
 

 

 

 

 رئیس مجلس النواب دولة

  األستاذ نبیه بري المحترم 

 

ــــمــــن النظــــام الــــداخلي لمجلــــس النــــو  131عمــــُال بأحكــــام المــــادة  ه إلــــى الحكومــــة اب نتوجَّ

 .لجواب علیه ضمن المهلة القانونیةباإلستجواب اآلتي، آمِلْین ا

 النائبة بوال یعقوبیان                                                                                                    
 2020/06/07 بیروت في                                                         

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دولة رئیس مجلس الوزراء

 حسان دیاب المحترماألستاذ 

 

حـــول توقـــف وعـــدم صـــیانة طـــائرات إطفـــاء الحرائـــق نـــوع سیكورســـكي اســـتجواب الحكومـــة  الموضـــوع:

)SiKorsKy.( 

 وما یلیها من النظام الداخلي لمجلس النواب. 131المادة  المرجع:

 باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله،

 اآلتي إلى الحكومة: اإلستجوابال یعقوبیان بتقدیم تتشرَّف النائبة بو 

لمــا كانــت جمعیــة "أخضــر دایــم" بنــاء لدراســات وٕاشــراف القــوات الجویَّــة فــي الجــیش اللبنــاني قــد 

ودفَعــت ثمنهــا  )SiKorsKyثالثة طائرات إلطفاء الحرائق نوع سیكورسكي (  2009اشتَرت في العام 

للدولـــة اللبنانیَّـــة فقِبَلـــت  غیـــار لهـــامـــع مجموعـــة قطـــع مـــن تبرُّعـــات جَمَعْتهـــا لهـــذه الغایـــة، وقـــد وهَبْتهـــا 

–لصــالح وزارة الــدفاع الــوطني  20/6/2009تــاریخ  2355الحكومة هذه الهبة بموجب المرســوم رقــم 

على أن ُیصار إلى استعمالها لصالح المدیریَّة العامة للدفاع المــدني بنــاء لطلبهــا قیادة الجیش اللبناني 

الدولة مكان الجمعیة الواهبة في الحقوق المنصوص عنها  وعلى أن تحلّ  إلطفاء الحرائق عند الحاجة

دون الموجبــات بخصــوص   Passport Trading Groupفــي العقــد الموقَّــع بــین الجمعیــة وشــركة 

 هذه الطائرات وصیانتها وقطع غیارها.



ولمـــا كـــان قـــد لـــوِحظ غیـــاب تـــام لهـــذه الطـــائرات رغـــم الحاجـــة الماســـة إلیهـــا أثنـــاء عملیَّـــات إطفـــاء 

ائـــق الكارثیَّـــة الحاصـــلة فـــي مختَلـــف المنـــاطق اللبنانیَّـــة، حیـــث كانـــت المفاجـــأة بـــأن هـــذه الطـــائرات الحر 

 معطَّلة منذ وقت طویل بسبب عدم صیانتها. 

ولمــا كــان رئــیس جمعیــة "أخضــر دایــم" الــوزیر الســابق فــادي عبــود قــد صــَرح فــي حــدیث تلفزیــوني 

ملیــون دوالر مــن أجــل صــیانة طوافــات  2010 الجمعیــة قــدََّمت فــي العــامبــأن  15/10/2019بتــاریخ 

بعد شرائها كما أن هناك مشكلة أساسیَّة تكُمن بعدم تدریب الجیش كما یِجب على هــذه "السیكورسكي" 

طیارًا كي تكون جــاهزة علــى مــدار الســنة ُمضــیفًا بــأن هــذه الطــائرات  20الطائرات التي تحتاج لحوالي 

مـــن الجـــیش األمریكـــي تـــأمین قطـــع غیـــار لهـــذه الطـــائرات  أمریكیـــة الصـــنع ومتســـائًال عـــن عـــدم الطلـــب

ــدًا أن  وتدریب الطیارین للعمل علیها من ضــمن المســاعدات العســكریَّة التــي تقــدِّمها أمریكــا للبنــان، مؤكِّ

ألـــف دوالر أمریكـــي ونـــاقًال عـــن وزیـــر الـــدفاع  450كلفـــة الصـــیانة الســـنویة لهـــذه الطـــائرات ال تتجـــاوز 

 طائرات " خردة ولیست صالحة لإلستعمال".الوطني قوله بأن هذه ال

قــد  ولما كان وزیر الداخلیة األسبق زیــاد بــارود والــذي تــم شــراء هــذه الطــائرات أثنــاء تولّیــه الــوزارة،

ـــد فـــي حـــدیث صـــحفي بتـــاریخ  بـــأن العقـــد المتعلِّـــق بالطـــائرات كـــان یتضـــمَّن تـــأمین  15/10/2019أكَّ

َلت بعـــد انتهـــاء هـــذه المـــدَّة حیـــث امتنَعـــت الدولـــة عـــن صـــیانتها لمـــدَّة ثـــالث ســـنوات وأن المشـــكلة حصـــ

