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تقرير
ليس هناك ملف موروث من حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة السابقتني إال فيه ما يكفي من
عالمات الشبهة ،فالقوانني لم تكن محترمة ،وكذلك املؤسسات املعنية بتطبيق هذه
القوانني ...قضية بيع العقار  631ــ الغدير بطريقة التراضي إلى شركة امليديل إيست مثال
إضافي على التفريط بأمالك الدولة ،فديوان املحاسبة الذي اعتبر أن عملية البيع باطلة
ّ
اضطر للموافقة بعد شهرين جراء ضغوط مارسها عليه املسؤولون في الحكومة حينها

أمالك الدولة تباع بالتراضي!
شركة «ميدل إيست» تفوز بالعقار  631رغم االعتراضات
محمد وهبة
اشترت شركة طيران الشرق األوسط،
 9584م�ت�رًا م��رب�ع��ًا م��ن أم�ل�اك الدولة
الخصوصية بطريقة ال�ت��راض��ي ،أي
وفق آلية مخالفة لألصول القانونية
التي تجيز مثل هذه العمليات بطريقة
حصرًا ال بالتراضي.
املزايدة العلنية ّ
وم��ا زاد ال�ط�ين ب��ل��ة أن تخمني سعر
املتر املربع ج��اء منخفضًا ج�دًا ،فهو
يبلغ مليون ليرة ،أو ما يعادل 664
دوالرًا .وب�ح�س��ب ال �خ �ب��راء ،ف ��إن هذا
ال �س �ع��ر ش �ب��ه م �ج��ان��ي ب��امل �ق��ارن��ة مع
األسعار الرائجة في املنطقة.

على حساب مطار بيروت

ق� ّ
�ص��ة ه��ذه الصفقة ب ��دأت م��ع طلب

شركة طيران الشرق األوسط «ميدل
العقار  631من منطقة
إيست» شراء
نّ
ال �غ��دي��ر ،ف �ق��د ت �ب�ّي� أن ه ��ذا العقار
مستملك م��ن ال��دول��ة ف��ي السنوات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ،إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب مجموعة
أخرى من العقارات التي تحيط به،
وذلك بهدف تطوير وتوسيع مطار
بيروت الدولي.
ل�ك��ن ال�ش��رك��ة اس �ت �ص��درت ق� ��رارًا في
مجلس الوزراء رقمه  18بتاريخ 30
ن�ي�س��ان  ،2009يمنحها ح��ق شراء
العقار بطريقة التراضي ،فاعترض
املدير العام للطيران املدني حمدي
ش��وق أم��ام دي��وان املحاسبة ،طالبًا
اس�ت�ش��ارت��ه ف��ي م��دى ص��واب�ي��ة قرار
مجلس الوزراء ،وال سيما أن الهدف
من استمالك الدولة لهذه العقارات

كان «توسعة وتطوير مطار بيروت
الدولي» ،مؤكدًا أن هذا املشروع «ال
ي��زال حاجة وهدفًا ،وأن أي توسعة
مستقبلية ل�ل�م�ط��ار ال ي�م�ك��ن إال أن
ّ
ت �ش��ك��ل ه� ��ذه ال� �ع� �ق ��ارات (العقارات
امل � � �ج � ��اورة ل �ل �ع �ق��ار  ،391وبينها
ال �ع �ق��ار  ،)631األرض� �ي ��ة الوحيدة
امل � �ت� ��اح� ��ة ل� �ل� �ت ��وس� �ع ��ة والتطوير،
ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه ل �ي��س ل� ��دى اإلدارة أي
ع � � �ق� � ��ارات أخ� � � ��رى ت �س �ت �ع �م��ل لهذه
الغاية.
لم يكتف شوق بهذا املقدار من أجل
ّ
التصدي لقرار مجلس ال��وزراء رقم
 ،2009/18إذ إن��ه أوض��ح ف��ي كتابه
إلى الديوان أن بيع أي من العقارات
ّ
امل��ذك��ورة إل��ى أي ط��رف ي�ع��د سابقة
خ �ط �ي ��رة ف� ��ي ال �ت �ع ��اط��ي م� ��ع أمالك

