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المشهد السياسي

أكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان

حملة مكافحة الفساد تنطلق في األمن العام
توقيف  3ضباط ورتيب

القضاء العسكري يطلب
السجن  5سنوات لصحناوي
األشغال الشاقة المؤقتة بحق المدعى عليه في
طلب قاضي التحقيق العسكري األول رياض بو غيدا ،إنزال عقوبة َ
أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان خليل صحناوي ،والمقرصنين اللذين يعمالن لحسابه ،متهمًا إياهم بارتكاب
شبه بو غيدا المقرصن الذي يستولي على أشياء ّ
جناية .وفي ظل الفراغ القانوني في ما خص الجريمة اإللكترونيةّ ،
تخص
غيره باستعمال مفاتيح إلكترونية تخلع أبواب الشبكة المقفلة ،كالذي يستولي على أموال غيره وموجوداته بواسطة
الكسر والخلع .استخرج بوغيدا مادة قانونية طلب بموجبها للمقرصنين عقوبة السجن لمدة  ٥سنوات
رضوان مرتضى
تـحـ ّـرك الـقـضــاء العسكري للتحقيق
فــي اخـتــراق أربـعــة مدعى عليهم في
قرصنة مــواقــع قــوى األم ــن الداخلي
واألمـ ـ ــن الـ ـع ــام وأم ـ ــن الـ ــدولـ ــة .أح ــال
م ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس
امللف على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض بو غيدا ،الذي استجوب

ّ
اعترف المقرصنّ رامي ص .بأن
خليل صحناوي زوده ببرنامج
اختراق لشبكات المؤسسات
األمنية وكافة الشبكات في لبنان
فعل القرصنة المنسوب
إلى ّصحناوي وشريكيه
يشكل جريمة بكامل عناصرها
المادية والمعنوية
املوقوفني األربعة .جديد التحقيقات
كشفه بو غيدا في قراره االتهامي في
اعترافات املقرصن اإللكتروني رامي
ص .الذي أفاد بأن املدعى عليه خليل
صـحـنــاوي ّ
زوده بـبــرنــامــج اخ ـتــراق
لشبكات املــؤسـســات األمـنـيــة وكــافــة
ّالشبكات األخ ــرى فــي لبنان ،كاشفًا
أنــه استطاع مــن خالله الــدخــول إلى
شبكة قوى األمن الداخلي والحصول
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات ل ـ ـج ـ ــداول ك ـل ـمــات
امل ـ ــرور وم ـل ـفــات ل ـهــا عــاقــة بالسير

ّ
المقرصن رامي ص .يعمل لدى صحناوي ،بحيث كان يزوده بالمعلومات المقرصنة وطريقة الدخول إلى الشبكات المذكورة (أرشيف)

وجـ ـ ــداول أس ـم ــاء ال ـض ـبــاط وم ــواقّــع
عملهم وأرقـ ــام هــواتـفـهــم .وذك ــر أنــه
ّ
س ــل ــم هـ ــذه امل ـع ـلــومــات ل ـص ـح ـنــاوي.
ّ
ُ
حتى إن صحناوي لم ينكر تزويده

تقرير

الحكيم في قبضة المخابرات
تمكنت استخبارات الجيش من توقيف أشهر املزورين في مخيم عني الحلوة عبر
عملية أمنية ،حسن نوفل املعروف بحسن الحكيم الذي ذاع صيته جراء االشتباه في
ضلوعه في تزوير هويات لبنانية وبطاقات فلسطينية لآلالف منذ أكثر من عشرين
عامًا .وعلمت «األخبار» أن أحد أبناء املخيم توجه إلى منزل املطلوب حسن يوسف
نوفل امللقب بحسن الحكيم ،الكائن في الحي الفوقاني في املخيم ،وطلب إليه إنجاز
أوراق إلحدى النسوة ،بعدما أبلغه أن هذه املرأة موجودة في مجمع املدارس القائم
ً
بالقرب من منزل حسن املذكور ،قائال له إنها بانتظاره بالسيارة ،وال يمكنها الصعود
إلى منزل ِّ
املزور بسبب وضعها الصحي .وافق الحكيم على النزول إلى موقف مجمع
املدارس ،وفي الطريق كمنت مجموعة لتوقيفه .وذكرت معلومات أنه تعرض للتخدير
ُ
ُ
حيث نقل بسرعة إلى حاجز الجيش في محلة املستشفى الحكومي ،ومن هناك نقل
إلى ثكنة زغيب في صيدا.
(األخبار)

