4

السنة السابعة  /اخلميس  4 /شباط  / 2016العــدد 1997
Seventh year / Thursday / 4 February 2016 / Issue No. 1997

اقت�صاد

في المرفق العام...

اياد عويكة
يدور القانون اإلداري وجودا ً وعدما ً مع المرفق العام ،فالمرفق العام هو
أساس ومب ّرر وجود القانون اإلداري ،ويُقصد بالمرفق العام ك ّل نشاط تقوم به
هيئة عامة يهدف إلى إشباع حاجة تتعلق بالمصلحة العامة ،فالعنصر الرئيس
في تعريف المرفق هو تعلق الحاجة ال ُمراد إشباعها بالمصلحة العامة ،فإذا ما
يحس بها المجموع (الشعب) وال يستطيع
اعترفت الدولة بأنّ حاجة عامة
ّ
النشاط الفردي تحقيقها ،وتو ّلت هي نشاط السعي إليها وتوفيرها ،فإنّ هذا
النشاط يكون مرفقا ً عاماً ،مثال على ذلك أعمال الشرطة ،الدفاع الوطني ،السكك
الحديدية ،التمثيل الديبلوماسي ،التعليم ،الصحة إلخ...
إذا ً إنّ عنصر الحاجة العامة أو المصلحة العامة هو الذي يميّز المرافق العامة
عن المشروعات الخاصة لإلدارة ،وال ينتفي عنصر الحاجة العامة أو المصلحة
العامة نهائيا ً إذا جعلت اإلدارة إشباع هذه الحاجات العامة نظير رسم يدفعه
األف��راد ،كما ال يتح ّول المرفق العام إذا حقق أرباحا ً ليصبح مشروعا ً خاصا ً
لإلدارة ،كمرفق المياه والكهرباء.

تعريف المرفق العام

جاء في «ويكيبيديا» في تعريف المرفق العام( :)1يأتيه ك ّل مشروع يهدف إلى
تحقيق المصلحة العامة بحيث يظ ّل أثناء نشاطه خاضعا ً للسلطة التي أنشأته
أو من ينوب عنها ،وعليه فإنّ مواصفاته تتلخص في المشروع ثم في المصلحة
العامة ثم في النية في كونه مرفقا ً عمومياً ،ثم الخضوع للسلطة الوصائية.
ويأخذ المرفق العام أشكاال ً عدة كالمرافق المركزية والمؤسسات العمومية ثم
الشركات العمومية ثم الشركات الخاصة ال ُمستولى عليها.
وأما تعريف المرفق العام في المصطلحات القانونية Le Service Public
فهو نشاط تمارسه جهة عامة في سبيل إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق
الصالح العام ،وبالتالي فإنّ مه ّمة المرفق العام تتمثل في تقديم خدمات للعامة
بهدف تحقيق النفع العام ،ولطالما كان المرفق العام بطبيعة وجوده ،خدمة
للمجتمع ولمصلحة الجميع ،لذلك فمن الطبيعي أن يتساوى أمامه الجميع ومن
دون تمييز أيا ً كان سببه(.)2
وقد ع ّرفه بومار بأنه مشروع ذو نفع عام خاضع لإلدارة ويهدف إلى إشباع
حاجات عامة.
أما ديلوبادير فقال إنّ المرفق العام نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء
بحاجة ذات نفع عام.
وقد أوضح ريفرو ذلك النشاط بأنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة
ويُدار من قبل األشخاص العمومية أو األشخاص العامة أو معا ً ويتمتع ببعض
امتيازات السلطة العامة.
إذا ً ومن خالل هذه التعريفات المنهجية يتضح لنا أنّ المرفق العام هو
صورة كاملة ومثالية لعمق القانون اإلداري ويشكل قواعد انطالق أساسية
في تطبيق القانون اإلداري ويظهر ذلك جليا ً من خالل سعي الفقه والقضاء إلى
إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات
القانون اإلداري وتحديد المعيار .وليس من السهل تعريف المرفق العام ،ولع ّل
صعوبة تعريفه تعود إلى أنّ عبارة المرفق العام ُمبهمة ولها معنى عضوي
وآخر موضوعي .المعنى العضوي يُفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات
وإشباع الحاجات العامة ،ويتعلق هذا التعريف باإلدارة أو الجهاز اإلداري ،أما
المعنى الموضوعي فيتعلق بالنشاط الصادر عن اإلدارة بهدف إشباع حاجات
عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة (.)3
وعلى ذلك يمكن القول إنّ المرفق العام هو حالة السكون المنظم التي تقوم
بنشاط معين ،أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات
ِّ
بغض النظر عن الجهة التي تؤدّيه ،المميز لموضوعاته عن موضوعات
عامة،
القوانين األخرى.
وعلى ذلك كان ال ب ّد من وضع معيار ثابت ومستق ّر لتحديد أساس القانون
اإلداري ،وظهرت في هذا المجال نظريات ومعايير ،لكنها رغم تعدّدها لم تعش

