
 : إلاخبار املقدم من وزير املهجرين غسان عطاهلل املتعلق بملفات فساد في وزارة املهجرين

 

 : علم وخبر / إفادة محتويات -1

صرف تعويضات إعمار بناًء على إفادة مختار فقط والتغاض ي عن سائر قرار وزير يجيز لصندوق املهجرين  -

 قرارات مجلس الوزراء )أبرزها إفادة عقارية للتثبت من امللكية وكشف فني(املستندات املنصوص عليها في 

( مخالفة للقانون  -
ً
 .صياغة العلم والخبر )بالشكل أيضا

 تحّدد عدة شروط لإلستفادة من ألاموال. -
ً
 قانون إحداث الوزارة والصندوق والتعاميم الصادرة الحقا

 

 تحرير التعويضات : -2

تعني صرف تعويضات إلاعمار وترك الخيار للمتضررين من التهجير لتأمين مساكن بديلة في ألاماكن التي  -

يختارونها، فيما قانون إنشاء الوزارة يبين أن الهدف ألاساس ي من إنشاء الصندوق يتجلى في تأمين عودة 

 املهجرين الى املكان الذي هجروا منه.

 ذه املخالفات ما حصل في الدكوانة، املدور، الكرنتيناأبرز ألامثلة على ه -

 999ميم الصادرة عن الوزير نعمة طعمة بلغت موجب التعاعدد الوحدات السكنية في الدكوانة املستفيدة ب -

 في حين ان مجمل العقارات موضوع التهجير هي 
ً
. 97طلبا

ً
 عقارا

؛ وهذا ما يناقض عدد بحجة أن "مساحة العقارات ال تسمح بإعادة البناء" ، لقبول الطلبات،تذرع الصندوق  -

 الطلبات املدفوعة.

 مليار ليرة لبنانية. 23في هذا البند، هناك هدر مال عام بقيمة تقارب  -

، صدرت عدة تعاميم عن الوزير مروان حمادة في نفس السياق -
ً
 في منطقة املدور أيضا

قرار مجلس إدارة صندوق املهجرين يوافق على صرف تعويضات ألصحاب الحقوق على الرغم من عدم  -

 استيفائهم للمعايير وهذا ما ورد صراحة في القرار.

 مليون ليرة لبنانية. 977مليار و 41بلغ هدر املال العام في هذا امللف  -

 

 : إلاخالءات -3

ل.ل.  9077777بها وهي تنص على دفع تعويض إخالء بقيمة إلى أصحاتسليم ألامالك املشغولة من قبل الغير  -

للشاغل، بما معناه أن الوزارة قامت بدفع تعويضات ألشخاص شغلوا أماكن الغير بصفة إلاحتالل واستفادوا 

 منها دون أي بدل مادي وحجبوا عن أصحابها امكانية استثمارها على مدى سنوات.

 عات صندوق املهجرين.هذا البند كلف الدولة أكثر من ثلث مدفو  -



-  
ً
 املباني كافة املحافظين إخالءف بموجبه كل 4/94يحمل الرقم رئيس الحكومة عمر كرامي أصدر تعميما

 الحكومية املحتلة دون دفع أي تعويض.

 بدفع بدل تعويضات اخالء لحوالي  -
ً
 في بناء قيد إلانشاء عائد  421الوزير وليد جنبالط اتخذ قرارا

ً
محتال

 الحكومي، وبلغت قيمة التعويضات حوالي مليار ليرة لبنانية.ملستشفى بعبدا 

 معظم الذين تقاضوا بدالت إلاخالء ال تنبطق عليهم صفة التهجير وبعضهم من جنسيات غير لبنانية. -

 يحتلون عقار تابع لخط سكة  49تم دفع تعوضات إلخالء أكثر من  2772في السياق نفسه، عام  -
ً
شاغال

 الحديد في محلة الرياق وهو عبارة عن خيم من ألواح الزنك.

 

 : البنى التحتية -4

وزارة املهجرين ينص على إقرار مشاريع إعمار بعد موافقة مجلس الوزراء ويتم تكليف مجلس قانون إحداث  -

 إلانماء وإلاعمار تنفيذ املشاريع التي تدخل ضمن اختصاصه.

وزارة املهجرين والصندوق قاما بتلزيم املشاريع بشكل مباشر الى املتعهدين دون عرضها على مجلس الوزراء  -

 ماء وإلاعمار ودون إجراء أي مناقصات.ولم تنفذ عبر مجلس إلان

 تلزيم املتعهدين نفسهم في كل املشاريع املنفذة. -

 

 : الشوفبريح/ – 303عقار  -5

 2م 37إفادة عقارية تبين أم مساحة العقار هي  -

  42عدد الطلبات )تعويضات إعمار( املقبوضة على هذا العقار بلغت  -
ً
 طلبا

 

فيها صرف تعويضات ألشخاص من جنسيات غير لبنانية )خاصة في بند  يوجد عدد كبير من امللفات التي تم -6

 إلاخالءات(.

 

  : إذن بناء -7

يقوم مدير عام الوزارة بإصدار إفادات يأذن بموجبها للمستفبد باملباشرة بأعمال البناء في العقار التابع له  -

 بطريقة مخالفة لكافة قوانين البناء والتنظيم املدني ومن خارج صالحياته.

 

ي ض بسبب تغيبه املستمر عن الحضور الى الوظيفة ليتبين بعدها أنه مقيم خارج ألارا سخ عقد إتفاق مع موظفف -1

 اللبنانية بغطاء من رئيسه املباشر ومن املدير العام.


