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تقرير

ّ
صراع المصالح يعطل مشروع جسر جل الديب
خالل ثالث سنوات ،بينها  225مليار
لـيــرة فــي  2017و 150مليار لـيــرة في
 2018و 75مليار ليرة في .2019
تضمن كتاب ّ
الجراح شرحًا مختصرًا
للمشاريع املنوي تمويلها من خالل
ق ــان ــون ال ـبــرنــامــج بـقـيـمــة  450مـلـيــار
لـيــرة ،لكنه لــم يتضمن أي شــرح آخر
يتعلق ببقية املبالغ املطلوب إنفاقها.
فــال ـك ـت ــاب ي ـت ـض ـمــن ب ـن ــد «ت ـج ـه ـيــزات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى» إلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق  20م ـ ـل ـ ـيـ ــار لـ ـي ــرة
ع ـل ــى «ت ــوس ـع ــة وت ـط ــوي ــر ت ـج ـه ـيــزات
ق ـيــد ال ـت ـل ــزي ــم– back bone network
 .»DWDM &IMPLSوت ـحــت عـنــوان
«إن ـش ــاءات أخـ ــرى» ،لـحــظ مبلغ 91.5
مـلـيــار ل ـيــرة ل ــ«املــرح ـلــة الـســابـعــة من
تــوسـعــة الـشـبـكــات ـ ـ شـبـكــات نـحــاس
وألياف ضوئية» ...أما املبلغ الوحيد
ال ــواض ــح ف ــي ك ـتــاب ال ـج ــراح فيتعلق
بمساهمة الــوزارة في «أجور ورواتب
مستخدمي أوجيرو بقيمة  141مليار
لـيــرة» ،أمــا الباقي فهو كــام يتضمن
عناوين ّ
عامة ملشاريع مبهمة وبال أي
توضيح لحاجة القطاع إليها.
ال يزال النواب املعترضون في اللجنة
غير مقتنعني بــأن إنـفــاق مبلغ كبير
ي ـص ــل إلـ ـ ــى  599م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة (ب ـع ــد
اقـتـطــاع وح ـســم  151مـلـيــار ل ـيــرة) له
مبررات وجدوى ،وبالتالي سيصرون
على تقديم تفسيرات عملية وتقنية
لجدوى إقرار هذه املبالغ ،وال سيما أن
الوقت املتاح أمــام إنفاق هذه األمــوال
سيكون قصيرًا جدًا ،إذا أقرت املوازنة
خــال شهر آب أو شهر أي ـلــول .يقول
نــائــب فــي اللجنة إن ال ـجــراح رد على
النقطة االخيرة بالقول« :إن إقرار هذه
األمـ ـ ــوال ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب يمنحه
ص ــاحـ ـي ــة عـ ـق ــد الـ ـنـ ـفـ ـق ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
التلزيم ،على
يمنحه صالحية إجــراء ّ
أن تصرف األموال بعد توفرها».
االعـتـقــاد الـســائــد بــن املعترضني في
اللجنة هو أن الوزير يحاول املماطلة
في تقديم التفسيرات لهذه املشاريع،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ي ـ ـعـ ــزز الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ح ــول
طبيعتها وال ـه ــدف مـنـهــا ،وال سيما
أن ع ـه ــد الـ ــوزيـ ــر ال ـ ـجـ ــراح بـ ــدأ بـمـنــح
إحــدى الـشــركــات ،املـعــروفــة بملكيتها
وإدارتـ ـه ــا ،ام ـت ـيــازًا مـخــالـفــا لـلـقــانــون
وال ــدسـ ـت ــور وي ـن ـط ــوي ع ـلــى اح ـت ـكــار
لخدمة عامة.

والضرائب
وأضـ ــاف« :دعــونــا الــرئـيــس ع ــون الــى
ممارسة حقه الدستوري املمنوح له
بموجب املــادة  57مــن الــدسـتــور ،بـ ّ
ـرد
قانون السلسلة الــى مجلس النواب،
وضرورة إجراء قراءة ثانية ومتأنية
ملشروع السلسلة والضرائب امللحقة
ب ــه ،وبــالـتــالــي الـعـمــل عـلــى اس ـتــدراك
املـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي ت ــرت ـب ـه ــا الـ ـض ــرائ ــب
ال ـجــديــدة عـلــى االق ـت ـصــاد واملـجـتـمــع
اللبنانيني ( ،)...وال سيما امل ــادة 17
(الـ ـت ــي ت ــزي ــد مـ ـع ــدل ال ـض ــري ـب ــة عـلــى
الفوائد من  %5الى  ،%7وتلغي إعفاء
املـصــارف منها ،بعدما كــان القانون
ي ـس ـمــح ل ـه ــا ب ـح ـس ـم ـهــا مـ ــن ضــري ـبــة
االربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وتـ ـ ـف ـ ــرض عـ ـل ــى امل ـك ـل ـف ــن
بـضــريـبــة الــدخــل عـلــى أس ــاس الــربــح
املـقـطــوع بالتصريح عــن ربـحـهــم من
الفوائد)».
(األخبار)

