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تقرير

2018

تعطيل اتفاقية التعاون مع روسيا:

ٌ
برلمان  :2018تغيير كالفيل ...يستدير في بطء
قبل أقل من ثالثة أسابيع من موعد انتخابات السادس من أيار ،استنفد المرشحون شعاراتهم وحمالتهم وصراخهم .باتوا أمام
االستحقاق األكثر مدعاة للقلق :كم من المقاعد ستخسر الكتل الكبيرة قياسًا بما هي عليه منذ انتخابات 2009؟
نقوال ناصيف
ال يسكن أيًا من زعماء الكتل النيابية
ّ
ٌ
للتوجس من مفاجآت
سبب
الكبيرة
في نتائج انتخابات  6أيار ،في الغالب
ب ـ ــات ج ـ ــزء أسـ ــاسـ ــي م ـن ـهــا م ـع ــروف ــا،
ً
فضال عــن أن الكتل الكبيرة ستعود،
على نحو ما هي عليه اآلن ـ كما منذ
ان ـت ـخ ــاب ــات  1992ـ ـ ـ ت ـم ـســك بـنــاصـيــة
ال ـس ـل ـط ــة االشـ ـت ــراعـ ـي ــة وتــوج ـي ـه ـهــا.
على أن االيــام القليلة الفاصلة ترسم
ب ـض ـعــة م ــام ــح الن ـت ـخ ــاب ــات تمتحن
للمرة االولــى منذ عقود ،قبل الحرب
وبعدها ،مسارًا سياسيًا مختلفًا:
أول امل ـ ــام ـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ـ ـ ــى ت ـج ــرب ــة
انـتـخــابــات  1972ال ـتــي ش ـهــدت تفكك
كتلتني كبيرتني خــاضـتــا انتخابات
 1964و 1968هما «النهج» وخصومه.
ت ـنــاف ـس ـتــا ع ـل ــى ال ـغــال ـب ـيــة ال ـن ـيــاب ـيــة،
وتمكنت إحــداهـمــا مــن الـفــوز بها في

على غرار  ،1972يدافع
زعماء الكتل عن مقاعد
دوائرهم فحسب
الدورتني املتعاقبتني ،إال أنها أخفقت
فــي ال ــوص ــول ال ــى رئــاســة  .1970ذلــك
ما كانت عليه ايضًا انتخابات 2005
و 2009بـعــدمــا تسابقت ق ــوى  8و14
آذار على الغالبية لالستئثار بالحكم
برمته .ومــع أن فريق  14آذار حازها
م ــرت ــن ،أخ ـف ــق ف ــي اإلمـ ـس ــاك الـفـعـلــي
بــالـسـلـطــة .األب ــرز فــي ه ــذه ال ــدالل ــة أن
حـكــم ال ـبــاد ال ُي ــدار بغالبية نيابية
ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـ ــام ـ ــة ،بــل
بائتالف قوى ليس شرطها الرئيسي
ـ ـ أو ال ــوح ـي ــد ـ ـ أن ت ـك ــون مـمـثـلــة فــي
مجلس ال ـنــواب وال أن تـتـفــاوض من
خالله حتى .ليست الغالبية النيابية

صنعت انتخاب الرئيس ميشال عون،
وال مناقشات مجلس النواب أنتجت
القانون الحالي لالنتخاب .هو ايضًا
مغزى أن غالبيتي  2005و 2009قادتا
ال ــى شـغــوريــن رئــاسـيــن أكـثــر منهما
ال ــى انـتـخــاب رئـيــس لـلـجـمـهــوريــة ،أو
في أحسن االحــوال فشلتا في اإلتيان
ب ــه م ــن ص ـفــوف ـهـمــا .لـيـســت الـغــالـبـيــة
ت ـص ـنــع ال ـح ـك ــوم ــة ،ولـ ــم ي ـع ــد رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ك ـمــا ف ــي ع ـق ــود م ــا قبل
الـحــرب فــي حــاجــة الــى غالبية يــوازن
بها اشتباكه مرة مع البرملان ،وأخرى
مع رئيس الحكومة.
ثانيها ،منذ ما قبل انتخابات 2018
ـ ـ ـ ولـ ـي ــس ب ـس ـب ـب ـهــا ـ ـ ـ خ ـ ــرج األفـ ــرقـ ــاء
جميعًا مــن كتلتي  8و 14آذار ،وراح
كل منهم يدير معركته االنتخابية في
دائــرتــه الـصـغــرى ،يــدافــع عــن مقاعده
فيها فـحـســب .لــم يـعــد الــرئـيــس سعد
الحريري يخوض انتخابات الشارع
ّ
السني في بيروت وطرابلس وصيدا
وإقـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب وع ـ ـكـ ــار والـ ـبـ ـق ــاع
ال ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ راش ـي ــا ف ــي آن واحـ ـ ــد ،كما
لــو أن ــه سـ ّـيــد ه ــذا ال ـش ــارع وح ــده .في
طــرابـلــس اآلن مـعــركــة الـطــرابـلـسـيــن،
وفي صيدا معركة الصيداويني ،وفي
البقاع الغربي ـ راشيا وعكار معركة
أبنائهما وإن فيهما موالون له .األمر
نفسه مع النائب وليد جنبالط يدافع
ً
أوال عن دائرته اللصيقة به الشوف ـ
عاليه كأنه يدافع عن املختارة بالذات،
وإن ّ
عول على حلفاء في بعبدا ـ وكانت
فــي انـتـخــابــات  2000دائ ــرت ــه الثانية
ال ـق ــوي ــة ب ـعــد الـ ـش ــوف ـ ـ ـ وفـ ــي ب ـيــروت
بـيـنـمــا ف ـقــد ح ـل ـفــاء ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ـ
راشـيــا .ال يختلف األمــر بالنسبة الى
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ــي م ــا تــرمــز
ّ
اليه دائــرة كسروان ـ جبيل ،وإن وزع
لوائحه على معظم الدوائر .في نهاية
املطاف ال ُيحتسب فوزه الفعلي ـ كما
هزيمته النكراء ـ ـ إال فــي هــذه الــدائــرة

