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مجتمع وإقتصاد
تقرير

عنك!
بــامل ـع ـلــومــات وال ـت ـحــال ـيــل املــرتـبـطــة
بــال ـعــاقــات وال ـس ـيــاســات وال ـبــرامــج
الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ف ــإن
«هذا العمل حيوي ألن اطالع رئيس
مجلس الوزراء يوميًا على املواضيع
الديبلوماسية مرتبط باملعلومات
التي توفرها له هذه الوحدة».
ال ـك ــام الـ ـ ــوارد ف ــي ال ـت ـقــريــر واض ــح،
إذ إن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال يـطـلــع
عـ ـل ــى املـ ــواض ـ ـيـ ــع ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
إال مـ ــن خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج  UNDPفــي
رئــاســة مجلس الـ ــوزراء ،فيما يؤكد
ال ـت ـق ــري ــر إعـ ـ ـ ــداد خ ـ ـبـ ــراء ال ـب ــرن ــام ــج
ت ـقــاريــر ب ـثــاث ل ـغــات ع ــن «ال ـش ــؤون
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ت ـح ـض ـي ـرًا ل ــاج ـت ـم ــاع ــات
الــديـبـلــومــاسـيــة وال ــزي ــارات الــدولـيــة
وامل ــؤتـ ـم ــرات ال ـعــامل ـيــة ال ـت ــي ي ـشــارك
فـ ـيـ ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء»،
وهــذه التقارير تتضمن «ملحة عامة
ح ــول الـبـلــد املـضـيــف والشخصيات
ال ـتــي سـيـجـتـمــع بـهــا دولـ ــة الــرئـيــس
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ص ـي ــاغ ــة Talking
( Pontن ـقــاط أســاسـيــة لـلـكــام) حــول
املواضيع األساسية التي سيثيرها
الرئيس خالل هذه االجتماعات».
ومــن املـهـمــات الـتــي تقع على خبراء
ال ـب ــرن ــام ــج أي ـض ــا «إعـ ـ ـ ــداد وتــرج ـمــة
الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا
رئـيــس مجلس ال ــوزراء بــاســم لبنان
إلــى املــؤتـمــرات واملنتديات العاملية،
وإع ـ ـ ـ ـ ــداد ت ـ ـقـ ــاريـ ــر وتـ ـح ــالـ ـي ــل ح ــول
موقف لبنان من القضايا اإلقليمية
والــدول ـيــة ومـتــابـعــة ال ـت ـطــورات على
املستوى اإلقليمي والدولي وتقديم
اقتراحات آيلة إلى تعزيز مكانة لبنان
في األسرة الدولية» .وفوق ذلك ،يعد
الـخـبــراء «مــوجــز بــالـتـقــاريــر املحالة
إلى وزارة الخارجية واملغتربني من
سفارات لبنان في الخارج ،ويعدون
الرسائل الديبلوماسية باسم رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ــى قـ ـ ــادة ال ــدول ــة
العربية واألجنبية».
ويـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج
«اج ـت ـم ــاع ــات رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة مــع
الـسـفــراء والديبلوماسيني األجــانــب
وي ـت ــاب ـع ــون الـ ـشـ ــؤون وال ـس ـي ــاس ــات
ال ــدول ـي ــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـت ـعــاون
الـ ـت ــي تـ ـث ــار خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات،
وفـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ـق ــدي ــم ال ـت ــوص ـي ــات
واالق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــات ذات ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن إلـ ــى
مـسـتـشــاري رئـيــس مجلس الـ ــوزراء،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــداد م ـح ــاض ــر
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وتـ ـ ــأمـ ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــة
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـل ـم ــواض ـي ــع ال ـ ـتـ ــي تــم
ّ
التطرق إليها والتي تتطلب املتابعة،
وت ــأم ــن ص ـل ــة ال ــوص ــل م ــع مـمـثـلــي
األسرة الدولية في لبنان».

