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متابعة
رغم خطورة امللفات املالية املفتوحة ،لم تتوقف عمليات «نهب املال العام» ،فوزيرة املال،
بإشراف مباشر من رئيس حكومتها سعد الحريري ،مستمرة في ّاإلنفاق على هواها من دون
أي سند قانوني أو رقابة أو مساءلة نيابية وسياسية وقضائية جدية ...وفي ما يلي نموذجًا
عن كيفية استباحة الخزينة ّ
العامة ،إذ أمرت ريا الحسن بصرف مليار ليرة للمجلس األعلى
للخصخصة لتمويل األتباع والحاشية من موظفني ومكاتب محاماة وشركات استشارية

ثقب المجلس األعلى للخصخصة
الحسن تأمر بصرف مليار ليرة من دون أي سند قانوني
أم� ��رت وزي � ��رة امل� ��ال ري ��ا ال �ح �س��ن ،في
ح��زي��ران امل��اض��ي ،مديرية الصرفيات
ف ��ي ال � � � ��وزارة ب �ت �ح��وي��ل م �ب �ل��غ مليار
ل �ي ��رة إل� ��ى ح �س ��اب خ� ��اص للمجلس
األع �ل��ى للخصخصة ،ب�ح� ّ�ج��ة تمكني
ه� � ��ذا امل� �ج� � لاّل ��س م � ��ن ت �س �ي �ي��ر أعماله
ال�ي��وم�ي��ة ،إ أن ال�ك�ت��اب ال ��ذي أرسله
األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس زي ��اد الحايك
ي �ط �ل��ب ف �ي��ه ت �ح��وي��ل ه ��ذا امل �ب �ل��غ كان
ك ��اف � �ي ��ًا إلث � � � � ��ارة ف� �ض� �ي� �ح ��ة ،فالجزء
األك �ب ��ر م ��ن امل �ب �ل��غ امل �ط �ل��وب خصص
لتمويل مكتب امل�ح��ام��ي كميل شاكر
أب� ��و س �ل �ي �م��ان ()dewey & leboeuf
ب�م�ب�ل��غ  180.9م�ل�ي��ون ل �ي��رة ،بصفته
مستشارًا قانونيًا للمجلس في مجال
خ �ص �خ �ص��ة ق � �ط ��اع االت � � �ص� � ��االت في
ل �ب �ن��ان ،وه ��ي خ�ص�خ�ص��ة ل��م تحصل
ح �ت��ى اآلن ،ول ��ن ت�ح�ص��ل ع �ل��ى املدى

املنظور ...وكذلك لتمويل االستشاري
( )Emst & Youngبمبلغ  281.9مليون
ل �ي��رة ل �ص �ي��اغ��ة امل��راس �ي��م التنفيذية
لقانون الشراكة ب�ين القطاعني العام
وال� � �خ � ��اص ،وه � ��و ق ��ان ��ون ل ��م يصدر
بعد كي توضع مراسيمه التنفيذية،
ب��ل إن ال�ق��وى املمثلة ف��ي الحكومة لم
ت �ت �ف��ق ح �ت��ى ال �س��اع��ة ع �ل��ى مضمون
ّ
مشروع القانون ال��ذي أع��ده املجلس،
وهو يخضع حاليًا لتعديالت بنيوية
ج��ذري��ة! وال تقف الفضيحة عند هذا
الحد ،بل جرى التعاقد مع قضاة في
مجلس ش��ورى ال��دول��ة ل�ق��اء مبلغ 60
مليون ليرة من ملساعدة االستشاري
( )Emst & Youngف��ي ص�ي��اغ��ة هذه
ّ
العامة
املراسيم .ما يعني أن الخزينة
ّ
تكبدت نحو  522.8مليون دوالر (أو
ما يعادل  349ألف دوالر) على أعمال

