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تقرير

أموال البلديات
من الخلوي ضائعة!
لم ُيثر الخالف بشأن
مستحقات البلديات من
عائدات الخلوي ،اهتمام
أحد من «وجهاء» البلديات.
لم يخرج من هؤالء من
يطالب بحقه القانوني
في استحصالها ،أو ــ على
األقل ــ معرفة «مصير»
األموال الضائعة .وعلى
الرغم من تضارب املعلومات
عن مسؤولية الجهة التي
«أطاحت» ذاك املال العام،
ّ
إال أن ثمة حقيقة واحدة،
مفادها أن هناك «مؤامرة
حصلت للسطو على هذه
األموال»

هديل فرفور
ال� � �ق � ��ان � ��ون ي� � �ن � � ّ�ص ع � �ل� ��ى ج � �ب� ��اي� ��ة وزارة
االت� �ص ��االت  %10م��ن ف ��ات ��ورة خ �ل��وي كل
مشترك ملصلحة البلدية .إال أن هذا القانون
لم يطبق منذ عشرين عامًا .يحلو لكثيرين
أن ي�ل�ق��وا ال�ح�ج��ة ع�ل��ى ع��دم وج ��ود اآلل�ي��ة
الواضحة التي تحدد كيفية اقتطاع حصة
ال�ب�ل��دي��ات ،باعتبار أن ه��ذا ال�ق��ان��ون ال��ذي
ي�ع��ود ت��اري�خ��ه إل��ى م��ا ق�ب��ل ( 1994ت��اري��خ
إنشاء الخلوي في لبنان) كان يطبق على
ال�ه��وات��ف ال�ث��اب�ت��ة ،عبر آل�ي��ة ت�ح��دد حصة
ك��ل ب �ل��دي��ة ب�ح�س��ب ع ��دد االش �ت ��راك ��ات في
نطاقها ،وف��ق م��رس��وم واض��ح ،وه��و م��ا ال
يمكن تطبيقه على اشتراك الخلوي (نظرًا
إل� ��ى اس �ت �ح��ال��ة ت �ح��دي��د ال �ن �ط��اق ال �ب �ل��دي
للمشترك).
«ل ��م ُي� �ع � َّ�دل امل ��رس ��وم ال � ��ذي ي �ح��دد كيفية
ّ
االقتطاع املتعلقة بالخلوي عمدًا» ،يقول
وزير االتصاالت السابق شربل نحاس ،في
إش��ارة إل��ى وج��ود نية متعمدة الستمرار
«ال�غ�م��وض» ولجعله «م�ب�ه�م��ًا»« .ت� ّ
�ذرع��وا
ب �ت �ق �ص �ي��ره��م ف � ��ي ال� �س� �ل� �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ي�ع�ط�ل��وا م�ف��اع�ي��ل ق��ان��ون ق��ائ��م م�س�ب��ق»،
ّ
يلمح نحاس إل��ى «تواطؤ مقصود» .ذلك
أن توضيح املرسوم ،عندما طالب به أثناء
توليه وزارة االت �ص��االت ،ل��م يكن يتطلب
آنذاك سوى تعاون بني ّ
ريا الحسن (وزيرة
امل ��ال �ي ��ة) وزي� � ��اد ب� � ��ارود (وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة

وزير املال :املبلغ الوحيد املوجود للبلديات هو  673مليار ليرة (هيثم املوسوي)
والبلديات) ،يضيف نحاس أن بارود أبدى
رغبة ف��ي ال�ت�ع��اون ،إال أن الحسن رفضت،
ما عرقل الوصول إلى خاتمة لهذا امللف.
ت �ع��ود «ال �ح �ك��اي��ة» إل ��ى ع ��ام  ،1994ت��اري��خ
إقامة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان،
عندها كان واجبًا أن تقوم وزارة االتصاالت
بجباية  %10من فواتير الخلوي ملصلحة
البلديات .حتى اليوم ،لم تحصل البلديات
على مستحقاتها من دون أي تبرير .قبل

ع��ام  2010ك��ان��ت امل�ب��ال��غ ت�ح� ّ�ول إل��ى وزارة
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى أن�ه��ا كلها إي � ��رادات للخزينة
ال �ع� ّ�ام��ة م��ن دون ت�ح��دي��د ح�ص��ة ال�ب�ل��دي��ات
م �ن �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي إن ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ي��وض��ح
نحاس ،سواء أكان مقصودًا بدافع السرقة،
أم بفعل «الجهل» ،هو «عبارة عن تشويه
ل�ل�ح�س��اب��ات امل��ال�ي��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ،أي تضخيم
وه�م��ي إلي� ��رادات ال��دول��ة وخ�ف��ض ل�لأم��وال
التي تستحقها البلدية».