طويالً إنما راح بعضها يغلب على البعض اآلخر تباعا ً واندمج بعضها بالبعض
اآلخر لس ّد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .وفي ظ ّل صراعات ومعايير
ومفاهيم كثيرة ظهر معيار المرفق العام وتبلور بدءا ً من الربع األخير من القرن
التاسع عشر ،وأصبح الفكرة األساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس
الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع ،كأساس للقانون اإلداري ومعيار الختصاص
القضاء اإلداري.
وعليه فإنّ المرفق العام هو النشاط الذي تتواله الدولة أو األشخاص العامة
األخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها
وذلك إلشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقا ً للصالح العام(.)4

عناصر المرفق العام

يتضح لنا بعد دراستنا لمعنى المرفق العام وعالقته العضوية بالقانون
اإلداري أنّ هناك ثالثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة
المرفق العام ويعود العنصر األول إلى الهدف ال ُموكل إلى المرفق الذي يقوم
بالنشاط والثاني ارتباط المشروع باإلدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيرا ً
استخدام امتيازات السلطة العامة.
أوال ً  :عنصر الهدف
()5
استهداف الشأن العام
ال ب ّد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع
حاجات األفراد أو تقديم خدمة عامة ،وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية
كم ّد األفراد بالمياه والكهرباء ،أو معنوية كتوفير األمن والعدل للمواطنين.
وعلى ذلك يع ُّد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام
عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين
هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام ،ومع ذلك فإنّ تحقيق بعض
المرافق العامة للربح ال يعني حتما ً فقدها صفة المرفق العام ،طالما أنّ هدفها
الرئيس ليس تحقيق الربح ،وإنما تحقيق النفع العام كما أنّ تحصيل بعض
المرافق عوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين ،كما هو الحال
بالنسبة إلى مرفق الكهرباء والقضاء ،ال يعني أنه يسعى إلى كسب عوائد مالية
بقدر ما يع ّد وسيلة لتوزيع األعباء العامة على ك ّل المواطنين.
ثانياً :عنصر اإلدارة
تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام
منظما ً من جانب اإلدارة وموضوعا ً تحت إشرافها ورقابتها ،وخاضعا ً لتوجيهها
لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة وإذا
عهدت اإلدارة إلى أحد األشخاص المعنوية العامة بإدارة المرافق ،فإنّ هذا ال
يعني تخليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من حيث تحقيقه للمصلحة
العامة وإشباع الحاجات العامة لألفراد ،واألمر نفسه إذا أصبحت اإلدارة في
النص على إخضاع
يد هيئة خاصة بمقتضيات المصلحة العامة تقتضي
ّ
هذه الهيئة الخاصة كاملة فال نكون أمام مرفق عام ،مع أنّ هناك جانبا ً من
الفقه تؤيده بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى أنّ هناك ما يمكن
تسميته بالمرافق العامة الفعلية ،وتخضع لبعض أحكام المرافق العامة ،ألنّ
هذا االتجاه يتعارض والمستق ّر في مبادئ وأحكام القانون اإلداري التي تقضي
نص يُخوِّل اإلدارة إنشاء المرافق العامة.
بضرورة وجود ّ
ثالثاً :وجود امتيازات السلطة العامة
(وجوب اضطالع السلطة العامة به)
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة ال ُمكلفة ب��إدارة المرفق العام
بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تالئم الطبيعة الخاصة للنظام
القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
ويعتبر هذا الركن من أهم أركان المرفق العام ،ألنه العنصر المميز له عن
المشروعات الخاصة بشكل رئيسي ،وذلك ألنّ الركنين السابقين يمكن أن
يتوافرا للمرافق العامة وللمشاريع الخاصة على ح ّد سواء ،فكثير من المشاريع
الخاصة تهدف إلى تحقيق النفع العام شأنها في ذلك شأن المرافق العامة،
ولكن تسمى تمييزا ً لها بالمشروعات الخاصة ذات النفع العام.