األرقام عند زيادة
األقساط مصدرها
المدارس الخاصة
ال اإلدارات الحكومية
المعنية

ردود

محافظ بيروت يمارس «الكيدية»
عرقلة أعمال المعترضين على «إيدن باي»
فيفيان عقيقي
أرس ـ ــل م ـحــافــظ بـ ـي ــروت ،ال ـقــاضــي
زيـ ـ ـ ــاد شـ ـبـ ـي ــب ،أمـ ـ ـ ــس ،كـ ـت ــاب ــا إل ــى
ق ـي ــادة شــرطــة ب ـي ــروت ،يـطـلــب فيه
وقــف جميع األع ـمــال القائمة على
العقار /3712مصيطبة ،اململوك من
عدنان وعادل ّ
القصار ،وهي عبارة
ُع ــن أع ـم ــال تـنـظـيــف لـحـجــر املـبـنــى
املقام عليهّ .أما الالفت ،فهو صدور
ّ
قضائية
القرار بالتزامن مع دعاوى
رفعها ّ
القصار وأصحاب العقارات
ُ
ّ
املجاورة ضد مشروع «إيدن باي»،
ن ـت ـي ـج ــة ُاألض ـ ـ ـ ـ ــرار ال ــاحـ ـق ــة ب ـه ــم،
ب ـس ـبــب امل ـخ ــال ـف ــات ال ـت ــي يـنـطــوي
ع ـل ـي ـه ــا املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـص ـ ّـر
محافظ بيروت على توفير حماية
ك ــام ـل ــة ل ـ ــه ،ك ــذل ــك وب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
صدور تقرير عن نقيب املهندسني
ّ
في بيروت جاد تابت ،يؤكد تعدي
امل ـش ــروع عـلــى األمـ ــاك الـعـمــومـ ّـيــة،
وي ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدد فـ ـي ــه ثـ ـم ــان ــي م ـخ ــال ـف ــات
واض ـحــة لـقــانــونــي الـبـنــاء والبيئة
وش ـ ــروط ال ــرخ ـص ــة امل ـم ـنــوحــة لــه،
ومـبــادئ التنظيم املــدنــي واملـبــادئ
املوضوعة منذ الستينيات لحماية
ّ
الخاص لشواطئ العاصمة
الطابع
ّ
اللبنانية.
هـكــذا ق ـ ّـرر محافظ بـيــروت تجاهل
م ـخ ــال ـف ــات ث ــاب ـت ــة ي ـن ـط ــوي عـلـيـ ّهــا
م ـ ـش ـ ــروع «إي ـ ـ ـ ـ ــدن ب ـ ـ ـ ـ ــاي» ،ت ـت ـم ــث ــل
ّ
العمومية،
بــالـتـعــدي عـلــى األم ــاك
وب ـنــاء  5251مـتـرًا مـ ّ
ـربـعــا إضــافـيــا،
ّ
أي م ــا ي ـش ــك ــل ض ـع ـفــي م ـســاحــات
ّ
ال ـب ـن ــاء ال ـقــانــونــيــة امل ـس ـمــوحــة في
املنطقة .واعتمد في املقابل سياسة
كـيــديــة عـبــر إي ـقــاف أع ـمــال تنظيف
ال ت ـح ـتــاج إل ــى تــرخ ـيــص ،بحسب
ّ
قانونية استطلعتها
تأكيد مصادر
«األخبار» ,في عقار مجاور.
في التفاصيلّ ،
توجهت ّ
دورية لقوى
األم ــن مــن فصيلة الــرمـلــة البيضاء
إلــى الـعـقــار املــذكــور ،أم ــس ،لتنفيذ
ك ـت ــاب ص ـ ــادر ع ــن ش ـب ـيــب ،يقضي
بـ«وقف جميع األعمال القائمة على
العقار  3712إلى حني االستحصال
ع ـلــى تــرخ ـيــص ق ــان ــون ــي» .ويـعـيــد
نديم ّ
القصّار السبب إلــى «انزعاج
ّ
املحافظ منا ،نحن املتضررين من
م ـشــروع «إيـ ــدن ب ــاي» ال ــذي رفعنا
قضائية عـ ّـدة ضـ ّـدهّ ،
ّ
فوجه
دعــاوى
كتابًا إلى فصيلة الرملة البيضاء،
لــوقــف أعـمــال تنظيف حجر البيت
الـخــارجــي .وعـنــد وص ــول الـ ّ
ـدوريــة،
ت ـ ّـم ال ـك ـشــف ع ـلــى األعـ ـم ــال ،وت ـبــنّ
ّ
أنها ال تنطوي على مخالفات ،إل
أنـهــم أص ـ ّـروا على إيـقــاف األعـمــال،
تـحــت حـ ّـجــة وج ــوب استحصالنا
ّ
ّ
ع ـلــى م ــواف ـق ــة كـ ــل س ــك ــان ال ـب ـنــايــة،
ع ـل ـمــا أن ـه ــا م ـس ـكــونــة م ــن عــائـلـتــي