لم تقررها الحكومة بعد ،ولم يصادق
املجلس النيابي على أي إجازة تسمح
بتنفيذها.
ل� �ك ��ن خ� � �ط � ��ورة ه � � ��ذه ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ال
تنحصر بوجهة إنفاق املال العام ،بل
ت�ت�ع��دى ذل��ك إل��ى امل�س��أل��ة األه ��م التي
تنطبق على الكثير من أوجه اإلنفاق
ال �ح ��اص ��ل ي��وم �ي��ًا وب � � ��آالف مليارات
الليرات ،إذ إن هذا النوع من اإلنفاق ال
سند قانونيًا له إطالقًا ،وهو ّ
يعرض
كل املسؤولني عن إنفاقه إلى املالحقة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �ق �ض��ي باسترداد
األم � ��وال امل�ن�ف�ق��ة م��ن ال�ج�ي��ب الخاص
للمعنيني املتورطني.
وبحسب آخ��ر ق��ان��ون للموازنة ،وهو
ق ��ان ��ون م ��وازن ��ة ع ��ام  ،2005خصص
املجلس األعلى للخصخصة بمساهمة
ال تتعدى قيمتها  315مليون ليرة،

1.3

ليس شخصية معنوية

مليار ليرة

القانونية والتنظيمية ال تشير بأي شكل
النصوص
ّ
من األشكال إلى تمتع املجلس األعلى للخصخصة
بالشخصية املعنوية ،فهو أنشئ ً
بناء على القانون
( 228/2000قانون تنظيم عمليات الخصخصة)،
ويتألف من رئيس مجلس الوزراء ،ووزراء العدل
ّ
وينضم
واملال واالقتصاد والتجارة والعمل ،أعضاء،
ّ
إلى املجلس حكمًا الوزير املختص .ونصت املادة
 13على تمويل مهمات املجلس عبر حسم مصاريف
إعداد عمليات الخصخصة وتنفيذها من إيرادات
عملية الخصخصة نفسها .كما نص املرسوم
رقم  5540على تعيني أمني سر عام (زياد الحايك
ــ الصورة) وإلحاق عدد من املوظفني من مالكات
الدولة أو املؤسسات العامة باملجلس ،وفق الحاجة!

نفط

هي قيمة نفقات املجلس
األعلى للخصخصة في
النصف الثاني من عام ،2010
وقد وافقت ريا الحسن بقرار
من عندها على تحويل مليار
ليرة من املال العام إلى حساب
هذا املجلس لتمويل أعمال
معادية لحقوق اللبنانيني
وتهدف إلى تحويل أمالكهم
ّ
العامة إلى مصادر ثراء للقلة
املنتفعة.

وهي تكفي لتسديد الرواتب والنفقات
التشغيلية ال�ي��وم�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ُ فإن
ّ
حجة تسيير أعمال هذا املجلس تلزم
املعنيني ع��دم ت �ج��اوز ه��ذه املساهمة
ف��ي أي ح��ال م��ن األح ��وال ،إال بموجب
قانون مالي خ��اص ،وهو ما أفتى به
ال�خ�ب�ي��ر ال��دس �ت��وري ال�ن��ائ��ب السابق
ح �س��ن ال��رف��اع��ي وغ �ي��ره م��ن الخبراء
ال��دس �ت��وري�ي�ن وال �ق��ان��ون �ي�ي�ن ...إال أن
كتاب الحايك إلى الحسن يكشف عن
نفقات عقدها املجلس في ه��ذا العام
تبلغ نحو مليار و 344مليونًا و522
ألفًا و 500ليرة ،أي بزيادة مليار و19
م�ل�ي��ون��ًا و 522أل �ف��ًا و 500ل �ي��رة على
املساهمة املجازة قانونًا في عام !2005
وامل�ف��ارق��ة أن املجلس ك��ان ينفق على
ه ��واه ط ��وال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة على
غرار ما حصل في الكثير من املجالس
وال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق وال� �ه� �ي� �ئ ��ات التابعة
لرئاسة مجلس ال��وزراء ،إذ إن الكتاب
يشير بوقاحة إلى أن ضريبة األرباح
املترتبة على عقوده في عامي 2008
و 2009ب�ل�غ��ت  417م �ل �ي��ون ل �ي��رة ،ما
يعني أنه أبرم عقودًا تتجاوز قيمتها