2500

تعديل مرسوم االستمالك

دوالر

يقول املدير العام للطيران املدني ،حمدي
شوق (الصورة) ،إن تنفيذ القرار الرقم 18
الصادر عن مجلس الوزراء يستوجب حكمًا
استصدار مرسوم يقضي بتعديل املرسوم الذي
استملكت بموجبه العقارات ملصلحة «مشروع
تحسني وتطوير املطار» ،وذلك باإلعالن صراحة
عن عدم حاجة اإلدارة للعقارات املطلوب
استمالكها ،وبالتالي بيعها بالتراضي ،علمًا
بأن هذا التعديل يسمح ألصحاب العقارات
املستملكة بموجب املرسوم السابق باملطالبة
باستعادة أمالكهم ،سواء كانت محيطة
بالعقار  391أو كانت مشمولة في سياق التبرير
لتوسعة املطار وتطويره.

زراعة

هو معدل سعر املتر املربع
الواحد الواقع في محيط
مطار بيروت إلى جانب
العقار  ،631بحسب ما يقول
خبير عقاري أجرى أخيرًا
تخمينًا لنحو  40عقارًا في
املحيط نفسه ،مشيرًا إلى أن
العقارات التي تصلح لتشييد
منازل يتراوح سعر املتر فيها
ما بني  3آالف و 4آالف دوالر

ال ��دول ��ة ،وال س�ي�م��ا «إذا ع�ل�م�ن��ا أن
العديد من أصحاب العقارات التي
ج��رى استمالكها ملصلحة مشروع
ت ��وس� �ع ��ة وت� �ط ��وي ��ر م� �ط ��ار بيروت
ق ��د رف� �ض ��وا االس �ت �م�ل�اك��ات املقررة
ورف �ع��وا ال��دع��اوى (ال ي ��زال العديد
منها قائمًا) إلع��ادة أم�لاك�ه��م ،ومن
ب�ع��ض ه ��ذه ال �ع �ق��ارات أم� ��ام املدرج
الشرقي للمطار».
وي� �ل� �ف ��ت أي � �ض ��ًا إل� � ��ى أن املشاريع
ّ
امل �س �ت �ق �ب �ل� ّ�ي��ة امل� � �ع � ��دة ل� �ل� �م� �ط ��ار أو
ال � � ��واج � � ��ب ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا الستقبال
األع ��داد امل�ت��زاي��دة م��ن املسافرين قد
ش ��ارف ��ت ع �ل��ى ال �ت �ح �ق��ق ،وبالتالي
فإن املديرية العامة للطيران املدني
تدرس مع مجلس اإلنماء واإلعمار
إع � � ��داد م� �ش ��اري ��ع ل �ت��وس �ي��ع املطار
ل�ك��ي ي�س�ت��وع��ب أك�ث��ر م��ن  6ماليني
م �س ��اف ��ر ،م �س �ت �ط��ردًا ب � ��أن املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل ��دن ��ي «تسعى
ال� ��ى زي� � ��ادة امل� �س ��اح ��ات املستملكة
ملصلحة م�ش��روع ُتطوير امل �ط��ار ،ال
ّ
تتخلى ّ
عما استملك منها ،علمًا
أن
ب��أن امل�س��اح��ات ال�ب��اق�ي��ة ال�ت��ي يمكن