الم�شنوق :كيف يقبل الأهالي بحرق النفايات
ويعتر�ضون على �إن�شاء مطمر �صحي؟
رعى وزير البيئة محمد المشنوق
اف��ت��ت��اح ج��ل��س��ة م��ن��اق��ش��ة تتعلق
ب��إدارة النفايات الخطرة في القطاع
ال��ص��ن��اع��ي ف��ي ف��ن��دق «موفنبيك»
ـ ب���ي���روت ،ف���ي ح���ض���ور ممثلين
ع��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��خ��اص وال��ع��ام
والجامعات والشركات االستشارية
وناشطين بيئيين ،وتخلل الجلسة
عرض لدراسة وزارة البيئة المتعلقة
ب��إدارة النفايات الخطرة في لبنان
وعرض اإلطار القانوني ،إضافة إلى
البحث في التجارب الوطنية ونقاش
في الخطوات المستقبلية.
وفي كلمة ألقاها خالل الجلسة قال
المشنوق« :أثيرت منذ فترة مسألة
النفايات الخطرة المشعّ ة ،واتصلت
بنا حينها وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة
لمعالجة ه��ذا ال��م��وض��وع ،وطبعا ً
ُوضعت تحت حراسة الجيش وفي
مكان آمن بيئيا ً وصحياً ،وطرحت
عملية ترحيلها حيث هناك قوانين
دول��ي��ة ت��رع��ى ه��ذه االم���ور وعلينا
اإلنسجام مع هذه القوانين الدولية،
هذا في القضايا الكبرى .أما في مسألة
النفايات الطبية فعلينا الوصول
إلى نظام متكامل فيها بحيث ننهي
فيه كليا ً مسألة النفايات العادية
ونعالج فيه النفايات الطبية الخطرة
وأن نجد لها أيضا ً سبيالً إلخراجها
من أي��دي التالعب على األرض وأال
يكون هناك مجال ل��خ��داع الناس،
وأن تقدم المستشفيات النفايات
الطبية كافة من دون استثناء وأال
يتم تهريب نصف النفايات العادية
بحيث ال نعثر على أطراف إنسانية
في كسروان كما بلغنا».
وسأل« :هل هناك ما نستطيع أن
نقوم به لمكافحة التل ّوث الصناعي؟
وأعطي مثالً التل ّوث الصناعي في
قطاع الكهرباء حيث باتت المح ّوالت
الكهربائية قديمة ونعمل حاليا ً
م��ع مؤسسة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ،على
تغيير المح ّوالت وهي تكلّف ماليين
ال���دوالرات ،إنما ال يجوز االستمرار
ف��ي األم���ر وت��ع��ري��ض ال��ن��اس لهذه
الكمية من الخطر البيئي .وما ينطبق
على هذا األمر ينطبق على المحارق،
أنا لست هاويا ً لموضوع المحارق
لكنّ التفكك الحراري هو أحد أجزاء

