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اقت�صاد

تقرير ال�شفافية الدولية في الأردن...
هل هو حبل نجاة للفا�سدين؟
} هشام الهبيشان*
يحتفل بعض أقطاب الفساد في األردن ،بصدور
التقرير السنوي الحادي والعشرين عن الشفافية
العالمية لعام « 2015إدراك الفساد» Corruption
 ،Perceptionوالذي يتض ّمن تصنيف  168دولة
في العالم ،بحسب درج��ة الفساد فيها في القطاع
العام «ميزانية الدولة» ،ويعطي التقرير عالمة من
 100لك ّل دول���ة ،وتعني العالمة  100أنها نظيفة
تماما ً والعالمة  0أنها فاسدة تماماً ،وتعني العالمة
ما دون  50وجود مشكلة فساد جدية.
حصل األردن على المرتبة  45بعالمة  53في
المئة ،وهذه النسبة غير مطمئنة بشكل كبير ،مع أنّ
تحسنا ً لموقع األردن في سلّم الترتيبات في
هناك
ّ
الفترة األخيرة.
ال��ف��اس��دون ال��ذي��ن يحتفلون ال��ي��وم ب��ص��دور هذا
ال��ت��ق��ري��ر ،ي��ع��ت��ق��دون ب��ل ي��ج��زم��ون ب����أنّ م��ث��ل هذه
التقارير تبعث الطمأنينة في نفوسهم ،وتعطيهم
ض��وءا ً أخضر لإلفالت من يد العدالة ،واالستمرار
في مسلسالت الفساد واإلفساد في البالد .واليوم
ومع صدور مثل هذا التقرير ،يتساءل المواطنون
األردن���ي���ون ع��ن مصير ون��ه��اي��ة ك�� ّل ف��اس��د ومفسد
ف��ي األردن ،وه���ل س��ت��ك��ون ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر بمثابة
حبل النجاة للفاسدين والمفسدين؟ كما يتساءلون
بألم عن النتائج والتداعيات المستقبلية لمثل هذه
التقارير ،فقضايا الفساد قتلت غالبية األردنيين
وهم أحياء.
األردنيون اليوم وتزامنا ً مع هذه التقارير الدولية،
يتساءلون بأل ٍم عن مصير أبطال مسلسالت الفساد
في األردن ،وال��ذي��ن يتن ّعمون ب��أم��وال الشعب في
نيويورك ولندن وباريس وروما ومنتجعات مضيق
البوسفور إلخ!...
ه����ؤالء ال���ف���اس���دون ال���ذي���ن ي���م���ارس���ون طقوس
شهواتهم القذرة على حساب مستقبل األردنيين،
يتساءل األردن��ي��ون ع��ن مصيرهم ومصير أموال
البالد التي ُنهِبت ،وع��ن مستقبل أبنائهم وبناتهم
ال���ذي���ن ب���ات���وا ع���ال��� ًة ع��ل��ي��ه��م ،ب��ع��د أن ج���� ّرد ه���ؤالء
الفاسدون األردنيين من حقوقهم ،ولم يعد األردن
ق���ادرا ً على توفير أدن��ى متطلبات الحياة الفضلى
للشعب األردني في ظ ّل تفاقم األزمات االجتماعية
من فقر وبطالة وتهميش وجوع وإقصاء .الترك ٌة
الثقيلة التي خلّفها الفاسدون لألردنيين.
ٌ
ميراث ثقيل من مديونية مرتفعة ،يتح ّمل عبأها
اآلن مئات اآلالف من الشباب العاطلين عن العمل
أو يعملون ب��أج��و ٍر زه��ي��دة ج���� ّداً ،يتح ّمل أعباءها
شعب يرزح ،ليل نهار ،تحت ظلم التجويع ال ُممنهج
ٌ
ال��ذي فرضت ُه سياسة اإلف��س��اد والفساد على هذا
البلد ،وهنا ال أع ُ
أي مدى ستبقى التقارير
��رف إلى ّ
الدولية ،ومعها النظام األردن��ي ،تتعامى عن رؤية
حقيقة األزم���ة ال��ت��ي يعيشها الشعب األردن���ي في
هذه المرحلة؟ فقر ،بطالة ،فساد ،غياب لك ّل مفاهيم
العدالة ،توريث مناصب ،تجويع وإف��ق��ار ممنهج.
فاألردن وشعبه دخال اليوم في نفق األزمات المظلم
الذي ال نعرف نهايته.
ل��م تعد سياسة تكميم األف����واه تنفع ال��ي��وم في
األردن ،وال ممارسة الترهيب والتخويف األمني،
وال سياسة ف��زاع��ة ال��غ��رف المظلمة والتعذيب في
أقبية السجون ،أو سياسة إرض��اء «س» وحرمان
«ص» ،هذه السياسات بمجموعها لم تعد ُتجدي ،ال
يمس هوية الوطن
سيما أنّ تراكم هذه األزمات بدأ ّ
األردني و ُبنية المجتمع وهيكلية المفاهيم الوطنية
الثابتة ،لذلك فإنّ الصمت على ك ّل هذه الممارسات
ف��ي ه��ذه المرحلة ،ه��و خطيئة كبرى بحقّ األردن
وشعبه القابض على جمر الفساد والجوع والفقر
الذي ُيفرض عليه.
ال��ي��وم ،وم��ع ص��دور ه��ذه التقارير الدولية التي
يعتقد بعض الفاسدين في األردن أنها ستعطيهم
ضوءا ً أخضر لتبرئتهم من قضايا الفساد التي قتلت
معظم أركان الدولة األردنية ،يتساءل األردنيون عن
اآلتي من األي��ام ،عن مستقبلهم ،وهم يستشرفون
ب��أل��م ط��ب��ي��ع��ة ه���ذا ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،وي���ت���س���اءل���ون :هل
سيتحسن الوضع االقتصادي والمعيشي؟ وهل
ّ
سيجد مئات اآلالف من الشباب األردنيين الذين
ه��رم��وا ُمبكرا ً ف��رص عمل ،بعدما نهب الفاسدون
ومن يحميهم أموال و ُمقدّرات األردنيين؟ األردنيون
اليوم يتساءلون بألم عن مصير أبطال مسلسالت
الفساد في األردن؟
أزمات األردن تتراك ُم أزم ًة فوق أزمة ،ولألسف
م��ا زال النظام بك ّل أرك��ان��ه يتعامى ع��ن رؤي��ة هذه
األزم���ات وه��ي تتراكم ،وم��ا زال ع��اج��زا ً عن وضع
رؤى للحلول ،وم��ا زال غ��ارق��ا ً في أزم��ات المنطقة
التي ح ّملت األردن أكثر مما يحتمل .فعلى الصعيد
الداخلي ما زال النظام يناو ُر في سياسة وأكذوبة
األم�����ن واألم�������ان ال���ت���ي ب��ن��اه��ا ال���ش���ع���ب ،وم����ا زال
ُ
يحافظ عليها ،ويسعى إلى تجييرها لصالحه ،أ ّما
لِسان ح��ال حكومة النظام ،فيقول :إ ّنها الحكومة
أي مدى
«الشريفة ،النزيهة ،الطاهرة ،وال ندري إلى ّ
سيبقى النظام يناو ُر بهذه الحكومة «الفاشلة بك ّل
المقاييس» ،والتي صدّعت رؤوسنا وهي تك ّر ُر هذه
المقوالت عاليا ً وتر ّد ُد األسطوانة المشروخة نفسها
التي تردّدها من ُذ أكثر من ثالث سنوات ،ولم نر لهذه