يشرح نحاس أنه اتخذ قرارًا في عام 2010
ي�ق�ض��ي ب��وق��ف ت �ح��وي��ل أم � ��وال م ��ن وزارة
االتصاالت إلى وزارة املالية «ألن األخيرة
ت �ق ��وم ب �س��رق��ة ال� �ب� �ل ��دي ��ات» ،وك � ��ون وزارة
املالية غير مستعدة ألن تعترف بالخطأ
ً
السابق ،فضال عن خطأ وزراء االتصاالت
املتعاقبني بتحويل األم ��وال إل��ى الخزينة
العامة ،بالرغم من أنها مدينة للبلديات.
ذلك أن ما يجب تحويله إليها هو الفائض

قضية

قوى األمن الداخلي« :روبن هود» في طرابلس
أول من أمس ،قررت
القوى األمنية أن تحدد
أولوياتها في تطبيق القانون
واملحافظة على النظام العام
في منطقة طرابلسُ .وضعت
جانبًا جميع املخالفات التي
ال تستطيع قمعها ،ألن
املخالف «مدعوم» ،وتجاهلت
شكاوى من املواطنني،
ألن «القدرات ال تسمح »،
وتوجهت دوريات الدرك
بطريقة « ميليشياوية»
ملصادرة «أشلميش بال بزر»
يبيعه بائع متجول ليعيل
أسرته الفقيرة

إيفا الشوفي  -حسين مهدي
وق � ��ف ب� �س ��ام ال � �ش ��وا ع �ن��د ت �ق��اط��ع ش ��ارع
ع��زم��ي ف��ي ط��راب�ل��س .وض��ع عربته املليئة
ً
بالعنب أم��ام��ه ،منتظرًا م��دخ��وال صغيرًا
ّ
ج � �دًا ي �م��ك �ن��ه م ��ن ش � ��راء ال �ط �ع ��ام ألوالده
ال�ع �ش��رة .ه��ذه ال�ع��رب��ة تشكل م�ص��در رزق
ال��رج��ل «الضعيف» ال��ذي ل��م تكفه معاناة
هروبه من حلب منذ ستة أشهر ،ليواجه
معاناة جديدة بالسعي وراء لقمة عيشه
ب�ع��رق جبينه .يشتري فاكهة بقيمة 250
أل �ف ��ًا ي��وم �ي��ًا ،ل �ي �ح �ص��ل ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ي��وم
على رب� ٍ�ح ال ي�ت�ع� ّ�دى  15أل��ف ل�ي��رة .فجأة،
ح �ض��رت س �ي��ارت��ان ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي
وفرضتا طوقًا على الرجل .ظن الجالسون
في املقهى املجاور أن العربة مفخخة ،ألن
الطريقة ال�ت��ي ن��زل فيها العناصر أوح��ت
بذلك .املوضوع أبسط من ذلك بكثير .كيف
لعربة فاكهة أن ّ
تشوه املنظر العام لوسط
وخصوصًا إذا لم
مدينة طرابلس الفخم؟
ّ
يكن صاحبها مدعومًا .ان�ق��ض العناصر
ع �ل��ى ال �ع �ن��ب وس� ��ط إه� ��ان� ��ات واس �ت �ه ��زاء
بالرجل ال��ذي أجهش بالبكاء« .وليه شو
م��ا بتفهم؟ شكلك حمصي إن��ت» ،عبارات
وج �ه �ه��ا «ب �ل �ط �ج �ي��ة ق� ��وى األم� � ��ن» ل�ل��رج��ل
بينما ك��ان��وا مشغولني باختيار عناقيد
العنب األف�ض��ل وتوضيبها ف��ي األك�ي��اس
املوجودة على العربة ،وفق ما روى رواد
ٌ
املقهى امل �ج��اور .ع �ب��ارة وح�ي��دة نطق بها
ال��رج��ل ب��اك�ي��ًا« :ال �ل��ه يخليك س�ي��دن��ا ،ب��دي
طعمي والدي» .مشهد ال��رج��ل غ��ارق��ًا في
دموعه ،مترجيًا عناصر قوى األمن الرأفة
ٌ
ب�ل�ق�م��ة أوالده ك �ف �ي��ل ب� ��أن ي �ث �ي��ر ل� ��دى أي
ش�خ��ص م�ش��اع��ر ت�ع��اط��ف إن�س��ان��ي م��ع أب
فقير ي �ح��اول ك�س��ب رزق ��ه ،إال أن املخالفة
ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ال��رج��ل ال يمكن التغاضي
ع �ن �ه��ا .ح �م��ل ال �ع �ن��اص��ر أك� �ي ��اس ال �ع �ن��ب،