ً
ب ـه ــذه ال ـب ــرام ــج ،ق ــائ ــا« :ط ـل ــب مني
إعطاءه إياها ففعلت» .كذلك لم ُينكر
ّ
صـحـنــاوي تسلمه الــداتــا املقرصنة
باألجهزة األمنية
من رامــي املتعلقة
ُ
ّ
ً
قائال« :بعد تسلمها لم أ ّعطها ألحد،
ُ
ُ
ولم أعرها أهمية» .غير أنه بقي ينكر
أن ي ـكــون ق ــد طـلــب م ــن رامـ ــي تنفيذ
عمليات القرصنة هذه.
ّ
اس ـت ـه ــل ال ـق ــاض ــي ب ــو غـ ـي ــدا قـ ـ ــراره،
ّ
معتبرًا أن فعل القرصنة الذي ارتكبه
ّ
صحناوي وشــريـكــاه يشكل جريمة
عناصرها املادية واملعنوية،
بكامل ّ
معتبرًا أنها أصبحت اليوم من أكبر
الـتـحــديــات لــأمــن الــوطـنــي فــي كافة
دول ال ـعــالــم .س ــرد بــو غـيــدا مخاطر
الـقــرصـنــة وتــداعـيــاتـهــا عـلــى الــدولــة
ـات ال ـخ ــاص ــة وامل ــواطـ ـن ــن،
والـ ـش ــرك ـ ّ
م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ـهـ ــا قـ ــد ت ـ ـطـ ــاول «ال ـب ـن ــى
حـتـيــة كـقـطــع أسـ ــاك االت ـص ــاالت
الـتـ َ
ّ
ف ــي ق ـع ــر ال ـب ـح ــر ،م ــا ي ـش ــل خ ــدم ــات
اإلنترنت .كذلك فإنها ُت ّ
دمر االقتصاد
ال ــوطـ ـن ــي ب ـش ـك ــل خـ ـ ّطـ ـي ــر» .ذك ـ ــر بــو
غيدا في منت قــراره أنــه استفسر من
املدعى عليهم والشهود عن الفوائد
التي قد يجنيها املقرصن ،فأجابوه:
 )١ب ـي ــع امل ـع ـل ــوم ــات امل ـق ــرص ـن ــة)٢ .
ابـتــزاز أصـحــاب املــواقــع التي تجري

