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سياسة

سياسة
في الواجهة

تقرير

الحريري ـ باسيل :اشتباك ملفات ال اشتباك حكومة
انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل ــ إذا انعقد ــ ليس أكثر من يوم عادي في عالقة رئيس الحكومة بوزير الخارجية،
عرابيها والشريكين المتضامنين اللذين يحتاجان اليها .هما ايضًا حصاناهاّ ،
ّ
يجرها كل منهما في الوجهة المعاكسة لآلخر
نقوال ناصيف
عندما ّ
تحدث وزير الخارجية جبران
بــاسـيــل ،فــي الـعـشــاء الـسـنــوي للتيار
الوطني الحر ( 15آذار) ،عــن االهــداف
ال ـث ــاث ــة ل ـت ـي ــاره ف ــي امل ــرح ـل ــة املـقـبـلــة،
ّ
وعددها النازحني السوريني ومكافحة
الفساد واالقـتـصــاد ،اشــار الــى مكامن
تناقض اساسية فــي عالقته برئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـح ــري ــري ،ل ــن تـكــون
س ـب ـب ــا لـ ـ ــدى كـ ــل م ـن ـه ـم ــا إلط ــاح ـت ـه ــا
بالسهولة املتوقعة .التناقض نفسه
ب ــن ال ـح ــري ــري ورئـ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عون حيال امللفات الثالثة هذه،
ً
فـضــا عــن ســواهــا ،مرتبطة بماكينة
عمل الحكم ليست التعيينات آخرها.
ح ـي ـن ـمــا ي ـح ـلــو ل ـل ـح ــري ــري الـ ـق ــول إن
ثمة مــا يـقـ ّـرره هــو أو ال يقبل بــه ـ ـ في
معرض تبريره استبعاد وزير الدولة
لـشــؤون الـنــازحــن صالح الغريب عن

استمرار الحكومة
االئتالفية غير قابل للجدل
مؤتمر بروكسل ـ ـ يعرف ان االمر ليس
كذلك ،بل مرتبط بموازين قوى داخل
حـكــومـتــه ب ــال ــذات .ال ـح ــال نـفـسـهــا مع
باسيل إذ ّ
يلوح بسقوطها ،هو الذي
يفاخر بــأن الحقبة هــي حقبة تـيــاره:
رئ ــاس ــة ال ــدول ــة زائ ـ ـدًا  11وزي ـ ـرًا زائـ ـدًا
 29نائبًا .ما يبدو واضحًا ان الجميع
يريد استمرار الحكومة الحالية ،لكن
بسياسات عدة.
ال ـت ـئــام مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـخـمـيــس ـ ـ
إذا الـتــأم ـ ـ مــن شــأنــه مــراجـعــة دوافــع
السجاالت الحادة في االيــام االخيرة
بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وت ـي ــار
املستقبل ،بسبب مؤتمر بروكسل كما
بسبب سـيــاســات متنافرة ،واحيانًا
متناقضة ،حيال ملفات اتفق رئيسا
الجمهورية والحكومة على الخوض
ف ـي ـهــا ،ب ـيــد أن ـه ـمــا ي ـق ــارب ــان ادارت ـه ــا
ب ـت ـب ــاي ــن مـ ـكـ ـش ــوف .ذل ـ ــك مـ ــا يـحـمــل
امل ـ ّح ـي ـطــن ب ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة عـلــى
توقع مكاشفة بني عــون والحريري،
وبـ ــن الـ ـح ــري ــري وب ــاسـ ـي ــل ،ف ــي اول
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لبنان يرفض منح النازحين حقوقًا (هيثم الموسوي)
جلسة ملجلس وزراء.
بـحـســب هـ ــؤالء ،تـتـمـحــور مــاحـظــات
ب ــاسـ ـي ــل ،مـ ــن غ ـي ــر ان يـ ـك ــون رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي م ـع ــزل ع ـن ـهــا ،حــول
املعطيات اآلتية:
 - 1ثمة اكثر من عالمة استفهام حيال
عــدم انتظام جلسات مجلس ال ــوزراء
كـمــا لــو ان املـقـصــود اب ـطــاؤهــا .تبدو
على هــامــش نشاطات اخ ــرى لرئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ــذي ي ـك ـثــر مـ ــن تـنـقــاتــه
واس ـفــاره ،مــا يحيل جلسات املجلس
م ـت ـق ـط ـعــة ،وعـ ـن ــدم ــا ي ـن ـع ـقــد يـنـقـســم