أزيل الجسر الحديدي على
مدخل جل الديب (ساحل
المتن الشمالي) منذ  6أعوام،
بسبب مخاطره على السالمة
ّ
العامة .منذ ذاك الحين دخل
مشروع المدخل البديل
نحو البلدة في بازار المصالح
المتعارضة .فكل تصميم
مقترح يصيب فئة معينة
بأضرار ّ
ويحركها إلسقاطه،
وتجد من يساندها في ّ
الدولة ،فيما السكان في جل
الديب وبصاليم وغيرهما
يعانون يوميًا على الطرقات
الداخلية للدخول الى
منازلهم والخروج منها

هديل فرفور
ّ
نــفــذ ع ــدد م ــن ال ـس ـكــان أم ــس اعـتـصــامــا
ف ــي ج ــل ال ــدي ــب ،رف ـض ــا ملـ ـش ــروع إقــامــة
ّ
ّ
ممرين عند تقاطع جل الديب (جسرين)
ع ـلــى ش ـكــل  2Lم ــن أج ــل تــأمــن مــداخــل
املنطقة ومخارجها .هذا املشروع ُيأتي
ّ
كبديل مــن جسر جــل الــديــب ال ــذي أزيــل
ُ
ّ
عــام  ،2011وال ــذي لــم يباشر بــأي بديل
مـنــه حـتــى اآلن ،بــالــرغــم مــن مـضـ ّـي ست
سنوات على إزالته.
هذا املشروع املرفوض من قبل البعض،
ت ــم إق ـ ـ ــراره ف ــي جـلـســة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
التي ُعقدت في الــرابــع من أيــار املاضي.
ُحـ ّـجــة املـعـتــرضــن األبـ ــرز هــي أن إقــامــة

ال ـس ـيــر خ ــال ف ـت ــرة األشـ ـغ ــال .بـعــدهــا،
وف ـ ــي ع ـه ــد ح ـك ــوم ــة ن ـج ـي ــب م ـي ـقــاتــي،
طرح التيار الوطني ُ
الح ّر خيار النفق،
وأج ــري ــت ال ــدراس ــات ال ــازم ــة لــاقـتــراح
ّ
الـتــي كــلـفــت نـحــو  800أل ــف دوالر .هــذا
االقـتــراح سقط على يد الوزير السابق
ال ـي ــاس ب ــو ص ـعــب الـ ــذي "أحـ ـي ــا" خـيــار
ّ
جـ ـس ــري الـ ـ ـ ــ 2Uالـ ـ ــذي ك ــل ـف ــت دراس ــات ــه
نحو  200ألف دوالر .هذا الخيار سقط
أيضًا بــدوره نتيجة معارضة أصحاب
املـ ـح ــال ال ـت ـجــاري ــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى طــول
األوت ــوس ـت ــراد ،وا ُل ـتــي ستتضرر بفعل
هـ ــذا ااملـ ـ ـش ـ ــروع .املـ ـف ــارق ــة أن امل ـص ــادر
نفسها ت ـقــول إن مــن "حـ ـ ّـرك ه ــؤالء هو
نبيل نقوال الــذي تــراجــع عــن اقـتــراح الـ
 U2الذي كان ّ
عرابه".
ّ
يـ ـق ــول أحـ ـ ــد املـ ـن ــظـ ـم ــن ل ــاعـ ـتـ ـص ــام إن
األهــالــي قبلوا بكل االقـتــراحــات البديلة
مـ ــن جـ ـس ــري الـ ـ ـ ـ  ،Lوأن ـ ـ ــه ال ذنـ ـ ــب لـهــم
بسقوط بقية الخيارات ،فلماذا العودة
الى خيار رفضناه منذ  19عامًا؟

الجسرين على هذا الشكل ،من شأنها أن
ّ
تزيد الضغط على الطرق الفرعية لجل
الديب وانطلياس ،إذ ستغدو املنطقتان
مـمـرًا إلــزامـيــا للقادمني مــن طــرابـلــس أو
جونية أو جبيل ( )...نحوهما من جهة،
وللمتجهني من داخــل هاتني ُ املنطقتني
نحو بيروت .وبحسب أحد املعتصمني،
ّ
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـطـ ــرق ال ـف ــرع ـي ــة فـ ــي جـ ــل ال ــدي ــب
وان ـط ـل ـيــاس "ال تـحـتـمــل أس ــاس ــا ضغط
السير فــي األي ــام الـعــاديــة ،فكيف إذا تم
اعتماد هذا املشروع".