أي منجز قابل للتطبيق على أرض الواقع،
الحكومة ّ
بل على العكس ،أثبتت أنها غير ق��ادرة على إدارة
المرحلة.
��ب ج��م��اع��ي م���ن ك���� ّل أف�����راد الشعب
ه��ن��اك م��ط��ل ٌ
ّ
وبغض النظر عن التقارير الدولية ،يتمث ُل
األردني،
بمحاكمة الفاسدين والمفسدين والمتو ّرطين في
قضايا عطاء المطار وأراض��ي معان وسكن كريم
وشركات البوتاس واالتصاالت وأمنية والفوسفات
والكهرباء واالسمنت وميناء العقبة وأمانة ع ّمان
والبلديات والملكية األردن��ي��ة ،وبيع مبنى مديرية
التنمية االجتماعية ،وصفقات دبي كابيتال ،وعطاء
مصفاة البترول ،وشركة توليد الكهرباء وكهرباء
إرب�����د ،وف��ض��ائ��ح االس��ت��ث��م��ار وأراض������ي الديسي
والجفر ،وحصص الحكومة من األسهم في ك ّل من
بنك األسكان وبنك القاهرة ـ ع ّمان  ،وبنك الصادرات
والتمويل ،وبنك اإلنماء الصناعي وأراضي األغوار،
رب البندورة في األغوار ،واأللبان األردنية
ومصنع ّ
وال��ب��ت��راء ل��ل��ن��ق��ل ،واألج�����واخ األردن���ي���ة ،والدباغة
األردن���ي���ة وال���خ���زف األردن���ي���ة ،وال��ع��رب��ي��ة الدولية
ل��ل��ف��ن��ادق ،واألردن���ي���ة لتجهيز ال���دواج���ن ومصانع
الورق والكرتون ،والمؤسسة الصحافية األردنية،
والكازينو ومؤسسة سكة حديد العقبة ،وقضايا
المخدرات ،والرشى ،والعطاءات الحكومية ،والفساد
اإلدراي ،والتنفيع ،واستغالل الوظيفة العا ّمة إلخ...
ملفات ال��ف��س��اد أع�ل�اه وغ��ي��ره��ا الكثير ه��ي التي
ح ّطمت مستقبل الشباب األردن��ي ال��ذي بات اليوم
ُ
يعيش حالة من االغتراب عن مجتمعه ووطنه األم،
وذلك نتيجة ارتباطه بمتغيرات وإف��رازات المجتمع
الذي ينشأ فيه ،وك ّل ذلك بسبب سياسات اإلفساد
وال��ف��س��اد  ،وال ت��زال أزم��ة البطالة تالحق ُه ف��ي ك ّل
مكان وهو عاجز عن توفير لقمة العيش والمسكن
كي يتزوج أو على األق ّل أن يؤ ّمن قوت يومه ،وهذا
سبب ك��اف ل��زي��ادة الشعور باالغتراب
على األق�� ّل
ٌ
داخل الوطن وفي البيئة المجتمعية الحاضنة لهؤالء
الشباب ،في ظ ّل عدم حدوث أي تغيير حقيقي في
ظروفهم االقتصادية وأحوالهم المعيشية ،وا ّتساع
المسافة بينهم وبين خطط المسؤولين الفاسدين.
ل��ق��د أف����رزت ق��ض��اي��ا ال��ف��س��اد واإلف���س���اد ظواهر
خطيرة في صفوف فئات عدّة من المجتمع األردني،
وهنا تبرز ظاهرة اإلحباط والقبول به لدى الشباب،
وه��ي أخطر ما يمكن أن يواجه ُه المجتمع ،نتيجة
إف��رازات الواقع ال ُمعاش وتراكم الكبت الذي أصبح
مر ّكبا ً ومعقدا ً للغاية في ظ ّل انخفاض العامل الديني
ال��ذي يعم ُل على تحصين المجتمع ،ويح ّوله إلى
ق ّوة ممانعة ترفض الفشل ،فقد انتشرت بين الكثير
من الشباب األردن���ي ،حالة اإلحباط ج�� ّراء البطالة
والفقر وع��دم االستقرار النفسي ،فال يج ُد بعض ُه
وسيلة للخالص إلاّ بإلقاء نفسه في النار ،ويسهم
في ذلك الفراغ الروحي ،ونحن نشهد اليوم حالة
غير طبيعية ،بانتشار أفكار التطرف وانتشار آفة
المخدرات بين الشباب ،ولنقس على هذه الظاهرة
ظواهر أخرى (عنف مجتمعي ،عنف جامعي ،ازدياد
ح��االت االنتحار ،األزم��ات األخالقية) وغيرها من
األزمات التي تنخر بنية المجتمع األردني ،خصوصا ً
فئة الشباب ،والفضل في ك ّل ذلك يعود إلى سياسة
ّ
وحطموا مستقبل
الفاسدين وال ُمفسدين الذين قتلوا
الشباب األردني.
خ��ت��ام��اً ،على بعض أق��ط��اب ال��ن��ظ��ام األردن����ي أن
يعوا جيّداً ،أنّ أي حديث يتم اليوم هدف ُه المستقبلي
ال��س��م��اح ب��ع��ودة وت��ب��رئ��ة الفاسدين وع��ودت��ه��م إلى
الصف األول بناء على تقارير دول��ي��ة «ال نعلم ما
ٌ
حديث مرفوض
مدى صحتها ومصداقيتها « ،هو
من غالبية الشعب األردن��ي ،فالفاسد مكانه الوحيد
أقبية السجون وأعواد المشانق ،وعلى بعض أقطاب
النظام األردن��ي أنّ يدركوا بشك ٍل كامل أنّ الدولة
تعيش اليوم بك ّل مكوناتها وضعا ً خطيرا ً
ُ
األردنية
ج ّدا ً وظواهر اليمكن أن ُيسكت عنها ،ألنّ السكوت
عنها في ه��ذه المرحلة ،خطيئ ٌة وجريم ٌة كبرى ال
ُتغتفر في ح��قّ األردن وشبابه ومجتمعه وأرضه
ومستقبله ،وعلى بعض أقطاب النظام األردن��ي أن
يعلموا أنّ هذا الشعب الطامح إلى مستقب ٍل أفضل
وإل��ى حقوق تضم ُن له كرامته في وطنه ،وتجعل ُه
يشعر باألمان المعيشي الدائم ،الطامح حين يعبّر عن
رأيه ،سواء كان مع أو ض ّد بأن يحترم رأيهُ ،وحين
بحق من حقوقه المسلوبة ،أن ُيعطى حقوقه،
يطالب ٍ
ُ
فهو ال يطلب الكثير وما يريده فقط هو أن يتم احتواء
مشاكله وأف��ك��اره ،ومساعدته على تنمية قراراته،
وتلبية مطالبه ،ال تعنيه بالمطلق ك ّل هذه التقارير
الدولية ،ألنه يعيش على أرض الحدث ويعرف ك ّل ما
يجري في وطنه سواء أكان فوق الطاولة أو تحتها،
ورغ��م ك�� ّل ذل��ك ما زال الشعب األردن���ي بمجموعه
في خندق الدولة ونظامها ،لكننا ،لألسف ،نرى أنّ
بعض دوائر صنع القرار في النظام األردني ،بدأت
ٍ
طيف
تسعى إلى توسيع اله ّوة والفجوة بينه وبين
واس���ع م��ن أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ،وه���ذه ظ��اه��ر ٌة ومشكلة
خطيرة ،تستدعي وقفة تأمل مرحلية ومستقبلية
من قبل النظام األردني ،ألنّ الوقت ليس في صالح
أحد ،ولك ّل بداية نهاية ...فا ّتعظوا يا أولي األلباب.
* كاتب وناشط سياسي ــ األردن
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�سالم ير�أ�س اجتماع ًا تح�ضيري ًا لم�ؤتمر لندن
وكاغ تزور مخيّمات النازحين في البقاع
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
في ال��س��راي الحكومية ،اجتماعا ً
تحضيريا ً ض ّم ممثلين عن الدول
والمنظمات وال��ه��ي��ئ��ات المنظمة
لمؤتمر «مساعدة سورية والمنطقة»
ح��ول النازحين السوريين ،الذي
تستضيفه العاصمة البريطانية في
الرابع من الشهر الحالي.
حضر االج��ت��م��اع وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
سفيرة االتحاد األوروبي في لبنان
كريستينا الس��ن ،سفير بريطانيا
ه��ي��وغ��و ش���ورت���ر ،سفير ألمانيا
مارتن ه��وت ،سفير ال��ن��روج بيتر
سمبني ،المنسق المقيم ألنشطة
االم��م المتحدة ومنسق ال��ش��ؤون
االنسانية فيليب الزاريني وحنين
السيد ممثلة المدير االقليمي للبنك
الدولي.
م��ن جهة أخ���رى ،زارت منسقة
األم��م المتحدة في لبنان سيغريد
كاغ منطقة البقاع أمس وجالت في
مخيمات النازحين السوريين في
البقاعين األوسط والغربي يرافقها
وفد من موظفي األمم المتحدة الكبار
ّ
واطلعت على أوض��اع
في بيروت
هذه المخيمات وحاجات النازحين.
ثم عقدت لقاء مع النواب :جمال
ال��ج��راح ،ج���وزف م��ع��ل��وف ،إيلي
ماروني وشانت جنجنيان في فندق
«ق��ادري الكبير» في زحلة ،جرى
خالله ت��داول «أوض���اع النازحين
السوريين في مخيماتهم بين سهل
زحلة والبقاع الغربي ،واألوض��اع
المأسوية التي يعانونها ،خصوصا ً
في فصل الشتاء ،والضغط الكبير
ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة التحتية للبلدات
المجاورة لهذه المخيمات وضرورة
المساعدات والدعم المادي لهم في
سبيل توفير الخدمات».
وأوض���ح���ت ك����اغ أنّ ل��ق��اءه��ا
والنواب هو «لالستماع منهم إلى
ما تعانيه منطقتهم ج��راء النزوح
ال��س��وري الكثيف إل��ي��ه��ا لكونها
منطقة حدودية ،خصوصا ً أنّ األمم
المتحدة ف��ي ص��دد زي���ادة الدعم
المالي ل��دول ج��وار سورية ومنها
لبنان ومساعدة الالجئين والدولة
اللبنانية وإداراتها المحلية وتوفير
مساعدات حياتية وغذائية وتجهيز
المخيمات بك ّل حاجاتها».
من جهة أخرى ،أكد وزير العمل