قدّم ثالثة مطامر صحية بموجب عمل
يتضمن تخفيف حجم النفايات والفرز
والتدوير والتسبيخ بحيث ال يبقى في
النهاية إال العوادم حيث ال مشكلة في
وضعه في أي مطمر صحي بدل ألف
مكبٍّ عشوائي حالياً».
وح���� ّي����ا ال���م���ش���ن���وق «ج��م��ع��ي��ة
الصناعيين على تعاونها» ،كما حيّا
مصرف لبنان والبنك الدولي واتحاد
المصارف «على دع��م المؤسسات
الصناعية من خالل تأمين قروض
ميسرة بفائدة تصل نسبتها إلى
ّ
الصفر في المئة لتمويل االستثمارات
البيئية الالزمة ،استنادا ً إلى دراسات
التدقيق البيئي التي يجري تمويلها
م��ن ال�����وزارة م��ن دون أي مقابل.
ه��ذا ه��و بشكل مختصر م��ا يقدّمه
م��ش��روع مكافحة ال��ت��ل � ّوث البيئي
ف��ي لبنانLEPAP Lebanon
Environmental Pollution
 Abatement Projectوال��ذي
نن ّفذه بتمويل م��ن م��ص��رف لبنان
وال��ب��ن��ك ال��دول��ي ووك��ال��ة التعاون
اإليطالي».
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ال��ت��ق��ى وزي��ر
البيئة ف��ي مكتبه ال��وزي��ر السابق
فاروق البربير وعرض معه األوضاع
العامة.

ّ
ال�ضمان يُنذر م�ست�شفى الجامعة الأميركية
وجهت إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
إنذارا ً أخيرا ً إلى مستشفى الجامعة األميركية في بيروت
بتاريخ  2016/2/2تطالبها فيه التقيد بأحكام القوانين
واألنظمة المرعية اإلجراء ،ال سيما االتفاقية ال ُموقعة مع
الصندوق.
وأكد اإلنذار « ضرورة التزام مستشفى الجامعة األميركية
بالتعرفات المحددة من قبله وعدم تجاوزها وعدم تحميل

المختصة أنّ حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفق عام
عندما تجد السلطة
ّ
إلشباعها ويعجز األف��راد عن ذلك ،فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة
العامة وتنشئ المرفق العام ،حيث أنّ إنشاء المرافق العامة يتض َّمن غالبا ً
المساس بحقوق األفراد وحرياتهم العتمادها أحيانا ً على نظام االحتكار الذي
يمنع األفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم
بممارسة نشاطات معينة بحكم تم ُّتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة
وامتيازاتها التي تجعل األفراد في وضع ال يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه
المرافق .إنّ إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة من الميزانية
لمواجهة نفقات إنشائها وإدارتها ،وقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون
إنشاء المرافق بقانون أو بناء على قانون صادر عن السلطة التشريعية أي أن
تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانونا ً بإنشاء المرفق أو أن تعهد
بإنشائه إلى سلطة أو هيئة تنفيذية (السلطة التنفيذية) ،وكان هذا األسلوب
سائدا ً في فرنسا حتى عام  1958عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر
أنّ إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون ،وأصبح إنشاء
هذه المرافق من اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إال
في حدود الموافقة على االعتمادات المالية الالزمة إلنشاء المرفق ،مع ضرورة
التنبيه إلى أنّ إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوبين:
المختصة نفسها بإنشاء المرفق (معامل اإلسمنت أو
األول :أن تقوم السلطة
ّ
غيرها)...
والثاني :أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى
الملكية العامة ،كتأميمها أو تلزميها العتبارات المصلحة العامة مقابل تعويض
عادل (كشركات االتصاالت).