 ألف دوالر سنویًا.  450صیانتها رغم أن كلفة هذا األمر ال تتجاوز 

قـــد نقَلـــت اعتمـــادًا  21/12/2013تـــاریخ  11018ولمـــا كانـــت الحكومـــة وبموجـــب المرســـوم رقـــم 

ة العامــة إلــى موازنــة وزارة الــدفاع مــن احتیــاطي الموازنــ ملیــار ومائتــان وســتة مالیــین لیــرة لبنانیَّــةمقــداره 

 " المذكورة آنفًا.لزوم مساعفة وصیانة طوافات من نوع سیكورسكي"  2013الجیش لعام  –الوطني 

ولما كان عدد من المحامین قد تقدَّموا بإخبار بخصوص وضع هذه الطائرات أمام النیابــة العامــة 

 .7765/2019تحت رقم  15/10/2019المالیة بتاریخ 

بسؤال إلى الحكومة الســابقة عــن هــذا الموضــوع ولــم  17/10/2019كنت قد تقدَّمت بتاریخ ولما 

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب  124أتلــَق أي جــواب ضــمن المهلــة المحــدَّدة المحــدَّدة فــي المــادة 

 وحتى تاریخه.



 لذلك

ه أتشرَّف بأن  وتحدیــدًا إلــى دولــة رئــیس مجلــس لحكومــة إلــى ابواسطة رئاستكم الموقرة، باســتجواب أتوجَّ

 : على الوجه اآلتيالوزراء ووزیرة الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة والبلدیات ووزیر المالیَّة ووزیرة العدل، 

ـــــا -1 ـــــت الحكومـــــة عـــــن صـــــیانة طـــــائرات إطف ـــــوع سیكورســـــكي لمـــــاذا امتنَع ـــــثالث ن ـــــق ال ء الحرائ

)SiKorsKy ( ا وعــن تــدریب العــدد الــالزم مــن وعــن تــأمین قطــع الغیــار لهــالمنــوَّه عنهــا أعــاله

ن بغیــة إبقائهــا جــاهزة علــى مــدار الســنة ؟؟؟ ولمــاذا لــم ُتلَحــظ اإلعتمــادات المتواضــعة یْ الطیــارِ 

 ؟؟؟؟. 2020حتى  2014الالزمة لهذه الغایة في موازنات األعوام 

 Passportشـــركة  لمـــاذا لـــم تســـَع الحكومـــة إلـــى تجدیـــد العقـــد الُمتعلِّـــق بهـــذه الطـــائرات مـــع -2

Trading Group؟؟؟؟ 

لماذا لم تســَع الحكومــة أقلَّــه إلــى تــأمین صــیانة وقطــع غیــار والتــدریب علــى هــذه الطــائرات مــن  -3

 ضمن المساعدات األمریكیة الممنوحة إلى الجیش اللبناني؟؟؟

ما هو مصیر مبلغ الملیون دوالر أمریكي الذي قدَّمته جمعیة "أخضر دایــم" لــزوم صــیانة هــذه  -4

ـــــاریخ  2010م الطـــــائرات فـــــي العـــــا ـــــوني بت ـــــه التلفزی ـــــه رئیســـــها فـــــي حدیث وفـــــق مـــــا أشـــــار إلی

 ؟؟15/10/2019

تــــــــاریخ  11018مــــــــا هــــــــو مصــــــــیر مبلــــــــغ اإلعتمــــــــاد المرصــــــــود بُمقتضــــــــى المرســــــــوم رقــــــــم  -5

 لزوم مساعفة وصیانة هذه الطائرات؟؟؟ 21/12/2013

تــأمین قطــع ما هي اإلجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها حالیًا بشأن صیانة هذه الطائرات و  -6

 غیارهــا والتــدریب علیهــا ؟؟؟ وفــي أي مــدى زمنــي ُتصــِبح هــذه الطوافــات جــاهزة لإلســتعمال؟؟؟

ــة وبشــكل عــام هــل لــدى الحكومــة أیــة خّطــة احترازیــة تكَفــل ســرعة المعالجــة فــي حــال  وفاعلیَّ

   وفي حال اإلیجاب ما هو مضمون هذه الخطَّة ؟؟؟. نشوب مثل هذه الحرائق؟؟؟

ت التــي اتَّخــذتها النیابــة العامــة المالیَّــة أو التــي هــي فــي صــدد اتخاذهــا بشــأن مــا هــي اإلجــراءا -7

  7765/2019وضع هذه الطائرات ال سیَّما في ضوء اإلخبار الُمقدَّم أمامها بهذا الشأن برقم 

 ؟؟ 15/10/2019بتاریخ 

 



 ،بناء على ما تقدم

علیــه  للجــوابإلــى الحكومــة  اإلســتجوابوٕاحالــة هــذا  القــانوني المقتضــى جــراءإ دولــتكم مــن فــإني آمــل

إلــى النــواب، لُیصــار فــي ضــوئه  لمجلــس الــداخلي النظــام مــن 132 المــادة فــي دةحــدَّ المُ  خــالل المهلــة

 اتخاذ الموقف الُمناِسب.

 وتفضلوا بقبول اإلحترام                                                                    
 النائبة بوال یعقوبیان                                                                                                    

 2020/06/07 بیروت في                                                         
 