وعن فرص الح ّل السياسي في
سورية ،قال شورتر« :هناك عملية
سياسية تحصل اآلن ،وقد يكون
ه��ذا المسار األفضل إلتمام الح ّل
السياسي منذ خمس سنوات حتى
اليوم ،ونريد إعطاء هذه الفرصة
أف��ض��ل ال��ج��ه��ود إلن��ج��اح��ه��ا ،ألنه
في النهاية ال ب � ّد أن يكون الح ّل
سياسياً».
وعما إذا كـان المجتمـع الدولـي
يهـدف م��ن خـالل المؤتمـر إلـى
منـع تدفق النازحين إلى أوروبا،
ق���ال السفير ال��ب��ري��ط��ان��ـ��ي« :إنّ
اهتمام بريطانيا ب��األزم��ة ليس
ج��دي��دا ً أو مفاجئاً ،بل يعود إلى
بدايـة األزم��ـ��ـ��ة ع��ام  .2011لقد
ق��ام��ت المملكة ال��م��ت��ح��دة بدعم
الدول في المنطقـة منذ بدء األزمة،
وه��ي ثاني أكبر ال���دول المانحة
الثنائية بعد الواليـات المتحـدة
األميـركيـة».
سالم مترئسا ً االجتماع في السراي
سجعان قزي «أنّ ربط المساعدات
الدولية بتأمين العمل للنازحين
قضية أساسية بالنسبة للشعب
اللبناني ال��ذي يعاني من البطالة
بنسبة  25في المئة ومنهم  36في
المئة في عمر الشباب».
وق��ال قزي في تصريح للوكالة
الوطنية لإلعالم« :اإلخوة السوريون
م��وج��ودون ف��ي س��وق ال��ع��م��ل في
لبنان من دون م ّنة من أحد ،ال من
العرب أو الغرب أو الشرق أو األمم
المتحدة أو المنظمات الدولية .نحن
بحاجة إليهم ،وعلينا أن نعطيهم
إج��ازات العمل في القطاعات التي
ي��ع��م��ل��ون ب��ه��ا ،ل��ك��ن أن يشترط
المجتمع الدولي ودول المانحين
في لندن إعطاء المساعدات للبنان
شرط قبوله إدخ��ال النازحين إلى
سوق العمل فهذا أمر نحن نرفضه.
ف��ب��دال ً م��ن أن ت��أت��ي ال��م��س��اع��دات
إل��ى لبنان ألن��ه استقبل مليونا ً
وسبعمئة أل��ف س���وري ،رغ��م ك ّل
مشاكله ،ينادي المجتمع الدولي
بعدم إعطاء المساعدات إال إذا ت ّم
إدخال النازحين إلى سوق العمل».
ض���اف« :ب��ع��د سنة أو سنتين
سيقولون لن نقدم المساعدات إال
إذا ت ّم توطين النازحين .علينا قطع