عـلــى نـفـســه وت ـعـصــف ب ــه ال ـخــافــات،
آخــر مؤشراتها التعيينات .ال يتردد
بــاس ـيــل ف ــي امل ـطــال ـبــة بــان ـع ـقــاد اكـثــر
من جلسة واحــدة في االسبوع حتى،
بغية رف ــع مـسـتــوى انـتــاجـيــة مجلس
الوزراء.
 - 2ف ــي ح ـس ـبــان ال ــوزي ــر ال اش ـت ـبــاك
سـيــاسـيــا بـيـنــه وب ــن ال ـح ــري ــري ،وال
تـصــويــب م ـبــاش ـرًا عـلــى ال ـح ـكــومــة .ال
شكوك لدى كليهما معًا في مصيرها
او االس ـت ـعــداد لتعريضها لالنهيار.
ال ي ـعــدو ال ـس ـجــال االخ ـي ــر اصـ ــرار كل

من الفريقني على وجهة نظره حيال
امل ـل ـفــات الــرئـيـسـيــة ال ـثــاثــة املختلف
ّ
مترجحة
عليها ،لكن ايضًا ـ ـ بأهمية
ـ ـ ـ ـ ع ـلــى س ــواه ــا .اس ـت ـم ــرار الـحـكــومــة
االئ ـتــاف ـيــة مـســألــة أخ ــرى غـيــر قابلة
للجدل .موقف سيعيد تأكيده باسيل
فــي مقابلته التلفزيونية مـســاء هــذا
اليوم.
 - 3ليس باسيل َمن طرح مسألة عدم
قانونية إنفاق  11مليار دوالر ما بني
عامي  2005و 2008ـ ـ وكــان حــزب الله
عـبــر نــائـبــه حـســن فـضــل الـلــه أول َمــن

أثارها في جلسة الثقة بالحكومة ـ ـ بل
عمد الى تصويب الجدل الذي ّ
توسع
ع ـنــدمــا ت ـك ـلــم ع ــن ك ـشــف ال ـح ـســابــات
امل ــالـ ـي ــة ب ــرم ـت ـه ــا ،والـ ـت ــدقـ ـي ــق ف ـي ـهــا،
وإنهاء كل الشكوك املحوطة بها .هي
ً
اوال مـعــركــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة قبل
الرئاسة وال تزال ،وقد اضحت اآلن بني
أيــدي االجهزة الرقابية وفــي طريقها
الـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب .م ـ ـنـ ــاداة وزي ــر
الـخــارجـيــة ب ــإزال ــة الـغـمــوض املـحــوط
بإنفاق هــذا املبلغ الضخم مــن خــارج
املوازنة والقانون والدستور ،جزء من