إلغاء المرفق العام

ُ
يملك األفراد إجبار اإلدارة على إنشاء المرافق العامة وال على االستمرار
ال
في تأدية خدماتها إذا ما قدّرت السلطة العامة أنّ إشباع الحاجات التي يقدمها
المرفق يمكن أن يتم بغير وسيلة أو العتبارات أخرى تقدرها هي وفقا ً لمتطلبات
المصلحة العامة.
والقاعدة أن يتم اإللغاء بنفس األداة التي تق ّرر بها اإلنشاء ،فالمرفق الذي ت ّم
إنشاؤه بقانون ال يتم إلغاؤه إال بالطريقة نفسها وإذا كان إنشاء المرفق بقرار
نص القانون على خالف ذلك،
من السلطة التنفيذية ،يجوز أن يُلغى بقرار إال إذا ّ
نص عليها
وعندما يتم إلغاء المرفق العام فإنّ أمواله ُتضاف إلى الجهة التي ّ
ينص على ذلك ،فإنّ أموال المرفق تضاف إلى
القانون الصادر بإلغائه ،وإن لم
ّ
أموال الشخص اإلداري الذي كان يتبعه هذا المرفق.
أما بالنسبة إلى المرافق العامة التي يُديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة
فإنّ مصير أموالها يتم تحديده من خالل معرفة مصدر هذه األموال كأن يكون
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام اإلقليمية األخرى فيتم منحها لهم ،أما إذا
كان مصدرها تبرعات األفراد والهيئات الخاصة فإنّ هذه األموال تؤول إلى أحد
المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي ت ّم إلغاؤه أو غرضا ً
مقاربا ً له ،احتراما ً إلرادة ال ُمتبرعين(.)6
في نهاية هذه الدراسة نكون قد تع ّرفنا على اإلدارة كمصطلح يعني باللغة
الالتينية (الخدمة) ،فهي إذا ً مجهودات بشرية إلنجاز أهداف محدّدة بقصد
خدمة اآلخرين ،وبالتالي فإنّ اإلدارة هي تنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة
مجموعة من األفراد داخل المنظمة إلتمام عمل معيّن بقصد تحقيق هدف معيّن.
وهذا ما يقدّم لنا تعريفا ً واضحا ً وجليا ً عن مفهوم القانون اإلداري كونه
الضامن المميّز لعمل المرفق العام وآلية االستفادة منه ،وقد كفلت الدساتير
الحرية والمساواة في استخدام المرفق العام في سبيل تحقيق الديمقراطية
االجتماعية ،من خالل تنظيم الملكية العامة على ثالثة أنواع هي:
ـ ملكية الشعب :وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت

تراجع �أ�سعار الم�شتقات النفطية
انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيه  95و 98أوكتان ،وصفيحة الديزل
أويل والمازوت األحمر  200ليرة لبنانية ،في حين تراجع سعر صفيحة الكاز
 300ليرة لبنانية وقارورة الغاز  100ليرة لبنانية.
جاء ذلك في ق��رارات أصدرها وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان ،حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على الشكل التالي:
ـ بنزين  98أوكتان  20200ليرة لبنانية.
ـ بنزين  95أوكتان  19600ليرة لبنانية.
ـ ديزل أويل للمركبات  9700ليرة لبنانية.
ـ مازوت أحمر  9500ليرة لبنانية.
ـ كاز  9700ليرة لبنانية.
ـ قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  12000ليرة لبنانية.
ـ قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما ً  14400ليرة لبنانية.
ومن المتوقع أن تشهد هذه األسعار استقرارا ً األسبوع المقبل ،خصوصا ً
أنّ سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي وصل إلى  35,80دوالرا ً أميركيا ً
وعاود االنخفاض ليصل أمس إلى  33دوالرا ً أميركياً.

�إ�ضراب ل ُع ّمال «�أوجيرو» االثنين
احتجاج ًا على عدم �صرف الرواتب

خالل جلسة المناقشة في فندق «موفنبيك»
ال���دورة التي تقوم عليها معالجة
النفايات ،ونستطيع أن نتجاوزها إذا
حققنا ك ّل الشروط األخرى وبطريقة
ذكية وفعالة ،لكن في الوقت نفسه
نستطيع أن ن��ص��ل إل���ى إش��ك��االت
بيئية إذا تجاوزنا ك � ّل ه��ذه األم��ور
وحملنا النفايات إلى محرقة هنا أو
إلى محرقة هناك .في البيئة نعمل
بيئيا ً حيث أوصلتنا السياسة إلى
خ��راب في كثير من القضايا .طلب
أن���اس ت��راخ��ي��ص للمحارق إال أنّ
القانون الرقم  444ينص على إجراء
دراس��ة تقييم األث��ر البيئي ودراس��ة
لإلنبعاثات ،وعندما تقول لهم عليكم
إجراء ك ّل ذلك ،يجيبك تريد أن تخرب
بيتنا ،ونحن نعرف أن هذه المحارق
تشبه «الوجاق» ،ونحن ال نستطيع
المغامرة ونترك هذا الموضوع ينتشر
من دون أن نضع له حداً ،وهذه اآلالت
تحتاج إلى رخص صناعية .وعندما
نطلب دراسة تقييم أثر بيئي يعتقد
الشخص أننا نعاديه ،لكننا ال نعادي
أح��دا ً بل نفتش عن مصلحة بلدنا
بيئياً ،ونستغرب كيف يقبل أهالي
ال��ق��رى بحرق النفايات ف��ي قراهم
ويعترضون على مطمر صحي؟ وهذا
حقيقي يتم في كل ضيعة وال أحد
مضطر لحرق النفايات لو أن البلد