ع ـل ــى ج ـم ـيــع م ـ ـ ـ ــواده ،وم ـن ـه ــا امل ـ ــادة
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــإع ـط ــاء ال ـ ــزي ـ ــادة ملـعـلـمــي
ً
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ع ـ ـمـ ــا ب ــوح ــدة
الـ ـتـ ـش ــري ــع امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـل ـي ـه ــا فــي
قــانــون تنظيم الهيئة التعليمية في
املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 .1956/6/15وق ــد ب ــرز ف ــي الجلسة
ال ـن ـيــاب ـيــة ي ــوم ـه ــا اع ـ ـتـ ــراض ك ــل مــن
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
والرئيس فؤاد السنيورة على وحدة
الـتـشــريــع ،وكــذلــك غـمــز بـعــض نــواب
تـكـتــل اإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر م ــن قـنــاة
رف ـ ــض ه ـ ــذه ال ـ ــوح ـ ــدة ،ف ـي ـمــا تـمـســك
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عـ ــدنـ ــان الـ ـق ـ ّـص ــار وش ـق ـي ـق ــه عـ ــادل
الـقـ ّـصــار» .ويتابع الـقـ ّـصــار« :يبدو
أن محافظ بيروت يتابع املخالفات
ّ
اإلداريــة وينشط
سلطته
في نطاق
ّ
ملـكــافـحـتـهــا ،لـكــنــه لــم يـلـحــظ ،حتى
اليوم ،املخالفات في مشروع «إيدن
ب ــاي» املـخــالــف للقوانني واملعتدي
ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـ ّـي ــة ،والـ ــذي
ً
وضع له قوى ّ
أمنية لحمايته بدال
من وقف األعمال فيه».
بـحـســب م ـص ــادر أم ـ ّنـ ّـيــة ف ــي قـيــادة
ش ــرط ــة بـ ـي ــروت «ن ــف ــذت الـفـصـيـلــة
أوام ـ ـ ـ ــر املـ ـح ــاف ــظ ب ــوق ــف األعـ ـم ــال
ع ـلــى ال ـع ـق ــار ،ف ــي ك ـت ــاب ل ــم ي ـحـ ّـدد
طـبـيـعــة امل ـخــال ـفــة .ورف ـع ــت تـقــريـرًا
لــه بـعــد الـكـشــف عـلــى املــوقــع ،حيث
تـبـ ّـن أن الـسـقــالــة مــوضــوعــة داخــل
ح ــديـ ـق ــة املـ ـبـ ـن ــى وض ـ ـمـ ــن ال ـع ـق ــار
ال ـخ ـ ّ
ـاص ،للقيام بتنظيف الحجر
ال ـخ ــارج ــي ل ـل ـم ـب ـنــى ،لـي ـت ـخــذ عـلــى
أث ــره قـ ــرارًا نـهــائـيــا بــوقــف األع ـمــال

يتجاهل شبيب
تعديات «إيدن باي»
ويالحق أعمال
التنظيف في
عقار مجاور

أو اس ـت ـئ ـنــاف ـهــا» ،إلـ ــى ذل ـ ــك ،تـفـيــد
مـصــادر قــانــونـ ّـيــة إلــى أن «تنظيف
ّ
أحجار املبنى الخارجي ال تتطلب
الحصول على ترخيص ،بل ّ
مجرد
ال ـت ـص ــري ــح ع ــن ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال فــي
ال ـب ـلـ ّ
ـديــة ،عـلـمــا أن ع ــدم الـتـصــريــح
ُّ
أي ـض ــا ال ي ـع ــد مـخــالـفــة تـسـتــوجــب
وقف األعمال» .وتشرح املصادر أن
األعمال التي تحتاج إلى ترخيص
مسبق تتعلق بالبناء أو الترميم
وتغيير خريطة البناء الداخلي أو
اس ـت ـخ ــدام األم ـ ــاك امل ـش ـتــركــة دون
موافقة الجيران.
يـ ـق ــول م ـح ــاف ــظ ب ـ ـيـ ــروت ال ـق ــاض ــي
زيـ ــاد ش ـبـيــب ،إن ــه ك ــان ف ــي إجـ ــازة،
وأمس كان يوم العمل ّ
األول له بعد
ّ
اإلجازة ،ويتابع« :لم أوقع أمس أي
ق ــرار بــوقــف األع ـمــالّ ،
ورب ـمــا يعود
هذا الكتاب إلى أكثر من عشرة أيام،
م ـ ّـن ضـمــن ع ـش ــرات الـ ـق ــرارات الـتــي
أوقـعـهــا يــومـيــا ،وتــالـيــا ال يمكنني
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن املـ ـل ــف ألنـ ـن ــي لـســت
مـطـلـعــا عـلـيــه .لـكــن األك ـي ــد أن ق ــرار
وق ــف األع ـم ــال ،يـكــون مـسـتـنـدًا إلــى
تقرير من شرطة البلدية عن وجود
أع ـم ــال قــائ ـمــة م ــن دون تــرخـيــص،
ّ
البلدية،
وتقرير صادر من مهندس
وت ــوص ـي ــة م ــن مـصـلـحــة الـهـنــدســة
ل ــوق ــف األشـ ـغ ــال ب ـعــد ال ـت ـثـ ّـبــت من
أنها بحاجة إلى ترخيص» .ويتابع
شـ ـبـ ـي ــب« :املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة ت ـف ـت ــرض
االن ـت ـظــار حـتــى ال ـغــد (الـ ـي ــوم)َ ،
فلم
االستعجال؟ هل ألن القرار يطاول
ب ـيــت ال ـق ـ ّـص ــار؟ غـ ـدًا (الـ ـي ــوم) أطـلــع
على امللف وأطلعكم على تفاصيله
الصحيحة».