ً
ما بعد االستحقاق :بري رئيسًا للمجلس ،والحريري لرئاسة الحكومة الجديدة ،استكماال لتسوية ( 2016هيثم الموسوي)

بالذات ،في املقعد الذي شغله الرئيس
ميشال عون  11عامًا ويخوض حزبه،
الحزب الحاكم ،معركته.
بــذلــك تـكـمــن أهـمـيــة انـتـخــابــات 2018
بالنسبة ال ــى الـكـتــل ه ــذه فــي املقاعد
الـتــي يقتضي أن ال تخسرها ،ال تلك
التي تتوقع الحصول عليها.
ثالثها ،أن ثنائي حــزب الـلــه وحركة
ً
استثناء
أمل الذي ال يزال وحده يشكل
لقاعدة تـفـ ّـرق الكتل االخ ــرى ،ال تقيم
ن ـق ـطــة ال ـض ـع ــف ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ـي ــه فــي
دفاعه عن مقاعده الشيعية في دوائر
غالبيته ـ ـ وف ــي الـغــالــب سيحصدها
ال ــ 27كلها ـ ـ بــل فــي دفــاعــه عــن لوائح
حـلـفــائــه فــي دوائ ــر املـنــاطــق البعيدة
من البقاع الشمالي والجنوب .ليس

ث ـمــة م ـنــاف ـســون م ــؤث ــرون ل ـلــوائ ـحــه،
وقد يكون من غير الواقعي االعتقاد
بــأن شــارعــه سيخذله ،ويقترع ضده
اح ـت ـج ــاج ــا أو ت ـ ــذمـ ـ ـرًا ،وت ــالـ ـي ــا ف ــإن
االصـ ــوات التفضيلية الشيعية هي
ال ـت ــي سـتـطـيــح م ـق ـع ـدًا أو اث ـن ــن في
لوائحه ،وليس خصومه.
منذ انتخابات  ،1992حينما خاضت
حــركــة أم ــل وح ــزب ال ـلــه لـلـمــرة االول ــى
املـعـتــرك ،تـصـ ّـرفــا عـلــى أنـهـمــا معنيان
ب ــوض ــع امل ـقــاعــد ّ الـشـيـعـيــة وت ـل ــك غير
الـشـيـعـيــة (ال ـس ــن ـي ــة وامل ـس ـي ـح ـيــة) في
حـصـتـهـمــا .ف ــي االس ـت ـح ـقــاق الـحــالــي،
يــذه ـبــان ال ــى أب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،بــاتـخــاذ
مواقع متقدمة في دوائر حلفائهما في
مناطق ال غالبية شيعية فيها ،أو ال

مقاعد فيها حتى .ذلك فحوى اإلطالالت
االخيرة لألمني العام ّلحزب الله السيد
حسن نصرالله ،إذ حض على االقتراع
فــي دوائ ــر بعيدة مــن البقاع الشمالي
والجنوب .ال يتوخى الثنائي الشيعي
مــن التغلغل فــي الــدوائــر البعيدة منه
الوصول الى غالبية نيابية ّ
جرب عدم
ّ
جدواها عندما عطل مفاعيلها حينما
كانت بني أيدي الفريق اآلخر ،بل بلوغ
أوسع مروحة سياسية تعزز خياراته
املحلية واالقليمية.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ل ـي ــس س ـ ـرًا أن ال ـت ـغ ـي ـيــر فــي
لـبـنــان إم ــا ال يـسـيــر ،أو يـسـيــر بطيئًا
ل ـل ـغــايــة .ل ـيــس س ـ ـرًا أي ـض ــا أن قــانــون
االن ـت ـخ ــاب وف ــق ال ـت ـصــويــت الـنـسـبــي
لــن يـحــدث انـقــابــا مصيريًا فــي بنية