قرصنتها للحصول على فدية منهم
مـقــابــل ع ــدم نـشــر املـعـلــومــات ،تمامًا
كـجــريـمــة الـخـطــف وامل ـطــال ـبــة بفدية
مالية )٣ .الخطورة األمنية املتمثلة
بمعرفة أسـمــاء الضباط ومهماتهم
والبريد اإللكتروني لكبار املسؤولني
م ـن ـهــم ،كـمــا ح ـصــل بــال ـبــريــد الـعــائــد
ل ـل ـمــديــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـل ــواء
عباس إبراهيم .إضافة إلى الحصول
عـ ـل ــى أس ـ ـم ـ ــاء امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن ومـ ــراكـ ــز
تــوق ـي ـف ـهــم وط ــري ـق ــة ع ـم ــل ك ــام ـي ــرات
امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ومـ ـح ــاض ــر
م ـخــال ـفــات ال ـس ـي ــر ،ح ـيــث يستطيع
املـ ـق ــرص ــن الـ ـت ــاع ــب ب ـق ـي ـم ـت ـه ــا)٤ .
الـتـعــدي على خصوصية املنظمات
وال ـج ـم ـع ـيــات واألحـ ـ ـ ــزاب وأع ـمــال ـهــا
وأسرارها ،بمعرفة أسماء عناصرها
وم ـه ـمــات ـهــم والـ ـل ــوائ ــح االن ـ ّت ـخــاب ـيــة
الداخلية .وكشف بو غيدا أنــه جرت
قرصنة موقع التيار الوطني الحر.
لقد بــرز الفتًا فــي مــن الـقــرار الظني
ّ
أن امل ـقــرصــن رامـ ــي ص .يـعـمــل لــدى
ّ
صـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــاوي ،بـ ـحـ ـي ــث كـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ــزوده
ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـق ــرصـ ـن ــة وط ــري ـق ــة
الدخول إلــى الشبكات املــذكــورة .لقد
ّ
شبه بو غيدا املقرصن الذي يستولي
ّ
على أشياء تخص غيره باستعمال

م ـفــات ـيــح إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـخ ـلــع أبـ ــواب
ال ـش ـب ـكــة امل ـق ـف ـل ــة ،ك ــال ــذي يـسـتــولــي
عـ ـلـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ــوال غـ ـ ـي ـ ــره وم ـ ــوج ـ ــودات ـ ــه
ب ــواسـ ـط ــة ال ـك ـس ــر والـ ـخـ ـل ــع .ان ـط ـلــق
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـع ـس ـكــري األول
من هذا التشبيه ُليعيد سرد القصة
منذ بــدايـتـهـ َـا .بــدأ مــن إلـقــاء القبض
على املـقــرصــنــن رام ــي ص .وإيـهــاب
ش .الـ ـل ــذي ــن ق ــرص ـن ــا مـ ــواقـ ــع هـيـئــة
«أوج ـيــرو» وشــركــات خاصة وبنوك
وســرقــا مـعـلــومــات مـنـهــا .اسـتـجــوب
ب ــو غ ـيــدا امل ـقــرصــن رامـ ــي ص .ال ــذي
ّ
ش .يـ ـس ــاع ــده فــي
ذكـ ـ ــر أن إي ـ ـهـ ــاب ّ
ال ـقــرص ـنــة ،كــاش ـفــا أن ـه ـمــا قــامــا معًا
بقرصنة خــادم تابع لشركة ،I.D.M
يستضيف مواقع لألمن العام وأمن
الــدولــة والـبــريــد اإللـكـتــرونــي لهاتني
املؤسستنيّ .
وذكـ ـ ـ ـ ــر رامـ ـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم يـ ـعـ ـث ــر ع ـلــى
معلومات لدى أمن الدولة ،فقرر أخذ
عناوين البريد اإللكتروني ألكثرية
ال ـض ـب ــاط .أم ّـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى األم ــن
العام ،فذكر أنه حصل على معلومات
عن البريد اإللكتروني للمدير العام
عثر فيها على دعوات إلى مؤتمرات
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ،مـنـهــم
الـضــابــط مــن آل قشمر امل ـســؤول عن