قطاعات

ّ
مشروع لتطوير «الزراعة السمكية البحرية»
ّ
ّ
أهمية
أك ��د وزي ��ر ال ��زراع ��ة ح�س�ين ال �ح��اج ح�س��ن
تطوير قطاع الثروة البحرية من خالل االستزراع
ال �س �م �ك ��ي ك� �خ� �ي ��ار اس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي للمستقبل،
وتشجيع ال�ص�ي��ادي��ن وتعاونياتهم ونقاباتهم
على دخول هذا القطاع ،والعمل على ربط الزراعة
ّ
بالسياحة والصناعة .وشدد على أهمية التطوير
ال �ن��وع��ي ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة وزي � ��ادة قيمتها
املضافة لتحسني األوض��اع املعيشية للمزارعني
والصيادين في لبنان ،ومواجهة العوملة في إطار
مواجهة األزمة الغذائية العاملية املقبلة.
ك�ل�ام ال �ح��اج ح�س��ن ج��اء خ�ل�ال زي��ارت��ه العاصمة
اإليطالية روما ،حيث شارك في معرض املشرق،
وع�ق��د سلسلة ل �ق��اءات ب��دأه��ا م��ع خبير إيطالي
متخصص في االس�ت��زراع السمكي ،وبحث معه
ف��ي ال �خ �ي��ارات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر الزراعة
السمكية ال�ب�ح��ري��ة ف��ي ل�ب�ن��ان :ال�ت��ون��ة الحمراء،
ال �ل �ق��ز ال��رم �ل��ي وال �ج��رب �ي��دي ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ربط
ال��زراع��ة بالسياحة وال�ص�ن��اع��ة ،وت�ح��دي��د كيفية
تدريب الشركات والصيادين والتعاونيات ،كما

العقار الذي اشترته «ميدل إيست» من الدولة كان مخصصًا لتوسيع مطار بيروت (مروان بو حيدر)

ت �ط� ّ�رق ال �ب �ح��ث إل ��ى ال �ب �ع��د االق �ت � ًص��ادي والبعد
االج�ت�م��اع��ي ل�ه��ذا ال �خ �ي��ار ،إض��اف��ة إل��ى البحوث
العلمية املرتبطة به في مجال الحرارة ،امللوحة،
التلوث واألنواع.
وت �ط��رق ال�ب�ح��ث خ�ل�ال ه��ذه ال �ل �ق��اءات أي�ض��ًا إلى
م�ن��اق�ش��ة اإلص�ل�اح ��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي قطاع
ال��زراع��ة ،ال�ت��ي ي�ن��وي االت �ح��اد األوروب� ��ي  2014ـــــ
 2020البحث فيها ،ومنها خفض حصة الزراعة
ف��ي م��واز ُن��ة االت�ح��اد م��ن  40إل��ى  30ف��ي امل�ئ��ة ،في
ّ
وق��ت ل��م ت�ع��د فيه إيطاليا رؤيتها حتى اآلن مع
اق �ت ��راب م��وع��د ال �ن �ق��اش األوروب� � ��ي لإلصالحات
ب�ع��د ّ ش �ه��ري��ن ،ف��ي ظ��ل خ�لاف��ات ك�ب�ي��رة بشأنها.
وي ��رك ��ز االت� �ح ��اد األوروب� � � ��ي ف ��ي س �ي��اس �ت��ه على
النوعية ومواجهة العوملة ومواجهة أزمة الغذاء
العاملية املقبلة ،مع ّ اإلق��رار بمبدأ مساعدة قطاع
ال��زراع��ة ك�ش��رط م��ت�ف��ق عليه الس �ت �م��رار الزراعة،
لكن االخ�ت�لاف هو على كلفة املساعدة الزراعية
ونسبتها.
(األخبار)

أن تكون صالحة مل�ش��روع التطوير
ق��د أص�ب�ح��ت ن ��ادرة إن ل��م ً ن�ق��ل غير
م ��وج ��ودة ن �ه��ائ �ي��ًا» ،ف �ض�ل�ا ع��ن أنه
«ل��م ت��ؤخ��ذ م��واف�ق��ة امل��دي��ري��ة العامة
للطيران املدني املسبقة وفقًا لقانون
رسوم املطارات.»...