«اإلنماء واإلعمار» :باسيل يرفض نديم المنال
كل مرتبط بمجمل السياسات املالية
ٍ
التي تعاقبت على البالد منذ النصف
االول م ــن الـتـسـعـيـنـيــات ال ــى االم ــس
ً
القريب ،وصــوال الــى كشف حقائقها.
لكن ايضًا الى تكريس قاعدة املساءلة
وامل ـح ــاس ـب ــة .ل ـيــس ال ــرج ــل ف ــي صــدد
توجيه االتـهــام بها الــى أحــد .مع ذلك
كان رد الفعل اآلخــر تسعيرًا مذهبيًا،
واص ـ ـط ـ ـفـ ــافـ ــا كـ ـم ــا ل ـ ــو أن املـ ـطـ ـل ــوب
استهداف طائفة ما .ما يعنيه خوض
معركة الحسابات املالية انـهــاء جدل
وطني مــن حولها ،وليس تصفيرها
عـ ـل ــى زغ ـ ـ ـ ــل .وه ـ ـ ــي املـ ـهـ ـم ــة املـ ـن ــوط ــة
باملراجع القانونية املختصة بالبت.
 - 4ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ي ـن ـع ـقــد مــؤت ـمــر
بروكسل للنازحني السوريني في دول
الجوار في ظل العنوان امللتبس نفسه،
اضف جانبًا من مناقشاته وتوصياته
املستمرة منذ املؤتمرين االولــن على
ال ـتــوالــي ،أحـجــم وزي ــر الـخــارجـيــة عن
املشاركة فيها منذ اولها ابان حكومة
الرئيس تمام ســام .مع ذلــك حضرت
الوزارة اجتماعات بروكسل من خالل
ال ـس ـف ـي ــر غـ ـ ــدي خ ـ ـ ـ ــوري .االع ـ ـتـ ــراض
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـبــاس ـيــل ع ـل ــى م ـنــاق ـشــات
م ــؤت ـم ــر ب ــروك ـس ــل وت ــوص ـي ــات ــه مـنــح
الـنــازحــن بطاقتي اقــامــة وعـمــل على
االراض ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ــا اف ـض ــى الــى
االستنتاج ان املطلب الضمني توطني
مـقـنــع .هــو مــا ع ـنــاه ك ــام بــاسـيــل عن
تمويل بـقــاء الـنــازحــن الـســوريــن في
لبنان ال تمويل عــودتـهــم .األس ــوأ في
ما أورده البيان الختامي ّ
تحدثه عن
ع ــودة آم ـنــة ـ ـ ـ إرض ـ ـ ً
ـاء شـكـلـيــا للبنان
ـ ـ ـ ـ ل ـل ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن يـقـتـضــي ان
ت ـت ــواف ــق م ــع قـ ـ ـ ــرارات االمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
والـشــرعـيــة الــدول ـيــة ،مــا يـعـنــي ايضًا
ت ـخ ــوي ــل الـ ـن ــازح ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ك ــل ال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات عـلــى ارض
اللجوء.
ي ــؤول ذل ــك للتو ال ــى نقيض مــا عمل
ل ـب ـنــان ف ــي سـبـيـلــه م ـنــذ ال ـي ــوم االول
ل ـل ـنــزوح ع ــام  ،2011وه ــو ع ــدم منح
ال ـنــازحــن حـقــوقــا فــي لـبـنــان ال ــذي ال
ُي ّ
عد بلد لجوء ،ويتعامل مع النزوح
على أنه موقت مرتبط بأسباب اندالع
ال ـح ــرب ف ــي ب ــاده ــم .تــالـيــا رف ــض أي
صـيــغ ،س ــواء مرتبطة بانتظار الحل
السياسي او اغراءات مالية ،لتكريس
ب ـقــائ ـهــم ف ــي ل ـب ـن ــان .م ــن دون اه ـمــال
مسألة اخــرى متصلة بمؤتمر سيدر
وق ــروض ــه ل ـت ـمــويــل م ـش ــاري ــع تـخـفــي
ً
ب ــدوره ــا ت ـمــويــا مل ـشــاريــع تشغيلية
ل ـل ـن ــازح ــن او ي ـص ـي ــر ال ـ ــى ان ـفــاق ـهــا
عليهم.

انضمت تعيينات
مجلس «اإلنماء واإلعمار»
إلى الئحة الخالف الذي طفا
على السطح بين رئيس
الحكومة سعد الحريري،
ووزير الخارجية جبران باسيل.
األخير يعارض تعيين المستشار
االقتصادي لرئيس الحكومة
نديم المنال على رأس مجلس
اإلدارة ،فيما يرفض الحريري
توسيع عدد أعضاء المجلس
إلى  12عضوًا
ميسم رزق
َ
ال ي ـبــدو ال ـخ ــاف ب ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
سعد الحريري ووزيــر الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل م ـ ـح ـ ـصـ ــورًا ف ـ ــي م ـ ـكـ ــان واح ـ ـ ــد.
ال ـخ ــاف ال ــذي ان ـع ـكـ َـس أخ ـي ـرًا فــي حــرب
التصريحات والـتـســربـيــات ،لــه أكـثــر من
َ
منبع .لم ُ
َ
ُ
ـواقــع بني
يعد
خافيًا التباين الـ ِ
ّ
الطرفني في ما يتعلق بتعيينات املجلس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ً
الخالف في ملف بواخر الكهرباء .وفضال