مشاريع كثيرة والمطلوب واحد
عـ ـ ـ ــام  ،1998طـ ـ ـ ــرح مـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلعمار مشروع الجسرين على شكل
ّ
 ،Lحـيـنـهــا رف ـض ــت ب ـلــديــة جـ ــل الــديــب
هــذا االقـتــراحّ .
تكرر هــذا الرفض في ما
بعد من قبل املجالس البلدية املتعاقبة
ُ
ال ـت ــي ط ـ ــرح هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ع ـل ـي ـهــا .ع ــام
 ،2010وق ـب ــل ُ إزال ـ ــة ال ـج ـســر ال ـحــديــدي
ّ
لجل الديب ،أعيد طرح املشروع نفسه،
وأط ـ ـل ـ ــق مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـم ـ ــار
ّ
مناقصة املـشــروع وجــرى تلزيمه ،لكن
تـحـ ّـرك بعض األهــالــي ضــده حــال دون
تـنـفـيــذه .بـعــد إزال ــة الـجـســر ،تــم اقـتــراح
إنـشــاء جسر كجسر انطلياس (يتسع
ل ـ ـ ــ 4خـ ـط ــوط فـ ــي كـ ــل مـ ــن االتـ ـج ــاه ــن؛
ُ
القادم من بيروت واملتجه اليها) .تفيد
اإلن ـمــاء
املـعـطـيــات ب ــأن رئ ـيــس مـجـلــس ُ
واإلعمار وافق حينها على هذا ُاملقترح
بــالـتــوافــق مــع الـنــائــب مـيـشــال امل ــر"ّ ،إال
أن األول ّ
غير رأيه في ما بعد ولم ُينفذ
االقتراح ،بحجة أنه يخلق زحمة سير"،
وف ــق مــا ت ـقــول م ـصــادر مـعـنـيــة بامللف
ل ــ"األخ ـبــار" .بـعــدهــا ،بــرز اق ـتــراح إنشاء
جـســريــن عـلــى شـكــل  ،2Uوك ــان النائب
نـبـيــل ن ـقــوال "الـ ــراعـ ــي" األول لــاق ـتــراح
الــذي رفضه مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار،
مبان.
بحجة أنه يتطلب استمالك ثالثة
ٍ
واش ـتــرط املجلس أن يخلو ّ
أي اقـتــراح
مــن االسـتـمــاكــات ،وأن ال يــوقــف حركة

مشروع 2L
مشروع إقامة جسري الـ  Lتم تلزيمه
مــن قبل مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار عام
 ،2010ق ـبــل أن يـمـنــع ب ـعــض األه ــال ــي
"األخبار"،
تنفيذه .وبحسب ُمعلومات
ُ ّ
فإن املشروع الذي أ ّ
سينفذه
قر مؤخرًا
املـتـعـهــد الـ ــذي ف ــاز بــاملـنــاقـصــة مـنــذ 7
سنوات ،وعلى أســاس املخطط نفسه،
من دون أي تعديل يأخذ في االعتبار
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـت ــي طـ ـ ــرأت ع ـل ــى حــركــة
الـ ـسـ ـي ــر وعـ ـل ــى أس ـ ـعـ ــار م ـ ـ ــواد ا ُل ـب ـن ــاء
وغـ ـي ــره ــا .وتـ ـتـ ـس ــاءل مـ ـص ــادر أخـ ــرى
معنية بامللف عن سبب اإلصــرار على
ّ
تنفيذ املشروع ،لتتهم الجهات الداعمة
ملـشــروع جـســري الـ ـ  Lبتأمني مصالح
املتعهد الــذي جــرى تلزيمه املناقصة،
واملقصود بـ"الجهات الداعمة" ،بحسب
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلعمار والنائب نبيل نقوال ورئيس

ّ
بلدية جل الديب ريمون عطية.
حــاولــت "األخ ـب ــار" الـتــواصــل مــع كــل من
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ونقوال
للوقوف على ّ
ردهما ،إال أنهما لم ُيجيبا
على اتصاالتنا املتكررة.

