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تقرير

مقارنة اعتمادات الموازنة بين عامي  2017و2018
نفقات 2018

نفقات 2017

21.368.368
84.791.000
1.812.759.824
1.873.065
118.329.540

20.385.200
71.682.500
1.544.076.755
1.873.065
107.372.387

181.921.869

175.119.563

1.823.688.013

1.517.860.901

859.336.822

630.263.214

488.925.961

465.307.888

3.321.844.550

2.813.407.600

2.231.220.722

1.708.697.516

716.367.947

708.549.525

85.508.604

29.592.300

111.393.850
8.247.900
469.622.734
52.826.562
430.356.334
28.266.315
51.192.416
15.637.975
8.654.277
16.246.050

74.457.090
7.080.700
416.224.450
45.330.650
387.095.750
25.711.275
46.495.800
14.020.650
7.014.158
15.512.550

230.301.412

226.679.000

10.440.500
11.236.643.966
1.086.000.000
25.503.766.576
105.800.000

8.169.000
11.450.000.000
1.388.042.437
23.906.048.924
115.800.000

94.903.640

45.264.000

2.700.327.353

2.615.996.101

28.404.797.569

26.683.109.025

(قبل الخفض)

أن ال ـح ــزب «م ــع إن ـش ــاء مـعــامــل إنـتــاج
لبنانية ،لكنهم يضعوننا أمام معادلة
إم ــا بــواخــر أو ال ك ـهــربــاء ،وأت ــوق ــع أن
تـمـ ّـر الصفقة فــي مجلس ال ــوزراء رغم
اعتراضنا» .وقال الوزير محمد فنيش
ّ
ال ـ ــذي ي ـم ــث ــل ح ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ال ـل ـج ـنــة
ال ــوزاري ــة «إن مــوقــف ال ـح ــزب واض ــح،
وهو لن يسير بخطة البواخر».
هكذا ّ
تحول ملف الكهرباء إلــى قنبلة
ّ
مــوقــوتــة تـهــدد امل ــوازن ــة ،وهــي تضاف
إل ـ ــى ق ـن ــاب ــل أخ ـ ــرى ب ـ ــدأت مـ ــع إح ــال ــة
امل ــوازن ــة م ــن وزارة املـ ــال إل ــى مجلس
الـ ـ ــوزراء؛ فـفــي الـجـلـســة األولـ ــى للجنة
الوزاريةّ ،
تبي أن هناك ملحقًا للموازنة
يتضمن زيــادة تعرفة الكهرباء .الحقًا
تـبـ ّـن أن كلفة دعــم املـحــروقــات ملعامل
إنتاج الكهرباء وضعت خارج املوازنة،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـج ـم ـي ــل ال ـح ـس ــاب ــات
وإخـفــاء قسم من العجز ،ثم كشف عن
وجود إنفاق ملؤسسات وإدارات عامة
ّ
لم يــدرج في املــوازنــة ،بل اطلعت عليه
ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة م ــن وزيـ ــر املـ ــال في
إح ــدى الـجـلـســات ،ثــم تـبـ ّـن أن األرق ــام
الـتــي تــأتــي مــن بـعــض ال ـ ــوزارات «غير
دقيقة» ،يقول أحد أعضاء اللجنة.
فــي ظــل ه ــذه املـعـطـيــات ،بــاتــت األرق ــام
خــاضـعــة للتغيير ربـطــا بـمــا سيتقرر
الحقًا! هذا األمر يحصل رغم أن رئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري حـ ّـدد  5آذار
سقفًا زمنيًا إلحالة املوازنة إلى مجلس
ال ـنــواب ،لتمكني املجلس مــن إقــرارهــا.
اإلقرار يتطلب درس املوازنة في لجنة
املـ ــال واملـ ــوازنـ ــة ث ــم ال ـل ـجــان املـشـتــركــة
فـ ــالـ ــدعـ ــوة إلـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة ع ــام ــة ملـجـلــس
ّ
النواب ،وهذا كله يجب أن يحصل قبل
االنتخابات النيابية خــال شهر آذار،
أي قبل موعد مؤتمر باريس  4املرتقب
في مطلع نيسان.
الـلـجـنــة أن ـج ــزت م ــوازن ــات الــرئــاســات
الثالث و 5وزارات ،ويبقى لها  16وزارة،
باإلضافة إلى بنود :النفقات املشتركة،
اح ـت ـيــاط امل ــوازن ــة ،امل ــوازن ــات امللحقة
التي يندرج فيها اليانصيب الوطني
وال ـح ـب ــوب وال ـش ـم ـن ــدر واالت ـ ـصـ ــاالت.
ال ــاف ــت لــان ـت ـبــاه أنـ ــه خـ ــال مـنــاقـشــة
مــوازنــة وزارة ال ــدف ــاع ،أم ــس ،تـبــن أن
قـيــادة الجيش تتعامل بإيجابية مع
تـعـمـيــم ال ـح ــري ــري ،وخ ـصــوصــا لجهة
خ ـفــض م ــا ي ـسـ ّـمــى «ال ـتــدب ـيــر رق ــم ،»3
ّ
الذي يكلف الخزينة كثيرًا.