املعلوماتية فــي األمــن الـعــام .الالفت
ّأن امل ـق ــرص ــن رام ـ ــي ّ
رد ع ـلــى س ــؤال
ال ـق ــاض ــي ع ــن س ـبــب عـ ــدم اسـتـعــانــة
صحناوي باملوظفني األجانب الذين
ي ـع ـم ـلــون ف ــي ش ــرك ـت ــه ،واالس ـت ـعــانــة
ب ـ ــه هـ ـ ــو ،بـ ــال ـ ـقـ ــول« :رف ـ ـض ـ ــوا طـلـبــه
بتزويده بمعلومات مقرصنة» .ملاذا
قـبـلــت أن ــت؟ أج ــاب رامـ ــي« :ألن ــه كــان
يـســاعــدنــي مــاديــا وأع ـطــانــي وظيفة
ع ـنــده» .أم ــا املــوقــوف الـثــانــي إيـهــاب
ش .فـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـق ــاض ــي عــن
ّ
دور صحناوي بالقول« :إن صديقي
ّ
رام ــي أخـبــرنــي أن خليل صحناوي
ك ــان يـطـلــب قــرصـنــة مــواقــع شــركــات
وم ــؤس ـس ــات أم ـن ـي ــة» .أمـ ــا امل ــوق ــوف
ال ـثــالــث كــريـسـتــوفــر د .ف ــأف ــاد خــال
ّ
ال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ـ ـ ــأن املـ ـق ــرصـ ـن ــن رامـ ــي
وإيهاب طلبا منه املساعدة التقنية
ب ــال ــوص ــول مـ ــن ش ـب ـكــة ق ـ ــوى األمـ ـ ّـن
الــداخـلــي إلــى كــامـيــرات السير ،لكنه
رفـ ــض م ـســاعــدت ـه ـمــا لـ ـع ــدم ت ــوري ــط
نـفـســه .ول ــدى ســؤالــه عــن سـبــب عــدم
إبالغ قوى األمنّ ،
رد« :اتبعت سياسة
النأي بالنفس».
ُ
ّ
وخ ـ ــل ـ ــص ب ـ ــو غ ـ ـيـ ــدا إلـ ـ ــى أن رام ـ ــي
وإيـهــاب أقــدمــا على قرصنة املواقع
األمـ ـنـ ـي ــة ب ـط ـل ــب مـ ــن املـ ـ ّـدعـ ــى عـلـيــه
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ،واعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـهـ ـم ــا بـعــد
قــرص ـن ـت ـه ـمــا ل ـه ــذه املـ ــواقـ ــع حـصــا
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات «يـ ـج ــب أن تـبـقــى
مكتومة حرصًا على سالمة الدولة».
ّ
ورأى بوغيدا أن تــزويــد صحناوي
ّ
املقرصنني ببرامج اختراق مكنهما
مـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ّـ ـلـ ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املسروقة ،بحيث إنه لو لم ُي ّ
زودهما
بتلك البرامج ،ملا استطاعا قرصنة
ت ـلــك ال ـش ـب ـك ــات .أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ّ
بـ ـك ــريـ ـسـ ـت ــوف ــر ،فـ ـ ـ ــرأى أن ع ـن ــاص ــر
الجرم املالحق به غير مكتملة .وقد
اسـتـنــد بــوغ ـيــدا ،ب ـص ــورة رئـيـسـيــة،
إلـ ـ ــى نـ ــص امل ـ ـ ـ ــادة  282مـ ــن ق ــان ــون
ّ
العقوبات ،التي تنص على أن «من
سرق أشياء أو وثائق أو معلومات
(يجب أن تبقى سرية) أو استحصل
ع ـل ـي ـهــا ،ع ــوق ــب ب ــاألش ـغ ــال ال ـشــاقــة
امل ــؤقـ ـت ــة» ،أي ال ـس ـجــن ل ـحــد خـمــس
وألحقها في الفقرة الثانية
سنوات،
ّ
ُ
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ــه إذا اقــتــرفــت هــذه
الجناية ملنفعة دولــة أجنبية كانت
العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.
ل ــذل ــك ،ق ـ ــرر وفـ ـق ــا مل ـطــال ـعــة ال ـن ـيــابــة
ال ـعــامــة ،وخــافــا ل ـهــا ،ات ـهــام املــدعــى
عليهم خليل صحناوي ورامــي ص.
وإي ـ ـهـ ــاب ش .ب ـم ــوج ــب مـ ـ ــواد تـصــل
عقوبتها إلى األشغال الشاقة املؤقتة
وإصــدار مذكرة إلقاء قبض بحقهم،
وأح ــال ـه ــم ع ـلــى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة لـ ـل ـمـ ـح ــاكـ ـم ــة .كـ ــذلـ ــك م ـنــع
الـقــاضــي املـحــاكـمــة عــن كــريـسـتــوفــر،
لعدم وجود الدليل.
ّ
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن هـ ــذا امل ـلــف
م ـن ـف ـص ــل ع ـ ــن مـ ـل ــف ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ق ــاض ــي
التحقيق في بيروت أسعد بيرم ،على
خـلـفـيــة عـمـلـيــات ال ـقــرص ـنــة .فــاملـلــف
ال ــذي ك ــان يـنـظــر بــه بـيــرم (قـبــل يــوم
الثالثاء املاضي ،عندما طلب وكالء
ص ـح ـن ــاوي تـنـحـيـتــه ع ــن ال ـق ـض ـيــة)،
محصور بقرصنة مؤسسات مدنية.
أمـ ــا امل ـل ــف ال ـ ــذي ن ـظــر ف ـيــه ب ــو غـيــدا
وأصدر قراره االتهامي بشأنه أمس،
ف ـم ـت ـصــل ب ــاخـ ـت ــراق م ــواق ــع أج ـه ــزة
أمنية.