إحداث المرفق العام

المضمونين أي مبالغ إضافية وذل��ك تحت طائلة وقف
السلفات المالية ،وصوال ً إلى فسخ العقد بصورة نهائية
في حال عدم التجاوب مع هذا اإلنذار األخير».
وذك��ر «جميع المستشفيات التقيد بقوانين وأنظمة
الصندوق وااللتزام بالتعرفات المحددة وعدم تجاوزها
وعدم تحميل المضمونين أعباء إضافية دون وجه ّ
حق».

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة لموظفي وعمال هيئة اوجيرو اجتماعا ً
طارئا ً في مقر النقابة في بيروت ،لبحث موضوع تأخير صرف الرواتب ،وأصدر
بيانا ً استنكر في مستهله «تأخير صرف الرواتب لغاية تاريخه بسبب عدم إقرار
سلفة الرواتب في مجلس الوزراء» ،مشدّدا ً على «عدم التهاون في المطالبة ،لح ّل
هذه المشكلة في أول جلسة لمجلس الوزراء ،ثم العمل على إعادة الرواتب إلى
بند المساهمة كما كان معموال ً به سابقاً».
ّ
ودعا المجلس «جميع الزمالء للتوقف عن العمل في كل المراكز يوم االثنين
بتاريخ  2016-2-8من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الثانية عشرة
بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده المجلس التنفيذي في مقر النقابة
في بئر حسن لإلعالن عن الخطوات التصعيدية التي س ُتنفذ في حال عدم إقرار
السلفة».
وتوجه المجلس التنفيذي للنقابة إلى «جميع الزمالء العاملين االستعداد
للمشاركة في التحركات التي دعت إليها النقابة اعتبارا ً من يوم األربعاء
بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس ال��وزراء ،وق��رر إبقاء جلساته مفتوحة
لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة».

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
منعقدة بصورة استثنائية
لمساهمي بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل

المراجع
1ـ الموسوعة الح ّرة ويكيبيديا وهي موسوعة ،متعدّدة
اللغات ،مبنية على اإلنترنت ،حرة المحتوى .يساهم فيها
أكثر من  7500مساهم نشط يعملون بـ 250لغة ،منها اللغة
العربية ،وتعتبر من أنشط بوابات المعرفة اإللكترونية
 2ـ أ .د .سعاد ال�ش��رق��اوي ،القانون اإلداري وتحرير
االقتصاد ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1995 ،ص،154
محمود ح��اف��ظ ،ال�م��راف��ق ال�ع��ام��ة ،دار النهضة العربية،
القاهرة1982 ،
 3ـ د .أن��ور أحمد رس�لان ـ وجيز القانون اإلداري ـ ط  4ـ
2006
 4ـ د .مصطفي أبو زيد فهمي ـ القانون اإلداري ـ الدار
الجامعية ـ ط 1992
 5ـ أ .د .ثروت البدوي .مبادئ القانون اإلداري .المجلد
األول .دار النهضة العربية ـ القاهرة .1966
 6ـ د .مازن ليلو راضي .الوجيز في القانون اإلداري ـ دار
المطبوعات الجامعية ـ االسكندرية ـ 2003