ّ
تنظيف أحجار المبنى الخارجي ال تتطلب الحصول على ترخيص (هيثم الموسوي)

كــل مــن وزي ــر التربية م ــروان حمادة
والـنــائـبــن بهية الـحــريــري وبـطــرس
حرب باملساواة التي تعود إلى أكثر
م ــن  60ع ــام ــا .ل ـك ــن ت ـص ــدي ــق امل ـ ــادة
ل ــم ي ـب ــدد امل ـ ـخـ ــاوف ،وال ي ـ ــزال فصل
التشريع مطروحًا ،بحسب املصادر،
وإن لـ ــم ت ـت ـض ــح ك ـي ـف ـي ــة امل ـع ــال ـج ــة.
وتـلـفــت امل ـصــادر إل ــى أن هـنــاك مــواد
عدة في السلسلة قد تخضع للتعديل
بــذريـعــة أنـهــا «تـنـطــوي عـلــى أخـطــاء
مــاديــة أو اخ ـت ــاالت يـجــب أن يصار
إلى تصويبها».
من جهتها ،تصر الهيئة التنفيذية

ل ــرابـ ـط ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن فــي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى أن يسير
ّ
املعجل ّ
املكرر القاضي
اقتراح القانون
باستثناء صندوق تعاضد أساتذة
الجامعة من أحكام املادتني  31و 33
(توحيد الصناديق الضامنة ودعم
الصناديق) في قانون سلسلة الرتب
والرواتب ،جنبًا إلى جنب مع اقتراح
ال ـ ـقـ ــانـ ــون املـ ـعـ ـج ــل املـ ـ ـك ـ ـ ّـرر الـ ـخ ــاص
بالقضاة ،فيما تردد أن هناك اتجاهًا
لدى تكتل التغيير واإلصالح بإعطاء
األولوية القتراح قانون القضاة دون
أساتذة الجامعة.

مصرف ُلبنانً :
السماء تمطر ماال
فــي سـيــاق الـ ــردود وال ـ ــردود امل ـضــادة على
املـقــال املنشور فــي «األخ ـبــار» تحت عنوان
«سالمة يمنح الحريري  400مليون دوالر
إضافية من املال العام» (العدد  ٣٢٥٤السبت
 ١٩آب  ،)٢٠١٧صــدر أمــس بـيــان جــديــد عن
حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة ،باسم
«املكتب ُاإلعالمي ملصرف لبنان» ،جاء فيه:
«إن ّ
رد امل ـحــرر فــي جــريــدة األخ ـبــار ال ــوارد
في العدد رقم  3255تاريخ  ،2017/8/21قد
جاء ضمن سلسلة مقاالت امتدت على فترة
مــن الــزمــن وت ـهـ ُـدف إل ــى الـتـشـهـيــر بسمعة
مصرف لبنان وتمعن في إطالق تحليالت
واسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة ،وم ـن ـهــا
استعماله للمال العام.
إن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ل ــم ي ـس ـت ـع ـمــل األمـ ـ ــوال
العامة العائدة للدولة إطالقًا ،ولم ّ
يحملها
أي ــة أع ـبــاء فــي ٍّ
أي مــن العمليات املصرفية
أو ال ـه ـنــدســات ال ـتــي ق ــام ب ـهــا ،كـمــا أن ــه لم
يـسـتـعـمــل أم ــوال ــه ال ـخــاصــة ل ـهــذا ال ـغــرض،
وب ــال ـت ــال ــي ك ــل م ــا جـ ــاء ف ــي ردك ـ ــم مـخــالــف
تمامًا للواقع.
إن ق ـس ـمــا م ــن املـ ـق ــاالت امل ـن ـش ــورة تـضـ ّـمــن
مـ ــراسـ ــات م ـصــرف ـيــة م ـش ـمــولــة بــال ـســريــة
املـصــرفـيــة املـنـصــوص عليها فــي الـقــانــون
ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ  1956/9/3ك ـم ــا وف ــي
امل ـ ــادة  151م ــن ق ــان ــون ال ـن ـقــد والـتـسـلـيــف،
وإن مـصــرف لبنان يحتفظ بكافة حقوقه
الـقــانــونـيــة لـجـهــة ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات بحق
ك ــل م ــن َس ـ ـ ّـرب وم ــن اش ـت ــرك ف ــي تسريبها
واألسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي أدت إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وب ـح ـقــه
بــاملـطــالـبــة بــالـعـطــل وال ـض ــرر ع ــن األض ــرار
املادية واملعنوية الالحقة به».