عــن ذلــكَ ،
يظهر أن هــذا الـخــاف انسحب
على ملف التعيينات في مجلس «اإلنماء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار» .ي ـ ـعـ ــارض الـ ـح ــري ــري رغ ـبــة
باسيل في توسيع مجلس إدارة «اإلنماء
واإلعمار» ،فيما ُيعارض وزير الخارجية
نـيــة رئ ـيــس الـحـكـ ُـومــة تعيني مستشاره
االقتصادي نديم املال رئيسًا له.
َ
ليست هي املرة األولى التي ُيطرح فيها
ملف تعيينات «املجلس» .ففي الحكومة
السابقة ،حــاول الـحــريــري إج ــراء تغيير
جزئي ،هدف من خالله إلى تمرير املنال،
وتأجيل البحث في باقي أعضاء مجلس
اإلدارة إل ــى وق ــت آخـ ــر ،غ ـيـ َـر أن رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عــون ،رفض
االق ـت ــراح يــومـهــاُ ،م ـص ـرًا عـلــى أن تكون
ّ
التعيينات كلها فــي ســلــة واح ــدة .ومع
تأليف الحكومة وفتح بــاب التعيينات
فــي غــالـبـيــة املــؤس ـســات ،ع ــاد امل ـلــف إلــى
طاولة التشاور ،فيما معلومات مختلف
القوى املعنية به تتقاطع حــول «وجــود
ع ــوائ ــق ت ـم ـنــع ال ـب ـح ــث ب ــه ح ــال ـي ــا عـلــى
الوزراء» .منذ نحو شهر،
طاولة مجلس
ُ
ّ
لتتحدث
عادت أوساط تيار «املستقبل»
لتعيني املنال رئيسًا
عن معارضة عونية
َ
سبق أن ّ
عبر عنها
للمجلس ،وهي رغبة
الـحــريــري فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة .لكنها
ُ
ً
ّ
«تمسك رئيس الحكومة
تراهن أوال على
بمستشاره من جهة» ،ومــن جهة أخرى
ّ
على «ح ــل الـعـقــدة الـجــديــدة بــن باسيل
والـحــريــري ضمن تسوية عــامــة تطاول

مختلف التعيينات».
ُ
تـ ــرفـ ــض األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ــدخ ـ ــول أكـ ـث ــر فــي
تفاصيل هذا امللف أو األسباب التي ت ِقف
خلف رفض تعيني املنال ،وهو ما تفعله
ّ
مصادر التيار الوطني ّ
الحر ،وكــأن ثمة
اتـفــاقــا ضمنيًا على ض ــرورة عــدم إبــراز
ال ـخ ــاف حــال ـيــا ،إل ــى ح ــن االن ـت ـهــاء من
الـتـعـيـيـنــات األخ ـ ــرى .إذ لـفـتــت امل ـصــادر
إلــى أن «مـلــف تعيينات مجلس اإلنـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار م ــوض ــوع ج ــان ـب ــا» .وت ـح ــاول
امل ـص ــادر ال ـت ـهــرب م ــن االعـ ـت ــراف بفيتو
ع ــون ــي ع ـل ــى املـ ـن ــا ،م ــن دون أن تـنـفــي
«وجــود الكثير من مالحظات جماعتنا
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه» .وت ـ ـصـ ــف ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن امل ـن ــا
وشخصيات فــي التيار بـ«السيئة جدًا
ّ
يتعلق بأمور ّ
عدة» ،خاصة «حول
في ما

حزب الله يدرس
إمكانية التمثل
بعضو في مجلس
اإلنماء واإلعمار

مصادر «التيار» :لدينا مالحظات كثيرة على المنال ،وعالقتنا به سيئة جدًا (مروان طحطح)

