريد الصحيفة أن تأخذ تصريحًا من
سـيــادة املـتــروبــولـيــت إلـيــاس ع ــودة عــن مــوضــوع
ما زال قيد الــدرس؟ هل تعتقد أنــه يمكنها زجه
فــي معمعة الـشــائـعــات واألح ـك ــام املـسـبـقــة التي
زج ــت نفسها فـيـهــا؟ إذا كــانــت تعلم أن سـيــادة
املـتــروبــولـيــت ال ـي ــاس ع ــودة ه ــو رئ ـيــس محكمة،
فـلـمــاذا ال تنتظر أن تنهي املحكمة عملها قبل
التواصل معها أو مع رئيسها؟
رئيس تجمع عائالت بيروت نقوال جان
تويني

رئيس بلدية رأس بعلبك
ّيرد على البشراوي

شركة «االتحاد الوطني للتأمني» إلى
مجموعة «ناسكو القابضة» في إطار
خطة تهدف إلى دمجعمليات التأمني
للشركة املــذكــورة مــع شركة «بنكرز».
وتشير اللجنة إلى أنها ترى في هذه
العملية «خـطــوة على جــانــب عــال من
اإليجابية في إطار مساعيها الهادفة
إل ــى تـشـجـيــع عـمـلـيــات الــدمــج مــا بني
هيئات الضمان بهدف تمتني مالءتها
امل ــالـ ـي ــة ورف ـ ــع إمـ ـك ــان ــات االس ـت ـث ـم ــار
فــي املـ ــوارد الـبـشــريــة وإدارة املـخــاطــر
وتكنولوجيا املعلومات ،ما يؤدي إلى
تحسني ال ـخــدمــات التأمينية لحملة
الوثائق».

رحــال ،على ّ
رد رئيس ّ
بلدية رأس بعلبك دريد ّ
رد
حـ ّـســان ب ـشــراوي (املـنـشــور فــي "األخ ـب ــار" -العدد
رقــم  3055يــوم السبت  10كــانــون ّ
األول )2016
على تقرير "مشاعات رأس بعلبك :الــرزق
تعليقًا ّ
يعلم الـتـعـ ّـدي!" .ومما جــاء في رد ّ
رحــال:
السايب
"إن البشراوي استحصل في أوائل العام  2013من
وزيــر الــزراعــة السابق على أربعة قــرارات عقارات
فــي مـنـطـقــة رأس بـعـلـبــك – ال ـس ـهــل ،مــن ضمنها
العقاران  6710و 6755وهما ملك البلدية ،وباقي
ال ـع ـق ــارات م ـت ــروك ــة مــرف ـقــة وت ـع ـ ّـد م ـل ـكــا لـلـبـلــديــة
استنادًا إلــى امل ـ ّـادة  7مــن ّالقانون  .71/47ثــم عاد
الــوزيــر وألغى كــل قــرارتــه ،إل أن صاحبي العالقة
(ع ــاء مـهـنــا وجـ ــوزف ال ـب ـش ــراوي) أن ـشــآ مباني
ومخازن ومستوعبات في األرض وزرعا األشجار
ً
ّ
الحرجية ،وباتت العقارات
املثمرة بدال من األشجار
املذكورة بعهدتهما ،وأصبحا معتدين ومغتصبني.
وبعد انتخاب البلدية الجديدة أصدر وزير الزراعة
الـحــالــي قــراريــن أع ــاد الحماية بموجبهما على 8
عقارات من ضمنها عقارا البلدية املذكوران سابقًا،
فرفعت البلدية كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات
طالبت بموجبه باستعادة عقاريها .لذلك ،نشير
إلــى أن فــرض الـحـمــايــة عـلــى الـعـقــارات الـغــايــة منه
تقديم منفعة مادية شخصية لكونها ّ
خصصت
شخصني دون سواهما بمساحات شاسعة ()...
وأن األرقــام املالية التي ذكرها البشراوي في ّ
رده
ّ
وهمية ،علمًا أن األعمال في املحمية ّتمت من قبل
وزارة الــزراعــة ووزارة األش ـغــال الـعــامــة ( )...وإن
البلدية جازمة في تسوية كافة العقارات املخالفة
تحت سقف الـقــانــون ( )...وهــي تخضع للقوانني
ّ
وتتقيد بكافة التعليمات الصادرة عن وزير
النافذة،
الداخلية والبلديات.