باشرت المديرية العامة
لألمن العام بتنفيذ حملة
لمكافحة الفساد في
صفوفها ،افتتحتها
بتوقيف ثالثة ضباط ورتيب
بشبهة تلقي رشوة من
تستمر
صيارفة .وفيما
ّ
التحقيقات معهم ،أكدت
مصادر أمنية أن المديرية
ستجري حملة تدقيق
شاملة بالمشتبه فيهم من
عناصرها وضباطها
أوق ـ ـ ــف األم ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،فـ ــي إط ـ ـ ــار حـمـلــة
أطلقها الـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم ملكافحة
الفساد داخل املديرية 3 ،ضباط ورتيبًا
م ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ــم بـ ــال ـ ـتـ ــورط فـ ــي اب ـ ـتـ ــزاز
ص ـ ّـراف ــن وق ـب ــض م ـبــال ــغ م ــال ـي ــة مـنـهــم
مقابل التغطية على مخالفتهم القانون.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـت ـح ـق ـيــق مــع
املــوقــوفــن ي ـجــري ب ــإش ــراف مـبــاشــر من
اللواء إبراهيم ،علمًا بأن القضية بدأت
ستة أشهر على خلفية حملة الدهم
منذ ّ
الـتــي نــفــذهــا األم ــن ال ـعــام ضــد صـ ّـرافــن
غير شرعيني .وذكــرت مصادر أمنية أن
قضية املوقوفني ،أحدهم رئيس شعبة،
مرتبطة بـمــؤهــل أول أوق ــف مـنــذ أشهر
ّ
الصرافني
ليعترف بأنه قبض من أحــد
ُمبلغ نحو  ١٠٠ألف دوالر كرشوة .وقد
أل ـ ِـزم الرتيب املــذكــور بــإعــادة املبلغ إلى
ُ
اُل ـصـ ّـراف ،ثــم ط ـ ِـرد مــن األمــن الـعــام .وقد
ف ـ ِـت ــح ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ـج ــددًا ،ب ـعــدمــا ت ــردد
أن أح ــد ال ـصـ ّـرافــن ذك ــر أن ــه دف ــع مبالغ
مالية للموقوفني .ولفت مسؤول أمني
إلــى أن التحقيقات تشير إلــى أن واحـدًا
مــن املــوقــوفــن األرب ـع ــة قــد ي ـكــون بريئًا
من الشبهة ،وأن التحقيق مع اآلخرين
مستمر لحسم وجهة كل منهم :اإلحالة
على القضاء وإنزال العقوبات املسلكية
فـيــه داخ ــل املــديــريــة ،أو إط ــاق ســراحــه
وإعادته إلى عمله في حال ثبوت براءته.
ّ
وأك ـ ــدت م ـص ــادر أمـنـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ُح ـم ـلــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ف ــي امل ــدي ــري ــة
فـ ـتـ ـح ــت ،وس ـت ـش ـم ــل ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي كــل
ُ َ
املشتبه فيهم ،وستنزل عقوبات قاسية
بحق كل من يثبت ارتكابه للمخالفات
أو تورطه في ملفات فساد.