ملف الـكـهــربــاء منذ أي ــام الــوزيــر سيزار
أب ــي خليل وتستمر ال ـيــوم مــع الــوزيــرة
ن ــدى ال ـب ـس ـتــانــي» .ل ـكــن تــأج ـيــل الـبـحــث
فــي تعيينات مجلس اإلن ـمــاء واإلعـمــار
بحسب امل ـص ــادر الـعــونـيــة «ال ينحصر
بـمـعــارضــة تعيني املـنــا رئـيـســا ملجلس
إدارتــه» .فالخالف األهم «يتمحور حول
تــوس ـيــع عـ ــدد أع ـض ــائ ــه م ــن  7إلـ ــى ،11
باإلضافة إلى الرئيس».
مطلعون على مـســار املـفــاوضــات أكــدوا
أن «االتـ ـف ــاق عـلــى اس ــم رئ ـيــس املـجـلــس
لطاملا كان يجري بالتشاور بني رئيسي
الـجـمـهــوريــة وال ـح ـكــومــة ،ن ـ ُظ ـرًا ألهمية
ه ــذا املــوقــع وال ـصــاح ـيــات امل ـع ـطــاة الــى
رئيسه» ،حتى «على أيام الرئيس الراحل
رف ـيــق ال ـح ــري ــري» .وت ـ ّ
ـرج ــح امل ـص ــادر أن
ي ـك ــون «إص ـ ــرار بــاس ـيــل ،ورب ـم ــا رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ،عـلــى الـتــدخــل فــي اخـتـيــار
االس ــم ،متعلقًا بمشاريع مؤتمر سيدر
ّ
التي سيتولى املجلس تنفيذ جزء كبير
منها ،وال يــرى التيار الوطني أن املنال
لــديــه الـ ـج ــدارة وال ـك ـف ــاءة لـلـقـيــام ب ـهــا».
ويتهمه بعض العونيني بأنه «سيعمل
عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــة جـ ـ ـه ـ ــات ت ــابـ ـع ــة ل ـف ــري ـق ــه
ال ـس ـيــاســي ،وذلـ ــك ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـقــوى
األخرى».
ويقول هؤالء إن «املشكل ال يزال عالقًا بني
الحريري وباسيل وحسب ،إذ إن األخير
تـ ّ
ـوص ــل إل ــى ات ـف ــاق بـيـنــه وب ــن ال ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة يـقـضــي ب ــأن يـحـصــل الـتـيــار
ع ـلــى م ـن ـصــب األم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس،
ً
لـيـخـتــار اس ـمــا ب ــدي ــا م ــن غـ ــازي ح ــداد،
فيما تحصد القوات مقعد نائب رئيس
امل ـج ـل ــس» .إذ ب ـح ـســب م ــا ي ـن ـ ّـص عـلـيــه
ال ـقــانــون «تـتــألــف إدارة املـجـلــس مــن 12
عضوًا على األكثر َّ
يعينون بمرسوم في
ّ
ويسمى في هذا املرسوم
مجلس الوزراء،
رئيس (يكون ،عرفًا ،من الطائفة السنية)
ونــائ ـبــان لـلــرئـيــس (شـيـعــي ومـسـيـحــي،
عرفًا) وأمني عام (مسيحي ،عرفًا)» .هذا
االت ـفــاق أصـبــح مـنـجـزًا بحسب مـصــادر
مـعــراب التي أكــدت أنــه «اتـفــاق مبدئي»،
مشيرة إلى أن «ال أسماء محسومة حتى
اآلن» ،وذلـ ــك بــان ـت ـظــار اك ـت ـمــال االت ـفــاق
بــن مختلف ال ـقــوى ،فــي ظــل مــا ُيحكى
ع ــن أن ت ــوس ـي ــع عـ ــدد أعـ ـض ــاء املـجـلــس
س ـيــؤدي بـعــدد مــن األحـ ــزاب السياسية
إل ــى املـطــالـبــة بـحـصــة .وفـيـمــا نـفــى تيار
املردة أن تكون املفاوضات الدائرة تشمل
احـتـمــال أن يـكــون لــه عـضــو فــي مجلس
اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار ،علمت «األخ ـب ــار» أن
حزب الله يدرس إمكانية التمثل بعضو
إلى جانب العضو التابع لرئيس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،ح ـي ــث إن تــوسـيــع
أعضاء املجلس يسمح بتعيني عضوين
شيعيني.