المشهد السياسي

ّ
ال ي ـب ــدو أن حـ ــل ال ـب ــواخ ــر املـ ـق ـ َّـدم من
التيار الوطني الـحــر سيسلك طريقه
نحو اإلقرار في الحكومة ،بالنظر إلى
حجم االعتراضات الكبير .ومن هؤالء
املعترضني الحزب التقدمي االشتراكي
ال ـ ــذي س ـب ــق أن قـ ــدم رؤيـ ـت ــه إلص ــاح
القطاع في مجلس الوزراء ،والتي عاد
وأعلن عنها أمس في مؤتمر صحافي
عقده األمني العام للحزب ظافر ناصر
وخبير الطاقة منير يحيى.
وقـ ــد أش ـ ــار ن ــاص ــر ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ــذي

عـقــد فــي مــركــز االش ـت ــراك ــي ،فــي وطــى
امل ـص ـي ـط ـب ــة ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن «م ــوق ــف
الحزب واضح جدًا من مسألة البواخر،
رفضناها وسنبقى نرفضها ،ألن الحل
بالنسبة إلينا عبر املـعــامــل» .وســأل:
«مل ـ ــاذا امل ـش ــاري ــع واألفـ ـك ــار وال ـب ــرامــج
والخطط املتعلقة في الكهرباء ال ّ
تمر
عبر القنوات املؤسساتية ،عبر دائــرة
املـنــاقـصــات أو غ ـيــرهــا ...ومل ــاذا ّ
نخير
اللبنانيني بني البواخر أو العتمة؟».
وأكد أن الحزب االشتراكي «لن يسمح
بــإمــرار أي صفقة ،ولــن يسمح بإمرار
أي م ـ ـشـ ــروع أو أي خ ـط ــة ال تـحـظــى
ب ــامل ـع ــاي ـي ــر ال ــوط ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واملـ ــال ـ ـيـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
التي تؤمن شفافية كاملة ،ســواء في
الكهرباء أو غيرها» .ورأى أن «أساس
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد وأسـ ـ ــاس اإلصـ ــاح
فــي لـبـنــان ،يـبــدأ مــن قـطــاع الـكـهــربــاء،
إمــا خطة حقيقية علمية ،أو سنكون
فــي امل ــرص ــاد بــوجــه ش ـهــوات السلطة
واملال».
بـعــد ذل ــك ع ــرض يـحـيــى الـخـطــة الـتــي
تـتـضـمــن تــوص ـي ـفــا ،ومـ ــن ث ــم تـحــديــد

ناصر :ال بواخر
كهرباء إال عبر إدارة
المناقصات

أولويات إنقاذ القطاع ،وهي:
ـ ـ تعيني مجلس إدارة ملؤسسة كهرباء
لبنان بعد أن حصل التجديد لرئيس
م ـج ـلــس اإلدارة مل ـ ــدة ث ـ ــاث س ـن ــوات
انتهت فــي عــام ( 2017مجلس اإلدارة
غير مكتمل ومـعـ َّـن منذ أكـثــر مــن 15
عامًا).
ـ ـ ـ ـ اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـبـ ـش ــري فــي
املؤسسة انطالقًا مــن تعيني مديرين
أصـيـلــن ،ووض ــع الـحــاجــات البشرية
الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة وط ـ ـ ـ ــرق إمـ ــائ ـ ـهـ ــا م ــوض ــع
التنفيذ (تثبيت املـيــاومــن ومعالجة