قطاعات

ّ
النفط في « 2012رغم كل شيء»
ّ
ومهمة» خطاها لبنان بإقراره قانون
«خطوة كبيرة
النفط ،بحسب وزير الطاقة واملياه جبران باسيل،
ول �ك �ن �ه��ا ت �ب �ق��ى نّ��اق �ص��ة إذا ل ��م ي�ت�ح�ق��ق التطبيق
ّ
السليم الذي ُيتوقع أن يؤدي إلى بدء التنقيب في
عام .2012
وعلى هذا األساس افتتحت ال��وزارة ،أمس ،مؤتمر
«إطالق األعمال التطبيقية لقانون النفط» ،بحضور
ّ
املعنيني بهذا القطاع للبحث في «القانون
جميع
ال�ع�ص��ري ،ال�ح��دي��ث وال�ش�ف��اف ،للتنقيب ع��ن الغاز
وفقًا للوزير.
والنفط في املياه اللبنانية» ّ
ّ
وش � ��دد ج �ب��ران ب��اس �ي��ل ع �ل��ى أن «وج � ��ود القانون
ّ
ُ
يبقى غير كاف إذا لم يطبق ،وهو التحدي األكبر
اليوم أمامنا ،باعتبار أن ص��دور القانون ال يعني
استخراج النفط أو الغاز».
ّ
ّ
يستمر يومني ممثلون
وي�ش��ارك في املؤتمر ال��ذي
عن وزارات املال ،البيئة ،االقتصاد والتنمية اإلدارية
ورئ��اس��ة مجلس ال� ��وزراء ،إض��اف��ة إل� ّ�ى امل��دي��ر العام
ملنشآت النفط سركيس حليس ،وممثلني عن قيادة
الجيش وعدد من شركات النفط العاملية.

إنفاق كبير على «خصخصة اتصاالت» لن تحصل في املدى القريب! (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ُ
وبعدما أنجز القانون بمساعدة البرنامج النروجي،
بضرورة
القطاع
ربط ّالوزبر املضي قدمًا في هذا
ّ
ُ
التحلي ب��اإلرادة الصلبة ،وأشار إلى أنه كما تبذل
ج�م�ي��ع امل� �ح ��اوالت «ل�ل�ب�ق��اء ال�س�ي��اس��ي والحياتي
واالق �ت �ص��ادي» ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��إن «ال�ج�م�ي��ع معنيون
باستخراج هذه املادة (النفط) رغم كل شيء».
ويلي هذا املؤتمر في شباط املقبل لقاء آخر يبحث
«خ��ري �ط��ة ال �ط��ري��ق» ال �ت��ي ت �ك��ون ق��د ت �ب �ل��ورت على
نحو أفضل ،على أن تشهد البالد قريبًا بدء دعوة
ال�ش��رك��ات إلج��راء امل�س��وح ال��زل��زال�ي��ة ّ
للبر اللبناني
«لكي نصل إلى يقني ،سواء أكان هناك نفط أم ال».
وخ �ت��م ال ��وزي ��ر ب��ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن ال �ع �م��ل يسير
حسب املوعد لتجهيز املراسيم التطبيقية الخاصة
ب��ال �ق��ان��ون« ،وي �ب �ق��ى ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة أن
ّ
ّ
تقرها وتصدقها كي تصبح نافذة ،ونكون في عام
 2012ف��ي ص��دد دع��وة حقيقية للمستثمرين كافة
ليتقدموا بطلباتهم ورغباتهم االستثمارية ،لتبدأ
األعمال الحقيقية في لبنان».
(األخبار)

 5مليارات في العامني املذكورين من
دون أي سند قانوني لهذا النوع من
اإلنفاق ،ومن دون معرفة من استفاد
من هذه املبالغ وكيف وألي غرض ،إذ
إن امل�ج�ل��س ل��م ي�ق��م ب��أي ع�م��ل يتصل
بمهماته القانونية في هذين العامني،
إال إذا ك��ان��ت األع �م��ال امل �م� ّ�ول��ة تشبه
أعمال املحامي أبو سليمان في مجال
خصخصة االتصاالت Emst & Young
وفي مجال صياغة مراسيم تطبيقية
لقانون لم يوضع مشروعه حتى اآلن
ولم يحل إلى املجلس النيابي في أي
وقت من األوقات.
ال � �غ ��ري ��ب أن ك � �ت� ��اب ال � �ح ��اي ��ك يشير
ب� ��وض� ��وح ووق � ��اح � ��ة أي � �ض� ��ًا ،إل � ��ى أن
رص �ي ��د امل �ج �ل��س ف ��ي ح �س ��اب خاص
لدى مصرف لبنان بلغ حتى حزيران
امل��اض��ي نحو  551مليون ل�ي��رة ،فمن
أي ��ن ت��راك��م ه ��ذا امل �ب �ل��غ؟ وك �ي��ف؟ وما
ه� ��و ال� �س� �ن ��د ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل� �ك ��ي يكون
للمجلس ح �س��اب خ� � ّ
�اص ،وال سيما
أن دي��وان املحاسبة أوض��ح في الـرأي
رقم  2002/51أن املجلس ملزم بوضع
ن�ظ��ام م��ال��ي خ��اص ب��ه وف�ق��ًا لألصول