تقرير

ّ
شقير يورط كريدية :القضاء متهم
إيلي الفرزلي
قالها وزيــر االتصاالت بملء فمه :لن
أعطي القضاء اإلذن بمالحقة رئيس
يكتف
هيئة أوجيرو عماد كريدية .لم
ِ
بــذلــك ،بــل وض ــع نـفـســه ،فــي مقابلته
مــع الــزمـيـلــة وردة الــزامــل عـبــر إذاع ــة
الشرق ،مكان القضاء وخلص إلى أن
التهمة الوحيدة لكريدية هي نجاحه
ف ــي ت ـطــويــر امل ــؤس ـس ــة وتـحـسـيـنـهــا.
خ ــال شـهــريــن اكـتـشــف ذل ــك ،ودلـيـلــه
أن ــه زار أوج ـي ــرو بـعــد تعيينه ورأى
بعينيه مستوى التطور!
لـ ـ ـك ـ ــن عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرب ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
املـ ـش ــارك ــون ف ــي ج ـل ـســة ل ـج ـنــة املـ ــال،
الـتــي انـعـقــدت أم ــس ،بــرئــاســة النائب
إبــراهـيــم كـنـعــان ،كـيــف يـعــرقــل شقير
ع ـمــل ال ـق ـضــاء راف ـض ــا إع ـط ــاء اإلذن،
مجرد اإلذن بالتحقيق أو االستماع

إلـ ــى ك ــري ــدي ــة ،ف ـي ـمــا ك ــل امل ــؤس ـس ــات
والــوزارات تعيش على وقع «التوافق
على مكافحة الفساد» ،اكتفى بالقول
إن الـ ــرفـ ــض ج ـ ــاء ألس ـ ـبـ ــاب ش ـك ـل ـيــة،
ال ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـض ـم ــون الـ ـطـ ـل ــب .وف ــي
الـتـفــاصـيــل ،أوضـ ــح أن طـلــب املــدعــي
العام املالي القاضي علي إبراهيم كان
عـبــارة عــن ورق ــة لــم تــوضــع حتى في
ّ
مغلف ،أضــف إلــى أنــه عــرف بها عبر
«تــويـتــر» .وهــو مــا اعـتـبــره مرفوضًا،
ألنه كان ينبغي أن يصله ملف مغلق
ومـ ـخـ ـت ــوم ،ك ـم ــا ي ـح ـصــل ف ــي ال ـع ــادة
عـنــدمــا يـصـلــه طـلــب م ــن األم ــن الـعــام
على سبيل املثال.
ما قاله شقير في اللجنة لم يقله في
اإلعــام .عبر تلفزيون «الجديد» ،لم
يتحدث عن اعتراض بالشكلّ .
صعد
من لهجتهّ ،
معرضًا «أوجـيــرو» ،كما
وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ل ـل ـش ـب ـهــات ،كما

اع ـت ـب ــر نـ ـ ــواب ف ــي ال ـج ـل ـس ــة .قـ ــال إن
الـحــل لــن يـكــون إال بالسياسة .وفي
مقابلته ،عبر إذاع ــة الـشــرق ،موافقًا
ع ـل ــى أن اسـ ـت ــدع ــاء ك ــري ــدي ــة يـشـكــل
ج ــزء ًّا مــن ق ــرار يستهدف املسؤولني
الـســنــة ،وعـلــى اعـتـبــار أن املستهدف
الفعلي هو الرئيس سعد الحريري،
ومتناسيًا أن الحريري نفسه سبق
أن وعــد بــأن أعـلــن أن «ال ريـشــة فوق
رأس أحد».
باختصار ،كــان يمكن أن يكون قرار
ً
شقير مقبوال ،لو مارس صالحياته
بالطلب مــن االدع ــاء الـعــام املــالــي أن
يعطيه تفاصيل إضــافـيــة عــن امللف
الذي استدعي كريدية إلى التحقيق
ب ـمــوج ـبــه ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـف ـعــل .ع ـل ـمــا أن
إعطاء اإلذن باملالحقة ال يعني أبدًا
أن امل ـط ـلــوب م ـســاء ل ـتــه ك ـم ـتــورط أو
حتى متهم .هو ببساطة يعطي اإلذن

ل ـل ـق ـضــاء ،ال ـج ـهــة ال ــوح ـي ــدة املـعـنـيــة
بالتحقيق ،اإلذن للقيام بعملها .هذا
مــا فعله وزي ــر التربية أك ــرم شهيب
عندما أعـطــى اإلذن بمالحقة املدير
ّ
الجمال.
العام للتعليم العالي أحمد
وه ـ ـ ــذا ،ل ـل ـم ـنــاس ـبــة ،م ــا ف ـع ـلــه وزي ــر
االتصاالت السابق بطرس حرب ،في
أيار  ،2016عندما طلب املدعي العام
املــالــي نفسه اإلذن بمالحقة رئيس
«أوجـيــرو» آنــذاك عبد املنعم يوسف
وآخرين ،على خلفية «إهمال وظيفي
أدى إلى هدر املال العام».
يومها ،لم يوافق حرب مباشرة على
ال ـط ـلــب ،ألن ــه لــم يتضمن ص ــورة عن
الـتـحـقـيـقــات أو تـقــريـرًا عـنـهــا ،فطلب
هذه املستندات قبل أن يبت بالطلب،
لـكـنــه أكـ ــد ف ــي ك ـتــابــه أنـ ــه سـيـتـعــامــل
بإيجابية مع أي طلب باملالحقة ألي
موظف مهما عال شأنه.