حكيم يلتقي عبداللهيان ويبحث
مع م�س�ؤولين �إيرانيين �ش�ؤون ًا اقت�صادية
ترأس وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم الوفد اللبناني في اجتماع
اللجنة االقتصادية المشتركة اللبنانية ـ اإليرانية ،حيث جرى البحث مع
رئيس الجانب اإليراني في اللجنة االقتصادية وزير المواصالت وبناء
المدن الدكتور عباس آخوندي في مواضيع عديدة ،أهمها تسهيل النقل
البحري والجوي والبري بين لبنان وإي��ران لتفعيل وتسهيل التبادل
التجاري.
وتطرق الجانبان إلى موضوع القطاع المصرفي وتبادل الخبرات ،ال
سيما في مجال األمن المالي العالمي وإدارة المخاطر .كما تباحثا في
قطاع السياحة ال سيما السياحة الخدماتية والطبية والدينية ،إذ توافق
الطرفان على أهمية تطوير هذا الموضوع وتفعيل اإلتفاقيات التي كانت
عالقة.
كما التقى حكيم مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية
واألفريقية السيد حسين أمير عبد اللهيان ،وعرضا األوضاع اإلقتصادية
والسياسية في ظل الوضع الراهن في المنطقة.
وتطرقا إلى «ضرورة إجراء االستحقاق الرئاسي النعكاسه اإليجابي
على االقتصاد اللبناني ،واألم��ن واالستقرار في لبنان» .كما تحدث
الجانبان عن مواضيع مشتركة تهم البلدين.