ق ـض ـي ـت ـه ــم) ،خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل ج ـهــاز
بـشــري غـيــر مكتمل بــوجــود  %50من
وظ ــائ ــف ش ــاغ ــرة ت ـتــزايــد بـنـسـبــة %8
سـنــويــا ،ووق ــف الـتــوظـيــف السياسي
ال ـع ـشــوائــي وغ ـيــر املـنـتــج (امل ـيــاومــون
الـجـ ــدد الــذيــن يتقاضون روات ــب دون
وظيفة أو مهمة محددة لهم).
ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـف ــض أول ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــ %50م ـ ــن الـ ـه ــدر
خ ــال ع ــام  2018عـبــر ال ـتــزام معالجة
ال ـهــدر التقني وغـيــر الـتـقـنــي ،ووضــع
اإلصــاحــات اإلداري ــة موضع التنفيذ
ك ـ ـ ـضـ ـ ــرورة أولـ ـ ـي ـ ــة ح ـت ـم ـي ــة إلنـ ـع ــاش
القطاع الكهربائي.
ـ ـ التزام تحقيق التوازن املالي مع بداية
ع ــام  ،2020وذل ــك عـبــر خـفــض مجمل
الـخـســائــر الـكـهــربــائـيــة (تـقـنـيــة وغـيــر
تقنية) مــن مـسـتــواهــا املــرتـفــع ()%50
الى ما ال يزيد على .%12
ـ ـ ـ تـحـســن الـجـبــايــة ووق ــف الـتـعــديــات
على الشبكة (تطبيق أحـكــام القانون
رقم  97/623القاضي بتشديد عقوبة
التعدي).
ـ ـ ـ ت ـعــديــل جـ ــذري ف ــي أن ـظ ـمــة ال ـفــوتــرة
وامل ـح ــاس ـب ــة وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة

السلطة االشـتــراعـيــة ،وإن هــو ُيـجـ ّـرب
للمرة االولى ويحوط الغموض بجزء
م ــن ال ـن ـتــائــج امل ـت ــوق ـع ــة .ق ــراب ــة ثــاثــة
ع ـقــود مــن قــوانــن انـتـخــاب متعاقبة،
في األربعينات وفق الدائرة املحافظة،
وفي الخمسينات وفق الدائرة الفردية،
وفــي الستينات وفــق الــدائــرة القضاء،
لم تتزحزح قوى البرملان وكتله وظلت
تخرج مــن االنتخابات وفــق القوانني
املتفاوتة كأنها منتصرة فيها .ذلك ما
ّ
صح في االنموذج االمثل للتغيير في
انتخابات  1972حينما دخل البرملان
للمرة االولــى  40نائبًا جديدًا ،هم أقل
مــن نـصــف ع ــدد ال ـنــواب الــذيــن يتألف
منهم املجلس حينذاك ،وهو  99نائبًا.
ّ ً
تحوال مهمًا .بيد أن
وقد ُع ّد ما حدث
الوجوه الجديدة انبثق معظمها إما
م ــن ك ـتــل رئ ـي ـس ـيــة ت ــرأس ـه ــا ال ــرؤس ــاء
صـ ـب ــري حـ ـم ــاده (الـ ـبـ ـق ــاع ال ـش ـمــالــي)
وكامل االسعد (حاصبيا ـ مرجعيون)
ورش ـيــد كــرامــي (طــرابـلــس والضنية)
وص ـ ــائ ـ ــب س ـ ــام (ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ال ـث ــال ـث ــة)
وجـ ـ ــوزف س ـك ــاف (زحـ ـل ــة) وسـلـيـمــان
العلي (عكار) ومجيد أرسالن (عاليه)،
ّ
الجميل (بيروت
وإما من أحزاب ،بيار
االولـ ـ ـ ـ ــى) وال ــرئـ ـي ــس ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون
(الشوف وبعبدا) وريمون إده (جبيل)
وكمال جنبالط (الشوف) والطاشناق
(بيروت االولى واملنت) .لم تسقط الكتل
تـلــك أو يضمحل بعضها لــو لــم تقع
الحرب.
ال مـ ـف ــاج ــأة ت ـن ـت ـظــر ك ـت ــل ان ـت ـخ ــاب ــات
 2018ما خال فقدانها عددًا من املقاعد
ال يـجـعـلـهــا ت ـف ـقــد بــوص ـلــة إمـســاكـهــا
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب .ذلـ ـ ــك مـ ــا ي ـطــابــق
ال ـك ـتــل ال ـك ـب ــرى امل ـق ـب ـلــة ل ـب ــري وح ــزب
ال ـل ــه والـ ـح ــري ــري وج ـن ـب ــاط وال ـت ـيــار
الــوطـنــي ال ـحــر .لـعــل أف ـضــل مــؤشــريــن
ال ــى تـمــاســك ه ــذا االئ ـتــاف الـعــريــض،
أن أفــرقــاءه حسموا سلفًا استحقاقي
املرحلة التالية :بري رئيسًا للمجلس،
والحريري لرئاسة الحكومة الجديدة،
ً
استكماال للتوازن الذي أنشأته تسوية
 .2016أما الباقي ـ بما في ذلك امللفات
الشائكة واملستعصية حتى ـ ـ فتحت
هذه املظلة.