فتوح ي�ؤكد �أهمية التوا�صل
مع ال�سلطات الرقابية الأميركية
أع��رب األمين العام التحاد المصارف العربية وسام
فتوح عن تفاؤله بانعقاد مؤتمر الحوار المصرفي العربي
ـ األميركي في نيويورك في  18نيسان المقبل ،معتبرا ً أنه
«سينعكس إيجابا ً على لبنان وستكون له نتائج إيجابية
على التعاون المصرفي اللبناني األميركي».
وأك��د فتوح ،في تصريح« ،أهمية التواصل والحوار
في هذه الفترة مع السلطات الرقابية األميركية في ظل
الضغوطات التي نشهدها في المنطقة والظروف التي
يمر بها لبنان والتي تؤثر سلبا ً على أداء القطاع المصرفي
اللبناني» ،مشيرا ً إلى أنّ «هكذا منصات أو مؤتمرات أو
ح��وارات تساعد بال شك في شرح وجهات النظر وطرح
المسائل كما هي ليكون هناك تفاهم وتعاون مستقبلي
وذلك منعا ً ألي عقوبات أو قطع عالقات».
ورأى «أنّ هذا المؤتمر لديه أهمية مضاعفة ،إما لناحية
مكان انعقاده في البنك المركزي الفدرالي أو لناحية
الموضوعات المطروحة فيه» ،وقال« :يشكل المؤتمر أهمية
استراتيجية لمصارفنا العربية بشكل عام والمصارف
اللبنانية بشكل خاص ،إما من حيث انعقاده أو من حيث
القضايا المطروحة للبحث في العالقات المصرفية العربية

ـ األميركية».
وأشار فتوح إلى الضغوط التي تتعرض لها مصارفنا
اللبنانية والعربية من قبل القطاع المصرفي األميركي
والسلطات الرقابية ومن بعض البنوك التي كثرت أسئلتها
بشكل كبير وأصبحت معقدة إضافة إلى القرار الصادر عن
الكونغرس األميركي» ،مؤكدا ً أنّ «منصة الحوار العربي ـ
األميركي ستمنح لبنان الفرصة لوجود تواصل مع القطاع
المصرفي االميركي ولشرح وجهة نظرنا من العديد من
المسائل والملفات المطروحة إلى المسؤولين األميركيين،
خصوصا ً من الخزانة األميركية» .وق��ال« :ال شك أنه
ستكون هناك منصة مباشرة من مصارف لبنان لشرح
موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات
المطروحة».
وأك��د «أنّ الحضور اللبناني سيكون قويا ً في مؤتمر
الحوار المصرفي العربي ـ األميركي الذي سيشكل فرصة
لكبار المسؤولين والمصرفيين في لبنان للتواصل مع
السلطات الرقابية األميركية ،البنك المركزي الفيدرالي
أو وزارة الخزانة وأيضا ً البنوك المراسلة التي تضغط
علينا».

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب في مكتبه في
وزارة ال��زراع��ة ،وف��دا ً من اتحاد النقابات الزراعية في
لبنان.
ثم استقبل وفدا ً من نقابة الخضار والفاكهة بالمفرق
وتطرق البحث إلى مجموعة من الملفات الزراعية من
بينها «تسويق اإلنتاج الزراعي والعمليات التنظيمية
المرتبطة بالعقارات الزراعية وتحرير األرض من اإلرث
وووضع آلية دائمة لمساعدة المزارعين المتضررين».
وكان شهيب التقى نقابة أصحاب الشاحنات المبردة
وتم البحث في الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع
النقل البري.
ـ بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة األشغال
العامة والنقل والطاقة والمياه خالل جلسة عقدتها أمس
الحجار في كلف إنتاج الكيلو واط
برئاسة النائب محمد
ّ
ساعة بما فيها التشغيل ،الصيانة ،الهدر الفني والغير

يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل
بدعوة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية العادية التي
ستنعقد بصورة استثنائية ،في المركز الرئيسي للمصرف
الكائن في الجناح  ،ش��ارع عدنان الحكيم ،بناية حجيج  ،عند
العاشرة صباحا ً من نهار االثنين الواقع في 2016/02/22
للتداول بجدول االعمال التالي:
الترخيص بالتعامل مع:
 مالك القسم  5بلوك ( ) Aمن العقار رقم  / 2411الحدث،الصالة رقم ( )1ورقم (  ) 2من البناء قيد اإلنشاء القائم على
العقار  / 4771القبة ،
 )1أمور مختلفة طارئة.
مجلس اإلدارة