االتحاد الوطني للنقابات :نرف�ض
�أي زيادة على �ضريبة المحروقات
حذر االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان،
من «إقدام الدولة على فرض أي ضريبة على سعر البنزين والمحروقات
من أجل تمويل الصفقات والسرقات ألطراف السلطة ،تحت عنوان تمويل
ترحيل النفايات وغيرها».
وأض��اف« :إنّ هذه السياسات المتبعة من قبل السلطة المسيطرة
على البالد ،والتي مازالت تعمل تحت أمرة ونهج الحكومات المتعاقبة،
والتفكير بإفقار وتشريد الشعب اللبناني».
وطالب «السلطة بتخفيض األسعار على أساس انخفاض أسعار النفط
واليورو ،بدءا ً من إعادة وزن ربطة الخبز إلى  1500غرام ،وإعادة سعر
النقل إلى  1000ليرة لبنانية ،وتخفيض اشتراكات المولدات ،وتخفيض
تعرفة الهاتف الخليوي بنوعيه:الثابت والبطاقة مسبقة الدفع ،والدواء
واالستشفاء ،وب��دل إيجارات السكن وإع��ادة النظر في كافة األسعار،
وااللتزامات التي سبق وتم تلزيمها على سعر النفط المرتفع وسعر
اليورو».
وح��ذر من «أي خطوة في ه��ذا المجال ،كما رف��ض أي ضريبة على
المحروقات ألي سبب من األسباب».