ّ
المعتصمونّ :
شعبي بحت
تحركنا

ّ
ُيركز عدد من الرافضني للمشروع على
ّ
أن ال ـت ـحــرك ل ـيــس سـيــاسـيــا وه ــو ليس
مـ ّ
ـوج ـهــا ض ـ ّـد الـعـهــد ال ـجــديــد ،أو هــدفــه
ال ـت ـص ــوي ــب ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن
االخ ـي ــر ق ـبــل ب ـه ــذا املـ ـش ــروع ،وذلـ ــك ردًا
ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي س ـي ـقــت بحقهم
ّ
يصب في خانة "مهاجمة
بــأن تحركهم
العهد".
ح ــال ـي ــا ،ت ــرف ــض ب ـلــديــة ان ـط ـل ـيــاس هــذا
املـشــروع ،في حني ُيجاهر رئيس بلدية
جل الديب ريمون عطية في تصريحاته
اإلعالمية بدعمه ملشروع الـ  2Lواعتباره
أن املشروع "هو الوحيد القابل للتنفيذ"،
وفق ما ّ
صرح به في حديث إذاعي.
ّ
يقول نائب رئيس بلدية جل الديب ،فادي
أبو جودة ،في اتصال مع "األخبار" ،إنه ال
قرار بلديًا رسميًا صادرًا عن بلدية جل
الديب بقبول املشروع .وتظهر املعطيات
فــي هــذا الـصــدد أن عطية كــان قــد رفض
امل ـش ــروع عـنــدمــا ك ــان ع ـض ـوًا بـلــديــا في
املجالس السابقة .وتعزو املصادر سبب
تغيير عطية لــرأيــه الــى أن عطية "يريد
مسايرة أحد أصحاب املصالح املتضرر
من جسر الـ 2Uالذي كان قد ّأمن له الدعم
الكافي خالل االنتخابات".
ّأما عن سبب قبول العماد عون املشروع،
فـتـقــول امل ـص ــادر إن ــه تــم ط ــرح األم ــر من
زاويـ ـ ــة أخـ ـ ــرى" ،وت ـ ــم إخـ ـب ــار عـ ــون بــأنــه
عــوضــا ع ــن إن ـش ــاء ج ـســري الـ ــ Uالـلــذيــن
تستفيد منهما انطلياس وجــل الديب
فقط ،فمن املمكن أن يتم إنشاء  5مشاريع
في ساحل املنت ،على اعتبار أن مشروع
الـ 2Lأقل كلفة أيضًا".