ّرد المحرر

يضعنا ّ
رد حاكم مصرف لبنان ،مجددًا ،أمام نوع
مــن األحـجـيــات .فهو يقول إن املـصــرف املركزي
لــم يستعمل «أمـ ــوال ال ــدول ــة ال ـعــامــة» وال «أمــوالــه
ال ـخــاصــة» فــي ٍّأي مــن «الـعـمـلـيــات املـصــرفـيــة» أو
«الهندسات املالية» التي قام بها! ولكنه ،أي حاكم
م ـصــرف لـبـنــان ،ال ي ـقــول مــا هــو ن ــوع «األم ـ ــوال»
التي ّ
يوزعها على املصارف ومساهميها وكبار
مودعيها ومدينيها؟ ومــا هي صفتها؟ هل هي
نوع من «املشاع»؟ أم أنها تهطل من السماء على
خزائن البعض دون غيرهم؟ تكفي اإلشارة إلى أن
حاكم مصرف لبنان نقل في العام املاضي نحو
 5.6مليارات دوالر إلى املصارف وكبار املودعني
فــي إط ــار مــا ُس ـمــي «الـهـنــدســة املــال ـيــة» .فـمــا هو
مصدر هذه األموال؟ وماذا يسميها؟
بـمــوجــب قـ ــرارات قضائية واج ـت ـهــادات ع ـ ّـدة ،فــإن
مصرف لبنان هــو «شخص معنوي مــن القانون
 13مــن قــانــون الـنـقــد والـتـسـلـيــف)،
ال ـعــام» (املـ ــادة َّ
وبالتالي هو «مكلف إدارة مرفق عام ويؤمن لهذه
الغاية تسيير مرفق عــام» (ق ــرار مجلس شــورى
الدولة  ،)1995/2/15وهو «إذا قرر منح املصارف
ال ـخــاصــة تـسـهـيــات وق ــروض ــا أو رف ـض ـهــا فــإنــه
ال يعمل كـتــاجــر يسعى لـلــربــح بــل كشخص من
القانون الـعــام» (محكمة التمييز املدنية  -بيروت
 1991/03/15واملحكمة االبتدائية املدنية  -بيروت
 ...)1988/05/19كما أن املادة  70من قانون النقد
والتسليف ّ
تحدد مهمة املصرف املركزي بوصفها
«مهمة عامة» ،تتمثل بـ«املحافظة على النقد لتأمني
أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم» ،وتتضمن
مهمة املصرف بشكل خاص ما يأتي« :املحافظة
على سالمة النقد اللبناني .املحافظة على االستقرار
االقتصادي .املحافظة على سالمة أوضاع النظام
املصرفي .تطوير السوق النقدية واملالية» ...بمعنى
أن القوانني املرعية اإلجراء والقرارات القضائية ذات
الصلة واالجتهادات تعتبر مصرف لبنان شخصًا
عــامـ ًـا ،وبالتالي تعتبر األم ــوال التي يتصرف بها
أمواال عامة.
ف ــي ال ــواق ــع ،لـيــس ه ـنــاك أح ـج ـيــات وال أل ـغ ــاز وال
أس ــرار ،وتكفي اإلش ــارة إلــى أن الـجــزء األهــم من
املوارد املالية التي يتصرف بها مصدرها الخزينة
الـعـ ّـامــة ،فهو أكبر املكتتبني فــي الــديــن الحكومي
ويتقاضى أكثر من  1200مليون دوالر سنويًا
ف ــوائ ـ َـد عـلــى ه ــذه االك ـت ـتــابــات ويـسـتـخــدمـهــا في
العمليات التي يجريها مــع املـصــارف ،أليس هذا
ً
ماال عامًا أيضًا؟