والمؤسسات المؤ َّممة أو التي ُتقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها واإلشراف
ّ
على إدارتها لصالح مجموع الشعب ،وواجب المواطنين حمايتها.
ـ ملكية جماعية :وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية
والوحدات اإلنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات االجتماعية األخرى
ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
ـ ملكية فردية :وتشمل الممتلكات الخاصة باألفراد ،ويحدِّد القانون وظيفتها
االجتماعية في خدمة االقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ،وال يجوز أن
تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
يبدو المرفق العام من المواضيع األساسية في القانون اإلداري حيث ت ّم
األخذ به كمعيار موضوعي لتحديد مفهوم اإلدارة ،وبرغم الكثير من الجدل
واالنتقادات التي وُجِّ هت إليه ،إال أنه يُعتبر نواة القانون اإلداري.
إنّ ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه ال يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم
جامع ومانع وبشكل مجرد وحيادي إال في ضوء األهداف والغايات اإلدارية،
االجتماعية ،واالقتصادية التي ُتحدَّد له مسبقاً ،مع ض��رورة تعيين الجهة
تختص بإنشائه وهي ،كما سبقت اإلشارة إليه ،تأرجحت في الفقه بين
التي
ّ
السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد تكون إلى هذه األخيرة أقرب باعتبار أنّ
إنشاء المرافق العامة يدخل في اإلطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة
العامة يتطلب سرعة اإلنشاء والتنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك ،فإنّ سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن
من المنطلق القانوني نجد أنّ المرافق العامة تنشأ تلقائيا ً باالعتماد على ما
ّ
بغض النظر ودون الدخول في الجدل الفقهي حول
يحتاجه األفراد في المجتمع،
فإنّ
أي السلطتين أَولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية ،تسيير
هذه المرافق يحتاج إلى أساليب وطرق ت ّم حصرها.
إنّ المرفق العام هو حاجة وقيمة فعلية وهو الضامن لمفهوم االشتراك
الحقيقي في الوطن من خالل المؤسسات المختلفة ،وبالتأكيد مع الكثير من
الشؤون األخرى التي ال تق ّل أهمية عنه ،وتنبع أهمية المرفق العام من كوننا
تماس واقعي ومباشر معه بك ّل مناحي حياتنا وك ّل يوم سواء في المدارس
على
ّ
أو المشافي أو الجامعات أو وسائل النقل الحكومية أو دوائر الدولة المختلفة،
وبالتالي فإنّ صيانته من العبث والتخريب والفساد هو واجب وفرض لما له
من أهمية سامية في تكريس مفهوم ومعنى االنتماء للوطن ،لذلك فإنّ حمايته
شأن وطني أخالقي بامتياز وواج��ب علينا رعايته والحفاظ عليه من مبدأ
الحفاظ على الثروة الوطنية ومقدرات األمة.

نهرا مترئسا ً االجتماع في مق ّر المحافظة

فني في جميع معامل إنتاج الكهرباء بما فيها البواخر
ال ُمستأجرة على أساس أسعار النفط الحالي.
{ ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا ً
مع اصحاب المولدات الكهربائية العاملة في نطاق اتحاد
بلديات الفيحاء ،طرابلس ،الميناء ،البداوي والقلمون،
بحضور رؤساء البلديات المهندس عامر الطيب الرافعي،
حسن غمراوي وط�لال دنكر ،قائد سرية درك طرابلس
العقيد عبد الناصر غ��م��راوي ،مستشار وزي��ر الطاقة
المهندس طوني ماروني ،رئيس مصلحة االقتصاد في
الشمال زهير حلي ،مستشار المحافظ للشؤون الهندسية
ماهر تميم ،رئيسة قسم المحافظة ربى شفشق ،رئيس
دائرة البلديات ملحم ملحم وممثلين عن المجتمع المدني.
وبحث المجتمعون قضية تنظيم تسعيرة فاتورة المولدات
الكهربائية ف��ي ض��و االن��خ��ف��اض المستمر ف��ي أسعار
المحروقات وتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر شهرياً.