يـصـطــدم أم ــل الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
ب ــإن ـج ــاز ال ـح ـك ــوم ــة خ ـ ــال عـ ـش ــرة أي ــام
بــالـحــائــط ،فـتـعــود مـســألــة الـتــألـيــف إلــى
املــربــع األول ،ربـطــا بــاسـتـمــرار الـخــاف
على األحـجــام والحقائب ،وخــاصــة بني
التيار الوطني الحر والـقــوات .وملــا كان
نتائج
ال ـحــريــري قــد بـنــى ت ـفــاؤلــه عـلــى ّ
ل ـقــائــه بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،الـ ــذي ملــح
إل ــى مــواف ـق ـتــه ع ـلــى ال ـت ـن ــازل ع ــن نـيــابــة
رئــاســة الحكومة لحساب ال ـقــوات ،عاد
ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار ل ـي ـت ـع ــرق ــل ،ربـ ـط ــا بــرفــض
الـقــوات االكتفاء بالحصول على نيابة
الــرئ ـيــس م ــن دون حـقـيـبــة ،وإص ــراره ــا
فــي املـقــابــل ،على حصولها على حصة
من أربعة وزراء بحقائب ،أحدهم يكون
نائبًا لرئيس الحكومة .وأكثر من ذلك،
فقد أصــرت الـقــوات على الحصول على
حقيبة العدل ،التي يتمسك بها رئيس
الجمهورية أيضًا.
وفـيـمــا ت ــردد أن بــاسـيــل ع ــاد أيـضــا إلــى
الـتـمـســك بحقيبة لـطــال أرسـ ــان ،نفت
مصادر الحزب االشتراكي ذلــك ،مؤكدة
أن الـعـقــدة املسيحية هــي الـتــي أطاحت
التفاؤل الــذي تحدث عنه الحريري .مع
ذلك ،فقد بدا واضحًا أن العقدة الدرزية
ل ــم تــذهــب ف ــي طــريــق ال ـح ــل ،خــاصــة أن
ال ـت ـب ــايــن م ــا زال ق ــائ ـم ــا ب ـش ــأن ال ــوزي ــر
ال ـ ـ ــدرزي ال ـث ــال ــث ،ال ـ ــذي ي ــري ــده ال ـنــائــب
السابق وليد جنبالط شخصية وسطية
َّ َ
ُي ــت ــفــق عـلـيـهــا م ــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،

ّ
يصر النائب طــال أرســان على
والــذي
أن يسميه هو.
وبعد أن قال عضو اللقاء الديموقراطي
ال ـن ــائ ــب أك ـ ــرم شـهـيــب م ــن ع ــن الـتـيـنــة:
«ع ـن ــدم ــا ي ـص ـبــح ال ـك ــل ج ــاهـ ـزًا لـتـقــديــم
تنازالت لوالدة الحكومة يحكوا معنا»،
غرد جنبالط مشيرًا إلى أن «الدعوة الى
الـتـســويــة مـطـلــوبــة م ــن جـمـيــع ال ـفــرقــاء،
ـذار أن ُي ـف ـ ّـس ــره ــا ال ـب ـع ــض ،أي ــا
ل ـك ــن ح ـ ـ ـ ِ
كـ ــان ،أن ـه ــا ت ـن ــازل ع ــن ال ـث ــواب ــت ،وعـلــى
هــذا لــن نقبل بأحصنة ط ــروادة جديدة
فــي الـ ـ ــوزارة امل ـق ـب ـلــة» .وأض ـ ــاف« :يكفي
املوجود واملتحكم على حساب الكفاءة
واإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن «هـ ــذا الـتــوضـيــح ض ـ ــروري إلسـكــات
أصـ ـ ــوات ال ـن ـش ــاز ون ـع ـيــق ال ـ ـبـ ــوم» .ولــم