(داالتي ونهرا)
الطريق أمام هذا األمر منذ البداية.
لسنا بحاجة ألن يتوسط المجتمع
الدولي لتوظيف السوريين الذين
يعملون في لبنان منذ عقود وعقود.
أه�لاً وس��ه�لاً ب��ه��م ،ووزارة العمل
تعطيهم إجازات العمل بكل ترحاب
في القطاعات التي تحتاج إلى اليد
العاملة السورية ،ولكن موضوع
النازحين موضوع خ��اص .فبدال ً
من أن يبحث المجتمع الدولي في
كيفية توظيف النازحين السورين
ف��ي لبنان األح���رى ب��ه أن يبحث
ف��ي وض��ع برنامج إلع��ادت��ه��م إلى
سورية ،وعلى الحكومة اللبنانية
أن تكون متيقظة».
وأكد قزي «أنّ سياسة العمل في
لبنان ترسمها وزارة العمل تحديدا ً
وليس أي وزارة أخ��رى ،ال وزارة
الخارجية وال رئاسة الحكومة وهذا
أمر واض��ح .كما أنّ على الحكومة
اللبنانية أن تتخذ الموقف الذي
يفرضه مثل ه��ذا التدبير الدولي.
ن��ح��ن ح��ت��ى اآلن ن��ق��ول ل��ن نعيد
النازحين السوريين بل يجب أن
ُنعيد النظر في هذا القرار».

شورتر يلتقي اإلعالميين

وف��ي مق ّر السفارة البريطانية

في بيروت ،اجتمع سفير بريطانيا
هيوغو شورتر إلى الوفد اإلعالمي
إل���ى م��ؤت��م��ر «م��س��اع��دة س��وري��ة
والمنطقة» ال��ذي سيعقد بعد غد
الخميس في العاصمة البريطانية
لندن.
وت��ن��اول ال��ح��وار ب��ي��ن ش��ورت��ر
وأعضاء الوفد األه��داف الرئيسية
من انعقاد المؤتمر وملف النزوح
السوري.
وردا ً على س���ؤال ع��ن مخاوف
اللبنانيين من توطين النازحين
السوريين ،ق��ال ش��ورت��ر« :أتفهم
هذه المخاوف ،لكنّ هدف المؤتمر
هو مساعدة النازحين السوريين
في المنطقة إل��ى حين تمكنهم من
ال��ع��ودة بأمان إل��ى بالدهم عندما
تصبح الظروف مؤاتية ،والحؤول
دون توطينهم الدائم .وهذه ستكون
رسالة واضحة من المشاركين في
مؤتمر لندن».
وأك��د أنه «إل��ى حين تمكنهم من
العودة إلى بالدهم ،هناك شراكة
طويلة األم���د بين لبنان وال���دول
المانحة لتأمين الفرص االقتصادية
والتعليم لالجئين والمجتمعات
المضيفة واالستجابة لحاجاتهم
اإلنسانية».

مؤسسة عامل
ّ

وي��ش��ارك ال��دك��ت��ور ك��ام��ل مهنا
رئ��ي��س م��ؤس��س��ة ع��ام��ل ال��دول��ي��ة
والمنسق العام لتجمع الهيئات
األهلية التطوعية في لبنان ،في
مؤتمر المانحين الدوليين في لندن
والذي سيتخلله اجتماع مع ممثلي
منظمات المجتمع المدني في 3
شباط واجتماعا ً مع الحكومات في
اليوم التالي.
وسيلقي مهنا خ�لال المؤتمر
يطالب فيها بالسعي إليجاد ح ّل
سياسي لألزمة السورية ،والتزام
الدول بدعم النازحين والتضامن
معهم عبر فتح الحدود ،وتوظيف
األم���وال الممنوحة في حمايتهم
ودع��م��ه��م ب���دال ً م��ن ص��رف��ه��ا على
األمور اإلدارية ،واالنتقال من نهج
الطوارئ إلى التنمية الذي بدأت
عامل بتنفيذه مع النازحين منذ
سنوات.
كما سيشرح مهنا حول ظروف
الكارثة التي يترقبها لبنان المثقل
بأزماته منذ  5سنوات في حال لم
تتم مساعدته دوليا لتحمل هذا
العبء  ،حيث يحتضن أكثر من
ثلث سكانه نازحين أي مليون
ونصف نازح مسجل فيما ترفض
أوروب��ا وبما يتنافى مع قوانينها
استقبال النازحين.