محروقات

استقرار البنزين ...واستمرار السياسات الجائرة
أس� �ب ��وع ج ��دي ��د ،اس �ت �ق��رار ف ��ي س �ع��ر ال �ب �ن��زي��ن! قد
ُيفاجأ اللبنانيون بهذا األم��ر حيث اع�ت��ادوا نمطًا
ّ
املستمرة
صعوديًا لتلك األس�ع��ار يعكس الصفعة
ّ
التي ّ
املالية
توجهها إليهم الحكومة بسياساتها
ال � �ج� ��ائ� ��رة ،وت �س �ت �ه ��دف ت� �ح ��دي� �دًا ذوي املداخيل
املحدودة واملتوسطة بينهم.
وب� ّح�س��ب ج ��دول ت��رك�ي��ب أس �ع��ار امل �ح��روق��ات الذي
ت��أخ��ر إص� ��داره ب�س�ب��ب ع�ط�ل��ة ع�ي��د األض �ح��ى ،بقي
33600
سعر صفيحة البنزين من نوع « 95أوكتان»
ّ
ل�ي��رة ،و 34300ليرة لنوع ّ « 98أوك �ت��ان» ،علمًا بأن
ال �ض��رائ��ب وا ّل ��رس ��وم ت�م��ث��ل ح��وال��ى  %38م��ن هذا
ال �س �ع��ر .ول �ك��ن ث �ب��ات ال�ب�ن��زي��ن ال ي�ع�ن��ي أن أسعار
باقي املنتجات لم ترتفع .فقد ّ
سجل سعر صفيحة
الكاز ارتفاعًا بواقع  200ليرة إلى  22300ليرة ،وهو
االرتفاع نفسه الذي انسحب على املازوت والديزل
أويل ليصبح سعر الصفيحة  22800ليرة و23200
ليرة على التوالي.
ّ
ّأم ��ا ال �غ��از ،ف�ه��و األك �ث��ر ت��أث �رًا ب��ال�ن�م��ط الصعودي
حاليًا ،حيث ارتفع سعره  600ليرة ،ليصبح 18700

ل�ي��رة ل �ق��ارورة زن��ة  10ك�ي�ل��وغ��رام��ات و 22800ليرة
هذا االرتفاع
لقارورة زنة  12.5كيلوغرامًا .ومن شأن
ُ ّ
هذه
�د
�
ع
�
ت
حيث
أن يزيد الضغوط على ال�ع��ائ�لات،
ّ
ّ
طاقويًا أساسيًا ج�دًا في ظ��ل ترهل
السلعة م��وردًا
ّ
املتوقع بقاء األسعار مرتفعة إلى أمد
الكهرباء .ومن
ّ
ّ
ّ
غير محدد ،حيث إن الحكومة التي تعهدت بجعل
ّ
ّ
أولويات الناس أولوياتها ،غائبة عن السمع بفعل
ّ
التعنت السياسي .وبالتالي ليس هناك أمل قريب
ّ
بتعديل السياسة املالية التي ّ
أقرت منذ مطلع العام
املاضي ،والقاضية بتثبيت الرسوم على البنزين
ّ
ضريبية رشيدة.
وبعدم صياغة ّسياسة
ّ
ُ
ّ
وي� �ش ��ار إل� ��ى أن أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال �ع��امل��ي��ة سجلت
تراجعًا أم��س بفعل مجموعة م��ن ال�ع��وام��ل ،بينها
ّ
ّ
اإللزامية ّفي
قرار الصني زيادة معدل االحتياطات
قطاعها املصرفي ،وهي خطوة يرى املراقبون أنها
يمكن أن ت��ؤدي إل��ى رف��ع الفوائد ،وبالتالي أكالف
االق�ت��راض والتشغيل .وتراجع سعر برميل النفط
إلى حدود  81دوالرًا.
(األخبار)