تفاؤل الحريري
ّ
يتعثر بالعقد نفسها:
عدد مقاعد القوات
وحقائبها

ي ـتــأخ ــر أرس ـ ــان ب ــال ــرد ،إذ أش ـ ــار عـبــر
تويتر أيضًا إلى أنه «نؤيد الدعوة إلى
تـســويــة م ــن دون ال ـت ـنــازل ع ــن الـثــوابــت
وعــدم القبول بأحصنة ط ــروادة تعطي
العهد وما يمثل من طرف اللسان حالوة
وتروغ منه كما يروغ الثعلب».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ــم َي ـن ـ َـس ــق ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه
بــري فــي األج ــواء اإليـجــابـيــة الـتــي بثها
الحريري ،فقال« :مــا تقول فــول تيصير
ب ــامل ـك ـي ــول» ،مـضـيـفــا أن ه ـن ــاك «حــركــة
نــاش ـطــة الـ ـي ــوم ،وال ـب ـعــض ي ـت ـحــدث عن
أجـ ـ ـ ــواء إي ـج ــاب ـي ــة واعـ ـ ـ ـ ــدة» .ك ــذل ــك ك ــرر
التحذير مــن مخاطر تأخير التشكيل،
مشيرًا إلــى أنــه «آن االوان لكي يتحمل
الـجـمـيــع مـســؤولـيــاتـهــم م ــن أج ــل حسم
موضوع الحكومة» ،داعيًا إلى «تواضع
ك ــل األطـ ـ ـ ــراف ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع عـمـلـيــة
ال ـت ـش ـك ـيــل» .وفـ ــي إط ـ ــار ت ــأك ـي ــده فـصــل
ال ـع ـمــل ال ـت ـشــري ـعــي ع ــن م ـس ــار تشكيل
الـحـكــومــة ،أعـلــن أن املجلس «سيستمر
بـتـحـمــل م ـســؤول ـيــاتــه وال ـق ـي ــام بـ ــدوره،
وسـيـكــون ه ـنــاك جـلـســة تـشــريـعـيــة قبل
نهاية هذا الشهر» .وفي سياق متصل،
دعـ ــا بـ ــري إلـ ــى ع ـقــد ج ـل ـســة ع ــا َم ــة يــوم
ال ـث ــاث ــاء امل ـق ـبــل الن ـت ـخ ــاب أم ـي ــن ــي سر
وثــاثــة مـفــوضــن أع ـضــاء هـيـئــة مكتب
املجلس وأعضاء اللجان النيابية.

اجتماع كهربائي

التحقيق مع الموقوفين يجري بإشراف مباشر من إبراهيم (هيثم الموسوي)

تفاؤل الحريري يتعثر
ح ـك ــوم ـي ــا ،لـ ــم ي ـت ــأخ ــر الـ ــوقـ ــت ق ـب ــل أن