عر�ض مع فتحعلي مجاالت التعاون في المجال ال�صناعي

مبرر للتل ّك�ؤ
الحاج ح�سن :لم يعد هناك �أي ِّ
استقبل وزي��ر الصناعة الدكتور
حسين الحاج حسن ،في مكتبه في
ال��وزارة ،السفير اإليراني في لبنان
محمد فتحعلي الذي قال بعد اللقاء:
«تحدثنا عن التطورات في المنطقة
وعن العالقات الثنائية ،ال سيما في
مجال الصناعة .ونحن نعتقد أنّ رفع
العقوبات الظالمة عن إيران ،سيفتح
صفحة جديدة في المنطقة وعلينا
أن نستفيد من هذه األج��واء ونحن
نعمل على أن تكون اآلفاق إيجابية
بين بلدينا في هذا المجال».
أضاف« :استنادا ً إلى وجود مزايا
تفاضلية بين البلدين ،يمكن أن
نستفيد لتمكين وتعزيز العالقات
م���ع ل��ب��ن��ان ال��ش��ق��ي��ق .ون���أم���ل أن
يكون النعقاد اللجنة االقتصادية
المشتركة ف��ي إي���ران خ��ط��وة إلى
األم���ام لتكريس وتعزيز عالقاتنا
االقتصادية مع لبنان الشقيق».
وقال الحاج حسن ،بدوره« :نحن
معنيون كلبنانيين من خالل رؤية
مصالحنا اللبنانية ،االقتصادية
والسياسية ،أن نطور عالقاتنا مع
الجمهورية اإلسالمية ،خصوصا ً
بعد إزالة العقوبات الظالمة التي
كانت مفروضة على إي��ران .هناك

الحاج حسن مستقبالً السفير اإليراني
إذا ً ض����رورة لتطوير ال��ع�لاق��ات
على ك ّل المستويات االقتصادية
وال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة .ولقد
شاهدنا أن الرئيس اإليراني حسن
روحاني وقع اتفاقيات مع الرئيس
الصيني بأربع مئة مليار دوالر،
ومع الرئيسين اإليطالي والفرنسي
بعشرات مليارات الدوالرات ،فلماذا
ال يوقع لبنان اتفاقيات لالستثمار
والتجارة المتبادلة».
وتابع« :إذا كانت الصين وألمانيا

وفرنسا وإيطاليا وقعت االتفاقات
مع إيران ،يفترض أن يكون للبنان
دور في تنمية العالقات ول��م يعد
هناك من أي مب ِّرر للتلكؤ في هذا
الموضوع».
وقال« :اتفقنا على أن أقوم بزيارة
م��ع وف���د م��ن جمعية الصناعيين
ورج��ال األعمال إلى طهران .وهناك
محادثات وتحضيرات بدأناها على
هذا الصعيد خالل زيارة وزير الصحة
اإليراني األخيرة إلى لبنان».

ن�سنا�س يلتقي الخبراء الم�شاركين في درا�سة
«لبنان طريق النهو�ض االقت�صادي االجتماعي»

زخّ ور :لو�ضع حدّ للفو�ضى الناتجة عن قانون الإيجارات
دعا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون اإليجارات
المحامي أدي��ب زخ��ور إل��ى «تعاون السلطتين التشريعية
والقضائية لوضع ح ّد للفوضى الناتجة عن قانون اإليجارات
الذي أبطله المجلس الدستوري والذي ينعكس سلبا ً وضررا ً
على المواطنين وأدخلهم بنزاعات قضائية وكبدهم مصاريف
ونفقات من خبراء وتبليغات وأتعاب ال قدرة على المواطنين
على تحملها بقانون اعترف الجميع بتعقيداته وبعدم قابليته
للتطبيق وبعدم نفاذه».
ولفت زخور في بيان ،إلى أنه «صدر عن حضرة القاضي
المنفرد المدني الناظر بقضايا اإليجارات غرفة الرئيسة فاطمة
جوني ،ق��رار بتاريخ  2016/1/29بينت فيه عدم سريان
اإلن���ذارات المرسلة ال��ى المستأجرين بدفع ب��دالت اإليجار
وعدم مفاعيلها المسقطة لإليجار وذلك لتوفر عناصر النزاع
الجدي ،وب��ررت للمستأجر حقه بعدم دفع البدالت لتباين
اآلراء القانونية والقضائية في فهم وتفسير القانون وفي
الضياع المتعلق بقابلية القانون للتطبيق وبنفاذه ،والذي
يخلق الشك في ذهن المواطنين حول توجب دفع الزيادات