هل من ذريعة جديدة؟
فراس الشوفي

انتفت ذرائع الحكومة اللبنانية لتعطيل
ات ـف ــاق ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري ب ــن لـبـنــان
وروس ـيــا االت ـحــاديــة .عـلــى م ــدى أشـهــر،
نجح مـشــروع االتفاقية فــي العبور من
اللجان العسكرية الروسية ـ اللبنانية
املشتركة والخبراء ،وبقي الرئيس سعد
الحريري وخضوعه للضغوط الغربية
حاجزًا أمام وصولها إلى جدول أعمال
الحكومة ،وبالتالي حرمان وزير الدفاع
يـعـقــوب ال ـ ّـص ــراف مــن تـفــويــض مجلس
الوزراء التوقيع عليها.
قبل نحو أسبوعني ،فـ ّـوت لبنان موعدًا
مـهـ ّـمــا لـتــوقـيــع االتـفــاقـيــة خ ــال مؤتمر
األم ــن ال ــدول ــي الـســابــع ال ــذي انـعـقــد في
ّ
التهرب اللبناني من
موسكوّ .أما ذريعة
منح الـ ّـصــراف التفويض للتوقيع كما
ّ
كــان متفقًا عليه مــع الـجــانــب الــروســي،
فـكــان ج ــزءًا مــن حملة الــدعــا ّيــة الغربية
لتشويه االتفاقية ،بالقول إنها تسمح
ملــوس ـكــو بــاسـتـبــاحــة امل ــوان ــئ وامل ــراف ــئ
اللبنانية لألغراض العسكرية ،وهو ما
عمل بعض مستشاري الـحــريــري على
تسويقه وتسريبه إلى وسائل إعالمية.
وتـجــاوبــا مــع الـحــريــري ،طلب الـ ّـصــراف
ف ــي جـلـســة الـحـكــومــة م ــا قـبــل األخ ـي ــرة،
سـحــب االتـفــاقـيــة وإعــادت ـهــا إل ــى وزارة
ّ
املختصة
الــدفــاع والـجـهــات العسكرية
ملراجعتها.
ّ
وك ـم ــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ،ل ــم ت ـجــد الـجـهــات
الـعـسـكــريــة ف ــي االت ـفــاق ـيــة م ــا يـسـتــأهــل
التعديل ،وبحسب معلومات «األخبار»،
ف ــإن االتـفــاقـيــة أع ـيــدت نـهــايــة األس ـبــوع
امل ــاض ــي إل ـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ملـجـلــس
ال ــوزراء ،مــن دون أن تطرأ على موادها
أي ت ـ ـعـ ــديـ ــات تـ ـ ــذكـ ـ ــر ،وهـ ـ ـ ــي ج ــاه ــزة
ل ـل ـتــوق ـيــع ،ملـ ـج ـ ّـرد أن ت ـم ـنــح ال ـح ـكــومــة
التفويض للصراف للتوقيع عليها مع
نظيره الروسي.
وك ــان سـبــق ل ـل ـصــراف ،حــن اع ـت ــذر عن
ع ـ ــدم حـ ـض ــور م ــؤت ـم ــر األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي،
أن أب ـلــغ ال ـجــانــب ال ــروس ــي نـ ّـيـتــه زي ــارة
موسكو فــي  18و 19نـيـســان ،أي اليوم
وغ ـ ـ ـ ـدًا ،ألج ـ ــل ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،عـلــى
أسـ ــاس أن ــه سـيـحـصــل ع ـلــى الـتـفــويــض

ّ
م ــن ال ـح ـكــومــة ق ـبــل ه ــذا امل ــوع ــد .إل أن
جلسة الحكومة ،األسبوع املاضيّ ،
مرت
مــن غـيــر أن يــوضــع بـنــد االتـفــاقـيــة على
ج ــدول األع ـم ــال ،وكــذلــك األم ــر بالنسبة
إلى جلسة الحكومة غدًا ،التي لم تدرج
االتفاقية أيضًا على جدول أعمالها.
ف ــي مــوس ـكــو ،ب ــات واض ـح ــا بالنسبة
إل ـ ـ ــى ك ـ ـبـ ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـلـبـنــانـيــة تـتـعــامــل م ــع مــوسـكــو مثل
ب ـع ــض ال ـح ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،ول ـيــس
مـثــل أشـ ـ ّـد حـلـفــاء أم ـيــركــا م ــن ال ـعــرب،
وم ــا الـتـهـ ّـرب مــن االتـفــاقـيــة إال تنفيذًا
ل ـط ـل ـبــات سـ ـف ــراء ح ـلــف «الـ ـن ــات ــو» في
بيروت ،الذين ِّ
يهولون على الحريري
في حال توقيع لبنان اتفاقية التعاون
العسكري مع روسيا .كذلك ،إن حكومة