بعد ذل ــك ،وعـنــدمــا أرس ــل لــه ّ إبراهيم
ن ـس ـخــة ع ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ف ــن ــد حــرب
االتهامات ،ثم خلص إلى أنه «مع عدم
اقـتـنــاعــي بـجــديــة وص ـحــة م ــا ينسب
إلى املطلوب اإلذن بمالحقتهم ،فإنني
أع ـطــي اإلذن بـمــاحـقـتـهــم ،كـمــا أعلن
تجديد ثقتي بأن القضاء هو املرجع
الوحيد للبت في صحة أو عدم صحة
األفعال املنسوبة إليهم.»...
ّ ً
اخـ ـتـ ـص ــر ش ـق ـي ــر ال ـ ـطـ ــريـ ــق ،م ـف ــض ــا
أن ي ـكــون ه ــو امل ــرج ــع ال ـصــالــح للبت
بصحة التهم املنسوبة إلــى كريدية.
كذلك لم يتردد في تحويل القضاء إلى
مـتـهــم .اتـهـمــه بالسعي إل ــى محاكمة
ال ـن ــاج ـح ــن ف ــي ع ـم ـل ـهــم« ،األدم ـ ـغـ ــة»
ت ـح ــدي ـدًا .غـ ــرق ف ــي تـ ـ ــرداد ال ـع ـب ــارات
نفسها ،مــع شــيء مــن الـشـجــن .عماد
كريدية يبني مؤسسة .عماد كريدية
يبني مؤسسة .هل ممنوع على عماد

كريدية أن يبني مؤسسة؟ هل ممنوع
عـلــى لـبـنــان أن يـكــون عـنــده مؤسسة
فيها مدير عام جاء إلى لبنان وخالل
سنتني انظروا ماذا فعل.
ك ــاد شـقـيــر ل ـفــرط حـمــاسـتــه أن يقول
إن أوج ـ ـيـ ــرو ل ــم ت ـك ــن مـ ــوجـ ــودة قـبــل
ع ـم ــاد ك ــري ــدي ــة ،ال ـ ــذي «ت ـ ــرك وظـيـفــة
بــ 50ألــف دوالر في الخارج فقط ألنه
آمــن بلبنان» ،مشيرًا إلــى أن كريدية
يتقاضى  21مليون ليرة.

أوجيرو تصرف على الوزارة!
هذا امللف لم يكن وحيدًا في الجلسة،
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ــن م ـل ــف ال ـتــوظ ـيــف
لتدخل في مساءلة أوجيرو في ملفات
ع ــدي ــدة .وك ـمــا فــي الـجـلـســة املــاضـيــة،
كان النائب جهاد الصمد نجم جلسة
ّ
أمس .معطياته وملفاته تركزت على
مصاريف أوجيرو ،فطلب كنعان من

ُ
ك ــري ــدي ــة أن ت ــرس ــل ال ـ ـ ــردود الـخـطـيــة
عليه إل ــى الـلـجـنــة .وامل ـصــاريــف التي
تحدث عنها الصمد ،فهي:
  95مليون ليرة بدل استئجار مركزب ـيــع ل ـل ـخ ـطــوط ال ـثــاب ـتــة ف ــي منطقة

ّ
ُالصمد يتهم أوجيرو :مليارات
صرفت خالفًا للقانون
«سوليدير» ،علمًا أنه ال يبعد أكثر من
مئة متر عن املبنى املركزي األساسي
لــوزارة االتصاالت في رياض الصلح
حيث يوجد في الطبقة األرضية مركز
تجاري كبير لبيع الخطوط الثابتة.
  1291مـ ـلـ ـي ــون لـ ـي ــرة بـ ـ ــدل رواتـ ـ ــبوت ـعــوي ـضــات وم ـك ــاف ــآت ملـسـتـشــاري
رئيس الهيئة.