ووزارة البيئة ،نقلت تلك القارورة إلى
مختبراتها لتخزينها بـطــريـقــة آمنة
ّ
الدولية .ورد في البيان
وفــق املعايير
مــا كــان رئـيــس الهيئة ،بــال نصولي،
قد ّ
رجحه لـ»األخبار» (أمــس) ،لناحية
ّ ُ
ّ
أن تلك املادة «تستخدم في الصناعات
ّ
النفطية ،وال يتوافر فــي لبنان ّأماكن
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،وه ـ ــي غ ـي ــر مــرخ ـصــة
ُوفق سجالت تراخيص الهيئة للمواد
امل ـشـ ّـعــة ،فـيـبـقــى ،بــذلــك ،م ـصــدر امل ـ ّـادة
ً
مجهوال» .على هامش البيان ،أوضح
ّ
«م ــن حسن
نـصــولــي أن تـلــك ال ـق ــارورة ِ
الـ ـح ــظ ،ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ـل ـي ـهــا ،ل ــم يكن
ّ
أي ّ
تسرب وال هريان» .باملناسبة،
فيها ُ ّ
الجهة املصنعة لتلك القارورة معروفة،
واس ـم ـه ــا م ـ ـ ّ
ـدون عـلـيـهــا م ــع الـتــرمـيــز
الخاص ،باستثناء أن الرقم التسلسلي
ّ
تـ ـ ّـم م ـح ـيــه .ع ـلــى كـ ــل ح ـ ــال ،ي ـب ـقــى ِمــن
امل ـم ـك ــن ل ـل ـم ـع ـن ـيــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـق ــوم ــون
بالتحقيق ،الـتــواصــل مــع تـلــك الجهة
ّ
(األميركية) للمساعدة في تحديد َمن
أي بلد أو ،بالحدّ
كان يستخدمها وفي ّ
األدنى ،تحديد الجهة التي بيعت لها.

رئاسة الجمهورية
مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء
املجلس الدستوري
وزارة العدل
وزارة الخارجية
واملغتربني
وزارة الداخلية
والبلديات
وزارة املالية
وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة الدفاع الوطني
وزارة التربية والتعليم
العالي
وزارة الصحة العامة
وزارة االقتصاد
والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة االتصاالت
وزارة العمل
وزارة االعالم
وزارة الطاقة واملياه
وزارة السياحة
وزارة الثقافة
وزارة البيئة
وزارة املهجرين
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشؤون
االجتماعية
وزارة الصناعة
النفقات املشتركة
احتياطي املوازنة
مجموع املوازنة العامة
اليانصيب الوطني
املديرية العامة للحبوب
والشمندر
االتصاالت
مجموع اإلنفاق في
املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة
الفرق بني مجمل نفقات
 2017و2018

(بآالف الليرات)

1.721.688.544

قضاء

النيابة بانتظار ّ
خياط
استمع الـنــائــب الـعــام املــالــي الـقــاضــي علي إبــراهـيــم ،أمــس،
إلــى إفــادة شــارل سابا (رئيس املرصد اللبناني ملكافحة
الـفـســاد) كـشــاهــد ،بـعــدمــا كــان اسـتـمــع أول ِمــن أمــس إلــى
ّ
خلفية اإلخـبــار
إف ــادة اإلعــامــي جــونــي مـنـ ّـيــر ،وذل ــك على
الـ ــذي أث ـ ــاره األخ ـي ــر ،ع ـبــر شــاشــة «ال ـج ــدي ــد» ،ع ــن رش ــوة
ُع ـ ِـرض ــت عـلــى كــريــم تـحـســن خـ ّـيــاط فــي مـلــف استئجار
ّ
قضائية ذكرت ّأن النيابة العامة
بواخر الكهرباء .مصادر
ما زالت في مرحلة جمع املعلومات ،وليس لديها إلى اآلن
مــا هــو قــاطــع ،ول ــذا ستستمع فــي ّ
األي ــام املقبلة إلــى مزيد
ّ
ِمــن الـشـهــود ،على ّأن تـكــون اإلف ــادة األه ــم واملــركــزيــة هي
لكريم ّ
خياط ،الذي سيعود مطلع األسبوع املقبل إلى لبنان
لتقديم إفادته للقاضي إبراهيم بما حصل معه وبما لديه
ِمن معلومات لم تعلن بعد.