الحريري ال ّ
تقصر في فرض الحصار
على الشركات الروسية عبر املصرف
املــركــزي وامل ـصــارف الـخــاصــة ،التزامًا
بالعقوبات األميركية ،في الوقت الذي

أعيدت االتفاقية نهاية
األسبوع الماضي إلى
األمانة العامة لمجلس
الوزراء من دون تعديل

جولة زاسبيكين لالطالع «على ملف الصراع الحدودي مع إسرائيل» (هيثم الموسوي)

ال تــزال تتعامل فيه املصارف العربية
ّ
بمهنية ،وتعقد
مع الشركات الروسية
حـكــومــاتـهــا ص ـف ـقــات شـ ــراء األسـلـحــة
واتفاقيات التعاون العسكري.
وع ـلــى م ــا تـنـقـلــه م ـص ــادر روس ـي ــة في
م ـ ّـوس ـك ــو وبـ ـ ـي ـ ــروت ،ي ـ ـسـ ــاور ال ـ ــروس
الــش ـكــوك ح ـيــال وج ــود تـ ّ
ـوجــه رسـمــي
ل ـ ــدى الـ ـح ــري ــري ل ـتــأج ـيــل م ـن ــح وزي ــر
ال ــدف ــاع ح ــق ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى االتـفــاقـيــة
إلـ ـ ــى مـ ــا بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــاتّ ،ت ـن ـف ـي ـذًا
لطلبات السفراء الغربيني املؤثرين في
بيروت .وال يخفي الروس امتعاضهم
م ــن أن «ح ـل ـف ــاء م ــوس ـك ــو ف ــي ل ـب ـنــان،
ال يـ ـم ــارس ــون ال ـض ـغ ــط ال ـك ــاف ــي عـلــى
الـحــريــري لتوقيع االت ـفــاق ،فــي مقابل
عـ ــدم عــرق ـل ـت ـهــم الت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـع ــاون
العسكري مع دول غربية تضمر العداء
ملوسكو وحلفائها».
وي ـ ـتـ ــزامـ ــن ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ه ــذا
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـع ـس ـك ــري ،م ــع اج ـت ـم ــاع ــات الـلـجـنــة
االقتصادية العليا الروسية ـ اللبنانية
فــي ب ـي ــروت ،الـتــي ب ـ ّـدأت اجتماعاتها
أمـ ــس ب ـح ـضــور م ـمــث ـلــن ع ــن وزارات
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـ ـن ـ ـ ّقـ ــل وكـ ـ ـب ـ ــار الـ ـش ــرك ــات
الــروسـيــة وممثل شركة «نــوفــو تيك».
وبحسب املعلومات ،فإنه جــرى أمس
ـدد م ــن األم ـ ــور بينها
االت ـف ــاق عـلــى عـ ـ ٍ
ات ـفــاق ـيــة ت ـخ ـ ّـص ال ـن ـقــل ال ـ ـبـ ـ ّـري ،فيما
أبدى قطاع الطاقة الروسي استعداده
ملـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان فـ ــي بـ ـن ــاء م ـح ـطــات
إلنتاج الطاقة وفقًا للحاجة والشروط
اللبنانية.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق أيـ ـ ـض ـ ــا ،قـ ـ ــام ال ـس ـف ـيــر
الروسي ألكسندر زاسبيكني وامللحق
الـعـسـكــري فــي ال ـس ـفــارة الــروس ـيــة في
ب ـ ـيـ ــروت ،ب ـج ــول ــة ت ـف ـق ـ ّ
ـدي ــة ع ـل ــى ط ــول
ّ
الحدود اللبنانية مع فلسطني املحتلة،
وعـ ـق ــدا اج ـت ـم ــاع ــات م ــع قـ ـي ــادة ق ــوات
الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ــدولـ ـي ــة .وق ــال ــت م ـص ــادر
ّ
روسية لـ«األخبار» إن «هــدف الجولة
ك ـ ـ ــان االطـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ــن كـ ـث ــب عـ ـل ــى م ـلــف
ال ـ ـصـ ــراع الـ ـ ـح ـ ــدودي مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل»،
ّ
م ــؤك ــدة «وق ـ ــوف مــوس ـكــو إل ــى جــانــب
لبنان في الدفاع عن حقوقه املشروعة
في البر والبحر».