وعـلــى صعيد آخ ــر ،استقبل بــري وزيــر
الطاقة سـيــزار أبــي خليل واملــديــر العام
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة أنـ ـط ــوان شـقـيــر،
بحضور الوزير علي حسن خليل ،حيث
ج ــرى ال ـت ـبــاحــث ف ــي ال ـس ـبــل الـقــانــونـيــة
لتغطية العجز في موازنة كهرباء لبنان،
وسبل تغطية فارق أسعار الفيول.
ُّ
وأعلن أبي خليل بعد الجلسة أنه «اتفق
على خطوات سنتابعها مع وزيــر املال
وفــي مجلس النواب مع أمــن سر تكتل
نواب لبنان القوي ابراهيم كنعان ،لكي
نؤمن الفيول الالزم حتى آخر السنة من
أجل أن نؤمن التيار الكهربائي وال نلجأ
إلى التقنني ،ومن أجل استمرار الخدمة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ك ـمــا ه ــي ،ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
أسعار البترول ،وفــي ظل زيــادة القدرة
اإلنتاجية للكهرباء».
وأوضـ ـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة أن ـ ــه س ـب ــق أن
وق ــع ووزيـ ـ ــر املـ ــال ورئ ـي ـس ــي الـحـكــومــة
والجمهورية على مرسوم سلفة خزينة
ل ـل ـك ـهــربــاء (ب ـق ـي ـمــة  640م ـل ـيــار ل ـي ــرة)،
مشيرًا إلــى أنــه «نحن فــي إطــار متابعة
هذا األمر في مجلس النواب لكي يأخذ
الشكل القانوني وفــق األص ــول املرعية
اإلجراء» (يتطلب السير باملرسوم تأمني
االعـ ـتـ ـم ــادات ال ــازم ــة م ــن ق ـبــل مجلس
النواب).
(األخبار)

تقرير

ّ
عدادات المولدات :وزارة االقتصاد تتخبط
ّ
ألن قرار تركيب عدادات ملشتركي مولدات الكهرباء
الخاصة كان غير مدروس وال يهدف إال إلى البحث
عن إنجازات وهمية ،ال ينفك وزير االقتصاد يصدر
بيانات توضيحية لقراره الصادر في حزيران
املاضي واملتعلق بإلزام أصحاب املولدات تركيب
عدادات للمشتركني .وبعد أن رضخ منذ يومني ملطالب
أصحاب املولدات ،مشرعًا لهم الحصول على أموال
طائلة من املشتركني ،من خالل تشريع حصولهم
على تأمني مرتفع ،يبدأ بـ 100ألف ليرة ألول  5أمبير،
ويزداد  75ألفًا مع كل  5أمبير إضافية ،عاد أمس
ببيان توضيحي جديد ،يتحدث عن «البلبلة واالرتباك
الحاصلني نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم

/1/3أ.ت تاريخ ( 2018/10/8التأمني)» ،ويوضح أن «ما
رمت إليه الوزارة هو ّ
سد باب الذرائع أمام أصحاب
املولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية
من أجل التملص من تنفيذ القرارات اإلدارية امللزمة».
وتطرق التوضيح إلى أمر لم يسبق ذكره في البيان
األخير ،إذ أشار إلى أنه «إذا كانت مدة االشتراك تزيد
على سنتني مع املولد نفسه ،فال يحق لصاحب املولد
تقاضي التأمني ،ألن املشترك خالل هذه الفترة أثبت
أنه محل ثقة لدى صاحب املولد ،وإال فإن هذا األخير
لم يكن ملزمًا االستمرار بمده بالطاقة».
بيان يوم أمس هو عمليًا بيان تراجعي جديد ،ال
توضيحي ،إذ لم يسبق أن ّميز البيان األول ،بأي

شكل كان ،بني املشترك القديم واملشترك الجديد.
وأكثر من ذلك ،فإن التخبط في قرار خوري يظهر
في بيانه «التوضيحي» الذي أشار إلى أن «عددًا
كبيرًا من أصحاب املولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك
شهر تشرين األول مسبقًا من املشتركني ،وحيث
إنه من املحظر تقاضي قيمة االشتراك مسبقًا ،لذلك
ال يحق لصاحب املولد تقاضي التأمني ،لكن اعتبار
قيمة االشتراك املدفوع مسبقًا بمثابة التأمني ،وإجراء
مقاصة بينه وبني املشترك بحيث ال يحق لصاحب
املولد أن يحتفظ بتأمني يتجاوز ما نص عليه التعميم
رقم /1/3أ.ت املذكور أعاله».
(األخبار)