تقرير

مؤشر الطلب العقاري:
مصرف لبنان يدعم األسعار
س ـ ّـج ــل م ــؤش ــر «ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس للطلب
العقاري في لبنان» في الفصل الثاني
مــن ع ــام  2017ارت ـفــاعــا بنسبة %20.2
( 52.3نقطة) عن الفصل األول من العام
الجاري ( 43.5نقطة) ،وارتفاعًا بنسبة
 %34.3عن الفصل الثاني من عام 2016
( 38.9نقطة).
ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي امل ــؤش ــر ت ــزام ــن ّ مــع
ت ــوسـ ـي ــع ن ـ ـطـ ــاق الـ ــدعـ ــم الـ ـ ـ ــذي يـ ــوفـ ــره
مصرف لبنان ألسعار الـعـقــارات ،بغية
منع انهيارها وتكبيد املصارف خسائر
ّ
نتيجة تركز توظيفاتها في هذا القطاع،
س ــواء مـبــاشــرة عبر ال ـقــروض السكنية
وال ـ ـقـ ــروض ل ـت ـج ــار وم ـن ـش ـئــي األب ـن ـيــة
أو غـيــر مـبــاشــرة عـبــر مـنــح التسليفات
لألسر واملؤسسات بضمانات عقارية...
ففي هذا السياق ،خفض مصرف لبنان
معدالت الفوائد على القروض السكنية
لخلق الطلب ،وهــذا دليل إضــافــي على
مدى هشاشة القطاع العقاري والطلب
املصطنع على الوحدات املبنية.
يشير تقرير بنك بيبلوس إلى أن مؤشره
«ما زال ًيعكس انخفاضًا بنسبة %60.1
مـ ـق ــارن ــة بــال ـن ـت ـي ـجــة ال ـف ـص ـل ـيــة األع ـل ــى
ل ــه ع ـلــى اإلط ـ ــاق املـسـجـلــة ف ــي الـفـصــل
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ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2010وال ـب ــال ـغ ــة ً
نقطة ،وتراجعًا بنسبة  %52.4مقارنة
بــالـنـتـيـجــة ال ـس ـنــويــة األع ـل ــى املـسـجـلــة
فــي عـ ًـام  2010والـبــالـغــة  109.8نقطة».
إضــافــة إلــى ذلــك ،يشير التقرير إلــى أن
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«نـتـيـجــة امل ـع ــدل ال ـش ـهــري لـلـمــؤشــر في
الفصل الثاني جاءت أدنى بـ %15.2من
معدل املؤشرالشهري البالغ  61.7نقطة
م ـنــذ بـ ــدء اح ـت ـس ــاب امل ــؤش ــر ف ــي تـمــوز
 .»2007وبحسب كبير االقتصاديني في
ّ
بنك بيبلوس ،نسيب غبريل ،فــإن «من
املـبـكــر جـ ـدًا أن ن ــرى ات ـجــاهــا مـسـتــدامــا
للمؤشر بالرغم من تحسنه ،نظرًا إلى
أنه ارتفع من مستويات منخفضة جدًا».
يقول التقرير إنه في الواقع «انخفضت
تدريجًا نسبة املواطنني الــذيــن ينوون
ش ــراء أو بـنــاء وح ــدة سكنية فــي لبنان
مـ ـ ــن  7,5%فـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــون األول 2016
إلـ ــى 3,4%فــي آذار  ،2017وهــي النسبة
األدن ـ ــى ف ــي األش ـه ــر ال ـس ـتــة األول ـ ــى من
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ل ـت ـعــود وتـتـحـســن إلــى
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 7%فــي ح ــزي ــران ،»2017معتبرًا أن هذا
ّ
التقلب «يعكس عدم استقرار الطلب».
أم ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى م ـنــاط ـقــي ،فــأظـهــرت
ن ـتــائــج امل ــؤش ــر أن م ـع ــدل ال ـط ـلــب على
الــوحــدات السكنية للفصل الـثــانــي من
عام  ،2017كان األعلى لدى املقيمني في
جبل لبنان ،حيث أفادت نسبة  %7.5من
املقيمني هناك أنهم يخططون لبناء أو
شراء منزل في األشهر الستة املقبلة ،أي
أكثر بـ %1.7من الفصل السابق .وتالهم
املقيمون في الشمال حني ارتفع معدل
الـطـلــب مــن قـبــل املقيمني مــن  %5.3في
الفصل األول من عام  2017إلى  .%7.4أما
في بيروت ،فأبدى  %6.4من املواطنني
رغبتهم في شراء شقة سكنية في املدى
الـقــريــب ،مــا يشكل ارتـفــاعــا بنسبة %2

مــن الفصل الـســابــق .وفــي الـبـقــاع ،أعلن
 %3.2مــن السكان أنهم يـنــوون بناء أو
سكنية فــي األشـهــر الستة
شــراء وحــدة ً
املـقـبـلــة ،م ـقــارنــة ب ـ ــ %4.3خ ــال الفصل
األول من عام  .2017أخيرًا ،أشــار %2.4
الجنوب إلى أنهم يخططون
من سكان
ّ
لبناء أو شراء شقة سكنية ،وهي نسبة
منخفضة عن  %3.3في الفصل السابق.
فــي امل ـقــابــل ،ارت ـفــع الـطـلــب عـلــى الشقق
الـسـكـنـيــة ف ــي ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي م ــن عــام
 2017لدى جميع فئات الدخل.
ما سبق يشير إلى أن السوق العقارية
ّ
فــي لـبـنــان ّحتمًا ال تـتـحـ ّـســن إل مؤقتًا
عـنــدمــا يـحــفــز امل ـصــرف املــركــزي الطلب
ع ـب ــر األدوات ال ـن ـق ــدي ــة وم ـ ــن دون أي
س ـيــاســات حـكــومـيــة ت ــؤم ــن فـعـلـيــا حق
السكن ،وهو ما يؤدي إلى زيادة ارتباط
م ـخ ــاط ــر الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ب ـم ـخــاطــر
القطاع املالي ويجعل من أسعار السكن
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ب ـم ـث ــاب ــة ض ــريـ ـب ــة ي ـس ــدده ــا
املقيمون.
يـسـتـنــد م ــؤش ــر ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس للطلب
ال ـع ـقــاري ف ــي لـبـنــان إل ــى مـســح شـهــري
يشمل عينة من  1200لبناني/ة مقيم/ة
في جيمع أنحاء لبنان «يعكس التوزيع
ال ــديـ ـم ــوغ ــراف ــي واملـ ـن ــاطـ ـق ــي وال ــدي ـن ــي
وامل ـه ـنــي وامل ــال ــي ف ــي ل ـب ـن ــان» ،وت ـطــرح
عـلـيـهــم أس ـئ ـلــة ع ــن خـطـطـهــم املـتـعـلـقــة
بشراء أو بناء منزل في األشهر الستة
املقبلة.