وفاة طالب في فرنساِّ :
الشرطة تنفي الجرم والعائلة تشكك
آمال خليل
لم تكد السلطات الكندية تصدر تقريرها
النهائي بشأن مقتل الطالب اللبناني
حسني خير الدين في سكنه الجامعي في
الرابع عشر من شهر شباط الفائت ،حتى
ّ
حل خبر وفاة هشام مراد في فرنسا يوم
ُ
االثنني الفائت ،في ظروف لم ت َ
حسم بعد.
إذ تلقت عائلته املقيمة في حبوش (قضاء
النبطية) من شقيقته املقيمة في فرنسا،
أنها «طوال يوم االثنني ،حاولت االتصال
بأخيها املقيم في مدينة غرونوبل حيث
تسكن وتدرس هي أيضًا ،من دون جواب،
فتوجهت إلى شقته حيث يسكن وحيدًا
وفتحت الباب باملفتاح الذي تملكه لتجد
بقعًا من الدماء في الشقة وتشاهده ملقى
على األرض تحت املبنى الذي يسكن في
طبقته الثانية» ،بحسب ما ينقل وسام
قانصوه عن صديقه والد هشام.
الصفات املعروفة عن ابن الثالثة
والعشرين عامًا وطالب الفيزياء النووية
املتفوق على مدار الخمس سنوات املاضية
منذ أن ترك لبنان بهدف الدراسة ،جعلت
عائلته وعارفيه يستبعدون فرضية أن
يكون قد ألقى بنفسه من على الشرفة
بقصد االنتحار .ما عزز ظنهم ،العثور
على جثة حسني خير الدين مطعونًا
بخنجر في مسكنه داخل جامعة
هاليفاكس حيث كان يدرس االقتصاد.
ليست حديثة ،نظرية املؤامرة املرتبطة
بوفاة طالب وعلماء لبنانيني .حاالت
عدة من «املوت الغامض» ُس ِّجلت سابقًا
لطالب وعلماء لبنانيني ،من ابن النبطية
ً
حسن كامل الصباح وصوال إلى ابن بلدة
رمال ّ
الدوير (النبطية) ّ
رمال الذي درس
في الجامعة ذاتها التي كان يدرس فيها

ً
مراد ،وصوال إلى حاالت وفاة حصلت
حديثًا لطالب لبنانيني متفوقني في
السنوات األخيرة في «ظروف غامضة»،
وفق عائالتهم .وكانت أصابع االتهام
َّ
توجه نحو العدو اإلسرائيلي وبعض دول
الغرب «التي تفضل التخلص من قدرات
اللبنانيني العلمية».
لكن وزارة الخارجية واملغتربني دحضت
نظرية املؤامرة .في بيان لها ،تبنت الوزارة
تقرير الشرطة الفرنسية في مدينة
غرونوبل حول وفاة مراد ،عازية سبب
الوفاة إلى «سقوط من شرفة منزله».
ونقلت الوزارة عن قنصل لبنان العام في
مرسيليا صونيا أبي عازار تأكيدها «أنه
ال يوجد أي عمل جرمي» .اإلعالم الفرنسي
عزز نظرية الشرطة .صحيفة «لو دوفينيه»
قالت إن مراد «توفي بعد سقوطه من شرفة
منزله في الطابق الثاني من مبنى يقع في
شارع هنري لو شاتولييه .وعندما تفقده
ً
أهله ،كان باب منزله مقفال من الداخل».
إال أن عائلة مراد شككت بتقرير الشرطة.
«ننتظر عودة شقيق هشام وشقيقته من
فرنسا وجالء املزيد من املالبسات لتبيان
الحقيقة .لدينا احتماالت أخرى للوفاة،
نتكلم عنها الحقًا» ،قالت مصادر العائلة.
ّ
وملحت إلى أنه تعرض للطعن قبل أن يلقى
من الشرفة .واستغربت العائلة «عدم رؤية
أحد من جيرانه أو املارة لجثته امللقاة على
األرض في أسفل املبنى!».
الحزب السوري القومي االجتماعي الذي
ينتمي إليه والد هشام ،سليم مراد ،نعاه
شهيدًا «اغتاله العدو الصهيوني الذي
يستهدف الطالب النوابغ من بالدنا» .ممثل
الحزب في الحكومة الوزير علي قانصو،
اتصل بوزارة الخارجية ،طالبًا منها متابعة
التحقيقات لكشف ظروف وفاة مراد.

الحزب القومي نعى مراد شهيدًا «اغتاله العدو الصهيوني»