بيع بالتراضي «غير قانوني»
على الرغم من أن اعتراض شوق كان
واض�ح��ًا لجهة ال�ح��اج��ة للعقار ،إال
أن ال��دي��وان ح��اول أن يفصل بني ما
هو ممكن قانونًا واملمنوع ،فصدر
ال � � ��رأي االس� �ت� �ش ��اري ل� �ل ��دي ��وان رقم
 2009 /48عن الغرفة التي يرأسها
ال �ق� ّ�اض��ي ن��اص �ي��ف ن��اص �ي��ف ،وهو
م��وق��ع م��ن رئيس ال��دي��وان باإلنابة،
املدعي العام جوزيت طبراوي راشد.
ّ
ورك� ��ز ال ��دي ��وان ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ة التي
ج��رى إم��راره��ا ف��ي مجلس الوزراء،
إذ رأى أنه «ال بد من اتباع األصول
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ال� �ق ��رار 275
الصادر بتاريخ  25أيار  ،1926عند
إج ��راء عملية بيع ه��ذه العقارات»،
ّ
ثم يحدد ه��ذه األص��ول كاآلتي« :إن

صناعة

ّ
ّ
عمال «املستقبل لألنابيب» :املواجهة مستمرة
ال ي � � ��زال ع � � ّ�م � ��ال م �ص �ن ��ع امل �س �ت �ق �ب��ل لألنابيب
م �س �ت �م� ّ�رون ف��ي ت�ح� ّ�رك�ه��م اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى إقفال
املصنع استنادًا إل��ى امل��ادة  50من قانون العمل،
ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل�ص��اح��ب ال�ع�م��ل اإلق �ف ��ال ب �ن� ً
�اء على
ظروف اقتصادية قاهرة ،وبالتالي صرف العمال
واملوظفني بصورة تعسفية.
ّ
ّ
تحرك
على إق�ف��ال املصنع ،وقمع
وت�ص��ر اإلدارة ّ
العمال ،الذين يؤكدون أن املصنع لم يكن يخسر
ّ
كما تزعم اإلدارة في بياناتها املقدمة إلى وزارة
العمل ،غير أن الوقائع تشير إلى أن كلفة اإلنتاج
ف��ي ل�ب�ن��ان أع �ل��ى م��ن دول أخ� ��رى ،وب��ال�ت��ال��ي فإن
االنتقال إلى دول أخرى قد يكون مربحًا أكثر.
لذلك عقدت نقابة عمال املصنع مؤتمرًا صحافيًا
في ّ
مقر االتحاد العمالي العام ،في حضور رئيس
االتحاد غسان غصن ،ورئيس مجلس املندوبني
في اتحاد نقابات الشمال علي السلو ،وأعضاء
النقابة وعمال املصنع ،فأوضح غصن أن معاناة
ال �ع �م��ال ج ��اءت نتيجة اس�ت�س�ه��ال وزارة العمل
تطبيق املادة  50من قانون العمل ،إذ إن املنتجات

امل �م��اث �ل��ة امل� �س� �ت ��وردة م �ع �ف��اة م ��ن ك ��ل الضرائب
والرسوم ،وبالتالي فإن كلفة اإلنتاج خارج لبنان
أقل بكثير مما هي عليه محليًا.
ّ
وأش ��ار غ�ص��ن إل��ى أن ه��ذا االس�ت�س�ه��ال أدى إلى
تشريد أكثر من  400عائلة نتيجة إقفال «مصنع
املستقبل» ،داعيًا إلى ْاالستمرار في املواجهة بما
يسمح ب��ه ال�ق��ان��ون ،إن بواسطة وزارة العمل أو
االعتصامات لتحقيق املطالب.
وأوض � � � ��ح رئ � �ي� ��س ن� �ق ��اب ��ة م �س �ت �خ��دم��ي وعمال
املستقبل لصناعة ً األن��اب�ي��ب ،عباس البضن ،أن
اإلدارة بشأن
النقابة تملك دليال يدحض مزاعم ُ
ال �ص �ع��وب��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ت ��ي اس��ت �ن��د إليها
ل�ص��رف ال�ع�م��ال واألج� ��راء وإق �ف��ال امل�ص�ن��ع ،الفتًا
إل��ى أن��ه م��ا زال ه�ن��اك ّ 22أج �ي �رًا يعملون حاليًا
على الرغم من أنهم موظفون إداري��ون ومجموع
ّ
رواتبهم يتعدى  100مليون ليرة شهريًا ،علمًا
بأن األجراء املصروفني ال يصل مجموع رواتبهم
إلى  100مليون.
(األخبار)