تقرير

ً
خطة «االشتراكي» للكهرباء :المعامل أوال
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم
غد في السرايا الحكومية ،على جدول
أعمالها  65بندًا ،فيما يفترض أن تكون
جلسة األسبوع المقبل ،في بعبدا،
كهربائية بامتياز ،إذا ّ
أصر رئيس الجمهورية
ميشال عون ،على طرح الملف ،وهو
توقع بعد عودته من السعودية أن ُي َقرّ
«متل شربة ّ
المي»
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عون يدرس قانون الموازنة وليس بوارد رده
التوازن املالي مع نهاية عام  ،2018ما
يضبط إص ــدار الـفــواتـيــر الكهربائية
وجبايتها وحسن إدارة املتأخرات.
ـ ـ إج ــراء دراس ــة شاملة لكلفة اإلنـتــاج
واع ـت ـمــاد الـتـعــرفــة الـتـصــاعــديــة لدعم
الـ ـفـ ـئ ــات املـ ـحـ ـت ــاج ــة ،عـ ـل ــى أن ت ــأخ ــذ
بــاالعـتـبــار األرق ــام املــدقـقــة املحصورة
فــي كلفة الــدعــم ( )%37وغير العائدة
للهدر غير التقني (.)%48.5
ـ ـ توحيد أرقام العجز املالي الكهربائي
واإلداري ما بني أجهزة الدولة.
ـ ـ وضع إنتاج موزع محدد لتأمني -20
 22ســاعــة تغذية مــع منتصف صيف
عام .2018
ـ ـ ـ ـ إطـ ـ ــاق م ـنــاق ـصــة إلنـ ـش ــاء مـعـمـلــن
كهربائيني بـقــدرة  500مـيـغــاوات لكل
منهما ،على أن يبدأ العمل بهما في
حزيران .2020
ـ ـ وضع خطة علمية تنبثق منها آلية
تنفيذية لحل اختناقات شبكات النقل
وال ـتــوزيــع مــن خ ــال تـقــويــة الخطوط
املــوجــودة حاليًا واسـتـحــداث خطوط
جديدة.
(األخبار)

بعدما سلك قانون موازنة العام 2018
طريقه الشاق من وزارة المال إلى مجلس
النواب ،حط رحاله ،أمس ،في القصر
الجمهوري آخر محطة قبل نشره في
الجريدة الرسمية ،إما ممهورًا بتوقيع
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو
تلقائيًا مع انقضاء مهلة الشهر إلصداره
داود رمال
مـ ــع وص ـ ـ ــول قـ ــانـ ــون م ـ ــوازن ـ ــة 2018
إل ــى دوائ ـ ــر الـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري ،بــدأ
امل ـسـتـشــارون الــرئــاس ـيــون بــدراسـتــه،
مـ ـ ــع تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات رئـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـق ـت ـضــي
ال ـت ــدق ـي ــق ب ـم ـض ـم ــون املـ ـ ـ ــادة  49مــن
ال ـقــانــون امل ــذك ــور ،ف ــي ض ــوء اح ـتــدام
الـ ـج ــدال حــول ـهــا كــون ـهــا ت ـنــص على
إع ـط ــاء إق ــام ــة دائ ـم ــة لـغـيــر الـلـبـنــانــي
ّ
إذا تملك عقارًا في لبنان ،وهي املادة

الـ ـت ــي أثـ ـ ـ ــارت ح ـف ـي ـظــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة
املـ ــارون ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي نـ ــاشـ ــدت ال ــرئ ـي ــس
م ـي ـشــال ع ــون ع ــدم ت ـمــريــرهــا «ألن ـهــا
تـحـمــل ف ــي طـيــاتـهــا م ـش ــروع تــوطــن
مقنع لــاجـئــن ال ـســوريــن» عـلــى حد
تعبير املقربني من البطريرك بشارة
الراعي.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر رس ـم ـي ــة «ه ـن ــاك
وجهات نظر مختلفة حول املــادة 49
مــن قــانــون امل ــوازن ــة ،إذ يعتبر فريق
أنـ ـه ــا مـ ـج ــرد إجـ ـ ـ ــراء ع ـ ـ ــادي ي ـح ــاول
الـ ـبـ ـع ــض ت ـض ـخ ـي ـم ــه ،وم ـض ـم ــون ـهــا
األس ـ ــاس تـحـفـيــز االس ـت ـث ـم ــارات ،في
ح ــن ي ـع ـت ـبــرهــا ف ــري ــق آخـ ــر خـطـيــرة
وستفتح على لبنان أبوابًا ال يمكنه
إقفالها أو التحكم بـهــا ،مــا سيؤدي
إلـ ــى ت ــوط ــن م ـق ـنــع ال ي ـم ـكــن لـلـبـنــان
تحمل تبعاته».
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــرى املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة يـ ـح ــرص ع ـل ــى دراس ـ ــة
قـ ـ ــانـ ـ ــون املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـن ــاح ـي ـت ــن
القانونية والدستورية« ،حتى يبني
على الشيء مقتضاه ،بما ال يؤثر في
انـتـظــام املــالـيــة الـعــامــة ،أو يـحــدث أي