  620م ـ ـل ـ ـيـ ــون لـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـ ـ ــدل رعـ ــايـ ــةومـ ـس ــاهـ ـم ــات لـ ـنـ ـش ــاط ــات لـ ـلـ ـن ــوادي
واالح ـت ـف ــاالت وامل ـب ــاري ــات الــريــاضـيــة
وامل ـه ــرج ــان ــات ال ـس ـنــويــة واملـ ـع ــارض
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري ـ ــة واألمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
واملوسيقية واالشـتــراكــات فــي بعض
الصحف واملجالت الفنية.
  375مليون ليرة مساهمة في موازنةالنادي الرياضي في مدينة بيروت.
  220م ـل ـيــون ل ـي ــرة أك ـ ــاف الـتـعــاقــدم ــع ش ــرك ــة ت ـت ــاب ــع م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي التي تذكر رئيس الهيئة.
  620م ـل ـيــون ل ـي ــرة ك ـل ـفــة م ـشــاركــةالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ل ــاتـ ـص ــاالت
ولخدمات الهاتف الجوال في مدينة
ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي ش ـه ــر ش ـب ــاط ،2018
علمًا أن هيئة «أوجيرو» ليس لها أي
منفعة من املشاركة في هذا املعرض،
إذ إنـ ـه ــا ال تـ ـق ــدم خ ــدم ــات ال ـهــاتــف

الجوال في لبنان.
  130مليون ليرة بدل مصاريف سفروثمن تذاكر وحجوزات لكل من املدير
الـ ـع ــام ل ــإن ـش ــاء وال ـت ـج ـه ـيــز وامل ــدي ــر
العام لالستثمار والصيانة في وزارة
ـراع امل ـس ــار اإلداري،
االتـ ـص ــاالت ل ــم تـ ـ ِ
بل دفعت من خــال هيئة «أوجـيــرو»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر م ـخ ــال ـف ــة مــال ـيــة
وإداري ــة جسيمة تستدعي التحقيق
واملالحقة ،وهذا إخبار برسم النيابة
العامة املالية ،والـســؤال :ملــاذا اإلنفاق
م ــن مـ ــوازنـ ــة ه ـي ـئــة «أوجـ ـ ـي ـ ــرو» وم ــن
م ــال ـه ــا ع ـل ــى م ـه ـم ــات س ـف ــر ملــديــريــن
ع ــام ــن ع ــام ـل ــن ف ــي املـ ـ ــاك الــرس ـمــي
لوزارة االتصاالت؟
 مليون دوالر ثمن معدات وقطع غيارإلكترونية وكهربائية ألجهزة الهاتف
للعموم ،وهي خارج الخدمة وال تعود
بأي مردود على وزارة االتصاالت.

 مليار و 385مليون لـيــرة بــدل سفرخارج البالد وثمن تذاكر للسفر.
ّ
ه ــذه أرق ـ ــام ،إذا صـ ّـحــت ،تـشــكــل مــادة
إدانـ ــة ل ـل ــوزارة كـمــا ألوج ـي ــرو ،لكنها
تعطي إش ــارة إلــى أن الـهــدر أحــد أهم
أس ـب ــاب ت ــراج ــع إي ـ ـ ــرادات االت ـص ــاالت
ال ـتــي قـ ّـدرت ـهــا وزارة املــال ـيــة بـ ــ 39في
املئة ،والتي طلب النائب حسن فضل
الله تبريرًا رسميًا ألسباب تراجعها.
أم ــا بالنسبة إل ــى شـقـيــر ،فــاألهــم من
مـضـمــون ك ــام الـصـمــد ه ــو م ـصــدره.
ق ـ ــال لـ ــه إن «ص ــديـ ـق ــي» ع ـب ــد امل ـن ـعــم
ي ــوس ــف ي ـ ـ ــزودك ب ــامل ـع ـل ــوم ــات ،وه ــي
غير صحيحة .لكن األخير لم ينزعج.
اك ـت ـف ــى ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن «ي ــوس ــف
قريبي وابن قريتي ،لكننا نختلف في
السياسة ،وهو ليس مصدري ،وهذه
ليست القضية ،األهم هي املعلومة هل
هي صحيحة أم ال؟».