قالوا لبائع العربة« :وليه شو ما بتفهم؟ شكلك حمصي إنت» (هيثم املوسوي)
تاركني ما لم يعجبهم من عناقيد ،ورحلوا
في سياراتهم ،ليبقى الرجل جالسًا على
الرصيف يشكو حاله .جميع الذين شهدوا
على الحادثة أقروا بأن ما حصل يدخل في
خانة االس�ت�ق��واء على الفقراء والضعفاء،
ل��ذل��ك ج�م��ع ب�ع��ض ال�ن��اس مبلغًا م��ن امل��ال
للتعويض على الرجل.
رواي��ة قوى األم��ن تختلف ،إذ يقول املقدم
ج��وزي��ف م�س�ل��م ،رئ�ي��س ش�ع�ب��ة ال�ع�لاق��ات
ّ
العامة في قوى األمن الداخلي ،إن القوى
ّ
األمنية أقدمت على حجز  25عربة جوالة،

الفقر يمأل طرابلس
والناس يبحثون عن أبسط
سبيل للعيش

إضافة الى بائع العنب الذي جرى تداول
صورته .الخطوة تأتي نتيجة للشكاوى
امل� �ت� �ك ��ررة م ��ن ت �ج ��ار امل ��دن� �ي ��ة ،ب �س �ب��ب م��ا
يتعرضون له من ضرر ناتج من املزاحمة
غير املشروعة ،إضافة إلى «عرقلة حركة
املرور في املدينة» ُ .وتبينّ بحسب مسلم أن
األشخاص الذين أوقفوا هم من التابعية
ال �س��وري��ة ،املسجلني ل��دى األم ��م امل�ت�ح��دة،
وي� �س� �ت� �ف� �ي ��دون م � ��ن امل � �س � ��اع � ��دات امل ��ال �ي ��ة
وال �ت �ق��دي �م��ات وم ��ن ب�ي�ن�ه��م ب��ائ��ع ال�ع�ن��ب.
ّ
يرفض مسلم أن تكون قد صودرت نصف
الكمية م��ن قبل عناصر ال ��درك ،ب��ل كامل
ّ
ال�ك�م�ي��ة ال �ت��ي ن��ظ��م ف�ي�ه��ا م�ح�ض��ر ضبط
وأرس �ل��ت إل��ى دار األي �ت��ام .أخ��ذ العناصر
ال�ع�ن��ب م��ن الفقير ليعطوه ل ��دار األي �ت��ام،
ت��ارك�ين أوالده ال�ع�ش��رة ي�ن�ت�ظ��رون ع��ودة
ً
أب�ي�ه��م ل �ي�لا م��ع ط �ع��ام ال �ع �ش��اء .ه �ك��ذا إذًا
ّ
تجسد «روب��ن ه��ود» ب��زي ق��وى األم��ن في
طرابلس.
ّ
ي�ع��ل��ق ال�ي��اس خ�ل�اط ،أح��د ال�ن��اش�ط�ين في
ً
ً
ط��راب�ل��س ،أن م��ا ح��دث م�خ� ٍ�ز ف�ع�لا ،ق��ائ�لا:
«إذا ك ��ان ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ي�ح�ص��ل على
امل�س�ت��وى ال �ع��ام ،ف �ه��ذا أم��ر إي �ج��اب��ي ،لكن
ل��م ي �ج��دوا س ��وى ال�ض�ع�ي��ف ك��ي يطبقوا
ال�ق��ان��ون ع�ل�ي��ه؟» .وي�ض�ي��ف أن «ط��راب�ل��س
ت ��ري ��د ه �ي �ب��ة ال � ��دول � ��ة ،ش � ��رط أن ي�ح�ص��ل
ذل��ك ب�ع��دل وم �س��اواة» ،مبديًا ّ
تخوفه من
ح �ص��ول م �ث��ل ه ��ذه امل� �م ��ارس ��ات م ��ن دون
أن ي�ع��رف أح��د ب�ه��ا .وس ��أل خ�ل�اط« :مل��اذا
ال ت�ق��وم ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ب�ف��رض سلطتها
عبر قمع مخالفات البسطات في منطقة
أب��و ع�ل��ي ال�ت��ي تحتل األرص �ف��ة واألم�ل�اك
العامة؟ ومل��اذا ال تقمع ال��دول��ة املخالفات
ال �ت��ي يرتكبها أص �ح��اب ال �ب��اص��ات بحق
األمالك العامة أيضًا؟».
امل �خ��ال �ف��ات م �ن �ت �ش��رة ف ��ي ط��راب �ل��س وك��ل
ل�ب�ن��ان ،وت��أث�ي��ره��ا ب��ال�ت��أك�ي��د ي�ت�ج��اوز ما