مقايضة بين تعيين
مدير اإلدارة في الجيش
و«مفوض المالية»

إربـ ــاك مــن أي ن ــوع كـ ــان» ،وبــالـتــالــي،
ف ـ ــان ال ـت ــوج ــه ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــام هــو
«تـثـبـيــت اإلي ـج ــاب ـي ــات وال ـب ـن ــاء على
املـشـتــركــات ،واالن ـطــاق إلــى معالجة
نقاط التعارض» .وجزمت املصادر أن
رئيس الجمهورية ليس في وارد رد
املوازنة.
في هذا السياق ،جــاءت زيــارة عضو
تكتل التغيير واالصالح وزير العدل
سليم جريصاتي للرئيس نبيه بري
في دارته في مصيلح ،أول من أمس،
إذ إن املـعـلــن هــو الـبـحــث فــي ملفات
متوقفة تحتاج إلى تحريك ،إنما في

لـقــاء كـهــذا فتحت كــل األم ــور للبحث
اآلراء وبـ ـ ــروح
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاش وتـ ـ ـب ـ ــادل ُ
إي ـج ــاب ـي ــة مـ ـتـ ـب ــادل ــة» .وأث ـ ـي ـ ــرت فــي
الــزيــارة مسألة تعثر تعيني العضو
الشيعي فــي املجلس العسكري بعد
إحالة مدير اإلدارة في الجيش اللواء
ال ــرك ــن مـحـســن فـنـيــش إل ــى الـتـقــاعــد
وشغور هذا املوقع منذ فترة وجيزة،
«وتـبــن أن ال اع ـتــراض رئــاسـيــا على
تـعـيــن الـعـمـيــد ال ــرك ــن مــالــك شمص
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــع ،وه ـ ــو اآلن ي ـسـ ّـيــر
األعمال فيه بالوكالة ،لكن ثمة رغبة
بـمــلء مــركــز مسيحي فــي وزارة املــال
(م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ف ــي وزارة امل ــال
عـلــى األرج ـ ــح) ،نــاهـيــك ع ــن مـحــاولــة
ت ـس ـه ـي ــل م ـن ــاق ـش ــة مـ ـل ــف ال ـك ـه ــرب ــاء
إلم ــراره قبل دخــول الحكومة مرحلة
تصريف األعـمــال في  21أيــار املقبل،
خصوصًا في ظل التوقعات بصيف
واع ــد سيشهد تــدفــق ع ــدد كـبـيــر من
السياح العرب إلى لبنان مما يجعل
الـ ـح ــاج ــة م ـل ـح ــة ل ـت ــأم ــن املـ ــزيـ ــد مــن
الطاقة الكهربائية» على حد تعبير
املصادر الرسمية.

وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر «ان م ـكــاش ـفــة
ـن ب ـ ـ ــري وج ــريـ ـص ــات ــي
املـ ـصـ ـيـ ـل ــح ُب ـ ـ َ
وي ـبــنــى عـلـيـهــا» ،وأشـ ــارت
إيـجــابـيــة
إل ـ ــى أن ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع (الـ ـت ــواص ــل
والتنسيق مع بري ووزراء أمــل) كان
يتواله مباشرة الوزير جبران باسيل
شخصيًا« ،ولـكــن التوتر فــي العالقة
ال ــذي ال يـخـفــى عـلــى أح ــد جـعــل هــذه
املهمة الوطنية موكلة إلى جريصاتي
مـ ــن م ــوق ـع ــه ك ــأح ــد وزراء الـ ـتـ ـي ــار»،
ونوهت بموقف بري الذي سارع إلى
اإلشـ ــادة بـمــا تضمنه خـطــاب رئيس
الجمهورية في قمة الظهران.
ال ـجــديــر ذكـ ــره أن جــري ـصــاتــي وضــع
ب ــري فــي أج ــواء الـكـتــاب ال ــذي وجهه
إلى النيابة العامة التمييزية والذي
طلب بموجبه عــدم تنفيذ خالصات
األح ـكــام الغيابية ال ـص ــادرة فــي حق
مواطنني في قضايا مخالفات السير،
وذل ـ ــك ب ـعــدمــا أق ـ ــدم األم ـ ــن الـ ـع ــام في
امل ـط ــار ون ـق ــاط ح ــدودي ــة أخـ ــرى على
توقيفات سرعان ما تمت معالجتها
ب ـقــرار مــن الـنـيــابــة الـعــامــة ب ـنــاء على
طلب جريصاتي.