عل ب��دالت اإليجار ويبرر عدم دفعه لها ،وال تعطي بالتالي
اإلنذارات مفاعيلها المسقطة ،وقد جاء في قرارها« ،وحيث أنّ
المدعى عليه ينازع في نفاذ قانون اإليجارات الجديد ويأخذ
على المدعية خطأها في تطبيق أسس احتسابها وفي مراعاة
األصول المقررة ،لذلك ،وحيث ال يخفى على أحد تباين اآلراء
الذي تشهده األوس��اط القضائية إزاء نفاذ قانون اإليجارات
الجديد وقابلية تطبيقه ،وه��ذا بح ّد ذات��ه من شأنه أن يثير
الشك في ذهن المستأجرين حول توجب الزيادات المقررة
يصح لومهم على اعتقادهم المشروع بعدم
فيه ونفاذها ،فال
ُّ
نفاذ تلك الزيادات ،بحيث ال تؤتي اإلنذارات المرسلة لهم بها
مفاعيلها المسقطة لإلجارة لتوفر عناصر النزاع الجدي».
وتابع« :وقد بينت المحكمة في حكمها األسس الحتساب
الزيادة على سبيل االستفاضة في البحث ،معللة أنه ولو سلمت
جدال ً بنفاذ القانون ،مع اإلش��ارة إلى أنها تطبق القانون في
حاالت أخرى ،شارحة الطريقة الحتساب الزيادة الطارئة على
بدل اإليجار لعلمها أنّ هنالك ضياع في فهم القانون وتباين
واضح في تفسيره من األوساط القانونية والقضائية».

وفي المقابل ،لفت نقيب مالكي العقارات واألبنية المؤجرة
ج��وزف زغيب ،في بيان ،إل��ى أنّ «األح��ك��ام وال��ق��رارات التي
تصدر عن القضاة بجميع درجاتها تقر بنفاذ القانون ،وهذه
المسألة أصبحت خلفنا ،لكننا ه��ذه المرة نوضح أنّ هذه
األحكام تتخطى مسائل االسترداد للضرورة العائلية أو الهدم،
كاألحكام التي تصدرها على سبيل المثال ال الحصر القاضية
نادين ضومط في محكمة عاليه المدنية ،ومنها الفقرة الحكمية
بدعوى رقم  2015/1439والتي قضت بإعالن سقوط الحق
بالتمديد للمدعى عليه سندا ألحكام الفقرة «واو» من المادة
 34من قانون اإليجارات الجديد الصادر بتاريخ 2014/5/8
وإلزامه بتسليم المأجور شاغرا ً من أي شاغل ،وبالتالي فال
صحة لما ينشره بعض المحامين المستأجرين بأنّ مواد من
 7إلى  37معطلة وبالتالي فكيف تصدر هذه األحكام عن قضاة
اإليجارات؟ هل وفق قانون أبطل؟ وهل أنّ قضاة اإليجارات
يخالفون الدستور؟ وه��ل أنّ المحامي زخ��ور على صواب
وجميع القضاة على خطأ؟ سؤال برسم الرأي العام ورجال
القانون».

نسناس والخبراء المشاركون في الدراسة
استضاف رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
روجيه نسناس الخبراء االقتصاديين واالختصاصيين
الذين يساهمون معه في «لبنان ـ طريق النهوض
االقتصادي واالجتماعي» إلى مأدبة غداء وشكرهم على
جهودهم ،خصوصا ً أنّ هذه الدراسة هي قيد التنقيح
النهائي قبل أن يطلقها قريباً.
وأكد نسناس خالل اللقاء «أهمية هذه الدراسة التي
تأتي في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ،وستكون
م��ش��روع ح���وار م��ع الهيئات االق��ت��ص��ادي��ة والمهنية

واالتحادات النقابية ومختلف شرائح المجتمع المدني
والخبراء واألكاديميين والدولة ،ضمن إطار التكامل
اإلنمائي والتكافل االجتماعي».
يشارك في الدراسة :أنطوان مسره ،غ��ازي وزني،
ناصر حطيط ،سميح جحا ،مازن سويد ،روجيه ملكي،
كمال حمدان ،سمير نصر ،منير خرما وروجيه خياط،
وبالتعاون مع زي��اد ب��ارود ،زي��اد حايك ،هيثم عمر،
مروان اسكندر ،توفيق كسبار ،سمير أبي اللمع وكميل
منسى.

